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จริยาภรณ รักษแกว, เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, ธีระศักดิ์ หมากผิน,
ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ, เอกชัย วิมลมาลา
สถ.วศ.14/O26 ประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรีย และสมบัติเชิงกลของพอลิเอทิลีน
รีไซเคิลชนิดความหนาแนนสูง ผสมสารยับยั้งแบคทีเรียรวมระหวาง
นาโนซิงคออกไซดกับสารเอชพีคิวเอ็ม
เพิ่มพล เสียงดัง, รัฐโรจน อัครธนกุลกิตติ์, เอกชัย วิมลมาลา,
ธีระศักดิ์ หมากผิน, ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ
สถ.วศ.34/O81 การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรงานยกคว่ําเครื่องดับเพลิง
แบบยกหิ้วชนิดผงเคมีแหง เพื่อตรวจเช็คคุณภาพผงเคมีภายในถัง
เพลินศักดิ์ อุบลหลา, เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดํา
สถ.วศ.42/O95 การออกแบบและปรับปรุงสถานีงานเพื่อลดปญหาดานการยศาสตร
ในกระบวนการผลิตฝากระปองอะลูมิเนียม
มณีรัตน จันทรสนิท, รมิดายุ อยูสุข, จเร เลิศสุดวิชัย
สถ.วศ.55/O131 การปรับปรุงตําแหนงการวางชิ้นสวนเครื่องพิมพในคลังสินคา
บงกช เศวตไพศาลกุล, คเณศ พันธุสวาสดิ์
สถ.วศ.28/O54 การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของแอสฟลตคอนกรีตผสมตะกรัน
อลูมิเนียมและผงฝุนขาวอลูมิเนียม
ภานุวัฒน รัตนอุดม, วีระเกษตร สวนผกา, วัชรินทร วิทยกุล
สถ.วศ.47/O111 การปรับปรุงคุณสมบัติดินซีเมนตโดยการทดแทนปูนซีเมนต
ดวยเถาไมยางพาราสําหรับวัสดุงานทาง
ติณห สกุลเวช, กอโชค จันทวรางกูร, วีระเกษตร สวนผกา
สถ.วศ.51/O116 การศึกษาการใชเศษพลาสติกเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติดินซีเมนต
รัชพล พฤฒิพฤกษ, กอโชค จันทวรางกูร, วีระเกษตร สวนผกา
สถ.วศ.29/O55 คุณสมบัติดานความแข็งแรงและความคงทนของดินซีเมนต
เสริมเสนใยขยะพลาสติกเพื่อใชเปนวัสดุงานทาง
นิติภูมิ ทองรัตน, กอโชค จันทวรางกูร, วีระเกษตร สวนผกา
สถ.วศ.23/O41 การศึกษาวางโครงการเบื้องตน กรณีศึกษาโครงการ
อางเก็บน้ําหวยบง ต.น้ํารอน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ
ทศพร วิชัยพฤกษ, วัชรินทร วิทยกุล, ดีบุญ เมธากุลชาติ
สถ.วศ.76/O228 การศึกษาความแปรปรวนของการจําลองสถานการณน้ําใน
อางเก็บน้ํา กรณีศึกษา เขื่อนขุนดานปราการชล
ณัฐวดี แยมสาย, ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี
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รหัสผลงาน
สถ.วศ.19/O38

26

สถ.วศ.21/O40

27

สถ.วศ.48/O112

28

สถ.วศ.40/O93

29

สถ.วศ.56/O133

30

สถ.วศ.73/O225

31

สถ.วศ.87/O260

32

สถ.วศ.7/O16

33

สถ.วศ.17/O32

34

สถ.วศ.71/O223

35

สถ.วศ.43/O96

ชื่อผลงาน
ปจจัยที่มีผลตอความลาชาของงานกอสราง กรณีศึกษา
สํานักกอสรางทาง กรมทางหลวงชนบท
กอเกียรติ ศานติชาติศักดิ์, วัชรินทร วิทยกุล, ดีบุญ เมธากุลชาติ
การวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอการบริหารโครงการกอสราง
ในหนวยงานราชการ
อรรถชัย ขําเจริญ, วัชรินทร วิทยกุล
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความลาชาในโครงการกอสรางวางทอ
ประธานของการประปานครหลวง
เอกสยาม ทองดวง, ดีบุญ เมธากุลชาติ, วัชรินทร วิทยกุล
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูควบคุมงาน
กองควบคุมการกอสราง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ธิปก ฝอยทอง, วัชรินทร วิทยกุล, ดีบุญ เมธากุลชาติ
การศึกษาปญหาดานความปลอดภัยของการติดตั้งนั่งราน
ในโครงการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม
ณัฐวดี บุริบัน, กอโชค จันทวรางกูร, ชาญณรงค ไวยพจน
แนวทางการประเมินความปลอดภัยในงานติดตั้งคานคอนกรีต
สําเร็จรูป
สถิตคุณ พุมพวง, ฆนิศา รุงแจง
การศึกษาปญหาที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพ
งานกอสรางอาคารชลประทาน กรณีศึกษาโครงการชลประทาน
ขนาดใหญ
ภูริณัฐ ดวงจักร, พิพัฒน สอนวงษ, ชวเลข วณิชเวทิน
แขนกลรางภาพ 2 มิติ ควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร
ชลัมพล เวสารัชประเสริฐ, ไพโรจน ทองประศรี
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบตําแหนงติดตั้งและขนาดของสายดินที่มีผล
ตอการกระจายสนามไฟฟาบริเวณระบบจายไฟฟาแคทินารีเหนือหัว
ของรถไฟฟา
พรภัส เกิดประดับ, เดนชัย วรเศวต
หุนยนตเพื่อการศึกษาโดยใชเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบจับตอง
ไดโดยการอานสเปกตรัมของแสง
วัชรินทร ขาวบุบผา, ณัฐวุฒิ ขวัญแกว
การประยุกตใชแบบจําลองชลศาสตรหนึ่งมิติสําหรับคาดการณและ
เตือนภัยน้ําหลาก: กรณีพื้นที่ศึกษาเทศบาลเมืองนาน
ธัญชนก เลิศพิพัฒนกุล, ดนยปภพ มะณี
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37
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สถ.วศ.20/O39

39

สถ.วศ.12/O24

40
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41

สถ.วศ.84/O253
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43
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44
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45

สถ.วศ.62/O175

46

สถ.วศ.63/O176

ชื่อผลงาน
การประเมินคารบอนฟุตพรินทของการกอสรางทางเชื่อมผืนปา
บนทางหลวงหมายเลข 304
พรพิมล สุดจันทึก, สุชีลา พลเรือง
การวิเคราะหหาปริมาณไมโครพลาสติกของเสื้อผาโพลีเอสเตอรที่
ถูกปลอยจากกระบวนการซักผา
สาธิตา แกวเขียว, สุชีลา พลเรือง
การประเมินกาซเรือนกระจกจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน
โรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดใหญในพื้นที่กรุงเทพมหานครจํานวน 8 โรง
ธิดารัตน มาละวรรณา, สุชีลา พลเรือง
การสลายตัวของสียอมดวยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก
ออกซิเดชันรวมกับตัวเรงปฏิกิริยา TiO2
ธนกฤต บรรเจิดธีรกุล, สัญญา สิริวิทยาปกรณ
การเปลี่ยนรูปของชิ้นโฟมโพลีสไตรีนภายใตสภาวะแวดลอม
พิชุตม บัวทอง, สุชีลา พลเรือง, วรินทรพร อโศกบุญรัตน
การปรับแกความเอนเอียงปริมาณฝนจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก
CanESM5 ดวยเทคนิค Quantile Mapping สําหรับพื้นที่ลุมน้ํา
คลองสวนหมาก
อภิสิทธิ์ นุชอิ้ง, จุติเทพ วงษเพ็ชร, เกศวรา สิทธิโชค
การจับความรูฝงลึกของบริษัทรับเหมากอสราง: กรณีศึกษาโครงการ
กอสรางโรงพยาบาล
ชลกร ชลสิทธิ,์ ปยนุช เวทยวิวรณ
ตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสอดคลองในการพัฒนาโครงการ
สิ่งแวดลอมสรรคสราง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นิชาภา จันตะมา, ปยนุช เวทยวิวรณ
โครงสรางพื้นฐานที่สงผลตอความอยูเย็นเปนสุขของชุมชน:
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกล็ดแกว
เฉลิมเกียรติ ทองเนื้อหา, ปยนุช เวทยวิวรณ
การวิเคราะหปจจัยความยั่งยืนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
พลังงานไฟฟาในประเทศไทยโดยใช Fuzzy AHP
วสุธร สอดศุข, ฆนิศา รุงแจง
การวิเคราะหปจจัยความยั่งยืนในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟา
พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย โดยใช Fuzzy AHP
คนาพล แกวแดง, ฆนิศา รุงแจง
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สถ.วศ.8/O18
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49
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56
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ชื่อผลงาน
การวิเคราะหการเลือกรูปแบบการเดินทางขามแมน้ําเจาพระยา
ระหวางเรือขามฟากกับสะพานคนเดิน กรณีศึกษา: ทาพระจันทรทาวังหลัง
ธิติวุฒิ อดิสร, ชวเลข วณิชเวทิน, เอกชัย ศิริกิจพาณิชยกูล
การศึกษาความสัมพันธระหวางการสึกหรอของบังใบลอและพลังงาน
ความเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะเขาโคงของขบวนรถโดยสารของการ
รถไฟแหงประเทศไทยที่ใหบริการในเสนทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม
กรุงเทพฯ-หาดใหญ และ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
กวิน หลิมจานนท, วิชัย ศิวะโกศิษฐ, สาโรช ละอองศิริวงศ,
จีรภัทร เตชะกุลชัยนันต
การพัฒนาเครื่องมือวัดคอนทัวรลอแบบดิจิตัลสําหรับการรถไฟแหง
ประเทศไทย
สุรสิทธิ์ คงแกว, วิชัย ศิวะโกศิษฐ, เอกชัย พัฒนะประยูรวงศ,
ชานนท บุญรัศมี, พิชุตม อมรรัชยาวิจารณ, วนัสวีร ทองประเสิรฐ
ศึกษามูลคาการลงทุนในการจัดหาระบบรถไฟสําหรับรถไฟฟา
ในเมืองในประเทศไทย
วิชิต จิตรพินิจ, วิชัย ศิวะโกศิษฐ
การศึกษาวิธีการยืดอายุการใชงานของพื้นลอรถไฟแอรพอรต
เรล ลิ้งก โดยการสลับทิศทางการวิ่งของขบวนรถทุกวัน
เจษฎา อุปโยคิน, กฤษดนัย พีระพลชัยกุล, อัสนี หวังสถิตไพศาล,
อิสรา สรางเกียรติขจร, วิชัย ศิวะโกศิษฐ
การพัฒนาเครื่องมือวัดความสึกหรอของหัวราง BS100A
วิลาวัลย ลีลาประทักษ, กรรมมันต ชูประเสริฐ, วิชัย ศิวะโกศิษฐ
เวลาเขาสูสมดุลของระบบปรับความดันไฮดรอลิกรวมกับ
วาลวเปดปดความเร็วสูง
อาทิตย แสงงาม, ปโยรส จิระวัฒนา
การจําลองการอพยพหนีไฟในอาคารโรงงานผลิตถุงลมนิรภัย
วัฒนาพร กลิ่นบัว, สุภัทร พัฒนวิชัยโชติ
การศึกษาเครื่องสกัดคารบอนไดออกไซดเหนือจุดวิกฤตแบบ
เคลื่อนยายได
พีรศุษม ไชยศรีมณีพรรณ, ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน
การทดสอบอัลกอริทึมสําหรับการทําความเย็นของเทอรโม
อิเล็กทริกคูลเลอร
กันตพจน วงศหนองเตย, ณพล ศรีเกษมสุนทร,
ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน
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รหัสผลงาน
ชื่อผลงาน
สถ.วศ.66/O219 การทดสอบประสิทธิภาพการซึมน้ําของกระเปาะเซรามิกสเพื่อใช
ในระบบการใหน้ําแกพืช
ปยะรส มาลีเจริญ, ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน

หนา
572

สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (Poster Presentation)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

รหัสผลงาน
สถ.วศ.41/P63

ชื่อผลงาน
การตรวจจับสิ่งแปลกปลอมในขวดแกวโดยใชแมชชีนวิชั่น
ชินภัทธ ทรงสินสุนทร, วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย
สถ.วศ.44/P64 การติดตามและการหยิบวัตถุที่เคลื่อนที่บนสายพานลําเลียงดวยระบบ
กลองบนแขนหุนยนต
ประภัทร ตรีเอนกพินิจ, วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย
สถ.วศ.37/P58 การตรวจจับและการรูจําอักขระดวยแสงของปายรถบรรทุกชิ้นงาน
ดวยการเรียนรูเชิงลึก
ชัยชนะ สระโสม, วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย
สถ.วศ.25/P22 การประมาณคาปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากบอขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท
อรุณิญา โชคลาภ, สัญญา สิริวิทยาปกรณ
สถ.วศ.32/P42 การปรับปรุงเกณฑการปฏิบัติการอางเก็บน้ําแมงัดสมบูรณชล
และอางเก็บน้ําแมกวงอุดมธารา
วิสุทธิ์ ชาติวันชัย, ณัฐ มาแจง
สถ.วศ.33/P43 การเพิ่มประสิทธิภาพการสงน้ําทางระบบทอของอางเก็บน้ําประแสร
เขมนันท แสงนวล, จิระวัฒน กณะสุต
สถ.วศ.88/P173 การตรวจจับและนับจํานวนวัตถุบนสายพานลําเลียงโดยใช
ประสาทเทียม
รุงโรจน กรุงเกษม, จันทนา จันทราพรชัย
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6
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7
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8
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ชื่อผลงาน
ผลของการรมโอโซนดวยระบบบังคับอากาศแนวตั้งตอคุณภาพ
หลังการเก็บเกี่ยวของผลลําไยสด (Dimocarpus longan Lour.)
สุธาทิพย วงศพันธุเสือ, จตุรภัทร วาฤทธิ์, สมเกียรติ จตุรงคล้ําเลิศ,
ชนวัฒน นิทัศนวิจิตร, ศรัลยภัคร ชํานาญ, พิสุทธิ์ กลิ่นขจร,
จักรพงษ พิมพพิมล
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ํามันรําขาวสเตียรีน น้ํามันเมล็ด
ปาลม น้ํามันมะพราวและผลของการใชกลีเซอริลโมโนสเตียเรทตอ
คุณสมบัติวิสโคอิลาสติกของน้ํามัน
รัชชดา ลตวรรณ, ปาริฉัตร หงสประภาส
Ultrasound-assisted extraction for the recovery of
proteins from duckweed (Wolffia globosa) using response
surface methodology
Natchaya Duangjarus, Weerachai Chaiworapuek,
Pitiporn Ritthiruangdej, Sudathip Sae-tan,
Suvimol Charoensiddhi
Isolation and identification of potential emerging
foodborne bacteria in raw chicken and pork ground meats
Than Than Htay, Sudsai Trevanich
Possible household washing procedure to reduce nitrate
content in fresh vegetables from supermarket
Karnjana Vachpanich, Kanithaporn Vangnai,
Pariyanuj Chulaka, Kullanart Tongkhao
Effect of Lactobacillus brevis TISTR 860 and Lactobacillus
plantarum TISTR 951 on gamma-aminobutyric acid
content in fermented rice flour: feasibility study
Chonnipa Chittrakhani, Sirichai Songsermpong,
Sudsai Trevanich, Rashidah Sukor
การยอมรับและความพึงพอใจของผูบริโภคตอหนากากผาที่มีแผน
กรองกลิ่นหอมชนิดถอดเปลี่ยนได
พรรณภัทร พรหมเพ็ญ, ธัญกร กรุงทองจันทร,
กันตกนิษฐ ไทยงามศิลป, ศิรินันท แกนทอง, จิตตโสภา เฉลียวศักดิ์
การสรางแบบจําลองทางจลนพลศาสตรของสีผิวของขนมปงระหวาง
การอบ
ธนชาติ มนตภัสสร, วราภรณ บุญทรัพยทิพย, มาศอุบล ทองงาม
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ชื่อผลงาน
Physical characteristics and stability of vegetable oil
emulsions containing different oil phases compared with
commercial milk cream
Tirayus Jaiyai, Kullanart Tongkhao, Masubon Thongngam,
Utai Klinkesorn
Effect of processing cycles on properties of polyethylene
terephthalate
Rizka Try Gustina, Amporn Sane, Piyawanee Jariyasakoolroj,
Busarin Chongcharoenyanon
Comparing the effectiveness of incipient wetness and
vacuum impregnation techniques for incorporating
potassium permanganate into zeolite 5A
Ranbaranage Pramuda Manjith Silva, Amporn Sanea
การศึกษากลุมผูบริโภคมิลเลนเนียลเพื่อการออกแบบกลยุทธ
ทางการตลาดผลิตภัณฑนม
ดิวกาญจน กันตะโสพัตร, อัจฉรา เกษสุวรรณ
การแบงกลุมพลังหญิงเพื่อการออกแบบการตลาดประสบการณ
การซื้ออาหารผานทางโซเชียลคอมเมิรซ
ศุภิสรา เอี่ยมเอิบ, อัจฉรา เกษสุวรรณ
วิถีชีวิต คุณคา และความตั้งใจซื้อขาวและผลิตภัณฑจากขาวที่มี
ฉลากคารบอนฟุตพริ้นท
นนทพัทธ เลิศวรไกร, รวิพิมพ ฉวีสุข, อัจฉรา เกษสุวรรณ
The impact of lifestyle, value proposition, and brand
origin toward purchase intention of Indonesian matcha
latte among Muslim consumers in Bangkok metropolitan
Fitri Nur Jannati, Ajchara Kessuvan, Agung Putra Pamungkas
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อก.1/P3
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อก.12/P26
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อก.15/P30
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อก.20/P32

ชื่อผลงาน
คุณสมบัติของสีผสมอาหารจากดอกคําฝอย
ปฏิมาภรณ พลแสน, อรุษา เชาวนลิขิต, พรภัสสร จุฬาลักษณานุกูล
Overall migration of water-hyacinth and areca leaf plates
for single-use food containers
Busarin Chongcharoenyanon, Atiya Prateep Na Thalang,
Nutthida Chalodech, Titaphorn Tansiri
Nutritional values, physical properties and antioxidant
property of okara flour in comparison to wheat flour and
rice flour
Wasinee Somrit, Uthaiwan Suttisansanee,
Chaowanee Chupeerach, Rungrat Chamchan,
Chanakan Khemthong, Nattira On-nom
Investigation of optimized extraction conditions of total
anthocyanin content from Kadsura heteroclita (Roxb.)
Craib
Kachakot Yosphan, Varittha Sritalahareuthai,
Nattira On-nom, Chaowanee Chupeerach,
Piya Temviriyanukul, Dalad Siriwan, Uthaiwan Suttisansanee
Effect of natural ingredients on the reduction of residual
nitrite in cooked cured pork during storage
Patapee Sengboontan, Pollacha Pooput, Arati Koger,
Kanithaporn Vangnai
Effects of coconut oil addition on properties of
drum-dried pre-gelatinized Chainat 1 rice flour
Tidarat Norsuwan, Parichat Hongsprabhas,
Masubon Thongngam
ผลของการแทนที่เนยถั่วบางสวนดวยเนยกระบกตอคุณภาพของ
คุกกี้เนยถั่ว
สรญา เอกพินิจกุล, ปติพร ฤทธิเรืองเดช, อุศมา สุนทรนฤรังสี
ขนมขบเคี้ยวปลีกลวยที่มีสวนผสมของเมล็ดมะมวงหิมพานต
เมล็ดทานตะวัน และนิวทริชั่นแนลยีสต
สุภาพร สิงหา, โมไนย ทรัพยสินกีรติ, อริสรา พุทธกิจ,
ปนมณี ขวัญเมือง
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18
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ชื่อผลงาน
การศึกษาความเต็มใจจายของผูบริโภคสําหรับบริการจัดสงสินคา
เกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ
สุดา แกวรุณคํา, ปรารถนา ปรารถนาดี, จุมพล วรสายัณห
การจําแนกสินคาคงคลังดวยการแบงกลุมขอมูลแบบ K-Means
เพื่อการบริหารจัดการสินคาคงคลังผลิตภัณฑสมุนไพรของรานขายยา
สุวนันท วิมลรัชตมโนรม, ปรารถนา ปรารถนาดี
การพยากรณราคาซื้อไกสดแชแข็ง
รดา กิตติอุดมเดช, ปรารถนา ปรารถนาดี
Influence of sodium chloride in marinated pork on quality
of palm oil after deep-fat frying
Thanida Muangnoi, Kanithaporn Vangnai
อิทธิพลของสายพันธุยีสตตอคุณภาพของเบียรขาวสาลีเสริมมอลต
ขาวไรซเบอรรี่
เจนณรงค ประหยัด, จิรายุ เปรมปรี, มณฑกานต หลีนอย,
มงคล เพ็ญสายใจ
การเปรี ย บเที ย บการทํ าแห งด ว ยการควบคุ ม การไหลของอากาศ
แวดล อมและการตากแดดและการเปรีย บเที ย บการเก็ บ รั ก ษาใน
ระบบปดและยุงฉางตอคุณภาพขาวเปลือกพันธุทับทิมชุมแพ
จารุวรรณ จําเนียรพล, พิณทิพย รัมภกาภรณ, วีรชัย ชัยวรพฤกษ,
ดํารงวุฒิ ออนวิมล, รติพร มั่นพรหม, สุดาทิพย แซตั้น
Effect of hydro-cooling and room-cooling on the quality
of melon during storage
Prawesh Pokharel, Sasitorn Tongchitpakdee,
Wannee Jirapakkul
การสํารวจพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคตอผลิตภัณฑ
เซรั่มบํารุงผิวหนาที่มีสวนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติสําหรับ
ผูหญิงอายุ 50 ปขึ้นไป
ลาภิน หงษคําดี, หทัยรัตน ริมคีรี, สุพนิดา วินิจฉัย
Influence of thermal processing conditions on acrylamide
formation in model system and mitigation strategy
Kusumal Hirunwong, Kanithaporn Vangnai
Effect of glucose, monovalent salts and phenolic
compounds on acrylamide formation in
asparagine/glucose model system
Napasson Chaisri, Kanithaporn Vangnai
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28
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ชื่อผลงาน
ผลของอุณหภูมิลมรอนขาเขาเครื่องทําแหงแบบพนฝอยตอลักษณะ
ทางกายภาพและคุณภาพดานประสาทสัมผัสของมะพราวน้ําหอมผง
ยศพล แกวคําภา, วราภรณ บุญทรัพยทิพย, กิติพงษ รัตนาภรณ,
กฤษกมล ณ จอม
การศึกษาผลของสภาวะการยอมตอสมบัติการยอมสีผาเรยอนดวย
สียอมสกัดจากเปลือกตะบูนขาว
กนกวรรณ กุสลางกูรวัฒน, เบญจมาศ คลายเครือญาติ,
ธนิกา หุตะกมล, เพ็ญวิสาข พิสิฏฐศักดิ์
การสํารวจพฤติกรรมของผูบริโภคมังสวิรัติในเขตกรุงเทพมหานคร
และทัศนคติของผูบริโภคตอลักษณะของผลิตภัณฑเนื้อเทียมจากพืช
ชนิกานต กลอมฤกษ, ปารเมศ วรเศยานนท, ศิวาพร โอเจริญ
การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพทางลักษณะเนื้อสัมผัสไสกรอกปลาทูนา
ดวยเทคโนโลยีซูวีรวมกับอัลตราโซนิก
ทัชชกร ทองคล้ํา, ทานตะวัน พิรักษ
Study of sugarcane juice concentration as fermentation
substrate on levan production by Bacillus subtilis TISTR
001
Chanyanuch Noidee, Boontiwa Ninchan
Examination of natural starter cultures used for vinegar
fermentation by using PCR-DGGE technique
Kullanart Tongkhao, Khemmapas Treesuwan,
Kanokwan Yod-in, Jutamas Klinsoda, Sirinan Shompoosang
Influence of lecithin on physicochemical properties and
stability of sunflower seed milk
Sudthipa Ruayboonsong, Thepkunya Harnsilawat
การพัฒนาจีวรพระจากผาฝายดวยสียอมจากแกนขนุน
พชรพล ศิริสุนทร, ขนิษฐา วัชราภรณ,
กรทิพย วัชรปญญาวงศ เตชะเมธีกุล, ดวงรัตน หิรัญญะสิริ
Production of ethanol, bio-electricity and hydrogen gas in
yeast fuel cell
Apichetch Kumnubpha, Chaiwat Bandaiphet
การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมโดยใชแผนการทดลองแบบผสม
ในผลิตภัณฑเม็ดไขมุกเสริมใยอาหาร
ปฐมาภรณ เกตุเพชร, สุธีรา วัฒนกุล
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รหัสผลงาน
อก.76/P188

ชื่อผลงาน
การพัฒนาเอกซทรูเดตจากขาวกลองไรพื้นเมืองนครเสริมโปรตีนผง
จิ้งหรีดดวยเครื่องเอกซทรูเดอรสกรูคู
สุภาษิต ชูกลิ่น, ธีระพงค หมวดศรี, อดิเรก ชัยฤกษ,
อทิตติยา ชูสุวรรณ, ธวัชชัย หนูทอง, ณัฐภรณ ทองอินทร
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ทส.22/O240
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ชื่อผลงาน
การแปรผันตามฤดูกาลของลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของ
หญาทะเลใบมะกรูด Halophila ovalis (R. Brown) J.D. Hooker
ธราวิทญ วุธิรักษ, พิมพชนก บัวเพชร
ความหลากหลายของพรรณไมพื้นลางและความสัมพันธกับปจจัย
สิ่งแวดลอมในพื้นที่สันทราย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
โสรดา ตรีชนะ, ดอกรัก มารอด, สราวุธ สังขแกว
รูปแบบกิจกรรมและการซอนทับในเชิงเวลาของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมกิน
เนื้อในอุทยานแหงชาติเขาใหญ
พนิตสุภา บั้งทอง, นรเศรษฐ เขียวศรี, มนันยา พลาอาด,
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การประเมินความไม่แน่ นอนของเครื่องวัดฝุ่ นแบบการกระเจิงของแสงสาหรับการวัด PM 2.5
Uncertainty evaluation of light scattering dust meter for PM 2.5 measurement
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บทคัดย่อ
เมื่อเร็วๆ นี้ ประเทศไทยประสบปัญหา มีฝนขนาดเล็
ุ่
ก PM 2.5 ในอากาศปริมาณมาก ในระดับที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ เครื่องวัดฝุ่ นเป็ นสิ่งสาคัญต่อการตัดสินใจในการดาเนินชีวิตประจาวันของประชาชน เช่น การเดินทาง หรือ การซื้ อ
เครื่ องฟอกอากาศ งานวิจัยนี้ ศึกษาความถูกต้องของเครื่ องวัดฝุ่ นแบบการกระเจิงของแสงสาหรับการวัดปริ มาณ PM 2.5
เนื่องจากเป็ นเครื่องวัดฝุ่ นที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง จัดหาได้ง่ายและมีราคาถูก อย่างไรก็ตามวิธีการวัดแบบใช้หลักการ
กระเจิงของแสงเป็ นวิธีการวัดโดยอ้อม การเทียบมาตรฐานสามารถท าได้โดยการวัดฝุ่ นด้วยเครื่ องวัดฝุ่ นแบบการกระเจิง
ของแสงเทียบกับวิธีการมาตรฐานของสถานี ต รวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษโดยวิธีการวัดพร้อมกัน การวัดท า
ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 เพื่อนาไปใช้ประเมินความไม่แน่นอนสาหรับการวัดปริมาณ PM 2.5 ของเครื่องวัดฝุ่ นแบบการ
กระเจิงของแสง โดยผลการวัด มีความถูกต้องพอสมควร มีค่าไม่แ น่ นอนมาตรฐาน 9.9 μg m−3 ซึ่ งสามารถประเมินเป็ น
ความไม่แ น่ นอนขยายได้เ ป็ น 20 μg m−3 ดังนั้นในการใช้งานเครื่ องวัด ฝุ่ นชนิ ด นี้ ควรพิจารณาความถูกต้องและความ
ไม่แน่นอนของผลการวัดด้วย
คาสาคัญ: ฝุ่ นในอากาศ, มลพิษทางอากาศ, อนุภาคสสาร 2.5

Abstract
In recent years, Thailand encounters a problem of PM 2.5 fine dust to a degree that affects health. Dust meters
are important for people's daily life decisions such as traveling or deciding to buy an air purifier. This research investigated
the accuracy of the scattering dust meter for PM 2.5 measurement as it is popular, easy to buy and inexpensive. However,
the optical scattering method is an indirect method of measurement. Calibration can be performed by comparing the
measurement results of the scattering dust meter with the standard method of air quality monitoring station of the Pollution
Control Department by the simultaneous measurement method. The measurements have been carried out in December
2020 for uncertainty evaluation of the light scattering dust meters for PM 2.5 measurement. The measurement results were
fairly accurate with a standard uncertainty of 9.9 μg m−3 which can be estimated as an expanded uncertainty of 20
μg m−3 . Hence, to utilize this type of dust meter, the accuracy and uncertainty of the measurement result should be
considered.
Keywords: air pollution, dust in the air, particulate matters 2.5
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คํานํา

อนุ ภาคฝุ่ น (particulate matter: PM) เป็ นทั้งของแข็งและของเหลวที่ มีขนาดเล็ก ซึ่ งไม่ใช่ สารที่ มีโมเลกุล
เดียว สามารถลอยอยู่ในอากาศตั้งแต่ 2s ไปจนถึงหลายๆ เดือน อนุภาคฝุ่ นแบ่งเป็ นประเภท ตามขนาดของอนุภาค
ดังนี้ ประเภทแรก อนุภาคฝุ่ นรวมทั้งหมด (Total suspended particulate: TSP) หมายถึง อนุภาคฝุ่ นที่มีขนาดเล็กกว่า
100 μm เป็ นอนุ ภาคฝุ่ นที่ มีขนาดใหญ่ ประเภทที่ สอง อนุ ภาคฝุ่ นที่ มีขนาดเล็กกว่า 10 μm (PM 10) และประเภทที่
สาม อนุ ภาคฝุ่ นที่ มีขนาดเล็กกว่า 2.5 μm (PM 2.5) (ศิ วพันธุ์, 2556) ปั จจุ บนั ประเทศไทย มี อนุ ภาคฝุ่ นในอากาศ
ปริ มาณมาก ซึ่ งเกิดจากไอเสี ยของรถยนต์ที่มีปริ มาณเพิ่มมากขึ้ น รวมถึงการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรที่เหลือทิ้ง
จากการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร อนุภาคฝุ่ นเหล่านี้เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของประชาชนโดยเฉพาะ PM 2.5
เครื่ องวัดฝุ่ นแบบพกพาเป็ นเครื่ องมือวัดที่มีการใช้งานอย่างแพร่ หลาย เนื่ องจากปริ มาณฝุ่ นในอากาศมีผล
ต่อการตัดสิ นใจในการดําเนิ นชี วิตประจําวัน เช่น การเดินทาง การออกกําลังกายกลางแจ้ง หรื อ การซื้ อเครื่ องฟอก
อากาศ วิธีการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นสามารถทําได้หลายวิธี แต่วิธีที่ได้รับการยอมรับและใช้อย่างแพร่ หลายในสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุ มมลพิ ษทางอากาศ คื อการตรวจวัดอนุ ภาคฝุ่ นด้วยหลักการวิเคราะห์โดย
นํ้าหนัก ซึ่ งนําไปสู่ วิธีการวัดมาตรฐาน และระบบการตรวจวัดอนุ ภาคฝุ่ นที่ สมมูลกับวิธีมาตรฐาน มี อยู่สองวิธี
ได้แก่ วิธีอนุ ภาคเบต้า และ Tapered Element Oscillation Microbalance (TEOM) (วีรนุ ช, 2556) ในการวัดอนุ ภาค
ฝุ่ นด้วยวิธีที่กล่าวมานั้น ต้องใช้ทรัพยากรในกระบวนการวัดเป็ นจํานวนมากและใช้ระยะเวลาในการวัดนาน
ในปัจจุบนั มีเซ็นเซอร์สาํ หรับการวัดอนุภาคฝุ่ นแบบการกระเจิงของแสงที่สามารถวัดค่าอนุภาคฝุ่ นได้อย่าง
รวดเร็ ว สามารถพกพาได้ จึงทําให้เป็ นที่สนใจและมีการใช้งานอย่างแพร่ หลาย แต่เนื่ องจากเครื่ องวัดฝุ่ นแบบการ
กระเจิงของแสง ไม่ใช่วิธีการวัดที่เป็ นวิธีการมาตรฐาน หรื อ วิธีที่สมมูลกับวิธีมาตรฐาน จึงทํา ให้เกิดความสงสัยใน
ผลการวัดค่าอนุ ภาคฝุ่ นว่ามีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด และสามารถนําผลการวัดไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม
หรื อไม่

อุปกรณ์ และวิธีการ

เครื่ องวัดฝุ่ นที่นาํ มาทดสอบเป็ น รุ่ น PMS3003 ของบริ ษทั Plantower ใช้หลักการกระเจิงของแสงเลเซอร์
ในการวิ เ คราะห์ ป ริ มาณและขนาดอนุ ภ าคของฝุ่ นละออง เมื่ อ อนุ ภ าคฝุ่ นเคลื่ อ นที่ ผ่ า น ลํา แสงเลเซอร์ จ าก
แหล่งกําเนิ ด จะเกิ ดการกระเจิ งของแสงขึ้ นในมุมต่าง ๆ ตามขนาดและปริ มาณของอนุ ภาคฝุ่ นที่ แสงเลเซอร์ ตก
กระทบ โดยมุมของกระเจิงของแสงจะแปรผกผันกับขนาดของอนุภาค (ตวงสิ ทธิ์ , 2564) ซึ่ งความเข้มแสงที่เกิดจาก
การกระเจิงของแสงเลเซอร์ ที่มุมต่าง ๆ จะถูกวัดด้วยตัวรับรู ้ ซึ่ งสามารถวัดฝุ่ นที่มีขนาด 0.3 ถึง 10 μm มีความละเอียด
1 μg m-3 โดยในตัวรับรู ้มีอุปกรณ์ควบคุมซึ่ งให้สญ
ั ญาณขาออกผ่านพอร์ตอนุกรม (Rx/Tx) และถูกคํานวณเป็ นขนาด
และปริ มาณของอนุภาคฝุ่ น เพื่อส่ งข้อมูลไปแสดงผลและเก็บข้อมูลผ่านไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino) แสดงเป็ น
แผนภาพได้ดงั Fig. 1 (อรวรรณ และคณะ, 2554)
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Fig. 1 Functional diagram of PMS3003
วิธีการวัดฝุ่ นที่นาํ มาใช้เป็ นวิธีมาตรฐานคือวิธีการวัดแบบรังสี เบต้า เป็ นวิธีที่ใช้หลักการดูดกลืนของรังสี เบ
ต้าโดยอนุ ภาคฝุ่ นที่ ได้จากการไหลของอากาศ คื ออากาศจึ งถูกลําเลียงมาจากภายนอกเครื่ องวัดฝุ่ นแบบรังสี เบต้า
ผ่านริ บบิ้นที่ทาํ จากวัสดุกรองบางชนิดเพื่อให้อนุภาคฝุ่ นถูกรวบรวมไว้ โดยมีแหล่งกําเนิดรังสี เบต้าสองแหล่งวางไว้
ก่อนและหลังจากบริ เวณที่กระแสอากาศไหลผ่านริ บบิ้นโดยปล่อยอนุภาคฝุ่ นไว้ และมีเครื่ องตรวจจับความเข้มของ
รั งสี เบต้าที่ ดา้ นตรงข้า มของริ บบิ้ นโดยหันหน้าไปทางแหล่งกําเนิ ด รั งสี เบต้า ความเข้มของรั งสี เบต้าที่ วดั โดย
เครื่ องวัดความเข้มที่ วางไว้ก่อนปล่อยอนุภาคฝุ่ น จะนํามาเปรี ยบเทียบกับเครื่ องที่อยู่หลังจากปล่อยอนุภาคฝุ่ น จึง
สามารถคํานวณค่าอนุภาคฝุ่ นในอากาศได้ แสดงเป็ นแผนภาพได้ดงั Fig. 2

Fig. 2 Functional diagram of beta radiation dust meter
การประเมินความถูกต้องของเครื่ องวัดฝุ่ นแบบการกระเจิงของแสงสําหรับการวัด PM 2.5 ในรู ปแบบของ
การเที ยบมาตฐาน ใช้วิธีการวัดพร้อมกันโดยใช้อากาศที่ มีฝุ่นเป็ นตัวกลาง เครื่ องมือวัดที่ ใช้เป็ นมาตฐานในการ
เปรี ยบเทียบคือเครื่ องวัดฝุ่ นแบบรังสี เบต้า ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ รหัสสถานีคือ st 20
ชื่ อสถานี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ วิทยาเขตรังสิ ต ตั้งอยู่ที่ ตําบลคลองหนึ่ ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดย
ข้อมูลของผลการวัด นั้นสามารถดูจากบันทึกในรายงานของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสี ยง กรมควบคุมมลพิษ
(รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย) และ เครื่ องวัดฝุ่ นแบบการกระเจิงของแสงสําหรับการวัด PM
2.5 ที่นาํ มาวัดเปรี ยบเทียบคือ Plantower รุ่ น PMS3003 วัดที่บริ เวณ หมู่บา้ นธัญลักษณ์ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจัดเก็บข้อมูลของผลการวัดด้วยบอร์ ดไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino) บันทึ กลงใน
การ์ ด SD ระยะห่ างกันระหว่างเครื่ องมือวัดทั้งสองประมาณ 6 km โดยทําการวัดฝุ่ น PM 2.5 ในช่วงเดือนธันวาคม
2563 เพื่อนําไปใช้ประเมินความถูกต้อง สําหรับการวัดปริ มาณ PM 2.5 ของเครื่ องวัดฝุ่ นแบบการกระเจิงของแสง
4
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการวัด ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงเส้น โดยกาหนดให้ค่า PM 2.5 ที่วดั ได้
จากเครื่ องวัดฝุ่ นแบบการกระเจิงของแสงเป็ นตัวแปรอิ สระ และค่า PM 2.5 ที่วดั ได้จากเครื่ องวัดฝุ่ นแบบรังสี เบต้า
เป็ นตัวแปรตาม โดยเปรี ยบเทียบผลการวัดที่ได้จากการบันทึกในเวลาเดี ยวกนั เมื่อนาผลการวัดมาเขียนกราฟและ
หาความสัมพันธ์ จะได้สมการถดถอยเชิงเส้นเป็ น y = 2.717+0.716x และ R2 = 0.636 แสดงใน Fig. 3 โดยมีช่วงของ
ผลการวัดที่ได้จากเครื่ องวัดฝุ่ นแบบรังสีเบต้าอยูท่ ี่ 4 µm-3 ถึง 83 µm-3 และช่วงของผลการวัดที่ได้จากเครื่ องวัดฝุ่ น
แบบการกระเจิงของแสงอยู่ที่ 11 µm-3 ถึ ง 131 µm-3 สามารถค านวณค่าสัม ประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ได้เท่ากบั 0.797
และความไม่แน่ นอนมาตรฐานเท่ากบั 9.9 µm-3 นั่นคือ ที่ระดับความเชื่ อมั่นประมาณ 95 % ผลการวัดมี ความไม่
แน่นอนเท่ากบั 20 µm-3 ซึ่งสามารถคานวณได้จาก Equation 1 (Morrison, 2014)
1

(𝑥−𝑥̅)2

𝑈(𝑦) = 𝑡𝛼/2,𝑛−2 𝑠𝑦,𝑥 √1 + 𝑛 + ∑𝑛

𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑥̅)

2

(1)

เมื่อ 𝑡𝛼/2,𝑛−2 คือตัวประกอบครอบคลุมที่สอดคล้องกบั การแจกแจงแบบ 𝑡, 𝑛 คือจานวนข้อมูลที่ใช้ในการ
เทียบมาตรฐาน, 𝑛 − 2 คือองศาเสรี และ 𝑠𝑦,𝑥 คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 𝑦(𝑥)
จากการเทียบมาตรฐานเครื่ องวัดฝุ่ นแบบการกระเจิงของแสง พบว่ามีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น สามารถ
ใช้วดั ปริ มาณฝุ่ น PM 2.5 ได้ถูกต้องพอสมควร แต่ผลการวัดมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง ดังนั้นการนาเครื่ องวัดฝุ่ น
ชนิดนี้ไปใช้งานหรื อนาผลการวัดไปใช้อา้ งอิง ควรพิจารณาวัตถุประสงค์ของการวัด เช่น ความถูกต้องของผลการ
วัดที่ตอ้ งการว่าเพียงพอหรือไม่ และควรคานึงถึงความไม่แน่นอนของผลการวัดประกอบด้วย

Fig. 3 Calibration curve of PM 2.5 measurement results between light scattering and beta ray methods
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สรุ ป

เครื่ องวัดฝุ่ นแบบการกระเจิงของแสงสามารถใช้ในการวัดฝุ่ น PM 2.5 ได้ถูกต้องพอสมควร การประเมิน
ความไม่แน่นอนของการวัดฝุ่ น PM 2.5 สามารถทําได้จากการเทียบมาตรฐาน โดยวิธีการวัดพร้อมกันกับเครื่ องวัด
ฝุ่ นแบบรังสี เบต้า ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ จากผลการเทียบมาตรฐานพบว่าความไม่
แน่นอนจากการวัดฝุ่ น PM 2.5 ด้วยเครื่ องวัดฝุ่ นแบบการกระเจิงของแสงมีค่าเท่ากับ 20 µm-3 ที่ระดับความเชื่อมัน่
ประมาณ 95% การนําเครื่ องวัดฝุ่ นชนิดนี้ไปใช้งานจึงควรพิจารณาถึงความถูกต้องของผลการวัดที่ตอ้ งการ และควร
คํานึงถึงความไม่แน่นอนของผลการวัดด้วย
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Abstract
Amide is an important building block which has been found in pharmaceuticals, natural
products and polymers. One of the conventional methods to synthesize amide is the oxidative
amidation from aldehydes and amines. However, such method involves the use of strong
oxidizing agents. In this research, we have therefore developed a new method for the
construction of an amide bond from an oxidative cross–coupling reaction between aldehydes
and amines via electro–organic synthesis to avoid the use of toxic oxidizing agents. 4–
Bromobenzaldehyde and morpholine were selected as a reaction model in our study. Various
parameters of reaction such as solvent types, supporting electrolytes, electrodes and electrical
currents were screened for the optimized condition. From the optimized study, our oxidative
amidation could proceed using NaI as a mediator and an electrolyte in an undivided cell at
room temperature for 3 hours providing the (4–bromophenyl)(morpholino)methanone in 78%
yield. Furthermore, we could apply this process to perform oxidative amidation with two more
aldehydes and morpholine to prepare amides in satisfactory yields.
Keywords: Amide, Electro–organic synthesis, Oxidative amidation, Undivided cell
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Introduction
Amide is not only backbone of protein but it is also found in medical compounds and
materials. The conventional methods for amide synthesis are condensation between carboxylic
acids and amines under both acidic and thermal conditions (Porras et al., 2015). Therefore,
activated carboxylic acid derivatives and coupling reagents are used in coupling between
amines and carboxylic acids for amide construction (Dunetz et al., 2016). However, the use of
those methods causes the production of waste and requires reagent in stoichiometric amount
leading to poor atom economy. To overcome such problems, the non–conventional methods
for amide synthesis using organoborans (Dine et al., 2015) and transition–metals (Lundberg et
al. 2012) with carboxylic acids have been developed. Moreover, the carboxylic acid surrogates
have been employed in amide preparation such as aminocarbonylations from alkenes or
alkynes (Liu et al., 2018), dethioamidations from thioacids (Chen et al., 2011) and oxidative
amidations from aryl halides, nitriles, aldoximes, ketones, alcohols and especially aldehydes
(Figueiredo et al., 2016). Among them, the oxidative amidations for amide synthesis from
aldehydes and amines have been widely studied and summarized in Fig. 2a. This process
requires the use of transition–metals as oxidants (Goel et al., 2020) or peroxide species as non–
metal oxidants (Deshidi et al., 2015). Furthermore, the photoredox processes which catalyzed
by visible light and organic dyes or transition–metals (Deol et al. 2018) have been also reported.
Although, oxidative amidations and photoredox processes are compatible with many functional
groups, some processes have drawbacks such as using expensive or toxic metal/catalyst, inert
reaction and long reaction time.
Currently, electro–organic synthesis is an environmentally synthetic tool which has
widely used in the past decades. Such process can replace hazardous oxidants by electrons
(Yan et al., 2017). With this benefit, electro–organic synthesis has been adopted especially in
oxidation process by replacing the use of hazardous oxidants. In addition, the previous reports
about such process have been demonstrated by using iodine as a mediator to decrease reaction
potential and increase reaction selectivity (Liu et al., 2018). Based on previous work for
oxidative amidations of aldehydes and amines mediated by iodine which was generated from
iodide and peroxide reagent, we aim to apply the use of NaI as mediator for amide synthesis
via electro–organic synthetic amidation process (Fig. 2b).
b) our work

a) previous work
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Fig 1 Oxidative amidation between aldehydes and amines: a) previous work and b) our work
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Materials and Methods
Materials, equipment and instruments for synthesis and characterization
All chemicals and solvents were obtained from commercially available suppliers such
as Sigma–Aldrich and TCI (Japan) and were used without further purification, unless otherwise
stated. Power supply was purchased from Shenzhen Korad Technology CO., LTD. Graphite
rod (∅ = 0.5 mm) and platinum plate (5×5×0.1 mm) were purchased from Minihua Store,
China. Analytical thin layer chromatography (TLC) was performed with precoated Merck
silica gel 60 F254 plates (0.25 mm for thick layer) and visualized at 254 nm using an ultraviolet
lamp. Column chromatography was performed with Silicycle silica gel 60–200 µm (70–230
mesh). 1H–NMR, 13C–NMR and 19F–NMR spectra were obtained with JEOL JNM–
ECZ500R/S1 NMR spectrometers operating at 500 MHz for 1H or 125 MHz for 13C or 470
MHz for 19F nuclei. High–resolution mass spectra (HRMS) were recorded using electron spray
ionization (ESI) with a MicroTOF Bruker mass spectrometer.
The electrochemical reaction setup
The reaction was performed in an undivided cell using power supply as an energy
source. The electrical wires were connected with anodic and cathodic electrodes which were
immersed in a stirred solution. After that, the power supply was turned on to start the
electrolytic process.
Optimization for oxidative amidation via electro–organic synthesis
A solution of 4–bromobenzaldehyde (1a), morpholine (2a) and electrolytes in solvents
(4 mL) was prepared in an undivided cell. The reaction mixture was applied with constant
current of 80 or 100 mA via anodic and cathodic electrodes from power supply. Then, the
reaction mixture was stirred for 3 hours at room temperature. The reaction mixture was
quenched with Na2S2O8 (1 x 10 mL) and extracted with ethyl acetate (3 x 10 mL). The organic
layer was dried over Na2SO4. After filtration and removal of the solvent under reduced
pressure, the crude product was purified by silica gel column chromatography to afford 3aa
product.
Substrate scope under optimization via electro–organic synthesis
A solution of 4–(trifluoromethyl)benzaldehyde (1b) or 4–methoxybenzaldehyde (1c)
(1.0 eq, 0.3 mmol), morpholine (2a) (5.0 eq, 1.5 mmol) and sodium iodide (2.5 eq, 0.75 mmol)
in co–solvent between acetonitrile and water with ratio 3:1 (4 mL) was prepared in an
undivided cell. The reaction mixture was applied with constant current of 100 mA via graphite
rod as anode and platinum plate as cathode from power supply. The reaction mixture was stirred
for 3 hours at room temperature. The reaction mixture was quenched with Na2S2O8 ( x 10 mL)
and extracted with ethyl acetate (3 x 10 mL). The organic layer was dried over Na2SO4. After
filtration and removal of the solvent under reduced pressure, the crude product was purified by
silica gel column chromatography to afford 3ba and 3ca products.
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Characterization data
(4–Bromophenyl)(morpholino)methanone (3aa): 78% yield as a pale yellow solid: 1H–
NMR (500 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.56 (d, J = 8.43 Hz, 2H), 7.29 (d, J = 8.43 Hz, 2H), 3.75–
3.64 (m, 6H), 3.43 (br, 2H). 13C–NMR (125 MHz, CDCl3): δ (ppm) 169.5, 134.1, 131.9, 128.9,
124.3, 66.9, 48.3, 42.7. ESI–HRMS: m/z: 291.9934 [M+Na]+ (calcd for [C11H12BrNO2Na]+
291.9949).
Morpholino(4–(trifluoromethyl)phenyl)methanone (3ba): 74% yield as a white solid:
1
H–NMR (500 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.68 (d, J = 7.97 Hz, 2H), 7.52 (d, J = 7.91 Hz, 2H),
3.79–3.62 (m, 6H), 3.39 (br, 2H). 13C–NMR (125 MHz, CDCl3): δ (ppm) 169.0, 139.0, 132.4,
132.1, 131.8, 131.6, 127.6, 127.0, 125.8, 124.9, 122.7, 120.5, 66.9, 48.2, 42.7. 19F–NMR (470
MHz, CDCl3): δ (ppm) –62.8. ESI–HRMS: m/z: 282.0718 [M+Na]+ (calcd for
[C12H12F3NO2Na]+ 282.0717).
(4–Methoxyphenyl)(morpholino)methanone (3ca): 24% yield as a colorless liquid: 1H–
NMR (500 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.38 (d, J = 8.46 Hz, 2H), 6.91 (d, J = 8.48 Hz, 2H), 3.83
(s, 3H), 3.69 (br, 8H). 13C–NMR (125 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.6, 161.0, 158.5, 129.3, 127.4,
113.9, 67.1, 55.5. ESI–HRMS: m/z: 244.0959 [M+Na]+ (calcd for [C12H15NO3Na]+ 244.0949).
Results and Discussion
Optimization between 4–bromobenzaldehyde and morpholine
For our optimization, we selected 4–bromobenzaldehyde (1a) and morpholine (2a) as
model substrates for studying various factors about oxidative amidation. First, we set the
reaction by using co–solvent (3:1 of CH3CN:H2O), 5.0 eq of NaI, graphite rods as anode and
cathode with a current of 100 mA for 3 hours at room temperature in an undivided cell. The
screening of electrolytes was shown in Table 1. We could isolate 3aa in 67% yield using
previously ascribed condition (Table 1, entry 1). Other iodide sources such as LiI, KI and TBAI
were also investigated (Table 1, entries 2–4). While the smaller cationic size, Li+, gave a good
yield of 3aa in 70%, the bigger cationic size such as K+ and TBA+ gave poor yields of 3aa (42%
and 22%, respectively) due to lower conductivity in reaction. However, we still selected NaI
as electrolyte due to the cheaper price and wide availability. Moreover, the use of a bromide
electrolyte was also investigated as shown in Table 1, entry 5. We found that the reaction
employing this electrolyte did not proceed to generate 3aa product as expected. Another
electrolyte, TBABF4 was employed and it was also found that the reaction did not take place
(Table 1, entry 6). Thus, this reaction required I–/I2 mediator to generate 3aa product.
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Table 1 Optimization of electrolytesa
O

H

CH3CN : H2O (3:1)
5 eq electrolyte

O
+
N
H

Br
1a

2a

C(+) l C(-), 100 mA, 3 hr Br
undivided cell, r.t.
constant current mode

O
N
O
3aa

Entry
Supporting electrolyte
Yieldsb
1
NaI
67 %
2
LiI
70 %
3
KI
42 %
4
TBAI
22 %
5
NaBr
N.Rc
6
TBABF4
N.Rc
Note: aUnless otherwise noted, the reaction conditions were as followed: 4–
bromobenzaldehyde (1.0 eq, 0.30 mmol), morpholine (5.0 eq, 1.50 mmol), supporting
electrolyte (5.0 eq, 1.50 mmol), CH3CN:H2O (3 mL:1 mL), graphite rod (∅ = 0.5 mm,
immersed 1.0 cm) as anode and cathode, 100 mA for 3 hours at room temperature in an
undivided cell.; bIsolated yield.; cNo reaction.
The solvents were screened as shown in Table 2. We found that the use of polar organic
solvents such as DMSO, THF and EtOH combined with H2O gave 3aa product in 50%, 40%
and 33% yields, respectively (Table 2, entries 2–4). We hypothesized that the decreasing yield
was due to the poor solubility of I2, which was generated in situ, leading to poor electron
transfer process. In addition, increasing concentration of H2O (Table 2, entry 5) led to
heterogeneous reaction providing 3aa only in 8% yield, perhaps due to the poor solubility of
generated I2 as mentioned above.
Table 2 Optimization of solventsa
O
H

1a

Entry
1
2
3
4
5

+
N
H

Br

solvent
5.0 eq NaI

O

2a

C(+) l C(-), 100 mA, 3 hr Br
undivided cell, r.t.
constant current mode

Ratio of solvent (mL)
3:1
3:1
3:1
3:1
1:1

Solvent
CH3CN : H2O
DMSO : H2O
THF : H2O
EtOH : H2O
CH3CN : H2O

O
N
O
3aa

Yieldsb
67 %
50 %
40 %
33 %
8%

Note: a Unless otherwise noted, the reaction conditions were as followed: 4–
bromobenzaldehyde (1.0 eq, 0.30 mmol), morpholine (5.0 eq, 1.50 mmol), NaI (5.0 eq, 1.50
mmol), solvent (3 mL:1 mL), graphite rod (∅ = 0.5 mm, immersed 1.0 cm) as anode and
cathode, 100 mA for 3 hours at room temperature in an undivided cell.; bIsolated yield.
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The electrodes, electrical currents and equivalents of sodium iodide were investigated
and presented in Table 3. We decided to use the non–sacrificial electrodes such as graphite
rods and platinum plates to prevent the corrosion. Herein, we first investigated the suitable
electrodes both anode and cathode by using graphite rods as anode and cathode (Table 3, entry
1). Then 3aa was isolated in 67% yield. Second, both platinum plates as anode and cathode
were used (Table 3, entry 2). Unfortunately, the yield of 3aa dramatically lessened because
platinum plates lacked active surface area when compared with graphite rods. Fortunately, we
could improve the yield of 3aa from 67% to 83% when we used graphite rod as anode and
platinum plate as cathode as shown in Table 3, entry 3. The reason is electrodes have
appropriate potential window to take place the reaction. The electrical current was changed
from 100 mA to 80 mA for 3 hours providing 58% of 3aa as shown in Table 3, entry 4. Thus,
the suitable energy for construction 3aa is 100 mA. Moreover, we reduced the amount of NaI
from 5.0 to 2.5 eq (Table 3, entry 5) because of poor atom economy and obtained 3aa without
any significant change in yield when compared with Table 3, entry 3 (78% VS 83%). Finally,
our attempt to perform the reaction of 1a and 2a in the absence of electricity provided no
product 3aa so this reaction needed electricity to produce I2 mediator from NaI (Table 3, entry
6).
Table 3 Optimization of electrodes, electrical currents and equivalents of sodium iodidea
O
H

O
+
N
H

Br
1a

2a

CH3CN : H2O (3:1)
x eq NaI
electrodes, current, 3 hr
Br
undivided cell, r.t.
constant current mode

O
N
O
3aa

Type of electrodes
Current (mA)
NaI (eq)
Yieldsb
Graphite rod (+) (–)
100
5.0
67 %
Platinum plate (+) (–)
100
5.0
24 %
Graphite rode (+)
100
5.0
83 %
Platinum plate (–)
4
Graphite rode (+)
80
5.0
58 %
Platinum plate (–)
5
Graphite rode (+)
100
2.5
78 %
Platinum plate (–)
6
Graphite rode (+)
–
2.5
N.Rc
Platinum plate (–)
a
Note: Unless otherwise noted, the reaction conditions were as followed: 4–
bromobenzaldehyde (1.0 eq, 0.30 mmol), morpholine (5.0 eq, 1.50 mmol), NaI (5.0 eq, 1.50
mmol), CH3CN:H2O (3 mL:1 mL), graphite rod (∅ = 0.5 mm, immersed 1.0 cm) as anode or
cathode, platinum plate (5x5x0.1 mm) as anode or cathode, 100 mA for 3 hours at room
temperature in an undivided cell.;b Isolated yield.;cNo reaction
Entry
1
2
3
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Based on the above investigated condition, we obtained the optimized condition using
CH3CN:H2O (3:1) as co–solvent, 2.5 equivalent of NaI, graphite rod as anode and platinum
plate as cathode with a current of 100 mA for 3 hours at room temperature in an undivided cell.
Substrate scope under optimization condition
With the optimized condition in our hand, we successfully synthesized amide products
form 4–(trifluoromethyl)benzaldehyde (1b) and 4–methoxybenzaldehyde (1c) with morpholine
(2c). Products 3ba and 3ca were obtained in 74% and 41% yields, respectively as shown in
Table 4. The results revealed that our reaction proceeded more easily if the aromatic aldehyde
containing an electron–withdrawing group (–Br and –CF3) was employed since the rate–
determining step is hemiaminal intermediate formation via nucleophilic addition at carbonyl
position.
Table 4 Substrate scope for aldehyde derivativesa,b
O

H +

R
1a 1c

O

CH3CN : H2O (3:1)
2.5 eq NaI

N
H

C(+) l Pt(-), 100 mA, 3 hr
undivided cell, r.t.
constant current mode

O
R

O
N

Br
3aa, 78%

O

O

3aa 3ca

2a

O

N

O
N

F 3C
3ba, 74%

O

N
H3CO

O

3ca, 41%

a

Note: Unless otherwise noted, the reaction conditions were as followed: aromatic aldehydes
(1.0 eq, 0.30 mmol), morpholine (5.0 eq, 1.50 mmol), NaI (2.5 eq, 0.75 mmol), CH3CN:H2O
(3 mL:1 mL), graphite rod (∅ = 0.5 mm, immersed 1.0 cm) as anode, platinum plate (5x5x0.1
mm) as cathode, 100 mA for 3 hours at room temperature in an undivided cell.; b Isolated yield.
We could synthesize amides carrying either an electron–withdrawing group (–Br and –
CF3) and an electron–donating group (–OCH3) via electrochemical oxidative amidation
between corresponding aromatic aldehydes and morpholine in satisfactory yields.
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของปรากฏการณ์เอนโซ่ต่อความแปรปรวนของปริ มาณฝนในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ.2562 โดยใช้ขอ้ มูลปริ มาณฝนสะสมรายเดือนในพื้นที่ภาคตะวันออก
และข้อมูลดัชนี Oceanic Nino Index (ONI) โดยแบ่งข้อมูลเป็ น 3 ช่วง ได้แก่ ภาวะลานี ญา ภาวะปกติ ภาวะเอลนี โญ เพื่อมา
คํานวณค่าดัชนีฝน (Rainfall index) จากนั้นวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation, r) ระหว่างดัชนี ONI กับค่าดัชนีฝน พบว่า
ปริ มาณฝนสะสมเฉลี่ยรายเดือน ภาวะลานี ญาเท่ากับ 101.37 มม. ภาวะปกติเท่ากับ 158.88 มม. ภาวะเอลนี โญเท่ากับ 90.02
มม.นอกจากนี้ ภาวะลานี ญาทําให้ปริ มาณฝนสะสมรายเดื อนเพิ่มขึ้นทุกลุ่มนํ้า สู งสุ ดที่ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี ซึ่ งมีค่า r มากที่สุด
ภาวะปกติทุกลุ่มนํ้าไม่มีความแปรปรวนของปริ มาณฝนสะสมรายเดือน ยกเว้นลุ่มนํ้าโตนเลสาปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
และมีค่า r ตํ่าที่สุด ภาวะเอลนีโญส่งผลให้ปริ มาณฝนสะสมรายเดือนลดลงทุกลุ่มนํ้า ลดลงสูงสุดที่ล่มุ นํ้าโตนเลสาปซึ่งมีค่า r
ตํ่าที่สุด
คําสําคัญ: ความแปรปรวนของปริ มาณฝน, ประเทศไทย, ปรากฏการณ์เอนโซ่, ภาคตะวันออก

Abstract

The purposes of this research were to study the effects of ENSO phenomenon on variability of rainfall in Eastern
Thailand during 2001 to 2019. Monthly cumulative rainfall data and Oceanic Nino Index (ONI) were divided into 3 periods,
La Niña, Neutral, and El Niño. Monthly rainfall index was then calculated from the monthly cumulative rainfall data, after
that Pearson correlation coefficient (r) between ONI and Rainfall index is obtained for each period. The results show that
monthly average cumulative rainfall during the La Niña, Neutral, and El Niño periods are 101.37, 158.88, and 90.02 mm,
respectively. It is found that the monthly cumulative rainfall is increased in all watersheds during La Niña period with
highest increasing value and r value in Prachinburi. The monthly cumulative rainfall has no significant change in all
watersheds excepting the Tonle Sap watershed which trends to increase a little with lowest r value during Neutral period.
For El Niño period, the monthly cumulative rainfall trends to decrease in all watersheds with highest decreasing value and
lowest r value in the Tonle Sap watershed.
Keywords: eastern, ENSO, Thailand, variability of rainfall
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คํานํา

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร ทําให้มีสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อน อยู่ภายใต้อิทธิ พล
ของลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ที่พดั จากมหาสมุทรอินเดียทําให้เกิดฤดูฝน และลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่ พดั
จากทะเลจีนใต้ทาํ ให้เกิดฤดูหนาวในทุกภูมิภาคยกเว้นภาคใต้ ส่ งผลให้เกษตรกรเริ่ มฤดูเพาะปลูกพืชและกักเก็บนํ้า
ไว้ใ ช้ใ นฤดู แ ล้ง แต่ ปัจจุ บันสภาพอากาศมี ค วามแปรปรวนไปจากในอดี ต เป็ นอย่า งมาก ซึ่ งส่ งผลมาจากการ
แปรปรวนไปของภูมิอากาศโลก ทําให้ฤดูกาลต่างๆ ได้รับผลกระทบเกิ ดความแปรปรวนไป อีกทั้งยังไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้อีกด้วย ซึ่ งการแปรปรวนของปริ มาณฝนที่เกิดจากอิทธิ พลของลมมรสุ มประจําถิ่นแล้ว ยังมี
งานวิจยั ของสุ นิสา และคณะ (2558) รู ปแบบของฝนในประเทศไทยอันเนื่ องมาจากพายุหมุนเขตร้อนที่ พบบ่อย
มักจะเกิดในบริ เวณภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ อีกทั้งปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาอื่นๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลก โดยปรากฏการณ์หนึ่ งที่เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลายและส่ งผลกระทบต่อปริ มาณฝน
ในประเทศใกล้เส้นศูนย์สูตรที่อยูร่ อบมหาสมุทรแปซิ ฟิกและประเทศที่อยู่ในแถบซี กโลกใต้ ซึ่ งรวมทั้งประเทศไทย
นัน่ คือ ปรากฏการณ์เอนโซ่ (El Nino–Southern Oscillation: ENSO) ซึ่ งเกิดจากอุณหภูมิผิวนํ้าทะเลในมหาสมุทรมี
ความแปรปรวนไป ทํา ให้ ส ภาพอากาศเกิ ด สภาวะร้ อ น (Warm phase) และ สภาวะเย็ น (Cool phase) จาก
ปรากฏการณ์เอลนี โญ และปรากฏการณ์ลานี ญา ตามลําดับ ทําให้เกิดสภาพแห้งแล้งและสภาพฝนตกหนักสลับกัน
ไปมาระหว่างฝั่ งตะวันออกและฝั่ งตะวันตกของมหาสมุทร โดยผลกระทบนี้ ไม่ได้เกิ ดผลกระทบต่อบริ เวณพื้นที่
ชายฝั่งของมหาสมุทรแปซิ ฟิกเท่านั้น ยังส่ งผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่บนแผ่นดินที่อยูไ่ กลออกไปอีกด้วย
นอกจากนี้ มีงานวิจยั หลายชิ้ นที่ศึกษาการแปรปรวนของปริ มาณนํ้าฝนในประเทศไทยที่ ได้รับผลกระทบ
จากปรากฏการณ์ เ อนโซ่ ตัวอย่า งเช่ น Sriwicha et al. (2016) ได้ส รุ ปว่า ปรากฏการณ์ เ อนโซ่ แ ละปรากฏการณ์
อินเดี ยนโอเชี ยนโดโพลส่ งผลกระทบต่อปริ มาณนํ้าฝนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ นอกจากนี้ ปริ ญ (2559) ได้
สรุ ปว่า ปรากฏการณ์เอนโซ่ ส่งผลกระทบต่อปริ มาณนํ้าฝนในภาคตะวันออกด้วยเช่ นกันโดยใช้วิเคราะห์ทางสถิติ
โดยใช้วิธี Pearson correlation โดยพบว่า ปริ มาณฝนรวมรายปี จะลดลงในปี ที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ และปริ มาณ
ฝนรวมรายปี จะมีปริ มาณเพิ่มขึ้นในปี ลานี ญา นอกจากนี้ ยงั มีการวิจยั ล่าสุ ดที่ศึกษาวัฎจักรของปรากฏการณ์เอนโซ่
โดย Lin and Qian (2019) พบว่า ปรากฏการณ์เอนโซ่ มีลกั ษณะการเกิดที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต คือ วงรอบการ
เกิดระหว่างภาวะปกติ ถูกแบ่งเป็ น warm to cold และ cold to warm ทําให้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
เนื่ องจากภาคตะวันออกเป็ นพื้นที่เป็ นเพาะปลูกผลไม้ที่มีมูลค่าสู งและเป็ นที่ต้ งั นิ คมอุตสาหกรรมที่สําคัญ
หลายแห่ ง มี แหล่งท่ องเที่ ยวยอดนิ ย มมากมาย อี กทั้งยังมี การทําการประมงและแหล่ งผลิ ตอัญมณี ที่สําคัญของ
ประเทศ จึ งกล่าวได้ว่าเป็ นภูมิภาคหนึ่ งที่ มีมูลค่าทางเศรษฐกิ จสู ง จากการผลิตสิ นค้าส่ งขายสิ นค้าทั้งในและนอก
ประเทศ การศึกษาปริ มาณฝนที่แปรปรวนโดยผลกระทบจากปรากฏการณ์เอนโซ่ ในพื้นที่ภาคตะวันออกนั้น จึงเป็ น
สิ่ งสําคัญยิ่ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาผลกระทบของปรากฏการณ์เอนโซ่ ต่อความแปรปรวนของปริ มาณฝนที่
ได้รับผลกระทบในภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่ งประกอบไปด้วยลุ่มนํ้าจํานวน 4 ลุ่ม ได้แก่ ลุ่มนํ้าโตนเลสาป
ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี ลุ่มนํ้าบางปะกง และลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ตั้งแต่ช่วงเวลา พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2562 โดยใช้
ข้อ มู ลปริ มาณฝนสะสมรายเดื อนบริ เ วณภาคตะวัน ออกของประเทศไทย จากสถานี ต รวจวัด อากาศของกรม
อุตุนิยมวิทยา เพื่อใช้ประกอบการพยากรณ์อากาศ หรื อ การประเมินปริ มาณนํ้าฝน ซึ่ งเป็ นประโยชน์ในการการ
วางแผนจัดเตรี ยมการใช้น้ าํ ในอนาคตต่อไป
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ข้ อมูลและวิธีการ
พืน้ ที่การศึกษา
ภาคตะวันออก มีตาํ แหน่ งพิ กดั ทางภู มิศาสตร์ อยู่ระหว่างละติ จูด 12 องศาเหนื อ ถึง 14 องศาเหนื อ และ
ลองจิจูด 101 องศาตะวันออก ถึง 103 องศาตะวันออก มีพ้ืนที่ประมาณ 34,380 ตารางกิโลเมตร แบ่งตามเขตการแบ่ง
ภูมิอากาศ ประกอบไปด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว
มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นชายฝั่งทะเลที่เรี ยบยาวและโค้งเว้าและที่ราบสลับภูเขา มีเทือกเขาที่สาํ คัญ ได้แก่ เทือกเขา
จันทบุรี ทอดตัวไปทางด้านตะวันออกของภาค และเทือกเขาบรรทัด เป็ นเส้นกั้นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับ
กัมพูชา นอกจากนี้ ยงั มีลุ่มนํ้าประกอบไปด้วย 4 ลุ่ม ได้แก่ ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี ลุ่มนํ้าบางปะกง ลุ่มนํ้าโตนเลสาป และ
ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก (Fig. 1)

Fig. 1 The study area map in Eastern of Thailand consists of four watersheds: East coastal, Bangpakong, Tonle
Sap and Prachinburi
ข้ อมูลที่ใช้
ข้อมูลค่าดัชนี ช้ ีวดั ที่คาํ นวณจากค่าอุณหภูมิที่ผิวนํ้าทะเลที่เปลี่ยนไปจากค่าอุณหภูมิน้ าํ ทะเลปกติ (Oceanic
Nino Index: ONI) จาก Climate Prediction Center (NOAA, 2019) และข้อมูลปริ มาณฝนสะสมรายเดือนบริ เวณภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงเวลา พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2562 จากกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้งหมด 14 สถานี ได้แก่
ฉะเชิ งเทรา (ลุ่มนํ้าบางปะกง) อรัญประเทศ (ลุ่มนํ้าโตนเลสาป) ปราจีนบุรี กบินทร์ บุรี สระแก้ว (ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี)
และ ชลบุรี เกาะสี ชงั พัทยา สัตหี บ แหลมฉบัง ระยอง ห้วยโป่ ง จันทบุรี พลิ้ว (ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก)
วิธีการ

1. แบ่งช่วงข้อมูลปริ มาณฝนสะสมรายเดือน จากรอบการเกิ ดปรากฏการณ์เอนโซ่ โดยใช้ดชั นี ONI แบ่ง
การวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ช่วง ได้แก่ ภาวะลานีญา ภาวะปกติ และ ภาวะเอลนีโญ
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2. คํานวณค่าดัชนีฝน (Rainfall index) คือ ค่าความผิดปกติของปริ มาณนํ้าฝนสะสมรายเดือน (Pramanik et
al., 2020) จากข้อมูลปริ มาณฝนสะสมรายเดือน โดย Equation 1
Rainfall index =

�
X−X
�
X

(1)

โดยที่ X คือ ปริ มาณนํ้าฝนสะสมรายเดือน และ X� คือ ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือน
3. วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation, r) ระหว่างดัชนี ONI กับค่าดัชนีฝน โดย Equation 2
r=

�
∑n
i=1(Xi−X )(Yi−Y)

(2)

� 2 n
� 2
��∑n
i=1(Xi−X ) ��∑i=1(Yi−𝑌𝑌 ) �

โดยที่ Xi คือ ค่าดัชนี ONI
�
X คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนี ONI

คือ ค่าดัชนีฝน
�
Y คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนี ฝน
Yi

4. ผลที่ได้จากข้อ 1–3 นํามาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ และจัดทําแผนที่สรุ ปผลการแปรปรวนของปริ มาณ
ฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ได้รับอิทธิ พลของปรากฏการณ์เอนโซ่ในแต่ละพื้นที่และช่วงเวลา

ผลการศึกษา
ปริ มาณฝนสะสมรายเดือน
Fig. 2 แสดงปริ มาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนในภาคตะวันออกของประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงเวลา พ.ศ. 2544
ถึง พ.ศ. 2562 จากสถานีตรวจวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา จํานวนทั้งสิ้ น 14 สถานี จากการศึกษาพบว่า ฤดูฝนจะ
เริ่ มต้นในเดื อนพฤษภาคมถึงเดื อนตุ ลาคม ร่ องความกดอากาศตํ่าพาดผ่านประเทศไทยทําให้มีฝนชุ กทัว่ ไป ร่ อง
ความกดอากาศตํ่านี้ ปกติ จะพาดผ่านภาคใต้ในเดื อนพฤษภาคม แล้วจึ งเลื่อนขึ้ นไปทางเหนื อตามลําดับจนถึงช่ วง
ประมาณปลายเดื อนมิ ถุนายน จะพาดผ่านอยู่บริ เวณประเทศจี นตอนใต้ทาํ ให้ฝนลดลงระยะหนึ่ ง และในเดื อน
กรกฎาคม ปกติร่องความกดอากาศตํ่าจะเลื่อนกลับลงมาทางใต้พาดผ่านบริ เวณประเทศไทยอีกครั้ง ทําให้มีฝนชุ ก
ต่อเนื่องจนกระทัง่ มรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือ พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยแทนที่มรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ ประมาณ
กลางเดือนตุลาคมจะเริ่ มมีอากาศเย็นและฝนลดลง ลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อจะพัดแรงและนําความหนาวเย็น
มาสู่ ภาคตะวันออก เพราะได้รับอิทธิ พลจากลมทะเลที่ พดั ขึ้ นมา และฤดูร้อนเริ่ มตั้งแต่เดื อนกุมภาพันธ์ถึงเดื อน
เมษายน ในฤดูร้อนจะมีลมจากทิ ศใต้หรื อจากทิ ศตะวันออกเฉี ยงใต้ พัดเข้าสู่ ภาคตะวันออก ทําให้บริ เวณชายฝั่ ง
ทะเลของจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออก (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2559)
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Fig. 2 Average of monthly rainfall of 14 stations in Eastern Thailand during 2001–2019
เมื่อแบ่งข้อมูลปริ มาณฝนสะสมรายเดือนเป็ น 3 ช่วง ได้แก่ ภาวะลานีญา ภาวะปกติ และ ภาวะเอลนีโญ ใน
Table 1 ภาวะลานี ญาปริ มาณฝนสะสมเฉลี่ ยเท่ ากับ 101.37 มิ ลลิ เ มตร ภาวะปกติ ปริ มาณฝนสะสมเฉลี่ ยเท่ ากับ
158.88 มิลลิเมตร และภาวะเอลนี โญปริ มาณฝนสะสมเฉลี่ยเท่ากับ 90.02 มิลลิเมตร เนื่ องจากภาวะลานี ญาเกิดน้อย
กว่าภาวะปกติ อีกทั้งในภาวะปกติส่วนใหญ่เกิดในช่วงฤดูฝน จึงส่ งผลให้ภาวะปกติมีค่าปริ มาณฝนสะสมมากกว่า
ภาวะลานี ญา นอกจากนี้ ยงั พบว่า สถานี พลิ้วในลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออกมีปริ มาณฝนสะสมรายเดือนสู งสุ ดใน
ภาวะลานี ญาและภาวะเอลนี โญ ดังแสดง Fig. 3เนื่ องจากมีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นเทือกเขาสู ง อยู่ดา้ นหน้าของทิ ว
เขาจันทบุรี จึงรับลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ที่พดั มาจากอ่าวไทย ทําให้มีฝนตกในปริ มาณสู งมากกว่าสถานี อื่นๆซึ่ ง
ได้ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Nounmusig (2018) เมื่อพิจารณาตามรายสถานี ตรวจวัดอากาศที่อยูใ่ นลุ่ม
นํ้านี้ ท้ งั หมด 11 สถานี ทุกสถานี มีค่าปริ มาณฝนใกล้เคียงกัน แต่จะมีเพียงบางสถานี ที่ส่งผลให้ปริ มาณฝนมากกว่า
บริ เวณอื่นส่ งผลให้ลุ่มนํ้าชายฝั่ งทะเลตะวันออกมี ปริ มาณฝนสะสมรายเดื อนสู งสุ ดด้วย แต่ลุ่มนํ้าปราจี นบุรีมีค่า
ปริ มาณฝนสะสมสู งสุ ดในสภาวะปกติ ดังแสดงใน Fig. 3b เนื่ องจากลุ่มนํ้าปราจี นบุ รีมีสถานี ตรวจวัดอากาศ 3
สถานี ได้แก่ สถานี ปราจีนบุรี กบินทร์ บุรี และสระแก้ว ซึ่ งแต่ละสถานี มีค่าปริ มาณฝนสะสมที่สูงใกล้เคียงกัน จึง
ส่ งผลให้ค่าเฉลี่ยปริ มาณฝนสะสมสู งกว่าลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออกเล็กน้อย นอกจากนี้ยงั พบว่า ลุ่มนํ้าโตนเลสาป
มีปริ มาณฝนสะสมรายเดือนตํ่าที่สุดในทุกสภาวะของปรากฏการณ์เอนโซ่ โดยตํ่าสุ ดที่ภาวะเอลนี โญเท่ากับ 83.82
มิลลิเมตร ดังแสดงใน Table 1 เนื่ องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็ นเขตเงาฝนมีสภาพพื้นที่ตอนบนเป็ นแนวเทื อกเขา
บรรทัด ซึ่ งกั้นเขตพื้นที่จงั หวัดบุรีรัมย์และจังหวัดปราจีนบุรีทาํ ให้ได้รับปริ มาณฝนที่ต่าํ ที่สุด
(a)
(b)
(c)

Fig. 3 Average of monthly rainfall of 14 stations in Eastern Thailand during 2001 – 2019 in 3 phases of ENSO:
La Niña (a), Neutral (b) and El Niño (c)
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Table 1 Average of monthly rainfall, rainfall index and correlation in Eastern Thailand during 2001–2019.
Watersheds

Tonle Sap
Prachinburi
Bangpakong
East coastal

Average Monthly Rainfall
La Niña Neutral El Niño
80.15
105.11
102.82
117.40

145.96 73.51
167.24 96.22
151.15 83.82
163.17 106.53

Average Rainfall Index
La Neutral El
Niña
Niño
–0.04
0.11 –0.28
0.15 –0.02 –0.23
0.07
0.00 –0.16
0.05 –0.01 –0.13

Average Correlation
La Neutral El
Niña
Niño
–0.01 –0.12 –0.07
0.10
0.00 0.03
0.13 –0.04 0.19
0.12 –0.11 0.25

ค่ าดัชนีฝน (Rainfall Index) และ ค่ าสหสั มพันธ์ (Correlation)
ค่าดัชนีฝนในภาวะลานีญาทุกลุ่มนํ้ามีความสัมพันธ์กนั เชิ งบวกส่ งผลให้ปริ มาณฝนสะสมรายเดือนเพิ่มขึ้น
ทุกลุ่มนํ้า โดยเพิ่มขึ้นสู งสุ ดที่ลุ่มนํ้าปราจีนบุรีบุรี 15% มีค่า r สู งถึง 0.10 ซึ่ งมีความสัมพันธ์กนั มากที่สุด ดังแสดงใน
Table1กล่าวคื อ เมื่อปริ มาณฝนสะสมรายเดื อนเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ค่าดัชนี ฝนและให้ค่า r เพิ่มขึ้ น ยกเว้นสถานี อรัญ
ประเทศ ชลบุรี พัทยา และแหลมฉบัง มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ดังแสดงใน Fig. 4a จึงส่ งผลให้ลุ่มนํ้าโตนเลสาป
ที่มีสถานี อรัญประเทศตั้งอยูเ่ พียงสถานี เดียวมีแนวโน้มลดลง 4% ซึ่ งมีค่า r เท่ากับ –0.01 ภาวะปกติค่าดัชนี ฝนส่ วน
ใหญ่มีความแปรปรวนเล็กน้อย หรื อบางสถานี ไม่มีความแปรปรวน เช่น สถานี ฉะเชิงเทรา และสถานี ชลบุรี เมื่อนํา
ค่าดัชนี ฝนมาเฉลี่ยจึงทําให้ทุกลุ่มนํ้าไม่มีความแปรปรวนของปริ มาณฝนสะสมรายเดือน ยกเว้นลุ่มนํ้าโตนเลสาปมี
แนวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น 11% ซึ่ งมี ค่ า r สู ง ถึ ง –0.12 ดัง แสดงใน Fig. 4b และภาวะเอลนี โ ญค่ า ดัช นี ฝ นทุ ก สถานี มี
ความสัมพันธ์กนั เชิ งลบส่ งผลให้ปริ มาณฝนสะสมรายเดือนลดลงทุกลุ่มนํ้า ซึ่ งบริ เวณสถานี ปราจีนบุรี กบินทร์ บุรี
สระแก้ว ดังแสดงใน Fig. 4c มีค่าดัชนีฝนลดลงมากกว่าบริ เวณอื่น โดยลดลงสู งสุ ดที่สถานีอรัญประเทศ 28% อยูล่ ุ่ม
นํ้าโตนเลสาป มีค่า r เท่ากับ –0.07 เป็ นค่าตํ่าสุ ด ซึ่ งมีความสัมพันธ์กนั น้อยที่สุด กล่าวคือ เมื่อปริ มาณฝนสะสมราย
เดือนลดลง ส่ งผลให้ค่าดัชนีฝนและค่า r ก็จะลดลงด้วย
นอกจากนี้ ยงั พบว่า ภาวะลานี ญาส่ งผลให้สถานี ชลบุรีมีค่า r เท่ากับ 0.24 และสถานี ระยอง มีค่า r เท่ากับ
0.20 ดังแสดงใน Table 2 ซึ่ งมีค่านัยสําคัญทางสถิติ ภาวะปกติไม่มีค่านัยสําคัญทางสถิติทุกสถานี และภาวะเอลนีโญ
ส่ งผลให้สถานี ชลบุรี สัตหี บ แหลมฉบัง ระยอง ห้วยโป่ ง และพลิ้วมีค่านัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นภาวะลานี ญาจึ งมี
ปริ มาณฝนมากกว่าภาวะเอลนี โญ โดยบริ เวณที่ได้รับอิทธิ พลของปรากฏการณ์เอนโซ่ สูงสุ ด คือ สถานี ชลบุรีและ
สถานีระยอง

20

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิทยาศาสตร์

(a)

(b)

(c)

Fig. 4 Rainfall Index of 14 stations in Eastern Thailand during 2001–2019 in 3 phases of ENSO: La Niña (a),
Neutral (b) and El Niño (c)
(a)
(b)
(c)

Fig. 5 Correlation between the ONI and average monthly rainfall of 14 stations in Eastern Thailand during 2001–
2019 in 3 phases of ENSO: La Niña (a), Neutral (b) and El Niño (c)
Table 2 Rainfall index and correlation of 14 stations in Eastern Thailand during 2001–2019
Stations

watersheds

Chachoengsao
Aranyaprathet
Pranchinburi
Kabin Buri
Sa Kaeo
Chonburi
Ko Sichang
Pattaya

Bangpakong
Tonle Sap
Prachinburi
Prachinburi
Prachinburi
East coastal
East coastal
East coastal

La Niña
0.07
–0.04
0.25
0.03
0.17
–0.08
0.03
–0.04

Rainfall Index
Neutral
0.00
0.11
–0.07
0.05
–0.03
0.00
0.05
0.03
21

El Niño
–0.16
–0.28
–0.25
–0.23
–0.20
0.00
–0.20
–0.09

La Niña
0.13
–0.01
0.14
0.07
0.09
0.24
0.06
0.19

Correlation
Neutral El Niño
–0.04
0.19
–0.12
–0.07
0.03
0.11
–0.04
–0.01
0.01
0.00
–0.05
0.35
–0.16
0.00
–0.06
0.19
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Table 2 (continued).
Stations

watersheds

Sattahip
Laem Chabang
Rayong
Huai Pong
Chanthaburi
Phliu

East coastal
East coastal
East coastal
East coastal
East coastal
East coastal

La Niña
0.10
–0.06
0.15
0.02
0.29
0.06

Rainfall Index
Neutral
–0.11
0.01
–0.05
0.03
–0.03
0.02

El Niño
–0.30
–0.18
–0.07
–0.09
–0.10
–0.13

La Niña
–0.14
0.11
0.20
0.16
0.14
0.14

Correlation
Neutral El Niño
–0.09
0.25
–0.07
0.23
–0.18
0.42
–0.16
0.39
–0.05
0.14
–0.19
0.29

สรุ ป

จากการศึกษาผลกระทบของปรากฏการณ์เอนโซ่ต่อความแปรปรวนของปริ มาณฝนในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ซึ่ งประกอบไปด้วยลุ่มนํ้าจํานวน 4 ลุ่ม ได้แก่ ลุ่มนํ้าโตนเลสาป ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี ลุ่มนํ้าบางปะกง และ
ลุ่มนํ้าชายฝั่ งทะเลตะวันออก ตั้งแต่ ช่วงเวลา พ.ศ. 2544 ถึ ง พ.ศ. 2562 ผลการวิจยั พบว่า ในภาวะลานี ญาทํา ให้
ปริ มาณฝนสะสมรายเดื อนเพิ่ มขึ้ นทุ กลุ่ มนํ้า โดยเพิ่ มขึ้ นสู งสุ ด 15% ที่ ลุ่มนํ้าปราจี นบุ รี และมี ค่า r เท่ ากับ 0.10
ภาวะปกติ ทุกลุ่มนํ้าไม่มีความแปรปรวนของปริ มาณฝนสะสมรายเดื อน ยกเว้นลุ่มนํ้าโตนเลสาปที่ มีปริ มาณฝน
เพิ่มขึ้ นเล็กน้อย และมีค่า r ตํ่าที่ สุด ภาวะเอลนี โญส่ งผลให้ปริ มาณฝนสะสมรายเดื อนลดลงทุ กลุ่มนํ้า โดยลดลง
สู งสุ ด 28% ที่ ลุ่มนํ้า โตนเลสาปซึ่ งมี ค่ า r ตํ่า ที่ สุ ด นอกจากนี้ ย งั พบว่า ลุ่ มนํ้า บางปะกงไม่ ได้ได้รับ อิ ทธิ พ ลของ
ปรากฏการณ์เอนโซ่ แต่บริ เวณที่ได้รับอิทธิ พลของปรากฏการณ์เอนโซ่ ซ่ ึ งมีค่านัยสําคัญทางสถิติ คือ สถานี ชลบุรี
และสถานีระยอง ซึ่ งอยูใ่ นลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก
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Abstract
Isothiocyanate is an important a building block for construction of sulfur–containing
compounds which found in many therapeutic drugs. However, the typical synthesis of
isothiocyanate involve desulfurization between amines and carbon disulfide using harsh
condition and toxic oxidizing agent. In this study, we replace the toxic oxidizing agent into
carbon tetrabromide which is a commercially available, cheap and less hazardous reagent to
prepare isothiocyanate from amines. 4–bromoaniline is used as a model amine for
desulfurization using carbon tetrabromide as desulfurizing agent. We also investigate various
parameters in this desulfurization including solvent type, amount of carbon disulfide, base and
reaction time. The optimized condition reveals that the use of carbon disulfide in the present of
DBU in acetonitrile for 4 hours generates the intermediate dithiocarbamate salt in quantitative
yield. The addition of carbon tetrabromide in one pot manner give the 4–bromophenyl
isothiocyanate in 85% yield. Moreover, we are able to apply this condition to prepare various
isothiocyanate in fair to excellent yield.
Keywords: Carbon tetrabromide, Desulfurization, Isothiocyanate
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Introduction
Isothiocyanates have been known an important class of organic compounds which
found in many applications such as fluorescence biomarker and bioactive compounds.
Moreover, isothiocyanates are considered as building block for sulfur containing heterocyclic
compounds. Considering the importance and wide applications of isothiocyanates. The various
preparation methods have been developed from many starting materials. Among them, amine
is ascribed as suitable source due to it wide availability. There are two strategy to synthesize
isothiocyanate from amine as described in Fig. 1. The first strategy involved the
thiocarbonylation with many thiocarbonyl transfer reagent such as thiophosgene (Johnson et
al., 1932), l,l'–thiocarbonyldiimidazole (Harpp et al., 1977) and l,l,–thiocarbonyldi–2,2,–
pyridone (Kim et al., 1985) into isothiocyanates in single step (Fig. 1, left). However, they
required toxic, harsh and anhydrous condition. To overcome this problem, the alternative
strategy is the two–step synthesis involves reaction of amine with carbon disulfide followed by
desulfurization. Many oxidizing agents have been reported to prepare isothiocyanate including
hydrogen peroxide (Li et al., 1997), DIB (Patel et al., 2008), iodine (Patel et al., 2009), Na2S2O8
(Xu et al., 2018) as shown in Fig. 1, right. Moreover, transition metals in sub–stoichiometric
amount also have been reported as desulfurizing agent such as Co (II) (Kammela et. al., 2016)
and Cu (II) (Rudaraju et. al., 2017) to prepare isothiocyanate (Fig. 1., right). In addition, the
mediator compounds such as tosyl chloride (Dolman et al., 2007) and Boc2O (Boas et al., 2008)
have been employed for the isothiocyanate preparation (Fig. 1., right). Although, those reports
are efficient but they are suffered from the use of toxic/explosive oxidizing agent and harsh
condition. Therefore, the need to develop mild and safe method for the preparation of
isothiocyanate still remain.
Carbon tetrabromide, as known as tetra bromomethane, is a commercially available
white solid which is stable at room temperature, easily handled and low toxic reagent. Carbon
tetrabromides were used in bromination (Chavasiri et al., 2012) and acylation (Wu et al., 2007).
Moreover, carbon tetrabromide has been reported for the desulfurizing agent in the synthesis
of symmetric thiourea and thiuram disulfide from amine (Liu et al., 2008). In this work, we
aim to apply the use of carbon tetrabromide as desulfurizing agent for synthesis of
isothiocyanate (Fig. 1, right).
The second strategy

The first strategy
Thiocarbonyl transfer
reagent

R NH2

R NCS

Thiocarbonyl transfer reagent :
S

S
Cl

Cl

N

N

N

N

S
N

O

O

N

R NH2

CS2, base

R

H
N

S

BH

Desulfurizing
agent

R NCS

S
Desulfurizing agent : H2O2, I2, PhI(OAc)2, Na2S2O8,
6H
5H
Pb(NO3)2, CoCl2
2O, CuSO4
2O
TsCl, (Boc)2O, PPh3-CCl4, EtOCOCl,
: CBr
+ Br
TCT, BTC, EtPh3P
4
3, Our work

Fig. 1 Thiocarbonylation of amine with thiocarbonyl transfer, left) Desulfurization between
amine and various desulfurizing agent, right).
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Materials and Methods
Materials, equipment and instruments for synthesis and characterization
All chemicalsand solvents were obtained from commercially available suppliers such
as Sigma–Aldrich and TCI (Japan) and were used without further purification, unless otherwise
stated. Power supply was purchased from Shenzhen Korad Technology CO., LTD. All
electrodes were purchased from Minihua Store, China. Analytical thin layer chromatography
(TLC) was performed with precoated Merck silica gel 60 F254 plates (0.25 mm for thick layer)
and visualized at 254 nm using an ultraviolet lamp. Column chromatography was performed
with Silicycle silica gel 60–200 µm (70–230 mesh). 1H–NMR and 13C–NMR spectra were
obtained with JEOL JNM–ECZ500R/S1 NMR spectrometers operating at 500 MHz for 1H or
125 MHz for 13C. Mass spectrums were reported using electron ionization (EI) with gas
chromatography mass spectrometer (GC–MS).
Optimization for oxidative desulfurization of amine using carbon tetrabromide
To a stirred the solution of 4–bromoaniline (1a), carbon disulfide and base in solvent
(2 mL) for 4 hours. Then, carbon tetrabromide was added into the solution for the right time.
After reaction complete, the solution mixture was quenched with H2O (1 x 4 mL) and extracted
with ethyl acetate (3×5 mL). The organic phase was eliminated water by Na2SO4 and removed
Na2SO4 by filtration. After removed Na2SO4 the solution was concentrated under reduce
pressure. The 4–bromophenyl isothiocyanate (2a) was isolated by silica gel column
chromatography. Moreover, the effects of reaction parameters were considered following the
lists below.
Substrate scope under optimization
To a stirred the of solution of p–anisidine (1b) or ethyl 4–aminobenzoate (1c) (1.0 eq., 0.58
mmol), carbon disulfide (3.0 eq., 1.74 mmol) and DBU (3.0 eq., 1.74 mmol) in acetonitrile (2 mL) for
4 hours. Then, carbon tetrabromide (1.5 eq., 0.87 mmol) was added into the solution for 1 h.

After reaction complete, the solution mixture was quenched with H2O (1×4 mL) and extracted
with ethyl acetate (3 x 5 mL). The organic phase was eliminated water by Na2SO4 and removed
Na2SO4 by filtration. After removed Na2SO4 the solution was concentrated under reduce
pressure. The isothiocyanate (2b–2c) was isolated by silica gel column chromatography and
following characterization data.

Characterization data
1–Bromo–4–isothiocyanatobenzene (2a): 85% yield as a white solid: 1H–NMR (500
MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.55 – 7.37 (m, 2H), 7.19 – 6.99 (m, 2H). 13C–NMR (125 MHz, CDCl3)
δ 137.0, 132.8, 130.6, 127.3, 120.9. GC–MS: m/z: 215.0 (calced for C7H4BrNS: 214.9).
1–Isothiocyanato–4–methoxybenzene (2b): 88% yield as a yellow oil:). 1H–NMR (500
MHz, CDCl3) δ 7.18 – 7.05 (m, 2H), 6.85 – 6.75 (m, 2H), 3.79 (s, 3H). 13C–NMR (125 MHz,
CDCl3) δ 158.6, 134.0, 127.0, 123.6, 114.8, 55.6. GC–MS: m/z: 165.1 (calced for C8H7NOS:
165.0).
Ethyl 4–isothiocyanatobenozate (2c): 52% yield yellow solid: 1H–NMR (500 MHz,
CDCl3) δ 8.02 (dd, J = 8.7, 2.1 Hz, 2H), 7.33 – 7.14 (m, 2H), 4.36 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 1.37 (t,
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J = 7.1 Hz, 3H). 13C–NMR (125 MHz, CDCl3) δ 165.5, 137.8, 135.6, 131.1, 129.1, 125.7, 61.4,
14.4. GC–MS: m/z: 207.1 (calced for C10H9NO2S: 207.0).
Result and Discussion
Optimization study
The optimization of isothiocyanates were studied with 4–bromoaniline (1a) as a model
staring material for desulfurization using carbon tetrabromide as desulfurizing agent. This
research, we investigated various parameter including solvent type, amount of carbon disulfide,
base, reaction time and amount of carbon tetrabromide to provide 4–bromophenyl
isothiocyanate (2a). We first screened effect of solvent. CH3CN, EtOAc, EtOH, i–propanol,
acetone and DMSO were tested and the yield of isothiocyanate were presented in Table 1. We
found that CH3CN gave the best result and provide isothiocyanate in 74% (Table 1, entry 6)

Table 1 The study effect of solvent typea

NH2
Br
1a

CS2

(3.0 eq.),

DBHU

H
N

CH3CN, Base, 4h., rt.

S
S

Br

CBr4

NCS

(1.0 eq.)

2h., rt.

Br
2a

X

Entry
Solvent
%yieldb
1
EtOAc
52
2
EtOH
10
3
i–Propanol
18
4
Acetone
22
5
DMSO
46
6
CH3CN
74
Note: aReaction condition: 4–bromoaniline (1.0 eq., 0.58 mmol), CS2 (3.0 eq., 1.74 mmol),
CBr4 (1.0 eq., 0.58 mmol) DBU (3.0 eq., 1.74 mmol), Solvent (2.0 mL). bIsolated yield
Next, organic and inorganic bases were investigated and summarized in Table 2.
Among organic base, DBU gave the high yield in 74% (Table 2, entry 1–3). On the other hand,
when we switch to inorganic base such as K2CO3, Cs2CO3 and NaOAc, the isothiocyanates
were obtained in lower yields (43–0%, Table 2, entry 4–6). We believe that it is probably due
to the poor formation of dithiocarbamate salt (X) in the first step. Base on this result, we
selected DBU (Table 2, entry 1) as base for further study.
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Table 2 The study effect of basea

Entry
1
2
3
4
5
6

Base
DBU
Et3N
DIPEA
K2CO3
Cs2CO3
NaOAc

Y (salt form)
DBHU
HNEt3
i–Pr2HNEt
K
Cs
Na

%yieldb
74
58
22
43
48
0

Note: aReaction condition: 4–bromoaniline (1.0 eq., 0.58 mmol), CS2 (3.0 eq., 1.74 mmol),
CBr4 (1.0 eq., 0.58 mmol) Base (3.0 eq., 1.74 mmol), CH3CN (2.0 mL).; bIsolated yield
Then, the amount of carbon disulfide in the first step and amount of CBr4 were carefully
investigated (Table 3). When only 1.5 equivalence were used, we observed the remaining
starting material 1a and only 53% of isothiocyanate were produced (Table 3, entry 1). To ensure
the complete conversion of 1a into the corresponding thiocarbamate salt at least 3.0
equivalence of carbon disulfide is required as seen in Table 3, entry 2. Next, we used 3.0
equivalence carbon disulfide as optimal amount to perform the desulfurization with various
amount of CBr4 (Table 3, entry 1–3). without CBr4 only 12% of isothiocyanates were isolated
(Table 3, entry 4). With 1.5 equivalence of CBr4 the isothiocyanate were produced in 85% after
2 hours (Table 3, entry 6). In order to improve the reaction, we carried the second step at 0oC.
However, the isothiocyanates were isolated in only 78% yield (Table 3, entry 7). We
hypothesized that there are remaining unreacted dithiocarbamate salt (X). Then, when we
reduced the desulfurization time (step 2) from 2 to 1 hour, we received the similar yield (85%,
Table 3, entry 8) which will be used as our optimize condition for further study.
Table 3 The study of amount of CS2a and CBr4a

Entry
1
2
3
4
5
6
7
8

CS2 (eq.)
1.5
3.0
5.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

CBr4 (eq.)
1.0
1.0
1.0
–
0.5
1.5
1.5
1.5

%yieldb
53
74
75
12
52
85
78
85

Note: aReaction condition: 4–bromoaniline (1.0 eq., 0.58 mmol), CS2 (1.5–5.0 eq., 0.87–0.29
mmol), CBr4 (0–1.5 eq., 0–0.87 mmol) DBU (3.0 eq., 1.74 mmol), CH3CN (2.0 mL).; bIsolated
yield.
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Substrate scope under optimization condition
With the optimization in hand, we can expand the scope of aryl amine starting materials
(Fig. 2). Aryl amine substrate carrying electron doating group such as p–anisidine (1b) and
electron withdrawing group such as ethyl 4–aminobenzoate (1c) were subjected to our optimize
condition to obtain target isothiocyanate 2b and 2c in 88% and 52% respectively. The results
show that our reaction can be simply proceeded by electron donating group more than electron
withdrawing group on aromatic amine since the rate determining step is dithiocarbamate salt
(X) intermediate via nucleophilic addition of amine with carbon disulfide. All the products
were fully characterization with 1H and 13C NMR and Mass spectrometer.

Fig. 2 Amine scopes for isothiocyanate derivatives
We are able to use carbon tetrabromide to perform one pot reaction to convert 4–
bromoaniline (1a) into 4–bromophenyl isothiocyanate (2a). The optimized condition was
determined and further used to synthesize several aryl isothiocyanates bearing methoxy (2b)
and ethyl ester (2c). The expanded scope of this reaction and mechanistic study will be reported
in due course.
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Abstract
Currently, the development of new anti–malarial agent is highly in demand. To improve
the efficacy of primaquine, one of the commonly used anti–malarial drugs, the effect of the
substituted phenoxy group at position 5 of primaquine derivative has been studied. 5–phenoxy
primaquine (1) was successfully synthesized over six steps, including oxidation, nucleophilic
aromatic substitution, reduction, N–alkylation, reductive amination, and deprotection, with the
overall yield of 14 %. The structure of 1 was then confirmed by 1H and 13C NMR, and HRMS.
After that, 1 was transformed into its hydrochloride salt (2). All compounds including
primaquine were evaluated for their anti–malarial activity using Malaria SYBR Green I–base
fluorescence (MSF) assay against P. falciparum 3D7 in blood–stage. It was found that 1 (IC50
= 3.65±0.39 µM) and 2 (IC50 = 1.18±0.44 µM) exhibited 3–fold and 10–fold greater inhibitory
effects than that of primaquine (IC50 = 11.33±0.79 µM), respectively. Thus, the presence of the
phenoxy group in position 5 can enhance the inhibition of malarial parasite and the 5–phenoxy
primaquine could be used as a scaffold for further drug discovery study in the future.
Keywords: Anti–malarial activity, Drug discovery, Primaquine, Total synthesis
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Introduction
Malaria continues to be one of the global health challenges, and approximately half of
people worldwide is at risk of such disease. The infection in human is caused by five different
types of Plasmodium spp. The most fetal species is P. falciparum, which has developed
resistance against almost anti–malarial drugs in current use, whereas P. vivax is the most
persistent and recurrence. (White et al., 2004) Currently, there is a limited number of effective
available antimalarial drugs due to several reasons such as the increased spread of drug–
resistant malaria parasites, and adverse drug reaction of current anti–malarial drugs.
Primaquine (3, Fig.1) is the only drug with radical curative activity against P. vivax and
P. ovale infection but has relatively weak blood schizontocidal activity against P. falciparum.
(Vennerstrom et al.,1999) Moreover, the use of PQ is limited by the induction of hemolysis in
people with G6PD deficiency, affecting over 400 million people in the world. (Recht et al.,
2018) Up to date, the mechanism of action of PQ remains unclear. A report from Camarda et
al, (2019) group proposed that PQ is activated by CYP2D6, to produce 5–hydroxylated
metabolites. Then, redox oxidation of the unstable metabolites produces cellular hydrogen
peroxide (H2O2) to kill malaria parasites occurring at the liver and bone marrow via a two–step
biochemical relay. Recently, tafenoquine (4, Fig.1), a phenoxy analogue of PQ, has been
approved as a drug with superior activity to PQ with longer elimination half–life, a better
therapeutic index, and the activity against both liver and blood stage of P. vivax and P.
falciparum. (Frampton, 2018) These results indicate that the presence of the 3–
(trifluoromethyl)phenoxy group at position 5 significantly improved the anti–malarial efficacy
of primaquine. However, there were no reports on the structure–activity relationship associated
with the substituent group on the phenoxy ring. Herein, we synthesized 5–phenoxy primaquine
via total synthesis to study the effect of this substituent. We will compare the anti–malarial
activity of 5–phenoxy primaquine in the free base form (1) with its hydrochloride salt (2) to
gain knowledge of the correlation between structure and the antimalarial efficacy.
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Fig. 1 (1) 5–Phenoxy primaquine (5–Ph PQ); (2) 5–phenoxy primaquine hydrochloride salt;
(3) Primaquine (PQ); (4) tafenoquine
Materials and Methods
Materials
All reagents and solvents were obtained from Sigma–Aldrich (St. Louis, MO, USA),
TCI chemicals (Tokyo, Japan), Fluorochem (Hadfield, Derbyshire, UK) and Merck
(Darmstadt, Germany). All solvents for column chromatography from RCI Labscan
(Samutsakorn, Thailand) were distilled before use. Reactions were monitored by thin–layer
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chromatography (TLC) using aluminium Merck TLC plates coated with silica gel 60 F254.
Normal phase column chromatography was performed using silica gel 60 (0.063–0.200 mm,
70–230 mesh ASTM, Merck, Darmstadt, Germany). Proton and carbon nuclear magnetic
resonance (1H and 13C NMR) spectra were recorded on a Bruker Advance (III) 400WB
spectrometer and Jeol JNM–ECZ500/S1 (500 MHz). Chemical shifts were expressed in parts
per million (ppm), J values were in Hertz (Hz). High–resolution mass spectra (HRMS) were
obtained with a micrOTOF–Q II mass spectrometer (Bruker Daltonics) with electrospray
ionization.
Experimental procedure for the synthesis of 5–phenoxy primaquine 1
5–Chloro–6–methoxy–8–nitroquinoline (B) was synthesized using a modified
procedure from Roberts et al, (1996). A solution of 6–methoxy–8–nitroquinoline (8.1 g, 40
mmol, 1.0 equiv.) in anhydrous DMF (10 mL) in a dry round bottom flask was purged with
nitrogen gas, then the solution was heated at 60°C. N–chlorosuccinimide (8.0 g, 60 mmol, 1.5
equiv.) was added in portion–wise (3 times) into the solution. Next, the reaction mixture was
stirred at 60°C for 3 hr. The reaction mixture was allowed cooling to room temperature,
extracted with CH2Cl2, and washed with water. The combined organic layers were dried over
anhydrous MgSO4, concentrated to give B as a yellow solid (661 mg, 74% yield). 1H NMR
(500 MHz, CDCl3) δ 8.99 (dd, J = 4.1, 1.4 Hz, 1H, ArH), 8.62 (dd, J = 8.7, 1.6 Hz, 1H, ArH),
7.90 (s, 1H, ArH), 7.61 (dd, J = 8.7, 4.1 Hz, 1H, ArH), 4.11 (s, 3H, OCH3); 13C NMR (101
MHz, CDCl3) δ 151.66, 150.95, 147.12, 135.19, 132.19, 127.88, 123.57, 120.57, 111.43, 57.44.
1
H data is consistent with the literature values (O'Neill et al., 1998).
6–Methoxy–8–nitro–5–phenoxyquinoline (C) was synthesized using a modified
procedure from Zhu et al, (2014). A solution of B (715.9 mg, 3 mmol, 1.0 equiv.) in DMSO in
a round bottom flask was stirred at room temperature for 15 minutes. Then a solution of phenol
(282.0 mg, 3 mmol, 1.0 equiv.) and LiOH·H2O (126 mg, 3 mmol, 1.0 equiv.) in DMSO was
added dropwise into a solution of the starting material. The reaction mixture was stirred at
100ºC for 4 hr. The reaction was quenched with water and extracted with CH2Cl2 3 times. The
combined organic layers were washed with 10% NaOH (aq.) (3 times) and brine, dried over
anhydrous MgSO4, filtered, and concentrated. The crude product was further purified by
column chromatography (eluent: EtOAc:hexanes = 1:9 to 1:4) on silica gel to afford the C as a
yellow solid (661 mg, 74% yield). 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 9.01 (d, J = 2.8 Hz, 1H, ArH),
8.37 (dd, J = 8.6, 1.3 Hz, 1H, ArH), 8.04 (s, 1H, ArH), 7.48 (dd, J = 8.6, 4.1 Hz, 1H, ArH),
7.30 (t, J = 8.0 Hz, 2H, ArH), 7.07 (t, J = 7.4 Hz, 1H, ArH), 6.85 (d, J = 7.9 Hz, 2H, ArH),
3.94 (s, 3H, OCH3); 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 158.09, 151.19, 147.70, 139.70, 130.60,
129.80, 124.92, 122.88, 115.13, 113.95, 57.39.
6–Methoxy–5–phenoxyquinolin––amine (D) was synthesized using a modified
procedure from Fave et al, (2007). A solution of C (450.0 mg, 1.52 mmol, 1.0 equiv.) and
absolute ethanol in a round bottom flask was slowly added 12M HCl (aq.) at 0ºC. Then Sn
powder (1.8 g, 15.2 mmol, 10.0 equiv.) was added into the reaction. The reaction mixture was
then allowed to stir at room temperature for 30 minutes. The reaction was quenched with 12M
NaOH(aq) until the solution becomes neutral (pH = 7). The resulting mixture was filtered
through glass Büchner filter funnel. The filtrate was then extracted with EtOAc (3 times). The
combined organic layers were washed with water, dried over anhydrous MgSO4, filtered, and
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concentrated to give D as a brown viscous oil (379 mg, 94% yield). 1H NMR (400 MHz,
CDCl3) δ 8.62 (dd, J = 4.1, 1.6 Hz, 1H, ArH), 8.11 (dd, J = 8.5, 1.5 Hz, 1H, ArH), 7.35–7.20
(m, 3H, ArH), 6.97 (t, J = 7.3 Hz, 1H, ArH), 6.85 (d, J = 7.8 Hz, 2H, ArH), 6.80 (s, 1H, ArH),
3.87 (s, 3H, OCH3); 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 159.29, 150.20, 145.12, 142.58, 130.42,
129.49, 121.84, 121.60, 114.85, 98.82, 56.80.
2–(4–Oxopentyl)isoindoline–1,3–dione (E) was synthesized using a modified
procedure from Wang et al, (2005). A solution of potassium phthalimide (5.0 g, 27 mmol, 1.0
equiv.) in anhydrous DMF (10 ml) in a dried round bottom flask was added potassium
carbonate (7.4 g, 54 mmol, 2.0 equiv.). The reaction mixture stirred at room temperature for
30 minutes. Then, 5–chloro–2–pentanone (7.6 mL, 67.5 mmol, 2.5 equiv.) was added and
stirring at 100°C. The reaction mixture was quenched with ice water. The crude compound was
collected by filtration. The crude product was further purified by column chromatography
(eluent: EtOAc:hexanes = 1:9 to 1:4) on silica to afford E as white solid (4.3 g, 70% yield). 1H
NMR (400 MHz, DMSO–d6) δ 6.97 (dq, J = 6.2, 4.8 Hz, 4H, ArH), 2.67 (t, J = 6.8 Hz, 2H,
CH2N), 1.61 (t, J = 7.1 Hz, 2H, CH2CO), 1.17 (s, 3H, CH3CO), 0.89 (q, J = 6.9 Hz, 2H,
CH2CH2); 13C NMR (126 MHz, DMSO–d6) δ 208.17, 168.57, 134.84, 132.18, 123.49, 37.32,
30.24, 22.60.
2–(4–((6–Methoxy–5–phenoxyquinolin–8–yl)amino)pentyl)isoindoline–1,3–dione (F)
was synthesized using a modified procedure from Song et al (2015). A solution of D (75 mg,
0.28 mmol, 1.0 equiv.) and E (260 mg, 1.12 mmol, 4.0 equiv.) were dissolved in anhydrous
MeOH (2.5 mL) in a dry round bottom flask. Then, acetic acid (16 µL, 0.28 mmol,1.0 equiv.)
was added into the reaction mixture. After stirring at 50ºC for 2 hr, the mixture was cooled
down to room temperature and added NaBH3CN (35 mg,0.56 mmol, 2.0 equiv.). The solution
was stirred at room temperature overnight. The mixture was diluted with EtOAc, washed with
water and brine. The combined organic layers were dried over MgSO4, filtered, and
concentrated under reduced pressure to afford crude product, which was further purified by
column chromatography (eluent: EtOAc:hexanes = 1:9 to 1:4) on silica gel to afford the product
F as a yellow oil (75 mg, 57% yield). 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.54 (d, J = 4.1 Hz, 1H,
ArH), 8.06 (s, 1H, ArH), 7.82 (dd, J = 5.3, 3.1 Hz, 2H, ArH), 7.70 (dd, J = 5.4, 3.1 Hz, 2H,
ArH), 7.24 (dd, J = 13.8, 6.1 Hz, 3H, ArH), 6.96 (t, J = 7.2 Hz, 1H, ArH), 6.86 (d, J = 8.2 Hz,
1H, ArH), 6.47 (s, 1H, ArH), 6.08 (s, 1H, ArH), 3.90 (s, 3H, OCH3), 3.75 (dd, J = 12.6, 5.6 Hz,
3H, –CH2N overlap with –CHN), 1.88 (ddd, J = 22.0, 12.7, 6.6 Hz, 2H, CH2), 1.61 (brs, 2H,
CH2), 1.35 (d, J = 6.3 Hz, 3H, CH3).
N4–(6–Methoxy–5–phenoxyquinolin–8–yl)pentane–1,4–diamine (1) was synthesized
using a modified procedure from Shiraki et al, (2011). Compound F (24 mg, 0.05 mmol, 1.0
equiv.) was dissolved EtOH in a round bottom flask. Hydrazine monohydrate (8 µL, 0.165
mmol, 3.3 equiv.) was added into a solution and the mixture was heated at reflux for 1 hr. A
solid precipitate was observed. Then, the solution was cooled to room temperature and filtered
through cotton. The filtrate was concentrated to give the crude product as a viscous oil. The
crude product was purified by column chromatography (eluent: 5% to 50% MeOH:CH2Cl2) on
silica gel to give 1 as yellow oil (24 mg, 68% yield). 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.56 (dd,
J = 4.1, 1.0 Hz, 1H, ArH), 8.07 (dd, J = 8.4, 1.2 Hz, 1H, ArH), 7.31–7.24 (m, 3H, ArH), 6.99
(td, J = 7.4, 0.7 Hz, 1H, ArH), 6.90 (d, J = 8.6 Hz, 2H, ArH), 6.49 (s, 1H, ArH), 6.10 (s, 1H,
NH), 3.93 (s, 3H, OCH3), 3.72 (s, 1H, CH), 2.85 (t, J = 6.7 Hz, 2H, CH2), 1.84 – 1.65 (m, 4H,
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CH2), 1.37 (d, J = 6.3 Hz, 3H, CH3); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ159.49, 150.54, 144.86,
143.09, 133.82, 129.88, 129.55, 124.70, 124.48, 122.07, 121.54, 114.92, 93.74, 57.09, 48.19,
41.62, 34.15, 28.85, 20.65; HRMS (ESI+): m/z calcd for C21H26N3O2+ [M+H]+ 352.2025, found
352.2020.
Experimental procedure for the synthesis of 5–phenoxy primaquine hydrochloride salt 2
5–Phenoxy primaquine hydrochloride salt 2 was synthesized using a modified
procedure from Patnaik et al. (2013). A solution of 1M HCl in Et2O (1080 µL, 0.108 mmol,
1.0 equiv.) was added into a solution of 1 (33 mg, 0.09 mmol, 1.0 equiv.) in a small amount of
CH2Cl2. The reaction mixture was then stirred at room temperature for 2 hr. A mixture was
separated into two layers consist of a brown viscous oil in the bottom layer and a red solution
on the top layers which was further concentrated to give the crude product as a red viscous oil
(9.2 mg, 26% yield.).
Evaluation of anti–malarial activity of synthesized compound
Biological testing was performed using Malaria SYBR Green I–base fluorescence
(MSF) assay (Smilkstein et al., 2004). Fluorescence signal was measured with a Synergy Mx
Monochromator–Based Multi–Mode Microplate Reader (BioTek) with excitation and emission
wavelength at 485 and 530 nm, respectively, and a gain setting equal to 50. The background
fluorescence from the non–parasitized erythrocytes was subtracted to yield fluorescence counts
for analysis. The SYBR Green I signal from drug–treated parasites was normalized to untreated
control parasite in the same experiment. A nonlinear regression model (sigmoidal dose–
response/variable slope; GraphPad Prism5) was used to calculate the 50% inhibition
concentration (IC50).
Results and Discussion
Chemistry
The synthesis of the 5–phenoxy primaquine (5–Ph PQ) is shown in Fig. 1. The
commercially available 6–methoxy–8–nitroquinoline A was first chlorinated with N–
chlorosuccinimide (NCS). The position 5 and 7 at quinoline ring is favored position by the
electronic effect of 6–OMe group, but the position 7 is sterically hindered from neighboring
group. Therefore, the chlorinated product B has been occurred as a major product at only
position 5 in good yield (74%). Next, product B was further used for synthesis 5–phenoxy
analog of primaquine C via nucleophilic aromatic substitution reaction (SNAr) with phenol
under basic condition. The first attempt using anhydrous DMF as a solvent was unsuccessful.
The chlorinated product B was not reacted with the phenol, due to the insolubility of the base,
LiOH·H2O. Therefore, the solvent was changed to dimethyl sulfoxide. At 100ºC, both the
starting material B and LiOH was well dissolved, and the reaction proceeded to give the
intermediate C in good yield (74%).
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Fig. 2 Synthesis of 5–phenoxy primaquine 1 and its hydrochloride salt (2)
Subsequently, the nitro group was reduced using Sn in concentrated HCl to generate
amine compound D in excellent yield (94%). Next, incorporation of the alkyl side chain to the
8–amino group D was attempted via alkylation (a) and reductive amination (b). The amine
compound D was initially alkylated by G in small scale reaction using a reaction tube under
neat condition at 120ºC to give the phthalimide protected terminal amino F in good yield (80%).
However, the later scale–up was unsuccessful because the mixture cannot be stirred efficiently
under neat conditions. Therefore, reductive amination was attempted as an alternative pathway.
This reaction was taken place by the nucleophilic addition reaction between nucleophilic
nitrogen D and the electrophilic carbonyl E (prepared by N–alkylation of potassium
phthalimide with 1,4–dibromopentane) to generate an imine intermediate. However, for this
step, reaction at room temperature was too slow, so the temperature was increased to 50ºC to
accelerate the imine formation. The iminium produced was then reduced by sodium
cyanoborohydride (NaBH3CN) as a mild reducing agent to produce F in moderate yield (57%).
Finally, the phthalimide deprotection of F was achieved using hydrazine monohydrate to give
the desired 5–phenoxy primaquine as a free base form 1 in good yield (68%). Compound 1
gave an [M+H]+ as the major ion at m/z 352.2020 in the micrOTOF–Q II MS, confirming the
chemical formula of C21H26N3O2 (calcd for C21H26N3O2, m/z 352.2025). The 1H NMR spectra
(Fig. 2) displayed resonances for 22 protons that were classified as 13 nonequivalent protons
without proton that directly connected to the nitrogen atom. Four nonequivalent protons of
quinoline ring and three nonequivalent protons of phenoxyl group appear at 8.51 ppm (1H),
8.02 ppm (1H), 7.23 ppm (3H), 6.94 ppm (1H), 6.85 ppm (2H), 6.44 ppm (1H), and 6.05 ppm
(1H). The 6–OMe is confirmed by singlet signal of three protons at 3.88 ppm. Importantly, the
presence of amino alkyl side chain is confirmed by the five characteristic peaks at 3.67 ppm
(1H), 2.80 ppm (2H), 1.80 – 1.62 (4H), and 1.32 (3H). Finally, 2 was successfully synthesized
by protonation of 1 using 1M HCl in Et2O.
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Fig. 3 1H NMR spectrum of 5–phenoxy primaquine (1) in CDCl3
Anti–malarial activity
Table 1 Antimalarial activity of synthesized compound
IC50 µM
P. falciparum 3D7 (blood stage)
3.65 ± 0.39
1.18 ± 0.44
11.33 ± 0.79

Compound
5–Ph PQ (1)
5–Ph PQ HCl salt (2)
PQ·2H3PO4 (3)

The synthesized compounds including primaquine as a standard drug were evaluated
for their anti–malarial activity against P. falciparum 3D7 in blood–stage. The result revealed
that the presence of 5–phenoxy group in 1 and 2 led to 3–fold and 10–fold greater inhibitory
effects than that of primaquine (3), respectively. This result also indicated that the phenoxy
group without any substituent on the ring provided blood stage activity comparable to
tafenoquine (4, Fig.1), a structure that contains 3–CF3 on the phenoxy ring with IC50 of asexual
stage P. falciparum 3D7 equal to 1.72 ± 321.3 µM. (Kemirembe et al., 2017) Therefore, blood
schizontocide activity of primaquine is increased by inducing phenoxy group to their structure;
however, more study needs to be conducted in order to understand more about the effect of the
substituent group on the ring. Moreover, the hydrochloride salt compound shows higher
activity than that of the free base form, which could be due to the increased solubility of the
compound in aqueous media.
5–phenoxy primaquine (1) was successfully synthesized over six steps, with the overall
yield of 14 %. Then, compound 1 was transformed into its hydrochloride salt (2). Both of 1
and 2 were evaluated for their anti–malarial activity against P. falciparum 3D7 in blood–stage.
As a result, 1 (IC50 = 3.65 ± 0.39 µM) and 2 (IC50 = 1.18 ± 0.44 µM) exhibited 3–fold and 10–
fold greater inhibitory effects than that of primaquine (IC50 = 11.33 ± 0.79 µM), respectively.
Thus, the presence of the phenoxy group in position 5 can enhance the inhibition of malarial
parasite and the 5–phenoxy primaquine could be used as a scaffold for further drug discovery
study in the future.
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Abstract
Outer membrane vesicles (OMVs) are currently used for developing vaccine delivery
system. OMVs are produced from gram-negative bacteria containing lipopolysaccharides
(LPS), which activate the host immune responses and show immunogenic hyper-reactivity. In
this study, we characterized OMVs produced from Escherichia coli (E. coli) strains BL21-DE3
and BZB1107 expressing the OMVs with or without the outer membrane proteins (OMPs),
respectively. OMPs plays an important role in the organization of outer membrane of E. coli
hence they could also be important for OMVs. In this regard, we produced Cytolysin A (ClyA),
which is an anchor antigen on the surface of OMVs, by fusing GFP at the C-terminus and
expressed in E. coli. The characterization of isolated OMVs by dynamic light scattering (DLS)
revealed the size distribution of OMVs from BL21-DE3 and BZB1107 with diameters of 40 to
290 nm and 43 to 190 nm, respectively. In addition, morphology of OMV proteins was assessed
by transmission electron microscope (TEM), which could confirm the size of OMVs. However,
further progress requires the immunogenic studies of both OMVs in vitro to confirm the
efficacy and safety of the OMVs proteins, which has the potential to be a vaccine delivery
system in the clinical applications.
Keywords: Gram-negative bacteria, Outer Membrane Vesicles, Vaccine delivery system
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Introduction
Vaccine can activate adaptive immunity to memorize and recognize antigen from
pathogen. Subunit vaccine is produced from purified antigen. Theoretically, most of protein
antigens triggers adaptive immune response and T cell (Baxter, 2007). Apart from
effectiveness, vaccine delivery system is also important for enhancing immune stimulatory
capacity of vaccine. Here, we are interested in developing the efficiency of vaccine delivery
system using outer membrane vesicles (OMVs) to carry vaccine to directly target immune cells.
The OMVs are derived from Gram-negative bacteria with a diameter of 20–200 nm, which can
penetrate to lymph vessels and can be recognized and captured by the antigen presenting cells
( Kuehn and Kesty, 2005; Baxter, 2007; Bachmann and Jennings, 2010). Membrane vesicles
comprises of phospholipids, polysaccharides, and outer membrane protein (OMP) (Kulp and
Kuehn, 2010). All of these components can stimulate both humeral immune response and cellmediated immune responses (Ellis and Kuehn, 2010). At present, OMV product for the use of
vaccine delivery system has been approved by Food and Drug Administration (FDA). For
example, vaccine for Neisseria meningitides serogroup B (Meningitis B Vaccine), which has
been commercially available, also known as BEXSERO®, also uses OMV as the delivery
platform (Gorringe and Pajon, 2012). Nevertheless, the main issue in vaccine development
from OMVs is LPS-mediated hyperimmune reactivity, unwanted OMV-associated
immunogens, batch-to-batch consistency of OMV production, and biodiversity of each strain
that has various specific antigen. Therefore, genetic engineering of OMVs may be able to
improve the effective vaccine delivery system for human diseases. In this research project,
ClyA-GFP fusion protein, which can be a representative antigen will be inserted into OMVs
derived from different strains of bacteria. Furthermore, OMVs used in this study will be made
from BZB1107 and BL21-DE3 strains of Escherichia coli. Several studies indicated that
OMVs was capable of activating innate immune responses (Galdiero et al., 2012). In fact, the
surface of OMV derived from bacterial outer membrane usually contains a variety of outer
membrane proteins (OMPs), which may sometimes act as either adjuvant or immunotoxicogenic mediators ( Gerritzen et al., 2017; Sinha et al., 2017; Portnyagina et al., 2018;
Elizagaray et al., 2020; Malekan et al., 2020). Accordingly, it has never been clear whether
OMPs have beneficial or harmful impact on the structure and stability of OMV. In addition,
effect of existing OMPs on the surface of OMVs on the quality and morphology of the
functional OMV platform has never been fully elucidated yet. Therefore, it is necessary to
identify and compare the effects of OMP-expressing OMVs and OMVs alone that may
influence to vaccine effectiveness. Because several types of OMPs such as OmpF that produces
host immunogenic reaction endogenously express on the surface of OMVs and its impacts on
OMV stabilization and morphology have never been investigated. To achieve this goal, we
compared two strains of E. coli including BZB1107 (without OMP expression) and BL21-DE3
(having OMP expression) as sources for production of OMVs. The main aim of this work is to
produce and characterize the properties of OMV containing ClyA-GFP-6xHistidine tag
produced from BZB1107 and BL21-DE3 strains. After OMV was produced by both strains,
we may be able to demonstrate whether OMP affects OMV-mediated vaccination and its
morphology. The knowledge from this study may lead to the successful development of the
safely effective vaccine and its delivery system in the future.
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Materials and Methods
Plasmid construction and OMV production
The cloning plasmid pUC57 was cut at its restriction sites NcoI and NdeI to remove the
fragment of ClyA-GFP-6xHistidine tag. Then, the sequence of ClyA-GFP-6xHistidine tag was
inserted into pET-15b, which was linearized by a cut of NcoI and NdeI restriction sites. Of
note, pET-15b is specific to E.coli BL21DE3. The pMS119 plasmid was linearized by
restriction digestion at the sequence between EcoRI and Hind III to remove the original OmpF
sequence. To make the insert for plasmid construction, the sequence of ClyA-GFP-6xHistidine
tag in the pET-15b plasmid was amplified using PCR. Primers for amplification of this insert
were 5′-CAGGAATTCATGACCGAGATTGTGGCGGATAAG-3′ (Forward primer) and 5′CAGAAGCTTTTAGTGGTGGTGGTGGTGGTGGC-3′ (Reverse primer). This plasmid
construction was performed ligase-dependent cloning. For validation, the newly plasmid
construct was cut by restriction digestion at the sequence of ClyA-GFP-6xHistidine tag
between EcoRI and Hind III sites. Specific fragments of the new construct were observed by
agarose gel electrophoresis. To confirm the result, this construct was also sequenced by Sanger
sequencing.
OMV Production
The pMS119 and pET15b plasmids containing ClyA-GFP-6xHistidine tag were
transformed into E. coli competent cells including BZB1107 and BL21-DE3 strains of E. coli,
respectively. Inoculation of both strains into 300 mL TB broth containing ampicillin in dilution
of 1:1,000 was performed and incubated at 37 °C with 250 rpm shaking until OD600 value of
bacterial culture was ~ 0.6. IPTG (0.5 mM) used as an inducer of protein expression was added
into bacterial culture flask. Bacteria was cultured with IPTG at 37°C with shaking at 250 rpm
for 8–14 hours. After induction, host bacterial cells were centrifuged at 8,000×g for 30 minutes
at 4°C, and supernatant was collected using ultrafiltration membrane that can select particle
with size smaller than 100 kDa. Supernatant remaining on filter membrane was centrifuged at
150,000×g for 3 hours, in 4°C. Supernatants was removed and pellets were dissolved in 1 ml
PBS. OMV samples in PBS were further characterized.
SDS-PAGE and western blot analysis
SDS-PAGE and western blot analysis was performed to investigate expression of ClyAGFP-6xHistidine tag, which is a representative antigen used for testing this vaccine delivery
system platform. For detection of ClyA-GFP-6xHistidine tag, samples were blocked with 5%
non-fat dry milk and stained by mouse anti-6x-His tag monoclonal antibody in dilution of
1:5,000 in blocking buffer. Samples were washed three times using washing buffer. For
detection, samples were stained with goat anti-mouse IgG secondary antibody (1:5,000) and
incubated with AP substrate and development, and bands were detected.
Dynamic light scattering (DLS)
To evaluate quality of the OMVs by measuring size distribution of the newly
synthesized OMVs, DLS experiment was performed. In brief, purified OMV samples were
1:10 diluted in PBS. Moreover, diluted OMVs were transferred to a disposable cuvette.
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For measurement, a disposable cuvette that contained OMV was put onto the Malvern zetasizer
nano Z590TM to analyze quality of OMVs.
Transmission electron microscope (TEM)
To further confirm the size and morphology of the newly synthesized OMVs,
transmission electron microscope (TEM) was used to observe these characteristics of OMVs.
Indeed, suspended OMVs were sonicated in water bath sonicator for 30 minutes. OMVs was
placed onto the surface of a carbon-coated copper grid. In addition, OMVs were negatively
stained with 2% uranyl acetate for 5 minutes at room temperature to allow evaporation of the
remaining solution and TEM figure was captured.
Results and Discussion
Evaluation of protein expression of ClyA-GFP-6xHistidine tag in newly synthesized OMVs
To investigate whether antigen (ClyA-GFP-6xHistidine tag) made by cloning expresses
on synthesized OMVs derived from BZB1107 and BL21DE3 strains of E.coli. The SDS-PAGE
and western blot were performed, as shown in Fig. 1A – 1B, without inducer (IPTG; 0.5 mM),
expression of ClyA-GFP-6xHistidine tag could be detected in neither BZB1107 nor BL21DE3
cell pellets. On the other hand, with inducer (IPTG; 0.5 mM), ClyA-GFP-6xHistidine tag band
was found at ~ 62 kDa in the gel in pellet samples of both strains corresponding to its expected
molecular size. According to data obtained, after inducing protein expression by IPTG, both
host bacterial strains expressed protein at molecular size of ~ 62 kDa, which is a similar size
to our protein of interest. Therefore, it is expected that protein expression may be a ClyA-GFP6xHistidine tag, which is one of the components of our engineered OMVs. Although protein
expression detected in SDS-PAGE with having molecular size of ~ 62 kDa may be another
protein with a similar molecular size, western blot analysis was used to confirm the result. Of
particular importance, in purified OMV samples from both strains, ClyA-GFP-6xHistidine tag
bands were detected by western blot, indicating that development of OMV containing antigen
platform was successful. However, in non-IPTG-treated groups, the 62-kDa band was still
detected, but the signal were very weak, which resulted from the leakiness of IPTG-inducible
promotor.

Fig. 1 Protein expression on OMVs. Using SDS-PAGE (A) and Western blot (B)
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Observation of OMV size by DLS
As mentioned above, we could produce OMV containing antigen platform. However,
it is still unclear that this OMV is in good quality or not. Therefore, DLS was used to test the
size distribution. It was found that, in OMV made by BL21DE3 strain, the size distribution of
OMVs was 43 to 300 nm in diameter (Fig. 2A). In addition, the size distribution of OMVs was
40 to 200 nm in diameter in BZB1107 strain (Fig. 2B). Specifically, based on data from three
independent experiments, the average size of OMVs from BZB1107 and BL21DE3 strains
were 86.77 + 3.39 and 103.94 + 14.7 nm, respectively. Of note, mean number percent of each
sizes of OMVs from both strains was shown in Table 1. This indicates that, although sizes of
OMVs derived from both strains were quite a bit different, both OMVs were comparable each
other and to standard size of normal OMVs.

Fig. 2 Characterization of BL21-DE3 (A) and BZB1107 (B) strain in DLS
Table 1 Mean number percent of OMV particles
BZB1107
Size (d.nm)
Mean number percent
40 - 100
74.80
101 - 150
24.40
151 - 190
0.50
> 190
0.30

BL21-DE3
Size (d.nm)
Mean number percent
40 - 100
48.30
101 - 150
45.50
151 - 190
4.80
> 190
1.20

Ultrastructure of the newly synthesized OMVs derived from BL21DE3 and BZB1107 strains
To investigate the morphology and ultrastructure of OMVs, suspended OMVs samples
in DPBS were further analyzed using TEM. It was found that circular morphology of OMVs
were visualized as shown in Fig 3. There is structure of two layers of phospholipid in size of
around 20 - 100 nm. Of note, size of OMVs from BZB1107 were smaller than those from
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BL21DE3, which is in consistent with DLS result. Of note, 20 nm OMVs could be detected in
TEM image, but DLS peak at this size was not found. This may be due to indirect measures of
the light scattering of DLS. Indeed, both forms of newly synthesized OMVs are mixtures of
different sizes of OMV. Based on the principle of DLS, larger particles usually make more
weight that may be resulted in increasing average of light scattering pattern. Therefore, in case
of the OMV from BZB1107 strain, it is possible if we were unable to detect the smallest particle
of OMV in DLS technique.
(A)

(B)

Fig. 3 Ultrastructure of BL21-DE3 (A) and BZB1107 (B) strain in TEM
After purification of OMVs, we tested expression of antigen (ClyA-GFP-6xHistidine
tag) on OMVs platforms we made. Furthermore, we also demonstrated characteristics of
OMVs including size, morphology, and size distribution by TEM and DLS, respectively. As
expected, our newly synthesized OMVs derived from BZB1107 and BL21DE3 strains of E.coli
were in the same standard of OMVs in term of its characteristics according to previous evidence
(Kulp & Kuehn, 2010). Herein, it seems like these OMVs may contain ClyA-GFP-6xHistidine
tag. Although this study finished in part of generation of OMV/antigen complex, other
characteristics including expression and localization of GFP (a representative antigen) have
never been fully elucidated. Finally, this impacts of OMVs containing ClyA-GFP-6xHistidine
tag on inducing immunogenic effects is unidentified yet. Nevertheless, further studies are
needed to be focused on the impact of differences between both OMV platforms in term of
efficacy to deliver the vaccine to the target and its clinical safety. Findings of the end of this
project may lead to the successful development of OMV for vaccine delivery system.
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ผลกระทบของความดันในหม้ อนึ่งฆ่ าเชื้ อต่ อผลลัพธ์ ของการเทียบมาตรฐานอุณหภูมิ
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บทคัดย่ อ

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อเป็ นเครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับฆ่าเชื้อในทางการแพทย์หรื อในห้องปฏิบตั ิการ โดยอาศัยสมบัติของไอนํ้า
ร้ อ นที่ มี ค วามดัน สู ง สาเหตุ ที่ ต ้อ งมี ก ารเที ย บมาตรฐานหม้อ นึ่ งฆ่ า เชื้ อ เนื่ อ งจากทั้ง อุ ณ หภู มิ แ ละความดัน มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการฆ่าเชื้อ งานวิจยั นี้ ศึกษาผลกระทบของความดันในหม้อนึ่ งฆ่าเชื้อต่อการเทียบมาตรฐานอุณหภูมิ ด้วย
การเทียบมาตรฐานอุณหภูมิในสภาวะแวดล้อมความดันที่ต่างกัน โดยใช้ตวั บันทึกอุณหภูมิ เป็ นเครื่ องมือวัดมาตรฐาน และ
ตัวรับรู ้อุณหภูมิของหม้อนึ่งฆ่าเชื้อเป็ นเครื่ องมือวัดเพื่อเทียบมาตรฐาน โดยทําการเทียบมาตรฐานอุณหภูมิในหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
ในสภาวะที่มีความดัน เปรี ยบเทียบกับการเทียบมาตรฐานอุณหภูมิในอ่างควบคุมอุณหภูมิในสภาวะความดันบรรยากาศ ที่
จุดอุณหภูมิ 105°C, 121°C และ 135°C จากผลการศึกษาพบว่า ความดันมีผลต่อผลลัพธ์ของการเทียบมาตรฐานอุณหภูมิ โดย
มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างของทั้งสองกรณี เป็ น 1.50°C, 1.76°C และ 1.42°C ในแต่ละอุณหภูมิตามลําดับ
คําสําคัญ: การเทียบมาตรฐานอุณหภูมิ, ตัวบันทึกอุณหภูมิ, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ

Abstract

An autoclave is an instrument used to sterilize in medical or laboratory by hot steam with high pressure. The
reason to calibrate the autoclave is that both temperature and pressure influent autoclave sterilization efficiency. In this
work, the effect of pressure in an autoclave on the results of temperature calibration was carried out by measuring the
temperature in different pressure environments. A temperature data logger was used as the temperature standard instrument
and the temperature sensor of the autoclave was used as a unit under calibration. The temperatures were calibrated in the
autoclave under pressures compared with the temperatures calibrated in the water bath at atmospheric pressure at 105°C,
121°C and 135°C. As a result, pressure influences the results of temperature calibration. The average difference of both
cases were 1.50°C, 1.76°C and 1.42°C at each temperature respectively.
Keywords: autoclave, temperature calibration, temperature data logger
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คํานํา

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อเป็ นเครื่ องมือที่ถูกนํามาใช้ในห้องปฏิบตั ิการทัว่ ไป หรื อห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ ทําให้
วัตถุที่ผา่ นการนึ่ งแล้วอยูใ่ นสภาพปราศจากเชื้ อ โดยอุณหภูมิและความดันของหม้อนึ่ งมีผลต่อการฆ่าเชื้ อ ถ้าหากวัด
อุณหภูมิหรื อความดันของหม้อนึ่ งผิดไป ประสิ ทธิ ภาพของการทําลายเชื้อก็จะลดน้อยลงด้วย ตามมาตราฐาน มอก.
2665–2557 ตัวรับรู ้อุณหภูมิของหม้อนึ่ งฆ่าเชื้ อมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 0.1°C ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องมีการ
เทียบมาตรฐานเครื่ องมือวัด โดยปกติหม้อนึ่ งฆ่าเชื้ อจะมีการเทียบมาตรฐานอุณหภูมิ โดยใช้ตวั บันทึกอุณหภูมิ เป็ น
เครื่ องมือวัดมาตรฐานและตัวรับรู ้อุณหภูมิของหม้อนึ่ งฆ่าเชื้ อเป็ นเครื่ องมือวัดเพื่อเทียบมาตรฐาน โดยทําการวัดค่า
อุณหภูมิในหม้อนึ่ งฆ่าเชื้ อ ซึ่ งเป็ นระบบปิ ด และตัวบันทึกอุณหภูมิจะสามารถสอบกลับไปยังหน่วยวัดมูลฐาน โดย
ทําการเทียบมาตรฐานอุณหภูมิกบั เทอร์โมมิเตอร์ความต้านทานแพลตตินมั่ มาตรฐาน (SPRT) ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ
ซึ่ งเป็ นระบบเปิ ด งานวิจยั นี้ ทาํ การศึกษาการเทียบมาตรฐานอุณหภูมิระหว่างตัวบันทึกอุณหภูมิและตัวรับรู ้อุณหภูมิของ
หม้อนึ่ งฆ่าเชื้อ ด้วยการวัดค่าของอุณหภูมิในสภาวะแวดล้อมความดันต่างกัน ที่อุณหภูมิ 105°C, 121°C และ 135°C เพื่อ
หาผลกระทบของความดันที่อาจมีต่อการเทียบมาตรฐานอุณหภูมิ

อุปกรณ์ และวิธีการ

การเทียบมาตรฐานอุณหภูมิตามมาตรฐาน BS 2646, 1993 ทําได้โดยการนําตัวบันทึกอุณหภูมิวางไว้ใกล้ๆ
กับตัวรับรู ้อุณหภูมิของหม้อนึ่ งฆ่าเชื้ อ เมื่อเครื่ องเริ่ มทํางานภายในหม้อนึ่ งนํ้าจะเริ่ มร้อนและเกิดไอนํ้า ความดันของ
ไอนํ้าจะสู งกว่าความดันบรรยากาศ ไอนํ้าจะแทนที่อากาศโดยไหลเข้าสู่ หอ้ งนึ่ ง อุณหภูมิและแรงดันภายในหม้อนึ่ ง
จะเพิ่มขึ้นสังเกตได้จากเกจวัดความดัน และเมื่ออุณหภูมิถึงจุดที่ต้ งั ไว้ เครื่ องก็จะเข้าสู่ ข้ นั ตอนการ Sterilize ซึ่ งเป็ น
ขั้นตอนของการฆ่าเชื้อ โดยใช้ระยะเวลา 15 min เมื่อสิ้ นสุ ดเวลา Sterilize จะเป็ นการลดความดันภายในหม้อนึ่ งให้
เท่ากับบรรยากาศภายนอก โดยมีกระบวนการทํางานแสดงดัง Fig. 1

Fig. 1 Process stages of autoclave
การเทียบมาตรฐานอุณหภูมิโดยการติ ดตั้งตัวบันทึ กอุณหภูมิซ่ ึ งใช้เป็ นมาตรฐาน และตัวรับรู ้อุณหภูมิของ
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อซึ่งเป็ นเครื่ องมือวัดเพื่อเทียบมาตรฐาน ด้วยอุปกรณ์ชุดจับยึดให้มน่ั คงและอยูใ่ นแนวตั้งฉากในท่อสแตน
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เลส แล้วจุ่มบริ เวณตรงกลางของอ่างควบคุมอุณหภูมิ ซึ่ งความลึกของการจุ่ม ต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 เท่า ของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางหัววัดอุณหภูมิแสดงดัง Fig. 2 โดยหัววัดอุณหภูมิมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.3 cm และความลึกใน
การจุ่มประมาณ 12 cm จากนั้นทําการปรับค่าอุณหภูมิของอ่างควบคุมอุณหภูมิซ่ ึ งใช้เป็ นแหล่งกําเนิดอุณหภูมิให้ตวั
บันทึกอุณหภูมิและตัวรับรู ้อุณหภูมิของหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ

Fig. 2 Temperature calibration in water bath.
การเทียบมาตรฐานอุณหภูมิในหม้อนึ่ งฆ่าเชื้อ จะบันทึกผลการวัดในแต่ละค่าอุณหภูมิทุก 10 s เป็ นเวลา 15
min จํานวน 3 รอบ และการเทียบมาตรฐานอุณหภูมิในอ่างควบคุมอุณหภูมิ จะบันทึกผลการวัดในแต่ละค่าอุณหภูมิ
ทุก 10 s จํานวน 10 ครั้ง ทําซํ้า 3 รอบ แล้วจึงนํามาหาค่าความคลาดเคลื่อนของหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ความไม่แน่ นอนของการเที ย บมาตรฐาน (M3003, 2012) สามารถประเมิ นได้จากแบบจํา ลองของการ
ถ่ายทอดความไม่แน่นอน สื บเนื่องจากความสัมพันธ์ของการเทียบมาตรฐานอุณหภูมิระหว่างตัวบันทึกอุณหภูมิและ
ตัวรับรู ้อุณหภูมิของหม้อนึ่งฆ่าเชื้อตาม Equation 1
𝐸𝐸x = (𝑡𝑡a − 𝑡𝑡s ) + 𝛿𝛿𝑡𝑡s + 𝛿𝛿𝑡𝑡s,d + 𝛿𝛿𝑡𝑡res,s + 𝛿𝛿𝑡𝑡res,a + 𝛿𝛿𝑡𝑡uni + 𝛿𝛿𝑡𝑡sta + 𝛿𝛿𝑡𝑡st

โดยที่

𝐸𝐸x
𝑡𝑡a
𝑡𝑡s

𝛿𝛿𝑡𝑡s

𝛿𝛿𝑡𝑡s,d

𝛿𝛿𝑡𝑡res,s

𝛿𝛿𝑡𝑡res,a

คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
คือ ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
คือ ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของตัวบันทึกอุณหภูมิ
คือ ค่าแก้ของตัวบันทึกอุณหภูมิ
คือ ค่าแก้เนื่องจากการเลื่อนค่า (drift) ของตัวบันทึกอุณหภูมิ
คือ ค่าแก้เนื่องจากค่าความละเอียดของตัวบันทึกอุณหภูมิ
คือ ค่าแก้เนื่องจากค่าความละเอียดของหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
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คือ ค่าแก้เนื่องจากค่าความไม่เป็ นหนึ่งเดียวของอ่างควบคุมอุณหภูมิ
คือ ค่าแก้เนื่องจากค่าความไม่สเถียรของอ่างควบคุมอุณหภูมิ
คือ ค่าแก้เนื่องจากความสามารถในการทําซํ้าในช่วงเวลาสั้นๆของหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ

ผลการวัดค่าอุณหภูมิของตัวบันทึ กอุณหภูมิและตัวรับรู ้อุณหภูมิของหม้อนึ่ งฆ่าเชื้ อในหม้อนึ่ งฆ่าเชื้ อ ที่
อุณหภูมิ 105°C, 121°C และ 135°C แสดงดัง Table 1
Table 1 The measurement results of temperature in the autoclave at 105°C, 121°C and 135°C
Temperature / °C
Expended Uncertainty / Pressure Gauge /
Error
SD
°C
MPa
sensor of autoclave data logger
105.16
-0.16
0.038
0.59
105
105.13
-0.13
0.055
0.59
0.02
105.25
-0.25
0.064
0.63
121.15
-0.15
0.061
0.59
121
121.22
-0.22
0.024
0.58
0.11
121.23
-0.23
0.061
0.62
135.65
-0.65
0.047
0.59
135
135.66
-0.66
0.056
0.60
0.21
135.63
-0.63
0.089
0.62
จากการวัด ค่ า อุ ณ หภู มิข องตัวบันทึ กอุ ณ หภู มิแ ละตัวรั บรู ้ อุ ณ หภู มิข องหม้อนึ่ งฆ่ า เชื้ อ ในอ่ า งควบคุ ม
อุณหภูมิที่อุณหภูมิ 105°C, 121°C และ 135°C ได้ผลการทดลองแสดงดัง Table 2
Table 2 The measurement results of temperature in the water bath at 105°C, 121°C and 135°C
Temperature / °C
Error
SD
Expended Uncertainty / °C
sensor of autoclave
data logger
106.85
-1.85
0.053
0.58
105
106.64
-1.64
0.054
0.58
106.56
-1.56
0.054
0.58
123.28
-2.28
0.026
0.58
121
122.84
-1.84
0.026
0.58
122.76
-1.76
0.027
0.58
137.33
-2.33
0.005
0.58
135
136.98
-1.98
0.005
0.58
136.90
-1.90
0.005
0.58
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การประเมิ นความสอดคล้องของวิธีการวัด สามารถทําได้โดยวิธีการประเมิ นค่ าสัดส่ วน 𝐸𝐸n (ISO/IEC
17043, 2010) ตาม Equation 2

โดยที่

𝐸𝐸n = �

𝑥𝑥 − 𝑋𝑋
𝑈𝑈a

𝑈𝑈w

𝑥𝑥−𝑋𝑋

2
�𝑈𝑈a2 +𝑈𝑈w

(2)

�

คือ ผลต่างของค่าความคลาดเคลื่อนของวิธีการเทียบมาตรฐานอุณหภูมิ
คือ ความไม่แน่นอนขยายของการเทียบมาตรฐานอุณหภูมิในหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
คือ ความไม่แน่นอนขยายของการเทียบมาตรฐานอุณหภูมิในอ่างควบคุมอุณหภูมิ

ผลการประเมินค่าสัดส่ วน 𝐸𝐸n จะแสดงความสอดคล้องของการเที ยบมาตรฐานอุณหภูมิระหว่างในหม้อนึ่ งฆ่าเชื้ อ
และอ่างควบคุมอุณหภูมิเมื่อ |𝐸𝐸n | ≤ 1 จากผลการเทียบมาตรฐาน ได้ผลการประเมินค่าสัดส่ วน 𝐸𝐸n แสดงดัง Table 3
Table 3 𝐸𝐸n ratio of the calibration methods.
Temperature / °C
(𝒙𝒙 − 𝑿𝑿) / °C
1.69
105
1.51
1.31
2.13
121
1.62
1.53
1.68
135
1.32
1.27

/ °C
0.59
0.59
0.63
0.59
0.58
0.62
0.59
0.60
0.62

𝑼𝑼𝐚𝐚

สรุ ป

/ °C
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58

𝑼𝑼𝐰𝐰

|𝑬𝑬𝐧𝐧 | / °C

2.0
1.8
1.5
2.6
2.0
1.8
2.0
1.6
1.5

การเที ยบมาตรฐานอุณหภู มิของหม้อนึ่ งฆ่าเชื้ อในงานวิจยั นี้ โดยการเปรี ยบเที ยบการวัดค่าอุณหภู มิใน
สภาวะแวดล้อมความดันต่างกัน ที่อุณหภูมิ 105°C, 121°C และ 135°C ได้ผลการประเมินค่าสัดส่ วน 𝐸𝐸n > 1 แสดง
ความไม่สอดคล้องของการเทียบมาตรฐานอุณหภูมิระหว่าง ในหม้อนึ่ งฆ่าเชื้ อและอ่างควบคุมอุณหภูมิ ซึ่ งจากผล
การวัดค่าอุณหภูมิมีค่าเฉลี่ยความแตกต่างของความคลาดเคลื่อนเป็ น 1.50 °C, 1.76 °C และ 1.42 °C ตามลําดับ ความ
ไม่แน่นอนขยายของการเทียบมาตรฐานในสภาวะที่มีความดันและสภาวะความดันบรรยากาศเท่ากับ 0.60 °C และ
0.58 °C ตามลําดับ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
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Increasing surface charges of colicin N to prevent protein aggregation induced under
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Abstract
Therapeutic proteins have increasingly become a major class of drugs which is effective
against a wide variety of diseases such as cancers, heart attacks, strokes, diabetes, etc. Due to
their complex molecular structure, they tend to aggregate in the exposure of various
environmental stress. The aggregation of therapeutic proteins in formulations can cause a
reduction of efficacy and the stimulation of immunogenicity in patients. To prevent the protein
aggregation, one of effective strategies is to increase the surface charges of proteins leading to
the improvement of protein solubility. In this study, we are interested in colicin N (ColN) which
is a bacterial toxin displaying the cytotoxic effect on both Gram-negative bacteria and cancer
cells. To enhance its stability, the polycationic ColN with the six mutations changing from
negatively charged to positively charged residues was cloned by Gibson assembly. Then, ColN
mutant was expressed in E. coli BL21-AI and purified by an affinity chromatography. The
aggregations of purified native ColN and ColN mutant were monitored under several stress
conditions by Dynamic Light Scattering and Circular Dichroism. The stress conditions affect
native ColN more than ColN mutant that changed the surface charge. Thus, ColN mutant with
higher positively charged on the surface decreased protein aggregation. This study can be a
benefit to the storage stability of ColN, may consider promising therapeutic proteins and drugs
in the future.
Keywords: Colicins, Protein aggregation, Protein stability
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Introduction
Proteins have the dynamic and various roles in the body such as catalyzing biochemical
reactions, serving as receptors and channels in cell membranes, providing intracellular and
extracellular scaffold support, and transporting molecules to the cell or one organ to other
organs. Apart from these functions, proteins can act as therapeutic agents with high efficacy
and low side effects. Nowadays, various protein therapeutics have been successfully approved
for clinical use (Schellekens et al., 2002) and used to affect drug therapy (Jevševar et al., 2010).
Protein therapeutics used for several diseases such as cancers, heart attacks, strokes, diabetes,
etc. They offer more diverse range of indications (Schellekens et al., 2002).
In protein-based drug discovery and development, a protein aggregation is a problem
for the stability of therapeutic proteins (Arakawa et al., 2007). The study of protein aggregation
is also essential for regulatory approval, and delivery methods because protein aggregates tend
to be biologically inactive and immunogenic. The development of aggregation studies is still
using trial and error methods which can be cost and time consuming (Chennamsetty et al.,
2009). To reduce protein aggregation can be achieved by altering pH and salt concentration of
buffer, maintaining temperature and low concentration of protein, and adding appropriate
additives. In addition to adjust environmental factors, the increase or decrease in the number
of surfaces charged amino acids on proteins is another promising technique to lower the
tendency to form protein aggregates. The previous study found that the aggregation proteins
could be altered after surface charge engineering (Strickler et al., 2006). Therefore, the surface
charge engineering was an alternative to stability protein to protect aggregation proteins.
In this study, we are interested in colicin N (ColN) which is bacteriocin produced by
Escherichia coli (E. coli) exposed to stress from the environment or competition. ColN is used
for food application and has antibacterial activity same as other several bacteriocins (Ridley et
al., 2015). Moreover, ColN has previously reported for anticancer activity against human lung
cancer cells (Arunmanee et al., 2020). However, ColN is still not suitable for therapeutic
purposes as it tends to form aggregates during storage in PBS and freeze-thaw cycles. To reduce
its aggregation, the polycationic ColN with the six mutations changing from negatively charged
to positively charged residues was produced and purified. The aggregations of purified native
ColN and ColN mutant were monitored under several stress conditions by Dynamic Light
Scattering and Circular Dichroism. The tendency of aggregation between native ColN and
ColN mutant in agitation and freeze-thaw cycle were compared.
Materials and Methods
Construction of colicin N mutant by Gibson assembly
The gene fragments were designed from native Colicin N (ColN-WT) sequence (PDB
= 1A87) to change an amino acid, six positions of colicin N including E96, D105, E129, D153,
D157 and D162, were change to lysine. The linearized vector were amplified by PCR using
primers (ColNmut_PF (-GTGAACTGGAAGGGACCG) and ColNmut_PR (-CCTTAGCACT
CGCTCCATCACCGTTATTACCTCGATTTC)). Insert fragments were amplified by
(ColNmut_IF
(-CGAGGTAATAACGGTGATGGAGCGAGTGCTAAGGTTG)
and
ColNmut_IR (-CAAGTTTATTGTTATATTTCGGTCCCTTCCAGTTCAC)). The ratio of
vector and insert was calculated by the NEBiocalculator program version 1.12.0 at the ratio of
2:1 (insert: vector). The mixture of linearized vector and insert in a total volume of 2.5 μl were
mixed with 2.5 μl of the NEBuilder® HiFi DNA Assembly Master Mix. After that, all mixture
spin down and heated at 50˚C for 15 min. Next, the Gibson cloning product was transformed
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into One Shot™ Mach1™ T1 Phage-Resistant Chemically Competent E. coli for increase
plasmid product and confirmed plasmid mutation by DNA sequencing.
Protein expression and purification
Plasmids were transformed into E. coli BL21-AI for protein expression. The production
of protein was induced by 0.2% (w/v) L-(+)-Arabinose at OD600 = 0.6-0.8. Purification of histagged colicin N was done by a HisTrap™ FF affinity column (GE Healthcare Technologist,
West Milwaukee, WI, USA) in Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC) ÄTKA start (GE
Healthcare Technologist, West Milwaukee, WI, USA). The purity of purified ColN was
monitored by SDS-PAGE and antimicrobial activity of ColN were also tested (data not shown).
Preparation of stress conditions sample
Freeze-Thaw condition
Native Colicin N (ColN-WT) and Colicin N mutant at the concentration of 0.3 mg/ml
in Phosphate Buffer Saline (PBS buffer) were frozen at -20°C for 30 min and thawed at 4°C
for 2 h. The freezing was repeated for a total of 3 cycles and kept at 4°C overnight on the
refrigerator before analysis.
Agitated time condition
The microcentrifuge tubes containing native Colicin N (ColN-WT) and Colicin N
mutant at the concentration of 0.3 mg/ml in PBS buffer were shaken at 300 rpm at room
temperature. Agitated time samples were collected at 1, 3 and 6 h and kept at 4°C overnight
before analysis.
Circular Dichroism
Far-UV was carried out on a CD spectrophotometer (j-815 CD Spectrophotometer,
Jasco, Tokyo, Japan). In this study, a path length circular cuvette was used a 0.10 cm and the
wavelength is 190–260 nm. Measurements were carried out at 25°C. Proteins concentration
were used of 0.3 mg/ml and were contained in PBS buffer.
Dynamic Light Scattering (DLS)
DLS was carried out using Zeta sizer (Nano ZS, Malvern Instruments) at 25°C. Stress
condition samples were measured to the average particle size and number of particles. Proteins
concentration were prepared to 0.3 mg/ml and were contained in PBS buffer. This experiment
was used a semi-micro plastic cuvette. Stress condition samples were added to the cuvette by
collecting 5 scans for each sample in triplicates.
Results and Discussion
Gibson assembly is an efficient method to use for cloning large DNA fragments and
can combine many DNA fragments in a fewer steps in one tube reaction (Fig. 1A). This method
has been proven to be an efficient and effective method of assembly plasmids. Gibson cloning
of ColN mutant was successfully constructed by substitution of Glu and Asp to Lys and showed
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the correct of six mutations as shown in the alignment of DNA sequences between ColN-WT
and ColN mutant (Fig. 1B). These mutations were called ColNmut-K.

Fig. 1 Mutagenesis of colicin N.: (A) Schematic representation of Gibson assembly method
used for ColN mutagenesis and; (B) the alignment of DNA sequences between ColNmut-K
and wild-type ColN (B)
The plasmids encoding native ColN and mutated ColN were transferred to E. coli
BL21-AI, protein expression induced by arabinose and the proteins were purified by FPLC.
The purified ColN-WT and ColNmut-K were run on SDS-PAGE. SDS-PAGE technique was
carried out to confirm the size and purity of the protein. Purified ColN-WT was compared with
ColNmut-K on SDS-PAGE gel (Fig. 2). The size of ColNmut-K is expected to be 42 kDa
which corresponds to the correct size of protein (Arunmanee et al., 2020).

Fig. 2 SDS-PAGE analysis of purified ColN-WT and ColNmut-K. The 12% SDS-PAGE gel
was stained by Coomassie blue after electrophoresis. ColN size is expected to be 42 kDa
purified protein bands were at the correct size.
After preparation of agitated and freeze-thaw samples, CD analysis was performed. The
CD spectra were plotted between molecular ellipticity (deg∙ cm2 ∙dmol-1) and wavelength (nm).
The results in Fig. 3 showed that ColN-WT and ColNmut-K in both agitated and freeze-thaw
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experiments possessed a secondary structure in the same pattern as previously described in
Evans et al, 1996 (Evans et al., 1996). However, ColN samples collected after agitation and
freeze-thaw cycle slightly changed molecular ellipticity of CD spectra. It indicated that both
ColN altered their molecular structure such as unfolding or aggregation but there is no
conclusive evidences by CD showing that the mutant prevents the protein aggregation in these
stress conditions.

Fig. 3 Far-UV CD spectra of ColN-WT and ColNmut-K in stress conditions including: (A)
freeze-thaw cycles; (B) agitation. The measurement were performed at a protein concentration
of 0.3 mg/ml at 25°C by using a 1 mm path length cell. Stress condition samples were measured
at 190–260 nm. Both of control samples were kept at 4°C overnight before analysis.
To monitor the aggregates, the size of all ColN particles was measured by dynamic
light scattering (DLS) in Fig. 4. The size of ColN particles was found to be around 3–5 nm and
5–10 nm in diameter for ColN-WT and ColNmut-K, respectively. ColN-WT after freeze-thaw
cycles demonstrated the increases in size of particles in Fig. 4A but the size of ColNmut-K
remained unchanged in Fig. 4B. Regarding ColN-WT and ColNmut-K under agitation
condition (Fig. 4C and 4D), the size distribution of both ColN-WT and ColNmut-K was not
affected by agitation except ColN-WT after 6 hour agitation.
Therefore, ColNmut-K with higher positively charges on the surface decreased the
tendency of protein aggregation.
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Fig. 4 Size distribution of ColN under stress conditions determined by Dynamic Light
Scattering. The measurement of samples was carried out on: (A) ColN-WT under freeze-thaw
cycle; (B) ColNmut-K under freeze-thaw cycle; (C) ColN-WT under agitation and; (D)
ColNmut-K under agitation.
In conclusion, ColNmut-K with polycationic residues on the surface of proteins was
designed by the substitution of glutamate and aspartate to lysine. ColN-WT and ColNmut-K
were successfully expressed, purified, and showed correct the properties of ColN. Agitated
stress conditions and freeze thaw cycles affect ColN-WT more than ColNmut-K. We studied
ColN aggregation after more than one freeze-thaw cycle, it changed the size of protein particles
to be larger than the control sample. This study shows ColN mutant changing the surface
charges prevented protein aggregation under stress conditions. We hope this study can be a
benefit to the storage stability of ColN which could be developed to be therapeutic proteins in
the future.
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Abstract
The crocodile body fluids especially cerebrospinal fluid (CSF) of Siamese crocodile
play a role in blood clotting time that has never been reported. For identification of the main
crocodile body fluid proteins including CSF, blood with CSF (B.CSF) and whole crocodile
blood (CB) were collected from post occipital sinus of captive Siamese crocodiles. The protein
samples (CSFs and B.CSF) were determined for protein profiles by sodium dodecyl sulfate
polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) technique in non-reducing condition at 7.5%
(w/v) gel concentration by comparing with CB, crocodile serum (CS) and human serum (HS)
as controls. The results showed protein patterns of CSFs revealed 11 bands of proteins at
molecular weight (MW) of 200, 135, 112, 99, 86, 65, 62, 50, 38, 35 and 27 kDa, respectively.
The B.CSF protein patterns demonstrated the same pattern between CB and CS proteins. The
CSF, B.CSF and CS proteins displayed difference protein profiles when compared with HS
protein. However, protein patterns of CSF revealed unique bands at the MW of 99 kDa and no
band protein at 41 kDa when compared with B.CSF and CS. This data revealed the protein
markers to differentiate between Siamese crocodile body fluids.
Keywords: Body fluid, Cerebrospinal fluid, Protein, Siamese crocodile
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Introduction
Crocodiles including Siamese crocodiles (Crocodylus siamensis), have behavior on a
long time underwater staying for after each breath. When they got a large and deep wound as
a result of fighting with other crocodile or other reasons, the crocodiles can survive and live.
Moreover, their immune system can effectively prevent an attack of underwater bacteria and
other micro-organisms from unsanitary habitat and support their wound healing. These data
show capabilities of immunity system and hemostasis of the crocodiles are very effective
(Finger and Isberg, 2012; Chaeychomsri et al., 2013). Hemostasis is the natural process which
forms clotting in the walls of damaged blood vessel and stops bleeding after an injury for
maintaining blood in a fluid state within the vascular system.
Blood coagulation or clotting process is the final step of hemostasis, which similar in
all species (Gentry, 2004). Pothiwong et al. (2000) and Myburgh et al. (2014) reported that
cerebrospinal fluid or CSF, a type of transcellular fluids, contamination into blood during blood
collection from the post-occipital sinus of the spinal vein on Siamese crocodile and Nile
crocodile (Crocodylus niloticus) also associated with increasing blood clotting time. In
addition, during studies for development of Siamese crocodile blood to be a dietary
supplement, crocodile blood capsule (Chaeychomsri et al., 2013), the blood mixed with a clear
body fluid (CSF) in blood collection process also presented hypercoagulation (unpublished
data). Proteins in the CSF may play a role in crocodile wound healing.
However, the comparative studies of Siamese crocodile main proteins in its body fluids
collected from the facilitative collection point, post-occipital sinus, have never been reported
before. Therefore, this study aimed to determine the crocodile body fluids (CSF and blood)
protein profiles and investigated the protein markers.
Materials and Methods
Research samples
Crocodile samples: Captive Siamese crocodiles, C. siamensis, were obtained from the
Rungtaweechai crocodile farm, Nakhon Pathom province and Sri Ayutthaya Gold Medal
crocodile farm, Phra Nakhon Sri Ayutthaya province, Thailand. Under slaughtering, the
healthy crocodiles with 3–5 years of age and 160–234 cm in length were randomly selected.
An electronic stunner (220 V) was used for the crocodile immobilization before sample
collection.
Human sample: A female blood was collected during annual health check and donated
by Jindawan Siruntawineti, with her permission.
Sample collections and preparations
The crocodile samples were collected under slaughter process using sterile syringes (10
ml), 21gauge needles. The blood was withdrawn from the post-occipital sinus site (Fig. 1A).
The crocodile whole blood (CB) was collected. Moreover, the crocodile blood was prepared
by centrifugation (3,500 rpm for 5 min) and collection for crocodile serum (CS). For the CSF
of Siamese crocodile collection, the needle inserted deeply to subarachnoid or subdural space
as shown in Fig. 1B and samples were kept in microtubes. The blood contaminated with CSF
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during the collection was centrifuged at 3,500 rpm for 5 min and the supernatant (B.CSF) was
kept. All samples were stored at -20°C in a freezer.
For human serum (HS), the donated blood was centrifuged at 3,500 rpm for 5 min and
serum was maintained at -20°C in a freezer.
Preparation of samples for protein concentration
The samples including CB, CS, CSF, B.CSF and HS were examined for the
concentration of protein by spectrophotometer (Denovix DS-11 plus, USA). The results of
protein concentrations were recorded.

1
2

Fig. 1 Blood collection from the post-occipital sinus of Siamese crocodiles: (A). The modified
picture of Myburgh et al. (2014) was shown for path of needle during puncture in histological
transaction diagram of post-occipital region of Siamese crocodile; (B): the number “1” is spinal
venous sinus and “2” is subarachnoid or subdural space.
Preparation of samples for sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDSPAGE)
Before the protein profile determinations by SDS-PAGE, all samples at 20 μg of protein
concentration, was diluted with SDS non-reducing sample buffer in their half volume. Then,
separating gels at 7.5% (w/v) concentration and stacking gels at 4.5% (w/v) concentration with
glass plate and chamber (miniPAGE Chamber AE-6530, (ATTO Corporation, Japan) were
prepared. The protein samples were loaded and using standard proteins with known molecular
weight (SDS-PAGE Molecular Weight Standards, Broad Range, Bio-Rad Laboratories, USA)
as marker. Afterward, the samples and standard proteins marker were transferred via SDS-PAG
to the electrode using a constant current of 20 mA per gel at 250 V. When the protein bands
were reached the bottom of glass plate, the separating gels that contained protein band of
samples were stained with Coomassie Brilliant Blue (CBB) stain. Then, the gel was destained
until the gel background was clear. The gel protein patterns were recorded using a gel document
system (InGenius3 gel document system, Syngene, USA). The protein bands were analyzed
and compared. The molecular weight of the protein bands were calculated by comparing the
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distance of protein band and the distance of known standard molecular weight protein using
GeneTools analysis software (Syngene, USA).
Results and Discussion
This study inspired from information during the development of Siamese crocodile
blood to be a dietary supplement, crocodile blood capsule: the large blood volume collection
of Siamese crocodile (Chaeychomsri et al., 2013). During some blood collections, clear fluid
had contaminated and effect on the blood clotting that faster than the normal. This effect is
consistent with Tripob (2018) that the aforementioned clear liquid is one type of body fluids,
cerebrospinal fluid (CSF) that may affect the blood clotting time. In effort to study the protein
profiles of CSF in Siamese crocodile, the sample collection requires knowledge of crocodile
anatomy and need special technique to prevent blood contamination (Fig. 1). This reveals the
crocodile CSF collection at subarachnoid or subdural space requires specialized expertise and
skill.
In order to compare the CSF of Siamese crocodile proteins, the proteins of CSF with
blood contamination (B.CSF), Siamese crocodile whole blood (CB), Siamese crocodile serum
(CS) and Human serum (HS) were used as comparative protein samples. The concentrations of
total protein in samples are shown in Table 1.
Table 1 Total protein concentrations of cerebrospinal fluid (CSF), CSF with blood
contamination (B.CSF), Siamese crocodile whole blood (CB), Siamese crocodile serum (CS)
and Human serum (HS)
Total protein
Samples
concentration
CSF1 CSF2 CSF3 CSF4 B.CSF
CB
CS
HS
mg/ml
8.40
1.42
2.49
1.33
58.7
340
120
136
To study protein profiles, the preliminary experiment was conducted with SDS-PAGE
in non-reducing condition by different percentage of separating gel concentrations that clearly
showed interesting protein band (s). Therefore, this study was performed by SDS-PAGE in
non-reducing condition at 7.5% (w/v) gels concentration. As shown in Fig. 2, the results
presented that protein profiles of Siamese crocodile CSFs were not difference between sexes
(Males: CSF1, CSF2 and Females: CSF3, CSF4). It may be due to the samples were collected
from Siamese crocodiles at the age of 3–5 years old. The crocodiles at these ages are classed
as juvenile crocodiles. They are not yet to have sex hormones that cause protein type
differences (Threenet et al., 2011).
The results (Fig. 2) showed protein patterns of CSFs in 11 protein bands at molecular
weight (MW) of 200, 135, 112, 99, 86, 65, 62, 50, 38, 35 and 27 kilodaltons (kDa), respectively.
The B.CSF sample exhibited 14 bands of proteins at MW of 200, 135, 117.5, 112, 99, 86, 65,
62, 50, 41, 38 36, 35 and 27 kDa, respectively. The protein profile of CB presented 8 protein
bands at MW of 200, 135, 117.5, 65, 50, 36, 33.6 and 27 kDa, respectively. For protein patterns
of CS, there were 12 protein bands at MW of 200, 135, 117.5, 112, 86, 65, 62, 50, 41, 38, 35and
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27 kDa, respectively. In addition, the HS sample demonstrated 11 bands of proteins at MW of
199.5, 123, 102.3, 98.5, 62.4, 59, 46.8, 40.5, 38.7, 36.3 and 25 kDa, respectively.
The pattern of B.CSF, CB and CS proteins were similar and shared some components
of the crocodile blood. These body fluid proteins originated from Siamese crocodiles (CSFs,
B.CSF, CB and CS) presented difference protein profiles when compared with HS protein that
sourced from human. There were main dominant of protein bands at 50 kDa revealed for the
albumin protein and related with serum protein profile of Siamese crocodile reported by
Siruntawineti et al. (2006). When compared CSF with B.CSF and CS protein profiles, the CSF
protein informed a unique protein band at 99 kDa (Fig. 2, arrow head)and no band protein at
41 kDa (Fig. 2, asterisk). However, more details of the specific proteins in both protein bands
have remained to be elucidated. These data revealed the protein markers to differentiate
between Siamese crocodile body fluids including blood and CSF.

*

*

Fig. 2 The protein profiles of Siamese crocodile cerebrospinal fluid, performed by SDS-PAGE
in non-reducing condition at 7.5% (w/v) gel concentration (A) and Diagram (B) showed protein
patterns in each lanes include the 1st lane: Protein bands of Standard protein marker (Bio-Rad
Laboratories, USA; Marker); the 2nd and 3rd lanes: Protein bands of male Siamese crocodiles’
cerebrospinal fluid (CSF); the 4th and 5th lanes: Protein bands of female Siamese crocodiles’
CSF; the 6th lane: Protein bands of male Siamese crocodile’s CSF with blood contamination
(B.CSF); the 7th lane: Protein bands of Siamese crocodile blood (CB); the 8th lane: Protein
bands of Siamese crocodile serum (CS) and the 9th lane: Protein bands of Human serum (HS).
In (A) and (B), arrow head show protein band at 99 kDa and asterisk demonstrate protein band
at 41 kDa.
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Abstract
Glycogen and lipid are efficient substrates for biofuel production. Cyanobacteria are
aquatic phototrophs that have the capacity to accumulate storage molecules including glycogen
and lipid under nitrogen (N) deprivation. The present investigation aims to increase biomass,
glycogen and lipid accumulation of cyanobacteria Arthrospira platensis by formulating an
optimal growth condition and influencing expression of glgA gene encoding glycogen
synthase. We found that the highest biomass (3.025 mg/mL) of A. platensis were obtained in
cells grown in N-rich medium under continuous light (40 μmol photons/m2/s) for 5 days. In
addition, the glycogen and lipid accumulation were significantly increased 1.7-fold and 4-fold,
respectively in cells grown in N-deprived medium under continuous light for 2 days. Besides,
N-deprived A. platensis grown in darkness showed a rapid decrease in the biomass, glycogen,
and lipid content compared to continuous light. Moreover, the glgA expression was found to
be increased in N-deprived cells grown under continuous light responsible for increased
glycogen biosynthesis. The overall results demonstrated that nitrogen limitation and light
supply were viable strategies for enhancing glycogen production.
Keywords: Arthrospira platensis, glgA gene, Glycogen, Nitrogen deprivation
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Introduction
Unsustainability of non-renewable fossil fuels has initiated impact of renewable fuel
sources. In addition, increasing in energy demand has resulted in depletion of fossil fuels and
led to explore alternative and renewable energy (Mathimani and Pugazhendhi, 2019).
Cyanobacteria or microalgae have been attracted considerable worldwide due to their extensive
application potential in the renewable bioenergy and biofuels (Machado and Atsumi, 2012;
Mathimani and Pugazhendhi, 2019; Singh et al., 2019; Comer et al., 2020). Cyanobacteria can
accumulate glycogen as the major carbohydrate store of carbon from CO2 fixation through
photosynthesis. Glycogen is the major cellular carbon- and energy-reserve compound
accumulated by cyanobacteria during photoautotrophic growth and it is a polymer of glucose
molecules linked by an α-1,4 glycosidic bonds for linear chains and by an α-1,6 glycosidic
bonds at branch points (Cifuente et al., 2019). Cyanobacterial glycogen can be greatly
accumulated whenever balanced growth is hampered by a particular nutrient deficiency
(Depraetere et al., 2015). When N is depleted from the culture medium, the concentration of
proteins in the biomass is reduced, while the concentration of carbohydrates and lipids are
increased (Deschoenmaeker et al., 2014). The synthesis of glycogen is regulated by glgA gene
which has been identified to encode glycogen synthase, catalyzing the final step for glycogen
elongation using ADP-glucose.
In the well-studied cyanobacteria, Arthrospira platensis is a filamentous nonheterocystous cyanobacterium that can grow in strong sunlight and high salinity (Delrue et al.,
2017; Shimamatsu, 2004). The A. platensis accumulate spontaneously a large amount of
glycogen during cultivation under major nutrient changes or environmental stresses (Markou
et al., 2012; Klanchui et al., 2018; Liu et al., 2019; Phélippé et al., 2019). Recently, this
spontaneous settling has a lot of potential to be used as a low-cost and high-throughput method
for the production of biofuels, and the cyanobacterial glycogen is an excellent feedstock for
fermentation over starch (Möllers et al., 2014). Glycogen can be digested and converted to
bioethanol (John et al., 2011). Therefore, A. platensis producing glycogen is an attractive
candidate used as promising feedstocks for bioethanol production. However, the productivity
of glycogen is still not high enough to produce bioethanol at the commercial scale. To
overcome this challenge, strategies for enhancement of glycogen content in A. platensis is
needed. In the present study, we investigated the biomass, glycogen, and lipid accumulation
profiles in A. platensis, under nitrogen deprivation and photoperiod as well as the expression
of glgA involved in glycogen biosynthesis.
Materials and Methods
Microorganism and culture conditions
Cells of Arthrospira platensis (hereafter A. platensis) were grown in Zarrouk medium
(pH 10.0) containing NaNO3 as a source of nitrogen. The effects of different concentration of
nitrogen (control (2.5 g/L), 50% (1.25 g/L), 25% (0.625 g/L), and 0% (0 g/L)) on biomass,
glycogen, and lipid were studied. The culture was incubated aerobically under continuous
white-fluorescent illumination of 40 µmolE/m2/s for 24 hr, or under 12 hr-light/12 hr-dark
photoperiod, or under dark for 24 hr, on a rotatory shaker at 120 rpm and 32°C.
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Analysis of glycogen
Since A. platensis accumulates carbohydrates as glycogen (Aikawa et al., 2012), the
glycogen content was determined by KOH (30%w/v) extraction according to Hasunuma et al.
(2013). Cells of A. platensis (0.5 g dry weight) were digested by 30 % (w/v) KOH and heated
at 100°C for 90 min, and subsequently placed on ice. To precipitate glycogen, 900 µL of cold
ethanol was added and kept on ice for 2 hr. The precipitate was recovered by centrifugation at
4°C, 8,000×g for 15 min. Pellets were washed twice with 90% and 70% cold ethanol,
respectively and dried for 10 min at 60°C in a heat block.
Accumulation of neutral lipid
Neutral lipid accumulation in A. platensis was visualized by staining with Nile red dye.
Briefly, two drops of 1%(w/v) Nile red dye solution were added into 200 µL of culture sample,
mixed and incubated under darkness for 3 min at 55°C. Cells were taken on a glass slide and
covered with a coverslip. The stained cells were observed by fluorescent microscope at an
excitation wavelength of 450–490 nm under 1,000×magnification (Shrivastav et al., 2010).
Neutral lipid content (%w/w dry weight, %w/w dw) was quantified using high-performance
liquid chromatography (HPLC, Waters Corp., USA) according to Duangsri et al. (2020).
Analysis of C-phycocyanin
A. platensis dried cells (0.05 g) were suspended in 0.1 M sodium phosphate buffer pH
7.0. The mixture was sonicated for 15 min with 20kHz on ice under dark to avoid photodamage.
After centrifugation at 4,000×g for 30 min, clear supernatant was collected. The C-phycocyanin
content was determined according to Equation 1 (Bennett and Bogorad, 1973).
Phycocyanin content (mg/mL) =

OD615 -0.474OD652
5.34

(1)

Total RNA extraction and reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR)
Cultures of A. platensis were harvested and then frozen in liquid nitrogen. Total RNA
was extracted from cells using TRIZol reagent (Invitrogen, USA), following the
manufacturer’s protocol. DNA contamination was removed using RNase-free DNase
(Promega, USA). One hundred nanograms of total RNA was reverse transcribed in a 20-μL
reaction volume using specific primers and RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit
following the manufacturer’s instruction (Thermo Fisher Scientific, USA). The 286-bp of glgA
gene, 231-bp of cpcA gene, and 284-bp of 16S rRNA gene of A. platensis were amplified using
PCR with the specific primer pairs, fglgA: 5′-TAC GGA CTC AGC CGA GAG TT-3′ and
rglgA: 3′-GAA GGC AAA CCG CAT ATT GT-5′ for glgA, fcpcA: 5′-GAC CTA ACT ACG
CGG CAA AC-3′ and rcpcA: 3′-CAG CAG CGT CAC CAG ATA AA-5′ for cpcA, and f16S:
5′-GTT TAC GGG ATT GGC TCA GA-3′ and r16S: 3′-TCT TGG TGA AAG CCG AGA GT5′ for 16S rRNA. The RT-PCR conditions of glgA were as follows: initial denaturation step at
94°C for 5 min, followed by 33 cycles of denaturation at 94°C for 45 s, then annealing at 50°C
for 45 s, and extension at 72°C for 45 s. A final extension step was carried out at 72oC for 10
min followed by reaction storage at 4°C. In addition, RT-PCR conditions of cpcA and 16S
rRNA were performed by 30 and 25 cycles, respectively, of denaturation at 94°C for 45 s, then
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annealing at 53°C and 50°C for 45 s, respectively, and extension at 72°C for 45 s. A final
extension step was carried out at 72°C for 10 min followed by reaction storage at 4°C. The
products were separated by electrophoresis on a 1.2% agarose gel.
Statistical analysis
The experiments were conducted in triplicates (n=3) and the results were presented as
mean values (±SD). One-way ANOVA was performed followed by Tukey’s post hoc tests
using the GraphPad Prism software version 5 (GraphPad Software, USA). A p value of < 0.05
was considered statistically significant.
Results and Discussion
Effect of different nitrogen concentrations and photoperiods on A. platensis biomass, glycogen,
and lipid contents
A. platensis was grown in Zarrouk medium supplied with different nitrogen
concentrations (control (2.5 g/L), 50% (1.25 g/L), 25% (0.625 g/L), and 0% (0 g/L)) under
three different photoperiods (24:0 hr, 12:12 hr and 0:24 hr light:dark cycles) for 5 days. The
cultures were started with the initial optical density (OD) at 730 nm of 0.5 at first day of
cultivation and were sampled at an interval of a day. The results shown in Fig. 1A revealed that
growth curve of A. platensis cultured in different nitrogen concentration under the three
different photoperiods were not similar. The microalgal cells exhibited a prolonged lag phase
under continuous illumination for 24 hr and 12:12 hr light:dark cycle in conditions supplied
with nitrogen, while cells did not grow under continuous dark for 24 hr in all culture conditions
during 5 days. The maximum growth of A. platensis was observed when the culture supplied
with 2.5 g/L of nitrogen and exposed to illumination for 24 hr (40 µmolE/m2/s). The highest
biomass was obtained at day 5 when cells were grown in Zarrouk medium (2.5 g/L), was
approximately 3.025 mg/mL under illumination for 24 hr (40 µmolE/m2/s) as shown in Fig.
1B. Among the environmental factors affecting the growth rates of A. platensis, light provides
the fundamental energy to transfer electrons from water to NADP+ forming NADPH
(nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) and generate ATP (adenine triphosphate) that
is essential factor in photosynthesis and photoautotrophic growth (Wahidin et al., 2013). In
addition, nitrogen is considered one of the most important nutrients for growth, since it is a
constituent in all structural and functional proteins such as enzymes, chlorophylls, and genetic
materials in microalgal cells (Kim et al., 2016).
Fig. 2 showed the glycogen content of A. platensis cultured in Zarrouk medium supplied
with different nitrogen concentration under different photoperiod cycles. The maximum
glycogen content was obtained when nitrogen source in the culture was deprived under
continuous illumination for 2 days. The significant increased glycogen content of A. platensis
cells grown in N-deprived medium was 474±3.4 mg/L, approximately 1.7-fold increase,
compared with those cells grown in Zarrouk medium. This was probably demonstrated that
amino acids of N-deprived cells released from phycobiliprotein degradation could be further
used to synthesize carbohydrate and lipid storage to maintain cell growth for a few days (Panda
et al. 2006). Besides, N-deprived A. platensis cells accumulated neutral lipid in their cells
which appeared as brightly fluorescent orange granules upon Nile-red staining (Fig.3A, B). It
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was observed that more granules found in cells cultured under illumination rather than dark
condition. Under continuous illumination for 2 days, the increased lipid content in N-deprived
A. platensis cells was 9.6 ± 0.5% (w/w dw), approximately 4-fold increase, compared with
those cells grown in Zarrouk medium (Fig.3C). The result indicated that neutral lipid was
considered a normal constituent of A. platensis cells which could be induced in N-deprived
cells under illumination condition (Duangsri et al., 2020). Previous finding demonstrated that
light was essential for triacyl glyceride production and fatty acid synthesis in various bacterial
species (Khotimchenko and Yakovleva, 2005). Although illumination promoted lipid
accumulation in A. platensis and other cyanobacterial species, it was not required for lipid
accumulation in N. muscorum. The lipid content of N. muscorum was highly accumulated when
grown in the dark for 7 days (Sharma and Mallick 2005). Low concentration of ATP in cells
during darkness likely resulted in low lipid depolymerization activity (Jau et al., 2005).

Fig. 1 Effect of different nitrogen concentrations and photoperiods on growth and biomass of
A. platensis.: (A) Growth rate and; (B) biomass content when cultured in Zarrouk medium
supplied with different concentration of nitrogen (control (2.5 g/L, solid lines), 50% (1.25 g/L,
dotted lines), 25% (0.625 g/L, densely-dashed lines), and 0% (0 g/L, loosely-dashed lines))
under three different photoperiods (24:0 light:dark cycle (black lines), 12:12 light:dark cycle
(green lines) and 0:24 hr light:dark cycle (red lines)) for 5 days. The letters (a, b, c, d) on bar
charts indicate various nitrogen concentration. Asterisks (*) indicate significant different
between control and treatments (p < 0.05).
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Fig. 2 Glycogen content of A. platensis cultured in Zarrouk medium supplied with different
concentration of nitrogen (control (2.5 g/L), 50% (1.25 g/L), 25% (0.625 g/L), and 0% (0 g/L))
under three different photoperiods (24:0, 12:12 and 0:24 hr light:dark cycles) for 2 days (mean
value ±SD). Asterisks (*) indicate significant different between control and treatments
(p < 0.05).

Fig. 3 Neutral lipid contents of A.platensis cultivated in Zarrouk medium (control) and Ndeprived medium under continuous illumination (mean value ±SD). (A) Nile red stained cells
grown in Zarrouk medium, (B) Nile red stained cells grown in N-deprived medium, (C) Neutral
lipid contents. Asterisks (*) indicate significant different between control and treatments
(p < 0.05).
Effect of different nitrogen concentrations and photoperiods on expression of glgA and cpcA
genes of A. platensis
The expression of A. platensis glgA gene known to be involved in glycogen
biosynthesis was analyzed by RT-PCR. Cells grown in Zarrouk medium with different nitrogen
concentrations under continuous illumination or darkness were examined. Fig. 4A, C revealed
that under continuous illumination and 12:12 hr light-dark cycle, the expression of glgA gene
was found to be significantly higher in cells grown in N-deprived medium by 1.3-fold and 1.2fold increase, respectively, rather than those cells grown in Zarrouk medium. On the contrary,
under darkness the expression of glgA gene was found to be significantly lower in cells grown
in N-deprived medium by 1.8-fold decrease, rather than those cells grown in Zarrouk medium.
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The results suggested that the expression of glgA gene was light- and N-dependent, and the
results raised the possibility that, when nitrogen was missing, amino acids released from
proteins were immediately assimilated into other metabolites, including glycogen (Hasunuma
et al., 2013). In addition, the nitrate was previously reported as a common nitrogen source for
microalgae cultivation whereby cells could concentrate nitrate within their biomass and
phycocyanin (Martínez et al., 2017; Eriksen, 2008). The biomass and phycocyanin decreased
remarkably when nitrate concentration in the culture was depleted. Therefore, we further
examined the expression of A.platensis cpcA gene known to be involved in C-phycocyanin
biosynthesis using RT-PCR. Fig. 4B, D revealed that under continuous illumination and 12:12
hr light:dark cycle, the expression of cpcA gene was found to be significantly higher in cells
grown in Zarrouk medium by 1.2-fold and 1.5-fold increase, rather than those cells grown in
N-deprived medium. Conversely, under darkness the expression of cpcA gene was greatly
decreased in cells grown in Zarrouk medium compared to that those cells grown in N-deprived
medium. These results suggested that light and nitrogen source were required for the cpcA gene
expression. However, A. platensis cells enhanced the upregulation of the cpcA gene in Ndeprived condition under darkness. The result indicated that cpcA expression was required for
C-phycocyanin synthesis in N-deprived cells under darkness. This was in line with previous
report demonstrating that expression of the cpcA gene was greatly decreased during nitrogen
starvation in Anabaena variabilis ATCC 29413 (Johnson et al., 1988).

Fig. 4 Expression of glgA and cpcA genes of A. platensis grown in different nitrogen
concentration conditions and three different photoperiods (24:0 hr, 12:12 hr and 0:24 hr
light:dark cycles). The upper panel (A, B) shows typical example of DNA products resolved
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on an agarose gel (Lane M: DNA ladder, lane 1: 0% (0 g/L), lane 2: 25% (0.625 g/L), lane 3:
50% (1.25 g/L), lane 4: control (2.5 g/L)) and the lower panel (C, D) shows the relative
expression of glgA and cpcA genes (mean values ± SD). Asterisks (*) indicate significant
different between control and treatments (p < 0.05).
Our results suggested that N-deprived A. platensis could effectively produce glycogen
and lipid, which were mediated by the increased expression of glgA gene involved in glycogen
biosynthesis under continuous light. The results of this study offered a promising utilization of
alkaliphilic cyanobacteria A. platensis for biofuels production.
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บทคัดย่ อ

การศึ กษานี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึ กษาศึ กษาความหลากชนิ ด และการแพร่ กระจายของตัวอ่อนแมลงปอในบ่ อนํ้า
จังหวัดนครนายก และนครปฐม เก็บตัวอย่างตัวอ่อนแมลงปอทั้งหมด 15 สถานี (6 สถานี อา้ งอิง และ 9 สถานี ทดสอบ)
จํานวน 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 สถานี ทําการเลี้ยงตัวอ่อนระยะสุดท้ายจนเป็ นตัวเต็มวัยเพื่อ
ระบุ ช นิ ด แมลงปอ ผลการศึ ก ษาพบตัว อ่ อ นแมลงปอทั้ง สิ้ น 2 วงศ์ 9 สกุ ล 10 ชนิ ด ผลการวิ เ คราะห์ ก ารจัด อัน ดับ
ความสัมพันธ์ตวั อ่อนแมลงปอในแต่ละสถานี เก็บตัวอย่างในจังหวัดนครนายก และนครปฐม พบว่าสถานี อา้ งอิงมีความ
หลากชนิ ด ของตัว อ่ อ นแมลงปอมากกว่า สถานี ท ดสอบ ตัว อ่ อ นแมลงปอที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ สถานี อ ้า งอิ ง ได้แ ก่
Brachydiplax chalybea, Macrodiplax cora, Rhyothemis phylis, Rhyothemis varigata และ Neurothemis fluctuans มีแนวโน้ม
พบในบ่อนํ้าที่มีแหล่งอาศัยที่เหมาะสม ขณะที่ตวั อ่อนแมลงปอชนิ ด Ictinogomphus decoratus, Brachythemis contaminata
และ Crocothemis servilia มีแนวโน้มพบในบ่อนํ้าที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์
คําสําคัญ: การแพร่ กระจาย, ความหลากชนิด, ตัวอ่อนแมลงปอ, นครนายก, นครปฐม

Abstract

This study aims to investigate the species diversity and distribution of dragonfly nymphs in ponds of Nakhon
Nayok and Nakhon Pathom provinces. Dragonfly nymphs were collected from 15 sampling stations (6 reference sites and
9 test sites) on 4 occasions between October 2018 and July 2019. The full-grown nymphs were reared until emerged to
adults for species identification. The results showed that 10 species from 9 genera and two families of dragonfly nymphs
were founded. The result of the PCA and CCA ordination plot showed that the reference sites were strongly correlated with
Brachydiplax chalybea, Macrodiplax cora, Rhyothemis phylis, Rhyothemis varigata and Neurothemis fluctuans while
Ictinogomphus decoratus, Brachythemis contaminata and Crocothemis servilia nymphs correlated with test sites.
Keywords: distribution, species diversity, dragonfly nymph, Nakhon Nayok, Nakhon Pathom
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คํานํา

แมลงปอ (dragonflies) เป็ นแมลงนํ้าจัดอยู่ในอันดับ Odonata อันดับย่อย Anisoptera วงชี วิตส่ วนใหญ่เป็ น
ตัวอ่อนอยู่ในนํ้า และตัวเต็มวัยอาศัยบนบก แมลงปอเป็ นกลุ่มที่มีบทบาทในสายใยอาหารของระบบนิ เวศแหล่งนํ้า
จืดมีบทบาทเป็ นผูล้ ่าทั้งในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ทั้งนี้แมลงปอยังเป็ นอาหารของสัตว์อื่น เช่น ปลา นก เป็ นต้น
ตัวอ่อนแมลงปอมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในแหล่งนํ้าปานกลาง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
แหล่งอาศัยและคุ ณภาพนํ้าจะส่ งผลต่ อความหลากหลายของตัวอ่อนแมลงปอลดลง (Villalobos-Jimenez, 2016)
ดังนั้นตัวอ่อนแมลงปอจึงสามารถใช้เป็ นดัชนี ชีวภาพในการประเมินคุณภาพของแหล่งนํ้าจืด (จีรนันท์ และนฤมล,
2553) การศึ กษาแมลงปอในประเทศไทยมี มาอย่างต่ อเนื่ อง ในปี ค.ศ. 1999 มี การรวบรวมรายชื่ อแมลงปอไว้
ประมาณ 314 ชนิด และจัดทําหนังสื อ Atlas of Dragonflies of Thailand (Hamalainen and Pinratana, 1999) ซึ่ งส่ วน
ใหญ่มีรายงานเฉพาะตัวเต็มวัย ส่ วนการศึกษาตัวอ่อนแมลงปอในปัจจุบนั ของประเทศไทยนั้นส่ วนใหญ่เป็ นตัวอ่อน
ของแมลงปอที่ อ าศัย ในแหล่ ง นํ้า ไหล (Boonsoong and Chainthong, 2014a, 2014b; Chainthong and Boonsoong,
2016) อย่างไรก็ตามข้อมูลตัวอ่อนแมลงปอในแหล่งนํ้านิ่งยังมีการศึกษาค่อนข้างน้อยการศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาความหลากชนิ ดและการแพร่ กระจายของตัวอ่อนแมลงปอในบ่อนํ้าจังหวัดนครนายก และนครปฐม และ
หาความสัมพันธ์ของชนิดตัวอ่อนแมลงปอกับปั จจัยสภาพแวดล้อม

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ที่ศึกษาวิจัย
พื้นที่ ศึกษาตั้งอยู่อาํ เภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และอําเภอกําแพงแสน เก็บตัวอย่างจํานวนทั้งหมด 15
สถานี ประกอบด้วยสถานี อา้ งอิง (reference site) ซึ่ งเป็ นบ่อนํ้าที่ได้รับผลกระทบน้อย และสถานี ทดสอบ (test site)
ซึ่ งเป็ นบ่อนํ้าที่ได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชดั (Table 1 and Fig. 1) ตรวจวัดปัจจัยคุณภาพนํ้าทางกายภาพ และเคมี
บางประการ ได้แก่ อุณหภู มิน้ าํ ความเป็ นกรดด่ าง การนําไฟฟ้ า ปริ มาณของแข็งที่ ละลายนํ้า ปริ มาณไนเตรท
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ และปริ มาณสาหร่ ายสี เขี ยวแกมนํ้าเงิ น ด้วยเครื่ องมื อวัดคุณภาพนํ้า YSI 30 และปริ มาณ
ออกซิ เจนที่ละลายนํ้า ด้วยเครื่ องมือวัดคุณภาพนํ้า YSI 550A ประเมินคะแนนแหล่งอาศัย และเก็บตัวอย่างตัวอ่อน
แมลงปอ 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562
การเก็บตัวอย่ างตัวอ่ อนแมลงปอ
เก็บตัวอย่างตัวอ่อนแมลงปอเชิ งคุณภาพโดยใช้สวิงรู ปตัว D (D-frame net) บริ เวณริ มฝั่ งที่ มีพืชปกคลุม
และบริ เวณพื้นท้องนํ้าให้ครอบคลุมทั้งบ่อ นําตะกอนที่ได้มาคัดแยกตัวอ่อนแมลงปอระยะสุ ดท้าย (ตุ่มปี กจะมีสีดาํ
เข้ม) เพื่อนําไปเลี้ยงเชื่อมโยงสู่ ตวั เต็มวัย
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Table 1 All 15 sampling stations in Nakhon Nayok Province (NN) and Nakhon Pathom Province (NP)
Station
code
NN01

14°16'28.3''N 101°02'55.7''E

Use of the area around the
station
Community and agriculture

Test station

NN02

14°16'27.5''N 101°03'00.0''E

Less disturbed

Reference station

NN03

14°16'23.1''N 101°02'32.6"E

Less disturbed

Reference station

NN04

14°16'32.3"N 101°02'29.0"E

Less disturbed

Reference station

NN05

14°16'29.4"N 101°03'08.3"E

Community

Test station

NN06

14°17'03.5"N 101°01'55.3"E

Community

Test station

NN09

14°11'08.6"N 101°02'26.5"E

Agriculture

Test station

NN12

14°05'57.4"N 100°57'28.8"E

Agriculture

Test station

NP01

13°58.081'N 100°00.357'E

Agriculture

Test station

NP02

13°57.339'N 100°00.571'E

Less disturbed

Reference station

NP03

14°05.088'N 099°57.812'E

Agriculture

Test station

NP05

14°01.664'N 099°53.338'E

Community

Test station

NP08

14°02.401'N 099°57.282'E

Agriculture

Test station

NP11

13°57'42.4"N 99°59'03.9"E

Less disturbed

Reference station

NP12

13°59.335'N 099°57.290'E

Less disturbed

Reference station

Geographic coordinates
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Fig. 1 Pond location map and some sampling stations: (A) Ban Na District, Nakhon Nayok Province and;
(B) Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province
การเลีย้ งเชื่ อมโยงตัวอ่ อนและตัวเต็มวัยในห้ องปฏิ บัติการ และการจัดจําแนกชนิด
เลี้ยงตัวอ่อนแมลงปอระยะสุ ดท้ายในภาชนะโถดินเผาระยะวลา 15–30 วันโดยใช้น้ าํ ปราศจากคลอรี น ใส่
ก้อนหิ นเพื่อเป็ นที่เกาะพัก ให้อาหารตัวอ่อนด้วยหนอนแดง และใช้ผา้ มุง้ ครอบภาชนะดินเผาเพื่อป้องกันตัวเต็มวัยที่
ลอกคราบบินหนี ดองรักษาสภาพคราบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยที่เลี้ยงเชื่ อมโยงได้ดว้ ยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ
95 ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา และจัดจําแนกชนิดตัวอ่อนแมลงปอจากตัวเต็มวัยที่เลี้ยงเชื่อมโยงได้ โดยใช้เอกสาร
ของ Asahina (1993), Orr (2004) และ Hamalainen and Pinranata (1999)
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชนิ ดตัวอ่อนแมลงปอที่พบ สถานี เก็บตัวอย่าง และปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อม
ด้ว ยสถิ ติ Principal Components Analysis (PCA) และ Canonical Correspondence Analysis (CCA) ในโปรแกรม
สําเร็ จรู ป PC-ORD version 7.01 (McCune a& Mefford, 2011)
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ความหลากชนิดและการแพร่ กระจายของตัวอ่ อนแมลงปอ
ผลการศึ กษาความหลากชนิ ดของตัวอ่อนแมลงปอในบ่อนํ้าจังหวัดนครนายก และนครปฐม พบตัวอ่อน
แมลงปอจํานวน 2 วงศ์ 9 สกุล 10 ชนิ ด ได้แก่ วงศ์ Gomphidae 1 ชนิ ดได้แก่ Ictinogomphus decoratus และวงศ์
Libellulidae 9 ชนิด ได้แก่ Brachydiplax chalybea, Brachythemis contaminata, Crocothemis servilia, Macrodiplax
cora, Rhyothemis phylis, Rhyothemis varigata, Neurothemis fluctuans, Urothemis signata แ ล ะ Zyxomma
petiolatum (ตารางที่ 2) จํานวนชนิ ดของแมลงปอที่พบมีความสอดคล้องกับการศึกษาความหลากชนิ ดของตัวอ่อน
แมลงปอในห้วยหนองหิ้ ง จังหวัดบึงกาฬ พบตัวอ่อนแมลงปอวงศ์ Libellulidae 7 ชนิ ด (กุลธิ ดา, 2555) และ ศศิธร
(2561) ศึกษาความหลากชนิดของแมลงปอในสวนสาธารณะหนองนารี จังหวัดเพชรบูรณ์พบแมลงปอ 12 ชนิด เมื่อ
พิจารณาความหลากชนิดระหว่างสถานี อา้ งอิงกับสถานีทดสอบพบว่าพบจํานวนชนิดของตัวอ่อนแมลงปอในสถานี
อ้างอิงสู งกว่าสถานีทดสอบในพื้นที่ท้ งั สองจังหวัด
ผลการวิเคราะห์การจัดอันดับด้วยข้อมูลพบ/ไม่พบตัวอ่อนแมลงปอในแต่ ละสถานี เก็บตัวอย่าง จังหวัด
นครนายก และ จังหวัดนครปฐม ด้วย PCA พบว่าสถานีอา้ งอิงมีความหลากชนิดของตัวอ่อนแมลงปอมากกว่าสถานี
ทดสอบ (ภาพที่ 3) ตัวอ่อนแมลงปอที่มีความสัมพันธ์กบั สถานี อา้ งอิง ได้แก่ Brachydiplax chalybea, Macrodiplax
cora, Rhyothemis phylis, Rhyothemis varigata และ Neurothemis fluctuans ในขณะที่ Brachythemis contaminata มี
ความสัมพันธ์กบั สถานีทดสอบ สถานีอา้ งอิงมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของแมลงปอ เช่น พืชริ มฝั่ง
พืชนํ้าปกคลุมเหมาะกับการวางไข่ของตัวเต็มวัย เป็ นที่หลบภัยจากผูล้ ่า และเป็ นแหล่งอาศัยของเหยื่อ สอดคล้องกับ
การศึ กษาของ Sandamini (2019) ที่ ได้รายงานว่าจํานวนชนิ ดของแมลงปอเพิ่มขึ้ นตามการเพิ่มชนิ ดของพืชริ มนํ้า
และพื ช นํ้า ในสถานี เ ก็ บ ตัว อย่ า ง และ Yixiong (2018) ที่ พ บว่ า สั ง คมพื ช ริ มนํ้า เป็ นปั จ จัย หนึ่ งที่ มี ผ ลต่ อ การ
แพร่ กระจายของแมลงปอ
Table 2 Species of dragonfly larvae found in sampling stations in Nakhon Nayok Province and Nakhon Pathom
Province
Nakhon Nayok Province
Nakhon Pathom Province
Species Dragonfly
Family
Reference
Test station
Reference
Test station
larvae
station
station
Libellulidae Brachydiplax chalybea
+
+
Brachythemis
+
+
+
+
contaminata
Crocothemis servilia
+
+
+
+
Macrodiplax cora
+
+
Neurothemis fluctuans
+
+
+
Rhyothemis phylis
+
+
Rhyothemis variegata
+
+
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Table 2 (continued).
Family
Species Dragonfly
larvae
Urothemis signata
Zyxomma petiolatum
Gomphidae Ictinogomphus
decoratus
Total number of species
Note: + = find , - = Not found

สาขาวิทยาศาสตร์

Nakhon Nayok Province
Reference
Test station
station
+
+
+
+
+
+
9

5

Nakhon Pathom Province
Reference
Test station
station
+
+
+
+
10

5

Fig 2 Results of the dragonfly larvae data rankings in the pond reference station. And the test station by PCA
(Principal Component Analysis)
ความสั มพันธ์ ระหว่ างปั จจัยทางสิ่ งแวดล้ อมกับการแพร่ กระจายของตัวอ่ อนแมลงปอ
ค่าเฉลี่ยปัจจัยทางกายภาพและเคมีของนํ้าบางประการในสถานี อา้ งอิงและสถานี ทดสอบจังหวัดนครนายก
และนครปฐม แสดงดังตารางที่ 3 สถานีอา้ งอิงมีปัจจัยทางกายภาพและเคมีของนํ้าแตกต่างจากสถานีทดสอบ ยกเว้น
สถานีอา้ งอิง NP02 เดือนเมษายน 2562 และเดือนกรกฏาคม 2562 เป็ นช่วงที่มีการรื้ อบ่อเกิดขึ้น ทําให้สภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิ ม ทําให้มีค่าการนําไฟฟ้ า และปริ มาณของแข็งละลายนํ้ามีค่าสู งเหมื อนกับสถานี ทดสอบ
เนื่ องจากปริ มาณนํ้าที่ ลดลงมากซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของเพชราพรรณและชายฉัตร (2559) พบว่าค่าการนํา
ไฟฟ้ าและปริ มาณของแข็งละลายนํ้ามีค่าสู งขึ้ นเมื่อปริ มาณนํ้าในแหล่งนํ้าลดลงและการรื้ อบ่อทําให้ตะกอนริ มบ่อ
ไหลลงไปทับถมในบ่อทําให้ปริ มาณของแข็งละลายนํ้าและค่าการนําไฟฟ้ ามีค่าสู งขึ้ นซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษา
ของสมพิศ และนฤมล (2560) ผลการจัดอันดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสิ่ งแวดล้อมกับการแพร่ กระจายของ
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ตัวอ่อนแมลงปอด้วยสหสัมพันธ์คาโนนิ คอล (CCA) พบว่าการรบกวนจากกิ จกรรมของมนุ ษย์ในระยะทาง 100
เมตร (huact100m) มีความสัมพันธ์กบั ตัวอ่อนแมลงปอ Ictinogomphus decoratus, Brachythemis contaminata และ
Crocothemis servilia (Fig. 3) ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Sandamini (2019) พบการแพร่ กระจายของ
Brachythemis contaminata และ Crocothemis servilia ในแหล่ งอาศัย ที่ มีการรบกวนจากกิ จกรรมของมนุ ษ ย์สู ง
การศึกษาของ Leksono (2017) พบว่า Brachythemis contaminata เป็ นชนิ ดที่มีความทนสู งและพบการแพร่ กระจาย
มากในแหล่งนํ้าที่มีคุณภาพนํ้าตํ่า ซึ่ งแมลงปอในกลุ่มนี้อาจจะนํามาใช้ประโยชน์ในด้านตัวชี้วดั คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ของแหล่งนํ้าได้
Table 3 Average of physical and chemical factors of some water in reference stations and testing stations in Nakhon
Nayok Provinces and Nakhon Pathom Province
Physical and chemical factors.
Water temperature (°C)
Acidity-Alkalinity
Electric induction of water (µs/cm)
Amount of Dissolved oxygen (mg/l)
Amount of dissolved solids (mg/l)
Amount of nitrate (mg/l)
Amount of Chlorophyll A (µg/l)
Amount of Blue-green algae (µg/l)

Nakhon Nayok Province
Reference station
Test station
31.14 ± 1.92
33.68 ± 2.77
5.72 ± 0.29
7.26 ± 0.69
1225.95 ± 37.42
795.64 ± 1014.90
10.20 ± 2.26
8.48 ± 3.92
649.28 ± 19.15
457.90 ± 530.58
38.24 ± 14.87
22.26 ± 19.58
24.33 ± 11.13
24.67 ± 23.09
2.62 ± 0.49
2.48 ± 3.65

(A)(A)

(A)

Nakhon Pathom Province
Reference station
Test station
30.36 ± 1.52
31.70 ± 1.91
6.71 ± 3.07
6.90 ± 2.58
2117.26 ± 3168.80 1822.16 ± 3149.151
4.72 ± 2.14
5.65 ± 2.26
1466.94 ± 2347.32
711.83 ± 341.94
9.40 ± 6.27
12.56 ± 11.85
13.29 ± 18.84
16.37 ± 10.85
0.71 ± 0.70
1.58 ± 1.66

(B)

(B)

Fig. 3 Correlation analysis results Canonicol the relationship between dragonfly larvae Spread with environmental
factors

สรุ ป

การศึกษาความหลากชนิดและการแพร่ กระจายของตัวอ่อนแมลงปอพบพบตัวอ่อนแมลงปอจํานวน 2 วงศ์
9 สกุล 10 ชนิ ด เมื่อพิจารณาความหลากชนิ ดระหว่างสถานี อา้ งอิงกับสถานี ทดสอบพบว่าพบจํานวนชนิ ดของตัว
อ่อนแมลงปอในสถานี อา้ งอิ งสู งกว่า สถานี ทดสอบตัวอ่ อนแมลงปอชนิ ด Brachydiplax chalybea, Macrodiplax
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cora, Rhyothemis phylis, Rhyothemis varigata และ Neurothemis fluctuans มีแนวโน้มพบในบ่อนํ้าสถานี อา้ งอิ งมี
แหล่ ง อาศั ย ที่ เ หมาะสม ขณะที่ ต ั ว อ่ อ นแมลงปอชนิ ด Brachythemis contaminata Ictinogomphus decoratus,
Brachythemis contaminata และ Crocothemis servilia มี แ นวโน้มพบในบ่ อนํ้า ที่ ไ ด้ผ ลกระทบจากกิ จ กรรมของ
มนุษย์
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การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสํ าหรั บกระบวนการผลิตทีม่ ีการแจกแจงปัวซง
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบแผนภูมิควบคุมจํานวนรอยตําหนิ (c-Chart) เมื่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
มีการแจกแจงปั วซงที่มีศูนย์มาก (ZIP) ทําการศึกษาค่าเฉลี่ยของจํานวนรอยตําหนิ( µ 0 ) ค่าสัดส่วนของรอยตําหนิที่เป็ นศูนย์
( ω ) และการเปลี่ยนแปลงของจํานวนรอยตําหนิ ( ρ ) โดยแผนภูมิควบคุมที่เปรี ยบเทียบคือ แผนภูมิที่พฒั นาจากแผนภูมิ
ควบคุมจํานวนรอยตําหนิ ตวั แบบ ZIP (cMZIP-Chart) และแผนภูมิที่พฒั นาจาก c-Chart (cMChi-Chart) โดย cMZIP-Chart เป็ น
การปรับค่าประมาณของค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนในขีดจํากัดควบคุมของ cZIP-Chart ส่วน cMChi-Chart เป็ นการปรับค่า
ความแปรปรวนในขี ดจํากัดควบคุ มของ c-Chart ด้วยพารามิ เตอร์ ไคกําลังสองไร้ ศูนย์กลาง(𝜆𝜆𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖 ) ที่ เหมาะสม ทําการ
เปรี ยบเที ยบกับ c-Chart ประสิ ทธิ ภาพแผนภูมิควบคุ มพิจารณาร่ วมกันทั้งค่าความยาววิ่งเฉลี่ ยและค่ าความน่ าจะเป็ น
ครอบคลุมเฉลี่ย พบว่าเมื่อค่าเฉลี่ยจํานวนรอยตําหนิ ไม่เปลี่ยนแปลง cMZIP-Chart มีประสิ ทธิ ภาพทุกค่า µ 0 และ ω ส่ วน
ค่าเฉลี่ยของจํานวนรอยตําหนิมีการเปลี่ยนแปลง cMChi-Chart เป็ นแผนภูมิที่มีประสิ ทธิ ภาพ ในทุกค่า µ1 , ρ และ ω เท่ากับ
0.3-0.7 แต่เมื่อ ω สูงขึ้น พบว่า c-Chart เป็ นแผนภูมิที่มีประสิ ทธิภาพ
คําสํ าคัญ: กระบวนการผลิตที่มีการแจกแจงปั วซงที่มีศูนย์มาก, การแจกแจงแบบไคกําลังสองไร้ศูนย์กลาง, ความน่าจะเป็ น
คลอบคลุมเฉลี่ย, ความยาววิง่ เฉลี่ย, แผนภูมิควบคุมรอยตําหนิ

Abstract

This paper aims to efficiency comparison of nonconformities control chart (c-Chart) based on Zero-Inflated
Poisson (ZIP) processes. The study in case of the mean of nonconformities ( µ 0 ), the proportion of zero nonconformity
(ω ) and the mean shifts ) ρ ( . This research, two nonconforming control charts are studied. 1. the control chart is
developed by adjusting both the estimated value of mean and variance used in control limit for ZIP control chart with we
call cMZIP-Chart. 2. the cMChi-Chart is developed by replacing estimated value of the mean with the estimator of the mean
of the non-central chi-square distribution (𝝀𝝀𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 ) and adjusting the variance with the inter-quartile range. The performance
measure of these control charts such as the Average Run Length (ARL) and the Average Coverage Probability (ACP) are
compared with the c-Chart. We have found that for the process in-control, cMZIP-Chart performs for all µ 0 and ω . The
process out-of-control, the cMChi-Chart performs for all µ1 , ρ and ω = 0.3-0.7. Whereas high ω , c-Chart is performed.
Keywords: average coverage probability, average run length, non-central chi-square distribution, nonconforming control
chart, zero-inflated poisson process
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คํานํา
c-Chart เป็ นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมจํานวนรอยตําหนิ ที่เกิดขึ้นบนผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตที่มีการแจก
แจงปัวซง เมื่อสุ่ มตัวอย่างตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้ ึนมาตรวจสอบ แล้วไม่พบรอยตําหนิ บนผลิตภัณฑ์หน่วยนั้น หรื อพบ
จํานวนรอยตําหนิ ที่เป็ นศูนย์ หากเกิดจํานวนรอยตําหนิ ที่เป็ นศูนย์มากในกระบวนการผลิต ทําให้การแจกแจงของ
จํานวนรอยตําหนิ เรี ยกว่า Zero-Inflated Poisson (ZIP) ทําให้เกิดตัวประมาณค่าเฉลี่ยของการแจกแจงปั วซงจะมีค่า
ตํ่าเกินจริ ง (Underestimate) และตํ่ากว่าค่าความแปรปรวน ซึ่ งเรี ยกว่าการเกิด Over Dispersion ส่ งผลให้ c-Chart มี
ช่วงกว้างของขีดจํากัดควบคุมแคบเกิ นไป (Sim and Lim, 2008) นําไปสู่ การเกิดข้อผิดพลาดสู งของอัตราการเตื อน
การไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ก ารควบคุ ม (False Alarm Rate) นัก วิ จัย Cohen (1991) ได้พ ัฒ นาตัว แบบ ZIP ด้ว ยการใช้ต ัว
ประมาณค่าแบบไลลิฮูดสู งสุ ด (The Maximum Likelihood Estimates: MLEs) เพื่อให้ค่าประมาณของพารามิเตอร์ λ
ของการแจกแจงปั วซงที่ ให้ค่าใกล้เคียงค่าจริ ง และได้มีนกั วิจยั หลายคนนําไปประยุกต์ใช้ เช่น Gupta et al. (1996)
และ Bohning et al. (1999) ต่ อมา Sim and Lim (2008) ได้พฒ
ั นาแผนภู มิควบคุ มรอยตําหนิ ตามวิ ธี Jeffreys Prior
Interval (cJ -Chart) โดยเปรี ยบเที ย บกับ c-Chart และ cZIP-Chart พบว่ า เมื่ อ ค่ า เฉลี่ ย ของกระบวนการผลิ ต ไม่
เปลี่ยนแปลง cJ-chart เหมาะสม แต่กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง พบว่า c-Chart สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงได้
ดีกว่า แต่ให้ค่าความน่าจะเป็ นครอบคลุมไม่ดีกว่าแผนภูมิควบคุมอื่นๆ วิลาสิ นี และธิ ดาเดียว (2010) ได้ทาํ การศึกษา
เพิ่มเติ มจาก Sim and Lim โดยการเพิ่มระดับค่าสัดส่ วนของรอยตําหนิ ที่เป็ นศูนย์ และเพิ่มระดับการเปลี่ยนแปลง
ของค่าเฉลี่ยของกระบวนการผลิต พบว่าให้ผลการศึกษาใกล้เคียงกับ Sim and Lim เนรัญชรา และธิ ดาเดียว (2011)
ได้ปรับขีดจํากัดควบคุม โดยปรับค่าประมาณของค่าเฉลี่ยและค่าประมาณของความแปรปรวนในขีดจํากัดควบคุม
ของ cZIP-Chart เรี ยก cMZIP-Chart พบว่า cMZIP-Chart มี ประสิ ทธิ ภาพ เมื่ อจํานวนรอยตําหนิ ในกระบวนการผลิต
เปลี่ยนแปลงไป และพวกเขายังได้ศึกษาการแจกแจงของตัวแบบ ZIP ที่สามารถประมาณได้ดว้ ยการแจกแจงแบบ
Non-central Chi-square ที่พารามิเตอร์ λ แตกต่างกัน พบว่า cMChi-Chart เป็ นแผนภูมิที่มีประสิ ทธิ ภาพเมื่อสัดส่ วน
ของรอยตําหนิที่เป็ นศูนย์เกิดขึ้นมาก
งานวิ จัย นี้ ต ้อ งการศึ กษาเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของแผนภู มิค วบคุ ม จํา นวนรอยตํา หนิ สํา หรั บ ตัว
แบบปั วซงที่ มีศูนย์มาก (ZIP) ทําการศึ กษาแผนภูมิควบคุมที่ พฒั นาจากแผนภูมิควบคุมจํานวนรอยตําหนิ ตวั แบบ
ZIP (cMZIP-Chart) และแผนภูมิที่พฒั นาจาก c-Chart (cMChi-Chart) โดยเปรี ยบเที ยบกับ c-Chart เมื่อประสิ ทธิ ภาพ
ของแผนภูมิควบคุมพิจารณาด้วยค่าความยาววิ่งเฉลี่ย (Average Run Length: ARL) และค่าความน่าจะเป็ นครอบคลุม
เฉลี่ย (Average Coverage Probability: ACP) โดยทําการศึกษาในแต่ละระดับค่าเฉลี่ยของจํานวนรอยตําหนิ และแต่
ละระดับค่าสัดส่ วนของรอยตําหนิที่เป็ นศูนย์
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ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง
ตัวแบบปั วซงที่มศี ูนย์ มาก (Zero-Inflated Poisson: ZIP)
Gupta and Tripathi (1996) ได้พฒั นาตัวแบบปั วซงที่มีศูนย์มากโดยมีฟังก์ชนั ความหนาแน่นน่าจะเป็ น
ดังนี้

ω + (1 − ω ) exp (− λ )

P(Y = y ) =  (1 − ω ) exp (− λ ) λ y

y!


, y=0
, y>0

เมื่อ

ค่า Y คือตัวแปรสุ่ มแทนจํานวนรอยตําหนิ ที่เกิดขึ้นบนผลิตภัณฑ์ 1 หน่วยตัวอย่าง
ค่า λ คือค่าเฉลี่ยของจํานวนรอยตําหนิที่เกิดขึ้นบนผลิตภัณฑ์ 1 หน่วยตัวอย่าง
ค่า ω คือสัดส่ วนจํานวนรอยตําหนิที่เป็ นศูนย์ที่เกิดขึ้นบนผลิตภัณฑ์ 1 หน่วยตัวอย่าง

โดย

E (Y ) = µ = (1 − ω )λ

(1)

ω  2
µ
1− ω 

, V (Y ) = µ + 

การแจกแจงแบบ Non-central Chi-square มีฟังก์ชนั ความหนาแน่นน่าจะเป็ น (K. Krishnamoorthy (2006)) ดังนี้
k

n+ 2 k

−1
 λ  λ 
 y
exp − Chi  Chi  exp −  y 2
∞
 2  2 
 2
f (Y = y ) = ∑
n+ 2 k
!
k
 n + 2k 
k =0
2 2 τ

 2 

, 0≤ y < ∞

(2)

ค่า Y คือตัวแปรสุ่ มของการแจกแจงแบบ non-central chi-square
ค่า n คือองศาความเป็ นอิสระให้เท่ากับศูนย์
ค่า λChi คือผลรวมกําลังสองของสัดส่ วนระหว่างค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ Y
โดย E (Y ) = n + λChi , V (Y ) = 2(n + 2λChi )
(3)
แผนภูมิควบคุมจํานวนรอยตําหนิพืน้ ฐานชิ วฮาร์ ท ( c-Chart ) มีขีดจํากัดควบคุมดังนี้
UCL = c + 3 c
(4)
CL = c
LCL = c − 3 c
c คือค่าเฉลี่ยของจํานวนรอยตําหนิที่เกิดขึ้นบนผลิตภัณฑ์ 1 หน่วยตัวอย่าง ในกรณี ที่ไม่ทราบค่า c จะประมาณด้วย c
แผนภูมิควบคุมจํานวนรอยตําหนิตัวแบบ ZIP ( cZIP-chart) ในปี ค.ศ. 2008 Sim and Lim ได้ศึกษาตัวแบบZIP ที่ถูก
ปรับฟังก์ชนั ความหนาแน่นน่าจะเป็ นจากสมการ (1) ดังนี้
(5)
P (Y =y ) = ω I ( y ,0 ) + (1- ω ) g ( y; λ ) ;  y = 0, 1, 2, …
เมื่อ

เมื่อตัวแปรสุ่ ม Y คือจํานวนรอยตําหนิของกระบวนการผลิตที่มีศูนย์มาก โดยกําหนดให้ ถ้า y = 0 แล้ว I ( y ,o ) = 1
และถ้า y ≠ 0 แล้ว I ( y ,o ) = 0   โดยที่ g ( y; λ ) คือฟังก์ชนั ความหนาแน่นของความน่าจะเป็ นของการแจกแจงปั วซง
พื้นฐาน โดยCohenได้ศึกษาค่าประมาณแบบไลลิฮูดสู งสุ ด (MLEs) ของพารามิเตอร์ λ ในตัวแบบ ZIP คือ
λˆ

ˆ

= y + [1 − e−λ ]

(6)

เมื่อ y + คือค่าเฉลี่ยของค่าสังเกตตัวอย่างที่เป็ นบวก ( yi+ ) จํานวน m+ ค่า เมื่อ m+ คือจํานวนของค่าสังเกต
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ตัวอย่างที่เป็ นบวก และ y คือค่าเฉลี่ยของค่าสังเกตตัวอย่างทั้งหมด โดยค่าประมาณของพารามิเตอร์ λ ถูกนํามา
คํานวณขีดจํากัดควบคุมของ cZIP-Chart โดยมีหลักการสร้างแผนภูมิควบคุมเช่ นเดียวกับ c-Chart ขีดจํากัดควบคุม
ของ cZIP-Chart เป็ นดังนี้ (Xie et al. (2001))
UCL = λˆ + 3 λˆ

CL =
LCL =

(7)

λ̂

λˆ − 3 λˆ

แผนภูมิควบคุมจํานวนรอยตําหนิที่พัฒนาจากแผนภูมิควบคุมจํานวนรอยตําหนิตัวแบบ ZIP (cMZIP-Chart) เป็ น
การปรับทั้งค่าประมาณของค่าเฉลี่ยและค่าประมาณของความแปรปรวนในขี ดจํากัดควบคุมของ cZIP-Chart และ
กําหนดให้แผนภูมิน้ ีชื่อว่า cMZIP-Chart โดยมีขีดจํากัดควบคุมดังนี้
UCL

=
LCL = 0

เมื่อ

c
(1 − ω )

c
 ω  2
+3 c+
c
(1 − ω )
1− ω 

(8)
ω  2
c คือส่ วนเบี่ยงเบน
1− ω 

คือค่าประมาณของ λ ที่ได้จากค่าเฉลี่ยของตัวแบบ ZIP และ c + 

มาตรฐานตัวแบบ ZIP
แผนภู มิควบคุ มจํานวนรอยตําหนิ ที่พัฒนาจาก c-Chart (cMChi-Chart) เป็ นการปรั บขี ดจํากัดควบคุ มของ cChart โดยประมาณค่าเฉลี่ยของตัวแบบ ZIP ด้วยตัวประมาณค่าเฉลี่ยของการแจกแจงแบบ Non-central Chi-square
ที่ องศาความเป็ นอิ สระเท่ากับศู นย์ และปรั บค่ าความแปรปรวนของตัวแบบ ZIP ด้วยค่ าพิ สัยระหว่างควอร์ ไทล์
( IQR(c)) ดังนั้น cMChi-Chart มีขีดจํากัดควบคุมดังนี้
UCL = E (Y ) + 3 IQR(c)
(9)
LCL = 0
เมื่อ IQR(c) = Q3 − Q1 , E (Y ) = n + λChi

ขอบเขตการวิจัยและวิธีดําเนินการวิจัย

ทําการศึ กษาในกระบวนการผลิ ตที่ มีค่าเฉลี่ ยของจํานวนรอยตําหนิ ( µ0 ) = 4.5 และ 5.0 มี ค่าเฉลี่ ยของ
จํานวนรอยตําหนิ ในกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปคือ µ1 = µ0 + ρ เมื่อ ρ = 0.00 และ 0.40 มีสัดส่ วนของ
จํานวนรอยตําหนิ ที่เป็ นศูนย์ ( ω ) = 0.30 (0.10) 0.90 มีระดับการเกิ ด Over Dispersion ( ϕ ) = 1 โดยมีข้ นั ตอนการ
ดําเนิ นงานวิจยั ดังนี้ 1. ใช้โปรแกรม R จําลองข้อมูลจํานวนรอยตําหนิ ของกระบวนการผลิตที่มีศูนย์มากสําหรับตัว
แบบ ZIP ที่ค่าพารามิเตอร์ (n0 , µ 0 , ϕ , ω ) 2. หาค่าพารามิเตอร์ λChi ของการแจกแจงแบบ Non-central Chi-square
ที่ตรงกับพารามิเตอร์ ของตัวแบบ ZIP โดยจะยอมรับว่าการแจกแจงของตัวแบบ ZIP ตามค่าพารามิเตอร์ ที่กาํ หนด
สามารถประมาณได้ดว้ ยการแจกแจง Non-central Chi-square ที่ค่าพารามิเตอร์ λChi เมื่อผลการทดสอบสมมติฐาน
การแจกแจงด้วยการทดสอบ Kolmogorov-Smirnov ได้ขอ้ สรุ ปว่ามีการแจกแจงเดี ยวกันไม่ต่ าํ กว่า 95% จากการ
จําลองค่าและการทดสอบสมมติฐานซํ้า 20,000 ครั้ง ในแต่ละระดับค่าพารามิเตอร์ 3. สําหรับ c-Chart cMZIP-Chart
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และ cMChi-Chart หาค่ า เฉลี่ ย ของขี ดจํา กัดควบคุ มของแผนภู มิ จากการคํา นวณขี ด จํากัด ควบคุ มของแผนภู มิซ้ าํ
100,000 รอบ ในแต่ละระดับค่าพารามิเตอร์ ของตัวแบบ ZIP 4. คํานวณค่า ARL และ ACP ของแต่ละแผนภูมิที่ได้
จากการจําลองข้อมูลซํ้า 100,000 รอบ ในแต่ละระดับค่าพารามิเตอร์ ของตัวแบบ ZIP 5. เปลี่ยนระดับค่าพารามิเตอร์
ในการศึกษาจนครบตามที่กาํ หนดในขอบเขตการวิจยั

ผลการวิจัย

การเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพของแผนภูมิควบคุมจะแสดงผลในบางระดับค่า µ 0 , µ1 , ω และ ρ ได้
ผลการวิจยั ดังนี้ Table 1 แสดงค่า λ̂Chi ของการแจกแจงแบบ Non-central Chi-square ที่ ผลการทดสอบสมมติฐาน
การแจกแจงได้ขอ้ สรุ ปว่าตรงกับการแจกแจงของตัวแบบ ZIP ตามค่าพารามิเตอร์ที่กาํ หนด พิจารณาในทุกระดับค่า
µ เมื่ อ ω มี ค่ า ตํ่า พบว่า λ̂Chi จะมี ค่ า ใกล้เคี ย งค่า µ ของตัวแบบ ZIP แต่ เมื่ อ ω มี ค่ า สู งขึ้ น (0.7–0.9) พบว่า
λ̂Chi จะมีค่าคงที่เท่ากับ 1.44 ในทุกระดับค่า µ สําหรับเมื่อกระบวนการผลิตไม่เปลี่ยนแปลง ( ρ = 0.00 ) Table 2
แสดงการเปรี ยบเทียบค่า ARL0 และ ACP ของ c-Chart (c), cMZIP-Chart (cMZIP) และ cMChi-Chart (cMChi) พบว่าใน
ทุกระดับค่า µ 0 และ ω นั้น cMZIP-Chart ให้ค่า ARL0 สู งสุ ด นัน่ คือ cMZIP-Chart เป็ นแผนภูมิที่เหมาะสม เนื่ องจาก
สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงได้ชา้ สุ ด และเมื่อพิจารณาการแสดงผลต่างแบบไม่คิดเครื่ องหมายระหว่า งค่ า
ACP กับค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่ เป้ าหมาย 0.9973 (ACP-DIFF) เฉพาะ cMZIP-Chart ในทุกระดับค่า µ 0 และ ω
พบว่า ให้ค่า ACP-DIFF ตํ่า นัน่ คือ cMZIP-Chart ให้ค่า ACP ใกล้เคียงค่าเป้ าหมาย ดังนั้นหากพิจารณาร่ วมกันทั้งค่า
ARL0 และ ACP ในทุ ก ระดับ ค่ า µ 0 และ ω พบว่ า cMZIP-Chart เป็ นแผนภู มิ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สํ า หรั บ เมื่ อ
กระบวนการผลิตเปลี่ยนแปลง ( ρ > 0.00 ) Fig. 1 แสดงการเปรี ยบเทียบค่า ARL1 ในทุกระดับค่า µ1 , ω และ ρ
พบว่า c-Chart และ cMChi-Chart ให้ค่ า ARL1 ตํ่า สุ ด ใกล้เ คี ย งกัน นั่นคื อ c-Chart และ cMChi-Chart เป็ นแผนภู มิ ที่
สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงได้เร็ วสุ ดใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาค่า ACP-DIFF เฉพาะ c-Chart และ cMChi-Chart
ใน Fig. 2 ในทุกระดับค่า µ1 และ ρ เมื่อ ω = 0.3– 0.7 พบว่า cMChi-Chart ให้ค่า ACP- DIFF ตํ่าสุ ด นัน่ คือให้ค่า
ACP ใกล้เคี ยงค่ าเป้ าหมายที่ สุด แต่ เมื่ อ ω มี ค่าสู งขึ้ น พบว่า c-Chart ให้ค่า ACP ใกล้เคี ยงค่ าเป้ าหมายมากกว่า
ดังนั้นหากพิจารณาร่ วมกันทั้งค่า ARL1 และ ACP ในทุกระดับค่า µ1 และ ρ เมื่อ ω = 0.3– 0.7 พบว่า cMChi-Chart
เป็ นแผนภูมิที่มีประสิ ทธิ ภาพ แต่เมื่อ ω มีค่าสู งขึ้น พบว่า c-Chart เป็ นแผนภูมิที่มีประสิ ทธิ ภาพ
Table 1 The reveals that for λ̂Chi value of non-central chi-square which corresponds to the distribution of the ZIP
model for each µ and ω values.
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
ω
4.5
3.08
3.08
2.50
1.90
1.44
1.44
1.44
µ
5.0
3.36
3.35
2.50
1.90
1.44
1.44
1.44
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Table 2 The comparison of ARL0 and ACP values of the c-Chart cMZIP-Chart and cMChi-Chart for each µ 0 and ω
ARL
ACP
µ0
ω
c
cMZIP
cMChi
c
cMZIP
cMChi
4.5
0.3
34.483
765.894
82.7
0.9640
0.9993
0.9886
0.5
10.821
823.361
48.4
0.9153
0.9991
0.9798
0.7
6.125
609.331
10.2
0.8614
0.9986
0.9252
0.9
11.021
244.54
9.7
0.9160
0.9960
0.9063
5.0
0.4
11.477.
818.811
51.2
0.9229
0.9993
0.9820
0.6
5.549.
997.513
17.9
0.8679
0.9992
0.9479
0.8
5.845
534.011
4.2
0.8570
0.9979
0.8059
0.9
10.374
300.977
9.4
0.9143
0.9965
0.9018

Fig. 1 The comparison of ARL=ARL1 of the c-Chart, cMZIP-Chart และ cMChi-Chart for each µ1 ω and ρ values.

Fig. 2 The comparison of the ACP - DIFF of the c-Chart, cMZIP-Chart and cMChi-Chart Chart for each µ1 , ω and
ρ values.

สรุ ป

การเปรี ย บเที ย บแผนภู มิค วบคุ มจํา นวนรอยตํา หนิ (c-Chart) เมื่ อคุ ณ สมบัติ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์มี การแจก
แจงปั ว ซงที่ มีศู นย์มาก (ZIP) ได้แ ก่ cMZIP-Chart และ cMChi-Chart โดย cMZIP-Chart เป็ นการปรั บค่ า ประมาณของ
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ค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนในขีดจํากัดควบคุมของ cZIP-Chart และ cMChi-Chart เป็ นการปรับค่าความแปรปรวน
ในขี ดจํากัดควบคุมของ c-Chart ด้วยพารามิเตอร์ ไคกําลังสองไร้ศูนย์กลาง(𝜆𝜆𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖 ) ที่ เหมาะสม ทําการเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิ ภาพของแผนภูมิท้ งั 2 แบบกับ c-Chart ประสิ ทธิ ภาพของแผนภูมิจะพิจารณาร่ วมกันทั้งค่า ARL และค่า
ACP ได้ผลสรุ ปแผนภูมิควบคุมที่มีประสิ ทธิ ภาพแสดงดังใน Table 3
Table 3 The preferable control charts for each situation process
Change in the
number of
defects;

Number average
Blemishes
( µ 0 / µ1 )

Unchanged
change

4.5 and 5.0
4.5 and 5.0

Number
proportion
Blemishes at Zero
(ω )
0.3–0.9
0.3–0.7
0.8–0.9

Powerful control charts
Consider the value ARL

Consider the value
ACP

Total Consider the
value ARL and ACP

cMZIP-Chart
c-Chart , cMChi-Chart
c-Chart

cMZIP-Chart
cMChi-Chart
c-Chart

cMZIP-Chart
cMChi-Chart
c-Chart
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บทคัดย่ อ

ข้อบกพร่ องในรู ปแบบรอยหลุดลอกที่รอยต่อระหว่างวัสดุพอลิเมอร์ เสริ มเส้นใย (fiber-reinforced polymer หรื อ
FRP) และคอนกรี ต หรื อช่องว่างภายในชั้นอีพอกซี่ อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการติดตั้งหรื อหลังจากการใช้งานแบบเสริ มกําลัง
โครงสร้างคอนกรี ตด้วย FRP ซึ่งงานวิจยั ในอดีตที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดได้บ่งชี้วา่ การเกิดขึ้นของข้อบกพร่ องนั้น มีแนวโน้มที่จะ
ส่งผลให้สมรรถนะโดยรวมขององค์อาคารคอนกรี ตที่เสริ มกําลังด้วย FRP ลดลง โดยเฉพาะการใช้งานแบบพันธะยึดเหนี่ยว
วิกฤติ (bond – critical application) ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการรับแรง สติฟเนส และความคงทนของโครงสร้างลดลง
และอาจเกิดการวิบตั ิก่อนที่คาดการณ์ไว้หากไม่ได้รับการแก้ไข โดยงานวิจยั ได้ศึกษาผลกระทบของข้อบกพร่ องในรู ปแบบ
ของช่องว่างที่ อยู่ในรอยต่อระหว่าง FRP และคอนกรี ต โดยใช้คานคอนกรี ตล้วนขนาดเล็กที่มีรอยบากกึ่ งกลางคาน และ
เสริ มกําลังด้วย FRP เพื่อศึ กษาผลกระทบของลักษณะของข้อบกพร่ องในการติดตั้ง FRP ในรู ปแบบต่างๆ คือ ความกว้าง
ขนาด และตําแหน่ งที่ เกิ ดข้อบกพร่ องในรอยต่อ ที่ มีต่อกําลังยึดเหนี่ ยวและพฤติกรรมของรอยต่อ จากการศึ กษาพบว่า
ข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นในรอยต่อระหว่าง FRP และคอนกรี ต มีผลต่อการแจกแจงของหน่วยแรงเฉื อนในรอยต่อ และส่งผลให้
กําลังยึดเหนี่ยวของรอยต่อลดลงได้ในหลายกรณี
คําสําคัญ: ข้อบกพร่ อง, รอยต่อระหว่าง FRP และคอนกรี ต, กําลังยึดเหนี่ยว, หน่วยแรงเฉื อนในรอยต่อ

Abstract

Defects such as debonded region at FRP/concrete interface (or void in epoxy layer), which can occur during
installation or over time in fiber-reinforced polymer (FRP) strengthened concrete structures. Limited numbers of researches
have showed that the overall performance of reinforced concrete members strengthened with FRP can deteriorate due to
the presence of defects, especially in bond-critical applications. This can result in reduction of load capacity, stiffness, and
durability, potentially causing premature failure, if not treated properly. This study investigated the effects of defect (or
defect criticality) at bond level, using 3-point bending test of small pre-notched plain concrete beam specimens strengthened
with FRP.The defect was in the form of debonded region at FRP/concrete interface. The parameters included FRP
configurations, size and location of defect. The results have showed that, in most cases, the distribution of interfacial shear
stress and bond strength were affected by the presence of defects.
Keywords: bond strength, defect, FRP/concrete interface, interfacial shear stress
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บทนํา

ปั จจุบนั การปรับปรุ งหรื อซ่ อมแซมอาคารเกิดขึ้นมากในประเทศไทย โดยเฉพาะอาคารที่มีอายุการใช้งาน
มาเป็ นเวลานาน หรื ออาคารที่ตอ้ งการปรับปรุ ง ต่อเติม เพิ่มเติมโครงสร้างอื่นๆ เข้าไป ซึ่ งมีผลต่อการรับกําลังของ
โครงสร้างดังกล่าว รวมถึงผลของการเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น เพลิงไหม้ แผ่นดินไหว เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี ทําให้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยในการเสริ มกําลังโครงสร้าง ให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ โดยวัสดุที่
นิยมใช้ในการเสริ มกําลังโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กในปัจจุบนั คือ วัสดุพอลิเมอร์เสริ มเส้นใย (fiber-reinforced
polymer หรื อ FRP) ซึ่ งมีคุณสมบัติเด่น ได้แก่ มีอตั ราส่ วนระหว่างกําลังและนํ้าหนักที่สูง (strength-to-weight ratio)
มีความคงทนต่อการกัดกร่ อนที่สูง นํ้าหนักเบา การติดตั้งไม่ซบั ซ้อน สามารถเข้าติดตั้งในบริ เวณที่ยากต่อการทํางาน
เป็ นต้น ทั้งนี้ การติดตั้งวัสดุ FRP ที่ผิวขององค์อาคารคอนกรี ตโดยใช้กาวเชื่อมประสาน (adhesive) เช่น อีพอกซี่ จะ
ส่ งผลให้กาํ ลังรับนํ้าหนักบรรทุกและสติฟเนสขององค์อาคารโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยที่ผ่านมาได้มีงานวิจยั เพื่อศึกษา
พฤติกรรมทางกลขององค์อาคารที่เสริ มกําลังด้วย FRP และกระบวนการออกแบบอยูม่ ากมาย แต่ยงั คงมีความจําเป็ น
ที่จะต้องศึกษาในด้านผลกระทบของข้อบกพร่ อง ความคงทน และการบํารุ งรักษาระบบเสริ มกําลังหลังการติ ดตั้ง
เนื่องจากการติดตั้งจําเป็ นต้องเตรี ยมความพร้อมของพื้นผิว และทักษะการติดตั้งที่ดี
ระบบเสริ มกําลังด้วยวัสดุ FRP นั้น จะทํางานในลักษณะของวัสดุประกอบ (composite action) ร่ วมกับองค์
อาคารคอนกรี ตในการรั บ แรงดัด และแรงเฉื อ น ดัง นั้น สมรรถนะของรอยต่ อ ระหว่ า ง FRP และคอนกรี ต
(FRP/concrete interface) จึงมีความสําคัญ ซึ่ งในการออกแบบจะสมมุติให้รอยต่อระหว่างคอนกรี ตและ FRP มีความ
สมบูรณ์ อย่างไรก็ดี ข้อบกพร่ องในรู ปแบบของรอยหลุดลอกระหว่าง FRP และคอนกรี ตหรื อระหว่างชั้น FRP เอง
อาจเกิ ดขึ้ นได้ระหว่างการติ ดตั้งโดยแรงงานที่ ไ ม่ชาํ นาญ หรื อเกิ ดจากความเสี ยหาย การเสื่ อมสภาพเนื่ องจาก
สภาพแวดล้อมในระหว่างการใช้งาน มี งานวิจยั อยู่จาํ นวนหนึ่ งที่ ได้นาํ เสนอการเสริ มกําลังด้วยวัสดุ FRP และ
ข้อบกพร่ องในการเสริ มกําลังของวัสดุ FRP เช่น การศึกษาการเสริ มกําลังแผ่นพื้นคอนกรี ตด้วย FRP (Seim et al.,
2001) การศึกษาผลกระทบของผิวหน้าคอนกรี ตที่ไม่ได้รับการซ่ อมแซมก่อนการติดตั้ง FRP (Kalayci et al., 2009)
การศึ กษาผลกระทบของข้อบกพร่ องต่อความคงทนของระบบเสริ มกําลัง FRP (Karbhari et al., 2008) การศึ กษา
เกี่ยวกับอิทธิ พลของความชื้ นต่อพฤติกรรมของกําลังยึดเหนี่ ยวระหว่าง FRP และคอนกรี ตในระยะยาว (Dai et al.,
2010) เป็ นต้น
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของข้อบกพร่ องที่มีต่อกําลังยึดเหนี่ยว โดยจะเน้นที่การพิบตั ิ
ที่ ร อยต่ อ ระหว่า ง FRP และองค์อ าคารคอนกรี ต ที่ มีผ ลต่ อกํา ลังรั บแรงดัด โดยใช้วิธีการทดสอบตัวอย่า งคาน
คอนกรี ตขนาดเล็กที่ มีร อยบากที่ บริ เ วณกึ่ งกลางคาน พร้ อมติ ดตั้ง FRP ในแนวการรั บแรงดัดของคาน และได้
กํา หนดตํา แหน่ ง ที่ เ กิ ด จุ ด บกพร่ อ งของตัว เชื่ อ มประสาน นํา ไปทดสอบภายใต้แ รงดัด ด้ว ยเครื่ องทดสอบ
เอนกประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของรู ปแบบการหลุดลอกในรอยต่อต่อลักษณะการวิบตั ิ กําลังยึดเหนี่ ยวระหว่าง
FRP และคอนกรี ต และการแจกแจงของหน่วยแรงเฉื อนที่รอยต่อ
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมตัวอย่ างทดสอบ
งานวิจยั นี้ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากข้อบกพร่ องที่มีต่อกําลังยึดเหนี่ ยวระหว่าง FRP และคอนกรี ต โดยการ
ทดสอบตัว อย่า งคานคอนกรี ต ล้วนขนาด 125 × 125 × 700 มม. พร้ อมรอยบาก ผลิ ต จากคอนกรี ต ที่ มีกาํ ลัง อัด
ทรงกระบอกที่ 28 วัน เท่ากับ 32 MPa ติดตั้งด้วยแผ่นเส้นใยคาร์ บอนชนิดแผ่นแข็ง (FRP laminate) ขนาด 50 × 600
มม. หนา 1.2 มม. ที่ทอ้ งคาน โดยฝั่งที่ไม่ได้พิจารณาการหลุดลอก ทําการติดตั้งแผ่นเส้นใยคาร์ บอนชนิ ดแผ่นอ่อน
(FRP sheet) สําหรั บพันยึดที่ ปลายแผ่น FRP ไว้ เพื่ อบังคับให้มีการหลุ ดลอกฝั่ งเดี ยว มี ตวั อย่างคานทั้งหมด 30
ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ นตัวอย่างคานควบคุม 3 ตัวอย่าง และคานที่มีจุดบกพร่ อง (defect) 27 ตัวอย่าง ซึ่ งจุดบกพร่ องซึ่ ง
จุดบกพร่ องได้จากการแปะแถบกาวเทฟล่อนตามขนาดและตําแหน่งจุดบกพร่ องที่กาํ หนดก่อนติดตั้ง FRP ดังแสดง
ใน Fig 1

Fig. 1 Schematic representation of beam specimen
ในงานวิจยั นี้ แบ่ งตัวอย่างทดสอบออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ติ ดตั้ง CFRP โดยไม่มีจุดบกพร่ อ ง
จํานวน 3 ตัวอย่าง กลุ่มที่ 2 ติดตั้ง CFRP และมีจุดบกพร่ องขนาด 20 มม. ที่ตาํ แหน่ง 20 มม. 60 มม. และ 100 มม.
จากกึ่ งกลางคาน จํานวนอย่างละ 3 ตัวอย่าง กลุ่มที่ 3 ติ ดตั้ง CFRP และมีจุดบกพร่ องขนาด 40 มม. ที่ ตาํ แหน่ ง 20
มม. 60 มม. และ 100 มม. จากกึ่งกลางคาน จํานวนอย่างละ 3 ตัวอย่าง และกลุ่มที่ 4 ติดตั้ง CFRP และมีจุดบกพร่ อง
ขนาด 60 มิ ลลิ เมตร ที่ ตาํ แหน่ ง 20 มม. 60 มม. และ 100 มม. จากกึ่ งกลางคาน จํานวนอย่างละ 3 ตัวอย่าง รวม
ทั้งหมด 30 ตัวอย่าง รายละเอียดดัง Table 1 ติดตั้งอุปกรณ์วดั ความเครี ยด (strain gauge) ที่ผิวบนของ FRP ทุกระยะ
20 มม. ตั้งแต่รอยบากที่ก่ ึงกลางคานตัวอย่างจนถึงระยะปลายแผ่น FRP ด้านที่พิจารณา โดยในช่วงจุดบกพร่ อง ทํา
การติ ดตั้ง strain gauge ที่ ตาํ แหน่ งเริ่ มต้น ตําแหน่ งกึ่ งกลางและตําแหน่ งท้ายของจุดบกพร่ อง เพื่อดูพฤติ กรรมใน
ตําแหน่งดังกล่าว
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Table 1 beam specimen
Specimens
Control
D20L20
D20L60
D20L100
D40L20
D40L60
D40L100
D60L20
D60L60
D60L100
*Location from midspan

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Defect Size (mm)
No Defect
20
20
20
40
40
40
60
60
60

Location of Defect * (mm)
No Defect
20
60
100
20
60
100
20
60
100

การทดสอบตัวอย่ างคาน
ทดสอบคานตัวอย่างภายใต้น้ าํ หนักบรรทุกแบบ 3 จุด (3-point bending) โดยมีระยะห่างระหว่างจุดรองรับ
เท่ ากับ 650 มม. ตาม Fig. 2 ด้วยเครื่ องทดสอบเอนกประสงค์ ให้แรงกดโดยควบคุ มความเร็ วของหัวกดที่ 0.25
มิลลิเมตรต่อนาที จนกระทัง่ คานตัวอย่างเกิดการวิบตั ิ บันทึกแรงกระทํา การโก่งที่ก่ ึงกลางคาน และค่าความเครี ยดที่
ได้จาก strain gauge โดยเครื่ อง data logger เพื่ อศึ กษาผลกระทบที่ เกิ ดจากข้อบกพร่ องที่ มีผ ลต่ อกําลังยึด เหนี่ ย ว
ระหว่าง FRP และคอนกรี ต จากผลการทดสอบ สามารถนํามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทําและค่ า
ความเครี ยดที่ตาํ แหน่งต่างๆ ใน FRP และสามารถวิเคราะห์การแจกแจงหน่ วยแรงเฉื อนที่รอยต่อโดยสมมุติให้ผิว
คอนกรี ตไม่มีการเคลื่ อนที่ ระหว่า งการเพิ่ มแรงดึ งที่ ปลายด้านหนึ่ งของ FRP ค่ าของหน่ วยแรงเฉื อนในรอยต่ อ
ระหว่างคอนกรี ตและ FRP คํานวณได้ตาม Equation 1 (Dai et al, 2005)

โดยที่ τi
=
εi และ ε(i-1) =
Ef
=
tf
=
Δx
=

𝜏𝜏𝑖𝑖 =

𝐸𝐸𝑓𝑓 𝑡𝑡𝑓𝑓 (𝜀𝜀𝑖𝑖 −𝜀𝜀𝑖𝑖−1 )
∆𝑥𝑥

ค่าเฉลี่ยของหน่วยแรงเฉื อนที่ตาํ แหน่งของ strain gauge i
ค่าของความเครี ยดที่ได้จาก strain gauge i และ i-1
ค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ ของ FRP
ความหนาของ FRP
ระยะห่างระหว่าง strain gauge i และ i-1
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Fig. 2 Testing of beam specimen in laboratory

ผลและวิจารณ์ ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ สามารถจําแนก ได้เป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ พฤติ กรรมการพิบตั ิ ของรอยต่อระหว่าง FRP และ
คอนกรี ต ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทําและค่ าความเครี ยดใน FRP การแจกแจงหน่ วยแรงเฉื อนในรอยต่ อ
ระหว่าง FRP และคอนกรี ต และรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยแรงเฉื อนและระยะการเคลื่อนตัวของ FRP
(bond-slip)
พฤติกรรมการพิบัติของรอยต่ อระหว่ าง FRP และคอนกรี ต
การพิบตั ิของคานตัวอย่างเป็ นแบบการหลุดลอกของ FRP โดยเริ่ มจากตําแหน่งกึ่งกลางคาน และเคลื่อนที่
ไปสู่ ปลายคานตามแนวรอยต่ อระหว่าง FRP และคอนกรี ต ตามด้วยการแตกร้าวที่ ก่ ึ งกลางคานแบบทันที ทันใด
พร้อมๆกับการหลุดลอกอย่างสมบูรณ์ของ FRP ดังแสดงใน Fig. 3

Fig. 3 Debonding failure in specimen
เมื่อเปรี ยบเทียบแรงกระทําสู งสุ ดของคานตัวอย่างทั้งสองแบบ พบว่า พฤติกรรมการหลุดลอกระหว่าง FRP
และคอนกรี ต ในคานตัวอย่างที่ไม่มีขอ้ บกพร่ องเป็ นแบบต่อเนื่ องไปจนตัวอย่างเกิดการพิบตั ิโดยสมบูรณ์ ในขณะที่
คานตัวอย่างที่มีขอ้ บกพร่ องแบ่งออกได้เป็ น 2 ขั้นตอน คือ การหลุดลอกช่วงที่ 1 เป็ นการหลุดลอกตั้งแต่รอยบากถึง
จุ ดบกพร่ อง และการหลุดลอกช่ วงที่ 2 เป็ นการหลุดลอกจากจุ ดบกพร่ องไปที่ ปลายแผ่น FRP โดยคานตัวอย่าง
D20L20, D40L20 และ D60L20 มีการหลุดลอกช่วงที่ 1 ภายใต้แรงกระทํา 0.99 kN, 1.04 kN และ 1.53 kN ตามลําดับ
ในขณะที่ ค านตัวอย่า ง D20L60, D20L100, D40L60, D40L100, D60L60 และ D60L100 มี การหลุ ด ลอกช่ ว งที่ 1
ภายใต้แรงกระทําประมาณ 50 – 70% ของแรงกระทําสู งสุ ด (max load) ในส่ วนการหลุดลอกช่ วงที่ 2 มีการหลุด
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ลอกภายใต้แรงกระทําใกล้เคียงแรงกระทําสู งสุ ด ก่อนที่คานตัวอย่างคอนกรี ตจะแตกหักตามรอยบากต่อไปในทุ ก
คานตัวอย่าง ดัง Table 2
Table 2 Load for FRP debonding
Specimens
Max load
First debonding load
Second debonding load
(kN)
(from crack to defect) (kN)
(from defect to last strain gauge) (kN)
Control
21.96
D20L20
17.99
0.99
17.50
D20L60
19.35
11.95
16.80
D20L100
22.74
17.02
23.46
D40L20
28.43
1.04
27.95
D40L60
24.37
13.01
23.64
D40L100
24.30
17.92
23.47
D60L20
19.57
1.53
18.05
D60L60
20.01
9.64
18.63
D60L100
26.45
15.69
24.61
ความสั มพันธ์ ระหว่ างแรงกระทําและค่ าความเครี ยดใน FRP
แสดงการแจกแจงของค่าความเครี ยดใน FRP ภายใต้แรงกระทําขนาดต่างๆ ซึ่ งสามารถจําแนกได้เป็ น 2
รู ป แบบ ได้แ ก่ แบบที่ 1 เป็ นช่ ว งก่ อ นการหลุ ด ลอกช่ วงที่ 1 ซึ่ งความเครี ย ดเกิ ด ขึ้ นเฉพาะในรอยต่ อส่ วนก่ อ น
จุดบกพร่ อง โดยค่าความเครี ยดสู งสุ ดจะอยู่ที่รอยบากที่ ก่ ึ งกลางคาน และแบบที่ 2 เป็ นช่ วงภายหลังการหลุดลอก
ช่วงที่ 1 ค่าความเครี ยดที่จุดบกพร่ องมีค่าสู งขึ้ นและมีผลทําให้ค่าความเครี ยดหลังจุดบกพร่ องมีค่าเพิ่มขึ้ นด้วย ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับแรงกระทํา ที่ ทาํ ให้เ กิ ด การหลุ ด ลอกใน Table 2 เมื่ อเปรี ย บเที ย บค่ า ความเครี ย ดที่ ต าํ แหน่ ง ท้า ย
จุดบกพร่ องแรงกระทําที่เท่ากันดังแสดงใน Fig. 4A พบว่าในการหลุดลอกช่วงที่ 1 จุดบกพร่ องที่ตาํ แหน่ง 20 มม. มี
ค่ าความเครี ยดใน FRP มากกว่ากรณี ของข้อ บกพร่ องที่ ตาํ แหน่ งอื่ น และค่ าความเครี ยดเพิ่ มขึ้ นตามขนาดของ
จุดบกพร่ อง แต่สําหรับการหลุดลอกช่ วงที่ 2 พบว่า จุดบกพร่ องที่ ตาํ แหน่ ง 20 มม.และ 40 มม. มีค่าความเครี ยด
มากกว่ากรณี ของข้อบกพร่ องตําแหน่ งอื่น โดยแนวโน้มค่าความเครี ยดมีลกั ษณะเดี ยวกับการหลุดลอกช่วงที่ 1 ดัง
Fig. 4B นั้นคือ จุดบกพร่ องขนาดใหญ่ จะมีค่าความเครี ยดที่มากกว่าขนาดจุดบกพร่ องขนาดเล็ก

Fig. 4 Strain distribution in FRP. (A) example: specimen D60L60; (B) all specimens at location after defect
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การแจกแจงหน่ วยแรงเฉื อนในรอยต่ อระหว่ าง FRP และคอนกรี ต
Fig. 5 แสดงตัวอย่างการแจกแจงของหน่ วยแรงเฉื อนในรอยต่อในตัวอย่างที่ มีขอ้ บกพร่ อง พบว่า ในการ
หลุดลอกช่วงที่ 1 หน่วยแรงเฉื อนในรอยต่อมีค่าสู งตั้งแต่ช่วงรอยบากถึงจุดบกพร่ อง และเพิ่มขึ้นตามขนาดของแรง
กระทํา ส่ วนตําแหน่ งหลังจุ ด บกพร่ องมี หน่ วยแรงเฉื อนเกิ ดขึ้ นเพี ยงเล็กน้อย โดยมี ค่าสู งสุ ดในตําแหน่ งใกล้อ
ข้อบกพร่ องดัง Fig. 5A ในการหลุดลอกช่วงที่ 2 พบว่า เนื่ องจากบริ เวณรอยบากถึงจุดบกพร่ อง FRP ได้มีการหลุด
ลอกไปแล้ว ค่าความเครี ยดที่ตาํ แหน่งดังกล่าวจึงมีค่าลดลง ในขณะที่ ช่วงตําแหน่งตั้งแต่จุดบกพร่ องถึงปลาย FRP
มีค่าความเครี ยดเพิ่มขึ้นและมีค่าสู งสุ ดที่ตาํ แหน่งใกล้จุดบกพร่ องดัง Fig. 5B การแจกแจงหน่วยแรงเฉื อนในรอยต่อ
จะมี ค่าเพิ่ มขึ้ นตามขนาดของแรงกระทําเช่ นเดี ยวกัน จาก Fig. 6 พบว่า การหลุดลอกของ FRP ในช่ วงที่ 2 จาก
ตําแหน่งจุดบกพร่ องไปที่ปลายแผ่น FRP คานตัวอย่างที่มีจุดบกพร่ องขนาด 20 มม. มีหน่วยแรงเฉื อนในรอยต่อตํ่า
กว่าคานตัวอย่าง D40 L20 D40 L60 D60 L20 และ D60 L60 ดังนั้น สามารถสรุ ปได้ว่า ขนาดของจุดบกพร่ อง 40
มม. และ 60 มม. ที่ตาํ แหน่ง 20 มม. และ 60 มม. ส่ งผลต่อการแจกแจงหน่วยแรงเฉื อนในรอยต่อระหว่าง FRP และ
คอนกรี ต

Fig. 5 Distribution of interfacial shear stress (example: specimen D60L60). (A) FRP debonding from crack to
defect; (B) FRP debonding from defect to plate-end

Fig. 6 Interfacial shear stress at location after defect under loads of 5 kN and 15 kN (all specimens at location after
defect)
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รู ปแบบความสั มพันธ์ ระหว่ างหน่ วยแรงเฉื อนและระยะการเคลื่อนตัวของรอยต่ อ (bond-slip)
เมื่ อวิเคราะห์หน่ วยแรงเฉื อนและระยะการเคลื่ อนตัวของรอยต่ อ คานตัวอย่างที่ มีขอ้ บกพร่ อง มี ความ
แตกต่างระหว่างตําแหน่งก่อนจุดบกพร่ องและตําแหน่งหลังจุดบกพร่ อง โดยตําแหน่งก่อนจุดบกพร่ องมีหน่วยแรง
เฉื อนในรอยต่อมีค่าตํ่า ในขณะที่การเคลื่อนตัว (slip) มีค่าสู ง และที่ตาํ แหน่งหลังจุดบกพร่ องมีหน่ วยแรงเฉื อนใน
รอยต่ อมี ค่าสู ง ในขณะที่ การเคลื่ อนตัว (slip) มี ค่าตํ่า เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับตัวอย่าง control ซึ่ งหน่ วยแรงเฉื อนใน
รอยต่อมีค่าสู ง ดังแสดงใน Fig. 7

Fig. 7 comparison of bond-slip behavior at different locations

สรุ ป

1. พฤติกรรมการหลุดลอกของ FRP สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การหลุดลอกตั้งแต่รอย
บากถึงจุดบกพร่ อง และช่วงที่ 2 การหลุดลอกจากจุดบกพร่ องไปที่ปลายแผ่น FRP
2. จุดบกพร่ องที่ตาํ แหน่ง 20 มม. (ใกล้รอยบาก) มีการหลุดลอกช่วงที่ 1 ด้วยแรงกระทําที่นอ้ ยกว่าตําแหน่ง
อื่น (ประมาณ 1 kN) และจุดบกพร่ องที่ ตาํ แหน่ ง 60 มม. และ 100 มม. มีการหลุดลอกช่ วงที่ 1 ภายใต้แรงกระทํา
ประมาณ 50 – 70% ของแรงกระทําสู งสุ ด (max load)
3. ค่าความเครี ยดที่ตาํ แหน่งจุดบกพร่ องแปรผันตรงกับแรงที่กระทําและขนาดของจุดบกพร่ อง
4. แนวโน้มของค่ า หน่ วยแรงเฉื อ นที่ ต าํ แหน่ งสุ ด ท้า ยของจุ ด บกพร่ อ งในทุ กตัว อย่า งมี ค่ า เพิ่ มขึ้ น เมื่ อ
เปรี ยบเทียบระหว่างการหลุดลอกช่วงที่ 1 และ 2 แต่ในตัวอย่างที่มีจุดบกพร่ องขนาด 40 มม.และ 60 มม. มีค่าหน่วย
แรงเฉื อนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ
5. แนวโน้มของค่ า หน่ วยแรงเฉื อ นที่ ต าํ แหน่ งสุ ด ท้า ยของจุ ด บกพร่ อ งในทุ กตัว อย่า งมี ค่ า เพิ่ มขึ้ น เมื่ อ
เปรี ยบเทียบระหว่างการหลุดลอกช่ วงที่ 1 และ 2 แต่ในตัวอย่างที่ มีจุดบกพร่ องตําแหน่ง 20 มม. และ 60 มม. มีค่า
หน่วยแรงเฉื อนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ
6. ข้อบกพร่ องมีผลต่อพฤติ กรรมระยะการเคลื่อนตัวของรอยต่อ (bond-slip) เมื่อเปรี ยบเที ยบกับตัวอย่าง
control
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ข้ อเสนอแนะ
1. สภาพความเสี ยหายโดยทัว่ ไปของคาน อาจเกิดรอยแตกร้าวได้มากกว่า 1 ตําแหน่ง ซึ่ งถ้าเกิดจุดบกพร่ อง
ภายในรอยต่อหว่าง FRP และคอนกรี ต สามารถนําข้อมูลในงานวิจยั ไปวิเคราะห์ร่วมกับวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ต่อได้
2. การใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง อาจส่ งผลต่อคุณสมบัติของรอยต่อระหว่าง FRP และคอนกรี ต
ได้ สามารถนําข้อมูลในงานวิจยั ไปวิเคราะห์ผลกระทบของจุดบกพร่ องต่อได้
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การเปรี ยบเทียบปริมาณวัสดุคอนกรีตและเหล็กเสริมในการออกแบบอาคารเตีย้ เพื่อต้ านทานแรงแผ่ นดินไหว
ระหว่ างอ้ างอิงตามกฎกระทรวงและตามมาตรฐาน มยผ. ตัวใหม่ สํ าหรับบริเวณ อําเภอด่ านมะขามเตีย้
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บทคัดย่ อ

กฎกระทรวง พ.ศ. 2550 กําหนดให้อาคารที่สูงไม่เกิน 15 เมตรไม่จาํ เป็ นต้องออกแบบต้านทานแรงแผ่นดินไหว
แต่มาตรฐาน มยผ.1302-52 (ตัวเก่ า) และ 1301/1302-61 (ตัวใหม่) ที่ ออกมาภายหลังระบุให้อาคารพักอาศัยสู งไม่เกิ น 2
ชั้นในบริ เวณที่ค่า Ss น้อยกว่า 0.4 จึงจะไม่จาํ เป็ นต้องออกแบบ ซึ่ งหากตรวจสอบพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีจะพบว่าค่า Ss
มากกว่า 0.4 ทั้งหมด ดังนั้นอาคารพักอาศัยทั้งหมดจะต้องออกแบบต้านทานแรงแผ่นดิ นไหว งานศึ กษานี้ จึงได้ทาํ การ
วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างอาคาร 1–4 ชั้น ในพื้นที่ดงั กล่าวเพื่อตรวจสอบความแข็งแรง โดยใช้แบบบริ การประชาชนของ
กรมโยธาธิ การและผังเมือง ทําการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีสถิตเที ยบเท่าและพลศาสตร์ เชิ งเส้นตามที่ มาตรฐานกําหนด ผลการ
วิเคราะห์พบว่า วิธีสถิตเทียบเท่าและพลศาสตร์ เชิงเส้นให้ผลในทิศทางเดียวกันโดยการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน มยผ.130252 (ตัวเก่า), กฎกระทรวง พ.ศ. 2550 และ มยผ.1301/1302-61 (ตัวใหม่) ให้ผลค่าแรงภายในโครงสร้างเรี ยงจากน้อยที่ สุด,
เพิ่มขึ้นปานกลาง และสูงสุดตามลําดับ ซึ่งต้องเสริ มความเหนียวและเพิ่มขนาดองค์อาคารเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหว
คําสําคัญ: การออกแบบต้านทานแรงแผ่นดินไหว, วิธีพลศาสตร์เชิงเส้น, วิธีสถิตเทียบเท่า

Abstract

The ministerial regulation, B.E.2550, specifies that building less than 15 m. high does not need Seismic resistance
design. However both old and new standards of the Department of Public works and Town & Country Planning (D.P.T.),
which later proclaimed; DPT1302-52 and DPT1301/1302-61, specify that only residential building less than 2-story in area
of Ss less than 0.4 shall not need Seismic resistance design. Therefore, all residential buildings in Kanchanaburi province
must be designed for Seismic resistance since all area has Ss higher than 0.4. In this study, 1 to 4-story buildings based on
the public service building drawings provided by the D.P.T. were analyzed and designed for seismic resistance to verify
their strength. The Equivalent static and Linear Dynamic analysis were applied according to the standards. The analysis
from both methods shows results in the same pattern in which applying the ministerial regulation, the DPT1302-52 and the
DPT1301/1302-61 gave the lowest, moderate and highest forces in the structural members, respectively. Moreover, the
ductility strengthening and increasing of the structural member size are required.
Keywords: equivalent static method, linear dynamic method, seismic resistance design
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คํานํา

กฎกระทรวง พ.ศ. 2550 กําหนดให้อาคารต้องได้รับการออกแบบต้านทานแรงแผ่นดิ นไหว และสามารถ
ออกแบบด้วยวิธีแรงสถิตเที ยบเท่าได้สาํ หรับอาคารที่ มีความสมํ่าเสมอ แต่หากอาคารมีรูปร่ างไม่สมํ่าเสมอต้องทํา
การวิเคราะห์ดว้ ยวิธีเชิงพลศาสตร์ที่ทางสภาวิศวกรรับรอง หรื อที่จดั ทําขึ้นโดยหน่วยงานราชการ ดังนั้นมาตรฐานที่
ใช้ออกแบบร่ วมจึงประกอบด้วยมาตรฐาน มยผ.1302-52 ซึ่ งต่อมาได้ปรับปรุ งเป็ นมาตรฐาน มยผ.1301/1302-61 อัน
เป็ นฉบับแก้ไขล่าสุ ดโดยได้เปลี่ยนแปลงค่าความเร่ งตอบสนองเชิ งสเปกตรัมที่คาบสั้น 0.2 วินาทีและที่คาบ 1 วินาที
และปรับปรุ งการวิเคราะห์แรงเฉื อนในองค์อาคารแนวดิ่ งด้วยวิธีที่เรี ยกว่า Modified Response Spectrum Analysis
(MRSA) ตามที่งานวิจยั ของ คิมเล็ง คี (2561) ได้ทาํ การศึกษาอาคารที่มีผนังรับแรงเฉื อน (จํานวน 6 หลัง) หรื อโครง
ต้านทานแรงดัด (จํานวน 4 หลัง) เป็ นระบบต้านทานแรงด้านข้าง โดยใช้คลื่นแผ่นดินไหวกรุ งเทพฯ และเชี ยงใหม่
กระทําต่ออาคาร ทําการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี Response Spectrum Analysis (RSA) และวิธี Nonlinear Response History
Analysis (NLRHA) และปรั บปรุ งการวิเคราะห์เ ป็ นวิ ธี MRSA โดยพบว่าการวิเคราะห์ด ้วยวิ ธีเดิ ม (RSA) ให้ค่า
Story Drift ถูกต้องสําหรับโครงสร้างกําแพงรับแรงเฉื อนแต่จะให้ค่าตํ่าไปสําหรับอาคารโครงต้านทานแรงดัด ส่ วน
วิธี MRSA จะให้ค่าแรงเฉื อนใกล้เคียงกับวิธี NLRHA ส่ วนการออกแบบกําลังต้านทานโมเมนต์ดดั ด้วยวิธี MRSA
ได้ผลเหมือนกับวิธี RSA แบบเดิมแต่เพิ่มขั้นตอนตรวจสอบความเครี ยดในองค์อาคารแนวดิ่งเพื่อหาตําแหน่งเสริ ม
ความเหนียวให้โครงสร้าง นอกจากนี้ มาตรฐาน มยผ.1301/1302-61 ยังได้กาํ หนดให้วิเคราะห์ผลของผนังก่ออิฐโดย
การสร้ างแบบจําลองอาคารด้วยการกําหนดคํ้ายันเที ยบเท่ า ทําให้อาคารโดยรวมมี สติ ฟเนสที่ สูงขึ้ น แต่ ในทาง
กลับกันก็ทาํ ให้เกิดแรงเฉื อนเนื่ องจากแรงดันผนังกระทําต่อเสาเพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม มยผ.1301/1302-61
นั้นกําหนดเพียงสมการคํานวณค่าแรงเฉื อนเนื่องจากแรงดันของผนังก่ออิฐแบบเต็มแผงเท่านั้นไม่ได้กาํ หนดสมการ
พิจารณากรณี ที่ผนังมีช่องเปิ ดแต่อย่างใด จรัญ และสุ ทศั น์ (2563) ได้ทาํ การศึกษาโครงต้านทานแรงดัดโดยพิจารณา
ผลของผนังก่ออิฐที่ มีช่องเปิ ดรู ปแบบต่างกัน 7 รู ปแบบจากการสํารวจอาคารจํานวน 126 อาคาร พบว่าผนังแบบมี
ช่องเปิ ดจะมีสติฟเนสและกําลังต้านทานแรงของผนังน้อยกว่าแบบมีช่องเปิ ด
ที่ ผ่านมาในอดี ต อมรชัย และชานนท์ (2563) ได้ทาํ การศึ กษาอาคารพาณิ ชย์ ค.ส.ล.ความสู ง 4 ชั้นที่ เดิ ม
ไม่ได้รับการออกแบบให้ตา้ นท้านแรงแผ่นดิ นไหวมาวิเคราะห์การรับแรงแผ่นดิ นไหวด้วยแบบจําลองแบบ 2 มิติ
โดยใช้ค่าความเร่ งตอบสนองเชิ งสเปกตรัมตามมาตรฐาน มยผ.1301/1302-61 และพิจารณาประเภทชั้นดิ นแบบ D
(ปกติ ) พบว่าอาคารมี ความเสี ยหายที่ เสาและคานอย่างรุ นแรงโดยพฤติ กรรมโดยรวมเกิ นกว่าระดับสมถรรนะ
ป้องกันการพังทลาย
เกรี ยงศักดิ์ และยุพิน (2563) ศึกษาประเมินความมัน่ คงตัวอาคารตึ กแถวอนุ รักษ์ไทย 4 ชั้นตามมาตรฐาน
มยผ.1303-57 โดยการจําลองโครงสร้ างอาคารรู ปแบบสามมิ ติ ตั้งอยู่ที่ จ.เชี ยงใหม่ วิเคราะห์ดว้ ยวิธี Nonlinear
Pushover Analysis และ Nonlinear Time History Analysis โดยใช้ค ลื่ น แผ่ น ดิ น ไหว 9 คลื่ น พบว่ า วิ ธี Pushover
ให้ผลความแข็งแรงของอาคารอยู่ในระดับปลอดภัยต่อชี วิตในทิศทางตามขวางและระดับใช้งานได้ทนั ทีในทิศทาง
ยาว ส่ วนวิธี Time History ให้ผลค่าความเสี ยหายน้อยกว่าวิธีแรก โดยพบความเสี ยหายมากในเสาบริ เวณชั้น 2 และ
3 ซึ่ งสรุ ปได้วา่ อาคารเสี ยหายมากที่สุดในชั้นที่3 แต่ยงั อยูใ่ นระดับปลอดภัยต่อชีวิต
อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจยั ที่ เปรี ยบเที ยบผลจากการวิเคราะห์ออกแบบด้วยมาตรฐานที่ แตกต่างกันต่อ
ขนาดของโครงสร้างหรื อปริ มาณวัสดุและค่าก่อสร้าง
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งานศึ กษานี้ จึงได้ทาํ การศึ กษาเปรี ยบเที ยบออกแบบอาคารเตี้ ย ค.ส.ล. เพื่ อต้า นทานแรงแผ่นดิ นไหว
ระหว่างการออกแบบอ้างอิงตามกฎกระทรวง และตามมาตรฐาน มยผ. ตัวเก่าและตัวใหม่ ถึงผลกระทบต่อปริ มาณ
วัสดุก่อสร้างหลัก (คอนกรี ต, ไม้แบบและเหล็กเสริ ม) และค่าก่อสร้างที่แตกต่างกัน โดยสร้างแบบจําลองโครงสร้าง
อาคารเตี้ ย 3 รู ปแบบ (อาคารพักอาศัย 1, 2 ชั้นและอาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้น) อันเป็ นแบบบริ การประชาชนของกรม
โยธาธิ การและผังเมือง ซึ่ งเดิมไม่ได้ถูกออกแบบให้ตา้ นทานแรงแผ่นดินไหว แม้ว่าอาคารพักอาศัย 1 และ 2 ชั้นจะ
ไม่เข้าข่ายต้องออกแบบให้ตา้ นทานแรงแผ่นดินไหวเพราะความสู งไม่เกินข้อกําหนดที่บญั ญัติไว้ในกฎกระทรวงฯ
ก็ตาม แต่ หากพิ จารณาตามมาตรฐาน มยผ. อาคารที่ ต้ งั อยู่ในพื้ นที่ บริ เวณที่ มีค่า Ss ตั้งแต่ 0.4 ขึ้ นไปต้องทําการ
ออกแบบเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหวทั้งหมด ซึ่ งในที่น้ ี ได้สมมติว่าพิจารณาอาคารที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่ อ.ด่านมะขาม
เตี้ย จ.กาญจนบุรี ที่มีค่า Ss สู งกว่า 0.4 และเลือกใช้สมการสําหรับประเมินค่าสัมประสิ ทธิ์ ตัวคูณลดกําลังสติ ฟเนส
และกําลังของผนังก่ออิฐตามงานวิจยั ของ Durrani and Luo (1994)

อุปกรณ์ และวิธีการ

งานศึกษานี้ ได้ทาํ การจําลองโครงสร้างอาคารเตี้ย 1, 2 และ 4 ชั้น เป็ นตัวอย่างในการศึกษาด้วยโปรแกรม
Midas Gen โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
1. การวิเคราะห์ออกแบบตามกฎกระทรวงฯ ของทุกตัวอย่าง ใช้วิธีแรงสถิตเทียบเท่า
2. การวิเคราะห์ออกแบบตามมาตรฐาน มยผ.1302-52 และ มยผ.1301/1302-61 ใช้วิธีพลศาสตร์ เชิ งเส้นตามวิธี
RSA และ MRSA ซึ่ งสมมติว่าอาคารตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ซึ่ งจะถูกจัดให้เป็ นประเภท
ความรุ นแรงแผ่นดินไหว ง. และต้องพิจารณาผลของแรงแผ่นดินไหวกระทํา 2 ทิศทางตั้งฉากกัน
3. พิจารณาชั้นดินแบบประเภท D (ปกติ)
4. พิจารณาเฉพาะผลของวัสดุ คอนกรี ต ไม้แบบ และเหล็กเสริ ม
5. ไม่พิจารณาผลของ วัสดุเหล็กรู ปพรรณหลังคา และส่ วนงานที่อยูใ่ นดินทั้งหมด (ฐานรากและเสาเข็ม)
6. สําหรับการจําลองโครงสร้างตามมาตรฐาน มยผ.1301/1302-61 พิจารณาผลของผนังก่ออิฐที่ทาํ จากอิฐมีคุณภาพ
ดีมากร่ วมด้วย

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ อาคารตัวอย่ างตามแบบเดิม
Table 1 แสดงผลการวิเคราะห์โครงสร้างแบบจําลองอาคารตัวอย่างตามแบบแสดงใน ค่าอัตราส่ วนแรง
กระทําภายนอกต่ อชิ้ นส่ วนเสาและคาน ต่ อ กําลังรั บแรงของชิ้ นส่ วนนั้น (Demand to Capacity Ratio, D/C) ตาม
มาตรฐานกฎกระทรวงฯ (LAW), มยผ.1302-52 (DPT-52) และ มยผ.1301/1302-61 (DPT-61) ตามลําดับ โดยในแต่
ละมาตรฐานจะใช้วิธีการรวมผลของแรงที่ แตกต่างกันดังแสดงไว้ในตาราง ค่า P แสดงถึงแรงอัด, ค่า M แสดงถึง
โมเมนต์ดดั และค่า V แสดงถึงแรงเฉื อน โดยสําหรับโครงสร้างเสา กําลังรับแรงอัดและโมเมนต์ดดั จะต้องวิเคราะห์
ร่ วมกันตามกราฟปฏิสัมพันธ์ของเสา (Interaction Diagram) ซึ่ งค่าที่แสดงในตารางจะพิจารณาค่ากําลังรับแรงของ
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เสาที่มีระยะเยื้องศูนย์เท่ากันกับแรงกระทําภายนอก ผลการวิเคราะห์ที่ได้ค่า D/C < 1.0 แสดงว่าโครงสร้างมีความ
แข็งแรงปลอดภัย สามารถรับแรงกระทําภายนอก
Table 1 Maximum results of Demand to Capacity Ratio (D/C) in Column and Beam
D/C

LAW

Load combination for EQ

Column

Beam

DPT-52

0.75(1.7D+2.0L)+2.0E
P
<1
1.80
2.36

1 Story
2 Story
4 Story
1 Story
2 Story
4 Story

M
<1
<1
1.33

M
<1
1.83
2.35

1.2D+1.0L+1.0E

V
<1
<1
1.63
V
<1
<1
1.28

P
<1
1.38
2.08

M
<1
<1
1.06

M
<1
1.39
2.14

V
<1
<1
<1
V
<1
<1
1.04

Shear force by MRSA analysis including in-plane force transferred from masonry wall
2
load combination of 0.9D+1.0E
1

DPT-61

0.75(1.4D+1.7L)+1.0E
P
<1
1.48
1.52

M
<1
<1
<1

M
<1
1.47
1.57

V1
1.02
3.452
11.922
V
<1
<1
<1

จากผลการวิเคราะห์พบว่า สําหรับอาคาร 1 ชั้น โครงสร้างตามแบบสามารถต้านทานแรงแผ่นดิ นไหวได้
แม้จะมีค่าแรงเฉื อนสู งสุ ดในกรณี ที่วิเคราะห์ดว้ ยมาตรฐาน มยผ.1302/1301-61 สู งกว่าที่เสาสามารถรับได้กต็ าม แต่
ก็สูงกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (2%)
ส่ วนอาคาร 2 ชั้นและ4 ชั้น พบว่าโครงสร้างตามแบบไม่สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้โดยมีค่า D/C
ในเสาเกิ น 1.0 ทั้ง 2 แบบไม่ว่าจะวิเคราะห์ตามมาตรฐานใดก็ตาม และมี ค่า D/C ในคานสู งเกิ น 1.0 เฉพาะแบบ
อาคาร 4 ชั้น ทั้งนี้ ค่าโมเมนต์ดดั และแรงอัดสู งสุ ดจะมีค่า D/C ในเสาเกินอยู่ในช่วงประมาณ 1.38–2.36 แต่ค่าแรง
เฉื อนสู งสุ ด จะมี ค่า D/C สู งถึ งระดับ 3.45–11.92 อันเป็ นผลจากการวิเ คราะห์ด ้วยวิ ธี MRSA และแรงเฉื อนจาก
แรงดันของผนังก่ออิฐ โดยเฉพาะสําหรับอาคาร 4 ชั้น เนื่ องจากอาคารมีรูปทรงที่ไม่สมํ่าเสมอเป็ นอย่างมากทําให้มี
ผลต่อรู ปแบบการสัน่ ไหวของอาคารและค่าของแรงเฉื อนที่เพิ่มมากขึ้นเป็ นพิเศษ
ตามมาตรฐาน มยผ.1301/1302-61 แรงเฉื อนที่เสาจะมีค่าเพิ่มขึ้นเนื่ องจากการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี MRSA ซึ่ ง
ปรับเปลี่ยนการคํานวณแรงเฉื อนโดยการลดทอนแรงเฉื อนด้วยค่าตัวประกอบปรับผลการตอบสนอง (R) หารเฉพาะ
ในโหมดการสั่นไหว (Mode Shape) ที่โดดเด่นเพียงโหมดเดียวเท่านั้นเช่นการสั่นไหวในโหมดแรกดัง Equation 1
เนื่องด้วยค่า R มีค่าไม่เท่ากันในแต่ละรู ปร่ างของโหมดการสัน่ ไหว

เมื่อ

𝑉𝑉 = 𝐼𝐼 ��

I
SF

Ω0

R
V1, V2, V3

𝑆𝑆𝐹𝐹 Ω0 𝑉𝑉1 2
𝑅𝑅

(1)

� + 𝑉𝑉22 + 𝑉𝑉32 + ⋯

คือค่าความสําคัญของอาคาร
คื อค่ าปรั บแก้ไข Scale Factor = 0.85𝑉𝑉
เมื่ อ V และ Vt คื อแรงเฉื อนที่ ฐานจากวิ ธีแรงสถิ ต
𝑉𝑉𝑡𝑡
เทียบเท่าและวิธีพลศาสตร์ตามลําดับ
คือค่าตัวประกอบกําลังส่ วนเกิน
คือค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนอง
คือค่าแรงเฉื อนของลําดับรู ปร่ างโหมดการสัน่ ไหว
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นอกจากนี้ มาตรฐาน มยผ.1301/1302-61 ยังกํา หนดให้ต ้อ งพิ จารณาผลของผนัง ก่ ออิ ฐ ซึ่ งจะช่ ว ยให้
โครงสร้างมีสติ ฟเนสในภาพรวมดี ข้ ึ นโดยอาจใช้การจําลองเป็ นผนังเที ยบเท่าแบบเยื้องศูนย์และนําค่าแรงเฉื อน
เนื่องจากแรงดันผนังมาคํานวณออกแบบต่อได้โดยไม่ตอ้ งนําไปวิเคราะห์แยกเหมือนการจําลองคํ้ายันเทียบเท่าแบบ
ตรงศูนย์ แต่อย่างไรก็ตาม มาตรฐานไม่ได้กล่าวถึงค่าการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ (Drift) ที่ยอมให้ในการพิจารณาผลจาก
ผนังก่ออิฐ ซึ่ งหากผนังก่ออิฐเกิดการแตกร้าว สติฟเนสของโครงสร้างโดยรวมที่มีปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่างโครงสร้าง
เสาคานและผนังก่ออิฐจะลดลงและทําให้เกิดแรงกระทําเข้าสู่ โครงสร้างเสาเพิ่มขึ้นโดยตรง
Paul et al. (2019) ได้จาํ ลองผนังก่ออิฐที่ทาํ จากดินเหนียวแบบ Wall micro model, ปูนที่ใช้ในการประสาน
อิฐและทําการทดสอบตัวอย่าง โดยพบว่าค่า Drift ที่ต่าํ กว่า 0.3% ผนังจะยังคงไม่เกิดความเสี ยหาย ส่ วนผนังที่มีค่า
Drift มากกว่า 1.1% จะมีขนาดรอยแตกร้าวกว้างกว่า 4 มม.
Hak et al. (2017) ทําการศึกษาผนังก่ออิฐที่ทาํ จากดินเหนี ยวสําหรับอาคารโครงต้านทานโมเมนต์ดดั 3, 6
และ 9 ชั้น พบว่า ผนังก่ออิฐที่ มีคุณภาพดี จะอยู่ในสมรรถนะสามารถใช้งานได้ทนั ที หากค่า Drift ไม่เกิน 0.3% แต่
ผนังที่ได้รับความเสี ยหายจะมีค่า Drift สู งกว่า 0.5%
ในการศึกษานี้ จึงได้เลือกพิจารณาเกณฑ์ที่ยอมให้ของค่า Drift ที่ยงั ไม่ทาํ ให้ผนังก่ออิฐแตกร้าวอยูร่ ะหว่าง
0.3–0.5 % โดยได้เลือกใช้ค่าที่ 0.35% และจากกาวิเคราะห์อาคารตัวอย่างทั้งหมดพบว่า ค่า Drift ไม่เกิ นเกณฑ์ที่
กําหนด อีกทั้งจากการตรวจสอบค่า Story Drift ของทุกอาคารตัวอย่าง พบว่าผ่านค่าเกณฑ์ที่ยอมให้ตามมาตรฐาน
ในทุกมาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธิ์ เสถียรภาพ (θ) น้อยกว่า 0.1 จึงไม่ตอ้ งพิจารณาผลของ P-Delta
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ อาคารที่ได้ รับการปรั บปรุ งขนาดหน้ าตัด
จากผลการวิ เ คราะห์ อ าคารตัวอย่างในส่ วนที่ 1 หากค่ า D/C ขององค์อาคารใดมี ค่ าเกิ น 1.0 จะทํา การ
ออกแบบปรั บปรุ งหน้าตัดโครงสร้ างและการเสริ มเหล็กใหม่ให้เหมาะสม โดยได้ผลการออกแบบสรุ ปเป็ นค่ า
อัตราส่ วนของปริ มาณวัสดุก่อสร้างหลักที่เพิ่มขึ้นจากการออกแบบตามกฎกระทรวงได้ดงั Table 2
Table 2 Comparison of increased material ratio
1 Story

2 Story

4 Story

LAW : DPT-52 : DPT-61

LAW : DPT-52 : DPT-61

LAW : DPT-52 : DPT-61

Concrete

No increasing of material

1 : 1.852 : 2.704

1 : 1.031 : 2.631

Formwork

No increasing of material

1 : 1.663 : 2.326

1 : 1.016 : 2.25

Main Rebar

No increasing of material

1 : 0.364 : 0.284

1 : 3.411 : (-0.145)

Stirrup-Rebar

1:1:1

1 : 0.716 : 1.496

1 : 1.096 : 9.041

Material
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Table 3 Amount of increased material after redesign for earthquake resistance
1 STORY

2 STORY

4 STORY

Material

Unit

Concrete

Qu-m

0

0

0

0.82

1.52

2.22

6.52

6.72

17.16

Form work

Sq-m

0

0

0

9.4

15.63

21.86

53.28

54.13

119.88

Main-Rebar

kg

0

0

0

458

167

130

896

3055

-129.8

Stirrup-Rebar

kg

145.14

237

170

355

331

363

2995.2

LAW50 DPT52 DPT61 LAW50 DPT52 DPT61 LAW50 DPT52 DPT61

145.14 145.14

จาก Table 2 พบว่าอาคารชั้นเดี ยวจะเพิ่ มเฉพาะปริ มาณเหล็กปลอกเท่ านั้น (โดยปริ มาณวัสดุ ที่เพิ่ มขึ้ น
สามารถดู ค่าได้จาก Table 3) โดยค่ าอัตราส่ วนปริ มาณเหล็กปลอกที่ เพิ่ มขึ้ น 1:1:1 เป็ นผลมาจากการเสริ มเหล็ก
ปลอกให้ถี่ข้ ึ นที่ ร อยต่ อ ระหว่า งเสาและคานเพื่ อให้เ กิ ด ความเหนี ย วของโครงสร้ า ง โดยการออกแบบตามทุ ก
มาตรฐานได้ผลปริ มาณที่เพิ่มขึ้นเท่ากันเพราะเป็ นการเพิ่มปริ มาณเหล็กปลอกตามข้อกําหนดขั้นตํ่าของมาตรฐาน
สําหรับอาคาร 2 และ 4 ชั้น ปริ มาณคอนกรี ตและไม้แบบที่ ตอ้ งเพิ่มขึ้ นเพื่อต้านทานแรงแผ่นดิ นไหวจาก
การออกแบบตามมาตรฐาน มยผ.1302-52 และ 1301/1302-61 มี ค่ามากกว่าการออกแบบตามกฎกระทรวงฯ แต่
ปริ มาณเหล็กเสริ มหลักและเหล็กปลอกอาจเพิ่มขึ้ นในปริ มาณที่ นอ้ ยกกว่าการออกแบบตามกฎกระทรวงฯ ทั้งนี้
เนื่ องจากการขยายหน้าตัดโครงสร้างให้ใหญ่ข้ ึนส่ งผลให้ใช้ปริ มาณเหล็กเสริ มเพิ่มในจํานวนที่นอ้ ยกว่าได้ หรื อถึง
ขั้นที่ใช้ปริ มาณเหล็กเสริ มหลักลดลงจนน้อยกว่าที่มีตามแบบเดิม โดยสําหรับอาคาร 2 ชั้น เนื่องจากอาคารมีมวลไม่
มากและรู ปทรงอาคารที่ สมํ่า เสมอ นอกเหนื อจากการเพิ่ มปริ มาณเหล็กปลอกแล้ว ได้ทาํ การขยายหน้าตัด เสา
บางส่ วนให้ใหญ่ข้ ึนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
แต่สาํ หรับอาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้นพบว่าอาคารมีมวลค่อนข้างมากและมีความไม่สมํ่าเสมอของรู ปทรงอาคาร
ที่ บริ เวณชั้น 3–4 (ดังแสดงใน Fig. 1) เพราะมีส่วนยื่นของอาคารเยื้องออกนอกระนาบของเสา การออกแบบตาม
มาตรฐาน มยผ.1301/1302-61 ทําให้ปริ มาณเหล็กปลอกเฉลี่ยโดยรวมทั้งหมดของอาคารเพิ่มขึ้นถึง 9 เท่าเมื่อเทียบ
กับการออกแบบตามกฎกระทรวงฯ เนื่ องจากการปรับค่าแรงเฉื อนด้วยวิธี MRSA ทําให้แรงเฉื อนนั้นสู งขึ้น อีกทั้ง
จากผลของรู ปทรงอาคารที่ไม่สมํ่าเสมอและมีผนังก่ออิฐทึบเต็มแผงภายในทําให้แรงเฉื อนเนื่องจากแรงดันผนังมีค่า
สู งกว่าผนังแบบมีช่องเปิ ด และเมื่อทําการออกแบบปรับปรุ ง พบว่าการขยายหน้าตัดโครงสร้างให้ใหญ่มากขึ้ นไม่
สามารถช่วยให้โครงสร้างผ่านเกณฑ์ Drift ที่ไม่ทาํ ให้ผนังก่ออิฐแตกร้าวได้ (0.35%) จึงจําเป็ นต้องเพิ่มคํ้ายัน ค.ส.ล.
ขนาด 0.20 × 0.35 ม. ที่ดา้ นหน้าบริ เวณชั้น 2–3 ของอาคารในทิศทางตามยาวของอาคาร จึงจะทําให้โครงสร้างผ่าน
เกณฑ์ด ังกล่ า วและพบว่าเป็ นแนวทางที่ เหมาะสมที่ สุ ด เมื่ อได้ข ยายหน้าตัด เสาและเสริ มคํ้ายันเพิ่ มแล้วพบว่า
สามารถลดปริ มาณเหล็กเสริ มหลักแนวตั้งลงได้จากแบบเดิม (ดังแสดงเป็ นค่าติดลบ -0.145 ใน Table 2)
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Fig. 1 Frame elements of Structural models before and after redesign (Red Line indicates redesigned element). (A)
1 Story (No need to redesign); (B) 2 Story (Left : Before redesign, Right : After redesign); (C) 3 Story (Left :
Before redesign, Right : After redesign)

สรุ ปผลและเสนอแนะ

1. เมื่อทําการเสริ มเหล็กปลอกให้รอยต่อโครงสร้างเกิดความเหนี ยวตามที่กาํ หนดในมาตรฐาน มยผ. พบว่า
อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้นไม่จาํ เป็ นต้องปรั บปรุ งหน้า ตัดโครงสร้ า งแต่ อย่า งใด ค่ า D/C < 1.0 ในทุ กมาตรฐาน
สามารถนําแบบไปใช้ได้ในทุกอําเภอของจังหวัดกาญจนบุรี
2. สําหรับอาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้น เมื่อได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน มยผ.1301/1302-61 ที่คิดค่าแรง
เฉื อนตามวิธี MRSA และเพิ่มค่าแรงเฉื อนเนื่ องจากแรงดันผนังก่ ออิฐ พบว่าต้องขยายหน้าตัดเสาและเสริ มเหล็ก
ปลอกเพิ่ มขึ้ นที่ ร อยต่ อ โครงสร้ า ง ทํา ให้ปริ มาณวัส ดุ ค อนกรี ต ไม้แ บบและเหล็กเสริ มเพิ่ มขึ้ น อย่า งไรก็ต าม
โครงสร้างมีมวลไม่มากและมีรูปทรงที่สมํ่าเสมอ ปริ มาณวัสดุที่เพิ่มยังมีค่าไม่มากนัก
3. สําหรับอาคาร 4 ชั้น การออกแบบตามวิธี MRSA ให้ค่าปริ มาณเหล็กปลอกที่ตอ้ งเพิ่มขึ้นเฉลี่ยโดยรวมสู ง
มากประมาณ 9 เท่าเมื่อเทียบกับการออกแบบตามกฎกระทรวงฯ เนื่ องจากผลของรู ปทรงอาคารที่ไม่สมํ่าเสมอ และ
ผลของแรงดันจากผนังก่ออิฐภายในที่เป็ นผนังเต็ม อีกทั้งจากการกําหนดเกณฑ์ค่าที่ยอมให้ของ Drift เพื่อไม่ให้ผนัง
ก่ ออิ ฐเสี ยหาย จึ งต้องเสริ มคํ้ายัน ค.ส.ล. ที่ ช้ นั 2 และ3 ในทิ ศทางตามยาวของอาคาร แต่ เมื่ อเพิ่ มขยายหน้า ตัด
โครงสร้างแล้ว ทําให้สามารถลดปริ มาณเหล็กเสริ มแนวตั้งลงได้
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ก่ ออิ ฐเสี ยหาย จึ งต้องเสริ มคํ้ายัน ค.ส.ล. ที่ ช้ นั 2 และ3 ในทิ ศทางตามยาวของอาคาร แต่ เมื่ อเพิ่ มขยายหน้า ตัด
โครงสร้างแล้ว ทําให้สามารถลดปริ มาณเหล็กเสริ มแนวตั้งลงได้
4. รู ปทรงของอาคารมีผลสําคัญต่อการออกแบบโครงสร้าง เพราะมีผลต่อรู ปแบบการสั่นไหวของอาคาร
และค่าแรงที่เกิดขึ้นภายในโครงสร้าง ทําให้ตอ้ งใช้โครงสร้างขนาดใหญ่และเสริ มเหล็กมากกว่าอาคารรู ปทรงปกติ
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บทคัดย่ อ

การรังวัดแบบ RTN ได้พฒั นาขึ้นเพื่อลดข้อจํากัดของการรังวัดแบบ RTK ในเรื่ องของระยะห่ างระหว่างสถานี
ฐานและสถานีผใู ้ ช้งาน โดยการใช้สถานีอา้ งอิงรับสัญญาณดาวเทียมถาวร ในงานวิจยั นี้จะทําการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการ
กําหนดตําแหน่งด้วยเทคนิ ค RTN โดยใช้ค่าพิกดั จากการประมวลผลด้วยเทคนิ คจุดเดี่ยวความละเอียดสู ง (PPP) ที่มีความ
ถู ก ต้อ งและน่ า เชื่ อ ถื อ เป็ นเกณฑ์ใ นการเปรี ย บเที ย บความถู ก ต้อ งของค่ า พิ กัด ที่ ไ ด้ โดยมุ่ ง เน้น การสร้ า งข้อ แนะนํา ที่
สมเหตุสมผล สําหรับการประยุกต์ใช้การรังวัดแบบ RTK และ RTN สําหรับใช้ในงานวิศวกรรมก่อสร้าง โดยใช้มาตรฐาน
ความละเอียดถูกต้องตามข้อแนะนําในเอกสาร Engineering and Design NAVSTAR ในการควบคุมความถูกต้องของผลการ
กําหนดตําแหน่งพิกดั สําหรับงานวิศวกรรมเป็ นกรอบในการพิจารณาเสนอแนะ ได้ผลการทดสอบเป็ นการรังวัดแบบ RTK
ได้ผลลัพธ์ของค่า RMSEr เท่ากับ 41.0 มม. และค่า CE95 เท่ากับ 70.9 มม. ในการเปรี ยบเทียบเกณฑ์ของ NAVSTAR ใน
งานวิศวกรรมก่อสร้างนั้นงานที่ตอ้ งการความละเอียดในการรังวัดสู งกว่า 70.9 มม. การรังวัดแบบ RTK จะไม่ผ่านเกณฑ์น้ ี
ส่ วนการกําหนดตําแหน่งด้วยระบบ RTN นั้นเมื่อศึกษาและทดสอบพบว่าการอ้างอิงค่าพิกดั ที่กรอบพิกดั อ้างอิง (reference
frame) มีความต่างกันระหว่างระบบ RTN กับ PPP ทําให้ค่าพิกดั ที่คาํ นวณได้แตกต่างกันจึงไม่สามารถเปรี ยบเทียบได้
คําสําคัญ: การรังวัดแบบจลน์ในทันที, โครงข่ายการรังวัดแบบจลน์ในทันที, สถานีอา้ งอิงรับสัญญาณดาวเทียมต่อเนื่อง

Abstract

Real-time Network (RTN) was developed to reduce the limitation of RTK in case of distance between base
station and rover station by using Continuously Operating Reference Station (CORS) as base. This study tests the
positioning performance of RTN by using the position from processing with Precise Point Positioning (PPP) technique,
which is accurate and reliable, as standard for comparing the accuracy of the position. As for applying RTK and RTN
technique in Engineering Construction, using recommendation from the Engineering and Design NAVSTAR. The results
from RTK have a RMSEr o 41.0 mm. and CE95 of 70.9 mm. In the comparison with NAVSTAR in Engineering
Construction standard, the project work that needs accuracy more than 70.9 mm., RTK surveying does not pass. As for
surveying with RTN, the reference frame between RTN system and PPP system are different, therefore the difference
cannot be compared.
Keywords: GNSS CORS, real time kinematic, real time network

110

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

คํานํา

ในปั จจุบนั การรังวัดเพื่ อกําหนดตําแหน่ งด้วยเทคนิ คการรังวัดข้อมูลจากดาวเที ยมแพร่ หลายมากขึ้ นใน
ประเทศไทย ซึ่ งรู ปแบบการรังวัดและประมวลผลที่นิยมนํามาใช้เป็ นการกําหนดตําแหน่งตําแหน่งในงานวิศวกรรม
เป็ นการกําหนดตําแหน่งแบบแบบสัมพัทธ์ ได้แก่ เทคนิคการรังวัดแบบจลน์ในทันที (Real Time Kinematic : RTK)
โดยการรั งวัดแบบ RTK นั้นมี ขอ้ ดี คือ ใช้เวลารั งวัดค่ อนข้างเร็ วและการประมวลผลข้อมู ลจะกระทําพร้ อ มกัน
ในขณะทําการรังวัด ทําให้ได้ค่าพิกดั ตําแหน่งในทันที แต่การรังวัดแบบ RTK ก็มีขอ้ จํากัดที่ความถูกต้องและความ
น่ าเชื่ อถือของค่าพิกดั จะลดลงเมื่อระยะทางระหว่างสถานี ฐานและสถานี ผูใ้ ช้งานเพิ่มขึ้ น (ธี รทัต และเฉลิมชนม์,
2552) โดยระยะห่างที่มากที่สุดระหว่างสถานีฐานและสถานีผใู ้ ช้งาน ไม่ควรเกิน 10–20 กิโลเมตร ซึ่ งจะสัมพันธ์กบั
ความน่าเชื่ อและความเร็ วของการแก้ค่าเลขปริ ศนา และข้อจํากัดนี้ จึงทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนที่ข้ ึนกับระยะห่าง
เช่น วงโคจร การหักเหของสัญญาณในชั้นบรรยากาศ Ionosphere และ Troposphere (นิ ติ และคณะ, 2018) เพื่อที่จะ
ลดข้อจํากัดเรื่ องระยะเส้นฐานนี้เทคนิค Network-based RTK (NRTK) ถูกเสนอขึ้น เทคนิค NRTK นี้ใช้สถานีอา้ งอิง
ถาวรหลายๆสถานี ที่อยู่ใกล้ๆ กับสถานี ผูใ้ ช้งานที่ มีค วามสัมพันธ์ กันในเชิ งพื้ นที่ เ พื่ อสนับสนุ นการปรั บแก้ค่า
ชั้น บรรยากาศและวงโคจรดาวเที ย ม (Charoenkalunyuta et al., 2012) ทํา ให้ท ํา การรั ง วัด และประมวลผลได้
ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และเป็ นทางเลือกให้กบั ผูใ้ ช้งานเพิ่มขึ้นด้วย
สมมุติฐานและวัตถุประสงค์
วิ ธี ก ารรั ง วัด และประมวลผลที่ เ ป็ นมาตรฐานสํ า หรั บ การกํา หนดตํา แหน่ ง พิ กัด หมุ ด ควบคุ ม ที่ มี
ความละเอียดในระดับที่จะสามารถใช้อา้ งอิงในงานวิศวกรรมได้น้ นั มีอยูห่ ลายวิธีการ ซึ่ งในแต่ละวิธีการ มีเงื่อนไข
หรื อปัจจัยที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันออกไป ดังนั้น งานวิจยั นี้จึงได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ ศึกษาเปรี ยบเทียบวิธีการรังวัด
และประมวลผลเพื่ อกําหนดตําแหน่ งพิ กดั ที่ มีความถูกต้องสําหรั บงานวิศวกรรมก่ อสร้ าง และรวบรวมเนื้ อหา
ข้อพิจารณาหรื อเงื่ อนไขที่ สําคัญจัดทําเป็ นข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสํารวจรังวัดสัญญาณ
ดาวเทียมและประมวลผลเพื่อกําหนดตําแหน่งพิกดั ได้อย่างมีความถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการ และประเภท
ของงานทางวิ ศ วกรรมก่ อ สร้ า งในแบบต่ า งๆ โดยอ้า งอิ ง เกณฑ์ค วามถู ก ต้อ งจากเอกสาร NAVSTAR Global
Positioning System Surveying ของ US Army Corps of Engineers (USACE)

อุปกรณ์ และวิธีการ

กํา หนดวิ ธี ก ารศึ ก ษาวิ จัย โดยการกํา หนดการรั ง วัด กรณี ต ัว อย่ า งการสร้ า งหมุ ด ควบคุ ม ค่ า พิ กัด เพื่ อ
งานก่อสร้าง ครอบคลุมพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยเครื่ องรังวัด Trimble R8s, Antenna Model: TRMR8S
None จํานวน 2 เครื่ อง และเครื่ องรังวัด Stonex S800A, Antenna Model:STXS8S060A จํานวน 2 เครื่ อง โดยจําลอง
วิ ธีการสํา รวจรั ง วัด และประมวลผลข้อ มู ล ใน 3 รู ปแบบ คื อ (1) การประมวลผลแบบจุ ด เดี่ ย วรายละเอี ย ดสู ง
(Precise Point Positioning: PPP) (2) การรังวัดและประมวลผลแบบ Real Time Kinematic (RTK) และ (3) การรังวัด
และกําหนดตําแหน่ งพิกดั จากระบบ Real-Time Network (RTN) จากสถานี รังวัดสัญญาณดาวเทียมแบบอัตโนมัติ
(GNSS CORS) จากนั้นใช้ค่าพิกดั จากเทคนิ ค PPP ในการเปรี ยบเทียบความละเอียดถูกต้องระหว่างวิธีที่นิยมใช้ใน
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ปัจจุบนั สําหรับงานวิศวกรรมก่อสร้าง ระหว่าง RTK และ RTN โดยอ้างอิงจากเกณฑ์ USACE ตามลําดับการทํางาน
ที่ปรากฏใน Fig. 1
absolute point positioning
GNSS CORS (RINEX 24 Hr)
Std. MRBR and TNPT

coordinates

Precise Point Positioning (AUPOS)

KU_PPP

(3) RTN Method
(10 min)

coordinates

(1) PPP Method
(4 Hr. KU 5 Stations)

relative point positioning

relative point positioning

(2) RTK Method
(10 min)

coordinates
KU_RTN

KU_RTK

(4) Accuracy Comparison with USACE’s civil work recommendations
(5) Suggestion Development and Conclusion

Fig. 1 Process Diagram
พื้ นที่ สํารวจครอบคลุ มพื้ นที่ 1.2 ตารางกิ โลเมตร จํานวนหมุดควบคุ ม 5 หมุด ในพื้ นที่ เปิ ดโล่ ง มุ ม กัน
ท้องฟ้าในการรับสัญญาณ 15 องศา กระจายตัวอยูร่ อบพื้นที่ ดัง Fig. 2
KU202

KU205

KU203

KU201

KU204

Fig. 2 Benchmark Location Maps
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การสํารวจรั งวัดสั ญญาณและประมวลผลด้ วยเทคนิค PPP
ทํา การรั งวัด สัญญาณเป็ นเวลา 24 ชม. สํา หรั บหมุ ด RTSD CORS จํา นวน 2 หมุ ด TNPT และ MRBR
(Fig. 3A) และรังวัดสัญญาณเป็ นเวลา 4 ชม. สําหรับหมุด Ku201, Ku202, Ku203, Ku204 และ Ku205 ประมวลผล
แบบ PPP ด้ว ยบริ การ AUSPOS (Australia’s Online GPS Processing System) อ้า งอิ ง ค่ า พิ กัด กับ กรอบอ้า งอิ ง
ITRF2014
การสํารวจรั งวัดสั ญญาณและประมวลผลด้ วยเทคนิค RTK
นําค่ าพิ กดั สถานี TNPT และ MRBR จากการประมวลผลในวิธีที่ 1 (PPP) มาประมวลผลแบบ Relative
Point Positioning ไปที่ หมุด Ku201 จากนั้นประมวลผลค่าพิกดั Ku201 เป็ นหมุดฐาน (base) เพื่อกําหนดตําแหน่ ง
พิกดั ด้วยวิธี RTK ให้กบั หมุด Ku202, Ku203, Ku204 และ Ku205 ด้วยช่วงเวลาในการบันทึกสัญญาณ 10 นาที (Fig.
3A)
การสํารวจรั งวัดสั ญญาณและประมวลผลด้ วยเทคนิค RTN
สํารวจกําหนดตําแหน่งพิกดั หมุด Ku201, Ku202, Ku203, Ku204 และ Ku205 ด้วยวิธี RTN จากระบบของ
กรมแผนที่ทหาร (RTSD) และระบบของกรมที่ดิน (DOL) ด้วยการบันทึกข้อมูลเป็ นระยะเวลา 10 นาที (Fig. 3B)
(A)

(B)

Fig. 3 (A) RTK surveying method (network relative point positioning from RTSD CORS stations are the red line)
(B) RTN surveying between RTSD and DOL network
113

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผลการทดลอง

ผลจากการรังวัดและประมวลผลเป็ นค่าพิกดั หมุดควบคุมของทั้ง 3 วิธี แสดงใน Table 1 บนระบบพิกดั
UTM พื้นหลักฐาน WGS84
Table 1 Positioning each benchmark from RTK, RTN and PPP technique in UTM
No.

PPP_AUSPOS

RTK_AUSPOS

RTN_RTSD

RTN_DOL

E
N
E
N
E
N
E
N
KU201
669900.486
1531399.454
669900.484
1531399.432 669900.286 1531399.568 669900.162 1531399.561
KU202
669155.541
1531916.232
669155.533
1531916.204 669155.352 1531916.336 669155.223 1531916.374
KU203
669215.595
1531237.736
669215.642
1531237.705 669215.428 1531237.824 669215.315 1531237.843
KU204
669865.447
1530886.673
669865.449
1530886.661 669865.277 1530886.760 669865.138 1530886.796
KU205
669930.620
1531954.688
669930.568
1531954.657 669930.399 1531954.776 669930.256 1531954.828
*PPP_AUSPOS หมายถึง ประมวลผลด้วยเทคนิค PPP จากบริ การ AUSPOS
*RTK_AUPOS หมายถึง ประมวลผลด้วยเทคนิค RTK จากการอ้างอิงค่าพิกดั หมุดฐาน (base station) ที่มาจากเทคนิค PPP ของบริ การประมวลผล AUSPOS
*RTN_RTSD หมายถึง การประมวลผลด้วยเทคนิค RTN จากระบบของกรมแผนที่ทหาร (RTSD)

เปรี ยบเที ยบค่าต่างระหว่างการประมวลผลด้วยเทคนิ ค RTK และ RTN กับค่าพิกดั ที่ ประมวลผลจากวิธี
PPP (Table 2) พบว่าความคลาดเคลื่ อน RMSEr จากเทคนิ ค RTK มี ค่า 40.1 มม. ส่ วนเมื่ อเที ยบกับวิธี RTN มี ค่า
RMSEr สู งถึง 214 มม. และ 333 มม. จากระบบ RTSD และ DOL ตามลําดับ ซึ่ งในเรื่ องนี้ ไม่ได้เป็ นเพราะ RTN
มีความคลาดเคลื่อนของทั้งสองระบบมีค่ามากกว่า RTK ที่คาํ นวณหมุดอ้างอิงจากเทคนิ ค PPP แต่เนื่ องจากเหตุผล
ทางด้านกรอบอ้างอิง ที่เป็ นผลจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก ประเทศไทยเคลื่อนที่ไปทางตะวันออกเฉี ยง
ใต้ปีละประมาณ 3 ซม.ต่อปี (ธนพัทธ์ และชนะชล, 2561) ซึ่ งการประมวลผลเปรี ยบเทียบการกําหนดตําแหน่งแบบ
สัมพัทธ์ (relative point positioning) กับแบบสัมบูรณ์ (absolute) จะแสดงผลของการเคลื่อนตัวสะสมไปในค่ารังวัด
ต่างกรอบเวลาด้วย (ตามหลัก Geodynamics) ซึ่ งการประมวลผลด้วยเทคนิ คแบบ PPP จากบริ การ AUSPOS อ้างอิง
บนกรอบอ้างอิง ITRF2014 epoch 2021 แต่ค่าพิกดั จากระบบ RTN ที่เป็ นการประมวลผลแบบสัมพัทธ์ของ RTSD
อ้า งอิ ง อยู่ บ นกรอบอ้า งอิ ง ITRF2008 epoch 2013 ทํา ให้ผ ลการขยับ ตัว ของแผ่น เปลื อ กโลก Sundaland (พื้ น ที่
ประเทศไทย) ในระยะเวลาดังกล่าว (2013–2021) มีผลกับความต่างของค่าพิกดั ผลลัพธ์ท่ีประมวลผลแบบ PPP จึง
ทําให้มีค่าสะสมไปถึงประมาณ 214 มม. จากระบบ RTN ของ RTSD และเช่นเดียวกันค่าพิกดั จากระบบ RTN ของ
DOL ที่มีค่าการเคลื่อนตัวสะสม 333 มม. ตามลําดับ ดังที่ปรากฏใน Table 2
Table 2 Comparison positioning from PPP with RTK technique and RTN technique
No.
KU201
KU202
KU203
KU204
KU205

(RTK_AUPOS) – (PPP_AUSPOS)
E (mm)
N (mm)
-2
-22
-8
-28
47
-32
2
-12
-52
-31
RMSEx
31.6
RMSEy
26.1
RMSEr
41.0
CE95
70.9

(RTN_RTSD) – (PPP_AUSPOS)
E (mm)
N (mm)
-200
114
-189
104
167
88
-170
87
-221
88
RMSEx
190.4
RMSEy
96.8
RMSEr
214.0
CE95
369.8
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(RTN_DOL) – (PPP_AUSPOS)
E (mm)
N (mm)
-324
107
-318
142
-208
107
-309
123
-364
140
RMSEx
309.0
RMSEy
124.7
RMSEr
333.0
CE95
576.7
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จากเหตุผลเรื่ องของกรอบเวลาพิกดั อ้างอิงดังที่กล่าวไปแล้ว ทําให้การเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์งาน USACE
ในงานวิศวกรรมก่อสร้างจึงต้องพิจารณา (ในกรณี น้ ี ) เฉพาะค่าพิกดั จากการประมวลผลแบบสัมบูรณ์อา้ งอิงกรอบ
พิกดั ITRF2014 epoch 2021 ที่ได้จากการรังวัดในงานวิจยั เป็ นค่าเปรี ยบเทียบดัง Table 4 โดยยึดเกณฑ์งานวิศวกรรม
6 รู ปแบบ (A)–(F) ที่ตอ้ งการความถูกต้องทางราบในเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
Table 4 Guidance for each project from NAVSTAR Global Positioning System Surveying (US Army Corps of
Engineers, 2003)
Code

Project

Feature

(A) General Construction Site Plans & Specs; Feature & Topographic Detail Plans

100 mm

(B)

Surface/subsurface Utility Detail Design Plans;
Elec, Mech, Sewer, Strom, etc / Field construction layout

100 mm

(C)

Building or Structure Design Drawings; Field construction layout

25 mm

(D)
(E)

Grading and Excavation Plans; Roads, Drainage, Curb , Gutter etc. / Field construction layout
Space Management Plans; Interior Design/Layout

250 mm
50 mm

(F)

General Planning and Feasibility Studies, Reconnaissance Reports

1000 mm

การเปรี ยบเที ยบเกณฑ์เงื่ อนไขดัง Table 4 ใช้ความคลาดเคลื่ อนทางราบ RMEr ตามมาตรฐาน ASPRS
Accuracy Standards for Digital Geospatial Data โดยยึดแนวทางว่าถ้าค่า CE95 (CE95 = 1.7308 × RMSEr) ไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่ USACE กําหนดให้ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนั้นจึ งได้ผลลัพธ์ของการเปรี ยบเที ยบเกณฑ์ USACE ในงาน
วิศวกรรมก่อสร้าง ดังปรากฏใน Table 5 คื อ งาน (C) Building or Structure Design Drawings; Field construction
layout และ (E) Space Management Plans; Interior Design/Layout ที่ มีค่ า RMSEr เท่ า กับ 41.0 มม. และค่ า CE95
เท่ากับ 70.9 มม.
Table 5 Checking Accuracy of RTK Surveying with NAVSTAR Guidance
Station
Ku201-Ku205

Project
RMSEr
41.0 mm

CE95

(A)
100 mm

(B)
100 mm

(C)
25 mm

(D)
250 mm

(E)
50 mm

(F)
1000 mm

70.9 mm

/

/

x

/

x

/

Remark / : Pass and x : Not Pass

สรุ ปผลและเสนอแนะ

การประยุ ก ต์ ใ ช้เ ทคโนโลยี ก ารกํา หนดตํา แหน่ ง พิ กัด ด้ว ยเทคนิ ค การรั ง วัด สั ญ ญาณดาวเที ย มและ
ประมวลผลค่าพิกดั แบบต่างๆ ในงานวิศวกรรม เช่น เทคนิ ค PPP, RTK และ RTN สามารถผ่านเกณฑ์ USACE ได้
ในแบบงาน (A), (B), (D) และ (F) แต่จะไม่ผา่ นเกณฑ์งาน (C) และ (E) งานวาง layout และงาน design ซึ่ งโดยปกติ
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แล้วในงานควบคุมการก่อสร้างจะใช้เครื่ องมือเช่นกล้องสํารวจที่มีความละเอียดสู งในการวางพิกดั ตําแหน่งในส่ วน
นี้แทน สําหรับเงื่อนไขการประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่สาํ คัญที่พบจากผลการทดลอง คือ
1. การกําหนดตําแหน่งด้วยระบบ RTN ระหว่าง RTSD และ DOL มีการอ้างอิงค่าพิกดั ที่กรอบพิกดั อ้างอิง
(reference frame) ต่างกันทําให้ค่าพิกดั ที่คาํ นวณได้จากแต่ละระบบจะห่างกันอยูป่ ระมาณ 100 มม.
2. การกําหนดตําแหน่ งด้วยวิธีการประมวลผลแบบสัมบูรณ์ (absolute point positioning) จะมีผลของการ
เคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกบริ เวณประเทศไทย (Sundaland) ปะปนไปในผลค่าพิกดั ทําให้ไม่สามารถเข้ากันได้
กับค่าพิกดั หมุดอ้างอิงที่มีอยูเ่ ดิม และจะมีขนาดมากขึ้นตามระยะเวลาที่มากขึ้นของการรังวัดและประมวลผล
3. ใช้เทคนิ คการแปลงค่าพิกดั ระหว่างกรอบพิกดั อ้างอิง เพื่อคํานวณผลค่าพิกดั ให้เป็ นเนื้ อเดียวกันกับที่ จะ
ใช้อา้ งอิง เช่ น รังวัดและกําหนดตําแหน่ งจากระบบ RTN ของ RTSD แต่ตอ้ งการนําผลค่าพิกดั ไปเปรี ยบเทียบกับ
ข้อมูลที่อา้ งอิงอยูก่ บั กรอบอ้างอิงของ DOL หรื อในทางกลับกัน
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ทาํ การประเมินความถูกต้องของแบบจําลองความสูงเชิงเลข SRTM DEM ความละเอียดจุดภาพ 90 เมตร
และ ASTER GDEM ความละเอียดจุดภาพ 30 เมตร กับข้อมูลระดับความสู งภูมิประเทศจากการสํารวจระดับด้วยเทคนิ ค
GNSS จํานวน 9,467 จุด จากผลการเปรี ยบเทียบ แบบจําลอง SRTM DEM และ ASTER GDEM มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
1.848 เมตร และ -1.418 เมตร และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.758 เมตร และ 9.098 เมตร ตามลําดับ เมื่อทําการปรับปรุ ง
คุณภาพของแบบจําลองด้วยสมการการถดถอยเชิงเส้น พบว่า แบบจําลองความสูงเชิงเลขปรับปรุ งมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
ลดลงเหลือ -0.028 เมตร และเมื่อนําผลลัพธ์มาประเมินความถูกต้องกับข้อมูลค่าระดับสู งภูมิประเทศที่ได้จากหมุดควบคุม
และทดสอบ จํานวน 412 จุด พบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยดีข้ ึนจากเดิม ผลงานวิจยั นี้ ได้แสดงความเชื่ อมัน่
ในทางสถิติวา่ สามารถที่จะนําข้อมูลผลลัพธ์ไปประยุกต์ใช้แทนแบบจําลองความสูงเชิงเลขรหัสเปิ ดที่มีอยู่ ด้วยแบบจําลอง
ความสูงเชิงเลขปรับปรุ งที่มีความถูกต้องและเหมาะสมกับระดับความสูงของภูมิประเทศของประเทศไทยมากขึ้นได้
คําสํ าคัญ: การปรับปรุ งความถูกต้องของแบบจําลองความสู งเชิงเลข, การสํารวจระดับด้วยเทคนิ คGNSS, แบบจําลองความ
สูงเชิงเลข

Abstract

This study compares the results of the vertical accuracy of two open sources of Digital Elevation Models (DEMs),
which use GNSS-Derived Orthometric Height Data at 9,467 stations, and aims to find the most suitable model to be
improved by statistical method. The Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) DEM 90m. shows slightly bigger Mean
Error (1.848 m.) but yields better Distribution (6.758 m. Standard Deviation) than Advanced Spaceborne Thermal Emission
Radiometer-Global Digital Elevation Model (ASTER GDEM 30m.) (-1.418 m. of Mean Error and 9.098 m. of Standard
Deviation). The SRTM DEM improved by statistical method (Linear Regression Equation Adjustment using GNSS-derived
Orthometric Height Data at 9,467 stations) results in lower Mean Error (-0.028 m.) Moreover, when the results are evaluated
with data from 412 stations of first order leveling, the modified model shows lower Root Mean Square Error (RMSE).
Therefore, the outcome of the study has statistical proven that the existing SRTM DEM 90 m. can be replace by the modified
DEM which is more accurate and suitable for Thailand.
Keywords: DEM Accuracy Improvement, Digital Elevation Model, GNSS-Derived Orthometric Height
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คํานํา

แบบจําลองความสู งเชิ งเลข (Digital Elevation Model, DEM) เป็ นข้อมูลภูมิสารสนเทศ ซึ่ งประกอบด้วย
ข้อมูลหลักคือค่าพิกดั และค่าความสู งภูมิประเทศโดยจัดแสดงอยู่ในรู ปแบบข้อมูลราสเตอร์ เป็ นเครื่ องมือพื้นฐานที่
มีความสําคัญในการบริ หารจัดการทรัพยากร, โครงสร้างพื้นฐาน และบริ หารจัดการเหตุการณ์พิบตั ิภยั โดยเทคนิ ค
การสร้างแบบจําลองความสู งเชิ งเลขนั้นมีหลายวิธี เช่น การสํารวจจากแผนที่ภูมิประเทศ, การสํารวจด้วยภาพถ่าย
ทางอากาศ หรื อเทคนิ ค InSAR (สุ ริยะ และคณะ, 2553) ในปั จจุบนั มีหลายหน่ วยงานที่ สร้างแบบจําลองความสู ง
เชิ งเลขซึ่ งมีความละเอียดถูกต้องสู ง ในขณะเดียวกันก็ยงั มีแบบจําลองความสู งเชิ งเลข ที่เปิ ดให้ใช้บริ การโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย (Open sources DEMs) โดยแบบจําลองความสู งเชิงเลขรหัสเปิ ดที่เป็ นที่นิยมใช้งานทัว่ โลกได้แก่ ASTER
GDEM, SRTM DEM ฯลฯ (Unemaa et al., 2020) ซึ่ งแบบจําลอง 2 แหล่งที่กล่าวมานี้ มีขอ้ มูลให้บริ การครอบคลุม
พื้นที่ ทวั่ ประเทศไทย งานวิจยั นี้ ได้ทาํ การปรับปรุ งความถูกต้องของแบบจําลองความสู งเชิ งเลขรหัสเปิ ด โดยใช้
ข้อ มู ลที่ ไ ด้จากการสํา รวจระดับด้วยเทคนิ ค GNSS จํา นวน 9,467 หมุ ด ซึ่ งมี การทดสอบแล้วว่า มี ค วามถู กต้อ ง
เทียบเท่ามาตรฐานงานระดับชั้นที่ 3 จากโครงการการพัฒนาแบบจําลองยีออยด์ความละเอียดสู งของประเทศไทย
(กรมแผนที่ ทหาร, 2560) เป็ นข้อมูลในการประเมินความถูกต้องของแบบจําลองความสู งเชิ งเลขทั้ง 2 แหล่ง เพื่อ
ประเมินความคลาดเคลื่อน, วิเคราะห์สหสัมพันธ์ รวมถึงวิเคราะห์การถดถอย โดยพบว่า แบบจําลอง SRTM DEM
และ ASTER GDEM มี ค วามคลาดเคลื่ อ นเฉลี่ ย 1.848 เมตร และ -1.418 เมตร ตามลํา ดับ และมี ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 6.758 เมตร และ 9.098 เมตร ตามลําดับ จึ งพิจารณาว่าแบบจําลอง SRTM DEM มีความกระจายตัวของ
ความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า จึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาปรับปรุ งโดยกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ดว้ ยสมการการ
ถดถอยเชิ งเส้นมากกว่า เมื่อทําการปรับปรุ งแล้ว แบบจําลองความสู งเชิ งเลขปรับปรุ งมีความคลาดเคลื่อนของความ
สู งลดลงเหลือ -0.028 เมตร และเมื่อนําผลลัพธ์มาประเมินความถูกต้องกับข้อมูลค่าระดับสู งภูมิประเทศที่ ได้จาก
หมุดควบคุมและทดสอบ จํานวน 412 จุด พบว่ามีค่ารากกําลังสองเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนที่ 4.887 เมตร จากเดิมที่
ก่อนทําการปรับปรุ งมีค่า 6.207 เมตร ซึ่ งมีความถูกต้องใกล้เคียงค่าระดับภูมิประเทศขึ้นจากเดิม เหมาะแก่การนําไป
ประยุกต์ใช้งานมากขึ้น
สมมุติฐานและวัตถุประสงค์
สมมุติฐาน
ข้อมูลความสู งจากแบบจําลองความสู งเชิ งเลข ซึ่ งได้ขอ้ มูลมาจากการรับรู ้ระยะไกล เป็ นข้อมูลที่ มีความ
ละเอียดถูกต้องตํ่ากว่าข้อมูลที่ได้จากการสํารวจซึ่ งเป็ นการรังวัดค่าโดยตรง ดังนั้นข้อมูลจากการสํารวจที่ มีความถี่
ในการกระจายตัว (spatial distribution) สู งจึ งควรสามารถนํามาใช้เพิ่มความละเอียดถูกต้องให้กบั ข้อมูลที่ ได้จาก
การรับรู ้ระยะไกลได้
วัตถุประสงค์
ประเมินความถูกต้องของแบบจําลองความสู งเชิ งเลข SRTM DEM 90 m. และ ASTER GDEM 30 m. และ
พัฒนาแบบจําลองสําหรับปรับปรุ งแบบจําลองความสู งเชิ งเลขด้วยกระบวนการทางสถิติ จากนั้นตรวจสอบความ
ถูกต้องสําหรับการนําไปใช้งาน
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ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย
ข้อมูลแบบจําลองความสู งเชิ งเลขจากเว็บบริ การ SRTM DEM และ ASTER GDEM และข้อมูลค่าระดับ
หมุดสํารวจทําระดับชั้นที่ 3 ด้วยเทคนิคRTK GNSS และหมุดตรวจสอบหมุดระดับชั้นที่ 1 จากโครงข่ายระดับชั้นที่
1 ของประเทศ โดยมีรายละเอียดดังตาราง
Table 1 Research data and details
ลําดับ
ข้อมูล
1 SRTM DEM
2
3
4

รายละเอียดข้อมูล
ความละเอียดจุดภาพ 90 ม. แหล่งข้อมูล http://srtm.csi.cgiar.org/srtmdata/

ASTER GDEM
ระดับชั้นที่ 3 ด้วยวิธี GNSS
จํานวน 9,467 หมุด

ความละเอียดจุดภาพ 30 ม. แหล่งข้อมูล http://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp
สํารวจด้วยเทคนิคRTK GNSS จากการอ้างอิงค่าระดับจากหมุดระดับชั้นที่ 1
กรมแผนที่ทหาร ร่ วมกับแบบจําลองยีออยด์ THAI12H เทียบเท่ากับเกณฑ์งาน
ระดับชั้นที่ 3
ระดับชั้นที่ 1 (หมุดตรวจสอบ) เป็ นหมุดจากโครงข่ายระดับชั้นที่ 1 ของประเทศไทย
จํานวน 412 หมุด

วิธีการ

วิธีการศึ กษาเริ่ มจากประเมินค่าต่างระดับระหว่างหมุดสํารวจระดับและจุดภาพข้อมูลค่าระดับและสถิติ
ของค่าต่างระดับจากแบบจําลองความสู งเชิ งเลข SRTM DEM และ ASTER GDEM จากนั้นคัดเลือกแบบจํา ลอง
ความสู งที่มีค่าดีที่สุด (ค่าต่างระดับมีลกั ษณะการกระจายตัวแบบปกติ และมีค่าน้อย) มาทําการปรับปรุ งด้วยวิธีทาง
สถิติ ให้เป็ นแบบจําลองความสู งเชิ งเลขที่มีความถูกต้องมากขึ้น จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องด้วย หมุดระดับชั้น
ที่ 1 โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดัง Fig. 1

Fig. 1 Method and Process
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1. รวบรวมข้อมูลความสู งภูมิประเทศที่ได้จากการสํารวจระดับด้วยเทคนิคGNSS จํานวน 9,467 จุด ซึ่ งมี
ความละเอียดถูกต้องเทียบเท่ามาตราฐานงานระดับชั้นที่ 3 เพื่อใช้ประเมินแบบจําลองความสู งเชิงเลข และใช้สร้าง
แบบจําลองคณิ ตศาสตร์ในการปรับปรุ งแบบจําลองความสู งเชิงเลข
2. นําเข้าข้อมูลแบบจําลองความสู งเชิงเลขใช้ซอฟต์แวร์ QGIS 3.10.3 เพื่อประเมินค่าความสู งที่ได้จาก
แบบจําลองที่ตาํ แหน่งกริ ดที่ครอบคลุมค่าพิกดั เดียวกับหมุดค่าระดับที่ได้จากการสํารวจ โดยวิธีการ Sampling Point
จุดที่มีค่าระดับลงบนแบบจําลองความสู งเชิงเลขและรวบรวมค่าความสู งที่ได้ในทุกจุดนั้น
3. นําข้อมูล ค่าพิกดั ค่าความสู งที่ได้จากแบบจําลองความสู งเชิงเลข ค่าระดับสู งภูมิประเทศที่ได้จากการ
สํารวจ และค่าความต่างระหว่างความสู งของแบบจําลองความสู งกับระดับความสู งจากการสํารวจ มาวิเคราะห์ใน
เชิงสถิติโดยใช้ซอฟต์แวร์ JASP 0.13.1.0 นํามาเปรี ยบเทียบการประเมินระหว่างแบบจําลองความสู งเชิงเลขทั้ง 2
แหล่ง
4. คํานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ ของสมการเชิงเส้น ด้วยวิธีการถดถอยเชิงเส้น จากความสัมพันธ์ระหว่างความสู ง
จากแบบจําลองความสู งเชิงเลข และค่าระดับความสู งจากการสํารวจ และทําการปรับปรุ งความถูกต้องของ
แบบจําลองความสู งเชิงเลข
5. นําแบบจําลองผลลัพธ์ที่ได้ปรับปรุ งแล้ว มาตรวจสอบความถูกต้อง กับข้อมูลค่าระดับสู งภูมิประเทศที่
ได้จากหมุดควบคุมและทดสอบ (ระดับชั้นที่ 1) จํานวน 412 จุด ด้วยวิธีรากกําลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน
(Root Mean Square Error, RMSE) และประเมินความถูกต้องโดยการเปรี ยบเทียบกับแบบจําลองความสู งเชิงเลขที่
ไม่ได้ปรับปรุ ง

ผลการศึกษางานวิจัย
การประเมินความถูกต้ องเชิ งพื น้ ที่
ผลการประเมินความถูกต้องของแบบจําลองความสู งเชิงเลข SRTM DEM เปรี ยบเทียบกับค่าระดับความสู ง
จากการสํารวจระดับด้วยเทคนิ คGNSS พบว่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของแบบจําลองความสู งเชิงเลข SRTM DEM
อยูท่ ี่ 1.848 เมตร มีความคลาดเคลื่อนทั้งปริ มาณและความหนาแน่นมากอยูบ่ ริ เวณภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (จังหวัด
ชัยภูมิ และขอนแก่น), ภาคใต้ (จังหวัดระนอง, พังงา, ชุมพร และนครศรี ธรรมราช) และกระจายตัวบริ เวณภาคเหนือ
บางพื้นที่ ดังแสดงใน Fig. 2.
แบบจําลองความสู งเชิงเลข ASTER GDEM เปรี ยบเทียบกับค่าระดับความสู งจากการสํารวจระดับด้วย
เทคนิคGNSS พบว่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของแบบจําลองความสู งเชิงเลข ASTER GDEM อยูท่ ี่ -1.418 เมตร มี
ความคลาดเคลื่อนปริ มาณและความหนาแน่นมากอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกันกับแบบจําลอง SRTM DEM คือบริ เวณภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (ที่จงั หวัดขอนแก่นมากกว่าแบบจําลอง SRTM DEM), ภาคใต้ (ที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
มากกว่าแบบจําลอง SRTM DEM ) แต่มีความคลาดเคลื่อนที่กระจายตัวบริ เวณภาคเหนือน้อยกว่าแบบจําลอง SRTM
DEM ดังแสดงใน Fig. 3
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(A)

(B)

(A)

(B)

Fig. 2 SRTM DEM 90 m. spatial Assessment using GNSS-Derived Orthometric Height (9,467 Stations) showing
massive error in (A) Northeast of Thailand and (B) South of Thailand
(A)

(B)

(A)

(B)

Fig. 3 ASTER GDEM 30 m. spatial Assessment using GNSS-Derived Orthometric Height (9,467 Station) showing
massive error in (A) Northeast of Thailand and (B) South of Thailand
การประเมินความถูกต้ องเชิ งสถิติ
ผลการประเมินเชิ งสถิติของแบบจําลองความสู งเชิ งเลขทั้ง 2 แหล่งด้วยโปรแกรม JASP 0.13.1.0 พบว่า
แบบจําลองความสู งเชิงเลข SRTM DEM เปรี ยบเทียบกับค่าระดับความสู งจากการสํารวจระดับด้วยเทคนิคGNSS มี
ค่ามัธยฐาน (Median) ของความคลาดเคลื่อนอยูท่ ี่ 2.633 เมตร, ค่าฐานนิยม (Mode) คือ 1.264 เมตร, ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. Deviation) เท่ากับ 6.758 เมตร, ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเบ้ (Skewness) เท่ากับ -1.724 เมตร และมีพิสยั
กว้าง 183.41 เมตร ในขณะที่แบบจําลองความสู งเชิ งเลข ASTER GDEM เปรี ยบเทียบกับค่าระดับความสู งจากการ
สํารวจระดับด้วยเทคนิ คGNSS พบว่า ค่ามัธยฐาน (Median) ของความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ -0.602 เมตร, ค่าฐานนิ ยม
(Mode) คื อ -0.024 เมตร, ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) เท่ากับ 9.098 เมตร, ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเบ้
(Skewness) เท่ากับ -0.844 เมตร และมีพิสยั กว้าง 152.083 เมตร ตามที่แสดงใน Fig. 4
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(A)

(B)

Fig 4. (A) Descriptive Statistics of SRTM DEM Compared with GNSS-Derived Orthometric Height and (B)
ASTER GDEM Compared with GNSS-Derived Orthometric Height
จากแผนภาพการแจกแจงและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเห็นได้วา่ แบบจําลองความสู งเชิ งเลข SRTM
DEM มีความเบี่ยงเบนที่นอ้ ยกว่า ASTER GDEM อย่างชัดเจน
จากการวิ เ คราะห์ ส หสั ม พัน ธ์ พบว่ า แบบจํา ลองความสู ง เชิ ง เลขทั้ง 2 แบบนั้ น มี ค่ า ความสู ง ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ค่าระดับความสู งจากการสํารวจระดับด้วยเทคนิ คGNSS โดยแบบจําลอง SRTM และแบบจําลอง
ASTER นั้นมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Correlation Coefficient, r) ที่ 0.999 และ 0.998
ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลเชิงสถิติท้ งั จากการแจกแจง และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ จึงมีความเหมาะสมที่จะ
เลือกแบบจําลองความสู งเชิงเลข SRTM DEM มาทําการปรับปรุ งด้วยสมการความถดถอยเชิ งเส้น
การปรั บปรุ งคุณภาพด้ วยสมการการถดถอยเชิ งเส้ น
จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น พบว่าแบบจําลอง SRTM DEM มีความสัมพันธ์กบั ค่าระดับความสู ง
จากการสํารวจระดับด้วยเทคนิ ค GNSS ตามสมการ Modified STRM = (0.997*SRTM) – 1.467 ซึ่ งได้จากโปรแกรม
JASP 0.13.1.0 ตาม Fig. 5

Fig 5. Linear Regression Analysis for SRTM DEM 90m.
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เมื่อนําสมการดังกล่าวมาปรั บแก้แบบจําลองความสู งเชิ งเลข โดยการใช้ฟังก์ชน่ั Raster Calculator ของ
ซอฟต์แวร์ QGIS 3.10.3 จะได้แบบจําลองความสู งเชิ งเลขที่มีความใกล้เคียงกับค่าระดับความสู งภูมิประเทศมากขึ้ น
เปรี ยบเทียบกับแบบจําลองความสู งเชิงเลขที่ยงั ไม่ได้ปรับปรุ ง โดยแบบจําลองความสู งเชิ งเลขหลังจากการปรับปรุ ง
(Modified SRTM DEM) มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของค่าระดับสู ง ลดลงเหลือ -0.028 เมตร (จากเดิม มีความคลาด
เคลื่อนเฉลี่ ยอยู่ที่ 1.848 เมตร) แบบจําลองความสู งเชิ งเลข SRTM DEM ก่อนการปรับแก้และตําแหน่ งของหมุด
ตรวจสอบ รวมถึงค่าต่างระหว่างแบบจําลองดั้งเดิมและแบบจําลองหลักจากปรับปรุ ง แสดงตาม Fig. 6
(B)

(A)

Fig 6. (A) Modified SRTM DEM, white dots show 412 stations of 1st order leveling and (B) Modified SRTM DEM
Compared to SRTM DEM 90 m. where legend shows the amount of height adjusted
ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนด้ วยวิธีรากกําลังสองเฉลีย่
ผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลองที่ได้ปรับปรุ งด้วยสมการการถดถอยเชิงเส้น โดยใช้ค่าระดับ
ระดับ สู งภู มิประเทศที่ ไ ด้จากหมุ ด ควบคุ มและทดสอบ จํา นวน 412 จุ ด ด้ว ยวิ ธีร ากกํา ลังสองเฉลี่ ย ของความ
คลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error, RMSE) ตาม Equation 1

โดยที่ ค่า

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �

(1)

∑(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃−𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)2
𝑁𝑁

Prediction = ค่าความสู งที่ได้จากแบบจําลองที่ปรับปรุ งโดยสมการการถดถอยเชิงเส้น
Actual = ค่าระดับสู งภูมิประเทศที่ได้จากหมุดควบคุมและทดสอบ
N = จํานวนจุดตรวจสอบ 412 จุด
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จะได้ค่ารากกําลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน (RMSE) = 4.887 เมตร ซึ่ งดี กว่าแบบจําลองฯทั้งสอง
แบบที่ ยงั ไม่ได้รับการปรับปรุ ง ซึ่ งแบบจําลองความสู งเชิ งเลข SRTM DEM และ ASTER GDEM มีค่ารากกําลัง
สองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนจากหมุดควบคุมและทดสอบอยู่ที่ 6.207 เมตร และ 7.214 เมตร ตามลําดับ

สรุ ป

การใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการสํารวจระดับด้วยเทคนิ คGNSS มาประเมินความถูกต้องของแบบจําลองความสู ง
เชิ งเลขเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสม และใช้สมการการถดถอยเชิ งเส้นมาปรับปรุ งคุณภาพของแบบจําลองความสู ง
เชิ งเลข สามารถลดความคลาดเคลื่อนโดยรวม ทําให้ได้แบบจําลองที่มีความสู งใกล้เคียงกับภูมิประเทศจริ งมากขึ้น
มีความถูกต้องมากขึ้ น (4.88 เมตร จาก 6.21 เมตร และ 7.21 เมตร) โดยเฉพาะการนําแบบจําลองไปประยุกต์ใช้
(แบบจําลองปรับปรุ งเชิ งเส้น) หรื อมีการพัฒนาสมการปรับปรุ งที่ ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้ น เพื่อสามารถปรับปรุ งแยก
ตามคุณสมบัติของพื้นที่แต่ละภูมิภาคได้ ก็จะได้แบบจําลองที่ใกล้ภูมิประเทศมากขึ้นในอนาคต
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ศึกษาทดสอบการรับแรงอัดของท่อโพลีไวนิลคลอไรด์เติมด้วยคอนกรี ต (CFPT) จากคุณสมบัติการโอบ
รั ดของท่ อโพลี ไวนิ ลคลอไรด์ประกอบด้ว ยแรงตรงศู น ย์ โดยจะพิจารณาที่ ท่อขนาดเส้นผ่า นศู นย์กลางภายนอก 11.4
เซนติเมตร เปรี ยบเทียบกับคอนกรี ตทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10.8 เซนติเมตร ซึ่งใช้ท่อความยาว 30 เซนติเมตร
จากการศึ กษาทดสอบในห้องปฏิบตั ิการพบว่า ท่อโพลีไวนิ ลคลอไรด์เติมด้วยคอนกรี ต (CFPT) มีกาํ ลังมากกว่าคอนกรี ต
ทรงกระบอก 95 % สําหรับแรงอัดตรงศูนย์
คําสําคัญ: การทดสอบในห้องปฏิบตั ิการ, การโอบรัด, ท่อโพลีไวนิลคลอไรด์เติมด้วยคอนกรี ต, แรงตรงศูนย์

Abstract

In this paper, the confinement behavior of Polyvinyl chloride tube was studied through the intensive experimental
tests. The compressive forces were applied both axially and concentrically to various specimens of the Concrete-filled
Polyvinyl chloride tubes (CFPT). The outer diameter and the length of the tubes are 11.4 centimeters and 30 centimeters,
respectively. The test results of the CFPT were compared to ones of the pure concrete specimens, which has the diameter
of 10.8 centimeters. It was found that the axial strengths of the CFPTs were increased from the controlled pure concrete
specimens by 95 percent for concentric loading.
Keywords: concrete-filled polyvinyl chloride tube, concentric loading, confinement, experimental test
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คํานํา

ปั จจุบนั มีโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก โครงสร้างเหล็กรู ปพรรณ โครงสร้างคอนกรี ตโอบรัดด้วยท่อ
เหล็กรู ปพรรณเป็ นทางเลือกสําหรับงานออกแบบก่อสร้างอาคาร ซึ่ งยังคงมีขอ้ เสี ยในเรื่ องของการรักษาความคงทน
ของวัสดุ เนื่ องจากคอนกรี ตจะถูกกัดกร่ อนเมื่ออยู่ในสภาวะแปรปรวนตามชายฝั่ ง หรื ออยู่ในพื้นที่ ที่น้ าํ ขึ้ นนํ้าลง
ส่ วนเหล็กรู ปพรรณและคอนกรี ตที่โอบรัดด้วยท่อเหล็กรู ปพรรณนั้น อาจโดนกัดกร่ อนทําให้เกิดสนิ มได้ รวมทั้งมี
การนําความร้อน ส่ งผลทําให้สูญเสี ยความสามารถในการรับแรง ดังนั้น โครงสร้างข้างต้นที่ มีกาํ ลังสู งจะสู ญเสี ย
กําลังไป ถ้าหากเจอสภาวะแวดล้อมแปรปรวน
โพลีไวนิ ลคลอไรด์เติ มด้วยคอนกรี ต จึงเป็ นอีกทางเลือกในการคิ ดค้นโครงสร้างแบบใหม่ในอนาคต ซึ่ ง
Wang and Yang (2010) ได้มีการทดสอบกํา ลังรั บแรงอัด ตรงศู นย์จากท่ อโพลี ไ วนิ ลคลอไรด์ประเภทเทอร์ โ ม
พลาสติกเติมด้วยด้วยคอนกรี ต ด้วยเหตุจากการศึกษาคุณสมบัติของโพลีไวนิ ลคลอไรด์ประเภทเทอร์ โมพลาสติ ก
ที่ มีการนําไปทําเป็ นตอม่อสะพานเพื่อป้ องกันการกัดกร่ อนจากพื้นที่ ชายฝั่ งที่ มีน้ าํ ขึ้ นนํ้าลง ทําให้ตอม่อสะพานมี
ความคงทนมากขึ้น จากความหนาของท่อที่สามารถป้ องกันการกัดกร่ อนจากคอนกรี ตเสริ มเหล็กได้นอกจากนี้ ยงั มี
เรื่ องการนําความร้อน มีเพียงร้อยละ 0.6 ของเหล็กรู ปพรรณ และการโอบรัดของท่อกับตอม่อสะพานสามารถเพิ่ ม
ความเหนียวและป้องกันการแตกลายงาของคอนกรี ต โดยโพลีไวนิลคลอไรด์ใช้ติดตั้งกับตอม่อสะพาน ดังนั้น ความ
คงทนในพื้ นที่ น้ าํ ขึ้ นนํ้า ลง และความต้านทานการนําไฟฟ้ า ตํ่า จึ งเป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการทดสอบท่ อโพลี ไ วนิ ล
คลอไรด์เติมด้วยคอนกรี ต
ผู ้วิ จัย มี ค วามคิ ด นํา ท่ อ โพลี ไ วนิ ล คลอไรด์ ด ้ว ยท่ อ ประปาประเภท Unplasticized polyvinyl chloride
ตามมาตรฐาน มอก.17/2532 มาเติมด้วยคอนกรี ต มาทดสอบแรงอัดตรงศูนย์ เพื่อศึกษากําลังการรับแรงอัดของท่อ
โพลีไวนิ ลคลอไรด์เติมด้วยคอนกรี ตและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากการรับแรงอัด โดยจะศึกษาพฤติกรรมการรับ
แรงอัดตรงศูนย์ของท่อโพลีไวนิ ลคลอไรด์ CLASS 13.5 เติ มด้วยคอนกรี ตและเปรี ยบเที ยบกับพฤติ กรรมการรั บ
แรงอัดตรงศูนย์ของคอนกรี ตที่ มีขนาดเท่ากัน โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจยั คื อได้รับข้อมูลสมบัติ
ทางกลของโพลีไวนิลคลอไรด์เติมด้วยคอนกรี ตจากการรับแรงอัดตรงศูนย์ที่จะทําให้เพิ่มความคงทนของวัสดุ

งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

Han et al. (2014) ศึ กษาพฤติ กรรมของท่อเหล็กรู ปพรรณเติ มด้วยคอนกรี ตเพื่อรองรับแรงอัด พบว่าวัสดุ
แต่ละส่ วนจะช่วยต้านทานการวิบตั ิกนั และกัน ท่อเหล็กรู ปพรรณป้องกันการประลัยให้กบั คอนกรี ตด้วยการโอบรัด
ของคอนกรี ตจากท่อเหล็กรู ปพรรณ แกนคอนกรี ตป้องกันการโก่งดัดของท่อเหล็กรู ปพรรณจากการรองรับของแกน
คอนกรี ตกับท่อ จาก Fig. 1 (Han et al., 2014) ซึ่ งเห็นได้ว่าท่อเหล็กรู ปพรรณมีการโก่งดัดทั้งด้านในและด้านนอก
ของผิวท่อ คอนกรี ตมีการประลัยรู ปแบบการเฉื อน หากเป็ นท่อเหล็กรู ปพรรณเติมด้วยคอนกรี ต ท่อเหล็กรู ปพรรณ
เติมด้วยคอนกรี ตมีการวิบตั ิรูปแบบโก่งดัดในแนวท่อยากขึ้นเนื่ องจากการขยายตัวของคอนกรี ตต้านการโก่งดัดของ
ท่อ และการประลัยของคอนกรี ตยากขึ้นเพราะการโอบรัดของท่อ ทําให้เพิ่มความเหนี ยวของท่อเหล็กรู ปพรรณเติม
ด้วยคอนกรี ต
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Fig. 1 Behavior of concrete filled tube and Axial compressive behavior of CFST stub column
Lin-Hai Han ศึกษาความเหนี ยวของท่อเหล็กรู ปพรรณเติ มด้วยคอนกรี ตจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
กําลังกับการเปลี่ยนรู ปของท่อเหล็กกลวง ดัง Fig. 1 (Han et al., 2014) ของคอนกรี ตเสริ มเหล็ก คอนกรี ต และท่อ
เหล็กรู ปพรรณเติมด้วยคอนกรี ต พบว่า หลังจากที่วสั ดุรับแรงอัดตรงศูนย์จนถึงจุดที่รับกําลังสู งสุ ด กําลังรับแรงตรง
ศูนย์ของคอนกรี ตกับคอนกรี ตกําลังจะลดลงอย่างรวดเร็ วและพังทลายก่อนท่อเหล็กรู ปพรรณกลวงและท่อเหล็ก
รู ปพรรณเติมด้วยคอนกรี ต กําลังของท่อเหล็กรู ปพรรณกลวงที่มีค่าสู งสุ ดน้อยกว่าโครงสร้างประเภทอื่นจะลดลงช้า
กว่าคอนกรี ตและคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สําหรับกําลังของท่อเหล็กรู ปพรรณเติ มด้วยคอนกรี ต (CFST) จะลดลงช้าๆ
จนได้กาํ ลังที่มีค่าคงที่
Neelam and Kalaga (2002) ศึ กษาแนวโน้มของพฤติ กรรมรั บแรงดึ งของพลาสติ กประเภทโพลี ไ วนิ ล
คลอไรด์เป็ นรู ป Coupon โดยมีพฤติกรรมประเภท Non-Linear Behavior จะมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบยืดหยุ่นอย่าง
รวดเร็ วจนถึงจุดสู งสุ ดซึ่ งเป็ นจุดครากด้วย หลังจากที่ผา่ นจุดครากไป วัสดุเกิดการคอดค่อนข้างนานก่อนจะเกิดการ
วิบตั ิ แสดงให้เห็นถึงความเหนี ยวของพลาสติ ก จากการทดสอบดังกล่าวตามภาพ Fig. 2 (อัตราส่ วนแกน Strain
1 cm : 20 % และ อั ต ราส่ วนแกน Stress 1 cm : 2000 psi) (Neelam and Kalaga, 2002) แสดงให้ เ ห็ นว่ า
โพลีไวนิลคลอไรด์มีคุณสมบัติความเหนียวอยูพ่ อสมควร

Fig. 2 Typical tensile stress-strain relationship (Size of picture: 5.5 × 10 cm)
Oyawa (2015) ทดสอบคอนกรี ตที่ โ อบรั ด ด้ ว ยท่ อ โพลี ไ วนิ ลคลอไรด์ ประเภท Unplasticized
Poly-Vinyl Chloride ในการรับแรงอัดในแนวแกน ด้วยการนําคอนกรี ตที่ ที่มีส่วนผสมจากมวลรวมที่ มาจากทราย
แม่น้ าํ ที่ผ่านการคละขนาด กับหิ น และมีปูนซี เมนต์ประเภทปอร์ ตแลนด์ประเภท 1 ผสมกับนํ้าทําการทดสอบแรง
ตรงศูนย์ดว้ ยเครื่ องมือทดสอบรับแรงอัด เมื่อทําการทดลอง พบว่าเกิด Micro Cracking ในช่วงกลางของการทดสอบ
และท่อพลาสติกเมื่อถึงจุดสิ้ นสุ ดของกระบวนการทดสอบ
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Fig. 3 Typical composite and empty UPVC tube specimens after test – failure mode. (A) Shearing; (B) Midheight bulging; (C) Top bulging; (D) Bursting
การวิบตั ิ ที่เกิ ดขึ้ นจากการทดสอบมีท้ งั หมด 4 รู ปแบบ ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั ประสิ ทธิ ภาพการโอบรัดของท่อจาก
อัตราส่ วนระหว่างเส้นผ่านศู นย์กลางภายนอกกับความหนา (D/t) ในการทดสอบครั้ งนี้ สําหรั บการวิบตั ิ ในการ
ทดสอบดัง Fig. 3 (Oyawa et al, 2015) ได้แก่
1. การวิบตั ิจากแรงเฉื อน (Shear Type) วิบตั ิจากความเค้นเฉื อนทางเดียวของคอนกรี ต ดัง Fig. 3A
2. การปูด (Bulging) เป็ นการขยายของโครงสร้าง เกิดที่ตรงกลางหรื อด้านบนของตัวอย่างดัง Figs. 3B–3C
3. การระเบิดของท่อ UPVC (Bursting) หลังจากท่อ UPVC รับการบีบอัดไม่ไหว รายละเอียดตาม Fig. 3D
ผูว้ ิจยั ดําเนินการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องข้างต้นแล้ว เนื่องจากโพลีไวนิลคลอไรด์เป็ นวัสดุที่มีความเหนี ยว
ความยืดหยุน่ มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมแปรปรวนและทนทานสารเคมี มีการป้องกันไม่ให้เกิดการแตกลายงา
และการพังทลายแบบทันทีทนั ใด ผูว้ ิจยั ตัดสิ นใจนําท่อโพลีไวนิ ลคลอไรด์ ทดสอบการรับแรงอัดประเภทแรงตรง
ศูนย์ โดยท่อโพลีไวนิ ลคลอไรด์ประเภทท่อประปา Class 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติ เมตร และมีเส้น
ผ่านศูนย์กลางภายนอก 11.4 เซนติเมตร เติมด้วยคอนกรี ตที่มีกาํ ลังรับแรงอัดประลัยตํ่า เปรี ยบเทียบกับคอนกรี ตที่ มี
กําลังและขนาดใกล้เคียงกัน ผูว้ ิจยั คิดค้นวิธีการดังต่อไปนี้

อุปกรณ์ และวิธีการ

ผู ว้ ิ จัย ใช้ท่ อ ประปาประเภทโพลี ไ วนิ ล คลอไรด์ CLASS 13.5 ความหนา 8.1 มิ ล ลิ เ มตรมอก.17/2532
ขนาด 4 นิ้ ว เส้นผ่า นศู นย์กลางภายนอก 11.4 เซนติ เ มตร กรอกท่ อด้วยคอนกรี ตจํานวน 3 ตัวอย่า ง และจัด ทํา
คอนกรี ตที่มีขนาดใกล้เคียงกันจํานวน 3 ตัวอย่าง ติดตั้งบนชุดติดตั้งตัวอย่างทดสอบแรงอัดตาม Fig.4

Fig. 4 Compression specimen installation set
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วิธีการทดสอบแรงตรงศูนย์
1. ทดสอบแรงดึงของโพลีไวนิ ลคลอไรด์ CLASS 13.5 ตามมาตรฐาน ASTM D638
2. ทํา ตัวอย่า งคอนกรี ต ที่ มีค่ า กํา ลังรั บแรงอัด ประลัย ที่ 28 วันเท่ า กับ 169 ksc เส้นผ่า นศู นย์กลาง 10.8
เซนติเมตรโดยมีค่าความยาว 30 เซนติเมตร จํานวน 3 ตัวอย่าง หลังจากตัวอย่างแห้ง จึงบ่มด้วยนํ้า เมื่ออายุไม่นอ้ ย
กว่า 28 วัน จึงทําการเตรี ยมทดสอบ
3. ทํา ตัวอย่า งโพลี ไ วนิ ลคลอไรด์ CLASS 13.5 เส้นผ่า นศู นย์กลางภายนอก 11.4 เซนติ เ มตร เติ มด้ว ย
คอนกรี ตที่มีค่ากําลังรับแรงอัดประลัยที่ 28 วันเท่ากับ 178.5 ksc ความยาว 30 เซนติเมตร จํานวน 3 ตัวอย่าง ได้แก่
หลังจากตัวอย่างแห้ง จึงบ่มด้วยนํ้าเมื่ออายุไม่นอ้ ยกว่า 28 วัน จึงทําการเตรี ยมทดสอบ
4. ในการทดสอบแรงอัด จะดํา เนิ นการติ ด ตั้งติ ด ตั้งตัวอย่า งในชุ ด ตัวอย่า งทดสอบแรงอัด และนํา ไป
ทดสอบแรงอัดด้วยเครื่ อง Universal Testing Machine ประสิ ทธิ ภาพ 80 ตัน ใช้ความเร็ วระหว่าง 0.1 – 0.2 มม./นาที
สํา หรั บ คอนกรี ต ทรงกระบอก และความเร็ ว ระหว่า ง 0.5–1 มม./นาที สํา หรั บ ท่ อโพลี ไ วนิ ลคลอไรด์เ ติ มด้ว ย
คอนกรี ต

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ผูว้ ิ จัย ดํา เนิ น การทดสอบแรงดึ งของท่ อ โพลี ไ วนิ ลคลอไรด์จ ากตัวอย่า งทดสอบประเภท Drum Bell
ประเภท type3-ขนาดตามมาตรฐาน ASTM-D-638 จํานวน 5 ตัวอย่างด้วยเครื่ องทดสอบ Universal Testing Machine
กําลังรับแรงสู งสุ ด 80 ตัน ความเร็ ว 1 มิลลิเมตร/นาที (ข้อแนะนํามาจากจากมาตรฐาน ASTM D-638 ให้ดึงด้วย
ความเร็ ว 0.2–2 มิ ลลิ เมตร/นาที ) ได้กาํ ลังรั บแรงดึ งที่ จุดครากเฉลี่ ย 205 ksc ค่ าโมดู ลสั ยืดหยุ่นเฉลี่ ย 91,527 ksc
ค่าความเครี ยดเฉลี่ยจุดครากเท่ากับ 0.0026
จากการทดสอบท่ อ โพลี ไ วนิ ลคลอไรด์ class 13.5 ขนาดเส้นผ่า นศู นย์กลางภายนอก 11.4 เซนติ เ มตร
จํานวน 3 ตัวอย่าง กําลังแรงอัดตรงศูนย์เฉลี่ยเท่ากับ 26.6 Mpa มีผลการทดลอง ดัง Table 1
Table 1 Concrete filled PVC tube Experimental results: Ultimate Force
Tube
Outside
Ultimate
No.
Specimen
thickness
diameter
compression force
(mm)
(mm)
(ton)
1
CPFTA-30-1
8.1
114.3
28.1
2
CPFTA--30-2
8.1
114.7
27.2
3
CPFTA-30--3
8.1
114.2
26.7

Ultimate
Compression
Strength (Mpa)
27.4
26.3
26.1

จากการทดสอบคอนกรี ตชนิ ดผสมเทรู ปร่ างทรงกระบอก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10.8 เซนติ เมตร จํานวน
3 ตัวอย่าง กําลังแรงอัดตรงศูนย์เทียบเท่าพื้นที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.48 ตัน มีผลการทดลองดัง Table 2
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Table 2 Concrete Experimental results : Ultimate Force
Outside Diameter Ultimate compression
No.
Specimen
(mm)
force
1
2
3

CA-30-1
CA-30-2
CA-30-3

109
108.3
108.9

10.7
13.00
13.8

Ultimate
Compression
Strength (Mpa)
11.46
14.09
14.89

จากการทดสอบ จะพบว่า กําลังของท่อโพลีไวนิ ลคลอไรด์เติ มด้วยคอนกรี ตที่ จุดประลัย มีประสิ ทธิ ภาพ
การโอบรัดที่ 1.95 หรื อ 95 % นัน่ คือมีกาํ ลังเพิ่มขึ้น 95 %
ส่ วนพฤติกรรมที่เกิดขึ้น จากการติดตั้ง Strain gage บริ เวณตรงกลางวัสดุ ในแนวเดียวกับแกนหลัก 2 จุด
และแกนรอง 1 จุด รวมทั้งเครื่ องวัดระยะยืดแนวราบ 1 จุดในแนวราบตรงกลาง และในแนวดิ่ง 1 จุด จึงขอนําเสนอ
พฤติกรรมของตัวอย่างหมายเลข CFPTA-30-2 และตัวอย่าง CA-30-3 พบว่ามีพฤติกรรมดังนี้
พฤติกรรมของตัวอย่าง CFPTA-30-2 วัดจากการวัดค่าความเครี ยดจาก Strain gage บริ เวณตรงกลางวัสดุ ใน
แนวเดียวกับแกนหลัก 2 จุด (ตามจุดที่ 2 (ch2) และ 3 (ch3)) และแกนรอง 1 จุด (จุดที่ 4 (ch4)) โดยจะเกิดการหดตัว
ของวัสดุทุกจุดจากการเกิดความเครี ยดติดลบและจะไม่วิบตั ิทนั ทีทนั ใด โดยเกิดการโก่งตัวรู ปแบบ Top Buldging

Fig. 5 Failure of CFPTA-30-2 after finished test

Fig. 6 Force-Strain at ch2, 3 results of CFPTA-30-2
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Fig. 7 Force-Strain at ch4 and Force-Vertical Displacement results of CFPTA-30-2
จาก Figs. 6–7 จะเห็นการเพิ่มขึ้ นของแรงอัดในแนวดิ่ งมีหน่ วยเป็ นกิ โลกรัมกับความเครี ยดในแนวราบ
รวมทั้งกราฟแรงอัดกับการหดตัวแนวดิ่ง โดยจุด CH 2 ซึ่ งอยูต่ รงกลางวัสดุแกนหลักของแรงอัด จะมีความเครี ยดติด
ลบเนื่ องจากวัสดุกาํ ลังเกิดการโอบรัดจนกระทัง่ ถึงจุดที่มีค่ากําลังสู งสุ ด 26.1 ตัน เริ่ มมีการบีบอัดมากขึ้นเนื่ องจากมี
การปูดบริ เวณด้านบนหรื อ Top Buldging ของวัสดุท้ งั สองด้านทําให้เกิดการบีบอัดจุด CH3 ด้วย ส่ วนจุด CH4 ที่อยู่
แนวแกนรองของวัสดุมีพฤติกรรมเหมือนจุด CH2 เช่นกัน หลังกําลังสู งสุ ด แรงจะลดลงค่อยเป็ นค่อยไป
พฤติกรรมของตัวอย่าง CA-30-3 พิจารณาได้จากการวัดค่าความเครี ยดจาก Strain gage บริ เวณตรงกลาง
วัสดุ ในแนวเดียวกับแกนหลัก 2 จุด (ตามหมายเลข CH 2 และหมายเลข CH 3) และแกนรอง 1 จุด (หมายเลข CH 4)
ซึ่ งจะเกิดความเครี ยดในจุดต่างโดยมีแนวโน้มจะเกิดการหดตัวของวัสดุทุกจุด และวิบตั ิทนั ทีทนั ใด รวมทั้งการวัด
ค่าการหดตัวของวัสดุในแนวดิ่ง จะพบว่าหลังจากผ่านจุดสู งสุ ดของกําลังรับแรงอัด กําลังจะตกลงทันทีทนั ใด
(A)

(B)

(C)

Fig. 8 Force-Strain CH2 (A), CH4 (B), vertical displacement results (C) of CA-30-3

สรุ ป

จากการทดสอบข้างต้น จะเห็นได้ว่า ท่อโพลีไวนิ ลคลอไรด์ class 13.5 เดิมด้วยคอนกรี ตมีแนวโน้มจะรับ
แรงเพิ่มขึ้ นจากคอนกรี ตทรงกระบอกที่ มีความยาวเท่ากัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคี ยงกัน จากการทดลอง
พบว่าเมื่อนํามาเทียบเท่ากันพบว่ามีกาํ ลังมากกว่าถึง 95 % และมีพฤติกรรมที่มีการวิบตั ิแบบค่อยเป็ นค่อยไป กําลัง
จะค่อยๆลดลง เนื่ องจากประสิ ทธิ ภาพการยืดของโพลีไวนิ ลคลอไรด์และการโอบรัดไม่ให้วสั ดุประลัยทันที ทําให้
วัสดุโพลีไวนิ ลคลอไรด์เติมด้วยคอนกรี ตมีความเหนี ยวมากกว่าคอนกรี ตและคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซึ่ งมีความคงทน
มากขึ้ น หากท่ อโพลี ไ วนิ ลคลอไรด์มีคุณสมบัติ ในการรั บแรงดึ งเพิ่ มขึ้ น ทําให้ท่อโพลี ไวนิ ลคลอไรด์เ ติ มด้ว ย
คอนกรี ตมีความเหนียวมากขึ้น
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การประมาณค่ าปริมาณการใช้ นํา้ ของอ้ อยในเขตพืน้ ทีช่ ลประทานของโครงการส่ งนํา้ และบํารุ งรักษา
กระเสี ยว จังหวัดสุ พรรณบุรี โดยใช้ เทคโนโลยีการสํ ารวจระยะไกล
Water requirement estimation of Sugarcane in Kraseaw's irrigation project, Suphan Buri Province
by using remote sensing technology
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บทคัดย่ อ

การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประมาณค่าปริ มาณความต้องการในการใช้น้ าํ ของอ้อยจากค่าปริ มาณการใช้น้ าํ ของ
พืชอ้างอิงกับค่าสัมประสิ ทธิ์ การใช้น้ าํ ของอ้อย ในเขตพื้นที่ชลประทานโครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษากระเสี ยว จังหวัด
สุ พรรณบุรี สําหรับเป็ นข้อมูลการวางแผนจัดสรรนํ้าให้ออ้ ยในภาพรวมตามอายุของอ้อยที่ ปลูกในเขตพื้นที่ ชลประทาน
ทั้งหมดประมาณ 45.50 ตารางกิโลเมตร ในหนึ่ งฤดูหีบอ้อย เพื่อให้มีความเหมาะสมของปริ มาณการส่ งนํ้าต่อความต้องการ
ในการใช้น้ าํ ของอ้อยที่แท้จริ ง โดยนําเทคโนโลยีสาํ รวจระยะไกลมาประยุกต์ใช้ในการหาปริ มาณการใช้น้ าํ ของอ้อย ร่ วมกับ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การใช้น้ าํ ของอ้อยที่ แปรผันตามสภาวะหรื ออายุของอ้อย จากการพิจารณาค่าดัชนี พืชพรรณ NDVI จาก
ดาวเทียม Sentinal-2 ในการเทียบเคียง และร่ วมกับใช้ขอ้ มูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาจากข้อมูลออนไลน์ของคลังข้อมูลนํ้าและ
ภู มิ อ ากาศแห่ ง ชาติ เพื่ อ คํา นวณปริ ม าณการใช้น้ ํา ของพื ช อ้า งอิ ง ด้ว ยสมการ Penman-Monteith และนํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม า
คํานวณหาค่าปริ มาณการใช้น้ าํ ของอ้อย ในเขตพื้นที่โครงการส่งนํ้าและบํารุ งรักษากระเสี ยว ทําให้ทราบค่าปริ มาณการใช้น้ าํ
ของอ้อยที่ละเอียดและมีความถูกต้องมากขึ้น
คําสําคัญ: ค่าสัมประสิ ทธิ์พืช, ดัชนีพืชพรรณ NDVI, ปริ มาณการใช้น้ าํ ของพืชอ้างอิง, Sentinel-2

Abstract

This research objective is to estimate water requirement of sugarcane using Evapotranspiration (ET) in Kraseaw's irrigation
project, Suphan Buri Province. The result can be used for managing water resource in project area that will reach the requirement in
of crop the project area at 45.50 km2. The technique that use is adapt remote sensing technology to determine water requirement with
Penman-Monteith and satellite image data from Sentinel-2. Which is 10x10 m2 resolution of normalized difference vegetable index
(NDVI) and meteorology data. This research focused on Sugarcane that crop coefficient (Kc) vary on crop condition and age of crop
along with NDVI compared. Moreover, meteorology data is used to calculate reference crop water usage by Penman-Monteith
equation. As a result, the actual Sugarcane water requirement can be calculated with more accuracy.
Keywords: crop factor, normalized difference vegetable index, reference crop evapotranspiration, sentinel-2
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คํานํา

กรมชลประทานเป็ นหน่ วยงานหลักในการบริ หารจัดการนํ้า มีภารกิ จจัดสรรนํ้าให้แก่ผูใ้ ช้น้ าํ อย่างทัว่ ถึงและ
เป็ นธรรม ซึ่ งในปั จจุบนั ประเทศไทยประสบปั ญหาสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ส่ งผลให้ปริ มาณนํ้าต้นทุนในเขื่ อน
ต่างๆ ไม่เพียงพอต่อการบริ หารจัดการนํ้า เกิดปั ญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ จึงจําเป็ นต้องมีการจัดสรรนํ้าให้เพียงพอต่ อ
ความต้องการในพื้นที่ ทั้งนี้ การบริ หารจัดการนํ้าจําเป็ นต้องทราบค่าปริ มาณการใช้น้ าํ ของพืช เพื่อคํานวณปริ มาณนํ้า
ที่ส่งให้แต่ละพื้นที่ งานวิจยั นี้ ศึกษาการปลูกอ้อยในเขตพื้นที่ชลประทานของโครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษากระเสี ยว
จังหวัดสุ พรรณบุรี เนื่ องจากมีการทําการเกษตรอย่างต่อเนื่ อง และมีปริ มาณนํ้าต้นทุนที่จาํ กัด ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกอ้อย
เป็ นกรณี ศึกษา เนื่ องจากในพื้นที่โครงการมีการปลูกอ้อยเป็ นจํานวนมาก อีกทั้งอ้อยยังเป็ นพืชเศรษฐกิจที่ใช้น้ าํ น้อย มี
ตลาดรองรับผลผลิตค่อนข้างแน่ นอน มีราคาตอบแทนต่อไร่ สูง และมีการประกันราคาจากรัฐบาล แต่เนื่ องจากอ้อย
มักจะมีปัญหาเรื่ องปริ มาณผลผลิตที่ได้แต่ละปี ไม่แน่นอน ซึ่ งมีปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้อง คือ ปริ มาณนํ้าที่ได้รับไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการนํ้าของอ้อยในช่ วงการเจริ ญเติ บโต ส่ งผลให้ออ้ ยขาดแคลนนํ้าในบางช่ วงของการเจริ ญเติ บโต และ
หลายพื้นที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานมีการปลูกอ้อยต่อเนื่ องตลอดทั้งปี ไม่สามารถระบุช่วงเวลาเริ่ มต้นการปลูกได้
อย่างชัดเจน ทําให้การคํานวณความต้องการการใช้น้ าํ ชลประทานในพื้นที่ ที่ปลูกอ้อยโดยใช้ค่า Kc ที่ อา้ งอิงจากกรม
ชลประทานทําได้ยาก ผูว้ ิจยั จึ งมี แนวคิ ดที่ จะนําการสํารวจระยะไกลด้วยภาพถ่ายจากดาวเที ยม (satellite remote
sensing) มาประยุกต์ใช้ในการคํานวณหาปริ มาณการใช้น้ าํ ของอ้อยในเขตพื้นที่ชลประทานของโครงการส่ งนํ้าและ
บํารุ งรักษากระเสี ยว จังหวัดสุ พรรณบุรี เพื่อนําผลการศึกษาครั้งนี้ ไปใช้เป็ นแนวทางในพัฒนาการติ ดตามปริ มาณ
การใช้น้ าํ ของพืชสนับสนุนการบริ หารจัดการนํ้าที่มีประสิ ทธิ ภาพในระดับสู งขึ้นต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนิ นงาน (1) ภาพถ่ายดาวเทียม (2) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (3) โปรแกรม Quantum GIS
และ (4) โปรแกรม Microsoft Excel
วิธีการดําเนินงาน
1. หาค่าปริ มาณการใช้น้ าํ ของพืชอ้างอิง (ETo) ด้วยวิธี Penman-Monteith ตามคู่มือ FAO-56
วิธีการคํานวณปริ มาณการใช้น้ าํ ของพืชจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาตามแนวทางของ Penman เป็ นวิธีที่ได้รับ
ความนิ ยมใช้มากกว่าวิธีการคํานวณโดยใช้ขอ้ มูลอุณหภูมิหรื อโดยใช้ขอ้ มูลรังสี แสงอาทิ ตย์ถึงแม้ว่าการหาโดยใช้
อุณหภู มิและรั งสี แสงอาทิ ตย์จะต้องการข้อมูลและมี ความซับซ้อนในการคํานวณน้อยกว่า แต่ เนื่ องจากวิธีข อง
Penman ได้ร วบรวมองค์ประกอบทุ กอย่า งที่ มีผ ลต่ อการใช้น้ าํ ของพื ชมาอยู่ในสมการ จึ งให้ผ ลการคํา นวณที่
ใกล้เคียงกับค่าที่วดั ได้ดีกว่าวิธีอื่นๆ (วิบูลย์, 2526)
วิธี FAO Penman-Monteith (Allen et al., 1998) เป็ นวิธีการคํานวณการใช้น้ าํ ของพืชอ้างอิงตามคู่มือ FAO
Irrigation and Drainage Paper no 56 หรื อ เรี ย กโดยย่ อ FAO-56 เป็ นวิ ธี ก ารคํา นวณที่ พ ัฒ นามาจากพื้ น ฐานของ
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สมการของ Penman-Monteith โดยปั จจุ บนั FAO ได้แนะนําให้ใช้สมการนี้ เป็ นวิธีมาตรฐานสําหรับการคํานวณ
ปริ มาณการใช้น้ าํ ของพืชอ้างอิง (Smith et al., 1992)
การประมวลผลหาค่าปริ มาณการใช้น้ าํ ของพืชอ้างอิงตามสมการ Penman-Monteith นั้น ข้อมูลที่ใช้คาํ นวณ
จะประกอบได้ดว้ ยตัวแปร Rn = พลังงานการแผ่รังสี ดวงอาทิ ตย์สุทธิ ที่พ้ืนผิว (MJ m-2day-1) ตัวแปร G = พลังงาน
ความร้อนที่ถ่ายลงดิน (MJ m-2day-1) ตัวแปร T = อุณหภูมิอากาศ (°C) ตัวแปร u2 = ความเร็ วลมที่ระดับความสู ง 2
เมตรจากผิวดิน (m s-1) ตัวแปร es – ea = ผลต่างระหว่างความดันไอนํ้าอิ่มตัว (es) กับความดันไอนํ้าจริ งในอากาศ (ea)
(kPa) ตัวแปร Δ = ความชันของโค้งความดันไอนํ้าอิ่มตัวหรื อโค้งความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและแรงดันไอนํ้า
(kPa °C-1) ตัวแปร γ = ค่าคงที่ของเทอมความชื้น (psychrometric constant) (kPa °C-1) ดัง Equation 1
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =

0.408∆(𝑅𝑅𝑛𝑛 −G)+γ

900
𝑢𝑢 (𝑒𝑒 −𝑒𝑒𝑎𝑎 )
𝑇𝑇+273 2 𝑠𝑠

∆+γ(1+0.34𝑢𝑢2 )

(1)

การคํานวณปริ มาณการใช้น้ าํ ของพืชอ้างอิงด้วยสมการ FAO Penman-Monteith ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก
คือ (1) การหาค่าพารามิเตอร์ ของภูมิอากาศ (2) การคํานวณค่าความดันไอนํ้าในอากาศที่ ขาด (es - ea) (3) การหาพลังงาน
รั งสี แสงอาทิ ตย์สุ ทธิ ที่ พ้ื นผิ ว (Rn) และ (4) การคํานวณปริ มาณการใช้น้ าํ ของพื ชอ้า งอิ ง (ETo) แต่ ละขั้นตอนมี
รายละเอียดดังนี้
1.1 การหาค่าพารามิเตอร์ ของภูมิอากาศ โดยมีขอ้ มูลที่ ตอ้ งใช้สําหรับการคํานวณ ได้แก่ ข้อมูล
อุณหภูมิสูงสุ ดประจําวัน (Tmax) อุณหภูมิต่ าํ สุ ดประจําวัน (Tmin) ระดับความสู ง (z) และ ความเร็ วลม (u2) โดยใช้
ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาจากข้อมูลออนไลน์ของคลังข้อมูลนํ้าและภู มิอากาศแห่ งชาติ สามารถคํานวณได้ตาม
Equation 2
γ = 0.665 × 10−3 P

(2)

เมื่อ ความดันบรรยากาศ (atmospheric pressure, P ) เป็ นความดันที่เกิดจากนํ้าหนักบรรยากาศโลกที่ กดทับ
เหนื อ พื้ นผิ ว มี หน่ วยเป็ น กิ โ ลปาสคาล (kPa) ในการหาปริ มาณการใช้น้ ํา ของพื ช อ้า งอิ ง ได้เ ลื อกใช้ค วามดัน
บรรยากาศที่อุณหภูมิ 20°C เป็ นมาตรฐาน โดยให้ปรับแก้ค่าตามระดับความสู ง z สามารถคํานวณได้ตาม Equation 3
𝑃𝑃 = 101.3(

293−0.0065𝑧𝑧 5.26
)
293

(3)

ความชันของโค้งความดันไอนํ้าอิ่ มตัว (slope of vapor pressure curve) หรื อโค้งความสัมพันธ์ระหว่า ง
อุณหภูมิและความดันไอนํ้าอิ่มตัว เขียนด้วยสัญลักษณ์ Δ มีหน่วยเป็ น kPa°C−1 สามารถคํานวณได้ตาม Equation 4
∆ =

17.27𝑇𝑇
)
𝑇𝑇+237.3
(𝑇𝑇+237.3)2

2503exp(

(4)

1.2 การคํานวณค่าความดันไอนํ้าในอากาศที่ขาด (es-ea)
กรณี ที่มีเพียงข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (RHmean) อย่างเดียว สามารถคํานวณได้ตาม Equation 5
𝑒𝑒𝑎𝑎 =

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒 𝑜𝑜 (𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )+𝑒𝑒 𝑜𝑜 (𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )
2

100
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ในกรณี มีขอ้ มูลอุณหภูมิต่าํ สุ ดและสู งสุ ดประจําวัน ความดันไอนํ้าอิ่มตัวสามารถหาได้จากความดันไอนํ้า
อิ่มตัวเฉลี่ย สามารถคํานวณได้ตาม Equation 6
𝑒𝑒𝑠𝑠 =

𝑒𝑒 𝑜𝑜 (𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )+𝑒𝑒 𝑜𝑜 (𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )

(6)

2

ความดันไอนํ้าอิ่มตัว สามารถคํานวณได้ตาม Equation 7
𝑒𝑒 𝑜𝑜 (𝑇𝑇) = 0.6108𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(

17.27𝑇𝑇

𝑇𝑇+237.3

)

(7)

1.3 การหาพลังงานการแผ่รังสี สุทธิ ที่พ้ืนผิว (Rn) สามารถคํานวณได้ตาม Equation 8
Rn = Rns - Rnl

(8)

พลังงานการแผ่รังสี ช่วงคลื่นสั้นสุ ทธิ (Rns) สามารถคํานวณได้ตาม Equation 9
Rns = (1 - α )Rs
(9)
โดย α = อัลเบโด (albedo) เป็ นโดยค่าการสะท้อนแสงของพื้นผิวโลกใช้เท่ากับ 0.23 สําหรับพืชอ้างอิง, ค่า
albedo เปลี่ ย นแปลงไปตามลัก ษณะของพื้ น ผิ ว และมุ ม ที่ รั ง สี ด วงอาทิ ต ย์ต กกระทบ เช่ น พื้ น ผิ ว ที่ เ ป็ นหิ ม ะ
มีค่าประมาณ 0.95 พื้นผิวดินชื้ นมีค่าประมาณ 0.05 พื้นผิวที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณมีค่าประมาณ 0.2–0.25 เป็ นต้น,
Rs = รังสี แสงอาทิตย์ช่วงคลื่นสั้น (MJ m-2 day-1)
พลังงานการแผ่รังสี ช่วงคลื่นสั้น (Rs) สามารถคํานวณได้ตาม Equation 10
𝑛𝑛

𝑅𝑅𝑠𝑠 = (𝑎𝑎𝑠𝑠 + 𝑏𝑏𝑠𝑠 )𝑅𝑅𝑎𝑎
𝑁𝑁

(10)

โดย n = จํ า นวนชั่ ว โมงแสงแดดที่ แ ท้ จ ริ งที่ ต รวจวั ด ได้ ใ นรอบวั น , N = จํ า นวนชั่ ว โมงแสงแดด
ที่เป็ นไปได้สูงสุ ดในรอบวัน, Ra = พลังงานการแผ่รังสี ที่ช้ นั นอกของบรรยากาศโลก (MJ 2 day-1), ค่า as และ bs เป็ นค่าคงที่
ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ ในกรณี ที่ไม่มีขอ้ มูลสําหรับปรับเทียบค่า as และ bs คู่มือ FAO-56 แนะนําให้ใช้ as = 0.25 และ bs =
0.50
พลังงานการแผ่รังสี ช่วงคลื่นสั้นในกรณี ทอ้ งฟ้าปลอดโปร่ ง (clear-sky solar radiation, Rso) เป็ นค่าพลังงาน
การแผ่รั งสี ด วงอาทิ ต ย์ที่มาถึ งพื้ นผิ วในกรณี ที่ ท้องฟ้ า ไม่ มีเ มฆปกคลุ ม (n = N) เป็ นค่ า ที่ ใช้ในสมการคํา นวณ
พลังงานการแผ่รังสี ช่วงคลื่นยาวสุ ทธิ (Rnl) สามารถคํานวณได้ตาม Equation 11
Rso = (as + bs )Ra
(11)
ในกรณี ที่ไม่มีขอ้ มูลสําหรับปรับเทียบค่า as และ bs คู่มือ FAO-56 แนะนําให้ใช้ as = 0.25 และ bs = 0.50 หรื อ
(as +bs ) = 0.75 และปรับค่าตามระดับความสู ง ( z ) ดังนั้น พลังงานการแผ่รังสี ช่วงคลื่นสั้นในกรณี ทอ้ งฟ้าปลอดโปร่ ง (Rso)
สามารถคํานวณได้ตาม Equation 12
Rso = (0.75+ 2×10−5 z)Ra
โดย z = ระดับความสู งจากนํ้าทะเลปานกลาง (m)
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พลังงานการแผ่รังสี ที่ช้ นั นอกบรรยากาศโลก (Ra) สามารถคํานวณได้ตาม Equation 13
𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠 +𝑑𝑑𝑟𝑟

𝑅𝑅𝑎𝑎 = (

𝜋𝜋

)(𝜔𝜔𝑠𝑠 sin(∅) sin(𝛿𝛿) + cos(∅)cos(𝛿𝛿)sin(𝜔𝜔𝑠𝑠 ))

(13)

โดย Gsc = ค่าคงตัวพลังงานจากดวงอาทิ ตย์ (solar constant) เท่ากับ 118.11 MJ m-2 day-1, dr = ส่ วนกลับของ
ระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิ ตย์สัมพัทธ์, ωs = มุมของดวงอาทิ ตย์ตามเวลา (sunset hour angle) หน่ วยเป็ น
radian, ∅ = ละติจูด หน่วยเป็ น radian, δ = มุมเบนของดวงอาทิตย์ตามฤดูกาล (solar declination) หน่วยเป็ น radian
พลังงานการแผ่รังสี ช่วงคลื่นยาวสุ ทธิ (Rnl) สามารถคํานวณได้ตาม Equation 14
4
4
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝐾𝐾
+𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝐾𝐾

𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛 = σ(

2

)(0.34 − 0.14�𝑒𝑒𝑎𝑎 )(1.35

𝑅𝑅𝑠𝑠

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠

− 0.35)

(14)

โดยที่ σ = ค่ าคงที่ ของ Stefan-Boltzmann มี ค่า 4.903 × 10-9 (MJ K-4m-2day-1), Tmax,K = อุณหภู มิสูงสุ ดประจําวัน
หน่ วยเป็ นเคลวิน (K), Tmin,K = อุณหภู มิต่ าํ สุ ดประจําวันวัน หน่ วยเป็ นเคลวิน (K), ea = ความดันไอนํ้าจริ งในอากาศ (kPa),
Rs = พลังงานการแผ่รังสี ช่วงคลื่นสั้น (MJ m-2day-1), Rso = พลังงานการแผ่รังสี ช่วงคลื่นสั้นกรณี ฟ้าปลอดโปร่ ง (MJ m-2day-1)
พลัง งานความร้ อ นที่ ถ่ า ยลงดิ น (soil heat flux, G) ถื อ ว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงน้อ ยมากในรอบ 1 วัน
จึ งกําหนดให้ G ≈ 0 ในกรณี คาํ นวณการใช้น้ าํ เป็ นรายวัน ส่ วนกรณี คาํ นวณเป็ นรายเดือน สามารถคํานวณได้ตาม
Equation 15
Gmonth, i = 0.07(Tmonth, i+1 - Tmonth, i1)

(15)

โดยที่ Tmonth, i-1 เป็ นอุณหภูมิเฉลี่ยของเดื อนก่ อนหน้านี้ (°C), Tmonth,i+1 เป็ นอุณหภูมิเฉลี่ยของเดื อ น
ต่อไป (°C)
1.4 การคํานวณปริ มาณการใช้น้ าํ ของพื ชอ้างอิ ง (ETo) ปริ มาณการใช้น้ าํ ของพื ชอ้างอิ งคํานวณจาก
พารามิเตอร์ต่างๆ ที่หาจากขั้นตอนก่อนหน้านี้
2. กําหนดค่าสัมประสิ ทธิ์ การใช้น้ าํ ของอ้อย (Kc)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การใช้น้ าํ ของอ้อยที่เป็ นตัวเลขค่าสัมประสิ ทธิ์ เป็ นผลงานที่ได้จากการศึกษา ทดลอง และ
วิจยั ฯ โดยนักวิจยั สาขาต่างๆ ของส่ วนการใช้น้ าํ ชลประทาน สามารถหาข้อมูลได้จากศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์
สถานการณ์น้ าํ กรมชลประทาน แต่เนื่ องจากค่า Kc จะแบ่งตามอายุของพืช เพราะแต่ละอายุของพืชจะมีการใช้น้ าํ
แตกต่ างกัน ดังนั้นจึ งได้ประยุกต์ใช้ค่า NDVI มาใช้ในการประมาณอายุของอ้อยในพื้ นที่ โครงการตามวิ ธี การ
ดังต่อไปนี้
2.1 การประมวลผลข้อมูล NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)
ประมวลผลข้อมูล NDVI จากข้อมูล Sentinel-2 ได้จากความแตกต่างระหว่างการสะท้อนคลื่ น
อิ น ฟาเรดใกล้ (Near-infrared) และคลื่ น สี แ ดง (Red) สามารถคํา นวณ NDVI จากข้อ มู ล ดาวเที ย ม Sentinel-2
(Equation 16):
B8−B4
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =
(16)
B8+B4
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2.2 กําหนดอายุออ้ ยจากข้อมูล NDVI
ค่ า Kc จะแบ่ งตามอายุออ้ ยเป็ นรายเดื อน แต่ เพื่ อให้ง่ายต่ อการทําความเข้าใจเรื่ องอายุของอ้อย
งานวิจยั นี้ จึงแบ่งอายุออ้ ยออกเป็ น 4 ช่วงอายุ คือ ระยะตั้งต้น (เดือนที่ 1–2) ระยะแตกกอ (เดือนที่ 3–5) ระยะยืดปล้อง
(เดือนที่ 6–8) และระยะสุ กแก่ (เดื อนที่ 9–10) ดังนั้น การกําหนดอายุออ้ ยด้วยค่า NDVI จึ งใช้การแบ่งชั้นระหว่าง
ของค่ า NDVI คื อ ระหว่าง 0.30–0.62 จะได้แปลงปลูกอ้อย 4 ช่ วงอายุ คื อ ระยะตั้งต้น NDVI ระหว่าง 0.30–0.31
ระยะแตกกอ NDVI ระหว่าง 0.31–0.46 ระยะยืดปล้อง NDVI ระหว่าง 0.46–0.54 และระยะสุ กแก่ NDVI ระหว่าง
0.54–0.62

Fig. 1 Samples of sugar cane fields, Kraseaw's irrigation project, Suphan Buri Province as of November 26, 2019
2.3 การกําหนดค่าสัมประสิ ทธิ์ การใช้น้ าํ ของอ้อย (Kc)
นํา ค่ า Kc ที่ ก ํา หนดอายุ อ ้อ ยเป็ น 10 เดื อ น ไปแบ่ ง ชั้น ค่ า NDVI โดยสั ง เกตค่ า NDVI ในช่ ว งที่ อ ้อ ย
เริ่ มเจริ ญเติบโต ค่า NDVI ที่ได้จะมีค่าสู งขึ้นจนถึงช่วงการเก็บเกี่ยว ค่า NDVI ที่ได้จะมีค่าลดลง ทั้งนี้ กาํ หนดให้ค่า
NDVI สู งสุ ดเป็ นช่วงก่อนการเก็บเกี่ ยว จากนั้นนําค่า NDVI ที่ได้อื่นมาแบ่งชั้นตามค่า Kc จึงได้ค่า NDVI ออกเป็ น 10
ช่วง ดังแสดงใน Table 1 จะได้เกณฑ์การกําหนดอายุออ้ ยรายเดือนจากค่าดัชนี NDVI สําหรับสร้างเป็ นข้อมูลต่อไป
Table 1 Result of Kc determination according to sugarcane aging range and NDVI index value
Month Penman - Monteith Crop coefficient (Kc)
Growth phase
Germination & Establishment
Feb-62
0.65
Phase
Germination & Establishment
Mar-62
0.86
Phase
Apr-62
1.13
Tillering Phase
May62
1.35
Tillering Phase
Jun-62
1.56
Tillering Phase
Jul-62
1.29
Grand Growth Period
Aug-62
1.20
Grand Growth Period
Sep-62
0.93
Grand Growth Period
Oct-62
0.63
Ripening Phase
Nov-62
0.52
Ripening Phase
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NDVI
0.3039
0.3102
0.3208
0.4473
0.4609
0.5481
0.6138
0.6260
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3. การคํานวณค่าปริ มาณการใช้น้ าํ ของอ้อย (ETc)
การคํานวณค่าปริ มาณการใช้น้ าํ ของอ้อย (ETc) ของแต่ละจุดภาพในแต่ละเดือน คือ การนําค่า ETo และ Kc
(Equation 17)
ETc = ETo x Kc

(17)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ค่ าปริ มาณการใช้ นา้ํ ของพืชอ้ างอิง (ETo)
ผลการคํานวณค่าปริ มาณการใช้น้ าํ ของพืชอ้างอิงด้วยสมการ Penman-Monteith ตามสมการที่ 1 ได้ผลลัพธ์
เป็ นค่าปริ มาณการใช้น้ าํ ของพืชอ้างอิง ดังแสดงใน Table 2
Table 2 Reference water consumption value between February to November 2019
Month
Reference Crop Evapotranspiration (ETo) mm./d
Feb-62
3.93
Mar-62
5.67
Apr-62
5.75
May-62
6.06
Jun-62
6.28
Jul-62
Aug-62
Sep-62
3.57
Oct-62
4.33
Nov-62
4.58
ค่ าปริ มาณการใช้ นา้ํ ของอ้ อย (ETc)
ผลการคํานวณค่าปริ มาณการใช้น้ าํ ของอ้อยตามสมการที่ 17 ของปริ มาณการใช้น้ าํ ในรายจุดภาพหรื อหนึ่ ง
ค่ า ต่ อ หน่ ว ยพื้ น ที่ 10 × 10 ตารางเมตร เมื่ อ นํา ค่ า ดัง กล่ า วไปคํา นวณกับ พื้ น ที่ ป ลู ก อ้อ ยทั้ง หมดในเขตพื้ น ที่
ชลประทานประมาณ 45.50 ตารางกิโลเมตร จะได้ปริ มาณการใช้น้ าํ ในพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมดในโครงการส่ งนํ้าและ
บํารุ งรักษากระเสี ยว จังหวัดสุ พรรณบุรี (ลูกบาศก์เมตร/วัน) ผลลัพธ์ดงั แสดงใน Table 3
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Table 3 The results of calculating water consumption of sugar cane
Month

Penman Monteith Crop
coefficient (Kc)

Reference Crop
Evapotranspiration
(ETo) mm./d

Feb-62
Mar-62
Apr-62
May-62
Jun-62
Jul-62
Aug-62
Sep-62
Oct-62
Nov-62

0.65
0.86
1.13
1.35
1.56
1.29
1.20
0.93
0.63
0.52

3.93
5.67
5.75
6.06
6.28
3.57
4.33
4.58

Crop
Evapotranspiration
of sugarcane (ET)
mm./d
2.55
4.87
6.49
8.18
9.80
3.32
2.73
2.38

The volume of Crop
Evapotranspiration of
sugar cane cultivation
area (m3./d)
116,142.48
221,685.27
295,451.09
372,234.65
445,872.83
151,160.60
124,176.25
108,268.75

ทั้งนี้ ค่ าในช่ วงเดื อนกรกฎาคม-สิ งหาคม 2562 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเที ยม sentinel-2 มี เมฆปกคลุมตลอดทั้ง
เดือนเนื่องจากอยูใ่ นช่วงฤดูฝน ทําให้ไม่สามารถนําภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการศึกษาได้

สรุ ป

ผลการศึกษาปริ มาณการใช้น้ าํ ของอ้อยในเขตพื้นที่ชลประทานของโครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษากระเสี ยว
จังหวัดสุ พรรณบุรี พบว่า ปริ มาตรการใช้น้ าํ ในพื้นที่ปลูกอ้อยมากที่สุดในช่ วงเดือนมิถุนายน 445,872.83 ลบ.ม./วัน
และน้อยที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน 108,268.75 ลบ.ม./วัน ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ขอ้ มูล
อุตุนิยมวิทยามาคํานวณประมาณการใช้น้ าํ ของอ้อยเชิ งพื้นที่ อย่างละเอียด และได้แสดงให้เห็นความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ขอ้ มูลจากดาวเทียมรายละเอียดสู ง Sentinel-2 ในการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้พฒั นาเป็ นระบบติดตาม
การใช้น้ าํ เพื่อสร้างระบบต่อยอดที่สามารถบริ หารจัดการนํ้าในเขตพื้นที่ชลประทานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดได้
ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

วิ ท ยานิ พ นธ์ เ ล่ ม นี้ เสร็ จ สมบู ร ณ์ ไ ด้ด ้ว ยดี ด้ว ยความกรุ ณ าและความช่ ว ยเหลื อ อย่า งดี ย่ิ ง จากอาจารย์
รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา อาจารย์ที่ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ์ หลัก ที่ ให้ความกรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา ให้คาํ แนะนําเสนอ
ข้อคิ ดเห็นที่ เป็ นประโยชน์ ช่ วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ จนกระทั้งการทําวิทยานิ พนธ์เสร็ จสมบูรณ์ และขอ
กราบขอบพระคุณ รศ.ดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม ที่คอยชี้ แนะแนวทางการทําวิทยานิ พนธ์ ซึ่ ง
นับว่าเป็ นสิ่ งที่ มีคุณค่ายิ่ง ขอขอบคุ ณหน่ วยงานต่ างๆ และกรมชลประทานที่ ให้ความช่ วยเหลื อในด้านข้อมู ลที่ ใช้
ประกอบการทําวิทยานิ พนธ์เล่มนี้
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ พลของรู ปแบบหิ้ งสะท้อนแสงโค้งต่อปริ มาณแสงธรรมชาติในร้านขายยา
โดยได้ทาํ การศึ กษาอิทธิ พลของรู ปแบบหิ้ งสะท้อนแสงทั้งหมด 8 รู ปแบบ เพื่อนํามาเปรี ยบเที ยบค่าความส่ องสว่างและ
ค่ า ความสมํ่า เสมอของแสง โดยทํา การจํา ลองด้ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ DIALux 4.13 และกํา หนดร้ า นขายยาที่ ใ ช้
เป็ นกรณี ศึกษาขนาด 4×8 เมตร สู ง 3.5 เมตร ช่องเปิ ดเป็ นระบบโครงสร้างผนังกระจกเปิ ดโล่งหันไปทางด้านทิศเหนื อ ทิศใต้
ทิ ศตะวันออก และทิ ศตะวันตกของอาคาร ในสภาพท้องฟ้ าแบบโปร่ ง และมีการใช้งานในห้องตั้งแต่ช่วงเวลา 8.00–18.00 น.
โดยทดสอบตัวแปรต้นคือ รู ปแบบหิ้ งสะท้อนแสงแบบโค้ง 8 รู ปแบบ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าค่าของการส่ องสว่างเฉลี่ยทั้งปี
จากรู ปแบบเกือบทุกรู ปแบบที่ทาํ การทดสอบมีค่าสูงกว่า 500 ลักซ์ เป็ นค่าจากการศึกษาเทียบเคียงห้องจ่ายยาในโรงพยาบาล
โดยทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก รู ปแบบหิ้ งแสงโค้งที่เหมาะสมที่สุดที่จะนํามาใช้กบั ร้านขายยาคือหิ้งแสงโค้งภายนอก
มุมขึ้น 30o ภายในมุม 0o (รู ปแบบที่ 4) โดยทิ ศตะวันตกรู ปแบบหิ้ งแสงโค้งที่เหมาะสมที่สุดที่จะนํามาใช้กบั ร้านขายยาคือ
โค้งภายนอกมุม 0o ภายในมุมขึ้น 30o (รู ปแบบที่ 3)
คําสําคัญ: ร้านขายยา, แสงธรรมชาติ, หิ้งสะท้อนแสงโค้ง

Abstract

The purpose of this study is to investigate the effect of characteristic of curve light shelf on amount of daylighting
in a drug store. There were 8 types of curve light shelf investigated in terms of illuminance levels and uniformity simulated
by using DIALux 4.13. The simulation was carried out when it was a clear sky condition and opening hour is from 8.00
a.m. – 6.00 p.m. only. The case study in this study was a drug store room with 4m. wide × 8m. long × 3.5m. high. The
study explored 4 orientations of the room, which are when the room have a wall glazing facing the north, the south, the
east and the west. Eight options of curve light shelf in a drug store were investigated. The results of yielded the conclusion
that most of the types of investigated curved light shelf gave illuminance values higher than 500 Lux (Study values CIE).
The best types of curve light shelf using in for the north, the south and the east of the drug store room were option 4 (curve
light shelf with 0 o inside cantilever and 30 o upward outside cantilever). And, the best option for West of the drug store
room is option 3 (curve light shelf with 30 o upward inside cantilever and 0 o outside cantilever)
Keywords: curve light shelf, daylight, drug store
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คํานํา

ร้านขายยาเป็ นตัวแทนร้านขายผลิตภัณฑ์ที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์และปั จจุบนั ธุรกิจประเภทนี้
ได้มีรู ป แบบการจัด จําหน่ ายเพื่ อเข้าถึ งกลุ่ มเป้ าหมายในชุ มชนและจังหวัดกระจายอยู่ต ามที่ ต่ างๆ เพื่ อให้ผูค้ น
ได้เข้าถึงได้ง่ายจากการสํารวจเบื้ องต้นพบว่า การใช้แสงสว่างในร้านขายยาไม่ว่าจะเป็ นการใช้แสงประดิ ษฐ์และ
แสงธรรมชาติ ยงั ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ ไม่ได้มีการป้ องกันแสงแดดเข้ามาในร้านขายยา ซึ่ งจะยัง
ส่ งผลทําให้เกิ ดปั ญหาทางด้านการมองเห็น แสงบาดตา ความร้อน และรังสี UV และ IR ที่ เข้ามาในร้านดังกล่าว
จะก่อให้เกิ ดการทําลายต่อเวชภัณฑ์ต่างๆ ในร้านได้โดยจากการสํารวจพบว่า มีแสงแดดส่ องเข้าในร้านโดยตรง
ส่ องผลิตภัณฑ์บางส่ วนโดยเฉพาะบริ เวณหน้าร้านและค่าความส่ องสว่างของร้านขายยาได้เทียบเคียงกับห้องจ่ายยา
คือ 500 ลักซ์ (CIE, 2011)
หิ้ งสะท้อนแสงเป็ นเทคนิ คการใช้แสงธรรมชาติที่มีการศึ กษาในอดี ต โดยหิ้ งสะท้อนแสง (Light Shelf)
สามารถดึ งแสงธรรมชาติ เข้ามาใช้ภายในอาคาร และยังสามารถป้ องกันแสงแดดโดยสะท้อนแสงแดดขึ้ นไปยัง
ฝ้ าเพดานก่อนสะท้อนลงมาในห้อง ดังนั้น การสะท้อนแสงดังกล่าวจะช่ วยในการลดปริ มาณความร้อน รังสี UV
และรังสี IR ซึ่ งทําให้บรรจุภณ
ั ฑ์และฉลากยาต่างๆ ไม่ซีดจาง และไม่เกิดการเสื่ อมสภาพของยาได้ นอกจากนี้ยงั ช่ วย
ทําให้เกิดความสว่างของฝ้าเพดานที่ มากขึ้ นและกระจายแสงให้สมํ่าเสมอในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น เพื่อใช้งานในหน้าที่ ต่างๆ
ที่ ค่อนข้างยากในร้านขายา อาทิ การอ่านฉลากยา และการตรวจอาการเบื้ องต้น รวมไปถึ งทําให้เกิ ดภาวะสบายตา
ที่เพิ่มขึ้นได้ (สุ ธิวตั ร, 2559) นอกจากนี้ ในแง่การถ่ายเทความร้อนเข้ามาในอาคารร้านขายยา การติดตั้งหิ้ งสะท้อนแสง
จะทําหน้าที่กนั แสงแดดจึงช่วยลดภาระการทําความเย็นได้อีกทางหนึ่ง ถึงแม้การติดตั้งหิ้งสะท้อนแสงในร้านขายยา
จะมี อ ย่ า งมากมาย อย่ า งไรก็ ต ามจากการรวบรวมเอกสารพบว่ า มี ก ารศึ ก ษารู ป แบบหิ้ ง แสงโค้ง ต่ อ ปริ ม าณ
แสงธรรมชาติในอาคารต่างๆ ในประเทศไทย (ราตรี , 2559; สุ ธิวตั ร, 2559; Sok, 2019) แต่ยงั ไม่มีการศึกษารู ปแบบ
หิ้งสะท้อนแสงโค้งที่เหมาะสมกับร้านขายยาทั้งในการศึกษาในต่างประเทศและในประเทศไทย
การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ที่จะศึ กษาอิ ทธิ พลของหิ้ งสะท้อนแสงโค้งต่ อปริ มาณแสงธรรมชาติ ใน
ร้านขายยา โดยศึกษาเฉพาะร้านขายยาประเภทห้องแถว โดยหวังว่าผลการศึกษาจะสามารถนํามาใช้ในการปรับปรุ ง
รู ป แบบการใช้แ สงธรรมชาติ ในร้ านยา และเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบแสงธรรมชาติ ในอาคารธุ รกิ จที่ มี
ความคล้ายคลึงกันต่อไปได้

อุปกรณ์ และวิธีการ
รู ปแบบของร้ านขายยาในการศึกษา
การศึ กษาครั้งนี้ ได้ศึกษาร้านขายยาแผนปั จจุบนั ประเภท ข.ย.1 ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากเป็ น
รู ปแบบร้านขายยาส่ วนใหญ่ในประเทศไทยโดยมีขนาด 1 ห้องแถว หน้ากว้าง 4 เมตร ลึก 8 เมตร ความสู ง 3.5 เมตร
โดยมีเคาน์เตอร์คิดเงินและโต๊ะให้คาํ ปรึ กษาโดยมีรายละเอียดดังภาพด้านล่าง (Fig. 1)
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Fig. 1 Plan and perspective of drug store in this study
วิธีการในการศึกษา
ในการศึ กษาจะทําการเก็บข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ในอาคารพาณิ ชย์ โดยมีการสํารวจและการบันทึ กค่าต่ างๆ
โดยในส่ วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการสํารวจมีดงั นี้ ตลับเมตร เข็มทิศ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในส่ วนการการศึกษารู ปแบบของ
หิ้ งสะท้อนแสงโค้งที่ เหมาะสมที่สุดต่ออาคารร้านขายยา จะใช้โปรแกรม DIALux 4.13 ที่ใช้ในการจําลองและคํานวณ
ค่าแสง เนื่ องจากโปรแกรมดังกล่าวมีความถูกต้องแม่นยําในการจําลองแสงสว่างและใช้ในหลายการศึกษาในอดี ต
อีกทั้งยังประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย (อวิรุทธ์, 2554; กรธิ ชา และสุ ทศั น์, 2556; บริ รักษ์, 2557) โดยทําการจําลองร้าน
ขายา (รู ปแบบมาตรฐาน) ที่ต้ งั อยู่ในกรุ งเทพมหานครโดยการกําหนดเวลาการทดลอง 8.00–16.00 น. ทุกๆ 2 ชัว่ โมง
ณ วันที่ 21 ของเดือนมีนาคม (equinox), มิถุนายน (summer solstice) และเดือนธันวาคม (winter solstice) ในสภาพ
ท้องฟ้ าแบบโปร่ ง โดยศึกษารู ปแบบร้านขายาที่มีการหันช่องเปิ ดไปทางทิศเหนื อ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
โดยศึกษาผลการศึกษาค่าความส่ องสว่างและค่าความสมํ่าเสมอของแสงของการติดตั้งรู ปแบบหิ้ งสะท้อนแสงโค้ง
และสรุ ปรู ปแบบที่ดีที่สุดโดยการหาเปรี ยบเทียบค่าความส่ องสว่างเฉลี่ยทั้งปี และหากค่าความส่ องสว่างเฉลี่ยทั้งปี
เกิ นค่ า มาตรฐานในการวิ จัย นี้ คือ 500 ลักซ์ โดยเที ย บเคี ย งจากห้องจ่ า ยยา (CIE, 2011) หลายรู ปแบบจะทําการ
เปรี ยบเทียบค่าความสมํ่าเสมอของแสงเฉลี่ยทั้งปี โดยมีเกณฑ์อยู่ที่ 0.6 (CIE, 2011) เพื่อสรุ ปหารู ปแบบที่ดีที่สุดใน
แต่ละทิศต่อไป
ตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปรต้นในการศึกษาครั้งนี้มี 1 ปัจจัย ได้แก่ รู ปแบบของหิ้งแสงโค้ง โดยประกอบด้วย 8 รู ปแบบ โดยมี
ระยะยื่ นภายในและภายนอก 1 เมตร ทั้งหมด แต่ มีมุมองศาการโค้งขึ้ นและลงที่ แ ตกต่ างกัน โดยการโค้งของ
หิ้งสะท้อนแสงจะเป็ นความโค้งที่รัศมี 1.33 เมตร จากขอบด้านบนของช่องเปิ ดด้านบน และมุมโค้งขึ้น 30o หมายถึง
มุมยก 30 o จากแนวระนาบ และมุมโค้งลง 30 o หมายถึง มุมลง 30 o จากแนวระนาบ ดังแสดงในรู ปที่ 2 (Fig. 2)
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Fig. 2 Method to determined degree of light shelf
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
Table 1 Independent variables to be investigated in the study
Description

Perspective

Standard type
Full glazing with 80 %
transmission tempered glass
Option 1
Curve light shelf with 30 o
downward inside cantilever
and 0 o outside cantilever

Option 2
Curve light shelf with 0 o
inside cantilever and 30 o
downward outside cantilever
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Table 1 (continued).
Description
Option 3
Curve light shelf with 30 o upward
inside cantilever and
0 o outside cantilever

Perspective

Option 4
Curve light shelf with 0 o inside
cantilever and 30 o upward outside
cantilever

Option 5
Curve light shelf with 30 o
downward inside cantilever and 30
o
upward outside cantilever

Option 6
Curve light shelf with 30 o upward
inside cantilever and 30 o downward
outside cantilever
Option 7
Curve light shelf with
30 o downward inside cantilever
and 30 o downward outside
cantilever
Option 8
Curve light shelf with
30 o upward inside cantilever and 30
o
upward outside cantilever.
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการศึกษาค่ าความส่ องสว่ างเฉลีย่ ทั้งปี และค่ าความสมํา่ เสมอของแสงทั้งปี สําหรั บทิ ศใต้
รู ปที่ 3 (Fig. 3) และรู ปที่ 4 (Fig. 4) แสดงผลการศึกษาค่าความส่ องสว่างเฉลี่ยทั้งปี และค่าความสมํ่าเสมอ
ของแสงทั้งปี สําหรับทิศใต้ โดยค่าความส่ องสว่างเฉลี่ยทั้งปี ของรู ปแบบที่ทดสอบส่ วนใหญ่เกินมาตรฐาน 500 ลักซ์
ยกเว้นรู ปแบบที่ 6 โดยรู ปแบบที่ก่อให้เกิดค่าความส่ องสว่างเฉลี่ยทั้งปี สู งที่สุดคือรู ปแบบที่ 4 (1116.83 ลักซ์) และ
ตํ่าที่สุดคือรู ปแบบที่ 6 (434.62 ลักซ์) เมื่อพิจารณาค่าความสมํ่าเสมอของแสงเฉลี่ยทั้งปี สําหรับทิศใต้พบว่า รู ปแบบ
ที่ดีที่สุดเป็ นรู ปแบบที่ 4 โดยมีค่าความสมํ่าเสมอของแสงเฉลี่ยทั้งปี สู งที่สุด (0.362)
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Average Annual Illuminance in South Orientation
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Fig. 3 Average annual illuminance (lux) of curved light shelves options in south orientation
Average Annual Uniformity in South Orientation
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Fig. 4 Average annual uniformity of curved light shelves options in south orientation
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ผลการศึกษาค่ าความส่ องสว่ างเฉลีย่ ทั้งปี และค่ าความสมํา่ เสมอของแสงทั้งปี สําหรั บทิ ศเหนือ
รู ปที่ 5 (Fig. 4) และรู ปที่ 6 (Fig. 6) แสดงผลการศึกษาค่าความส่ องสว่างเฉลี่ยทั้งปี และค่าความสมํ่าเสมอ
ของแสงทั้งปี สําหรั บทิ ศเหนื อ ผลการศึ กษาพบว่ า ค่ าความส่ องสว่ างเฉลี่ ยทั้งปี ของรู ปแบบที่ 4 และรู ปแบบที่ 5
เกินมาตรฐาน 500 ลักซ์ โดยรู ปแบบที่ก่อให้เกิดค่าความส่ องสว่างเฉลี่ยทั้งปี สู งที่สุดคือรู ปแบบที่ 5 (534.04 ลักซ์) และ
ตํ่าที่สุดคือรู ปแบบที่ 6 (264.46 ลักซ์) เมื่อพิจารณาค่าความสมํ่าเสมอของแสงเฉลี่ยทั้งปี สําหรับทิศเหนือพบว่ารู ปแบบที่
ดีที่สุดเป็ นรู ปแบบที่ 4 โดยมีค่าความสมํ่าเสมอของแสงเฉลี่ยทั้งปี สู งที่สุด (0.394)
Average Annual Illuminance in North Orientation
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Fig. 5 Average annual illuminance (lux) of curved light shelves options in north orientation
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Fig. 6 Average annual uniformity of curved light shelves options in north orientation
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ผลการศึกษาค่ าความส่ องสว่ างเฉลีย่ ทั้งปี และค่ าความสมํา่ เสมอของแสงทั้งปี สําหรั บทิ ศตะวันออก
รู ปที่ 7 (Fig. 7) และรู ปที่ 8 (Fig. 8) แสดงผลการศึกษาค่าความส่ องสว่างเฉลี่ยทั้งปี และค่าความสมํ่าเสมอ
ของแสงทั้ง ปี สําหรั บทิ ศตะวันออก ผลการศึ กษาพบว่ า ค่ าความส่ องสว่ างเฉลี่ ยทั้งปี ของทุ กรู ปแบบที่ ทดสอบ
เกินมาตรฐาน 500 ลักซ์โดยรู ปแบบที่ก่อให้เกิดค่าความส่ องสว่างเฉลี่ยทั้งปี สู งที่สุดคือรู ปแบบที่ 5 (1,540.08 ลักซ์) และ
ตํ่าที่สุดคือรู ปแบบที่ 6 (683.66 ลักซ์) เมื่อพิจารณาค่าความสมํ่าเสมอของแสงเฉลี่ยทั้งปี สําหรับทิศตะวันออก พบว่า
รู ปแบบที่ดีที่สุดเป็ นรู ปแบบที่ 4 โดยมีค่าความสมํ่าเสมอของแสงเฉลี่ยทั้งปี สู งที่สุด (0.347)
Average Annual Illuminance in East Orientation
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Fig. 7 Average annual illuminance (lux) of curved light shelves options in east orientation
Average Annual Uniformity in East Orientation
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Fig. 8 Average annual uniformity of curved light shelves options in east orientation
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ผลการศึกษาค่ าความส่ องสว่ างเฉลีย่ ทั้งปี และค่ าความสมํา่ เสมอของแสงทั้งปี สําหรั บทิ ศตะวันตก
รู ป ที่ 9 (Fig. 9) และรู ป ที่ 10 (Fig. 10) แสดงผลการศึ ก ษาค่ า ความส่ อ งสว่ า งเฉลี่ ย ทั้ง ปี และค่ า ความ
สมํ่าเสมอของแสงทั้งปี สําหรับทิศตะวันตก ผลการศึกษาพบว่า ค่าความส่ องสว่างเฉลี่ยทั้งปี ของทุกรู ปแบบที่ทดสอบ
เกินมาตรฐาน 500 ลักซ์โดยรู ปแบบที่ก่อให้เกิดค่าความส่ องสว่างเฉลี่ยทั้งปี สู งที่สุดคือรู ปแบบที่ 5 (1,444.67 ลักซ์) และ
ตํ่าที่ สุดคื อรู ปแบบที่ 6 (601.39 ลักซ์) เมื่อพิจารณาค่าความสมํ่าเสมอของแสงเฉลี่ยทั้งปี สําหรับทิ ศตะวันตกพบว่า
รู ปแบบที่ดีที่สุดเป็ นรู ปแบบที่ 3 โดยมีค่าความสมํ่าเสมอของแสงเฉลี่ยทั้งปี สู งที่สุด (0.349)
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Fig. 9 Average annual illuminance (lux) of curved light shelves options in west orientation
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Fig. 10 Average annual uniformity of curved light shelves options in west orientation
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สรุ ป

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึ กษาอิ ทธิ พลของรู ปแบบหิ้ งสะท้อนแสงโค้งต่ อปริ มาณแสงธรรมชาติ ใน
ร้านขายยา ในส่ วนรู ปแบบมาตรฐานนั้น (ไม่มีการติ ดตั้งหิ้ งสะท้อนแสง) ค่าความส่ องสว่างมีค่าเกิ นค่ามาตฐานวิจยั
ที่ 500 ลักซ์ท้ งั หมด แต่ส่วนค่าความสมํ่าเสมอภาพรวมยังไม่ดีเท่าการมีหิ้งแสง และเมื่อทําการศึ กษาอิทธิ พลของ
รู ปแบบหิ้ งสะท้อนแสงทั้งหมด 8 รู ปแบบ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าค่าของการส่ องสว่างเฉลี่ยทั้งปี จากรู ปแบบเกือบ
ทุ กรู ปแบบที่ ทาํ การทดสอบมี ค่าสู งกว่า 500 ลักซ์ โดยทิ ศเหนื อ ทิ ศใต้ และทิ ศตะวันออก รู ปแบบหิ้ งแสงโค้งที่
เหมาะสมที่สุดที่จะนํามาใช้กบั ร้านขายยาคือหิ้ งแสงโค้งภายนอกมุมขึ้น 30o ภายในมุม 0o (รู ปแบบที่ 4) โดยทิศตะวันตก
รู ปแบบหิ้งแสงโค้งที่เหมาะสมที่สุดที่จะนํามาใช้กบั ร้านขายยาคือโค้งภายนอกมุม 0o ภายในมุมขึ้น 30o (รู ปแบบที่ 3)
อย่างไรก็ตามการวิจยั ในครั้ งนี้ ที่ยงั มีขอ้ จํากัดด้านเวลา เนื่ องจากได้มีการเก็บข้อมูลเฉพาะเวลาในช่ วง
08.00–16.00น. ในสภาพท้องฟ้ าโปร่ ง เท่านั้น โดยการศึ กษาในครั้งถัดไปควรมี การเก็บในสภาพท้องฟ้ าในรู ปแบบ
อื่นๆ ด้วย เช่ น ท้องฟ้ ามีเมฆบางส่ วน หรื อท้องฟ้ าแบบมีเมฆมาก เพื่อให้ขอ้ มูลที่ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้ น นอกจากนี้
รู ปแบบหิ้ งแสงโค้งสามารถมีได้อีกมากมายหลายรู ปแบบ โดยอาจมีการเพิ่มเติมแบบชิ้นโค้งหลายชิ้น แบบต่อเนื่ อง
หรื อโค้งซ้อนกันในแนวตั้ง เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่ อ

สี มีอิทธิ พลต่อความคิด ทัศนคติ ความรู ้สึกและอารมณ์ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งจะส่ งผลให้มีศกั ยภาพในการเรี ยนที่ดีข้ ึนได้
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ พลของอุณหภูมิสีของแสงและสี ของพื้นผิวห้องต่อการตอบสนองทางอารมณ์
ในห้องเรี ยน โดยกรณี ศึกษา คือ ห้องประเสริ ฐ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษาได้ทาํ การ
ทดลองในห้องทดลองมืด ณ ชั้น 6 ของคณะดังกล่าว โดยมีการฉายโปรเจคเตอร์ ภาพของห้องเรี ยนในรู ปแบบต่างๆ และให้
นิ สิตระดับปริ ญญาตรี จาํ นวน 30 คนทําการประเมินการตอบสนองทางอารมณ์จากภาพโดยใช้แบบประเมิน PAD Emotion
ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมสี ของพื้นผิวห้องนั้นมีอิทธิพลต่อการตอบสนองทางอารมณ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยสี
ของพื้นผิวห้องที่ก่อให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์สูงที่สุด คือ สี โทนเย็น อย่างไรก็ตามผลการศึกษาพบว่าอุณหภูมิสีของ
แสงไม่มีผลต่อการตอบสนองทางอารมณ์ของผูเ้ รี ยน และไม่พบปฏิสมั พันธ์ระหว่างสี ของพื้นผิวห้องและอุณหภูมิสีของแสง
คําสําคัญ: การตอบสนองทางอารมณ์, สี ของพื้นผิวห้อง, ห้องเรี ยน, อุณหภูมิสีของแสง

Abstract

Colour has an influence on thoughts and attitudes, feelings and emotions in the classroom, which could influence
better learning performance. This study aimed to explore the effect of the color temperature of light and surface color in a
classroom on the emotional response of students. Prasert room at Faculty of Architecture, Kasetsart University, has used
as a case study. The study was carried out in a completely dark laboratory room on the 6th floor of the Faculty. Different
classroom images were projected by a projector and thirty bachelor students evaluated their emotional responses using the
PAD Emotion method. The results suggested that, overall, the surface color of the classroom has a significant influence on
student’s emotional responses. The cooled color surface of the classroom can make the highest emotional response of
students. The study suggested that color temperature does not affect student emotional response. And, there was no
interaction effect between surface classroom color and color temperature of light.
Keywords: classroom, colour temperature, emotional response, room surface color
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คํานํา

สี มีอิทธิ พลต่อความความคิด ทัศนคติ ทั้งในห้วงจิตสํานึกและจิตใต้สาํ นึ กการใช้สื่ออย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึ ง
ต้องเข้าใจถึงผลกระทบทางจิตวิทยาที่ว่า สี สามารถเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในชี วิตเราในด้านจิตใจ การตัดสิ นใจ ไม่ว่า
เราจะเลือกเครื่ องแต่งกาย เครื่ องประดับและจัดสภาพแวดล้อม หากเราเข้าใจถึงเรื่ องนี้ จะสามารถใช้สีมาช่ วยให้
ดําเนินชีวิตเป็ นไปอย่างมีความสุ ข การศึกษาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรี ยน เช่น การส่ องสว่างที่ดี
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน จะทําให้ศกั ยภาพในการมองเห็นของผูเ้ รี ยนมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จึง
มีความจําเป็ นต้องศึกษาแนวทางในการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรี ยน ซึ่ งใน
ปั จจุบนั ก็ได้มีองค์การต่าง ๆ และหลายงานวิจยั ได้กาํ หนดเกณฑ์คุณภาพการส่ องสว่างและปั จจัยสําคัญ ได้แก่ ค่า
ความส่ องสว่าง สี ของแสง และสี ของสภาพแวดล้อม (Huchendorf, 2007; Kurt and Osueke, 2014) ปริ มาณแสงที่
เหมาะสมจะเป็ นการช่วยลดการเกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพของผูเ้ รี ยน แต่หากไม่เหมาะสมจะทําให้ความสามารถใน
การมองเสื่ อ มลงเป็ นผลให้ประสิ ทธิ ภ าพในการเรี ยนลดลงได้ (Boyce, 2003) นอกจากนี้ การเลื อกใช้สี ค วรไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการรบกวนสายตาและช่วยให้เกิดความผ่อนคลายต่อผูเ้ รี ยนเช่นกัน (Huchendorf, 2007; Kurt
and Osueke, 2014) หลายการศึ กษาชี้ ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความใส่ ใจในการเรี ยนและการตอบสนองทาง
อารมณ์ โดยแสดงให้เห็นว่าอารมณ์เชิงบวกอารมณ์เชิงบวกทําให้ต้ งั ใจเรี ยนและคิดแก้ปัญหาได้ดี ในขณะที่บุคคลที่
มีอารมณ์ทางลบมักไม่มีสมาธิ ในการนําเข้าข้อมูล จึ งเรี ยนไม่เข้าใจและไม่สามารถข้อมูลระยะยาวออกมาใช้ได้
(Prinz, 2012) จากการรวบรวมเอกสารพบว่า จากการศึ กษาที่ ผ่า มาพบว่า แสงและสี เ ป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ตอบสนองทางอารมณ์ โดยส่ วนใหญ่ จะเป็ นการศึ กษาในต่ า งประเทศและในสภาพแวดล้อมอื่ นๆ อาทิ ร้ านค้า
(พิรัญญา, 2562) ยังไม่มีการศึ กษาอิทธิ พลของแสงและสี ของห้องเรี ยนต่ อการตอบสนองอารมณ์ในประเทศไทย
งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาอิทธิ พลของแสงและสี ของห้องเรี ยนต่อการตอบสนองทางอารมณ์
โดยใช้กรณี ศึกษาห้องเรี ยนประเสริ ฐ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผลการศึกษาจะ
เป็ นแนวทางให้ผอู ้ อกแบบสามารถออกแบบห้องเรี ยนให้มีความเหมาะสมต่อการตอบสนองทางอารมณ์ของผูเ้ รี ยน
มากขึ้นและก่อให้เกิดความใส่ ใจในการเรี ยนที่มากขึ้นเช่นกัน

อุปกรณ์ และวิธีการ
สภาพแวดล้ อมในการทดลอง
การศึกษาอิทธิ พลของอุณหภูมิสีของแสงและสี ของพื้นผิวห้องต่อการตอบสนองทางอารมณ์ การศึกษาครั้ง
นี้ ได้ท ํา การศึ ก ษาในห้ อ งทดลองมื ด โดยจํา ลองบรรยากาศเสมื อ นบรรยากาศจริ งในห้ อ งเรี ย น จึ ง ได้เ ลื อ ก
ทําการศึ กษาห้องตัวอย่างที่ ตึกคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่บริ เวณชั้น 6 หันหน้าไป
ทางทิศตะวันตก ลักษณะภายในห้องมีหน้าต่างจํานวน 3 บานซึ่ งปิ ดทึบไว้ไม่ให้แสงธรรมชาติ จากภายนอกเข้ามา
ภายในห้อง โดยมีการสร้างชุดทดลองขนาด 1.45 เมตร × 0.60 เมตร สู ง 2.40 เมตร โดยประกอบด้วยโต๊ะ ไม่สะท้อน
แสง มีความสู ง 0.75 เมตรและเก้าอี้นงั่ ทํางานสําหรับผูท้ ดสอบ มีความสู ง 0.55 เมตร และผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองนั่ง
ห่ างจากจอ 2.00 เมตร (วีรวรรณ, 2556) โดยติ ดตั้งโปรเจคเตอร์ ดา้ นหลังของโต๊ะทดลองเพื่อใช้ในการฉายภาพที่
ทดสอบบนจอบนผนังด้านหนึ่งของห้อง (Fig. 1)
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Fig. 1 Experimental setting
ตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปรต้นที่ 1 คื อ อุณหภู มิสีของแสง (Correlated Color Temperature, CCT) ซึ่ งประกอบด้วย 3 ระดับ
ได้แก่ สี โทนอบอุ่น (2800 K) สี โทนขาว (4200 K) และสี โทนเย็น (6500 K) โดยสาเหตุในการเลือกระดับอุณหภูมิสี
ของแสงทั้งสามมาใช้ในการศึกษา เนื่องจากเป็ นอุณหภูมิสีของแสงที่ใช้ในการศึกษานั้นพบระดับความเปลี่ยนแปลง
ที่ส่งผลต่อการทํางาน (ณัฐริ นทร์, 2556)
ตัวแปรต้นที่ 2 คือ สี ของพื้นผิวห้อง (Room Colour) ได้เลือกทําการศึกษา 3 โทนสี ซ่ ึ งได้แก่ สี โทนอบอุ่น
(สี สม้ เข้ม โดยมีรหัสในระบบ RGB = 191, 98, 90) สี โทนเย็น (สี เขียวเข้ม โดยมีรหัสในระบบ RGB = 0, 51, 0) และ
สี โทนกลาง (เทาเข้ม โดยมีรหัสในระบบ RGB = 90, 91, 96) โดยสาเหตุในการเลือกกลุ่มสี โทนอบอุ่นและกลุ่มสี
โทนเย็น พบว่าจากการศึกษางานวิจยั ของต่างประเทศพบว่าสี ส้ม (โทนอบอุ่น) ทําให้มีความรู ้สึกกระตื อรื อร้น สี
เขียวเข้ม (โทนเย็น) ให้ความรู ้สึกผ่อนคลาย ช่วยลดความเมื่อยล้าทางสายตา และสี เทาเข้ม (สี โทนกลาง) เป็ นสี ที่เข้า
ได้กบั ทุกสี แต่ทาํ ให้รู้สึกไม่สดชื่ น (Kurt and Osueke, 2014) ดังนั้น ภาพที่ ใช้ในการทดสอบจึ งประกอบด้วยภาพ
ดังต่อไปนี้ (Fig. 2)
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CCT 2800K and
Warm-colour wall surface

CCT 4200K and
Warm-colour wall surface

CCT 6500K and
Warm-colour wall surface

CCT 2800K and
Grey-colour wall surface

CCT 4200K and
Grey-colour wall surface

CCT 6500K and
Grey-colour wall surface

CCT 2800K and
Cool-colour wall surface

CCT 4200K and
Cool-colour wall surface

CCT 6500K and
Cool-colour wall surface

Fig. 2 Images used in this study

ตัวแปรตาม
ตัวแปรตามในการศึ กษานี้ คื อ การตอบสนองอารมณ์ โดยอ้า งอิ งรู ปแบบการตอบสนองทางอารมณ์
Pleasure Arousal Dominance (PAD Model) (Mehrabian and Russell, 1974) ซึ่ งประกอบด้วยสภาพอารมณ์ 3 มิ ติ
ได้แก่ มิติความพึงพอใจ (Pleasure) มิติความตื่นตัว (Arousal) และมิติความโดดเด่น (Dominance) โดยใช้วิธีการวัด
ระดับการตอบสนองอารมณ์จะใช้ตารางวัดระดับเจตคติ ของ Snider and Osgood (1969) ด้วยการ ใช้คาํ ที่ แตกต่าง
ทางความหมาย (Semantic Differential) และเป็ นคู่คาํ ความหมายตรงข้าม (Bipolar Words) ในแบบสอบถาม จํานวน
6 คู่คาํ ในแต่ละมิติ และเป็ นการวัดโดยการให้คะแนน 7 ระดับ (-3 ถึง 3) เรี ยงจากน้อยไปมาก คือ 1 ถึง 3 และ -1 ถึง 3 ส่ วน 0 คือ ไม่รู้สึกแตกต่าง แบบสอบถามที่ใช้มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (Fig. 3)
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Table 1 PAD emotion scale
1
Pleasure

Arousal

Dominance

(P1) Dislike
(P2) Uninteresting
(P3) Ugly
(A1) stale
(A2) Uncomfortable
(A3) Dim
(D1) Old fashioned
(D2) Common
(D3) cheap

2

3

4

5 6

7
Like
interesting
Beautiful
Alert
Comfortable
Light
Fashionable
Unique
Expensive

ขั้นตอนในการทดลอง
การศึกษาได้ทดลองในกลุ่มตัวอย่าเป็ นนิ สิตในระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่มีอายุ 20–60ปี จํานวน
30 คน โดยจํานวนดังกล่าวได้ใช้ในการศึ กษาเกี่ยวกับแสงสว่างในอดี ต (Yamagishi, 2010)โดยแบ่งเป็ นเพศชาย 15
คนและเพศหญิง 15 คน โดยเมื่อผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองเข้ามาในห้องทดลองจะต้องปรับตาประมาณ 10 นาที ผูว้ ิจยั ได้
อธิ บายขั้นตอนการทดลองพร้อมกับให้ผเู ้ ข้าร่ วมทดลองตอบแบบสอบถามในเรื่ องของข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็ นการทํา
ให้ผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองคุ น้ เคยกับสภาพในการทดลอง หลังจากนั้นภาพต่ างๆ จะถูกฉายภาพละ 3 วินาที และ
ผูเ้ ข้าร่ วมทดลองต้องประเมิน PAD Emotion ดังกล่าวข้างต้น โดยลําดับภาพในการประเมินจะถูกสุ่ มเพื่อเป็ นการ
กําจัดอิทธิ พลของการเรี ยนรู ้และความเหนื่ อยจากการทดลอง เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมทดลองได้ประเมินจนครบทุกภาพแล้ว
นั้นจะมีการพักสายตา 2 นาที และผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองคนถัดไปจึ งเข้ามาทําการทดลองต่อในวิธีการเดี ยวกัน โดย
วิธีการดังกล่าวได้ใช้ในการทดลองแสงและการส่ องสว่างในอดีตในหลายๆ การศึกษา (Tuaycharoen and Tregenza,
2005) หลังจากได้ขอ้ มูลจะมีการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Repeated-measure Two-way ANOVA

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

Table 1 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของการตอบสนองทางอารมณ์ภาพรวมที่มีสีของพื้นผิวห้องและอุณหภูมิสี
ของแสงที่แตกต่างกันในห้องเรี ยน ผลการศึกษาชี้ ให้เห็นว่าสี ของพื้นผิวห้องโทนเย็น (สี เขียวเข้ม) ก่อให้เกิดค่าการ
ตอบสนองทางอารมณ์สูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย = 4.988 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.402 รองลงมาคือ สี ของพื้นผิว
ห้องโทนอบอุ่น โดยมีค่าเฉลี่ย = 4.777 และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน = 1.478 และสี ของพื้นผิวห้องโทนกลาง (สี เทา
เข้ม) โดยมีค่าเฉลี่ย = 4.658 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.461 นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ ให้เห็นว่าสี ของแสงโทน
โทนเย็น ( 6500 K) ก่อให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ในห้องเรี ยนสู งที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย = 4.846 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 1.450 รองลงมาคือสี ของแสงโทนอบอุ่น (สี ส้มเข้ม) โดยมีค่าเฉลี่ย = 4.843 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
= 1.405 และสี ของแสงโทนกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย = 4.733 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.501
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Table 2 Mean and standard deviation of emotional response for different surface colours and light colours in the
classroom
Surface colour

Light colour (CCT)
Warm (2800 K)
White (4000 K)
Cool (6500 K)
Total
Warm (2800 K)
White (4000 K)
Cool (6500 K)
Total
Warm (2800 K)
White (4000 K)
Cool (6500 K)
Total
Warm (2800 K)
White (4000 K)
Cool (6500 K)
Total

Warm

Grey

Cool

Total

Mean
4.793
4.719
4.819
4.777
4.789
4.456
4.730
4.658
4.948
5.026
4.989
4.988
4.843
4.733
4.846
4.807

Standard deviation
1.493
1.504
1.437
1.478
1.418
1.470
1.478
1.461
1.296
1.480
1.429
1.402
1.405
1.501
1.450
1.453

7

Mean of PAD model

6
5

4.793 4.719 4.819

4.789 4.456

4.73

4.948 5.026 4.989 4.843 4.733

4.846

4
3
2
1
0

Warm White (4000 Cool ( 6500 Warm White (4000 Cool ( 6500 Warm White (4000 Cool ( 6500 Warm White (4000 Cool ( 6500
(2800 K)
K)
K)
(2800 K)
K)
K)
(2800 K)
K)
K)
(2800 K)
K)
K)
Warm

Grey

Cool

Total

Light and colour

Fig. 4 Mean of emotional response for different surface colours and light colours in the classroom
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Table 3 แสดงผลกระทบของสี ของพื้นผิวห้องและสี ของแสงของห้องเรี ยนต่อการตอบสนองทางอารมณ์
โดย Two-way ANOVA ผลการศึกษาชี้ ให้เห็นว่าโดยภาพรวมสี ของพื้นผิวห้องนั้นมีอิทธิ พลต่อการตอบสนองทาง
อารมณ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยสี ของพื้นผิวห้องที่ก่อให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์สูงที่สุด คือ
สี โทนเย็น อย่างไรก็ตามอุณหภูมิสีของแสงไม่มีผลต่อการตอบสนองทางอารมณ์ของผูเ้ รี ยน และไม่พบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสี ของพื้นผิวห้องและอุณหภูมิสีของแสง
Table 3 Effects of surface colour and light colour of classroom on the emotional response by Two-way ANOVA
Factor

F
7.124
1.052
1.516

Surface colour
Light colour (CCT)
Surface colour* Light colour (CCT)

p-value
0.048*
0.459
0.195

* Significant at 0.05; ** Highly significant at 0.01

สรุ ป

การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาอิ ทธิ พ ลของอุณ หภู มิสีข องแสงและสี ข องพื้ นผิ วห้องต่ อ การ
ตอบสนองทางอารมณ์ ใ นห้ อ งเรี ยน โดยกรณี ศึ ก ษา คื อ ห้ อ งประเสริ ฐ คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมสี ของพื้นผิวห้องเรี ยนมีอิทธิ พลต่อการตอบสนองทาง
อารมณ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยสี ของพื้นผิวห้องที่ก่อให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์สูงที่สุด คือ สี โทนเย็น
(สี เขี ยวเข้ม) อย่างไรก็ตามผลการศึ กษาพบว่าอุณหภูมิสีของแสงไม่มีผลต่อการตอบสนองทางอารมณ์ของผูเ้ รี ยน
อย่างมีนยั สําคัญสถิติ และสี ของพื้นผิวห้องและอุณหภูมิสีของแสงไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
เนื่ องจากการตอบสนองทางอารมณ์ มีความสัมพันธ์ต่อความสนใจ (Prinz, 2012) ผนังห้องเรี ยนสี โทนเย็นหรื อสี
เขี ยวเข้มในการศึ กษาครั้งนี้ ก่อให้เกิ ดการตอบสนองทางอารมณ์ ที่สูง ซึ่ งน่ าจะมี ผลต่อความสนใจที่ เพิ่มขึ้ นของ
นักเรี ยนเช่นกัน ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Duyan and Unver (2016) ซึ่ งศึกษาอิทธิ พลของ
สี ของผนังห้องเรี ยนต่อความสนใจ สี ของพื้นผิวห้องที่ช่วยกระต้นค่าความสนใจที่มีคะแนนสู งคือสี เขียว ในขณะสี
เหลือง และสี แดงก่อให้เกิดค่าความสมใจของนักเรี ยนที่นอ้ ยกว่า
การศึ กษาครั้งนี้ ได้ทาํ การศึ กษาในกลุ่มผูใ้ ช้ในห้องเรี ยนเฉพาะกลุ่ม ซึ่ งเป็ นนิ สิตในระดับปริ ญญาตรี ซ่ ึ ง
กําลังศึกษาทางด้านสถาปั ตยกรรม ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในนักเรี ยนในกลุ่มอื่นหรื อช่วงอายุอื่นๆ
เพื่อให้ได้ผลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และเนื่ องจากการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาสี ของพื้นผิวห้องและสี ของแสงเฉพาะบาง
ระดับ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมระดับอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลที่ครอบคลุมมากขึ้นเช่นกัน

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุ ณ ผศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริ ญ อาจารย์ท่ี ป รึ กษาและคณาจารย์ MBIT ทุ กท่ า น ผูท้ ี่ ให้
คําปรึ กษาและความรู ้ประสบการณ์ต่างๆ ตั้งแต่เริ่ มโครงการ และขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และ ครอบครัวทุก
คนรวมถึงผูเ้ กี่ยวข้องกับงานวิจยั นี้
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The comparison of anidolic daylighting system characteristic between two transmission
glazing of office building
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Abstract
Anidolic Daylighting System (ADS) is well known as a technology to be used for
transferring daylight entering deeper interior spaces at the same time improving daylight
uniformity. This paper study seeks to determine models further and developed include six
different design of the collector shape of the ADS and do the comparison of two glazing
transmission (30% and 70%) under clear sky conditions, working hours, and south orientation,
installed on 6mx5m, 4m height of an office room. The results suggested that all collectors
distributed higher illuminance over the requirement (500lux) while the uniformity is not merely
different therefore, the low cost of system installing will be the criteria to determine the best
option. The results showed that option 4 with 100 inclined half-opened curved light shelf
collectors and 30% glazing transmission is the best in terms of daylight performance in the
office building in Thailand. The present article is significant for guiding to determine the best
performance of the collector of ADS to help the designers and architects make a better decision.
Keywords: Anidolic Daylight System, ADS, Daylight, Natural Light, Office Building.
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Introduction
Daylight in the office building is found to be a very important source to provides a good
lighting atmosphere. It has a contribution to increasing workers' performance, encourages
proper attendance, reduced absenteeism, and offers a high possibility in the reduction of
electrical lighting energy. In an office building, the electricity demand is consuming
approximately 40% toward artificial lighting, so preparing available daylight not only a critical
step towards energy efficiency which offers a high possibility in the reduction of electrical
lighting energy but also to enhance the occupants' performance and well-being (Roshan et al,
2013, 2014) and (Linhart et al., 2010). Hence, using daylight in a building is essentials and
seems to be an excellent strategy to encourage sustainable living environments (Roshan, 2014).
Furthermore, in the earliest of building design, lighting is one condition taken into
consideration to create the quality of life because of visual perception and lifestyle of people
that influenced by daylight which in turn affects their behavior, working pattern, emotion, and
so on. Due to daylight that reached into the interior through windows gives much higher
illuminance to the eye than artificial lighting. Therefore, working long-term in electric lighting
is believed to be very harmful to health, working by daylight is result in less stress and less
discomfort. ADS is one of the daylight methods that were developed from non-image optics
which were invented in the United State in the 1930s by a lighting company (Roshan & Barau,
2016). There are two required tasks for the daylight system, the system must collect the sunlight
and distribute it through the spaces. However, there is little study of ADS in Thailand. In 2018,
Munsub has conducted on the angle of the collector and ceiling diffusor in an office room.
After that, Bormey (2019), have been investigated the ceiling duct as well as the effect of the
glazing transmission. According to both studies, there is no study of multiple collector design
shapes for daylight performance yet. Thus this research paper will investigate further from
Bormey’s work by taking his best result to do a further simulation. The goal was to explore
more about the type of collector characteristics of ADS components and do the comparison
between two transmission glazing (30% and 70%) of office rooms in Thailand.
Materials and Methods
Characteristic of office room and ADS system
The model will be taking from Bormey’s work (2019) best model option then do further
work by developing six more different types of collectors with an additional variable area of
light reflecting coating and installation at the South to meet up the standard requirement for the
office room. According to, CIBSE and IESNA standard, the light recommendation for an office
room is 500 lux. The office room characteristics are represented as a typical office room in
Thailand. According to Ossen et al. (2005), the maximum window area was assumed as 50%
of the external area between the floor and ceiling height. Following Neufert and Neufert (2012),
for office window would be designed in the shape of horizontal, lower for getting a view, and
the upper window for bringing the light deep into the room. The room parameters and ADS
parameters are set as shown in Table 1.
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Table 1 Configuration and material of room and ADS system in this study
Room geometry

Width
Length
Height

5m
6m
4m

Window geometry

Length
Height

5.6m
2m

Room reflectivity

Wall
Floor
Celling

60%
30%
80%

ADS collector geometry

Width
Length
Height

1m
6m
1m

Reflective coating geometry

Length
Height

6m
0.8m

Independent variable
There are two variables involved in this research study. The first is the collector
characteristic of ADS (six options) and the second is glazing transmission of the office room
(30% and 70%). The reason for choosing 30% glazing transmission due to it is the lowest
transmission of the tinted glass used in the office building. And 70% was the normal
transmission of the tinted glass used in the office building. In total, there are twelve
combinations of options to study, excluding the existing model. All the model consists of 4
diffuse panels with light duct 15º, the panel of the reflection coating installed inside the upper
window and installed the collector outside the upper window (Kontadakis et al., 2017). The
differences are the shape and angle of the collector.
(A)

(B)

Fig. 1 Layout plan of the investigated office room (A) and the office room in DIAlux 4.13 (B)
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Table 2 Model options to be investigated
Options

Glazing transmission
30% glazing transmission

Existing office room
70% glazing transmission

1st Model: The curve light shape of

30% glazing transmission

the collector outside the upper
window with 0º.

70% glazing transmission

30% glazing transmission
2nd Model: The curve light shape
of the collector 10º inclined.
70% glazing transmission

30% glazing transmission
3rd Model: Half-open collector of
the curve light shape.

70% glazing transmission

30% glazing transmission
4th Model: 10o inclined of the halfopen of curve light shape of the
collector.

70% glazing transmission
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Table 2 (continued).
Options

Glazing transmission

Section drawing

30% glazing transmission
5th Model: A rectangle light shape
of the collector.

70% glazing transmission

30% glazing transmission
6th Model: 10o inclined of rectangle
light shape of the collector.

70% glazing transmission

Dependent variable
There are two dependent variables for this study. The first one is the illuminance level
and the second is the uniformity level. This study was carried out using the computer simulation
technique called DIALux 4.13 since this software has been widely used around the world and
helpful with the design of the lighting plan. Besides, the study was conducted during the
working hour from 8:00 till 16:00. These times were selected according to the common public
working hours in Thailand. Clear sky conditions were explored because this study focused on
the performance of ADS to protect against direct sunlight. And, in this clear sky condition, the
sun is visible and direct sunlight performance can be calculated inside the building (Kensek
and Suk, 2011). The reason to choose the South orientation because, in the tropical region, the
sun path would be mostly oriented on the south for several months throughout the year
(Mangkuto et al., 2016). The simulation will be taking place on 3 different periods, equinox
time (March 21st or Sep 21st), summer solstice (June 21st), and winter solstice (December 21st).
Results and Discussion
Result of average annual illuminance of 30% and 70% glazing transmission
The charts have conducted that among twelve options of ADS curved light shelf
including the existing model demonstrated clearly that all the options have passed the
illuminance standard requirement (500 lux). As Fig. 3 shows, ADS option 5 (70%
transmission) is the highest illuminance value among all twelve options (2,063 lux). Along
with Fig. 2, the ADS option 4 (30% transmission) is the lowest illuminance value among all
twelve options (678 lux). According to the average annual illuminance, all the options can get
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the average annual illuminance values above the standard level. Thus, the highest average
annual uniformity will be the criteria to define the best model performance.
3,500

Illuminance (lux)

3,000
2,500
2,000
1,500

1,336

1,000

724

723

681

678

Option1

Option2

Option3

Option4

790

745

Option5

Option6

500
0

Existing

Fig. 2 Average annual illuminance (lux) of 30% glazing transmission
3,500

3,146

Illuminance (lux)

3,000
2,500
2,000

1,707

1,912

1,709

1,693

Option3

Option4

2,063

1,964

Option5

Option6

1,500
1,000
500
0

Existing

Option1

Option2

Fig. 3 Average annual illuminance (lux) of 70% glazing transmission
Result of average annual uniformity of 30% and 70% glazing transmission
The results have indicated that uniformity results of each model are quite equal if the
results are shown in two number decimal, therefore, four number of decimal was using for
these results to see whether which model option is the highest one. In Fig. 4 and Fig. 5, the
chart showed that ADS option 4 (U=0.3399 for 30% glazing transmission) is the highest
uniformity among the twelve options.
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0.3363

0.3399

Option3

Option4

0.3185

0.3144

Option5

Option6

0.2973

0.2973

0.277

Uniformity

0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

Existing

Fig. 4 Average annual uniformity of 30% glazing transmission
0.35

Uniformity

0.3
0.25

0.3128

0.2956

0.3265

0.3274

0.2588

0.2
0.15
0.1
0.05
0

Existing Option1 Option2 Option3 Option4 Option5 Option6

Fig. 5 Average annual uniformity of 70% glazing transmission
Since the results of uniformity are not merely different, the cost of system installing
was used to select the best option. The ADS was constructed by the aluminum panel and temper
glass for the collector, and smartboard for ceiling duct inside.
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Table 3 Price of materials (OneStockHome)
Options

Area

Materials

(sq.m)

ADS

Glazing

price

transmission

(THB)

Price (THB)

Total (THB)

30% glazing transmission

ADS_Option1

Aluminum 1100-H14 2mm

7.8

277

Smartboard 12mm

23

156

Tinted Glass CL 5mm

12

15,049
775

70% glazing transmission
Aluminum 1100-H14 2mm

7.8

277

Smartboard 12mm

23

156

Tinted Glass CL 5mm

12

15,949
850

30% glazing transmission
Aluminum 1100-H14 2mm

7.2

Smartboard 12mm
ADS_Option2

23

Tinted Glass CL 5mm

277

14,960

156

12.1

775

70% glazing transmission
Aluminum 1100-H14 2mm

7.2

277

Smartboard 12mm

23

156

Tinted Glass CL 5mm

12.1

16,034
850

30% glazing transmission
Aluminum 1100-H14 2mm

10.2

Smartboard 12mm
ADS_Option3

23

Tinted Glass CL 5mm

277

13,854

156

9.6

775

70% glazing transmission
Aluminum 1100-H14 2mm

10.2

Smartboard 12mm

23

Tinted Glass CL 5mm

9.6

277

14,573

156
850

30% glazing transmission
Aluminum 1100-H14 2mm
Smartboard 12mm
ADS_Option4

Tinted Glass CL 5mm

9

277

23

156

9.8

13,676
775

70% glazing transmission
Aluminum 1100-H14 2mm

9

277

Smartboard 12mm

23

156

Tinted Glass CL 5mm

9.8

14,411
850

30% glazing transmission
ADS_Option5

Aluminum 1100-H14 2mm

7.8

277

Smartboard 12mm

23

156

Tinted Glass CL 5mm

12
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Table 3 (continued).
Options

Area

Materials

(sq.m)

ADS

Glazing

price

transmission

(THB)

Price (THB)

Total (THB)

70% glazing transmission
Aluminum 1100-H14 2mm

7.8

277

Smartboard 12mm

23

156

Tinted Glass CL 5mm

12

15,949
850

30% glazing transmission

ADS_Option6

Aluminum 1100-H14 2mm

7.8

277

Smartboard 12mm

23

156

Tinted Glass CL 5mm

12.2

15,204
775

70% glazing transmission
Aluminum 1100-H14 2mm

7.8

277

Smartboard 12mm

23

156

Tinted Glass CL 5mm

12.2

16,119
850

According to the price of materials in Table 3 show that option 4 of 30% glazing
transmission (13,676 THB) has the lowest price of installation compare to the other options.
This paper presents the daylight simulation models various of the collector shape of
ADS and compared two glazing transmissions (30% and 70%) in terms of daylighting
performance in the office room, Bangkok, Thailand. The results indicated that all the collector
shape of ADS for both 30% and 70% glazing transmission of investigated office room can
create average annual illuminance values above the standard requirement (500 lux). The results
showed that option 4 with 100 inclined half-opened curved light shelf collectors of ADS with
30% glazing transmission is the best. This is because this option has the lowest installation
cost. And due to the time limitation of this study, further work should be investigated in other
orientations, other room geometries, and other sky conditions to obtain more comprehensive
results.
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Effect of inclination of multiple curved light shelves on daylighting in University
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Abstract
In educational spaces, daylighting has a significant impact on both student's and
teacher's visual comfort, work tasks, academic performance, and productivity. Thus, a
sufficient level of illuminance should be provided, especially in the classroom. A light shelf is
known as one of the approaches to improve indoor daylight quality and at the same time offer
shading. It can also redirect a huge amount of the incoming sunlight towards the ceiling, and
enhance the light distribution uniformity in the occupied space. Therefore, the purpose of this
research aims to promote daylight in the university classroom in Thailand by investigating the
effect of the inclination of multiple curved light shelves on daylighting performance. To do so,
different angles of external curved light shelves were simulated in a typical university
classroom in four different orientations to find the best option for each direction. Results
indicated that the double external curved light shelves with a 20o angle upper and a 20o angle
lower were found as the best option in three orientations which are the north, the east, and the
west. However, the optimum option for the south orientation was the external curved light
shelves with a 40o angle upper and a 20o angle lower.
Keywords: Curved light shelves, Daylighting, Illuminance, Uniformity inclination, University
classroom
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Introduction
The light level has a huge influence on user performance in the space. Proper lighting
is very essential since it can increase visibility and task activities. Many studies showed that
the absence of daylight in the study room could have a major contribution to the worktables
and productivity for both students and teachers (Abdelatia et al., 2010). Moreover, when the
amount of light is too low or too high, it may cause eye discomfort (eyestrain), headache, and
unable to concentrate on the works. Low uniformity also affects our perception of the
environment and our ability to navigate it. As a matter, there are numerous methods to enhance
the level of light and uniformity in a space. A light shelf is one of the approaches to solve this
issue. It is known as a typical daylighting system that is used to reflect the direct sunlight into
the interior space and provide better indoor lighting quality. It helps promote the illuminance
and uniformity level especially in non-daylight areas. The light shelf is often placed above the
eye level to prevent glare and provide sufficient shading. However, lots of studies are focused
only on the flat light shelf. Thus, there was a limit of research conducted in a curved shape.
Especially, in Thailand, there were only a few studies conducted on curved light shelves.
Kanchan (2017) investigated her research on the characteristics of a single curved light shelf
in a kindergarten classroom. After that, in 2019, there was a further research study that focused
on the characteristic of multiple curved light shelves in the university classroom (Sok, 2019).
The subject matter in his study was the number of curved light shelves. Presently, there is no
study about the effect of the angle of multiple curved light shelves on daylighting performance
in Thailand. Besides, his outcomes (the illuminance and uniformity values) were quite low, so
proposing a study about the angles may have a significant improvement than other factors.
Therefore, the purpose of this research study aims to find the best inclination of multiple curved
light shelves to enhance daylighting in the university classroom in Thailand.
Materials and Methods
Recommended illuminance and uniformity level for classroom
According to Krüger and Dorigo (2008), even though every country has its standard
lighting levels, it all stays between 300 lux to 500 lux for the study room. Moreover, Seangatith
and Chaiyakul (2019) have conducted a study on visual performance by comparing between
Thai people and western people to find suitable illuminance levels for Thai people and the
recommended illuminance standard is 300 lux as shown in Table 1. Besides, based on IESNA
and CIBSE standards, the suggested illuminance uniformity is between 0.75 to 0.8 (DiLaura et
al., 2011) and (Boyce and Raynham, 2009). Hence, the illuminance 300 lux and the uniformity
0.8 are used as the standards in this study since they were primarily advocated and cited.
Table 1 The recommended illuminance level in a classroom (Seangatith and Chaiyakul, 2019)
Location and

1994 Interior ministerial

2001 Bangkok

IESNA

CIBSE

TIEA

tasks

regulations no.39 (lx)

ordinance (lx)

(lx)

(lx)

(lx)

Classrooms

300

300

300

300

300

171

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Characteristic of the university classroom
In this research study, the classroom sizes are 8m long, 5m wide, and 3.5 m in height.
According to (Al-Khatatbeh and Ma’bdeh, 2017) and (Zomorodian et al., 2016), the above
numbers were the typical classroom dimensions they have studied. Inside, there is one lecture
desk, 15 student tables, a door, and a window. Zomorodian et al. (2016) stated that enlarging
the window to wall ratio (WWR) to 35%, 40%, and 50% could promote better daylight into the
classroom. Moreover, Mirrahimi et al. (2013) also claimed that the window to floor ratio
(WFR) around 10 to 20% was enough to receive the daylight for the small classroom. In this
study, the size of the window is 2.2m in height, 4.15m in width, and 70% of glass transmission
which equal to 33% of WWR and 23% of WFR. It represents the great opening of the sunlight
into the classroom. Furthermore, the window sill height is 0.8m above the floor since the study
desk is already 0.7m (Neufert and Neufert, 2012). The ceiling, wall, and floor reflectance
coefficients are 90%, 60%, and 30% respectively (alah Ahadi et al., 2016). The above
characteristics represent the typical university classroom in Thailand.
Simulation methods
To determine and simulate the illuminance and uniformity levels, DIALux 4.13 was
being performed in this research. It is freeware and one of the most used programs for artificial
and daylighting design in the exterior as well as interior (Ciampi et al., 2015) and (Fakra et al.,
2008). SketchUp 2017 was also utilized to model the curved light shelves. The angles of the
curved light shelves are the independent variables in this study which contain seven options
including the existing ones as shown in Table 2. In the program, the Bangkok weather data and
the clear sky conditions were chosen to run the simulations. All options were simulated in four
different orientations such as the south, the north, the east, and the west to find the optimum
one for each direction. Also, each option was studied in three different periods of the years
such as equinox (March 21st or September 21st), summer solstice (June 21st), and winter solstice
(December 21st). Furthermore, in each period, five different hours in a day (8:00 am, 10:00 am,
12:00 pm, 2:00 pm, and 4:00 pm) were selected to do the simulations. To conclude the best
option for daylighting performance, an average annual illuminance of each orientation was
analyzed and compared to the classroom illuminance standard level (300 lux). If there is more
than one option that outreaches the standard, an average annual uniformity is a criterion.
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Table 2 Independent variables to be investigated in the study
Description

Perspective

Existing classroom
without light shelves

1st Option of curved light
shelves
(20o upper and 20o lower)

2nd Option of curved light
shelves
(40o upper and 20o lower)

3rd Option of curved light
shelves
(60o upper and 20o lower)
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Table 3 (continued).
Description

Perspective

2D Section

4th Option of curved light
shelves
(20o upper and 40o lower)

5th Option of curved light
shelves
(40o upper and 40o lower)

6th Option of curved light
shelves
(60o upper and 40o lower)

Results and Discussion
Average annual illuminance and uniformity level in south orientation
The chart presents the average annual illuminance of seven options of curved light
shelves including the existing in the south orientation as shown in Fig. 1. The results show that
the illuminance values of all options were over 300 lux which is the classroom illuminance
standard level. The existing classroom received the highest illuminance (1,236 lux) while other
options obtained lower daylight between 885 lux to 1,022 lux. Therefore, to find the best option
for the south orientation, the uniformity level is needed to be considered.
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Average annual illuminance in south orientation

1,022

1,013

923

885

1000

902

885

1500

1,236

Illuminance (lux)

2000

500
0

Existing Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5 Option 6

Fig. 1 Average annual illuminance (lux) of curved light shelves options in south orientation
Fig. 2 illustrates the average annual uniformity of all options in the south-facade. It can
be seen clearly that the classroom without light shelves obtained lower uniformity compared
to the classroom that installed the light shelves. According to the outcomes, option 2 received
the highest uniformity level at 0.357. Therefore, it is selected as the best option to equip in the
south orientation.
Average annual uniformity in south orientation
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Fig. 2 Average annual uniformity of curved light shelves options in south orientation
Average annual illuminance and uniformity level in north orientation
Fig. 3 shows the average annual illuminance of all options in north orientation. It was
found that all proposed models passed the classroom standard level (300 lux). The lowest
illuminance was 458 lux (option 3) and the highest was 505 lux (option 5). Due to the chart, it
appears that light shelves do not help reduce much of the sunlight in the north because the
illuminance results of the existing and other options are not remarkably different.
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Fig. 3 Average annual illuminance (lux) of curved light shelves options in north orientation
The chart plotted in Fig. 4 displays that option 1 received the highest level of
uniformity at 0.382. Therefore, option 1 is picked as the best model to install in the north
orientation. Interestingly, it is also the option that got the highest uniformity level comparing
to all other options in every direction.
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Fig.4 Average annual uniformity of curved light shelves options in north orientation.

Average annual illuminance and uniformity level in east orientation
In the east façade, the illuminance of all the options outreaches the classroom standard
level (300 lux). The overall illuminance values were much higher compared to the south and
the north. The existing option collected over 2,000 lux while the other six options that equipped
the light shelves received only around 1,400 lux. This can explain that light shelves helped
decrease a huge amount of unwanted sunlight in the classroom by approximately 600 lux which
is about 30%.
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Fig. 5 Average annual illuminance (lux) of curved light shelves options in east orientation
Since the illuminance levels of all options in the east orientation were higher than 300
lux, the uniformity is used to decide which option will be the optimum one. From the chart, as
shown in Fig. 6, option 1 did the best and still stayed in the top value of 0.282 uniformity level.
Thus, it is selected as the best option in the east orientation.
Average annual uniformity in east orientation
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Fig. 6 Average annual uniformity of curved light shelves options in east orientation
Average annual illuminance and uniformity level in west orientation
Fig. 7 summarizes the average annual illuminance of all options in the west orientation.
It is apparent that none of the options were under 300 lux and they all stay between 1,180 lux
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to 1,800 lux. The existing classroom gained the highest illuminance level of 1,828 lux.
Therefore, the decision will be given to the average annual uniformity results.
Average annual illuminance in west orientation
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Fig. 7 Average annual illuminance (lux) of curved light shelves options in west orientation
Because overall illuminance results of all options passed the standard, the uniformity
becomes the only parameter to conclude which option is the best in west orientation. The
average annual uniformity results indicate that the existing option received the least uniformity
at only 0.159. However, the option that received the highest was still option 1 with 0.281. By
that, it is chosen as the best option to install in the west façade.
Average annual uniformity in west orientation
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Fig. 8 Average annual uniformity of curved light shelves options in west orientation
Daylighting exploitation has been associated with the user’s performance and
satisfaction in the occupied area. As already mentioned, a light shelf is one of the simplest
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daylighting systems that have the potential in reducing the amount of direct sunlight into space.
It is a technique that might require an initial budget at first (approximately 19,200 THB), but it
will return the benefits in a long-term period, for example, reducing energy consumption. To
conclude, option 1 (20o upper and 20o lower) is recommended for the north, the west, and the
east orientations. However, the optimum angles for the south orientation were option 2 (40o
upper and 20o lower).
It should be noted that the dates using in the simulations as representative’s days
throughout the year were equinox (March 21st or September 21st), summer solstice (June 21st)
and winter solstice (December 21st) from 8:00 am to 4:00 pm in four orientations under clear
sky conditions only. For complete results, other sky conditions should be investigated which
are overcast sky and partly cloudy sky.
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บทคัดย่ อ

การบําบัดก๊าซคลอรี นด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ถูกนํามาใช้อย่างแพร่ หลายในกระบวนการผลิตนํ้าประปาแต่มี
ความเป็ นอันตรายในเรื่ องของการจัดการ อีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจคือการใช้โซเดียมคาร์ บอเนต เนื่ องจากมีความเป็ นพิษ
พิษตํ่าและจัดเก็บได้ง่าย แต่การประเมินความปลอดภัยยังมีการศึ กษาไม่มากนัก ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงนําเสนอแนวทางการ
วิเคราะห์ช้ ี บ่งอันตรายของกระบวนการและการปฏิ บตั ิงานของระบบดังกล่าว ด้วยการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด 4M 1E
ร่ วมกับ FMEA ซึ่ งมีขอ้ ดี ในการช่วยวิเคราะห์แหล่งของปั ญหา สาเหตุของอันตรายได้ครอบคลุมในด้านบุคคล เครื่ องมือ
อุปกรณ์ วิธีการ และสิ่ งแวดล้อม เพื่อใช้วเิ คราะห์ HAZOP โดยนํามาประยุกต์ในกรณี ศึกษาของระบบบําบัดก๊าซคลอรี นด้วย
โซเดียมคาร์บอเนตของกระบวนการผลิตนํ้าประปาในโรงงานผลิตแป้ งมันสําปะหลัง ผลการศึกษา พบว่า ให้มุมมองในการ
ชี้บ่งอันตรายเชิงลึกและรอบด้านมากกว่าวิเคราะห์จากแผนผังแสดงระบบท่อ อุปกรณ์ และอุปกรณ์วดั คุมต่างๆ
คําสําคัญ: ระบบบําบัดก๊าซคลอรี นด้วยโซเดียมคาร์บอเนต, 4M1E, FMEA, HAZOP

Abstract

A chlorine gas absorption system by sodium hydroxide is used extensively in water treatment but handling and
managing the chlorine gas are concerns. An alternative substance potentially used instead of the sodium hydroxide is
sodium carbonate because of its low toxicity. However, few studies on its risk assessment are reported. Therefore, this
paper presents a method for analyzing the process and hazards using the 4M1E analysis framework and FMEA to consider
causes of hazards covered in Man, Machine, Material, Method, and Environment for HAZOP analysis. The proposed
techniques were applied for analyzing a case study of a chlorine gas treatment with sodium carbonate in a tapioca starch
plant. The results of the study, it was found that the proposed method provides a more in-depth view of hazards
identification than those of analysis by the piping and instrumentation diagram of the process.
Keywords: 4M1E, Chlorine gas absorption system by sodium carbonate, FMEA, HAZOP
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คํานํา

ก๊าซคลอรี นเป็ นก๊าซที่ ถูกนํามาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางในการฆ่าเชื้ อโรคในระบบการผลิต
นํ้าประปา ก๊าซดังกล่าวแม้มีขอ้ ดีแต่ก็มีความเป็ นพิษกัดกร่ อนและเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพมนุษย์ หากมนุษย์สูดดม
คลอรี นที่มีความเข้มข้นเพียง 430 ส่ วนในล้านส่ วน (ppm) เข้าไปในระยะเวลาเพียง 30 นาที สามารถจะทําอันตราย
ถึ งขั้นเสี ย ชี วิ ต ได้ (กรมควบคุ มมลพิ ษ , 2554) เพื่ อเป็ นการลดเหตุ การณ์ อุบัติภ ัยที่ จะนํา มาซึ่ งความสู ญเสี ยและ
บาดเจ็บจากก๊าซคลอรี น การชี้บ่งอันตรายในกระบวนการและการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ทราบถึงความเสี่ ยงอันตรายที่จะ
เกิดขึ้นถือเป็ นปั จจัยสําคัญ กชษธร (2559) ได้ทาํ การศึกษาก๊าซคลอรี นรั่วไหลที่หอระบายความร้อนของอุตสาหกร
รมผลิ ตกระแสไฟฟ้ าที่ มีชุมชนอยู่รอบข้า ง โดยการประเมิ นผลกระทบความรุ นแรงการรั่ วไหลผ่า นโปรแกรม
ALOHA และ Google Earth และชี้ บ่งอันตรายด้วยวิธี HAZOP เพื่อกําหนดมาตรการฉุ กเฉิ น ก๊าซคลอรี นมีน้ าํ หนัก
มากกว่าอากาศ หากมีการรั่วไหลมีแนวโน้มที่จะกระจายตัวใกล้พ้ืนดิน มีการศึกษาการแพร่ กระจายของก๊าซคลอรี น
ในอาคารซึ่ งเป็ นสภาพแวดล้อมปิ ด โดยเสนอแบบจําลอง พลศาสตร์ของไหลเชิ งคํานวณ พบว่าการรั่วไหลของก๊าซ
คลอรี น จะมีการแพร่ กระจายตัวลงสู่ พ้ืน และในขณะเดียวกันความเข้มข้นของก๊าซคลอรี นในทุกๆ จุด ภายในห้อง
นั้นมีความเข้มข้นสู งขึ้นอย่างช้าๆ (Siddiqui, 2012) จิตลักษณ์ (2560) ทําการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
รั่วไหลของก๊าซคลอรี นในกระบวนการผลิตนํ้าประปาโดยศึกษาระบบจ่ายคลอรี นที่มีถงั บรรจุขนาด 1,000 กิโลกรัม
โดยการชี้ บ่ ง อัน ตรายด้ว ย HAZOP และระบุ โ อกาสของเหตุ ก ารณ์ โ ดยใช้ FMEA (Failure Mode and Effects
Analysis) ในการชี้บ่งอันตรายของกระบวนการในกรณี เกิดการรั่วไหลของก๊าซคลอรี นที่กล่าวมานั้น ส่ วนมากใช้วิธี
FMEA แม้มีขอ้ ดี ในการวิเคราะห์โอกาสสาเหตุการทํางานที่ ผิดพลาดของอุปกรณ์ แต่ยงั มีขอ้ ด้อยในเรื่ องของการ
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง การปฏิ บัติ ง าน ดัง นั้น งานวิ จัย นี้ จึ ง ต้อ งการนํา เสนอแนวทางการวิ เ คราะห์ ช้ ี บ่ ง อัน ตรายของ
กระบวนการและการปฏิบตั ิงาน ด้วยการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด FMEA ร่ วมกับ 4M 1E (Man, Machine, Material,
Method, Environment) โดยเป็ นกลุ่มปั จจัยเพื่ อจะนําไปสู่ การแยกแยะสาเหตุของปั ญหา ความเสี่ ยงอันตรายที่ จะ
เกิ ดขึ้ น ซึ่ งมีขอ้ ดี ในการช่วยวิเคราะห์ได้ครอบคลุมในด้านบุคคล เครื่ องมือ อุปกรณ์ วิธีการ และสิ่ งแวดล้อม การ
บ่งชี้อนั ตรายที่วิเคราะห์ได้จากวิธีการที่นาํ เสนอนี้ จะถูกนําไปชี้ บ่งอันตรายด้วย HAZOP ซึ่ งจะทําการประเมินความ
รุ นแรงและความเสี่ ยงจากประสบการณ์ของวิศวกรและผูเ้ ชี่ ยวชาญในกระบวนการดังกล่าว โดยระบบบําบัดก๊าซ
คลอรี นด้วยโซเดียมคาร์บอเนตของกระบวนการผลิตนํ้าประปาที่โรงงานผลิตแป้ งมันสําปะหลังได้ถูกนํามาใช้เป็ น
กรณี ศึกษาเพื่อวิเคราะห์การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ ยง

1. การชี้บ่งอันตรายของกระบวนการด้ วยการประยุกต์ ใช้ กรอบแนวคิด FMEA ร่ วมกับ 4M 1E

งานวิจยั นี้ ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของเทคนิ ค 4M1E และ FMEA ในการชี้ บ่งอันตรายของกระบวนการและ
วิธีการปฏิบตั ิงาน และดําเนิ นการประเมินความเสี่ ยงด้วยการะบุโอกาสและความรุ นแรง วิธีการในการดําเนิ นงาน
วิจยั มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 การวิเคราะห์ช้ ีบ่งอันตรายด้วยเทคนิค 4M1E (Man, Machine, Material, Method, Environment)
การชี้ บ่งอันตรายของกระบวนการและวิธีการปฏิ บตั ิ งานด้วยวิธี 4M1E เป็ นเทคนิ คการศึ กษาวิเคราะห์และ
ทบทวนเพื่อชี้ บ่งอันตรายและค้นหาปั ญหาและความล้มเหลวที่ อาจเกิ ดขึ้นจากการดําเนิ นงานในโรงงาน โดยการ
วิ เ คราะห์ หาอันตรายและปั ญหาของระบบต่ าง ๆ ให้ค รอบคลุ มในด้า นบุ ค คล เครื่ องมื อ อุ ปกรณ์ วิ ธีการ และ
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สิ่ ง แวดล้อ ม รวมทั้ง การวิ เ คราะห์ จ ากแผนผัง แสดงระบบท่ อ อุ ป กรณ์ และอุ ป กรณ์ ว ดั คุ ม ต่ า งๆ (Piping and
instrument diagram, P&ID) และระบบนิรภัย โดยการวิเคราะห์เทคนิค 4M1E มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- Man: บุคคล หมายถึง พนักงาน หรื อบุคลากรทั้งหมด โดยปั จจัยด้านบุคลที่นาํ มาวิเคราะห์ เพื่อชี้ บ่งปั ญหา
ได้แก่ ความสามารถทางเทคนิ คของผูป้ ฏิ บตั ิ งาน การปรั บตัวและความรู ้ ความเข้าใจในการดําเนิ นการ
ความเข้าใจและความเชี่ ยวชาญในมาตรฐานและวิธีการทํางานรวมถึง ความสามารถในการเป็ นผูน้ าํ ของ
หัวหน้างาน ทักษะการตัดสิ นใจและความสามารถในการบังคับบัญชา ปัจจัยด้านบุคคล จึงเป็ นปัจจัยสําคัญ
ที่ส่งผลต่อการกระบวนการและการปฏิบตั ิงาน
- Material: วัสดุ หมายถึง คุณภาพของวัสดุและการเลือกใช้วสั ดุที่ถูกต้องและเหมาะสมในกระบวนการ โดย
ควรเป็ นไปตามข้อ กํา หนดของการออกแบบ ติ ด ตั้ง หากการควบคุ มคุ ณ ภาพของวัส ดุ ไ ม่ เ ป็ นไปตาม
ข้อกําหนดเบื้องต้น จะส่ งผลต่อความปลอดภัยในการดําเนินการและผูใ้ ช้งานด้วยเช่นกัน
- Method: วิ ธีการ กระบวนการทํางาน หมายถึ ง วิธีการ หรื อขั้นตอนในการทํา งาน ความปลอดภัย ของ
กระบวนการและการปฏิ บตั ิ งาน จะต้องมาจากการวิธีการและขั้นตอนที่ ถูกต้อง ต้องมี การจัดการ การ
วางแผน การติ ด ตาม การตรวจสอบ และการควบคุ ม ขั้น ตอนการดํา เนิ น การนั้น ให้เ ป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
- Machine: เครื่ องจั กร อุปกรณ์ เป็ นสิ่ งที่ ขาดไม่ได้ในกระบวนการและการปฏิ บตั ิ งาน และส่ งผลต่อความ
ปลอดภัยโดยตรง ปั จจัยต่างๆที่นาํ มาวิเคราะห์ ได้แก่ การใช้เครื่ องจักรอุปกรณ์อย่างเหมาะสม การควบคุม
คุณภาพของอุปกรณ์ การดูแลรักษา และการบํารุ งรักษาเชิงป้องกัน ในงานวิจยั นี้ได้ทาํ การวิเคราะห์อุปกรณ์
จากแผนผังแสดงระบบท่อ อุปกรณ์ และอุปกรณ์วดั คุมต่างๆ รวมถึงระบบนิรภัย
- Environment: สภาพแวดล้ อม สภาพแวดล้อมการทํางานทั้งหมด พิจารณาปั จจัยด้านกายภาพ ได้แก่ ความ
ร้อน แสงสว่าง เสี ยง รวมถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
1.2 การประเมินความเสี่ ยงของกระบวนการและวิธีการปฏิ บตั ิ งานด้วยเทคนิ คการวิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องและ
ผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis, FMEA)
การวิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องและผลกระทบ (FMEA) ได้รับการพัฒนาครั้งแรกสําหรับหน่วยงานอากาศยานทางทหาร
ของสหรัฐอเมริ กา FMEA จะมุ่งเน้นที่ การชี้ ให้เห็นถึงคุณลักษณะของความเสี ยหายหรื อสาเหตุที่จะนําไปสู่ ความ
เสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น (Potential Failure Mode) อันเนื่ องมาจากการออกแบบ การผลิตหรื อการบริ การ จากนั้นจึ ง
จะทําการวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Effects Analysis) และสุ ดท้ายก็เพื่อการนําไปสู่
การหาวิธีป้องกันการเกิดความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Problems Prevention) (Stamatis, 2003) โดยมีข้ นั ตอนดัง
แสดงใน Fig.1
1.2.1 การวางแผนการดําเนินการ
เป็ นขั้นตอนการเลือกงาน กระบวนการปฏิ บตั ิงาน ระบบ เครื่ องจักรอุปกรณ์ที่อาจมีอนั ตรายส่ งผลกระทบให้เกิด
อุบตั ิเหตุ หรื อสิ่ งแวลล้อม เพื่อทําการกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อนํามาวิเคราะห์ จากนั้น
ต้องเตรี ยมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบที่จะทําการวิเคราะห์ ได้แก่ P&ID, แผนผังวงจรไฟฟ้ า, แผนผังระบบ
เชื่ อมโยงระหว่างเครื่ องมือและอุปกรณ์, คู่มือการทํางานของอุปกรณ์, เอกสารขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน, เอกสารการ
บักทึก การตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน และประวัติการซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรและอุปกรณ์
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Fig. 1 Flowchart of the procedure for application of design FMEA&4M1E technique
1.2.2 การวิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องและสาเหตุของข้อบกพร่ อง
จะต้องมีการเขียนแผนผังของกระบวนการและนํามาพิจารณาแยกแยะคุณลักษณะต่างๆของอุปกรณ์แต่ละชิ้นส่ วน
รวมถึงงานหรื อขั้นตอนเพื่อความชัดเจน จากนั้นจึงวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกระบวนการในแต่
ละขั้นตอน สิ่ งสําคัญคื อจะต้องพิ จารณาความเป็ นไปได้ทุกๆ ทางที่ จะทําให้เกิ ดข้อผิดพลาด ในขั้นตอนนี้ จะนํา
กรอบแนวคิ ดของ 4M1E เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็ นแนวทางในการชี้ บ่งให้ครอบคลุมทุ กมิ ติที่เกี่ ยวข้อง ในด้าน
บุคคล เครื่ องมือ อุปกรณ์ วิธีการ และสิ่ งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.1
1.2.3 การประเมินความเสี่ ยง
หลังจากการวิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องของกระบวนการและการปฏิบตั ิงานแล้ว จะต้องทําการประเมินถึง
- ความรุ นแรงของข้อผิดพลาดที่เกิด (Severity of Failure, S) เกณฑ์การประเมินที่ใช้ จะพิจารณาถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับระบบบําบัดก๊าซคลอรี นด้วยโซเดียมคาร์ บอเนต ที่ส่งผลต่อบุคคล ระบบและสิ่ งแวดล้อม โดยแบ่ง
คะแนนตํ่าสุ ด คือ 1 และสู งสุ ด คือ 5 ดังแสดง Table 1
- โอกาสของการเกิดข้อผิดพลาด (Probability of Occurrence, O) เกณฑ์การประเมินที่ใช้ จะพิจารณาจากข้อมูล
อายุการใช้งานของอุปกรณ์ สถิติการเกิ ดข้อผิดพลาดหรื อความเสี ยหายของอุปกรณ์ในโรงงาน ดังแสดงใน
Table 1
- ความสามารถในการตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ก่อนที่ความเสี ยหายจะเกิดขึ้น (Detection: D) หมายถึงพิจารณา
ในเชิ งการป้ องกัน (Prevention) และการตรวจจับ (Detection) สาเหตุกลไกของข้อบกพร่ องหรื อลักษณะของ
ข้อ บกพร่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น เช่ น การมี ร ะบบ Interlock การบํา รุ งรั กษา หากมี ค วามสามมารถในการตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดได้ดีคะแนนที่ได้จะลดตํ่าลง ดังแสดงใน Table 1
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Table 1 Severity, Occurrence and Detection rating scale
Level
1

Very
Low

2

Low

3

Medium

4

High

5

Extreme

People
Injuries required
immediate first aid
treatment.

Injuries required
medical treatment
without
lost
workday.
Injuries required
medical treatment
with lost workday
from 1 day to 2
weeks
Injuries required
medical treatment
with lost workday
more than 2 weeks
Deaths or permanent
disabilities

Severity
System
No breakdown,
Property damage less than
50,000 THB

Environmental
No environment impact

Break down more than 12
hours, Property damage
from 50,000 – 150,000
THB
Break down from 12 – 16
hours,
Property damage from
150,000 – 300,000 THB

Pollution with minimal
acute environment that
controllably

Break down from 16 – 24
hours, Property damage
from 300,000 – 500,000
THB
Break down more than 1
day, Property damage
more than 500,000 THB

Releases that result in
long-term disruption of
the environment

Release that result in
short-term disruption of
the environment

Releases that result in
long-term disruption of
the
environment
required
many
properties to recover to
normal

Occurrence

Detection

Rare. May occur only
exceptional circumstances.
May occur once in over 10 years.
Chances of occurrence are less
than 10%
Could occur 1 time within 5-10
years period. Chances of
occurrence are from 10-19%

Detecting system is
reliable to detect and can
prevent
unexpected
circumstances.

Might occur or should be
expected to occur 1 time within
1-5 years period.
Chances of occurrence are from
20 - 49%
Will probably occur 1 time
within 1-year period.
Chances of occurrence are from
50 - 79%
Is expected to occur with a
probability of multiple
occurrences within 6 months.
Chances of occurrence are from
80 - 100%

Detecting system is high
probably to detect and can
prevent
unexpected
circumstances.
Detecting system is
medium probably to
detect and can prevent
unexpected
circumstances.
Detecting system is low
probably to detect and can
prevent
unexpected
circumstances.
No detecting system.

1.2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ ยง
หลังจากการประเมินความเสี่ ยงเพื่อให้ทราบผลลัพธ์หรื อผลที่จะเกิดขึ้นแล้วจะต้องทําการวิเคราะห์ความเสี่ ยงเพื่อนํา
ผลลัพธ์อนั ตรายนั้นมาจัดลําดับ ลดและขจัดออกไป ได้นาํ การประเมินค่าความเสี่ ยงชี้ นาํ ตัวเลขของความเสี่ ยง (Risk
Priority Number : RPN) มาจัดลําดับความสําคัญของข้อผิดพลาด โดยได้จากผลคูณของความรุ นแรงของผลกระทบ
และโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆและการตรวจจับ เขียนในรู ป Equation 1
RPN = S*O*D
(1)
ค่า RPN จะนํามาใช้ในการกําหนดความเสี่ ยงของลักษณะข้อบกพร่ องที่ กาํ หนด เพื่อให้การวิเคราะห์ความเสี่ ย ง
เป็ นไปอย่างถูกต้อง จึงทําการวิเคราะห์คะแนน RPN ด้วยแผนภาพพาเรโตร่ วมด้วย

2. กรณีศึกษาระบบบําบัดก๊ าซคลอรีนด้ วยโซเดียมคาร์ บอเนต

งานวิจยั ครั้งนี้ ได้นาํ กรอบแนวคิดการชี้ บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ ยงในกระบวนการและการปฏิบตั ิ งาน
ของกระบวนการผลิตนํ้าประปาที่มีการใช้ระบบบําบัดก๊าซคลอรี นด้วยโซเดียมคาร์ บอเนต ในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตแป้งมันสําปะหลังแห่งหนึ่ง จังหวัดนครราชสี มา
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2.1 ระบบบําบัดก๊ าซคลอรี นด้ วยโซเดียมคาร์ บอเนต
ระบบบําบัดก๊าซคลอรี น ถูกนํามาติดตั้งและใช้งานในกรณี ก๊าซคลอรี นรั่วไหล ดังแสดงใน Fig. 2

Fig. 2 Chlorine Gas Absorption System with Sodium Carbonate Solution
2.2 การชีบ้ ่ งอันตรายของกระบวนการและวิธีการปฏิ บตั ิงานด้ วยวิธี 4M1E
ทําการวิเคราะห์เพื่อชี้ บ่งอันตราย ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น พบว่ามีท้ งั หมด 22 เหตุการณ์ความล้มเหลวที่เกิดขึ้น ที่
สามารถส่ งผลให้ร ะบบบํา บัด ก๊ า ซคลอรี นด้วยโซเดี ย มคาร์ บอเนตทํา ให้ไ ม่ ส ามารถบํา บัด ก๊ า ซคลอรี น หรื อ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการบําบัดก๊าซคลอรี นลดลง ดังแสดงใน Fig. 3 และ Table 2
A1

A2

A3

A4
D1
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Emergency
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Scrubber

Man

B2
B3
E1

D3
F1

Environment

Material
Machine
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D2

Method

C2
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C4
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C6

C7

F2

C8

C9

C10
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C12

Fig. 3 4M1E Diagram of Emergency Chlorine Scrubber
Table 2 Summary of failure mode of emergency chlorine scrubber applying 4M1E.
Factors
Failures
Emergency
Low efficiency of treatment unit
chlorine
Chlorine gas is not detected
scrubber system Chlorine gas is not neutralized
Contamination in environment
Man
Do not follow work instruction
Lack of knowledge
Inexperienced

Symbols
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3

Factors
Machine

Method
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Failures
Electrical System inactivate
Control System inactivate or error
Exhaust Fan inactivate
Recirculation Pump inactivate
pH probe inactivates
Pressure gauge damaged
No preventive maintenance plan

Symbols
C7
C8
C9
C10
C11
C12
D1
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Table 2 (countined).
Factors
Machine

Failures
Chlorine gas Detector inactivate
Scrubber Tank leak or broken
Scrubber Packing media is
deteriorated
Spray Nozzle clog, deteriorated
Sight Glass break
Sample Valve break

Symbols
C1
C2
C3
C4
C5
C6

Factors

Material

Failures
No system inspection plan
No work instruction
Inappropriate of materials

Symbols
D2
D3
E1

Wrong selection of materials
Environment Investment is limited
Inappropriate installation area

E2
F1
F2

2.3 การประเมินและวิเคราะห์ ความเสี่ ยงด้ วยการประยุกต์ ใช้ เทคนิค FMEA
หลังจากทําการระบุอนั ตราย ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นแล้ว นําข้อผิดพลาดดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุเพื่อประเมิน
ความเสี่ ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสของการเกิดข้อผิดพลาด ความรุ นแรงของข้อผิดพลาดที่เกิ ด และการตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดได้ก่อนที่ความเสี ยหายจะเกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์การประเมินใน Table 1 หลังจากการประเมินค่าความ
เสี่ ยงชี้ นาํ ตัวเลขของความเสี่ ยง (Risk Priority Number : RPN) แล้วจะมีการดําเนิ นการแก้ไขเพื่อลดค่า RPN ที่ สูง
สําหรั บมาตรการที่ เสนอทั้งหมดจะมี การกําหนดผูร้ ั บผิ ดชอบ ระยะเวลาและแผนการดําเนิ นการ หลังจากการ
ดําเนินการแก้ไขที่แล้วจะมีการประเมินความเสี่ ยงอีกครั้ง สําหรับกรณี ศึกษาในงานวิจยั นี้ดงั แสดงใน Table 3
Table 3 Design FMEA Worksheet
Factor
Man

Machine

Method

Potential
Failure Mode
Not have
Na2SO3 in
Scrubber

Potential Effects
of Failure
Chlorine gas is not
neutralized.

Chlorine gas
Detector not
function

Chlorine gas is not
detected

5

Scrubber
Tank is
leaking or
broken
Packing
media damage

The scrubber has
decreased the
efficiency

4

The scrubber has
decreased the
efficiency

3

Spray Nozzle

The scrubber has
decreased the
efficiency

3

The scrubber has
decreased the
efficiency

4

Equipment/
Devices
damage

S
5

Potential Cause
of Failure
Not follow work
instruction of
sodium carbonate
loading when no
absorbent in system

O
1

The sensor is
deteriorated due to
humidity

3

Deteriorate

2

The salt crystal
covering the
packing media

4

Clog, Break,
Deteriorated

3

No preventive
maintenance plan,
No inspection plan

1

Current Design
Control
Scrubber system running
test by weekly.

D

RPN

2

10

Monthly Chlorine gas
detector function test

2

Scrubber system running
test by weekly.

3

There is annual
preventive maintenance
plan

4

There is annual
preventive maintenance
plan

4

There is annual
preventive maintenance
plan

1
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30

24

48

36

4

Recommended
Action
Add the
automatic
absorbent loading
system to fill the
sodium carbonate
when it is a low
volume
Provide the
calibration plan
and running test
by weekly
Provide the
preventive
maintenance plan
Provide the
flushing system
after scrubber
running
Provide the
flushing system
after scrubber
running

S O D

RPN

3

1

1

3

4

2

2

16

3

1

3

9

3

2

1

6

3

2

1

6
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Table 3 (coutinued).
Potential
Failure Mode
Material Equipment/
Devices
damage
Environment Equipment/
Devices
damage
Factor

Potential Effects
of Failure
The scrubber has
decreased the
efficiency
The scrubber has
decreased the
efficiency

S
4

4

Potential Cause
of Failure
Inappropriate of
materials
Inappropriate
installation area

O
2

1

Current Design
Control
There is the inspection
engineer
External audit,
Engineering assessment

D

RPN

1

8

2

8

Recommended
Action

S O D

สรุ ป

งานวิจยั นี้ ได้เสนอการวิเคราะห์การชี้บ่งอันตรายของกระบวนการและการปฏิบตั ิงาน ด้วยการประยุกต์ใช้
กรอบแนวคิด 4M 1E (Man, Machine, Material, Method, Environment) ร่ วมกับ FMEA (Failure Mode and Effects
Analysis) โดยนํามาใช้ในกรณี ศึกษาของระบบบําบัดก๊าซคลอรี นด้วยโซเดียมคาร์ บอเนต การศึกษานี้ แสดงให้เห็น
ว่า กรอบแนวคิ ด ดังกล่ า ว เป็ นเทคนิ ค ที่ มุ่งเน้นการระบุ ปัญ หาหรื อข้อบกพร่ องในเชิ งรุ ก ซึ่ งมี ข ้อดี ใ นการช่ ว ย
วิเคราะห์แหล่งของปั ญหา สาเหตุของอันตรายได้ครอบคลุมในทุ กมิ ติของกระบวนการทั้ง ด้านบุคคล เครื่ องมื อ
อุปกรณ์ วิธีการ และสิ่ งแวดล้อม นําไปสู่ การป้ องกันไม่ให้เกิดความไม่ปลอดภัย กําจัดและลดอันตรายได้ในระยะ
ยาว จากการศึ กษางานวิจยั อื่ นที่ เกี่ ยวข้องได้มีวิธีการชี้ บ่งอันตรายแบบอื่ นจะให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์หา
อันตรายและปัญหาของระบบต่าง ๆ ซึ่ งอาจจะเกิดจากความไม่สมบูรณ์ในการออกแบบที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ต้ งั ใจด้วย
การตั้งคํา ถามที่ ส มมติ ส ถานการณ์ ข องการผลิ ต ในภาวะต่ า ง ๆ เป็ นวิ ธีท่ี มีประสิ ท ธิ ภ าพสู ง แต่ จาํ เป็ นต้อ งใช้
ผูช้ าํ นาญการและระยะเวลาในการดําเนิ นการมาก อีกทั้งมีความเหมาะสมเพียงบางส่ วนเท่านั้น ดังนั้นสรุ ปได้ว่าใน
กระบวนการวิ ธีการในการศึ กษานี้ ส ามารถนําไปประยุกต์ใช้ในกิ จกรรม กระบวนการและการปฏิ บตั ิ งานที่ มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน กรอบแนวคิดของเทคนิ ค 4M1E และ FMEA เป็ นเครื่ องมือที่มีประโยชน์สาํ หรับการประเมิน
ความเสี่ ยง แสดงให้เห็นถึงการจัดลําดับความสําคัญของปั ญหา นํามาซึ่ งมาตรการในการแก้ไขปรับปรุ ง อย่างไรก็
ตามเพื่อให้มีมุมมองที่ดีข้ ึนเกี่ยวกับการวิเคราะห์สาเหตุ จําเป็ นต้องมีทีมงานสหสาขาวิชาชี พ ในการวิเคราะห์ และ
ในบางกิจกรรมที่แตกต่างออกไปสามารถปรับรู ปแบบวิธีการ เพื่อการพัฒนา เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการวิเคราะห์การชี้
บ่งอันตรายของกระบวนการและการปฏิบตั ิงานมากยิง่ ขึ้น
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บทความวิจยั นี้ สาํ เร็ จสมบูรณ์ได้ดีดว้ ยความกรุ ณาชี้แนะจาก รศ.ดร. ชนินทร์ ปัญจพรผล อาจารย์ที่ปรึ กษา
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บทคัดย่ อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจยั เพื่อปรับปรุ งกระบวนการการประกอบแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ชนิ ดแผ่นบาง ด้วยวิธี
ซิกซ์ ซิกม่า โดยต้องลดจํานวนของงานเสี ยที่เกิดจากการผลิตจาก 3,528 parts per million (PPM) จนกระทัง่ มีจาํ นวนของเสีย
ตํ่ากว่า 500 PPM ตัวแปรศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ได้แก่ คุณภาพของแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดแผ่นบาง คุณภาพของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(ตัวต้านทาน, ตัวเก็บประจุ) คุณภาพของสารบัดกรี อุณหภูมิที่ใช้สาํ หรับการหลอมละลายสารบัดกรี
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต มาตรฐานการทํางานที่ถูกต้อง และการตั้งค่าของเครื่ องจักร จากการศึกษาพบว่าสาเหตุท่ีทาํ ให้เกิด
งานเสี ยในการผลิต เกิดจากคุณภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ (ตัวต้านทาน) ที่มีพ้ืนผิวที่ถูกกัดกร่ อน และการตั้งค่าของ
เครื่ องจักรที่ทาํ ให้คุณภาพของสารบัดกรี ต่าํ ลง รวมทั้งการทํางานของผูป้ ฏิบตั ิงานยังไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการทํางานที่
กําหนดไว้ ทําให้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ กับแผ่นวงจรอิ เล็กทรอนิ กส์ เชื่ อมต่อกันอย่างไม่สมบู รณ์ ดังนั้นหลังจากการ
ปรับปรุ งกระบวนการผลิตด้วยวิธีซิกซ์ ซิกม่า ทําให้จาํ นวนของเสี ยที่เกิดขึ้นในการผลิตลดลงเหลือ 400 PPM
คําสําคัญ: ซิกซ์ ซิกม่า, แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดแผ่นบาง, สารบัดกรี , อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Abstract

This study aims at improving performance of printed circuit board assembly (PCBA) manufacturing process using
Six Sigma approach to reduce product defects from 3,528 parts per million (PPM) to be less than 500 PPM. There are
several studied variables such as quality of PCB, quality of electronic device (Resistor−Capacitor), quality of solder paste,
oven temperature for heating solder paste, PCBA equipment, standardize work and machine setup. After implementing Six
Sigma’s root cause analysis, most important factors affecting the product quality are corroded surface mount resistor for
use in the electronic device and machine setting error leading to poor PCB solder ability. The soldering problem can cause
a lifted pad defect resulting a short-circuit. When the insufficient solder is used on the pads and they exposed to an excessive
force, the pad may become lifted off the board causing damaging the entire circuit board. The PCBA quality improvement
using Six Sigma achieves the reduction of defects to 400 PPM
Keywords: electronic device, print circuit board (flexible type), six sigma, solder paste
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บทนํา

เพื่ อตอบสนองโครงการ “Thailand 4.0” ในการพัฒนาประเทศสู่ ความมัง่ คัง่ มัน่ คง และยัง่ ยืน สําหรั บ
ภาคอุตสาหกรรมสามารถทําได้ดว้ ยการลดต้นทุนการผลิต อาศัยนวัตกรรมเป็ นตัวขับเคลื่อน และลดความสู ญเสี ย
ในกระบวนการผลิต ซึ่ งอาจเกิ ดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ การผลิตที่ มากกว่าความความต้องการ (Overproduction)
การขนถ่ายงานที่ไม่มีความจําเป็ น (Transportation) ขั้นตอนการทํางานที่ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อเพิ่มคุณภาพของงานดีข้ ึน
แต่ ท ํา ให้ ง านที่ ไ ด้จ ากการผลิ ต ตํ่า กว่ า กว่ า เป้ า หมายที่ ต้ ัง ไว้ (Over processing) การกัก เก็ บ สิ น ค้า จํา นวนมาก
(Inventory) การทํางานที่ทาํ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีการเคลื่อนที่ (Motion) ที่มากเกินความจําเป็ น การทํางานที่ตอ้ งหยุดรอ
งานจากกระบวนการก่อนหน้า (Waiting) และการทํางานที่ตอ้ งแก้ไขคุณภาพของงานที่ได้จากการผลิต (Defect) ทํา
ให้ผูป้ ระกอบการของโรงงานอุ ตสาหกรรมแต่ ละแห่ ง ต้องทํา การพัฒ นาและปรั บปรุ งกระบวนการผลิ ต เพิ่ ม
ศักยภาพในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมที่ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามสถานการณ์ของเศรษฐกิ จโลก โดย
อาศัยการประยุกต์ใช้วิธีการของซิ กซ์ ซิ กม่า (Six Sigma) และ การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) มาใช้เป็ น
เครื่ องมือสําหรับการลดต้นทุนการผลิตที่มีผลกระทบจากความสู ญเสี ยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการผลิต
การศึ กษานี้ ประยุกต์ใช้วิธีการของซิ กซ์ ซิ กม่ า มาใช้ในการลดความสู ญเสี ยในโรงงานอุ ต สาหกรรม
อิ เล็กทรอนิ กส์ แห่ งหนึ่ งที่ ทาํ การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ลงบนแผ่นวงจรอิ เล็กทรอนิ กส์ (PCBA : Print
Circuit Board Assembly) ด้วยการผลิตแบบ Surface Mount Technology (SMT) ซึ่ งวัสดุหลักที่ใช้สาํ หรับการผลิตนี้
ประกอบด้วย แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ใช้การผลิตเป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์แบบไม่
มีขาอุปกรณ์ (Surface Mount Device: SMD) โดยแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ที่ใช้ในการผลิตแบ่ งได้ 2 ประเภท ที่ มี
สมบัติ ต่ า งกัน ได้แ ก่ แผ่นวงจรอิ เ ล็กทรอนิ กส์ ช นิ ด แข็ง (Rigid Board) และแผ่นวงจรอิ เ ล็กทรอนิ กส์ ช นิ ด บาง
(Flexible Board) สําหรับการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติของโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์แห่ งนี้ กล่าวคือการผลิต
นี้ มีการใช้เครื่ องจักรอัตโนมัติและพนักงานทํางานร่ วมกัน ดังนั้นสาเหตุหลักที่ทาํ ให้เกิดผลกระทบต่อความสู ญเสี ย
ในการผลิ ต (Production loss) แบ่ งออกเป็ น 3 สาเหตุ หลัก ประกอบด้วย ปั ญหาเครื่ องจักร ปั ญหาที่ เกิ ดจากการ
ทํางานผิดพลาดของพนักงาน และปั ญหาจากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต จากสาเหตุหลักข้างต้น พบว่าวัสดุที่ใช้
ในการผลิตเป็ นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการผลิต เนื่องจากวัสดุบางส่ วนเป็ นวัสดุที่มีตน้ ทุนตํ่า และยาก
ต่อการควบคุมคุณภาพของวัสดุที่ได้รับจากผูผ้ ลิต (Supplier) ทําให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการควบคุมคุณภาพใน
กระบวนการการผลิ ต นอกจากนี้ แ ผ่นวงจรอิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ แ ต่ ละชนิ ด ที่ เ ป็ นหนึ่ ง ในวัส ดุ ที่ ใช้ในการผลิ ต ของ
กระบวนการผลิ ต มี สมบัติที่ต่างกันอย่างสิ้ นเชิ ง ซึ่ งจําแนกได้ 3 ชนิ ด ได้แก่ (i) ชนิ ด FR1 (Phenolic paper) เป็ น
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ที่มีโครงสร้างหลักเป็ นกระดาษ มีตน้ ทุนการผลิตที่ต่าํ กว่าแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ชนิ ดอื่น
แต่ มีข ้อ เสี ย ที่ มีอ ตั ราการทนความร้ อ นได้ต่ าํ และปั ญ หาเรื่ องเศษฝุ่ นที่ ส่ งผลกระทบต่ อการผลิ ต (ii) ชนิ ด FR4
(Woven glass) และ (iii) ชนิ ด CEM3 (Non-woven glass) ซึ่ งชนิ ด FR4 และ CEM3มี ตน้ ทุ นที่ สูงกว่า เนื่ องจาก มี
โครงสร้างหลักเป็ นเส้นใยแก้วถักกัน ทําให้ผลิตเป็ นแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ที่มีคุณภาพสู ง อย่างไรก็ตามในการ
ผลิตยังประสบปั ญหาเรื่ องเศษใยเส้นแก้วที่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการผลิต ในขณะที่ ปัญหาของแผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ชนิด FR1 ซึ่ งเป็ นแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดบาง (Flexible board) ที่มีโครงสร้างหลักทําจากวัสดุที่
เป็ นพอลิ เ อไมด์ (Polyamide) ซึ่ งเป็ นวัส ดุ ที่ มี อ ัต ราการทนความร้ อ นที่ ต่ าํ การผลิ ต มี ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นสู ง
(Tolerance) และจําเป็ นต้องใช้อุปกรณ์เสริ มเข้ามาช่วยเพื่อให้สามารถนําเอาแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ชนิดบาง มาใช้
191

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ในกระบวนการการผลิ ตได้ ซึ่ งปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในกระบวนการผลิ ตที่ ใช้แผ่นวงจรอิ เล็กทรอนิ กส์ ชนิ ดบาง ใน
โรงงานอุตสาหกรรมแห่ งนี้ เกิดจากการออกแบบโครงสร้างของแผ่นอิเล็กทรอนิ กส์ที่มีโครงสร้างอย่างง่าย ทําให้มี
ต้นทุ นในการผลิ ต แผ่นวงจรอิ เ ล็กทรอนิ กส์ ที่ ต่ าํ และเลื อกใช้วสั ดุ ที่ มีต ้นทุ นที่ ต่ าํ เช่ นกัน ทํา ให้เ กิ ด ปั ญหาด้าน
คุณภาพ ในการผลิตอย่างมาก ดังแสดงใน Fig. 1 อีกทั้งยังส่ งผลให้เกิดปริ มาณขยะอันตรายมากขึ้น เนื่องจากของเสี ย
ที่เกิดขึ้นมีส่วนประกอบของสารเคมีเจือปนอยู่

Fig. 1 Defect tendency in PCBA (Flexible Type) production
จาก Fig. 1 แสดงปริ มาณของเสี ยที่เกิดขึ้นในกระบวนการการผลิตเทียบกับปริ มาณงานดีที่สามารถผลิตได้
ต่อเดือน ซึ่ งมีปริ มาณของเสี ยสู งเกินกว่าปริ มาณที่สามารถยอมรับได้ โดยที่ลกั ษณะของงานเสี ย (Defect symptom)
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีลกั ษณะที่แตกต่างกันออกไป ดังแสดงใน Fig. 2

Fig. 2 Defect tendency by separate defect symptom
จากปั ญหาดังกล่าว โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์แห่ งนี้ จึงต้องปรับปรุ งกระบวนการผลิต เพื่อลด
ปริ มาณของเสี ยให้ต่าํ กว่า 500 ppm หรื อกล่าวว่าในทุกการผลิตสามารถยอมรับให้มีของเสี ยที่เกิดขึ้นในการผลิตได้
500 หน่วย ต่อ 1 ล้านหน่วยการผลิต และลดผลกระทบที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาปั จจัยที่
มีผลกระทบต่อการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ลงบนแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ชนิ ดบาง ด้วยการใช้หลักการ
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ของซิ กซ์ ซิ กม่า เพื่อนําไปสู่ การลดปริ มาณของเสี ยที่เกิดขึ้นในกระบวนการการผลิต ด้วยการปรับปรุ งกระบวนการ
ผลิต และออกแบบมาตรฐานการทํางานที่สามารถควบคุมความผันผวนที่เกิดขึ้นในการผลิตได้

วิธีการ

การศึกษานี้ ได้ดาํ เนิ นการตามวิธีการของซิ กซ์ ซิ กม่า ที่มีข้ นั ตอนการดําเนิ นงาน 5 ขั้นตอน อาศัยแนวทาง
ปฏิบตั ิ D-M-A-I-C (สิ ริกานดา, 2563) ซึ่ งสามารถแบ่งรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนได้ดงั นี้
1. การศึ กษานี้ เริ่ มจากการกําหนดเป้ าหมาย (Define) ของการพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการผลิตด้วยวิธีการ CTQ
(Critical to quality) โดย CTQ เป็ นหนึ่งในวิธีการของซิ กซ์ ซิ กม่า ที่ใช้สาํ หรับระบุเป้าหมายที่ตอ้ งการและปั จจัย
ที่ผลกระทบต่อเป้าหมายที่ต้ งั ไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการวัดผลการปรับปรุ ง (ฐิติ, 2553) ดังแสดงใน Fig. 3

Fig. 3 CTQ (Critical to Quality) by Tree Diagram
จากรายละเอียดของ CTQ ข้างต้น พบว่าปัจจุบนั กระบวนการผลิตนี้ มีจาํ นวนของงานเสี ย 3,528 PPM ซึ่ งมี
เป้ าหมายที่จะลดจํานวนของเสี ยลงให้มีจาํ นวนตํ่ากว่า 500 PPM อีกทั้งยังพบว่างานเสี ยบางประเภทมีปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพเหมือนกัน ดังนั้นหากมีการแก้ไขปั ญหาอย่างใดอย่างหนึ่ งในการผลิต จะส่ งผลให้จาํ นวนของ
ของเสี ยมากกว่าหนึ่งประเภท มีจาํ นวนลดลง
2. จากการกําหนดเป้าหมายในขั้นตอนที่ 1 ก่อนเริ่ มการพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการผลิต จําเป็ นต้องตรวจสอบ
สถานะปั จจุบนั ของจํานวนของเสี ยแต่ ละประเภทที่ เกิ ดขึ้ นในการผลิ ตด้วยการแสดงผลแบบพาเรโต (Pareto
chart) ดังแสดงใน Fig.4 เพื่อทําให้แน่ใจว่าประเภทของงานเสี ยแบบไหนที่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่ วนของงาน
เสี ยที่ เกิ ดขึ้ นในการผลิตมากที่สุด อย่างไรก็ตามการวัดผลจําเป็ นต้องกําหนดวิธีการหรื อเครื่ องมือที่ ใช้สาํ หรับ
การวัดผล เพื่อให้ได้ผลของการปรับปรุ งอย่างถูกต้องและแม่นยํา สําหรับใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ
ของงานเสี ยในการผลิต โดยการศึกษานี้ได้นาํ เอาระบบการติดตามผลการผลิต (Production data monitoring) เข้า
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มาใช้สําหรับบันทึ กข้อมูลการผลิตในแต่ละวัน ซึ่ งข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย จํานวนงานดี จํานวนงานเสี ย
และประเภทของงานเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นในแต่ ละวัน โดยประเภทของงานเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นสามารถแบ่ งออกได้เป็ น 5
ประเภท ประกอบด้วย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ถูกเชื่ อมต่อบนแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ในลักษณะเอียงหรื อตะ
แครง (Floating), แผ่นวงอิเล็กทรอนิ กส์ชนิ ดบางมีการหดตัว (Shrink), แผ่นวงอิเล็กทรอนิ กส์ชนิ ดบางมีรอยขี ด
ข่วน (Scratch), การบัดกรี หรื อการเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กบั แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีความไม่สมบูรณ์
(Soldering Failure) และ หลังจากการบัดกรี หรื อการเชื่ อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์กบั แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิ กส์
ตําแหน่ งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์มีความคลาดเคลื่อน (Misalignment) จากข้อมูลข้างต้นที่ ได้จากระบบการ
ติดตามผลการผลิต จะถูกคํานวณด้วยสมการที่ 1
Defect (PPM) = (Quantity of defect ÷ Total Quantity of Electronic part) × 1,000,000
(1)

Fig. 4 Current status of Defect ratio by Pareto Chart
3. สํา หรั บ ขั้นตอนของการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการผลิ ต (Analysis) ผูจ้ ัด ทํา ได้นํา เอาแผนผัง ก้า งปลา
(Fishbone diagram) เข้ า มาใช้ สํ า หรั บ วิ เ คราะห์ ส าเหตุ แ ละผลกระทบ (Cause and Effect analysis) ของ
กระบวนการผลิต ร่ วมกับการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ ยงของกระบวนการผลิต ด้วยวิธีการ FMEA (Failure
Mode and Effect Analysis) ในเบื้องต้นผูจ้ ดั ทําได้เริ่ มจากการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อทําการ
ประเมิ นความเสี่ ย งในแต่ ละขั้นตอนของการผลิ ต ด้วย FMEA โดยผลที่ ไ ด้จากการทํา FMEA สามารถช่ วย
เรี ยงลําดับความสําคัญของการพัฒนาและปรับปรุ งการผลิตด้วยการอ้างอิงผลประเมินของคะแนน RPN (Risk
Priority Number) ซึ่ งถ้ากระบวนการไหนได้คะแนน RPN สู งสุ ด จะถูกจัดลําดับให้มีการพัฒนาและปรับปรุ ง
เป็ นอันดับแรก (ปาริ ฉัตร สาน้อย, 2558) และจะต้องทําการระบุ แผนการพัฒนาและปรั บปรุ งการผลิ ต อย่า ง
ชัดเจน เพื่อนําเอาผลที่ได้ตากการพัฒนาและปรับปรุ งมาใช้สาํ หรับทําการประเมินความเสี่ ยงใน FMEA อีกครั้ง
และคะแนน RPN ต้องลดลงจากการประเมินที่ทาํ ไว้ก่อนมีการพัฒนาและปรับปรุ งการผลิต โดยที่คะแนน RPN
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ถู ก คํา นวณจากสามส่ ว น ประกอบด้ว ย (i) ความรุ นแรง (S: Severity), (ii) โอกาสที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น และ (iii)
ความสามารถในการป้องกัน (ดังแสดงใน Equation 2)
RPN = Severity(S) × Occurrence(C) × Detection(D)

(2)

ซึ่ งหนึ่ งในขั้นตอนของการทํา FMEA จะต้องมีการระดมความคิดของแต่ละหน่วยงาน เพื่อระบุความเป็ นไปได้
ของสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดงานเสี ยขึ้น ซึ่ งผูจ้ ดั ทําได้เลือกใช้แผนผังก้างปลา เพื่อทําการระบุปัจจัยที่ทาํ ให้เกิดงานเสี ย
ในการผลิต พบว่าแต่ละชนิ ดของงานเสี ยที่เกิดขึ้นในการผลิตนี้ มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบร่ วมกัน เช่น (i) คุณภาพ
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ (Part Quality), (ii) การทํางานของผูป้ ฏิบตั ิงานที่ไม่ถูกต้อง (Wrong operation), (iii)
ปริ มาณของสารบัดกรี ที่ไม่เหมาะกับการผลิต (Solder paste volume), (iv) อุณหภูมิที่ใช้สําหรับบัดกรี (Profile
temperature) และ (v) การปรับตั้งค่าเครื่ องจักรให้มีความเหมาะสมกับการผลิต (Machine setup error) ดังแสดง
ใน Fig. 5

Fig. 5 Fishbone Diagram – Root cause identification
จาก Fig.5 พบว่าสาเหตุ ใดที่ ไม่มีมาตรฐานการทํางานที่ ส่งผลกระทบต่ อคุ ณภาพของการผลิ ต ถูกระบุ
สัญลักษณ์ (N) ในทางกลับกัน สาเหตุ ที่มีมาตรฐานการทํางานหรื อการควบคุ มคุ ณภาพการทํางาน จะถู กระบุ
สัญลักษณ์ (C) เพื่อให้มีความชัดเจนในการวิเคราะห์ รวมไปถึงการพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการผลิต

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
หลังจากทําการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ ยงของกระบวนการผลิตเสร็ จแล้ว ทางผูจ้ ดั ทําได้เริ่ มทําการ
พัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการผลิต อ้างอิงจากแผนการพัฒนาและปรับปรุ ง (Recommended Action) จากการทํา
FMEA ดังแสดงใน Table. 1 ซึ่ งพบว่าสิ่ งที่ตอ้ งพัฒนาและปรับปรุ งอย่างเร่ งด่วน คือกระบวนการที่คะแนน RPN =
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480 คะแนน ประกอบด้วย (i) การสร้างมาตรฐานการเติมสารบัดกรี เข้าไปในเครื่ องจักร (ii) การสร้างมาตรฐานการ
ปรับตั้งค่าของเครื่ องจักร (iii) การแก้ไขปัญหาคุณภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
(i) การสร้างมาตรฐานการเติ มสารบัดกรี เข้าไปในเครื่ องจักร (RPN=480) จากการวิเคราะห์และตรวจสอบ
พบว่าในกระบวนการผลิตไม่ได้มีมาตรฐานการทํางานสําหรับขั้นตอนการทํางานนี้ หลังจากนั้นผูจ้ ดั ทําจึง
ได้ทาํ การทดลอง เพื่อสร้างมาตรฐานการทํางานใหม่ ซึ่ งออกแบบให้มีการตรวจวัดในเชิงปริ มาณที่สามารถ
ตรวจสอบด้วยสายตาได้ ดังนั้นปริ มาณสารบัด กรี ที่เ หมาะสมกับการผลิ ต ต้องอยู่ระหว่า ง 14.2 – 21.3
ลูกบาศก์เซนติเมตร
(ii) การสร้างมาตรฐานการปรับตั้งค่าของเครื่ องจักร (RPN = 480) จากการวิเคราะห์และตรวจสอบพบว่าการ
ปรับตั้งค่าเครื่ องจักร ไม่มีการตั้งค่าที่เป็ นมาตรฐานสําหรับการผลิต หลังจากนั้นผูจ้ ดั ทําจึงได้ทดลองการ
ปรั บตั้งค่ าเครื่ องจักรและจัดทําเป็ นมาตรฐาน อย่างไรก็ตามการปรั บตั้งค่ าเครื่ องจักร อาจจะเกิ ดความ
ผิดพลาดขึ้นได้ ดังนั้นผูจ้ ดั ทําจึงได้เพิ่มการทํางานของเครื่ องจักรที่สามารถตรวจสอบความผิดพลาดของผู ้
ปฏิบตั ิได้ (Poka-yoke)
(iii) การแก้ไขปัญหาคุณภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ (RPN=480) เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์เป็ นส่ วน
หนึ่ งที่ ถู ก นํา เข้า จากผู ้ผ ลิ ต ข้า งนอก ทํา ให้ ผู ้จัด ทํา ต้อ งทํา การวิ เ คราะห์ ห าปั ญ หาที่ ม าจากอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ จากนั้นจึงรายงานต่อผูผ้ ลิต เพื่อทําการปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน หลังจากที่ทาํ การวิเคราะห์
พบว่ า อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ มี ก ารเคลื อ บผิ ว ที่ มี ค วามหนาตํ่า กว่ า มาตรฐาน ทํา ให้ผิ ว ของอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มีคราบสนิม ที่เกิดจากการทําปฏิกิริยากับอากาศ (Oxidation) โดยที่มาตรฐานของการเคลือบ
ผิวจะต้องมีความหนาอยูท่ ี่ 1 มิลลิเมตร (±0.2) จากกรณี ขา้ งต้น พบว่าความหนาของผิวที่เคลือบบนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.5 มิลลิเมตร

196

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Table 1 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) for PCBA production process – Before & After Improvement
Before Improvement

After Improvement
Detection (1-10)

RPN

Solder paste
supply

Solder paste
volume is
insufficient

Soldering
Failure

8

No standardized
work

6

No control

10

480

2

Solder paste
supply

Solder paste
volume is over

Soldering
Failure

8

No standardized
work

6

No control

10

480

3

Solder paste
printing

Solder paste
volume is
insufficient

Soldering
Failure

8

Wrong machine
parameter
setting

6

No control

10

480

4

Solder paste
printing

Solder paste is low
quality during
production time

Soldering
Failure

8

No standardized
work

4

No control

10

320

5

Soldering
process

Soldering
Failure

8

6

No master
condition
check

9

432

6

Soldering
process

Soldering
Failure

8

6

No inspection

10

480

7

Soldering
process

Misalignment

8

6

No inspection

10

8

Soldering
process

Floating

8

6

No inspection

10

Soldering
condition is not
suitable
Soldering
condition is not
completely
Soldering
condition is not
completely
Soldering
condition is not
completely

Soldering
temperature is
not suitable
SMD Part
quality is out of
specification
SMD Part
quality is out of
specification
SMD Part
quality is out of
specification

สรุ ป

RPN

Occurrence (1-10)

1

Recommend
Action

Detection

Potential of
Failure Mode

Current
control for
prevention

Occurrence

Process

Potential
Cause of
Failure Mode

Severity

Items

Severity (1-10)

Action Result

Potential
Effect of
Failure Mode

8

1

3

24

8

1

3

24

8

1

3

24

8

1

2

16

8

1

2

16

Control supplier
quality

8

1

3

24

480

Control supplier
quality

8

1

3

24

480

Control supplier
quality

8

1

3

24

Create standard
of solder paste
supply process
Create standard
of solder paste
supply process
Create standard
machine
parameter
Create standard
of solder paste
quality control
during machine
running
Create standard
of soldering
condition

หลังจากที่ มีการนําเอาวิธีการของซิ กซ์ ซิ กม่า มาใช้พฒั นาและปรั บปรุ งกระบวนการผลิ ตการประกอบ
แผ่นวงจรอิ เล็กทรอนิ กส์ ชนิ ดบาง พบว่าสามารถลดจํานวนของเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นในผลิ ตได้ จากเดิ มจํานวนของเสี ย
3,258 PPM ลดลงเหลือ 300 PPM โดยนําเอาผลที่ได้จากการทดลองปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของการ
ผลิต มาสร้างเป็ นมาตรฐานการทํางานใหม่ รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานการปรับตั้งค่าเครื่ องจักรให้มีการทํางานที่
ถูกต้อง จนนําไปสู่ การควบคุมปัจจัยที่มีความเสี่ ยงต่อผลกระทบของคุณภาพการผลิต อีกทั้งยังช่วยสร้างแนวทางการ
พัฒนาและปรับปรุ งการผลิตอย่างต่อเนื่ อง บนพื้นฐานของ D-M-A-I-C เพื่อให้เกิ ดพัฒนาและปรับปรุ งอย่างแบบ
ยัง่ ยืนในอนาคต
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การจําลองการทําความเย็นของเทอร์ โมอิเล็กทริกคูลเลอร์ (TEC) โดยใช้ เทคนิคพัลล์ กระแสไฟฟ้ า
แบบต่ อเนื่อง
Simulation cooling of a thermoelectric coolers (TEC) by pulse current continuous technique
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้เสนอการจําลองการทํางานของเทอร์โมอิเล็กทริ กคูลเลอร์ (TEC) หรื อ แผ่นเพลเทียร์ สําหรับ
กระบวนการ PCR หรื อปฏิกริ ยาลูกโซ่พอลิเมอเลสซึ่งเป็ นเทคนิคการเปลี่ยนอุณหภูมิเพิ่มและลดลงอย่างรวดเร็ วตามอุณหภูมิ
ที่กาํ หนดซึ่งจากการศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่ากระบวนการในการให้ความร้อนนั้นจะใช้เวลาไม่นานมากนักใน
การไปยังอุณหภูมิที่ตอ้ งการแต่ในส่วนด้านการทําความเย็นนั้นค่อนข้างใช้เวลานานกว่า ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงทําการศึกษาการ
เพิ่มการประสิ ทธิภาพในการทําความเย็น โดยจําลองในขั้นตอน Annealing ของกระบวนการ PCR ซึ่งต้องลดอุณหภูมิจาก 90
องศาเซลเซียสไปยัง 55 องศาเซลเซียส โดยตัวแปรในการจําลองคือพลังงานไฟฟ้าที่ป้อนให้ TEC โดยใช้เทคนิคพัลล์
ต่อเนื่อง (Pulse Width Modulation: PWM) ที่กระแสสูงสุด 1 แอมแปร์ และความถี่ PWM เท่ากับ 1 kHz โดยการศึกษาการ
ปรับเปลี่ยนวัฐจักรการทํางาน (Duty Cycle) พบว่าที่ 75% Duty Cycle เป็ นค่าที่เหมาะสมที่สุดในการขับพลังงานไฟฟ้าให้
TEC ในการทําความเย็นโดยจําลองผ่านซอฟต์แวร์โซลิดเวิร์ค เวอร์ชนั่ 2019 SP5
คําสํ าคัญ: โซลิดเวิร์ค, เทอร์โมอิเล็กทริ กคูลเลอร์, พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ, วัฏจักรการทํางาน

Abstract

This paper presenting, the simulation of Thermoelectric cooler or Peltier operation for PCR process which is
DNA amplifier technique. PCR technique allows fast heating and rapid cooling in PCR temperature profile. As related
literature found in heating process, the temperature can reach required target in a short time. However, in cooling process,
the operation time is more than heating process. Thus, this research concentrates to enhance cooling operation in Annealing
process of PCR technique that decrease temperature from 90˚C to 55˚C. PWM is using in this research to simulate by adjust
Duty cycle base on Maximum current is 1 Ampere and PWM frequency is 1 kHz. We found at 75% duty cycle is the most
appropriate setting value for cooling operation by simulate via Solidworks software Version 2019 SP5.
Keywords: CFD, Peltier, Polymerase chain reaction, PWM, Solidworks, TEC, Thermoelectric Coolers
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คํานํา

ในปั จจุบนั เทคนิ คการทํา PCR เป็ นเทคนิ คที่ นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายในหลายๆ วงการเช่ น การแพทย์,
การเกษตร,อุตสาหกรรมเพาะเลี้ ยง, นิ ติวิทยาศาสตร์ โดยเทคนิ ค PCR ถูกคิ ดค้นขึ้ นโดย Kary Mullis เมื่อปี พ.ศ.
2526โดยกระบวนการ PCR จะมี 3 ขั้นตอนและหมุนเวียนต่อเนื่ องกันไป ในสภาวะที่เหมาะสมของแต่ละขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 Denaturing คือการแยกสายดีเอ็นเอที่เป็ นต้นแบบจากสภาพที่เป็ นเส้นคู่ให้เป็ นเส้นเดี่ยว อุณหภูมิ
ที่ ใช้อยู่ในช่ วง 90– 95 องศาเซลเซี ยส, ขั้นตอนที่ 2 Annealing คื อกระบวนที่ ให้ไพรเมอร์ เข้าจับกับสายดี เอ็นเอ
ตัวอย่างที่ตอ้ งการศึกษา ในบริ เวณที่เป็ นนิ วคลีโอไทด์ที่เป็ นคู่สมทั้งสองสายอย่างจําเพาะ อุณหภูมิที่ใช้อยู่ในช่ วง
50–66 องศาเซลเซี ยส , ขั้นตอนที่ 3 Extension คื อกระบวนการสร้างดี เอ็นเอสายใหม่โดยสังเคราะห์ต่อจากส่ วน
ปลายของไพรเมอร์ (ที่ ใส่ เข้าไปในขั้นที่ สอง) ตามข้อมูลบนดี เอ็นเอที่เป็ นต้นแบบแต่ละสายโดยอาศัยการทํางาน
ของเอ็น ไซม์ดี เ อ็น เอโพลิ เ มอร์ เ รส (DNA polymerase) ซึ่ งเอนไซม์น้ ี ทํา งานได้ดี ที่ สุ ด ที่ อุ ณ หภู มิ 72–75 องศา
เซลเซี ยสตลอดทั้งสามขั้นตอนซึ่ งจะได้ผลเป็ นจํานวณของดี เอ็นเอ ที่ เพิ่มขึ้ นเป็ น 2 n (n=cycle) ตามที่ ตอ้ งการ ดัง
แสดงใน Fig. 1
โดยในการที่ จะทํา อุ ณ หภู มิ ให้เ ป็ นตาม 3 นตอนดังกล่ า วนั้น ถ้า หากใช้ต ัว ทํา ความร้ อ นแบบธรรมดา
(Heater) ก็จะไม่สามารถลดอุณหภูมิลงมาอย่างรวดเร็ วได้ ดังนั้น เทอร์ โมอิเล็กทริ กคูลเลอร์ (TEC) หรื อแผ่นเพล
เทียร์ จึงเข้ามามีบทบาทกับเทคนิ ค PCR เนื่ องจากว่า คุณสมบัติของ TEC คือสามารถเพิ่มหรื อลดระดับอุณหภูมิได้
ตามที่ ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ ว อย่างไรก็ดีดว้ ยความสามารถของ TEC ในด้านการลดระดับอุณหภูมิ (Cooling) ยัง
สามารถทําอัตราความชัน (Ramp Rate) ได้ยากกว่าการเพิ่มอุณหภูมิ (Heating) จําเป็ นต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้ความ
ร้อนระบายออกได้มากขึ้ น เช่ น ฮี ตซิ งค์ (Heatsink) , พัดลม (Fan) และใช้เทคนิ คในการป้ อนกระแสไฟฟ้ า ให้กบั
TEC เพื่อให้สามารถลดอุณหภูมิไปถึงค่าที่ตอ้ งการได้ภายในเวลาที่เหมาะสมต่อกระบวนการ PCR.

A

B

Fig. 1 Temperature profile of PCR
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อุปกรณ์ และวิธีการ
แผนผังการสร้ างโมเดลและการจําลอง

Start
Sketch Drawing
Build Part Module
No

Part Module
Appropriate?
Yes
Create Assembly Module

No

Assembly
Module Mate?
Yes
Simulation Module

End
Fig. 2 Design and Simulation Flowchart
การสร้างโมเดลและการจําลองใน SolidWorks จะทําตามขั้นตอนแผงผังดังเช่ น Fig. 2 โดยเริ่ มจากการ
Sketch Drawing จากนั้นทําการสร้างชิ้ นส่ วนแต่ละชิ้ น (Part Module) และประกอบชิ้นส่ วนเข้าด้วยกัน (Assembly
Module) จากนั้น จะทํา การจํา ลอง CFD (Computational Fluid Dynamics) เกี่ ย วกับ ถ่ า ยเทความร้ อ นโดยการใช้
ฟังก์ชน่ั ของ Flow Simulation ของ Solidworks เวอร์ชนั่ 2019 SP05 ดังแสดงใน Fig. 3

Sketching

Fig. 3 Design and Simulation sequence

Build Part

Assembly
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ขั้นตอนและวิธีการทดลอง
ขั้น แรกทํา การสร้ า งโมเดลชิ้ น ส่ ว นหลัก ของเครื่ อง PCR หรื อ Thermal Cycler โดยมี ชิ้ น ส่ ว นหลัก
ดังต่อไปนี้ แผ่นเพลเทียร์ (TEC) คืออุปกรณ์ที่สามารถสร้างความเย็นได้ที่ดา้ นหนึ่ ง และปล่อยความร้อนออกมายังที่
อีกด้านหนึ่งเพียงแค่ทาํ การจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในแผ่นเพลเทียร์ ซึ่ งข้อมูลในการสร้างโมเดลจําลอง
แผ่นเพลเทียร์น้ ีจะอ้างอิงจากแผ่นเพลเทียร์ รุ่ น TEC-12706, แผ่นทดสอบอุณหภูมิ(Temperature Test Plate) คือแผ่น
อะลูมิเนี ยมที่ ใช้วดั อุณหภูมิผลลัพธ์ของระบบ, ฮี ตซิ งค์ (Heatsink) คื ออุปกรณ์ท่ี ใช้ในการช่วยในการระบายความ
ร้อนของระบบจะช่ วยให้แผ่นเพลเที ยร์ ดา้ นเย็นสามารถทําความเย็นได้มากขึ้ น, พัดลมกระแสตรง (DC Fan) คื อ
อุปกรณ์ที่ช่วยระบายความร้อนโดยใช้หลักการพาความร้อนแบบบังคับและนําชิ้นส่ วนมาประกอบรวมกันดังแสดง
ใน Fig. 4
(A)
(B)

Peltier (TEC)

Temperature Test Plate

Heatsink

DC Fan

Fig. 4 Thermal Cycler Main component (A), Thermal Cycler Assembly (B)
ในขั้นตอนต่อไปจะทําการจําลอง CFD ผ่าน SolidWorks Flow Simulation Feature โดยเริ่ มต้นจะทําการ
สร้างโปรเจคสําหรับการจําลองด้วยคําสัง่ Wizard โดยการเลือก Analysis type เป็ นแบบ External และทําการเลือก
ฟังก์ชนั่ การวิเคราะห์ โดยให้ทาํ การเลือกฟังก์ชนั่ Heat conduction in solids คือการวิเคราะห์การนําความร้อนใน
ของแข็ง และ Time-dependent คือการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบขึ้นกับเวลา หลังจากนั้นทําการกําหนดคุณสมบัติชิ้นส่ วน
ของแข็ง (Solid Material) ดังแสดงใน Table 1

Table 1 Solid Materials property Setting
Component
Test Plate
Heat sink
Ceramic Substrate

Material

Density
(kg/m3)

Aluminum (6061)
Aluminum (6061)
Alumina (Al2O3)

2700
2700
3890
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Specific
Heat
(J/kg K)
897
897
880

Thermal
Conductivity
(W/m K)
202
202
35

Melting
Temperature
(˚C)
585
585
2,000
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ขั้นตอนต่อไปการตั้งค่าให้กบั แผ่นโมเดลแผ่นเพลเทียร์ โดยผ่านฟังก์ชนั่ Thermoelectric Coolers โดยใช้
ค่าตัวแปรในการตั้งค่าอ้างอิงจากคุณสมบัติของ TEC-12706 ดังแสดงใน Table 2
Table 2 TEC-12706 performance specification
Hot Side Temperature (°C)
Heat Pump (Watts)
Temperature Drop (°C)
Current (Amps)
Voltage (Volts)

25 (°C)
50
66
6.4
14.4

50 (°C)
57
75
6.4
16.4

และทําการเลือกการตั้งค่า Parameter ของการป้อนพลังงานไฟฟ้าให้ TEC เป็ นแบบ Dependency โดยจะทํา
การจ่ายกระแสเป็ นสัญญาณรู ปแบบพัลล์ Pulse Width Modulation ( PWM ) ตามแสดงใน Fig. 5

Fig. 5 TEC supply current setting
ขั้นตอนต่อไปทําการตั้งค่า การทํางานของพัดลม (Fan) โดยเลือกการวิเคราะห์เป็ นแบบ Internal Inlet Fan
หลังจากนั้น ทําการเลือกด้านที่ลมเข้าและด้านที่ลมออกและทําการเลือกรุ่ นของ พัดลม ที่ตอ้ งการทําการวิเคราะห์
โดยที่ในการทดลองนี้ จะทําการเลือกรุ่ น DC Axial Fan 412 ดังแสดงใน Fig. 6
Select --> Internal Inlet
Fan

Select --> DC Axial --> 412

Fig. 6 Fan simulation setting.

จากนั้นจะทําการตั้งค่า Initial Conditions เพื่อจะจําลองการทําความเย็นในช่วงกระบวนการ Annealing ของ
เทคนิค PCR โดยจะต้องทําการลดอุณหภูมิจาก 90 องศาเซลเซี ยส ไปยัง 55 องศาเซลเซี ยส โดยจะทําการตั้งค่า
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อุณหภูมิเริ่ มต้นของแผ่นทดสอบและอุณหภูมิแผ่นเพลเทียร์ดา้ นที่ติดกับแผ่นทดสอบที่ 90 องศาเซลเซี ยสดังแสดง
Fig. 7

Fig. 7 Initial Conditions setting.
ขั้นตอนต่อไปใช้คาํ สัง่ Run เพื่อเริ่ มทําการวิเคราะห์ผลลัพธ์ โดยซอฟต์แวร์จะทําการสร้าง Mesh เพื่อทําการ
วิเคราะห์และทําการประมวลผลลัพธ์ ให้รอจนกระทัง่ โปรแกรมวิเคราะห์เสร็ จ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

งานวิจยั นี้ ทาํ การจําลองการทําความเย็นของขั้นตอน Annealing ของกระบวน PCR โดยจะทําการลด
อุณหภูมิจาก 90 องศาเซลเซี ยส มาเป็ น 55 องศาเซลเซี ยส และลดจาก 90 องศาเซลเซี ยส มายัง 20 องศาเซลเซี ยสโดย
จะทําการเปลี่ยนค่า Duty Cycle ของ PWM สําหรับพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้กบั TEC โดยจะทําการจําลองที่ Duty
Cycle ของ PWM เท่ากับ 25%, 50%, 70%, 100% ตามลําดับโดยค่ากระแสสู งสุ ด (Imax) อยูท่ ี่ 1 Ampere และความถี่
PWM เท่ากับ 1 kHz จะได้ผลลัพธ์ดงั แสดงใน Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10, Table 3

25%

75%

50%

100%

Fig. 8 Result of Cooling Range from 90˚C to 55˚C at PWM duty cycle 25%, 50%, 70%, 100%
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25%
50%
75%

100%

Fig. 9 Result of Cooling Range from 90˚C to 20˚C at PWM duty cycle 25%, 50%, 70%, 100%
(A)

(B)
55˚C

20˚C

at 75% duty cycle
(38.16 sec)

at 75% duty cycle
(164.10 sec)

Fig. 10 Temperature contour of Test plate at 75% duty cycle, Range 90˚C to 55˚C (A), Range 90˚C to 20˚C (B)
Table 3 Result of cooling operation time.
Cooling Range (˚C)
90˚C  55˚C
90˚C  20˚C

25% PWM
38.93
181.59

Cooling Time (second)
50% PWM
75% PWM
38.92
38.16
181.56
164.10

สรุ ป

100% PWM
38.15
164.07

จากผลลัพธ์ตาม Fig. 8–10 และ Table 3 จะเห็นว่าที่ PWM duty cycle ต่างกันจะใช้เวลาในการลดอุณหภูมิ
จาก 90 มายัง 55 องศาเซลเซี ยส ไม่ต่างกันมาก ประมาณ 38 วินาที แต่ในการลดอุณหภูมิจาก 90 มายัง 20 องศา
เซลเซี ยสนั้น ที่ 25% และ 50% duty cycle จะใช้เวลาการ cooling ประมาณ 181 วินาที แต่ที่ 75% และ 100% นั้นทํา
การ cooling โดยใช้เวลาน้อยกว่า ที่ประมาณ 164 นาที และผลระหว่าง 75% และ 100% duty cycle นั้นมีการใช้เวลา
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ในการ cooling ใกล้เคียงกันมาก จึงสรุ ปได้วา่ ที่ 75% PWM duty cycle เป็ นค่าที่เหมาะสมที่สุดในการทําความเย็น
โดยงานในอนาคตจะมีการทําการทดลองเพื่อสอบเทียบความถูกต้องผลที่ได้ จากการจําลองต่อไป
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สมบัติการลดทอนรังสี แกมมา สมบัติเชิ งกล และสมบัติทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์
ผสมผงไม้ ร่วมกับบิสมัสคลอไรด์
Gamma attenuation, mechanical and physical properties of poly(vinyl chloride)/wood
powder/bismuth chloride composites
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ ศึกษาสมบัติการลดทอนรังสี แกมมา สมบัติเชิงกล และสมบัติทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิล
คลอไรด์ผสมผงไม้ (WPVC) โดยทําการดัดแปรผงไม้ดว้ ยโซเดียมไฮดรอกไซด์และกรดซิ ตริ กร่ วมกับสารตัวเติมป้ องกันรังสี
แกมมาชนิ ดบิสมัทคลอไรด์ (BiCl3) ที่อตั ราส่ วน BiCl3 กับผงไม้ ที่ 0/100, 30/70 และ 50/50 %wt. ตามลําดับ และนําผงไม้ที่มี
BiCl3 ในอัตราส่ วนต่าง ๆ เติมในวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิ ลคลอไรด์ อัตราส่ วน 50:50 %wt. ผลของการดัดแปรผงไม้ร่วมกับ
BiCl3 พบว่าผงไม้มีสัมประสิ ทธิ์ การลดทอนรังสี เชิงมวล (µm) เพิ่มขึ้นตามปริ มาณ BiCl3 และเมื่อเติมผงไม้ที่ผา่ นการดัดแปรใน
วัสดุเชิงประกอบ
พอลิไวนิลคลอไรด์ พบว่า WPVC มีสมบัติการลดทอนรังสี แกมมา ค่าความหนาแน่นและความแข็งที่ผวิ
เพิ่มขึ้น แต่มีความต้านทานต่อแรงกระแทกลดลง ในขณะที่ความต้านทานต่อแรงดัดโค้งเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสําคัญ ซึ่ ง
งานวิจยั นี้ สามารถประยุกต์เป็ นผลิตภัณฑ์ WPVC ที่สามารถลดทอนความเข้มของรังสี แกมมาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถ
นําไปใช้ในห้องปฏิบตั ิการด้านรังสี ได้
คําสํ าคัญ: วัสดุเชิงประกอบ, สมบัติการลดทอนรังสี แกมมา, สมบัติเชิงกล, รังสี

Abstract

This work aimed to investigate gamma attenuation, mechanical, and physical properties of wood/ poly(vinyl
chloride) (WPVC), of which the wood powder was modified using sodium hydroxide, citric acid and a gamma protective
filler, namely bismuth chloride (BiCl3), with ratios of BiCl3/wood powder (%wt.) varied at 0/100, 30/70 and 50/50,
respectively. The modified wood and PVC ratio used was fixed at 50:50 %wt. The results indicated that the modified wood
powder with the addition of BiCl3 exhibited higher mass attenuation coefficients (µm) than neat wood powder, with the µm
values increased with increasing BiCl3 contents. Furthermore, the addition of the modified wood powder in poly(vinyl
chloride) resulted in increases of gamma shielding abilities, densities, and surface hardness but oppositely led to a decrease
in impact strength of the composites. The results also revealed that there was no significant change in flexural strengths
after the addition of modified wood powder. The overall outputs of this work indicated the high gamma attenuation abilities
of the developed composites that could be utilized as gamma-shielding materials in radiology.
Keywords: gamma attenuation, materials composites, mechanical properties, radiation
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คํานํา

รังสี แกมมาเป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสู งรู ปแบบหนึ่ง ที่มีการแพร่ ออกมาจากแหล่งกําเนิดรังสี (นวล
ฉวี , 2547) ซึ่ งในปัจจุบนั รังสี แกมมามีบทบาทในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้น โดยสามารถนํารังสี แกมมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างหลากหลาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรังสี แกมมาเป็ นรังสี ก่อไอออนพลังงานสู ง เมื่อเข้าสู่ ร่างกายในปริ มาณที่สูง
เกินกว่าที่กาํ หนด อาจส่ งผลเสี ยต่อร่ างกายของผูป้ ฏิ บตั ิงานได้ ทั้งนี้ การปฏิบตั ิงานทางด้านรังสี ของเจ้าหน้าที่ ควร
ได้รับปริ มาณรังสี ในขณะปฏิบตั ิงานให้นอ้ ยที่สุด แต่ยงั คงสามารถปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลสําเร็ จตามที่ตอ้ งการได้ ซึ่ ง
เป็ นไปตามหลัก การความปลอดภัย ด้า นรั ง สี ที่ เรี ยกว่ า As Low As Reasonably Achievable (ALARA) โดยมี
องค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ เวลา ระยะทาง และวัสดุกาํ บังรังสี ทั้งนี้ ในส่ วนของเวลาและระยะทางระหว่าง
แหล่ งกํา เนิ ด รั งสี กับผูป้ ฏิ บัติ งานนั้น เป็ นปั จจัย ที่ เ กี่ ย วข้องกับ การวางแผนล่ วงหน้า ก่ อ นมี การปฏิ บัติ งานจริ ง
ผูป้ ฏิบตั ิงานจําเป็ นต้องมีการใช้วสั ดุกาํ บังรังสี ที่มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อให้การปฏิบตั ิ งาน
มีความปลอดภัยตามที่ตอ้ งการ
ในกรณี ของวัสดุกาํ บังรังสี แกมมานั้น ปัจจุบนั ใช้วสั ดุแผ่นตะกัว่ ถูกนํามาใช้อย่างแพร่ หลาย เนื่องจากตะกัว่
มีเลขอะตอมและความหนาแน่นที่สูง ซึ่ งทําให้สามารถเกิดอันตรกิริยากับรังสี แกมมาได้ดี อย่างไรก็ตาม ฝุ่ นจากผง
ตะกัว่ ที่เกิดขึ้นทั้งในขั้นตอนการผลิตและการใช้งาน อาจส่ งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ภายในร่ างกายของผูป้ ฎิบตั ิ
งานได้ (Hyun et al., 2016) ดังนั้นในปั จจุ บนั จึ งมีการพัฒนาวัสดุกาํ บังรั งสี แกมมาที่ ไม่ใช้ตะกัว่ โดยนําธาตุหรื อ
สารประกอบที่ มี เ ลขอะตอม และความหนาแน่ น สู ง ชนิ ด อื่ น ที่ มี ค วามปลอดภัย ต่ อ ผู ้ใ ช้ง าน แต่ ย ัง คงไว้ซ่ ึ ง
ความสามารถในการลดทอนความเข้มของรังสี แกมมาได้เที ยบเท่าหรื อสู งกว่าตะกัว่ ได้แก่ บิ สมัท ทังสเตน หรื อ
เหล็ก เป็ นต้น (Asari Shik et al., 2018) ปัจจุบนั มีการพัฒนาวัสดุเชิ งประกอบพอลิเมอร์ เช่น พอลิไวนิลคลอไรด์ พอ
ลิไวนิ ลแอลกอฮอล์ หรื อยางเอทธิ ลีน โพรพิลีนไดอีน ผสมกับธาตุชนิ ดอื่นแทนตะกัว่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
กําบังรั งสี แกมมา (Asari Shik et al., 2018; Güngör et al., 2018; Jamil et al., 2019) สมบัติการลดทอนรั งสี แกมมา
สมบัติเชิ งกล และสมบัติทางกายภาพของวัสดุเชิ งประกอบพอลิ ไวนิ ลคลอไรด์ ที่ ผสมผงไม้เป็ นสารตัวเติ มหลัก
หรื อเรี ยกว่า Wood Poly (vinyl chloride); WPVC ที่ มีสมบัติเด่นด้านความแข็งแรง รับแรงดัดโค้งได้ดี ทนทานต่อ
ความชื้ นและสภาพแวดล้อมที่ ดี จึ งสนใจนํามาใช้งานด้านวัสดุตกแต่งภายในห้องที่ มีการปฏิ บตั ิ งานด้านรังสี แต่
พบว่าวัสดุ WPVC ไม่สามารถกําบังรังสี แกมมาได้ จากคุณสมบัติของผงไม้ที่ภายในมีความเป็ นรู พรุ น ลักษณะเป็ น
เส้นใยมีองค์ประกอบของเซลลูโลสเป็ นหลัก ภายในโครงสร้างเซลลูโลสมีหมู่ไฮดรอกซิ ลเป็ นส่ วนประกอบจํานวน
มาก ทําให้สามารถดูดซับความชื้น และไอออนของโลหะในสารละลาย เช่น แคดเมียม ตะกัว่ นิ กเกิล สังกะสี และ
ทองแดง ได้เป็ นอย่างดี (Sciban et al., 2006)
ดังนั้น งานวิจยั นี้ สนใจถึ งกลไกของกระบวนการดูดซับไอออนของโลหะในสารละลายของผงไม้ ด้วย
วิธีการดัดแปรผงไม้ทางเคมี โดยเติมร่ วมกับสารตัวเติมป้องกันรังสี แกมมาชนิดบิสมัทคลอไรด์ (รู ปแบบสารละลาย)
ผสมลงในวัสดุเชิ งประกอบพอลิไวนิ ลคลอไรด์ ที่มีต่อสมบัติการลดทอนรังสี แกมมา สมบัติเชิ งกล และสมบัติทาง
กายภาพเพื่อผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์แผ่นกําบังรังสี แกมมา ที่นาํ ไปใช้งานในห้องปฏิบตั ิการวิจยั ทางด้านรังสี
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อุปกรณ์ และวิธีการ
สารเคมีที่ใช้

วัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผงไม้ยางพารา ขนาดไม่เกิน 250 μm สารเคมีที่ใช้ปรับพื้นผิวผงไม้

ได้แ ก่ โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ (NaOH) จาก QRëC ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ และกรดซิ ต ริ ก (C6H8O10) จาก Elago
Enterprlses Pty Ltd ประเทศออสเตรเลี ย สารตัว เติ มบิ ส มัท คลอไรด์ (BiCl3) จาก Shanghai Ruizheng Chemical
Technology Co., Ltd. Shanghai ประเทศจี น ตัวทําละลายอะซิ โตน (C3H6O) จาก EMSURE®, Germany สารคู่ควบ
ไซเลนชนิ ด N - 2(aminoethyl) - 3 - aminopropyl trimethoxysilane (KBM603) จาก Shin-Etsu ประเทศญี่ ปุ่น และ
พอลิไวนิลคลอไรด์คอมปาวด์ (PVC compound) ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริ ษทั วี.พี. วูด๊ จํากัด ประเทศไทย

การเตรี ยมปรั บพืน้ ผิวผงไม้
การเตรี ยมผงไม้ที่ปรับพื้นผิว เริ่ มจากคัดขนาดผงไม้ดว้ ยตะแกรงขนาด 60 เมช (ไม่เกิน 250 μm) อบผงไม้
ในตูอ้ บเพื่อขจัดความชื้ น ที่อุณหภูมิ 80°C เวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้นแช่ผงไม้ใน 0.1 M NaOH (อัตราส่ วนของผงไม้
ต่อ NaOH เท่ากับ 1:20 %wt.) และกวนผสมที่ความเร็ วรอบ 150 rpm เวลา 2 ชัว่ โมง ต่อจากนั้นล้างผงไม้ดว้ ยนํ้ากลัน่
และอบผงไม้ อุณหู มิ 80°C เวลา 48 ชัว่ โมง ต่อจากนั้นแช่ ผงไม้ใน 1M C6H8O10 (อัตราส่ วนของผงไม้ต่อ C6H8O10
เท่ากับ 1:7 %wt.) ที่อุณหภูมิ 100°C เวลา 4 ชัว่ โมง ทําการล้างผงไม้ดว้ ยนํ้ากลัน่ และอบผงไม้ ที่อุณหู มิ 80°C เวลา
48 ชั่วโมง ต่ อจากนั้นแช่ ผงไม้ที่ปรั บ พื้ นผิ วในสารละลาย C3H6O 700 ml ร่ วมกับสารตัวเติ ม BiCl3 ที่ อตั ราส่ วน
BiCl3 / ผงไม้ เท่ากับ 0/100, 30/70 และ 50/50 %wt. ทุกสัดส่ วน เวลา 4 ชัว่ โมง ล้างผงไม้ดว้ ยนํ้ากลัน่ และอบผงไม้ที่
80°C เวลา 48 ชัว่ โมง และตรวจสอบคุณลักษณะพื้นที่ผิวและรู พรุ น (Surface area and porosity analyzer: BET) และ
หมู่ฟังก์ชนั ของผงไม้ (Fourier-transform infrared spectroscopy: FTIR)
การเตรี ยมผสมและขึน้ รู ปวัสดุเชิ งประกอบ
ผสมผงไม้กบั สารคู่ควบไซเลนชนิ ด KBM603 0.5 %wt. ของผงไม้ ผสมด้วยเครื่ องปั่ นผสมความเร็ วสู ง
(High speed mixer) รุ่ น LMXS บริ ษทั LAB TECH Engineering จํากัด เป็ นเวลา 5 นาที อบผงไม้ที่ 80°C เวลา 48
ชัว่ โมง จากนั้นทําการหลอมผสมผงไม้กบั PVC ที่ปริ มาณ 50:50 %wt. ด้วยเครื่ องอัดรี ดเกลียวหนอนคู่ (Twin screw
extruder) รุ่ น CTW 1000 C บริ ษทั Haake Rheomax จํากัด ประเทศเยอรมนี อุณหภูมิการผสมจากบริ เวณ Feed zone
ถึง Die zone ที่ 140, 150, 160 และ 165°C ตามลําดับ ความเร็ วรอบการผสมที่ 60 rpm ทําการตัดเม็ดด้วยเครื่ องตัด
เม็ดพลาสติก ต่อจากนั้นนําเม็ดพลาสติกที่ได้ข้ ึนรู ปชิ้นงานทดสอบด้วยกระบวนการอัดขึ้นรู ปร้อนด้วยแรงดัน (Hot
compression molding) รุ่ น LG-20M บริ ษ ทั LAB TECH Engineering ประเทศไทย ที่ อุณ หภู มิ 170°C แรงดันปิ ด
แม่ พิ มพ์ 50 kg/cm2 เป็ นเวลา 3 นาที เพิ่ มแรงดันปิ ดแม่ พิ มพ์เ ป็ น 150 kg/cm2 เป็ นเวลา 5 นาที จากนั้นหล่ อเย็น
(Cooling) ที่อุณหภูมิ 25°C แรงดันปิ ดแม่พิมพ์ 150 kg/cm2 เป็ นเวลา 5 นาที
การทดสอบการลดทอนรั งสี แกมมา สมบัติเชิ งกล สมบัติทางกายภาพ และสั ณฐานวิทยา
ตรวจสอบการลดทอนรังสี แกมมาโดยใช้แหล่งกําเนิ ดรังสี (Source) ชนิ ดซี เซี ยม-137 (Cs-37) ที่ พลังงาน
662 keV โดยตรวจวัดรังสี แกมมาทั้งหมด 10 ซํ้าต่อหนึ่ งสัดส่ วน ตรวจสอบสมบัติเชิ งกลด้านความต้านทานแรง
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กระแทก (Notch impact strength) โดยทํารอยบากที่ กลางชิ้นงาน ตามมาตรฐาน ASTM D256-10 ตรวจสอบความ
ต้านทานแรงดัดโค้ง (Flexural strength) ตามมาตรฐาน ASTM D790-10 ด้วยเครื่ อง Universal testing machine รุ่ น
Autograph AG-I บริ ษทั Shimadzu จํากัด ทดสอบความแข็ง (Shore D) ตามมาตรฐาน ASTM D2240-05 ด้วยเครื่ อง
ทดสอบความแข็ง (Hardness durometer) รุ่ น GS-719G บริ ษทั Teclock จํากัด ประเทศญี่ปุ่น และตรวจสอบความ
หนาแน่น (Density) ตามมาตรฐาน ASTM D792-13

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการปรั บพืน้ ผิวของผงไม้ ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ และกรดซิ ตริ ก
การศึ กษาคุณลักษณะพื้นที่ ผิวและรู พรุ นของผงไม้ ก่อนและหลังการปรับพื้นผิวด้วยด่าง NaOH ร่ วมกับ
กรด C6H8O10 แสดงใน Table 1 พบว่า ผงไม้หลังจากการปรับพื้นผิว มีพ้ืนที่ผิว (Surface area) ค่าเฉลี่ยปริ มาตรของรู
พรุ น (Average volume of pores) และค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางรู พรุ น (Average pores diameter) มากกว่าก่อนการ
ปรับพื้นผิวผงไม้ ทั้งนี้ เนื่ องจากการปรับผิวทางเคมี ด้วย NaOH สามารถสลายพันธะโควาเลนต์ระหว่างลิกนิ นและ
เซลลูโลส และสลายไขมันบนผิวของเซลลูโลส (Sciban et al., 2006) ทําให้พ้ืนผิวผงไม้มีความขรุ ขระ รู พรุ นและ
พื้นที่ผิวเพิ่มขึ้นส่ งผลทําให้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดูดซับของผงไม้ได้มากขึ้น

Table 1 Surface area, pore volume and pore size of wood particle and NaOH and C6H8O7 treated wood
particle
Surface characteristic of wood flour particles

ส่ วนการตรวจสอบหมู่ฟังก์ชนั ของสารประกอบผงไม้ก่อน และหลังปรับพื้นผิวด้วยด่าง NaOH ร่ วมกับ
กรด C6H8O10 แสดงดัง Fig. 1 พบว่า เปอร์ เซ็นต์การส่ องผ่าน (Transmittance) ของผงไม้หลังปรับพื้นผิวที่เลขคลื่น
(Wavenumber) ช่ วง 1700–1750 cm-1 เป็ นช่ วงของกลุ่มคาร์ บอนิ ล (หมู่ฟังก์ชันของคาร์ บอกซิ ลิก: C=O ที่ มาจาก
กรด) น้อยกว่าผงไม้ก่อนปรับพื้นผิว เนื่องจากการปรับสภาพด้วยกรด C6H8O10 สามารถเพิ่มหมู่ฟังก์ชนั ของคาร์ บอก
ซิ ลิก ทั้งนี้ เ ป็ นผลจากการทํา ปฏิ กิริ ย าของผงไม้กับ กรด C6H8O10 โดยใช้ค วามร้ อ นเป็ นตัวเร่ ง ปฏิ กิริ ย า ทํา ให้
เกิดปฏิกิริยาเอสเทอริ ฟิเคชัน (Esterification) ที่เปลี่ยนแปลงจากไฮดรอกซิ ล (-OH) เป็ นคาร์บอนิ ล การที่ผงไม้มีหมู่
ฟั งก์ชนั ของคาร์ บอกซิ ลิกเพิ่มขึ้น เป็ นการเพิ่มไอออนลบให้ผงไม้ ทําให้ผงไม้มีความสามารถในการดูดซับไอออน
บวกของโลหะหนัก

210

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Fig. 1 Comparison of the FTIR spectra of wood particle and NaOH and C6H8O7 treated wood particle
ผลของการลดทอนรั งสี แกมมาของผงไม้ ที่ผ่านการแช่ ในสารละลายอะซิ โตนร่ วมกับบิสมัทคลอไรด์
การตรวสอบหมู่ฟังก์ชนั ของสารประกอบของผงไม้ที่ผา่ นการแช่ในสารละลายอะซิ โตนร่ วมกับบิสมัทคลอ
ไรด์ แสดงดัง Fig. 2 พบว่า ผงไม้ที่ผ่านการแช่ในสารละลายปรากฎเปอร์ เซ็นต์การส่ องผ่านที่เลขคลื่น 520 cm-1 ซึ่ ง
เป็ นช่วงของพันธะ Bi-O ในขณะที่ผงไม้ที่ไม่ได้ผ่านการแช่ในสารละลายไม่ปรากฎความยาวคลื่นในช่ วงดังกล่าว
ทั้งนี้ เนื่ องจากการล้างผงไม้ที่ผ่านการแช่ในสารละลายด้วยนํ้ากลัน่ ให้มีความเป็ นกลาง (pH เท่ากับ 7) ส่ งผลทําให้
สาร Bi เปลี่ ยนรู ปจากบิ สมัทคลอไรด์ (BiCl3) เป็ นบิ สมัทออกซี คลอไรด์ (BiOCl) และสามารถล้างกรด HCl ที่
เกิดขึ้นได้ แสดง Equation 1
(1)
BiCl3 + H2O  BiOCl + 2HCl
การศึ กษาการลดทอนรังสี แกมมา สัมประสิ ทธิ์ การลดทอนรังสี แกมมาเชิ งมวล (Mass attenuation coefficient: μm)
ของผงไม้ที่ผา่ นการแช่ในสารละลาย อัตราส่ วน BiCl3 / ผงไม้ เท่ากับ 0/100, 30/70 และ 50/50 %wt. แสดงดัง Fig. 3
พบว่า เมื่อปริ มาณบิสมัท (Bi) เพิ่มขึ้น ส่ งผลทําให้ ผงไม้มีสัมประสิ ทธิ์ การลดทอนรังสี แกมมาเชิงมวลเพิ่มขึ้น ตาม
ปริ มาณของสาร Bi ที่ เพิ่มขึ้ น เนื่ องจากการเติ มสาร Bi ทําให้รังสี แกมมาสามารถเกิ ดอันตรกิ ริยาและการถ่ายโอน
พลังงานให้กบั อะตอมของ Bi ได้มากขึ้น ส่ งผลทําให้ความเข้มของรังสี แกมมาที่ผา่ นชิ้นงานมีค่าลดลง
ผลของการลดทอนรั งสี แกมมาของวัสดุเชิ งประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์ ผสมผงไม้ (WPVC)
การศึกษาการลดทอนรังสี แกมมา แสดงถึงสัมประสิ ทธิ การลดทอนรังสี แกมมาเชิ งเส้น (Linear attenuation
coefficient: μ) และความหนาวัสดุ ที่ ทาํ ให้ความเข้มรั งสี ลดลง 50% จากความเข้มรั งสี เริ่ มต้น (Half value layer:
HVL) ของวัสดุเชิ งประกอบผงไม้ผสม PVC ที่อตั ราส่ วน BiCl3 / ผงไม้ เท่ากับ 0/100, 30/70 และ 50/50 %wt. และ
ผสม PVC ที่อตั ราส่ วน PVC : ผงไม้ เท่ากับ 50:50 %wt. แสดงดัง Fig. 4 พบว่า เมื่อปริ มาณของสาร Bi เพิ่มขึ้น ส่ งผล
ทําให้วสั ดุเชิงประกอบมีสัมประสิ ทธิ์ การลดทอนรังสี แกมมาเชิงเส้นเพิ่มขึ้น ตามปริ มาณของสาร Bi ที่เพิ่มขึ้น และ
ความหนาวัสดุที่ทาํ ให้ความเข้มรังสี ลดลง 50 % จากความเข้มรังสี เริ่ มต้นลดลง เนื่ องจากการเติมสาร Bi ทําให้รังสี
แกมมาสามารถเกิด อันตรกิริยาและเกิดการถ่ายโอนพลังงานให้กบั อะตอมของ Bi ได้มากขึ้น ส่ งผลทําให้ความเข้ม
ของรังสี แกมมาที่ผา่ นชิ้นงานมีค่าลดลง ทําให้วสั ดุเชิงประกอบมีความสามารถในการลดทอนรังสี แกมมาได้ดี
211

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Fig. 2 FTIR spectra of NaOH and C6H8O7 treated wood particle and NaOH and C6H8O7 treated wood particle
mixed with BiOCl at 50:50 %wt

Fig. 3 Effects of Bi/Wood variation on mass attenuation coefficient

Fig. 4 Effects of PVC: (Bi/Wood) variation on linear attenuation coefficient (A) and half value layer (B)
212

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผลทดสอบสมบัติเชิ งกลและสมบัติทางกายภาพของวัสดุเชิ งประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์ ผสมผงไม้ (WPVC)
การศึ กษาสมบัติเชิ งกลและสมบัติทางกายภาพ ตรวจสอบความต้า นทานแรงกระแทก (Notch impact
strength) ความต้านทานแรงดัดโค้ง (Flexural strength) ความแข็ง (Hardness) ความหนาแน่ น (Density) ของวัสดุ
เชิ งประกอบผงไม้ผสม PVC ที่ อตั ราส่ วน BiCl3 / ผงไม้ เท่ ากับ 0/100, 30/70 และ 50/50 %wt. และผสม PVC ที่
อัตราส่ วน PVC : ผงไม้ เท่ากับ 50:50 %wt. แสดงดัง Fig. 5 (A–D) พบว่า เมื่อปริ มาณ Bi เพิ่มขึ้ น ส่ งผลทําให้วสั ดุ
เชิ งประกอบมีความต้านทานแรงกระแทกลดลง เนื่ องจากการเติมสาร Bi ทําให้ความเข้ากันระหว่างผงไม้และวัสดุ
เชิงประกอบ PVC ลดลง ส่ งผลทําให้วสั ดุเชิงประกอบมีความต้านทานแรงกระแทกลดลง ความต้านทานแรงดัดโค้ง
ไม่เปลี่ยนแปลง ส่ วนความแข็งและความหนาแน่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริ มาณของสาร Bi ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการ
เติ ม Bi ซึ่ งเป็ นธาตุ ที่มีความหนาแน่ นสู ง ส่ งผลทําให้วสั ดุ เชิ งประกอบมี ความแข็งและความหนาแน่ นโดยรวม
เพิ่มขึ้น

Fig. 5 Effects of PVC: (Bi/Wood) variation on notch impact strength (A), flexural strength (B), hardness (C) and density
(D)
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สรุ ป

1. การปรับพื้นผิวของผงไม้ดว้ ยด่าง NaOH และกรด C6H8O10 ทําให้พ้ืนที่ผิวมีค่าเฉลี่ยปริ มาตรของรู พรุ น
ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางรู พรุ น และหมู่ฟังก์ชนั ของคาร์บอกซิ ลิกของผงไม้เพิ่มขึ้น
2. การแช่ผงไม้ในสารละลาย C3H6O ร่ วมกับ BiCl3 ทําให้ผงไม้มีสัมประสิ ทธิ์ การลดทอนรังสี แกมมาเชิ ง
มวลเพิ่มขึ้น ตามปริ มาณของสาร BiCl3 ที่เพิ่มขึ้น
3. การผสมผงไม้ที่เติ มสารบิ สมัทกับวัสดุ เชิ งประกอบ PVC ทําให้วสั ดุเชิ งประกอบมี สัมประสิ ทธิ์ การ
ลดทอนรังสี แกมมาเชิ งเส้นเพิ่มขึ้ น ตามปริ มาณของสารบิสมัทที่เพิ่มขึ้ น และความหนาวัสดุที่ทาํ ให้ความเข้มรั งสี
ลดลง 50 % จากความเข้มรังสี เริ่ มต้นลดลง
4. วัสดุเชิ งประกอบมีสมบัติความต้านทานแรงกระแทกลดลง ความแข็งและความหนาแน่นเพิ่มขึ้น ตาม
ปริ มาณของสารบิสมัทที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ความต้านทานต่อแรงดัดโค้งเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนยั สําคัญ
5. อัตราส่ วน BiCl3 / ผงไม้ เท่ากับ 50/50 %wt. เหมาะสมสําหรับผลิตวัสดุเชิงประกอบลดทอนรังสี แกมมา
พอลิไวนิลคลอไรด์ผสมผงไม้ร่วมกับบิสมัสคลอไรด์
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ประสิ ทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรี ย และสมบัติเชิ งกลของพอลิเอทิลนี รีไซเคิลชนิดความหนาแน่ นสู ง
ผสมสารยับยั้งแบคทีเรียร่ วมระหว่ างนาโนซิงค์ ออกไซด์ กบั สารเอชพีคิวเอ็ม
Antibacterial performance and mechanical properties of recycled high density polyethylene
containing co-antibacterial agent between nano-ZnO and HPQM
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ศึกษาประสิ ทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรี ย และสมบัติเชิงกลของพอลิเอทิลีนรี ไซเคิลชนิดความหนาแน่นสูง
(rHDPE) ที่ ผสมสารยับยั้งแบคที เรี ยร่ วมระหว่างนาโนซิ งค์ออกไซด์ (Nano-ZnO) กับเอชพีคิวเอ็ม (2-hydroxypropyl-3piperazinyl-quinoline carboxylic acid methacrylate; HPQM) ปริ มาณ 0–8 pph โดยศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการดูดซับนาโนซิ
งค์ออกไซด์กบั สารเอชพีคิวเอ็ม ทดสอบประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งแบคที เรี ย E. coli และ S. aureus ด้วยเทคนิ คการวัดรัศมี
ยับยั้งแบคทีเรี ย และตามมาตรฐาน JIS Z2801 ทดสอบสมบัติเชิงกลตามมาตรฐาน ASTM D638 ผลการศึกษาพบว่า การเติม
นาโนซิ ง ค์อ อกไซด์ ที่ ป ริ ม าณ 0.03 กรั ม ในสารละลายเอชพี คิว เอ็ม 30 มิ ล ลิ ลิ ต ร ค่ า pH 9.0 ปั่ น ผสมเวลา 60 นาที ให้
ประสิ ทธิ ภาพการดูดซับสู งสุ ดร้อยละ 65.80 และการเติมสารยับยั้งแบคทีเรี ยร่ วมที่ 6 pph สามารถยับยั้งแบคทีเรี ย E. coli
และ S. aureus ได้ท้ งั 2 ชนิ ด ส่ วนสมบัติมอดุลสั แรงดึงและการต้านทานแรงดึง มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริ มาณการเติมสารยับยั้ง
แบคทีเรี ยร่ วม ในขณะที่ค่าการยืดตัว ณ จุดขาดมีค่าลดลง
คําสําคัญ: นาโนซิงค์ออกไซด์, ประสิ ทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรี ย, พลาสติกรี ไซเคิล, สารเอชพีคิวเอ็ม

Abstract

This work aimed to investigate the antibacterial performance and mechanical properties of recycled high density
polyethylene (rHDPE) containing co-antibacterial agent between nano-ZnO and 2-hydroxypropyl-3-piperazinyl-quinoline
carboxylic acid methacrylate (HPQM) content at 0-8 pph. The antibacterial performance against E. coli and S. aureus, with
JIS Z2801 technique and mechanical properties with ASTM D638 of rHDPE containing co-antibacterial agents were
investigated. It was found that the addition of 0.03 g nano-ZnO mixed with 30 mL of solution HPQM, stirred at pH 9.0 for
60 minute, provided high absorption efficiency up to 65.80%. According to the antibacterial performance against both of
E. coli and S. aureus, the recommended dosage of the co-antibacterial agent was 6 pph. The addition of co-antibacterial
agent in rHDPE was found to increase the tensile modulus and tensile strength properties, but decrease the elongation at
break of rHDPE.
Keywords: antibacterial performance, Plastic recycled, HPQM, nano-ZnO
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คํานํา

ปั จจุบนั ประเทศไทยมีปริ มาณขยะพลาสติก 2.7 ล้านตันต่อปี ซึ่ งขยะส่ วนมากตกค้างในสิ่ งแวดล้อมที่ ไม่
ถูกกําจัดอย่างถูกวิธี (BLT Bangkok, 2019) การนํากลับมาใช้ใหม่หรื อการรี ไซเคิลเป็ นหนึ่ งในวิธีการที่ ลดปริ มาณ
ขยะพลาสติก ด้วยสมบัติของเทอร์โมพลาสติกของขยะพลาสติกที่สามารถหลอมขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ จากข้อมูล
รายงานประเภทของพลาสติ กที่ผ่านกระบวนการรี ไซเคิ ล พบว่า พอลิเอทิลีนชนิ ดความหนาแน่ นสู งมีปริ มาณการ
นําไปรี ไซเคิ ลสู งสุ ด รองลงมาเป็ นพอลิ เอทิ ลีนเทเรฟทาเลต และพอลิ เอทิ ลีนชนิ ดความหนาแน่ นตํ่า ตามลําดับ
(Special Chem, 2017) พอลิเอทิลีนรี ไซเคิลชนิดความหนาแน่นสู งสามารถนํามาผลิตเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้งาน
ในชีวิตประจําวัน เช่น ถังนํ้า แกลลอน กะละมัง และตะกร้า เป็ นต้น การใช้งานบรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวอาจมีสิ่งปนเปื้ อน
จากเชื้ อโรคหรื อแบคที เรี ย ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค การพัฒนาวัสดุที่ใช้งานบรรจุภณ
ั ฑ์พอลิเอทิ ลีน
ชนิดความหนาแน่นสู งให้มีสมบัติการยับยั้งแบคทีเรี ยจึงเป็ นสิ่ งน่าสนใจอย่างยิ่ง
จากการศึกษางานวิจยั ที่ผา่ นมา พบว่า มีการนําสารยับยั้งแบคทีเรี ยชนิ ดเอชพีคิวเอ็มผสมกับพอลิโพรพิลีน
และพอลิสไตรี น โดยพบว่า สารเอชพีคิวเอ็มสามารถยับยั้งแบคทีเรี ยแกรมลบได้ดี (E. coli) แต่มีการยับยั้งแบคทีเรี ย
แกรมบวก (S. aureus) ได้นอ้ ย (อาทิตย์ และคณะ, 2558) และพบว่า สารประกอบนาโนซิ งค์ออกไซด์มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการยับยั้งแบคทีเรี ยได้ดีกบั แบคทีเรี ยแกรมบวกและแกรมลบ (Li, S.-C., และ Li, Y.-N., 2010) ดังนั้น งานวิจยั นี้
จึงสนใจศึกษาประสิ ทธิ ภาพการเติมสารยับยั้งแบคทีเรี ยร่ วม (Co-antibacterial) ระหว่างนาโนซิ งค์ออกไซด์และสาร
เอชพีคิวเอ็ม และสมบัติเชิงกลของพอลิเอทิลีนรี ไซเคิลชนิดความหนาแน่นสู ง

อุปกรณ์ และวิธีการ
สารเคมีที่ใช้
วัสดุ พอลิ เอทิ ลีนรี ไซเคิ ลชนิ ดความหนาแน่ นสู ง (recycled Hight Density Polyethylene ; rHDPE) ได้รับ
ความอนุ เคราะห์จาก บริ ษทั เอส.พี. พลาสติ ก อินดัสทรี จํากัด มีความสามารถในการไหล (Flow ability) ในช่ วง
0.82 – 0.84 กรั ม ต่ อ 10 นาที สารตัว เติ ม ยับ ยั้ง แบคที เ รี ย 2 ชนิ ด ได้แ ก่ สารเอชพี คิ ว เอ็ม (2-Hydroxypropyl-3Piperazinyl-Quinoline Carboxylic acid ; HPQM) จากบริ ษทั Micro Science Tech จํากัด (ประเทศเกาหลี ใต้) และ
สารประกอบนาโนซิ งค์ออกไซด์โดย บริ ษทั Dxnano technical (charangzhou) จํากัด ประเทศจี น แบคที เรี ยที่ ใช้
ทดสอบ 2 ชนิ ด ได้แก่ Escherichia coli (E. coli) สายพันธุ์ ATCC 25922 และ Staphylococcus aureus (S. aureus)
จากบริ ษทั ไบโอมีเดี ย (ประเทศไทย) จํากัด อาหารเลี้ยงเชื้ อชนิ ดเหลว (Nutrient Broth; NB) อาหารเลี้ยงเชื้ อชนิ ด
แข็ ง (Nutrient BAgar; NA) และอาหารเลี้ ยงชนิ ด แข็ ง สํ า หรั บ นั บ โคโลนี (Plate Count Agar; PCA) เปปโตน
(Peptone) จากบริ ษทั Hi Media Laboratories จํากัด
ขั้นตอนการตรึ งสารประกอบนาโนซิ งค์ ออกไซด์ กับสารเอชพีคิวเอ็มด้ วยวิธีการดูดซั บ
1) อบสารประกอบนาโนซิ งค์ออกไซด์เพื่อขจัดความชื้น อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง
2) นําสารประกอบนาโนซิ งค์ออกไซด์ 0.03 กรัม กวนผสมกับสารละลายเอชพีคิวเอ็ม (10,000 ppm) ที่ปริ มาณ 30
มิ ลลิ ลิตร ด้วยแท่ งแม่เ หล็กเวลาต่ าง ๆ กรองและอบที่ อุณหภู มิ 105 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง ชั่ง
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นํ้าหนักของแข็งจากการระเหยแห้งสารที่ได้จากการกรอง คํานวณร้อยละการดูดซับ ดังแสดง Equation 1 เพื่อ
หาระยะเวลาเริ่ มต้น (Start time) ในการดําเนินงาน
Absorption percent (%) =

𝐶𝐶0 −C1
C0

(1)

x 100

โดยที่ C0 คือ ปริ มาณสารเอชพีคิวเอ็มเริ่ มต้น (มิลลิกรัม)
C1 คือ ปริ มาณสารเอชพีคิวเอ็มที่เหลืออยู่ (มิลลิกรัม)
3) ศึกษาตัวแปร/ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับของสารยับยั้งแบคทีเรี ยทั้ง 2 ชนิด ดังนี้
- ปริ มาณสารดูดซับนาโนซิ งค์ออกไซด์ ตั้งแต่ 0.01–0.05 กรัม
- ความเป็ นกรดด่าง (pH) ตั้งแต่ 5.0–11.0
- เวลาที่เหมาะสมในการดูดซับ ตั้งแต่ 15–120 นาที
การเตรี ยมชิ น้ งานทดสอบ
ทําการผสมพอลิเอทิ ลีนรี ไซเคิ ลชนิ ดความหนาแน่ นสู งกับสารยับยั้งแบคที เรี ยร่ วม (Co-antibacterial) ที่
ปริ มาณ 0-8 ส่ วนในร้ อยส่ วนโดยนํ้าหนัก (pph) อัตราส่ วนระหว่างนาโนซิ งค์ออกไซด์และสารเอชพี คิวเอ็ม ดัง
แสดงใน Table 1 และขึ้นรู ปเป็ นชิ้นงานทดสอบขนาด 18 × 18 × 0.1 เซนติเมตร
Table 1 Co-antibacterial agent ratio between nano-ZnO and HPQM mixed with rHDPE
Content (g)
Sample
HPQM
rHDPE-HPQM
7.27
rHDPE-Co-antibacterial_4 pph
3.63
rHDPE-Co-antibacterial_6 pph
5.45
rHDPE-Co-antibacterial_8 pph
7.27
rHDPE-nano ZnO
-

ZnO
0.37
0.55
0.73
0.73

การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งแบคทีเรี ย
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งแบคทีเรี ยเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการวัดรัศมีการยับยั้งแบคทีเรี ย (Halo
test) โดยผสมแบคทีเรี ยในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวเข้ากับวุน้ อาหารเลี้ยงเชื้ ออัตราส่ วน 1 : 1 ได้เป็ นอาหารเลี้ยงเชื้อชนิ ด
กึ่งแข็งที่มีความเข้มข้นเชื้ อแบคทีเรี ยประมาณ 106 โคโลนี ต่อมิลลิลิตร (CFU/ml) เทลงบนจานเพาะเชื้ อที่เตรี ยมไว้
วางชิ้นงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร บนอาหารเลี้ยงเชื้ อบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24
ชัว่ โมง จากนั้นทําการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางการยับยั้งแบคทีเรี ย และคํานวณดังแสดงใน Equation 2

โดยที่ RA

𝑅𝑅𝐴𝐴 =

𝐷𝐷2 −𝐷𝐷1
2

คือ รัศมีการยับยั้งแบคทีเรี ย (มิลลิเมตร)
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คือ เส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นงานทดสอบ (มิลลิเมตร)
คือ เส้นผ่านศูนย์กลางบริ เวณการยับยั้งแบคทีเรี ย (มิลลิเมตร)

การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งแบคทีเรี ยเชิ งปริ มาณ ด้วยเทคนิ ค JIS Z2801 โดยเตรี ยมแบคทีเรี ยใน
อาหารเลี้ ย งเชื้ อ แบบเหลว ที่ มี ค วามเข้ม ข้น เริ่ ม ต้น ประมาณ 106 CFU/ml หยดบนชิ้ น งานทดสอบขนาด 5 × 5
เซนติเมตร ปริ มาตร 0.4 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซี ยส เวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้นเจือจางความเข้มข้นให้
ลดลงครั้งละ 10 เท่า และเลี้ยงแบคทีเรี ยบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็งบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เวลา 24 ชัว่ โมง
และคํานวณประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งแบคทีเรี ย ดังแสดงใน Equation 3
R = [log(B⁄A) − log(C⁄A)]

(3)

โดยที่ R คือ การยับยั้งแบคทีเรี ย (Antibacterial Activity)
A คือ ค่าเฉลี่ยแบคทีเรี ยที่มีชีวิตหลังทดสอบ 0 ชม. บนชิ้นงานทดสอบที่ไม่มีสารยับยั้งแบคทีเรี ย
B คือ ค่าเฉลี่ยแบคทีเรี ยที่มีชีวิตหลังทดสอบ 24ชม. บนชิ้นงานทดสอบที่ไม่มีสารยับยั้งแบคทีเรี ย
C คือ ค่าเฉลี่ยแบคทีเรี ยที่มีชีวิตหลังทดสอบ 24 ชม. บนชิ้นงานทดสอบที่มีสารยับยั้งแบคทีเรี ย
การทดสอบสมบัติเชิ งกล
การทดสอบสมบัติเชิ งกล มอดุลสั แรงดึง ความต้านทานแรงดึง และค่าการยืดตัว ณ จุดขาด เตรี ยมชิ้นงาน
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D638-14 ด้ว ยเครื่ อ ง Universal Testing Machine (UTM) ความเร็ ว ในการดึ ง 50
มิ ลลิ เ มตรต่ อ นาที โดยเตรี ย มชิ้ นงานทดสอบด้วยการหลอมผสมด้วยเครื่ องอัด รี ด เกลี ย วหนอนคู่ (Twin screw
extruder) รุ่ น CTW1000C บริ ษทั Haake Rheomax จํากัด ประเทศเยอรมนี อุณหภูมิการผสมจากบริ เวณ Feed Zone,
Metering zone ถึง Die zone ดังนี้ 165, 170, 175 และ 180 องศาเซลเซี ยส ตามลําดับ ความเร็ วรอบการผสม 60 รอบ
ต่อนาที และขึ้นรู ปชิ้นงานทดสอบลักษณะดรัมเบลล์ดว้ ยเครื่ องฉี ดขึ้นรู ป (Injection molding) รุ่ น E-80B ของบริ ษทั
Eite Precision Machieniry จํากัด อุณหภู มิการฉี ดขึ้ นรู ปจากบริ เวณ Feed Zone ถึ งหัวฉี ด ดังนี้ 190, 210, 220 และ
220 องศาเซลเซี ยส ตามลําดับ เตรี ยมชิ้นงานทดสอบอย่างน้อย 15 ชิ้นงาน

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การดูดซั บนาโนซิ งค์ ออกไซด์ กับสารเอชพีคิวเอ็ม
การศึกษาตัวแปรในการดูดซับนาโนซิ งค์ออกไซด์กบั สารเอชพีคิวเอ็ม เพื่อใช้เป็ นสารยับยั้งแบคทีเรี ยร่ วม
ที่เวลา 120 นาที พบว่า มีค่าร้อยละการดูดซับสู งสุ ด ดังแสดงใน Fig. 1A นอกจากนี้ มีตวั แปรอื่น ๆ ได้แก่ ปริ มาณ
สารดูดซับ และค่า pH ที่เหมาะสมในการดูดซับ พบว่า สารประกอบนาโนซิ งค์ออกไซด์ ปริ มาณ 0.03 กรัม มีค่าร้อย
ละการดูดซับ 16.6 ดังแสดงใน Fig. 1B และเมื่อปรับค่า pH ที่ 9.0 จากค่า pH เริ่ มต้น 11.8 มีร้อยละการ ดูดซับ

เพิ่มขึ้นเป็ น 68.1 ดังแสดงใน Fig. 1C เนื่ องจากค่า pH ลดลง แสดงถึงไฮดรอกซิ ลไอออน (OH-) บนพื้นผิว
นาโนซิ งค์ออกไซด์เพิ่มขึ้น (Zhang et al., 2016) ส่ งผลทําให้เกิดแรงดึงดูดระหว่างสารเอชพีคิวเอ็ม และนา
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โนซิ ง ค์ อ อกไซด์ม ากขึ้ น โดยที่ ส ารเอชพี คิ ว เอ็ ม มี ห มู่ ค าร์ บ อกซิ ลิ ก (R-COOH) เป็ นองค์ ป ระกอบใน
โครงสร้างโมเลกุล สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับหมู่ไฮดรอกซิ ลบนพื้นผิวของนาโนซิ งค์ออกไซด์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Xiaoxia F. and Yonggang Y. และผลของระยะเวลาสัมผัสระหว่างนาโน ซิ งค์ออก
ไซด์กบั สารเอชพีคิวเอ็มภายใต้ปริ มาณนาโนซิ งค์ออกไซด์ และค่า pH ที่เหมาะสมพบว่า ระยะเวลาสัมผัสที่ 60 นาที
มีประสิ ทธิ ภาพการดูดซับสู งสุ ดร้อยละ 65.8 เนื่ องจากความสามารถในการดูดซับมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาสัมผัส
จนกระทัง่ เข้าสู่ สภาวะสมดุลอัตราการดูดซับคงที่ ดังแสดงใน Fig. 1D

Fig. 1 Adsorption percent (%) between nano-ZnO and HPQM under various conditions. (A) Start time; (B)
Optimum Nano-ZnO content; (C) Optimum pH value; (D) Optimum contact time
ผลของประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งแบคทีเรี ย
ผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการยับ ยั้ง แบคที เ รี ยเชิ ง คุ ณ ภาพด้ว ยเทคนิ ค วัด รั ศ มี ก ารยับ ยั้ง แสดง
ความสามารถการแพร่ ของสารยับยั้งแบคทีเรี ยออกจากชิ้นงาน ดังแสดงใน Table 2 พบว่า พอลิเอทิลีนรี ไซเคิ ลชนิ ด
ความหนาแน่ นสู งผสมสารเอชพี คิวเอ็ม (rHDPE_HPQM) และมี รัศมี การยับยั้งแบคที เรี ยมากกว่าพอลิ เอทิ ลีน รี
ไซเคิลชนิดความหนาแน่นสู งผสมสารประกอบนาโนซิ งค์ออกไซด์ (rHDPE_ZnO) ทั้งนี้เนื่องจากสารเอชพีคิวเอ็มมี
ความสามารถในการแพร่ ได้ดีกว่า โดยอาศัยความแตกต่างความเข้มข้นของสารยับยั้งเป็ นแรงขับเคลื่อน (Driving
force) แต่สารประกอบนาโนซิ งค์ออกไซด์มีความสามารถในการแพร่ ต่าํ ส่ งผลทําให้มีเกิดรัศมีการยับยั้งตํ่า และไม่
เกิดรัศมีการยับยั้งในการทดสอบด้วยเชื้อแบคทีเรี ยชนิด E.coli
เมื่อพิจารณาระหว่างพอลิเอทิลีนรี ไซเคิลชนิดความหนาแน่นสู ง ผสมสารยับยั้งแบคทีเรี ยร่ วม (rHDPE-Coantibacterial) มี แ นวโน้มของรั ศ มี การยับยั้งแบคที เ รี ยชนิ ด E. coli และ S. aureus เพิ่ มขึ้ นตามปริ มาณสารยับยั้ง
แบคทีเรี ยร่ วม แต่รัศมียบั ยั้งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ rHDPE-HPQM เนื่ องจากพันธะไฮโดรเจนขัดขวางการแพร่ ออก
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จากชิ้ นงาน ต้องอาศัยหลักการคายซับบริ เวณผิวหน้าของชิ้ นงานที่ สัมผัสกับอาหารเลี้ยงเชื้ อชนิ ดแข็งที่ มี นํ้าเป็ น
องค์ป ระกอบ (Sributr et al., 2014) ทั้งนี้ เ มื่ อ พิ จารณาเปรี ย บเที ย บรั ศ มี การยับยั้งระหว่าง E. coli และ S. aureus
พบว่า รัศมีการยับยั้ง E. coli มากกว่า S. aureus โดยสารเอชพีคิวเอ็มมีกลไกการในการขัดขวางการเชื่ อมต่ อของ
พันธะเปปทิ โดไกลแคน ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของผนังเซลล์ และขัดขวางการสังเคราะห์ดีเอ็นเอไกรเลส (อาทิตย์
และคณะ, 2558) ทําให้ S. aureus ที่มีช้ นั ของเปปทิโดไกลแคนหนากว่า (40 ชั้น) ถูกทําลายผนังเซลล์เพียงบางส่ วน
ขณะที่เปปทิโดไกลแคนของ E. coli มีจาํ นวนผนังเซลล์ที่บาง (1–2 ชั้น) (พิมพ์เพ็ญ, 2558) ทําให้ความแข็งแรงของ
ผนังเซลล์ลดลง เกิดรู รั่วของเหลวในไซโตพลาสซึ มไหลออกมาภายนอก ทําให้แบคทีเรี ยตาย
Table 2 The radius of the clear zone (mm.) recycled high density polyethylene containing co-antibacterial agent
Radius of clear zone (mm.)
Sample
E. coli
S. aureus
rHDPE
rHDPE-HPQM
1.83 ± 0.09
1.69 ± 0.11
rHDPE-Co-antibacterial_4 pph
1.71 ± 0.15
1.51 ± 0.19
rHDPE-Co-antibacterial_6 pph
1.71 ± 0.06
1.48 ± 0.25
rHDPE-Co-antibacterial_8 pph
1.81 ± 0.08
1.77 ± 0.14
rHDPE-nano ZnO
0.93 ± 0.06
ผลทดสอบประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งแบคที เรี ยเชิ งปริ มาณด้วยเทคนิ ค JIS Z2801 พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการ
ยับ ยั้ง แบคที เ รี ยแกรมลบ (E. coli) เพิ่ ม ขึ้ นตามปริ มาณสารยับ ยั้ง แบคที เ รี ยร่ ว ม เนื่ อ งจากการทดสอบมี น้ ํา
องค์ประกอบหลัก โดยที่สารเอชพีคิวเอ็มสามารถละลายนํ้าได้ สารดูดซับนาโนซิ งค์ออกไซด์ถูกแทนที่ดว้ ยโมเลกุล
ของนํ้าเป็ นการทําลายพันธะไฮโดรเจน ส่ งผลทําให้สารยับยั้งร่ วมมีประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งแบคทีเรี ยแกรมลบได้ดี
(A)

E. coli
3.14

3.0
2.18

2.0

2.30

2.48
R value ≥ 2
1.67

1.0

0.0

4.0
Antibacterial activity (R value)

Antibacterial activity (R value)

4.0

(B)

S. aureus

3.0
2.28

2.0

1.67

1.96

1.77

R value ≥ 2

1.40

1.0

0.0

Fig. 2 Antibacterial activity (R value) of recycled high density polyethylene containing co-antibacterial agent
(A) E. coli (B) S. aureus
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ดังแสดงใน Fig. 2A และ Fig. 2B แสดงผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งแบคที่ เรี ยแกรมบวก (S. aureus)
พบว่า rHDPE-Co-antibacterial ที่ปริ มาณ 6 pph มีประสิ ทธิ ภาพยับยั้งแบคทีเรี ยสู งสุ ด ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะกลไกการ
ทํางานการยับยั้งร่ วมกัน โดยที่สารเอชพีคิวเอ็มสามารถทําลายเปปทิโดไกลแคนได้บางส่ วน ร่ วมกับกลไกยับยั้งของ
นาโนซิ ง ค์อ อกไซด์ที่ เ หนี่ ย วนํา อนุ มู ล อิ ส ระ (Reactive Oxygen Species: ROS) ที่ พ้ื น ผิ ว ของอนุ ภ าค ซึ่ งมัก เกิ ด
ร่ วมกับกลไกการเร่ งปฏิ กิริยาด้วยแสง (Photo-catalysis) ก่อให้เกิ ดไอออนอิสระ (OH-, O2-, H2O2) หลุดจากพื้นผิว
ของอนุภาคแทรกซึ มเข้าผนังเซลล์ไปทําลายส่ วนประกอบภายในเซลล์ ทําให้แบคทีเรี ยหยุดการเจริ ญเติบโตและตาย
ได้ (ฉัตร, 2560) และเมื่อเพิ่มปริ มาณสารยับยั้งแบคทีเรี ยร่ วมเป็ น 8 pph อาจเกิดการเกาะกลุ่มกันของนาโน ซิ งค์ออก
ไซด์ ส่ งผลทําให้ประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งแบคทีเรี ยมีค่าลดลง
ผลการทดสอบสมบัติเชิ งกล
ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของ rHDPE-Co-antibacterial ที่ปริ มาณ 4, 6 และ 8 pph แสดงใน Fig. 3 พบว่า
ค่ามอดุลสั แรงดึงโดยรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเติมสารยับยั้งร่ วมซึ่ งเป็ นของแข็งส่ งผลทําให้มอดุลสั โดยรวมเพิ่มขึ้น
ดังแสดงใน Fig. 3A ส่ วนค่าความต้านทานแรงดึงมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนยั สําคัญ แสดงให้เห็นถึงความเข้ากันได้ของ
พอลิเอทิลีนรี ไซเคิลชนิ ดความหนาแน่นสู งกับสารยับยั้งแบคทีเรี ยร่ วม ส่ งผลทําให้การส่ งผ่านแรงทําได้ดี ดังแสดง
ใน Fig. 3B และค่าการยืดตัว ณ จุดขาดของพอลิเอทิลีนรี ไซเคิลชนิดความหนาแน่นสู งผสมสารยับยั้งร่ วมมีค่าลดลง
เนื่ องจากการเติ มสารยับยั้งร่ วมส่ งผลทําให้ความต่อเนื่ องของเฟสรับแรง (rHDPE) ลดลงเมื่อได้รับแรงกระทําดัง
แสดงใน Fig. 3C

Fig. 3 Mechanical properties of recycled high density polyethylene containing co-antibacterial agent. (A) Tensile
modulus; (B) Tensile strength; (C) Elongation at break
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สรุ ป

1. การเติมนาโนซิ งค์ออกไซด์ ที่ปริ มาณ 0.03 กรัม ในสารละลายเอชพีคิวเอ็ม 30 มิลลิลิตร ค่า pH 9.0 ปั่ นผสมเป็ น
เวลา 60นาที ให้ประสิ ทธิภาพการดูดซับสูงสุดร้อยละ 65.80

2. การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งแบคทีเรี ยด้วยเทคนิ ควัดรัศมีการยับยั้ง พบว่า มีแนวโน้นเพิ่มขึ้ นตาม
ปริ มาณสารยับยั้งแบคทีเรี ยร่ วม ในขณะที่การทดสอบเทคนิค JIS Z2801 พบว่า การเติมสารยับยั้งแบคทีเรี ย
ร่ วมที่ 6 pph สามารถยับยั้งได้ท้ งั แบคทีเรี ยแกรมบวก (S. aureus) และแบคทีเรี ยแกรมลบ (E. coli)
3. สมบัติ เ ชิ งกลด้า นมอดุ ลสั แรงดึ ง และการต้า นทานแรงดึ ง มี ค่ า เพิ่ มขึ้ นตามปริ มาณการเติ มสารยับยั้ง
แบคทีเรี ยร่ วม ในขณะที่ค่าการยืดตัว ณ จุดขาดมีค่าลดลง
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาผลการประเมินความเสี่ ยงทางการยศาสตร์ ของผูป้ ฏิบตั ิงานจํานวน 1 คนในงานยกควํ่าเครื่ อง
ดับเพลิงแบบยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง เพื่อตรวจเช็คคุณภาพผงเคมีภายในถัง นํ้าหนักสูงสุดของการยก 9.8 กก. จํานวน 441 ถัง
การประเมินครั้งนี้ ใช้แบบประเมินของ REBA และ NIOSH ประเมินควบคู่กนั ผลที่ได้คะแนน REBA = 10 และ LI = 1.16
ทําให้ทราบว่างานนี้มีปัญหาด้านการยศาสตร์ จึงทําการวิเคราะห์ผลเพื่อทําการลดความเสี่ ยง โดยจัดทําเครื่ องมือช่วยยกและ
เทียบผลหลังการปรับปรุ ง คะแนน REBA = 3 และ LI = 0.60 งานนี้มีความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั ิงานและทําให้ประสิ ทธิภาพ
การทํางานดีข้ ึนมาก
คําสําคัญ: การยศาสตร์, NIOSH, REBA, เครื่ องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

Abstract

This research studied the results of an ergonomics risk assessment of 1 operator in lifting, shaking the portable
fire extinguishers, dry chemical type. For check the quality of the chemical powder inside. The maximum lifting weight is
9.8 kg. total 441 tanks. By using the assessment tooling of REBA and NIOSH. The result is REBA = 10 and LI = 1.16 to
understand that this work has an ergonomic problem. Analyze results for work risk reduction by make a tooling to help and
then do compare the results after improvement, REBA score = 3 and LI = 0.60. This work has safety for operator and thus
the work efficiency get better.
Keywords: ergonomic, extinguisher dry chemical, NIOSH, REBA
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คํานํา

เครื่ องดับเพลิงเป็ นอุปกรณ์ที่สําคัญในการที่ จะนําไปใช้ระงับเหตุ เพลิ งไหม้ในขั้นต้น เครื่ องดับเพลิงมี
หลายชนิ ดให้เ ลื อกใช้ตามความเหมาะสมกับ ประเภทของไฟที่ เ กิ ด จากเชื้ อเพลิ งประเภทต่ า ง ๆ สําหรั บเครื่ อ ง
ดับ เพลิ งแบบยกหิ้ วชนิ ด ผงเคมี แห้ง ก็เ ป็ นที่ นิย มนํา มาติ ด ตั้งเพื่ อใช้งานกันอย่างแพร่ หลาย และเพื่ อให้เครื่ อง
ดับเพลิงสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในระยะยาว จึ งจําเป็ นต้องมีการตรวจสอบและบํารุ งรักษาเครื่ อง
ดับเพลิ งอย่างสมํ่าเสมอ โดยตามหลักทัว่ ไปการตรวจสอบและบํารุ งรั กษาจะต้องตรวจสอบความสมบู รณ์ของ
สภาพถังและอุปกรณ์ภายนอกแล้วนั้น ยังต้องตรวจสอบคุณภาพผงเคมีที่บรรจุอยูภ่ ายในเครื่ องดับเพลิงด้วย เพื่อให้
มัน่ ใจว่าผงเคมีที่บรรจุอยูภ่ ายในสามารถใช้งานได้ โดยให้ทาํ การยกถังควํ่าไปมา 4–6 ครั้ง เพื่อให้ผงเคมีที่อยู่ดา้ นใน
มีการแตกตัวไม่จบั เป็ นก้อนอย่างน้อยเดื อนละครั้งหรื อหกเดือนครั้ง ตามกระทรวงอุตสาหกรรม (2552) และกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน (2555)
ทั้งนี้ จากปั ญหาที่เกิดขึ้นในบริ ษทั โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) พบว่าพนักงานตรวจสอบเครื่ อง
ดับเพลิง เกิดความเมื่อยล้าที่ตน้ แขนและหัวไหล่ท้ งั สองข้างจากการที่ตอ้ งยกควํ่าเครื่ องดับเพลิงจํานวนนวนมาก ซึ่ ง
ขนาดนํ้าหนักสู งสุ ดที่ยกคือ 9.8 กิโลกรัม โดยต้องทําเป็ นประจําทุก ๆ เดือนต่อ 1 รอบการตรวจสอบ ความเมื่อยล้า
ที่เกิดขึ้นนี้ทาํ ให้เกิดปัญหาต่อผลการปฏิบตั ิงานคือ ถังดับเพลิงไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งหมดตามเป้าหมาย
งานวิจยั นี้ จึงมี วตั ถุประสงค์ที่จะศึ กษาปั ญหาความเมื่ อยล้าและประเมิ นความเสี่ ยงทางการยศาสตร์ ข อง
พนักงาน โดยการประเมินความเสี่ ยงทางการยศาสตร์สาํ หรับการประเมินการยกวัตถุดว้ ยแรงคนด้วย REBA (Rapid
Entire Body Assessment) และด้วย NIOSH Lifting Equation เพื่อปรับปรุ งวิธีการทํางานให้เกิ ดความปลอดภัย กับ
พนักงานตามหลักการทางด้านการยศาสตร์

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ศึกษาข้อมูลและขั้นตอนการทํางานบันทึกข้อมูลด้วยกล้องถ่ายรู ปและบันทึก VDO

2. การประเมินความเสี่ ยงทางการยศาสตร์ดว้ ยการสังเกต การประเมินความเสี่ ยง REBA และ NIOSH
Lifting Equation
3. วิเคราะห์ผลนําเสนอแนวทางการปรับปรุ งการทํางานเพื่อลดปัญหาทางการยศาสตร์
4. ดําเนินการออกแบบเครื่ องมืออุปกรณ์และวิธีการทํางานแล้วทดลองใช้งาน
5. เก็บข้อมูลการลดปัญหาการยศาสตร์จากแนวทางที่เสนอเปรี ยบเทียบผลก่อนและหลังปรับปรุ ง
6. ประเมินผล/สรุ ปผล/ข้อเสนอแนะจากการปรับปรุ งการทํางานเพื่อลดปัญหาการยศาสตร์

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

จากการศึ กษาพบว่าผลการประเมินความเสี่ ยงทางการยศาสตร์ ของพนักงานจํานวน 1 คนในงานยกควํ่า
เครื่ องดับเพลิงแบบยกหิ้ วชนิ ดผงเคมีแห้งเพื่อตรวจเช็คคุณภาพผงเคมีภายในถังและเพื่อให้ผงเคมีดา้ นในมีการแตก
ตัวไม่จบั เป็ นก้อนดัง Fig. 1 นํ้าหนักสู งสุ ดของการยก 9.8 กก. จํานวน 441 ถัง วิธีการทํางานดังแสดงใน Fig. 1 ทํา
การประเมินผลโดยใช้แบบประเมินของ REBA ในการประเมินการเคลื่อนไหวของร่ างกายที่ มีการเปลี่ยนท่าทาง
อย่างรวดเร็ ว และ NIOSH Lifting Equation สําหรับการประเมินการยกวัตถุดว้ ยแรงคน ผลที่ได้ดงั แสดงใน Table 1
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พบว่าผลก่อนการปรับปรุ งวิธีการทํางาน คะแนน REBA มีค่าเท่ากับ 10 และ LI (Lifting Index) มีค่าเท่ากับ 1.16
แสดงให้เห็นว่างานยกคํ่าเครื่ องดับเคมีแห้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพผงเคมีในถัง มีปัญหาด้านการยศาสตร์ นํ้าหนัก
ของเครื่ องดับเพลิงที่ยกมีค่ามากกว่าค่าขีดจํากัดของนํ้าหนักที่เหมาะสมในการยก งานนี้ มีความเสี่ ยงต้องได้รับการ
ปรับปรุ งโดยทันที
ในขั้นตอนการปรับปรุ งผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์โอกาสของการลดหรื อกําจัดค่าความเสี่ ยงจากค่าตัวแปร
และปั จจัยที่มีผลต่อการประเมินค่าความเสี่ ยงตามหลักการของ REBA ส่ วนของร่ างกาย คอ หลัง ขา แขนส่ วนบน
แขนส่ วนล่าง ข้อมือ การจับยืด และ NIOSH จากสมการ RWL = LC × HM × VM × DM × AM × FM × CM โดย
ออกแบบและจัดทําเครื่ องมือช่ วยยกโดยประยุกต์เข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้เป็ นประจําเพื่อลดความเสี่ ยงตามหลักการย
ศาสตร์ ดงั แสดงใน Fig. 2 เช่นเดียวกับผลงานวิจยั ของ จันจิราภรณ์ และสุ นิสา (2557), ชนิ กาพร และนิ วิท (2558),
ปริ ญญาภรณ์ และสุ นิสา (2562), พรศิ ริ (2556), ยุพาวดี (2559), รั ฐวุฒิ (2560), วีรชัย (2561) วรรณรา, บุ ตรี และ
ปาณิ สรา (2555), และสุ เมธี (2560) ซึ่ งหลังการปรับปรุ งผลการประเมิ นความเสี่ ยงที่ ได้ดงั แสดงใน Table 1 คื อ
คะแนนการประเมิ นความเสี่ ย งคะแนน REBA มี ค่าเท่ ากับ 3 แสดงให้เห็ นว่าค่ าความเสี่ ย งลดลงแต่ ต ้องทํา การ
พิจารณาศึกษาให้ละเอียดเพิ่มขึ้นและติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่ อง ส่ วนค่าดัชนี การยก NIOSH Lifting Equation: LI
มีค่าเท่ากับ 0.60 แสดงให้เห็นว่าค่านํ้าหนักของวัตถุมีความเหมาะสมในการยก ไม่มีความเสี่ ยงทางด้านการยศาสตร์
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานมีความปลอดภัยและทําให้ประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นไปตามเป้ าหมาย จํานวนถังที่ ยกควํ่าได้ก่อน
ปรับปรุ งที่ 173 ถัง คิดเป็ น 39.23 % หลังปรับปรุ งได้ 441 ถัง คิดเป็ น 100 % ดังแสดงใน Table 2 และแสดงให้เห็น
ว่าวิธีการทํางานมีความรวดเร็ วและสะดวกมากขึ้นดังแสดงใน Fig. 3 ผลลัพธ์ของผงเคมีที่อยูภ่ ายในถังมีการแตกตัว
จากการด้วยการใช้เครื่ องมือหมุนเทียบเท่ากับการยกควํ่าด้วยแรงของพนักงาน 100 % ดังแสดงใน Fig. 4
(A)

Check condition

(B)

Lifted out

(C)

Prepare to lift

Fig. 1 Lifting and shake extinguisher inspection process
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(D)

Lift up

(E)

Lift down

(F)

Keep at original
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(A)
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(B)

Lock the tank.
Move out
Rotate the tank
Fig. 3 Extinguisher inspection process using tooling support

(C)

(D)

Keep at original

Fig. 4 Disintegration of dry powder in the tank of lift shake by employee and rotation tank by using the tooling to
result 100 %
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Table 1 The score of REBA and NIOSH Lifting Equation before and after improvement
NIOSH Lifting Equation
REBA
Evaluate posture

Score

NIOSH Lifting Equation

Before

After

Data

Score

Data

Score

LC (kg.)

9.8

23

9.8

23

1

HM (cm.)

52.75

0.48

0

1

1

1

VM(cm.)

68

0.97

0

0.78

Postured Score A

4

1

DM (cm.)

102

0.87

0

1

Weight

1

1

AM (°C)

0

1

0

1

Score A

5

2

FM (time/min)

2

0.91

2

0.91

Upper Arm

6

3

CM

good

1

good

1

Lower Arm

2

1

OBJECT WEIGHT (kg.)

9.8

9.8

9.8

9.8

Wrist

2

1

RWL

-

8.48

-

16.33

Posture Score B

9

3

LI

-

1.16

-

0.6

Coupling
Score B
Score C
Activity

0
9
9
1

0
3
2
1

Note: LI is greater than 1, meaning that the weight of the lifting
object is greater than the appropriate lifting weight limit.

Final REBA Score

10

3

Before

After

Neck

2

1

Trunk Posture

3

Leg

Level Score
1
1
2
2–3
3
4–7
4
8–11
5
>11

REBA Meaning
Negligible risk
Low risk change may be needed
Medium risk. Further investigate change soon.
High risk. Investigation and implement change
Very high risk. Implement change.
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Table 2 Compare work efficiency before and after improvement
Factory number
Compare
Month
Result
1
2
3
4
Before
Apr
76
0
0
0
76

After

Target

Meet
target

Nor meet
target

441

17.23%

82.77%

May

0

122

0

0

122

441

27.66%

72.34%

Jun

0

0

70

0

70

441

15.87%

84.13%

Jul

0

0

0

173

173

441

39.23%

60.77%

Aug

76

122

70

173

441

441

100%

0%

Sep
Oct

76
76

122
122

70
70

173
173

441
441

441
441

100%
100%

0%
0%

สรุ ป

ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิธีการทํางานของผูป้ ฏิบตั ิงานที่ทาํ หน้าที่ตรวจสอบเครื่ องดังเพลิงโดยใช้
วิธี REBA และ NIOSH Lifting Equation ในการประเมินความเสี่ ยงด้านการยศาสตร์ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุ งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน ด้วยการออกแบบและจัดทําเครื่ องมือเพื่อลดความเสี่ ยงในการ
ยก ทําการวิเคราะห์ผลจากการประเมินทัง่ ร่ างกายด้วยวิธี REBA ค่าความเสี่ ยงที่ได้เช่นเดียวกับใช้การประเมินงาน
ของนักกายภาพบําบัด Hignett and McAtamney (1999) และพนักงานโรงเลื่อยไม้ในภาคอุตสาหกรรม Jones and
Kumar (2010) ส่ วน NIOSH Lifting Equation ก็เช่ นเดี ยวกับ Shahu (2016) ที่ ใช้ประเมินท่าทางการทํางานเพื่อลด
ปัญหาการปวดหลังของคนงานที่ยกของด้วยมือ
ผูว้ ิจยั นําผลที่ได้จากการประเมินมาพิจารณาถึงโอกาสในการลดและกําจัดค่าความเสี ยงจากตัวแปรต่าง ๆ
นําไปสู่ การออกแบบเครื่ องมื อเพื่ อปรั บเปลี่ ยนวิธีการทํางานจากเดิ มเหมื อนกับ Robin Burgess-Limerick (2018)
เพื่อให้เกิ ดความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิ บตั ิ งาน ไม่มีความเสี่ ยงต่ อการบาดเจ็บหรื อเมื่ อยล้าที่ หัวไหลและต้นแขนตาม
วิธีการของ Ergonomics Plus (2015) และ NIOSH (2004) และทําให้สามารถตรวจเช็คเครื่ องดับเพลิงและทําให้ผง
เคมีแห้งในถังเกิดการแตกตัวด้วยการหมุนถังด้วยเครื่ องมือแทนการออกแรงยกควํ่า เครื่ องดับเพลิงได้รับการทําให้
ผงเคมีแห้งในถังแตกตัวไม่จบั เป็ นก้อนครบทุกถังเป็ นไปตามเป้าหมายของบริ ษทั

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณผูบ้ ริ หารบริ ษทั โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ที่ให้ความสําคัญในงานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของพนักงาน โดยสนับสนุนงบประมาณในการทําการวิจยั
ครั้งนี้ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทํางานและผูจ้ ดั การทัว่ ไปแผนกความปลอดภัยที่ ให้ความ
ร่ วมมือเป็ นอย่างดียิ่ง
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ คือการออกแบบเครื่ องมือและปรับปรุ งสถานี งาน เพื่อลดปั ญหาการยศาสตร์ ในกระบวนการผลิตฝา
กระป๋ องอะลูมิเนี ยม จากแบบสอบถามความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้ อของพนักงาน 36 คน พบว่าร้อยละ 80.6 มีอาการปวด
บริ เวณหลังส่ วนล่าง และเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบประเมิน REBA มาประเมินท่าทางการทํางาน
พบว่าได้คะแนนสู งถึง 11 คะแนน ซึ่ งจัดเป็ นระดับความเสี่ ยงสู งมากต้องปรับปรุ งทันที ผูว้ ิจยั ได้นาํ X-Lift มาประยุกต์ใช้
เพื่อปรับระดับความสู งและปรับตําแหน่ งพาเลทเพื่อลดการหมุนตัวขณะปฏิบตั ิงาน จากการปรับปรุ งพบว่าคะแนนความ
เสี่ ยงของ REBA ลดลงจาก 11 เหลือ 4 คะแนน ซึ่งอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงปานกลาง และยืนยันผลด้วยแบบสอบถามหลังการ
ปรับปรุ งอีกครั้ง ซึ่งชี้ให้เห็นว่างานวิจยั นี้สามารถลดอาการปวดหลังส่วนล่างของพนักงานและไม่ส่งผลต่อกระบวนการผลิต
คําสําคัญ: การผลิตฝากระป๋ องอะลูมิเนียม, การยศาสตร์, REBA

Abstract

The objectives of this research are of design and to improve workstation in order to reduce ergonomic problem
in aluminium can lid process. The muscle fatigue questionnaire of 36 employees showed that 80.6% of pain is the lower
back. It was confirmed by REBA scored 11, which is extremely high risk. At this level the work station must be improved
to prevent immediately potential muscle injury. The researcher has implemented X-Lift tool that can adjust the height as
well as rearranged pallets to minimize body movement during operation. As a result, it can decrease REBA scored from 11
to 4 as a medium risk. The questionnaire also confirms that this designed could help improving and reducing ergonomics
problem. This will also reduce muscle pain of employees. Move over, it can increase production throughput.
Keywords: aluminium can lid process, ergonomics, REBA
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คํานํา

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระป๋ องและฝาอะลูมิเนี ยมแห่ งหนึ่ ง ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี ที่ผวู ้ ิจยั เลือกนํามา
เป็ นกรณี ศึกษา ปั จจุบนั มีสายการผลิ ตฝากระป๋ องอะลูมิเนี ยมทั้งหมด 4 สายการผลิต โดยใช้ระบบการผลิ ตแบบ
อัตโนมัติ 3 สายการผลิต และอีก 1สายการผลิตยังเป็ นรู ปแบบกึ่งอัตโนมัติที่มีความเร็ วรอบในการผลิตที่สูง และมี
การทํางานร่ วมกันระหว่างคนกับเครื่ องจักร ซึ่ งทําให้ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องทํางานด้วยความรวดเร็ วเพื่อให้ทนั ตามรอบ
เวลาเคลื่อนที่ของเครื่ องจักร จากการรวบรวมข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริ การห้องพยาบาลประจําปี พ.ศ. 2562 พบว่ามี
จํานวนผูเ้ ข้าใช้บริ การด้วยโรคระบบกล้ามเนื้ อและกระดูก ทั้งหมด 619 ครั้ง ซึ่ งแผนกผลิตฝากระป๋ องอะลูมิเนี ยมมี
อัตราการเข้าใช้บริ การห้องพยาบาลด้วยโรคระบบกล้ามเนื้ อและกระดูกสู งสุ ดเป็ นอันดับ 1 มีอตั ราส่ วนเท่ากับ 1.27
ของจํานวนพนักงานทั้งหมดที่ มาใช้บริ การ ทั้งนี้ ความผิดปกติ ของระบบกล้ามเนื้ อและกระดูกที่ เกิ ดขึ้ นเนื่ องจาก
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานมีท่าทางการทํางานที่ ผิดหลักการยศาสตร์ และมีการทํางานซํ้า ๆ อยู่ตลอดเวลา (อรรถพล และคณะ,
2560)
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดปั ญหาด้านการยศาสตร์ ในกระบวนการผลิตฝากระป๋ องอะลูมิเนี ยม
โดยใช้ผลจากแบบสอบถามความเมื่อยล้าของระบบกล้ามเนื้ อและผลการประเมินความเสี่ ยงทางด้านการยศาสตร์
ด้ว ยเทคนิ ค REBA นํา ไปสู่ ผ ลการออกแบบและปรั บ ปรุ ง สถานี ง านเพื่ อ ลดความเสี่ ย งทางด้า นการยศาสตร์
(ปี ณา, 2559)

อุปกรณ์ และวิธีการ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แบบประเมินความเสี่ ยงด้านการยศาสตร์แบบทัว่ ทั้งร่ างกาย (Rapid Entire Body Assessment : REBA)
2. แบบสอบถามความเมื่อยล้าของระบบกล้ามเนื้อ
3. กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว
4. ตลับเมตรสําหรับวัดระยะในหน่วยเซนติเมตร
สถานีที่ใช้ ในการวิจัยและขั้นตอนการปฏิ บัติงาน
สายการผลิตฝากระป๋ องอะลูมิเนี ยมที่ 4 เป็ นสายการผลิตแบบกึ่ งอัตโนมัติ มีลกั ษณะการทํางานร่ วมกัน
ระหว่างคนกับเครื่ องจักร มีข้ นั ตอนการผลิตตามลําดับดังต่อไปนี้ และแสดงดัง Fig. 1
1. การขึ้นรู ปและม้วนขอบฝา (Shell Press)
2. การใส่ ซองและป้อนฝา (Roll Over 1)
3. การฉี ดนํ้ายางคอมพาว์ด (Compound Liner)
4. การใส่ ซองและป้อนฝา (Roll Over 2)
5. การขึ้นรู ปและติดห่วงดึง (Conversion Press)
6. การบรรจุฝาใส่ ซองและเรี ยงลงบนพาเลท (Packing)

233

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Fig. 1 Process flow aluminium can lid line 4
จากการศึ กษาขั้นตอนการทํางานของสายการผลิตฝาที่ 4 นั้นเป็ นการทํางานที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานจะต้องทํางาน
ร่ วมกับเครื่ องจักร ซึ่ งมีกาํ ลังการผลิตของสายการผลิตเท่ากับ 3,000 ฝาต่อนาที โดยเริ่ มจากขั้นตอนการขึ้นรู ปและ
ม้วนขอบฝา (Shell Press) ที่มีกาํ ลังการผลิต 3,750 ฝาต่อนาที จากนั้นฝาจะถูกลําเลียงผ่านรางลําเลียงไปยังขั้นตอน
การใส่ ซองและป้อนฝาที่ 1 (Roll over 1) พนักงานจะทําการย้ายฝาเข้าสู่ ข้ นั ตอนการฉี ดนํ้ายางคอมพาวด์ (Compound
Liner) 2 เครื่ อง ที่มีกาํ ลังการผลิตรวม 3,300 ฝาต่อนาที ส่ วนฝาที่เหลือจะถูกเก็บใส่ ซองไว้ป้อนเข้าสู่ การผลิตในกรณี
ที่เครื่ องจักรผลิตหยุดทํางาน จากนั้นฝาที่ผา่ นการฉี ดนํ้ายางคอมพาวด์จะถูกลําเลียงผ่านรางลําเลียงไปยังขั้นตอนการ
ใส่ ซองและป้อนฝาจุดที่ 2 (Roll over 2) พนักงานจะทําการย้ายฝาเข้าสู่ ข้ นั ตอนการขึ้นรู ปและติดห่วงดึง (Conversion
Press) ที่มีกาํ ลังการผลิต 3,000 ฝาต่อนาที ส่ วนฝาที่เหลือจากการป้ อนเข้าเครื่ องจะถูกเก็บใส่ ซองไว้ป้อนเข้าสู่ การ
ผลิตในกรณี ที่เครื่ องจักรผลิตหยุดทํางาน เพื่อให้การผลิตสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คื อ พนักงานที่ ปฏิ บตั ิ งานในสายการผลิ ตที่ 4 แผนกผลิตฝากระป๋ องอะลูมิเ นี ยม
จํานวน 36 คน
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วิธีการวิจัย
1. สังเกตวิธีการทํางานของพนักงานในสายการผลิตฝาที่ 4 และประเมินสภาพปัญหาทางด้านการยศาสตร์
โดยการใช้แบบสอบถามข้อมูลความเมื่อยล้าของระบบกล้ามเนื้อ (Kuorinka and Andersson, 1987)
2. บันทึ กภาพเคลื่อนไหวของพนักงานในระหว่างการทํางาน เพื่อนํามาวิเคราะห์ให้คะแนนลักษณะท่าทาง
การทํางานของพนักงาน ตามบริ เวณส่ วนต่างๆของร่ างกายที่ กาํ หนดไว้ในแบบประเมิน REBA (Hignett
and McAtamney, 2000)
3. นําผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความเมื่อยล้าของระบบกล้ามเนื้อ และผลจากการประเมิน REBA มา
วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านการยศาสตร์ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการออกแบบและปรับปรุ งสถานี งาน
4. ออกแบบและปรับปรุ งสถานีงาน เพื่อช่วยให้การทํางานเป็ นไปตามหลักการยศาสตร์
5. ประเมินผลหลังการปรับปรุ ง โดยการให้พนักงานกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานและประเมินท่าทางการ
ทํางานด้วยเทคนิค REBA เพื่อเปรี ยบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุ งสถานีงาน
6. เปรี ยบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุ งสถานีงาน

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 36 คน ที่ เป็ นพนักงานในสายการผลิ ตฝาที่ 4 แผนกผลิตฝากระป๋ อง
อะลูมิเนียม ผลการวิจยั สามารถแยกอธิ บายดังนี้

Percentage

ผลจากแบบสอบถามข้ อมูลความเมื่อยล้ าของระบบกล้ ามเนือ้
จากแบบสอบถามความเมื่อยล้าของระบบกล้ามเนื้อ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้ง 36 คน ส่ วนใหญ่ระบุวา่
มีอาการปวดบริ เวณหลังส่ วนล่าง (Lower Back) คิดเป็ นร้อยละ 80.6 รองลงมา คือ บริ เวณไหล่ (Shoulder) คิดเป็ น
ร้อยละ 63.9 ซึ่ งได้ผลจากแบบสอบถามความเมื่อยล้าของระบบกล้ามเนื้อแสดงดัง Fig. 2
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Summary the percentage from fatigue of musculoskeletal assessment
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Fig. 2 Summary the percentage from fatigue of musculoskeletal assessment questionnaire
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จากการสังเกตวิธีการทํางานในสายการผลิตฝาที่ 4 พบว่า ที่ข้ นั ตอนการใส่ ซองและป้ อนฝา ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างมีลกั ษณะการทํางานที่ตอ้ งยกเคลื่อนย้ายโดยทํางานในท่าทางเดิมซํ้า ๆ เป็ นเวลานานมากกว่า 10 ชัว่ โมงต่อ
วัน จากการสังเกตพบว่า ท่าทางการทํางานที่ส่งผลทําให้เกิดอาการบาดเจ็บหรื อเกิดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้ อเกิด
จาก 3 ท่าทาง คือ 1) การจับฝาย้ายเข้าสู่ ข้ นั ตอนถัดไป 2) การก้มวางซองใส่ ฝาเรี ยงลงบนพาเลท 3) การก้มยกซองใส่
ฝาขึ้นจากพาเลท แสดงดัง Fig. 3

2

1

3

Fig. 3 Working movement at Roll over station
ระดับความเสี่ ยงทางด้ านการยศาสตร์ จากการประเมินด้ วยเทคนิค REBA
จากการสันนิ ษฐานด้วยการสังเกต ผูว้ ิจยั จึงยืนยันด้วยการประเมินความเสี่ ยงทางด้านการยศาสตร์ ซึ่ งผล
จากการประเมินความเสี่ ยงด้วย REBA ของท่าทางการทํางานในขั้นตอนการใส่ ซองและป้ อนฝา พบว่าท่าทางที่มี
ความเสี่ ยงสู งสุ ด มากจากท่าทางการก้มยกซองใส่ ฝาขึ้นจากพาเลท คะแนน REBA ที่ประเมินได้ คือ 11 คะแนน ซึ่ ง
จัดอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงสู งมาก ต้องปรับปรุ งทันที
วิเคราะห์ สภาพปั ญหาและแนวทางการออกแบบและปรั บปรุ งสถานีงาน
จากรายละเอี ย ดในการประเมิ น REBA ของท่ า ทางการทํา งานในขั้นตอนการใส่ ซ องและป้ อนฝา ได้
ชี้ ให้เห็นถึงปั ญหาที่เกิดจากบริ เวณลําตัวแสดงดัง Fig. 4 ซึ่ งสอดคล้องกับผลการทําแบบสอบถามความเมื่อยล้าของ
ระบบกล้ามเนื้อ ที่ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ระบุวา่ มีอาการปวดที่บริ เวณหลังส่ วนล่าง ดังนั้นแนวทางในการ
ปรับปรุ ง คื อการปรับให้มีการก้มให้นอ้ ยลงโดยจะใช้อุปกรณ์ที่สามารถปรับระดับความสู งได้ ซึ่ งพิจารณาระดับ
ความสู งของชั้นวางพาเลทที่เหมาะสมกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งการจัดตําแหน่งการวางพาเลทใหม่เพื่อลด
การหมุนตัวขณะปฏิบตั ิงาน(Waters et al., 1993)
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0

Fig. 4 REBA Score at Roll over station
การออกแบบและปรั บปรุ งสถานีงาน
1) ออกแบบเครื่ องมือที่สามารถปรับระดับขึ้นลงได้ เพื่อลดการก้มตัวของพนักงาน แสดงดัง Fig. 5

Fig. 5 Designer implements tool for easily height adjustment

2) จัดตําแหน่งการวางพาเลทใหม่ เพื่อให้สามารถลดการหมุนตัวขณะปฏิบตั ิงาน แสดงดัง Fig. 6

Fig. 6 Rearranged pallets to minimize body movement during operation

237

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

จากการออกแบบและปรับปรุ งสถานี งาน (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม, 2560) ผูว้ ิจยั
ได้ดาํ เนิ นการเพิ่มเครื่ องมือ X-Lift มาประยุกต์ใช้โดยให้สามารถปรับประดับความสู งขึ้นลงได้ เพื่อลดการก้มของ
ลําตัว และจัดตําแหน่ งการวางพาเลทโดยปรับลดมุมเพื่อลดการหมุนตัวขณะปฏิบตั ิ งาน (หงษ์ทอง, 2562) โดยใช้
งบประมาณในการลงทุ นทั้งหมด 75,000 บาท หลังจากนั้นให้ประชากรกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานและสังเกต
วิธีการการทํางานหลังการปรับปรุ ง แสดงดัง Fig. 7

Fig. 7 X-Lift tool after implementation
ผลการประเมินด้ วยเทคนิค REBA หลังการปรั บปรุ งสถานีงาน
หลังการปรั บปรุ งสถานี งาน ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการประเมิ นคะแนนท่ าทางการทํางานด้วยเทคนิ ค REBA
พบว่าส่ วนของบริ เวณ คอ ลําตัวและขา มีผลคะแนนลดลงดังแสดง Fig. 8 จึ งทําให้คะแนนความเสี่ ยงรวมจาก 11
คะแนนลดลงเหลือ 4 คะแนน ซึ่ งจัดอยู่ในระดับความเสี่ ยงปานกลาง และยืนยันผลด้วยแบบสอบถามความเมื่อยล้า
ของระบบกล้ามเนื้ อหลังการออกแบบและปรับปรุ งอีกครั้ง พบว่าอาการปวดหลังส่ วนล่างลดลงจากร้อยละ 80.6
เหลือเพียงร้อยละ 33.33
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ผลการเปรี ยบเทียบก่ อนและหลังการปรั บปรุ ง
ผลการเปรี ยบเที ยบหลังการปรั บปรุ งสถานี งาน โดยการติ ดตั้ง X-Lift ที่ สามารถปรั บขึ้ นลงได้ และจัด
ตําแหน่งการวางพาเลท พบว่าก่อนการปรับปรุ งพนักงานจะต้องก้มยกซองใส่ ฝาในตําแหน่งล่างสุ ด ที่มีความสู งจาก
พื้น 15 เซนติเมตร แต่หลังการปรับปรุ งทําให้พนักงานไม่ตอ้ งก้มยกซองใส่ ฝาเนื่ องจากเครื่ องมือสามารถปรับระดับ
ขึ้นลงได้จึงทําให้ลดอาการปวดหลังส่ วนล่าง และในการติดตั้ง X-Lift ทําให้พนักงานสามารถป้ อนฝาเข้าสู่ ข้ นั ตอน
การผลิตได้เพียงพอและต่อเนื่ องตามกําลังการผลิตที่ 3,000 ฝาต่อนาที ไม่ส่งผลกระทบต่อกําลังการผลิตที่ตอ้ งการ
ตามขั้นตอนวิ กฤติ และจากการเปรี ย บเที ย บค่ า ใช้จ่ายห้องพยาบาลที่ เ กิ ดจากการรั กษาพยาบาลด้วยโรคระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูกของพนักงานแผนกผลิตฝากระป๋ องอะลูมิเนียม ประจําปี 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 9,576 บาท
และหลังการปรับปรุ งพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากการเข้ารับการรักษาลดลงเหลือ 3,180 บาท ซึ่ งลดลงคิดเป็ นร้อย
ละ 33.21 ทั้งนี้ เนื่ องจากจํานวนครั้ งของการเข้าใช้บริ การห้องพยาบาลด้วยโรคระบบกล้ามเนื้ อและกระดู กของ
พนักงานแผนกผลิตฝากระป๋ องอะลูมิเนียมลดลงอย่างเห็นได้ชดั

สรุ ป

จากการดําเนิ นงานวิจยั เพื่อลดปั ญหาการยศาสตร์ของพนักงานในกระบวนการผลิตฝากระป๋ องอะลูมิเนี ยม
โดยการใช้ผลคะแนนจากการประเมิน REBA ที่มีความเสี่ ยงสู งสุ ดจากท่าทางที่เป็ นปั ญหาคือบริ เวณหลังส่ วนล่าง
มาทําการออกแบบและปรับปรุ งสถานี งาน พบว่าผลการประเมิน REBA หลังการปรับปรุ งลดลงจาก 11 คะแนน
เหลือ 4คะแนน ซึ่ งอยู่ในระดับความเสี่ ยงปานกลาง และหลังจากที่ประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้ง 36 คน ได้ทดลองใช้
งาน ผลจากการทําแบบสอบถามความเมื่อยล้าของระบบกล้ามเนื้ อ พบว่า มีอาการปวดบริ เวณหลังส่ วนล่างลดลง
จากร้อยละ 80.6เหลือเพียงร้อยละ 33.33 ซึ่ งจากผลการเปรี ยบเที ยบข้างต้นสรุ ปได้ว่า สถานี งานหลังการปรับปรุ ง
สามารถช่ วยลดปั ญหาทางด้านการยศาสตร์ ของประชากรกลุ่มตัวอย่า ง และการปรั บปรุ งสถานี งานครั้ ง นี้ ไ ม่ มี
ผลกระทบต่อกระบวนการผลิตฝากระป๋ องอะลูมิเนียม

กิตติกรรมประกาศ

บทความวิจยั นี้ สาํ เร็ จสมบูรณ์ได้ดว้ ยดีดว้ ยความกรุ ณาชี้ แนะและช่วยเหลืออย่างดี จากผูช้ ่วยศาสตราจารย์
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วิทยานิพนธ์ ที่ให้คาํ แนะนําและตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องมาโดยตลอดจนเสร็ จเรี ยบร้อย
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ปรับปรุ งตําแหน่งและผังการวางของชิ้นส่วนในคลังสิ นค้า การปรับปรุ งนี้ประยุกต์ใช้
เทคนิคกฎความสัมพันธ์ (Association Rule) ในการทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) เพื่อลดระยะทางการหยิบชิ้นส่วน บริ ษทั
กรณี ศึกษาเป็ นโรงงานผลิตเครื่ องพิมพ์อ๊ิงค์เจ็ทที่มีมากกว่า 17 รุ่ น ตําแหน่งการวางชิ้นส่ วนในคลังสิ นค้าเป็ นตําแหน่งที่ไม่
เหมาะสมและไม่คาํ นึงถึงความถี่ในการหยิบชิ้นส่วน ด้วยเหตุน้ ีระยะทางและเวลาจึงสูงสําหรับกระบวนการหยิบ งานวิจยั นี้
ประยุกต์ใช้เทคนิ ค Association Rule ใน Data Mining เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของชิ้นส่ วนที่ใช้ร่วมกันบ่อยๆ จากนั้นจัด
ตําแหน่งและผังการวางใหม่เพื่อให้ชิ้นส่ วนที่สัมพันธ์กนั อยูใ่ กล้กนั ผลการวิจยั แสดงข้อมูลความแตกต่างก่อนและหลังการ
จัดเรี ยงตําแหน่งและผังการวางชิ้นส่วนใหม่ดงั นี้ ระยะทางรวมในการหยิบชิ้นส่วนลดลงจาก 2,176,266 เมตร เป็ น 1,316,109
เมตร รวมระยะทางลดลง 860,157 เมตร คิดเป็ น 39.52%
คําสําคัญ: กฏความสัมพันธ์, การหยิบ, เหมืองข้อมูล

Abstract

This research aims to improve the location and layout of parts in the warehouse. This improvement applies the
Association Rule technique in the Data Mining to reduce travel distance of picking the parts. The company in this case
study produces inkjet printers with more than 17 different models. The parts locations in the warehouse are inappropriately
placed regardless of the frequency of picking up the parts. For this reason, travel distance and time are high for picking
operation. The research applies the Association Rule technique in the Data Mining to find the relation of parts that are
frequently used together. After that the location and layout are rearranging to be closer. The result shows the difference
before and after data of rearrangement of the parts locations and layout. The distance to pick up the parts decrease from
2,176,266 meters to 1,316,109 meters. Total distance decrease 860,157 meters around 39.52%.
Keywords: association rule, data mining, picking operation
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คํานํา

ในปั จจุบนั การจัดการคลังสิ นค้าเป็ นส่ วนสําคัญอย่างหนึ่ งในการเพิ่มศักยภาพการดําเนิ นงานในคลังสิ นค้า
ให้เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและลดการสู ญเสี ยจากการดําเนิ นงาน โดยวัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่ งของการ
จัดการคลังสิ นค้า คือการลดระยะทางในการปฏิบตั ิงานหรื อการเคลื่อนย้ายในคลังสิ นค้า การจัดวางตําแหน่งวัตถุดิบ
ในคลังสิ นค้าเป็ นกระบวนการหนึ่ งซึ่ งมีผลต่อระยะทางในการหยิบวัตถุดิบ (Riverplus, 2554) ข้อมูลจากการศึกษา
พบว่า 63% ของค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานทั้งหมดในคลังสิ นค้าเป็ นค่าใช้จ่ายในการหยิบสิ นค้า (Frazelle, 2002)
เนื่ องจากเป็ นกิ จกรรมที่ มีความสัมพันธ์กบั แรงงานมนุ ษย์มากที่สุด มีการประมาณการไว้ว่าต้องใช้แรงงานมากถึง
60% (Roodbergen and De Koster, 2001) ดัง นั้น เพื่ อ เป็ นการลดค่ า ใช้จ่ า ยหรื อต้น ทุ น เราควรมี แ นวทางในการ
ปรับปรุ งการทํางานในคลังสิ นค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อทําให้องค์กรมีศกั ยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจได้มากขึ้น
Association Rule เป็ นกระบวนการหนึ่ ง ใน Data mining เพื่ อหาความสัมพันธ์ ร ะหว่า งเหตุ การณ์ ที่ ม ัก
เกิดขึ้นพร้อมๆกัน โดยเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดพร้อมกันภายในรายการ (Transaction) ความสัมพันธ์ที่ได้จะช่วยในการ
จัดวางสิ นค้าที่มีการหยิบบ่อยๆให้อยู่ใกล้ๆกัน เพื่อความสะดวกในการค้นหา นอกจากนี้ ยงั สามารถแนะนําสิ นค้าที่
มักซื้ อพร้อมกันบ่อยๆเพื่อเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้าเหล่านี้ (วิภาวรรณ, 2557) ซึ่ งสามารถนํามาใช้เป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุ งคลังสิ นค้าโดยการจัดวางตําแหน่งชิ้นส่ วนใหม่
บริ ษทั กรณี ศึกษาเป็ นโรงงานผลิตเครื่ องพิมพ์อ๊ิงค์เจ็ทที่ มีการผลิตมากกว่า 17 รุ่ น และมีชิ้นส่ วนที่ ใช้ 626
ชนิ ด มีการจัดเก็บชิ้นส่ วนแบ่งเป็ นคลังสิ นค้าหลักและคลังสิ นค้าย่อย โดยคลังสิ นค้าย่อยจัดวางชิ้นส่ วนในปริ มาณ
ไม่มากและจัดวางบนชั้นวางที่ไม่สูงทําให้สามารถเดิ นหยิบได้ ในปั จจุบนั พบว่ามีการจัดวางชิ้นส่ วนการผลิตที่ไม่
เหมาะสม โดยไม่คาํ นึ งถึงความถี่หรื อความสัมพันธ์ในการใช้ร่วมกัน ส่ งผลทําให้ระยะทางในการหยิบไกลและใช้
เวลานาน ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจในการศึ กษาปั ญหาจากการจัดวางชิ้ นส่ วน เพื่อนําข้อมูลที่ ได้มาใช้เป็ น
แนวทางในการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจัด การคลัง สิ น ค้า ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยการประยุ ก ต์ใ ช้เ ทคนิ ค
Association Rule เพื่ อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ข องชิ้ นส่ วนที่ ถูกหยิบใช้ร่ วมกันบ่ อยๆ นําไปจัดวางไว้ใ กล้กัน
ผลลัพธ์จากการจัดวางตําแหน่งชิ้นส่ วนใหม่จะทําระยะทางการหยิบลดลง
จากการศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องในการจัดการในคลังสิ นค้าโดยการออกแบบการจัดวางสิ นค้าใหม่ ให้
ผลิ ตภัณฑ์กลุ่มเดี ยวกันจัดวางใกล้กนั และจัดวางที่ มีความถี่ สูงอยู่ใกล้ประตู โดยประยุกต์ใช้หลักการ Multi-level
association rule ผลการปรับปรุ งพบว่าสามารถลดเวลาในการจัดเก็บสิ นค้าได้ประมาณ 41 นาทีต่อเที่ยวการขนและ
ลดเวลาในการนําสิ นค้าออกได้ 18 นาทีต่อเที่ยวการขน (นันทนา และปิ ยะนุช, 2548)
สํา หรั บการทํา เหมื องข้อมู ลเป็ นการวิ เ คราะห์ โดยใช้ฐานข้อมู ลขนาดใหญ่มกั จะถู กนําไปประยุกต์กบั
งานวิจยั ประเภทการตลาดและการขายในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพื่อเพิ่มยอดขาย และใช้กฏความสัมพันธ์ใน
การจัดวางสิ นค้าตามชั้นต่างๆโดยจะเลือกสิ นค้าที่ มกั มี การซื้ อร่ วมกันมาวางไว้ใกล้กนั เพื่ อให้ลูกค้าสะดุดตาและ
เลือกสิ นค้าได้ง่าย (หนึ่ งฤทัย, 2559) ส่ วนในงานวิจยั ประเภทการปรับปรุ งคลังสิ นค้ายังไม่มีงานวิจยั ที่ นาํ เทคนิ คกฏ
ความสัมพันธ์ไปใช้ในการจัดวางตําแหน่งชิ้นส่ วนสําหรับการผลิตเครื่ องพิมพ์อิ๊งค์เจ็ทดังงานวิจยั ฉบับนี้
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อุปกรณ์ และวิธีการ

งานวิจยั ฉบับนี้มีข้ นั ตอนในการดําเนินงานแสดงดัง Fig. 1

Fig. 1 Research operation flow
ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ และชิ น้ ส่ วน
บริ ษทั กรณี ศึกษาผลิตเครื่ องพิมพ์อ๊ิงค์เจ็ทแบบ wide-format ที่ มีท้ งั ฟั งก์ชน่ั การพิมพ์และการตัดโดยผลิต
ทั้งหมด 17 รุ่ น ใช้ชิ้นส่ วนทั้งหมด 626 ชนิ ด และใช้พ้ืนที่ จดั วางชิ้ นส่ วนสําหรั บหยิบไปประกอบ 289.71 ตาราง
เมตร ซึ่ งเป็ นพื้นที่คลังสิ นค้าย่อยอยู่ระหว่างไลน์ผลิตกับคลังสิ นค้าหลัก แสดงตัวอย่างเครื่ องพิมพ์และชิ้ นส่ วนดัง
Fig 2.
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Fig. 2 Examples of printers and assembly parts
ขั้นตอนการทํางานในการหยิบชิ น้ ส่ วน (Picking operation)
การหยิบชิ้นส่ วนเพื่อผลิตจะนํารถเข็นไปหยิบชิ้นส่ วนในพื้นที่คลังสิ นค้าย่อย ทําการหยิบจนครบสําหรับ
การประกอบเครื่ องพิมพ์ 1 เครื่ อง จากนั้นนํารถเข็นไปจอดรอการประกอบในพื้นที่กาํ หนดต่อไป โดยมีข้ นั ตอนการ
ทํางานแสดงดัง Fig. 3 และใช้อุปกรณ์ ช่วยแนะนําการหยิบชิ้ นส่ วนเพื่ อแสดง Item code เรี ยกว่า PDA (Personal
Digital Assistants).

Fig. 3 Picking operation
แบ่ งกลุ่มเครื่ องพิ มพ์ โดยใช้ ABC Analysis
ทําการแบ่งกลุ่มเครื่ องพิมพ์ตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์แบบเอบีซี ซึ่ งได้ประยุกต์มาจากหลักการของพา
เรโต คือสิ่ งที่สาํ คัญจะมีอยู่เป็ นจํานวนที่นอ้ ยกว่า สิ่ งที่ไม่สาํ คัญซึ่ งมักจะมีจาํ นวนที่มากกว่าในอัตราส่ วน 20 ต่อ 80
(Stock and Lambert, 2001) เพื่อนําไปพิจารณาว่าชิ้นส่ วนที่ประกอบเครื่ องพิมพ์รุ่ นไหนจะถูกจัดวางก่อน โดยปัจจัย
ในการจัดกลุ่มคือ สัดส่ วนจํานวนรุ่ นและสัดส่ วนปริ มาณการผลิต ซึ่ งเป็ นข้อมูลแผนการผลิตในช่วงเดือน มีนาคม
2563–มี นาคม 2564 โดยกลุ่ ม A มี ปริ มาณการผลิ ต มาก กลุ่ ม B การผลิ ต ปานกลาง และกลุ่ ม C มี การผลิ ต น้อย
ผลลัพธ์แสดงดัง Table 1.
Table 1 Show group of printer after classify by ABC analysis
Group
Model
Model amount Product volume
A VG2-54, VG2-64, SG2-54, RF-64 (4)
23.5%
80.3%
B SG2-30, VF2-64, LEC2-30, SG2-64, VS-30, LEC2-33 (6)
35.2%
16.1%
C VS-64, LEC2-64, RT-64, SP-54, SP-30, RT-64M, VS-54 (7)
41.1%
3.6%
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ข้ อมูลชิ น้ ส่ วนของเครื่ องพิ มพ์ จาก BOM (Bill of Material)
ดึงข้อมูลชิ้นส่ วนที่ใช้ผลิตเครื่ องพิมพ์ท้ งั หมด (BOM) จากระบบการผลิตของโรงงานโดยข้อมูลที่ได้เป็ น
CSV ไฟล์จากนั้นทําการแปลงข้อมูลให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้ นโดยให้อยู่ในรู ปของเอ็กเซลไฟล์ โดยข้อมูลที่ ได้
เป็ นข้อมูลชิ้นส่ วนที่ใช้ผลิตสําหรับเครื่ องพิมพ์แต่ละรุ่ น ซึ่ งจะแสดงเป็ นรหัสชิ้นส่ วน (item code) และจํานวนที่ใช้
(usage) จากนั้นจะนําข้อมูลชิ้นส่ วนที่ใช้ผลิตสําหรับเครื่ องพิมพ์กลุ่ม A คือ VG2-54, VG2-64, SG0-54 และ RF-64
มี 300 ชนิดจากทั้งหมด 626 ชนิด นําไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในการหยิบใช้ร่วมกันเป็ นคู่ต่อไป
วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ เทคนิคกฏความสั มพันธ์ (Association Rule)
นําข้อมูลจาก BOM มาทําการหาความสัมพันธ์ในการหยิบใช้ร่วมกันโดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ทําการเตรี ยมข้อมูล
ทําการเตรี ยมและแปลงข้อมูลเพื่อนําไปใช้วิเคราะห์ในการหากฏความสัมพันธ์ โดยใช้ฟังก์ชนั่ เอ็กเซล
IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false]) ในการเปลี่ยนจํานวนการใช้ชิ้นส่ วนแต่ละชนิ ด แสดงดังนี้ เลข 1
แสดงการใช้ชิ้นส่ วนนั้น และเลข 0 แสดงการไม่ใช้ชิ้นส่ วนนั้น เพื่อทําให้ขอ้ มูลแสดงว่าเครื่ องพิ มพ์แต่ละรุ่ นใช้
ชิ้นส่ วนชนิดใดบ้าง แสดงตัวอย่างข้อมูลดัง Fig 4.
2. คํานวณหาค่าการหยิบใช้ (Support)
ทําการคํานวณหาค่า Support ของชิ้นส่ วนแต่ละชนิด เพื่อดูโอกาสในการหยิบชิ้นส่ วนนั้นๆ วิธีการคํานวณ
ค่า Support ตาม Equation 1 และตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการคํานวณแสดงดัง Fig 5. (สุ รพงค์, 2561)
Frequency (F)
Support (A) =
(1)
All of transaction (N)
F คือ จํานวนรุ่ นที่มีการหยิบใช้ชิ้นส่ วน
N คือ จํานวนรุ่ นการผลิตทั้งหมด

Fig. 4 Show the data of parts picking frequency and Support
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ผลจากการคํานวณอ้างอิงข้อมูลจากใน Fig. 4 พบว่า
1. มีชิ้นส่ วนทั้งหมด 12 ชนิด ที่หยิบใช้ร่วมกันทุก Transaction หรื อทุกรุ่ น ค่า Support 100% คือหยิบใช้ท้ งั หมด 17 รุ่ น
2. มีชิ้นส่ วนทั้งหมด 248 ชนิด ที่หยิบใช้ร่วมกันน้อยกว่าค่า Support 50% คือหยิบใช้นอ้ ยกว่า 9 รุ่ น
3. ชิ้นส่ วนทั้งหมด 259 ชนิดมีการหยิบใช้ร่วมกับรุ่ นอื่นๆในกลุ่ม B และC ด้วย
3. หาความสัมพันธ์ในการหยิบใช้พร้อมกันเป็ นคู่
เมื่ อ ได้ค่ า การหยิ บ ใช้แ ต่ ล ะชิ้ น ส่ ว นนํา ข้อ มู ล มาจัด เรี ยงจากมากไปน้อ ย จากนั้น ประยุ ก ต์ ใ ช้ห ลัก
Association rule ซึ่ งเป็ นกระบวนการหนึ่ งในการทํา Data mining หาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่มกั เกิ ดขึ้ น
พร้อมๆกันเสมอ เมื่อทราบความสัมพันธ์เช่นนี้แล้วจะช่วยในการจัดวางสิ นค้าที่มีการซื้ อพร้อมกันบ่อยๆให้อยู่ใกล้ๆ
กัน โดยการประยุกต์ใช้ในงานวิจยั คือทําการหาความสัมพันธ์ของชิ้นส่ วนที่มีความถี่ในการหยิบพร้อมกันทีละคู่ ใช้
ข้อมูลปริ มาณการผลิตมาทําการหาความถี่ในการหยิบ โดยใช้ฟังก์ชน่ั เอ็กเซล SUMPRODUCT (array1,[array2],
[array3]) ชิ้นส่ วนคู่ใดมีความสัมพันธ์กนั มากที่สุดหรื อหยิบใช้ร่วมกันบ่อยที่สุดจะนํามาจัดวางตําแหน่งใกล้ๆ แสดง
ตัวอย่างคํานวน Fig 5.

ชิ้นส่วนที่ 1-4

Fig. 5 Shows how often each pair is picked up
จาก Fig. 5 พบว่าความถี่มากที่สุดในการหยิบชิ้นส่ วนใช้ร่วมกัน คือ 15,483 ครั้ง คือมีการหยิบใช้ทุกรุ่ น ซึ่ ง
ชิ้นส่ วนที่ 1 และ 2 ถูกหยิบใช้ร่วมกันบ่อยที่สุดจะถูกวางใกล้กนั และยังมีชิ้นส่ วนที่ 3 และ4 ที่มีการหยิบใช้ร่วมกัน
บ่อยๆด้วย ดังนั้นจะทําการวางชิ้นส่ วนทั้งสองชนิดนี้วางไว้ใกล้กบั ชิ้นที่ 2 ด้วย
คํานวณการใช้ พืน้ ที่เพื่อจัดแบ่ งพืน้ ที่ของชิ น้ ส่ วน
ทําการจัดแบ่งพื้นที่คลังสิ นค้าในการวางแต่ละชิ้นส่ วนว่าสามารถวางได้เท่าไหร่ โดยขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณการ
ผลิตหรื อความถี่ในการหยิบใช้ ผูว้ ิจยั ใช้ขอ้ มูลในเดือนที่มีแผนผลิตมากที่สุดมาคํานวณตาม Equation 2
พื้นที่ของชิ้นส่ วนที่วางได้ = �

พื้นที่ของชิ้นส่ วนที่ใช้วางต่อหนึ่งหน่วย×ปริ มาณการผลิต×พื้นที่มีท้ งั หมด
�
พื้นที่วางชิ้นส่ วนที่ตอ้ งการวางทั้งหมด

จากการคํานวณจะได้ส่วนแบ่งพื้นที่ในการวางชิ้นส่ วนตามปริ มาณการผลิตหรื อความถี่ในการหยิบใช้
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จัดวางชิ น้ ส่ วนใหม่
ทําการจัดวางตําแหน่งชิ้นส่ วนและผังการวางใหม่โดยจัดวางชิ้นส่ วนที่หยิบใช้ร่วมกันบ่อยๆไว้ใกล้กนั ซึ่ ง
จะทําการวางชิ้นส่ วนที่ใช้ประกอบเครื่ องพิมพ์ในกลุ่ม A จนครบก่อนโดนจะเลือกวางติดทางเดินก่อน ลําดับถัดไป
เลือกวางชิ้นส่ วนที่ผลิตเครื่ องพิมพ์กลุ่ม B และ C ตามลําดับ โดยวางที่มีความถี่สูงก่อน กําหนดลําดับการหยิบเรี ยง
ตามรหัสพื้นที่จากเลขน้อยไปเลขมากคือ 001 ถึง 1212
สรุ ป

ผลการปรับปรุ งจะพิจารณาตําแหน่ งการจัดวางชิ้นส่ วนใหม่ และระยะทางการหยิบชิ้นส่ วนไปประกอบ
เครื่ องพิ มพ์แต่ ละรุ่ น โดยเมื่ อจัดวางชิ้ นส่ ว นใหม่ตามความสัมพันธ์ในการใช้ร่วมกันแล้วจะได้เส้นทางที่ หยิ บ
ชิ้นส่ วนแต่ละรุ่ นมาทําการหาระยะทางโดยใช้แผนภูมิจาก ไป-(From-To Chart) แสดงตัวอย่างดัง Table 2 ซึ่ งจะทํา
การประมาณระยะทางจาก ขนาดพื้ น ขนาดช่ องทางเดิ นและขนาดของชั้นวางจากนั้นหาผลรวมของระยะทาง
คํานวณตาม Equation 3
ระยะทางรวมของการหยิบชิ้นส่ วน = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑓𝑓 𝑑𝑑
𝑖𝑖 𝑖𝑖

(3)

f = ความถี่ในการหยิบชิ้นส่ วน (ปริ มาณการผลิต)
d = ระยะทางในการเดินหยิบชิ้นส่ วน
n = จํานวนรุ่ นเครื่ องพิมพ์

Table 2 The sample of From-To-Chart show travel distance of product group A
To
VG2-54
VG2-64
SG2-54
RF-64
From
Distance (d)
86.5
81.47
75.56
73.3
Parts picking frequency (f)
4215
3200
2813
2206
Total distance (f × d)
364,598
260,704
212,550
161,700
จากแผนภูมิจาก - ไป แสดงข้อมูลระยะทาง ความถี่การหยิบ และระยะทางรวมของการหยิบชิ้นส่ วนที่ ใช้
หยิบสําหรับนํามาประกอบเครื่ องพิมพ์กลุ่ม A ทั้ง 4 รุ่ น

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

งานวิจยั นี้ ตอ้ งการปรับปรุ งตําแหน่งการจัดวางชิ้นส่ วนในคลังสิ นค้า เพื่อลดระยะทางในการหยิบชิ้นส่ วน
โดยประยุกต์ใช้ Association Rule เพื่อหาความสัมพันธ์ของชิ้นส่ วนที่ถูกหยิบใช้ร่วมกันบ่อยๆ จากนั้นทําการจัดวาง
ชิ้นส่ วนใหม่ให้ชิ้นส่ วนที่ถูกหยิบใช้ร่วมกันบ่อยๆ วางไว้ใกล้กนั ซึ่ งผลการวิจยั พบว่าเส้นทางการหยิบชิ้นส่ วนมา
ประกอบมีเส้นทางที่ หยิบง่ายขึ้ นไม่ขา้ มไป-มา โดยจะแสดงตัวอย่างเส้นทางการหยิบก่อนและหลังปรับปรุ งของ
เครื่ องพิมพ์รุ่ น VG2-54 ซึ่ งเป็ นรุ่ นที่มีปริ มาณการผลิตมากที่สุด ดัง Fig. 6 และ Fig. 7 โดยกําหนดสัญลักษณ์ คือ
1.
หมายถึง ตําแหน่งที่หยิบชิ้นส่ วน
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หมายถึง เส้นทางการหยิบชิ้นส่ วน
หมายถึง จุดอ้างอิงในการวัดระยะทาง start – finish เป็ นจุดที่เริ่ มหยิบไปจนครบสําหรับ

ประกอบเครื่ องพิมพ์ 1 เครื่ อง

Fig. 6 The layout and pick-up route of the VG2-54 model before improvement

Fig. 7 The layout and pick-up route of the VG2-54 model after improvement
โดยเส้นทางการหยิบจะส่ งผลโดยตรงให้ระยะทางของการหยิบชิ้นส่ วนของเครื่ องพิมพ์แต่ละรุ่ นลดลง
การวัดระยะทางที่ได้จวัดจากจุดอ้างอิง start ในการเริ่ มเดินหยิบชิ้นส่ วนจนครบถึงจุด finish สําหรับการประกอบ
เครื่ องพิมพ์ 1เครื่ อง ผลของระยะทางการหยิบจะแบ่งเป็ นกลุ่มตาม ABC analysis ซึ่ งแสดงระยะทางก่อน-หลัง
ปรับปรุ งดัง Table 3
Table 3 The result of travel distance before and after improvement
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Product Group
A
B
C
Total

Before (m)
1,753,589
363,716
58,960
2,176,266

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

After (m)
999,552
248,189
68,368
1,316,109

Difference
754,037
115,527
(9,408)
860,157

Reduce Ratio %
42.29%
31.76%
-15.95%
39.52%

จากการวิจยั ได้ผลลัพธ์ที่ดีข้ ึนคือระยะทางรวมการหยิบชิ้ นส่ วนลดลง สําหรับงานวิจยั นี้ ในกรณี ที่มีขอ้ มูล
มากขึ้นอาจต้องใช้เทคนิ คนี้ ร่วมกับโปรแกรมการคํานวณอื่นๆ และในการจัดวางชิ้ นส่ วนมีขอ้ จํากัดในเรื่ องขนาด
อาจจะไม่สามารถจัดวางให้มีระยะทางที่ลดลงทุกรุ่ นได้ อีกทั้งในการศึ กษาครั้งนี้ ใช้ขอ้ มูลการผลิตในปั จจุบนั จึง
เป็ นเพียงแนวทางเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและทําการปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึนและส่ งผล
ต่อกําไรในด้านธุรกิจ

สรุ ป

จากการศึ ก ษาและวิ จัย ครั้ งนี้ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การจัด วางชิ้ น ส่ ว นและผัง การวางในพื้ น ที่ ค ลัง สิ น ค้า ของ
โรงงานผลิตเครื่ องพิมพ์อ๊ิงเจ็ทให้มีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึนโดยประยุกต์ใช้เทคนิ ค Association rule ใน Dada mining ใน
การหาความสัมพันธ์ของชิ้นส่ วนที่หยิบใช้ร่วมกันบ่อยๆ นํามาจัดวางไว้ใกล้กนั ซึ่ งพิจารณาวางชิ้นส่ วนที่มีความถี่
ในการใช้สูงคือ ชิ้นส่ วนของเครื่ องพิมพ์กลุ่ม A ที่เป็ นกลุ่มที่มีปริ มาณการผลิตสู ง 80.3% จากการใช้เทคนิคแบ่งกลุ่ม
แบบ ABC analysis โดยเริ่ มวางใกล้ทางเดิ นและกําหนดเส้นทางการเดิ นเพื่อให้ระยะทางการหยิบลดลง ซึ่ งส่ งผล
โดยตรงกับเวลาและต้นทุ นการผลิ ต จากนั้นพิ จารณาวางกลุ่ม B และ C ตามลําดับ ผลการปรั บปรุ งพบว่าระยะ
ทางการหยิบชิ้นส่ วนของเครื่ องพิมพ์ท้ งั หมดลดลงจาก 2,176,266 เมตร เป็ น 1,316,109 เมตร คิดเป็ น 39.52%
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บทคัดย่ อ

เนื่องด้วยปั จจุบนั อลูมิเนียมเป็ นโลหะที่นิยมใช้อย่างแพร่ หลาย มีคุณสมบัติเด่นหลายประการจึงถูกนํามาใช้งานทั้ง
ในภาคครัวเรื อนและภาคอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ดีกระบวนการหลอมอลูมิเนี ยมนั้นทําให้เกิ ดเป็ นขยะตามมา ดังนั้น
งานวิ จัย นี้ มุ่ ง เน้น การศึ ก ษาการนํา ตะกรั น อลู มิ เ นี ย มและผงฝุ่ นขาวอลู มิ เ นี ย มมาผสมกับ แอสฟั ล ต์ค อนกรี ต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบคุณสมบัติเชิงกลของแอสฟัลต์คอนกรี ตที่ไม่ได้ผสมวัสดุผสมแทรกกับแอสฟัลต์คอนกรี ตผสม
ด้วยตะกรันอลูมิเนี ยมและผงฝุ่ นขาวอลูมิเนี ยมในอัตราส่ วน 2.5%, 5%, 7.5% และ 10% โดยนํ้าหนักวัสดุมวลรวม และยาง
แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่นาํ มาใช้เป็ นเกรด AC 60/70 สําหรับการทดสอบในงานวิจยั นี้ ประกอบไปด้วย การทดสอบคุณสมบัติทาง
กายภาพ และคุณสมบัติทางวิศวกรรม เพื่อศึกษาช่องว่างของตัวอย่าง ค่าเสถียรภาพ และค่าการไหล ผลของการศึกษาแสดง
ให้เห็ นถึงความแตกต่างของคุณสมบัติเชิ งกลในแต่ละอัตราส่ วนผสมของตะกรันอลูมิเนี ยมและผงฝุ่ นขาวอลูมิเนี ยมและ
พบว่าตะกรันอลูมิเนียมและผงฝุ่ นขาวอลูมิเนียมส่งผลต่อการเพิ่มความแข็งแรงอย่างมีนยั สําคัญ
คําสําคัญ: แอสฟัลต์คอนกรี ต, ตะกรันอลูมิเนียม, ผงฝุ่ นขาวอลูมิเนียม, ค่าเสถียรภาพ

Abstract

In the present aluminum is a widely used material which has several outstanding properties. It is used in both the
household and industrial sectors. However, the aluminium melting process generates a waste called aluminium dross.
The objective of this study is to investigate the use of aluminium dross and aluminium white powder sludge as an asphalt
concrete modifier. The study aimed to compare the physical properties of base asphalt binder AC 60/70 and modified
asphalt binders with different percentage of aluminium dross and aluminium white powder sludge 2.5%, 5%, 7.5% and
10% by weight of aggregates. The conventional tests were conducted including Physical Properties Test and Engineering
Properties Test to determine the properties of asphalt binders modified by aluminium dross and aluminium white powder
sludge. The performance of the asphaltic concrete specimens was then evaluated in terms of its Stability and Flow. The
results demonstrated that the various amounts of aluminium dross and aluminium white powder sludge affect the physical
properties of asphalt binders and the addition of aluminium dross and aluminium white powder sludge improved the
stability significantly.
Keywords: aluminium dross, aluminium white powder sludge, asphalt concrete, stability
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คํานํา

ปัจจุบนั ปริ มาณจราจรและนํ้าหนักบรรทุกเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่ งผลให้ผิวจราจรรับนํ้าหนักกระทําซํ้าเกินกว่า
ความสามารถในการรับนํ้าหนักบรรทุกที่ออกแบบไว้ เป็ นสาเหตุให้ผิวจราจรเกิดความเสี ยหายและมีอายุการใช้งาน
สั้นลง จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการศึกษาและวิจยั เพื่อพัฒนาผิวจราจรแอสฟั ลต์คอนกรี ต ที่สามารถรองรับปริ มาณ
จราจรและนํ้าหนักบรรทุกได้มากขึ้น ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง และพัฒนาส่ วนผสม เช่น การเติมวัสดุ
ผสมแทรก การเปลี่ยนขนาดคละที่ใหญ่ข้ ึนหรื อเล็กลง การเปลี่ยนชนิดยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ หรื อการเลือกใช้วสั ดุที่มี
ความแข็งแรงสู ง เป็ นต้น ตะกรั นอลู มิเ นี ย มและผงฝุ่ นขาวอลู มิ เ นี ย มเป็ นวัส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง จากกระบวนการผลิ ต
อลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงของอนุภาคสู ง ซึ่ งสามารถนํามาใช้เป็ นวัสดุผสมแทรกในแอสฟัลต์คอนกรี ตได้
อลูมิเนี ยมเป็ นโลหะที่ ถูกนํามาใช้อย่างแพร่ หลาย เนื่ องจากมี คุณสมบัติที่ดีหลายประการ เช่ น มี ความ
แข็งแรงสู งเมื่อเทียบกับนํ้าหนัก มีความหนาแน่นตํ่าจึงทําให้มีน้ าํ หนักเบา รับนํ้าหนักได้ดีทนต่อการกัดกร่ อนและ
ไม่เป็ นสนิ ม แต่อย่างไรก็ดีกระบวนการหลอมอลูมิเนี ยมนั้นจะทําให้เกิดของเสี ยตามมา เรี ยกว่าตะกรันอลูมิเนี ยม
และผงฝุ่ นขาวอลูมิเนี ยม โดยข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าในช่ วงปี พ.ศ. 2549–2553 มีปริ มาณของ
เสี ยที่ เกิ ดจากกระบวนการหลอมอลูมิเนี ยมประมาณ 30,000 ตันต่ อปี (ดิ ษยพงษ์, 2555) จึ งทําให้ของเสี ยจากเตา
หลอมอลูมิเนี ยมมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปั ญหาทางด้านสิ่ งแวดล้อม รวมไปถึงปั ญหาการลักลอบทิ้งของเสี ยอย่าง
ผิดกฎหมาย ดังนั้นปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและการลักลอบทิ้งของเสี ยจึงเป็ นประเด็นสําคัญที่ควรได้รับการแก้ไข สิ่ ง
หนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาลักลอบทิ้งได้ คือ การนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีหรื อการนําเอาของเสี ยไปใช้ประโยชน์
งานวิจยั นี้ จึงมุ่งเน้นการศึกษาคุณสมบัติเชิ งกลของแอสฟั ลต์คอนกรี ตผสมกับตะกรันอลูมิเนี ยมและผงฝุ่ น
ขาวอลูมิเนี ยม โดยทําการทดสอบตามกระบวนการผสมร้อนด้วยวิธีมาร์ แชลล์ (Marshall Test) วัสดุเชื่ อมประสาน
คือแอสฟั ลต์ซีเมนต์เกรด AC 60/70 และนําผลมาเปรี ยบเทียบกับแอสฟั ลต์คอนกรี ตที่ไม่ผสมกับตะกรันอลูมิเนี ยม
และผงฝุ่ นขาวอลูมิเนียม

อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรี ยมวัสดุที่ใช้ ในออกแบบ
1. ตะกรันอลูมิเนี ยม (Aluminium Dross) จากโรงงานหลอมอลูมิเนี ยม ดังแสดงใน Fig. 1 และผงฝุ่ นขาว
อลูมิเนียม (Aluminium White Powder Sludge) จากโรงงานอโนไดซ์ ดังแสดงใน Fig. 2 และมีคุณสมบัติดงั แสดงใน
Table 1

Fig. 1 Aluminium Dross

Fig. 2 Aluminium White Powder Sludge
252

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Table 1 Properties of Mineral Fillers for Bituminous Paving Mixture
Sieve size

Percent Passing (%)

0.600mm (No.30)
0.300mm (No.50)
0.075mm (No.200)

100
75–100
55–100

2. แอสฟั ลต์ซีเมนต์ AC 60/70 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.851-2561 : มาตรฐานแอสฟัลต์
ซี เมนต์สาํ หรับงานทาง
3. มวลรวม (Aggregates) จากแหล่งโรงโม่หินสมบูรณ์ศิลาทอง ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยให้
เป็ นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบทที่ มทช.209-2545 : มาตรฐานวัสดุมวลรวมสําหรับงานแอสฟั ลต์คอนกรี ต
การออกแบบแอสฟั ลต์ คอนกรี ต
การออกแบบแอสฟั ลต์คอนกรี ตเพื่อเป็ นส่ วนผสมที่ จะใช้ในการเตรี ยมก้อนตัวอย่าง ในการศึ กษานี้ จะ
ออกแบบแอสฟั ลต์คอนกรี ตโดยวิธีมาร์ แชลล์สําหรับถนนที่ มีการจราจรหนาแน่ น (Heavy Traffic) โดยการผสม
วัสดุมวลรวมที่ได้จากการจัดขนาดคละกับแอสฟั ลต์ซีเมนต์ร้อยละ 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 และ 6.0 โดยนํ้าหนักของมวลรวม
และทําการบดอัดก้อนตัวอย่างจํานวน 75 ครั้ง ทั้งสองด้าน จากนั้นทําการทดสอบคุณสมบัติเพื่อหาค่าที่เหมาะสม
เป็ นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท มทช.230-2545 : มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรี ต (Asphalt Concrete)
การเตรี ยมก้ อนตัวอย่ าง
การเตรี ยมก้อนตัวอย่างจะนําตะกรันอลูมิเนี ยมและผงฝุ่ นขาวอลูมิเนี ยมมาผสมเพิ่มเข้าไปในวัสดุมวลรวม
ที่ได้จากการออกแบบแอสฟั ลต์คอนกรี ตด้วยวิธีมาร์แชลล์ในอัตราส่ วนต่างๆ ดังแสดงใน Table 2 โดยใช้แอสฟัลต์
ซี เมนต์ เกรด AC 60/70 เป็ นวัสดุเชื่อมประสาน
Table 2 Mineral Filler Content (percent by aggregate weight)
Mixed sample
HMA
D2.5
W2.5
D5.0
W5.0
D7.5

Mineral Filler Content (percent by aggregate weight)
Aluminium Dross
Aluminium White Powder Sludge
2.5
2.5
5.0
5.0
7.5
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Table 2 (continued).
Mixed sample
W7.5
D10.0
W10.0

Mineral Filler Content (percent by aggregate weight)
Aluminium Dross
Aluminium White Powder Sludge
7.5
10.0
10.0

การทดสอบคุณสมบัติ
ภายหลังจากการเตรี ยมก้อนตัวอย่างเรี ยบร้อยแล้ว จึ งนํามาทดสอบคุณสมบัติพ้ืนฐานและคุณสมบัติทาง
วิ ศ วกรรม ได้แ ก่ ช่ อ งว่ า งอากาศ (Air Voids; AV) ช่ อ งว่ า งระหว่ า งอนุ ภ าคของมวลรวม (Voids in Mineral
Aggregate; VMA) ช่ อ งว่ า งที่ ถู ก ปกคลุ ม ด้ว ยแอสฟั ล ต์ ซี เ มนต์ (Voids Filled with Bitumen; VFB) เสถี ย รภาพ
(Stability) และค่าการไหล (Flow) โดยทําการทดสอบตามกระบวนการผสมร้อนด้วยวิธีมาร์ แชลล์ (Marshall Test)
อ้างอิงตามมาตรฐานการทดลองของกรมทางหลวงชนบท มทช.(ท) 607-2545 : มาตรฐานการทดสอบแอสฟั ลต์
คอนกรี ตโดยวิธีมาร์แชลล์

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุมวลรวม และการจัดขนาดคละ
ผลการทดสอบคุ ณสมบัติของวัสดุ มวลรวม จากแหล่งวัสดุ โรงโม่หินสมบู รณ์ ศิลาทอง ต.นากระตาม
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร มีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อกําหนดของกรมทางหลวงชนบท ดังแสดงใน Table 3 และเมื่อนําวัสดุ
มวลรวมมาจัดขนาดคละให้อยูใ่ นขอบแขตบนและขอบเขตล่างของข้อกําหนดของกรมทางหลวงชนบท จะได้อตั รา
ส่ วนผสม คือ Bin 1 : Bin 2 : Bin 3 : Bin 4 = 42 : 20 : 18 : 20 ดังแสดงใน Table 4
Table 3 The test results of aggregate properties
Properties
Percentage of wear
Sand Equivalent
Soundness Test
Flakiness Index
Elongation lndex

Desired

Bin 1

Bin 2

Bin 3

Bin 4

< 40 %
> 50 %
< 9%
< 30 %
< 30 %

71.05
-

24.88
21.88
16.48

25.34
19.60
17.96

27.96
17.01
19.45
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Table 4 Grading of aggregates
Sieve
Size
Bin 1
1"
100
3/4"
100
1/2”
100
3/8”
100
#4
100
#8
98.37
#30
31.80
#50
19.99
#100
13.19
#200
10.65
Mix Proportion
42
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% Passing
Bin 2
Bin 3
100
100
100
100
100
100
100
99.22
98.39
25.33
5.13
0.37
0.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20
18

Bin 4
100
100
100
48.51
2.62
0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
20

Combined

Desired

100
100
89.56
66.76
42.44
33.36
13.47
8.39
5.54
4.47

100
90-100
56-80
35-65
23-49
5-19
2-8

Tolerance
Limit
100-100
90-100
80-100
56-80
35-65
23-49
8-35
5-19
4-15
2-8

ผลการออกแบบแอสฟั ลต์ คอนกรี ตโดยวิธีมาร์ แชลล์
จากการออกแบบแอสฟั ลต์คอนกรี ตโดยวิธีมาร์แชลล์สาํ หรับถนนที่มีการจราจรหนาแน่น (Heavy Traffic)
โดยใช้วสั ดุ มวลรวมตาม Table 4 ผสมกับแอสฟั ลต์ซีเมนต์ในอัตราส่ วนต่ างๆ จากนั้นทําการทดสอบเพื่ อหาค่ า
ปริ มาณแอสฟั ลต์ซีเมนต์ที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อกําหนดของกรมทางหลวงชนบท จากผลการ
ทดสอบจึ งได้ปริ มาณแอสฟั ลต์ซีเมนต์ที่อตั ราส่ วนร้ อยละ 4.9 โดยนํ้าหนักวัสดุ มวลรวม ซึ่ งมี ปริ มาตรช่ องว่าง
อากาศอยู่ที่ 4.5 % (ตามข้อกําหนดระบุให้มีปริ มาตรช่ องว่างอากาศอยู่ระหว่าง 3–6%) โดยมีคุณสมบัติต่างๆ ดังแสดง
ใน Fig. 3
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Fig. 3 Design of Asphalt Concrete Mixed Ratio by Using Marshall Method
ผลการทดสอบคุณสมบัติพืน้ ฐาน และคุณสมบัติทางวิศวกรรม
1. ผลการวิเคราะห์ช่องว่างของก้อนตัวอย่าง
จากผลการเปรี ย บเที ย บช่ อ งว่ า งอากาศ (Air Voids; AV) ของก้อ นตัว อย่ า งพบว่ า แอสฟั ล ต์
คอนกรี ตที่ผสมด้วยตะกรันอลูมิเนี ยมและผงฝุ่ นขาวอลูมิเนี ยมมีปริ มาณช่องว่าอากาศมากขึ้นเมื่อเพิ่มปริ มาณอัตรา
ส่ วนผสมในก้อนตัวอย่าง ดังแสดงใน Fig. 4 อาจเนื่องมาจากปริ มาณของตะกรันอลูมิเนี ยมและผงฝุ่ นขาวอลูมิเนี ยม
ที่ เพิ่ มขึ้ นไม่สามารถเข้าไปแทรกตัวในช่ องว่างได้หมด และกระจัดกระจายตัวอยู่ตามผิวของวัสดุ มวลรวม ซึ่ ง
สามารถสังเกตได้จากค่าความหนาแน่นของก้อนตัวอย่างที่มีค่าตํ่าลงในขณะที่ปริ มาณอัตราส่ วนเพิ่มขึ้น
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับข้อกําหนดของกรมทางหลวงชนบท ที่ ระบุ ให้มีปริ มาตรช่ องว่างอากาศที่
3–6% พบว่า แอสฟั ลต์คอนกรี ตที่ ผสมด้วยตะกรันอลูมิเนี ยมในอัตราส่ วน 2.5%, 5.0% และ 7.5% และแอสฟั ลต์
คอนกรี ตที่ผสมด้วยผงฝุ่ นขาวอลูมิเนียมในอัตราส่ วน 10% ผ่านตามข้อกําหนดของกรมทางหลวงชนบท

256

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Air Voids (%)

10
5
0
HMA
D2.5 D5.0 D7.5 D10.0
Fig. 4 The comparison of air void contents for specimens

W2.5 W5.0 W7.5W10.0

จากผลการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างอนุ ภาคของมวลรวม (Voids in Mineral Aggregate; VMA)
และช่ องว่างที่ ถูกแทนที่ ดว้ ยแอสฟั ลต์ซีเมนต์ (Voids Filled with Bitumen; VFB) พบว่า แอสฟั ลต์คอนกรี ตที่ ผสม
ด้วยตะกรันอลูมิเนียมและผงฝุ่ นขาวอลูมิเนียมมีปริ มาณช่องว่างระหว่างอนุภาคของมวลรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริ มาณ
อัตราส่ วนผสมในก้อนตัวอย่าง และช่องว่างที่ถูกแทนที่ดว้ ยแอสฟัลต์ซีเมนต์ลดลงเมื่อเพิ่มปริ มาณอัตราส่ วนผสมใน
ก้อนตัวอย่าง ดังแสดงใน Fig. 5
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ แอสฟั ล ต์ค อนกรี ต ที่ ไ ม่ ไ ด้ผ สมวัส ดุ ผ สมแทรก จะสั ง เกตได้ว่ า ตะกรั น
อลูมิเนี ยมทําให้ช่องว่างระหว่างอนุ ภาคของมวลรวมเพิ่ มขึ้ นและทําให้ช่องว่างที่ ถูกแทนที่ ดว้ ยแอสฟั ลต์ซีเ มนต์
ลดลง อาจเนื่ องมากจากเมื่อตะกรันอลูมิเนี ยมผสมกับแอสฟั ลต์ซีเมนต์จะดูดซึ มและจับตัวกันเป็ นก้อน ทําให้เกิ ด
เป็ นช่องว่างระหว่างอนุภาคของมวลรวม อีกทั้งยังทําให้แอสฟั ลต์ซีเมนต์ไม่สามารถแทรกตัวเข้าไปในช่ องว่างได้
แตกต่างกันกับผงฝุ่ นขาวอลูมิเนี ยมสามารถแทรกตัวเข้าไปในระหว่างช่องว่างของอนุภาคมวลรวมได้ และไม่จบั ตัว
กับแอสฟัลต์ซีเมนต์ทาํ ให้แอสฟัลต์ซีเมนต์ยงั คงสามารถแทรกตัวเข้าไปในช่องว่างได้อีกด้วย
(A)

VMA (%)

20
10
0
HMA

D2.5 D5.0 D7.5D10.0

(B)

100
VFB (%)

W2.5 W5.0 W7.5W10.0

50
0
HMA

D2.5 D5.0 D7.5 D10.0

W2.5 W5.0 W7.5W10.0

Fig. 5 The comparison of Voids in Mineral Aggregate (A) and Voids Filled with Bitumen (B) for specimens
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2. ผลการหาค่าเสถียรภาพ (Stability) และค่าการไหล (Flow)
จากการทดสอบค่าเสถียรภาพ (Stability) ของก้อนตัวอย่างแอสฟั ลต์คอนกรี ต พบว่า แอสฟั ลต์คอนกรี ตที่
ผสมด้วยผงฝุ่ นขาวอลู มิเ นี ย มมี ค่ า เสถี ย รภาพน้อยลงเมื่ อ เพิ่ มปริ มาณอัต ราส่ ว นผสมในก้อ นตัวอย่า งและเมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกับแอสฟั ลต์คอนกรี ต ที่ ไม่ ไ ด้ผสมวัสดุ ผสมแทรกพบว่า แอสฟั ลต์ค อนกรี ต ที่ ผสมด้วยผงฝุ่ นขาว
อลูมิเนียมมีค่าเสถียรภาพมากกว่าแอสฟั ลต์คอนกรี ตที่ไม่ได้ผสมวัสดุผสมแทรกในทุกอัตราส่ วน โดยอัตราส่ วนที่ มีค่า
เสถียรมากที่สุดคือ 2.5% มีค่าเท่ากับ 2,652 ปอนด์ ในส่ วนของแอสฟั ลต์คอนกรี ตที่ผสมด้วยตะกรันอลูมิเนี ยมที่ มีค่า
เสถียรภาพมากกว่าแอสฟั ลต์คอนกรี ตที่ไม่ได้ผสมวัสดุผสมแทรก อยู่ที่อตั ราส่ วน 2.5% และ 5% มีค่าเท่ากับ 2,282
ปอนด์ และ 2,325 ปอนด์ ตามลําดับ ซึ่ งแอสฟั ลต์คอนกรี ตที่ผสมด้วยตะกรันอลูมิเนี ยมและผงฝุ่ นขาวอลูมิเนี ยมใน
ทุ กอัตราส่ วนมี ค่าเสถี ยรภาพผ่านข้อกําหนดของกรมทางหลวงชนบท ที่ ระบุ ให้มีค่าเสถี ยรภาพมากกว่า 1,800
ปอนด์ ดังแสดงใน Fig. 6A
ในส่ วนของการเปรี ยบเที ย บค่ าการไหล (Flow) ของก้อนตัวอย่างแอสฟั ลต์ค อนกรี ต พบว่า แอสฟั ลต์
คอนกรี ตที่ผสมด้วยผงฝุ่ นขาวอลูมิเนี ยมมีค่าการไหลน้อยกว่าแอสฟัลต์คอนกรี ตที่ไม่ได้ผสมวัสดุผสมแทรกในทุก
อัต ราส่ วน และในส่ วนของแอสฟั ลต์ค อนกรี ต ที่ ผ สมด้วยตะกรั น อลู มิเ นี ย ม พบว่า มี ค่ า ใกล้เ คี ย งกับแอสฟั ล ต์
คอนกรี ตที่ ไม่ได้ผสมวัสดุผสมแทรก อยู่ในช่ วง 12–13 โดยค่าการไหลจะขึ้ นอยู่กบั การออกแบบขนาดคละ การ
จัดเรี ยงตัวของมวลรวม และการบดอัดก้อนตัวอย่าง ซึ่ งแอสฟั ลต์คอนกรี ตที่ ผสมด้วยตะกรันอลูมิเนี ยมและผงฝุ่ น
ขาวอลูมิเนียมในทุกอัตราส่ วนมีค่าการไหลผ่านมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบทที่ระบุให้มีค่าการไหลอยูใ่ นช่ วง
8–16 ดังแสดงใน Fig. 6B

Fig. 6 The comparison of stability (A) and Flow (B) for specimens
อัตราส่ วนเสถียรภาพต่อการไหลเป็ นค่าที่บ่งบอกถึงความแข็งแรงของแอสฟัลต์คอนกรี ต จากการ
เปรี ย บเที ย บค่ า อัต ราส่ วนเสถี ย รภาพต่ อ การไหล (Stability/Flow) ของก้อนตัวอย่า งแอสฟั ลต์ค อนกรี ต พบว่า
แอสฟั ลต์คอนกรี ตที่ผสมด้วยผงฝุ่ นขาวอลูมิเนี ยมมีค่าเสถียรภาพต่อการไหลน้อยลงเมื่อเพิ่มปริ มาณอัตราส่ วนใน
ก้อ นตัว อย่ า ง โดยอัต ราส่ ว นที่ มี ค่ า มากที่ สุ ด คื อ 2.5% และในส่ ว นของแอสฟั ล ต์ค อนกรี ต ที่ ผ สมด้ว ยตะกรั น
อลู มิเ นี ย ม อัต ราส่ วนที่ มีค่ า มากที่ สุ ดคื อ 5% ซึ่ งแอสฟั ลต์ค อนกรี ต ที่ ผ สมด้วยตะกรั นอลู มิเ นี ย มและผงฝุ่ นขาว
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อลูมิเนี ยมในทุ กอัตราส่ วนมี ค่า เสถี ยรภาพต่ อการไหลผ่า นข้อกํา หนดของกรมทางหลวงชนบท ที่ ระบุ ให้มีค่ า
เสถียรภาพต่อการไหลมากกว่า 160 ปอนด์/0.01 นิ้ว ดังแสดงใน Fig. 7
Stability/Flow (lbs/0.01 in)

300
250
200
150
100
50
0
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D2.5 D5.0 D7.5 D10.0

W2.5 W5.0 W7.5 W10.0

Fig. 7 The comparison of stability/Flow for specimens

สรุ ป

จากการศึ กษาคุ ณ สมบัติข องแอสฟั ลต์คอนกรี ต ที่ ผ สมด้วยตะกรั นอลู มิเ นี ย มและผงฝุ่ นขาวอลู มิเ นี ย ม
เปรี ยบเทียบกับแอสฟัลต์คอนกรี ตที่ไม่ได้ผสมวัสดุผสมแทรก ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. แอสฟั ลต์คอนกรี คที่ ผสมด้วยตะกรันอลูมิเนี ยม ทําให้ช่องว่างอากาศและช่องว่างระหว่างอนุ ภาคของ
มวลรวมเพิ่มขึ้ น แต่ทาํ ให้ช่องว่างที่ ถูกแทนที่ ดว้ ยแอสฟั ลต์ซีเมนต์ลดลง ส่ วนค่าเสถียรภาพและค่าการไหลมี ค่า
ใกล้เคียงกับแอสฟั ลต์คอนกรี ตที่ไม่ได้ผสมวัสดุผสมแทรก โดยอัตราส่ วนที่มีค่าเสถียรภาพสู งที่สุดและมีคุณสมบัติ
ผ่านข้อกําหนดของกรมทางหลวงชนบท สามารถนําไปใช้ในงานทางได้ ก็คือ 5% โดยนํ้าหนักวัสดุมวลรวม ซึ่ งมีค่า
เสถียรภาพเท่ากับ 2,325 ปอนด์
2. แอสฟั ลต์คอนกรี ตที่ผสมด้วยผงฝุ่ นขาวอลูมิเนี ยม ทําให้ช่องว่างอากาศและช่องว่างระหว่างอนุภาคของ
มวลรวมลดลง แต่ ทาํ ให้ช่องว่างที่ ถูกแทนที่ ดว้ ยแอสฟั ลต์ซีเมนต์เพิ่ มขึ้ น ในส่ วนของค่ าเสถี ยรภาพมี ค่ามากขึ้ น
และมีค่าการไหลน้อยลงเมื่อเปรี ยบเที ยบกับแอสฟั ลต์คอนกรี ตที่ ไม่ได้ผสมวัสดุผสมแทรก โดยอัตราส่ วนที่ มีค่า
เสถียรภาพสู งที่สุดและมีคุณสมบัติผ่านข้อกําหนดของกรมทางหลวงชนบท สามารถนําไปใช้ในงานทางได้ ก็คือ 10%
โดยนํ้าหนักวัสดุมวลรวม ซึ่ งมีค่าเสถียรภาพเท่ากับ 2,448 ปอนด์
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บทคัดย่ อ

งานวิจัย นี้ เป็ นการศึ ก ษาการใช้เถ้า ไม้ยางพาราผสมกับดิ น ซี เ มนต์ โดยเถ้า ไม้ย างพาราเป็ นวัส ดุ เ หลื อทิ้ งจาก
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งทําให้ปริ มาณเถ้าไม้ยางพารามีมากขึ้น แต่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นอ้ ย ส่งผลให้เกิด
ปั ญหาในการจัดเก็บรวมถึงปั ญหาสิ่ งแวดล้อมตามมา วิจยั นี้ได้ศึกษาถึงปริ มาณและอัตราส่วนเถ้าไม้ยางพาราต่อปูนซีเมนต์ที่
เหมาะสม เพื่อใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพดินซีเมนต์ ซึ่งนํามาเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานรองพื้นทางดินซีเมนต์ และมาตรฐาน
พื้นทางดินซี เมนต์ของกรมทางหลวง โดยทําการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเพื่อจําแนกลักษณะ การทดสอบ
ความแน่ นแบบสู งกว่ามาตรฐาน และบ่มที่ ระยะเวลา 1, 7 และ 28 วัน ก่อนนําไปทดสอบหาค่ากําลังอัดแกนเดียว ผลของ
การศึ กษาพบว่าเถ้าไม้ยางพาราสามารถใช้เป็ นวัสดุทางเลือกในการผสมดิ นซี เมนต์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรองพื้นทางดิ น
ซีเมนต์ และมาตรฐานพื้นทางดินซีเมนต์ของกรมทางหลวง สามารถนํามาใช้เป็ นวัสดุวศิ วกรรมงานทางได้
คําสําคัญ: เถ้าไม้ยางพารา, ดินซีเมนต์, กําลังรับแรงอัดแกนเดียว

Abstract

The purpose of this study was to investigate the potential use of Para rubber wood ash for producing the soilcement composite. Recently, a large amount of Para rubber wood ash, waste material generated by electricity generation,
has increased but rarely been utilized, making it difficult to manage and prone to environmental problems. This study,
therefore, investigated proper amounts and proportions of Para rubber wood ash that could be used to produce as well as
improve the cement composite whose properties were compared with those of the standard of soil-cement subbase and the
standard of soil-cement base of the Department of Highways. To study the properties, the engineering properties of soil
were tested to characterize soil. The modified compaction test was performed and curing methods taking 1 day, 7 days, and
28 days respectively were adopted. Finally, the unconfined compression test was performed. The experimental results
present Para rubber wood ash’s potentiality to produce the cement composite or pavement engineering materials that meets
the standard of soil-cement base of the Department of Highways.
Keywords: para rubber wood ash, soil-cement, unconfined compressive strength
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คํานํา

ปัจจุบนั วัสดุที่นาํ มาใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานงานถนนในประเทศมีแนวโน้มลดน้อยลงไป จาก
การพัฒนาเมืองและความต้องการทรัพยากรธรรมชาติ ที่เพิ่มขึ้ น ซึ่ งสวนทางกับอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม
และจํานวนประชากรที่ใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น การใช้งานวัสดุในโครงการก่อสร้างจึ งมีมากขึ้ นตามมา จึงเป็ นการดี ที่
ควรศึกษาหาการใช้วสั ดุเหลือใช้เพื่อทดแทน โดยยังคงมาตรฐานรองพื้นทางดินซี เมนต์ (Soil Cement Subbase) และ
มาตรฐานพื้นทางดินซี เมนต์ (Soil Cement Base) ของกรมทางหลวงไว้ได้ อีกทั้งยังพัฒนาวัสดุทางที่แข็งแรงทนทาน
สามารถนํามาใช้ในงานก่อสร้างถนนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในปั จจุบนั ภาคใต้ของประเทศไทยมีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิ จที่ สาํ คัญนัน่ คือไม้ยางพารา โดยมีผลผลิต
ประมาณ 3,109.144 ตัน/ปี คิดเป็ นผลผลิตต่อปี 258 กิโลกรัม/ไร่ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) เป็ นผลผลิต
เกินกว่าครึ่ งหนึ่ งของประเทศ แสดงให้เห็นว่าพืชเศรษฐกิจดังกล่าวมีอยู่มากในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่ งเมื่อ
ต้นยางพารามีอายุประมาณ 25 ปี ต้นไม้ยางพาราจะถูกโค่ นและนําไปแปรรู ปหรื อนําไปใช้ในกระบวนการผลิ ต
ไฟฟ้ าพลังความร้อน แต่ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ าทําให้มีเถ้าไม้ยางพารา ซึ่ งเป็ นผลพลอยได้ปริ มาณมาก
และโรงไฟฟ้ ามักจะประสบปั ญหาในการกําจัดเถ้าไม้ยางพาราที่ มีปริ มาณมาก ปริ มาณเถ้าไม้ยางพาราที่ เพิ่ มขึ้ น
ดังกล่าวมีการนําไปใช้ประโยชน์นอ้ ยมากส่ งผลให้เกิดปั ญหาในการจัดเก็บและสิ่ งแวดล้อมตามมา ทางผูว้ ิจยั จึ งมี
แนวคิดที่จะนําเถ้าไม้ยางพารามาศึกษาต่อยอดประยุกต์ใช้เป็ นวัสดุผสมเพิ่มในดินซี เมนต์ให้สอดคล้างกับมาตรฐาน
พื้ นทางดิ นซี เมนต์ (ทล.-ม. 204/2556) และมาตรฐานรองพื้ นทางดิ นซี เ มนต์ (ทล.-ม. 206/2532) สําหรั บใช้งาน
ก่อสร้างโครงสร้างชั้นพื้นทาง และรองพื้นทางของถนน เพื่อปรับปรุ งคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินซี เมนต์
เถ้าไม้ยางพารามีองค์ประกอบหลักทางเคมี คือแคลเซี ยมออกไซด์ (CaO) โดยมีปริ มาณของ CaO เท่ากับ
ร้ อ ยละ 41.19 ซึ่ งประมาณ CaO ส่ งผลโดยตรงต่ อสมบัติ ด ้านกํา ลังอัด (Tonnayopas and Chaosincharoen, 2001)
ส่ วนองค์ประกอบของซิ ลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) และอะลูมิเนี ยมไดออกไซด์ (Al2O3) พบว่าในเถ้าไม้ยางพารา มี
องค์ประกอบร้อยละ 2.57 และ 0.53 ตามลําดับ ดังแสดงใน Table 1 (อาบีเด็ง, 2551) ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบหลักของ
ปอซโซลาน ทําปฏิกิริยากับแคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ ซึ่ งเกิดจากการรวมตัวของแคลเซี ยมออกไซด์กบั นํ้า ทําให้เกิ ด
การแตกตัวเป็ นไอออนไปทําปฏิกิริยาทําให้เกิดสารเชื่อมประสานขึ้น (สุ วฒั นา, 2553)
Table 1 Comparing Chemical Composition of Cement and Para rubber wood ash
Chemical Composition

Cement Para rubber
(%)
wood ash (%)

Chemical Composition

Cement Para rubber
(%) wood ash (%)

Silicon dioxide (SiO2)

20.8

2.57

Potassium oxide (K2O)

0.55

16.11

Aluminum oxide (Al2O3)

5.5

0.53

Sodium oxide (Na2O)

0.08

-

Ferric oxide (Fe2O3)

3.16

0.56

Sulfur trioxide (SO3)

2.96

5.54

Calcium oxide (CaO)

64.97

41.19

Phosphorus pentoxide (P2O5)

-

3.06

Magnesium oxide (MgO)

1.06

4.52

Loss on ignition (L O I)

1.4

23.28
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อุปกรณ์ และวิธีการ

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มีการจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์และวางแผนการค้นคว้าโดยแบ่งเป็ นการจัดเตรี ยมวัสดุที่
ใช้ในการศึกษา การทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของดินตัวอย่าง และการทดสอบแรงอัดแกนเดียวดังแสดงต่อไปนี้
วัสดุที่ใช้ ในการศึกษา
1. ดินลูกรังจากพื้นที่ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
2. ปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มอก. 15
3. เถ้าไม้ยางพาราจากบริ ษทั เอ.พี.เค. กรี นเอ็นเนอร์จี จํากัด อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4. นํ้าสะอาด
วิธีการศึกษา
การปรับปรุ งคุณสมบัติดินซี เมนต์ดว้ ยเถ้าไม้ยางพาราสําหรับวัสดุงานทาง เป็ นการศึกษาโดยนําดินตัวอย่าง
, ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1, เถ้าไม้ยางพารา และนํ้า ผสมกันในอัตราส่ วนต่าง ๆ ดังแสดงใน Table 2 เพื่อ
วิเคราะห์หาค่ากําลังอัดแกนเดี ยว (Unconfined Compressive Strength : UCS) ที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของงานถนน
ซึ่ งสิ่ งที่ตอ้ งดําเนิ นการขั้นแรกคือการทดสอบหาคุณสมบัติเบื้องต้นของดินตัวอย่าง และส่ วนของเถ้าไม้ยางพาราทํา
การอบด้วยอุณหภูมิ 105±5 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เพื่อกําจัดความชื้ น แล้วจึ งคัดแยกให้เหลือเฉพาะ
ส่ วนที่ละเอียดโดยการร่ อนผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 200 เพื่อแยกสิ่ งเจือปนที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ออก
จากนั้นทําการผสมวัสดุแยกตามอัตราส่ วนแล้วนําตัวอย่างที่ผสมกันแล้วบดอัดโดยวิธีการทดสอบความแน่ นแบบ
สู งกว่ามาตรฐาน เพื่อทราบปริ มาณนํ้าที่มีความชื้ นที่เหมาะสมสําหรับการบดอัดให้ได้ค่าความหนาแน่นแห้งสู งสุ ด
จากนั้นทําการทดสอบตัวอย่างที่ ไม่มีวสั ดุประสาน โดยทําการบ่มตัวอย่างที่ 7 วัน 3 ตัวอย่าง และจําแนกประเภท
ตัวอย่างทดสอบโดยแบ่งการทดสอบตามวัสดุประสานร้อยละ 2 และ 4 โดยแทนที่ปูนซี เมนต์ดว้ ยเถ้าไม้ยางพาราที่
ร้อยละ 0, 50 และ 100 ของซี เมนต์ เพื่อลดการใช้ปูนซี เมนต์ซ่ ึ งเป็ นวัสดุที่มีราคาสู งกว่าเมื่อเทียบกับเถ้าไม้ยางพารา
จากนั้นทําการบ่มตัวอย่างเป็ นเวลา 1, 7 และ 28 วัน (ส่ วนผสมละ 3 ตัวอย่าง) ตามแต่ละอัตราส่ วนที่ทาํ การศึกษารวม
54 ตัวอย่าง รวมตัวอย่างทั้งสิ้ น 57 ตัวอย่าง เมื่อครบกําหนดจึงนําตัวอย่างไปทดสอบหาค่ากําลังอัดแกนเดียว พร้อม
ทั้งหาค่าเฉลี่ยกําลังอัดแกนเดียวของแต่ละอัตราส่ วน จากนั้นเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยกําลังรับ
แรงอัดแกนเดี ยว กับระยะเวลาบ่ม และอัตราส่ วนผสมต่าง ๆ เพื่อทําการเปรี ยบเที ยบกับมาตรฐานรองพื้นทางดิน
ซี เมนต์และมาตรฐานพื้นทางดินซี เมนต์ จากนั้นทําการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดสอบต่อไป
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Table 2 Weight ratio and 7 sets of samples used for research with 57 samples in total
Replacement with
Curing Time (day)
Series Soil : Cement : Para Rubber Wood Ash
Para Rubber
1
7
28
Wood Ash (%)
1
100: 0.00 : 0.00
3
0
2
100 : 2.00 : 0.00
3
3
3
50
3
100 : 1.00 : 1.00
3
3
3
4

100 : 0.00 : 2.00

100

3

3

3

5

100 : 4.00 : 0.00

0

3

3

3

6

100 : 2.00 : 2.00

50

3

3

3

7

100 : 0.00 : 4.00

100

3

3

3

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ในการศึ กษาได้ทาํ การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุดว้ ยกันสองส่ วนคื อ คุณสมบัติเบื้ องต้นของวัสดุ และ
ค่ากําลังรับแรงอัดแกนเดียวของวัสดุ โดยผลการทดสอบมีดงั ต่อไปนี้
การทดสอบหาคุณสมบัติเบือ้ งต้ น
การทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดินและขีดจํากัดอัตเตอร์ เบิร์กของดินลูกรังตัวอย่าง พบว่ามีการกระจาย
ของขนาดเม็ดดินและผลการทดสอบดังแสดงใน Table 3
Table 3 Properties of Soil Sample
Soil Properties
Results
Soil Properties
Results
Gravel (%)
49.79
Liquid Limit (%)
29.3
Sand (%)
47.22
Plastic Limit (%)
21.1
Silt, Clay (%)
2.99
Plastic Index
8.2
Cc
29.35
Cu
3.56
เมื่ อพิ จารณาผลทดสอบดิ นลูกรัง จากแหล่งวัสดุ ที่ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พบว่ามี ร้อยละการผ่าน
ตะแกรงเบอร์ 200 เท่ากับร้อยละ 2.99 และมีค่าขี ดจํากัดเหลว (L.L.) ขี ดจํากัดพลาสติ ก (P.L.) และดัชนี พลาสติ ก
(P.I.) เท่ากับร้อยละ 29.3, 21.1 และ 8.2 ตามลําดับ ส่ วนของค่า Cu (Uniformity Coefficient ) และ Cc (Coefficient
of Gradation) เท่ ากับ 29.35 และ 3.56 ตามลําดับ โดยมี ค่า Percentage of Wear เท่ ากับร้ อยละ 58.07 เมื่ อพิ จารณา
คุณสมบัติของดินจากผลการทดสอบดังกล่าวแล้วสามารถจําแนกดิ นตัวอย่างที่นาํ มาศึกษาได้เป็ นดิน A – 2 – 4 (0)
ตามระบบ AASHTO และจําแนกดิ นตามระบบ USCS ได้เป็ น SC หรื อเป็ นพวกกรวดและทรายปนตะกอนทราย
หรื อดินเหนี ยว ซึ่ งมีความเหมาะสมสําหรับการผสมกับเถ้าไม้ยางพาราเนื่ องจากขนาดคละของดิ นที่ เป็ นเม็ดเล็กมี
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อัตราส่ วนน้อยจึงสามารถเติมส่ วนของเถ้าไม้ยางพาราที่เป็ นมวลรวมละเอียด จากคุณสมบัติขา้ งต้นดินตัวอย่างผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานพื้นทางดินซี เมนต์ตามที่ กรมทางหลวงกําหนด สามารถนําไปใช้ในการออกแบบส่ วนผสมในงาน
พื้นทางดินซี เมนต์ได้
การทดสอบการบดอัดแบบสู งกว่ ามาตรฐาน
ในการทดสอบความแน่ นแบบสู งกว่ามาตรฐานเพื่ อวิเ คราะห์ ปริ มาณความชื้ นที่ เ หมาะสม (Optimum
Moisture Content, OMC) และความหนาแน่ น แห้ง สู ง สุ ด (Maximum Dry Density, MDD) ของตัว อย่ า งทดสอบ
พบว่าเมื่อนําวัสดุประสานเถ้าไม้ยางพาราแทนที่ปูนซี เมนต์ในปริ มาณที่มากขึ้น จะส่ งผลต่อการดูดซึ มนํ้าและความ
หนาแน่น ดังผลการทดสอบแสดงใน Fig.1
2.11

Series 5

Dry Density (t/m3 )

2.1

Series 6

2.09
2.08

Series 2

2.07

Series 1

Series 7

Series 3

2.06

Series 4

2.05
7.2

7.4

7.6

7.8

8
8.2
Water Content (%)

8.4

8.6

8.8

Fig.1 Relationship between Dry Density and Water Content at different Series
จากผลการทดสอบทุกตัวอย่างที่ทาํ การศึ กษาจะมีแนวโน้มค่าปริ มาณความชื้ นที่เหมาะสมเพิ่มขึ้ นเมื่อทํา
การเพิ่มอัตราส่ วนของเถ้าไม้ยางพารา พิจารณาได้จาก Series 2 ที่ปริ มาณปูนซี เมนต์เริ่ มต้นร้อยละ 2 เถ้าไม้ยางพารา
ร้อยละ 0 จากนั้นเมื่อปรับอัตราส่ วนของเถ้าไม้ยางพาราเพิ่มขึ้ นที่ Series 3 และ 4 ส่ งผลให้ค่าชื้ นเหมาะสมสู งสุ ด
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.56 เป็ น 7.78 และ 8.20 ตามลําดับ อีกทั้งยังส่ งผลให้แนวโน้มค่าความหนาแน่นแห้งสู งสุ ดลดลง
และพิ จารณาได้จาก Series 5 ที่ ปริ มาณปู นซี เ มนต์เ ริ่ ม ต้นร้ อยละ 4 เถ้า ไม้ย างพาราร้ อยละ 0 จากนั้นเมื่ อ ปรั บ
อัตราส่ วนของเถ้าไม้ยางพาราเพิ่มขึ้นที่ Series 6 และ 7 ส่ งผลให้ค่าชื้ นเหมาะสมสู งสุ ดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.75 เป็ น
8.11 และ 8.58 ตามลําดับ อีกทั้งยังส่ งผลให้แนวโน้มค่าความหนาแน่นแห้งสู งสุ ดลดลงเช่นกัน
การทดสอบคุณสมบัติด้านกําลังของตัวอย่ างทดสอบ
การทดสอบเพื่อหาค่ากําลังอัดแกนเดี ยว (Unconfined Compression Test) ต้องเตรี ยมตัวอย่างโดยการบด
อัด ด้ว ยวิ ธีสู งกว่า มาตรฐานในแบบหล่ อรู ปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศู นย์กลาง 100 mm. สู ง 200 mm. โดยใช้
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ซี เมนต์และเถ้าไม้ยางพารา (Fig. 2) ตามอัตราส่ วนที่กาํ หนดไว้ ทําการบดอัดและบ่มตัวอย่างตามระยะเวลาที่กาํ หนด
1, 7 และ 28 วัน ยกเว้นตัวอย่างดินที่ไม่มีวสั ดุประสาน ทําการบ่ม 7 วัน เมื่อครบกําหนดนําตัวอย่างแช่ในนํ้าเป็ นเวลา
2 ชัว่ โมง เพื่อให้ตวั อย่างอยู่ในสภาพใกล้เคียงสภาวะอิ่มตัว แล้วนําขึ้นให้อยู่ในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง จากนั้นเริ่ มทํา
การทดสอบจนครบทุกอัตราส่ วนและระยะเวลาการบ่ม

Fig. 2 Comparing between Cement and Para Rubber Wood Ash
ผลการทดสอบสามารถสรุ ปผลแสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยกําลังอัดแกนเดียวและร้อยละการ
แทนที่ปูนซี เมนต์ดว้ ยเถ้าไม้ยางพารา โดยพิจารณาที่วสั ดุประสานร้อยละ 2 และ 4 ตามลําดับ (รายละเอียดดัง Fig. 3
และ Fig. 4) ทั้งนี้ ผลทดสอบตัวอย่างดิ นที่ ไม่มีวสั ดุประสาน (Series 1) ไม่สามารถทําการทดสอบหาค่ากําลังรับ
แรงอัดแกนเดียวได้เนื่องจากตัวอย่างเกิดการบวมตัวระหว่างการแช่น้ าํ จนไม่สามารถทดสอบได้
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Fig. 3 Relationship between unconfined compressive strength and curing ages of 2% of cement at different
replacement percentage of cement with para rubber wood ash
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UCS (ksc)

จาก Fig. 3 ผลการทดสอบของกําลังรับแรงอัดแกนเดี ยวของดินตัวอย่างผสมกับซี เมนต์ร้อยละ 2 โดยทํา
การผสมกับเถ้าไม้ยางพาราที่ร้อยละ 0, 50 และ 100 ของปริ มาณซี เมนต์ พบว่าการใช้อตั ราส่ วน ดิน : ซี เมนต์ : เถ้า
ไม้ยางพารา ที่ 100 : 1 : 1 เมื่อเทียบกับส่ วนผสมที่ไม่มีเถ้าไม้ยางพาราแล้ว ทําให้ค่ากําลังรับแรงอัดลดตํ่าลงจากเดิม
ที่ ระยะเวลาการบ่ มที่ 1 วัน ค่ ากําลังรั บแรงอัดแกนเดี ยวอยู่ที่ 12.49 ksc และเมื่ อครบกําหนดที่ 7 วัน ดิ นตัวอย่าง
สามารถผ่านมาตรฐานชั้นพื้นทางดิ นซี เมนต์ได้โดยมีกาํ ลังรับแรงอัดแกนเดียวเท่ากับ 18.22 ksc ทั้งนี้ การใช้เถ้าไม้
ยางพาราแทนที่ซีเมนต์ท้ งั หมดนั้นมีค่ากําลังรับแรงอัดไม่ผา่ นมาตรฐานชั้นรองพื้นทางดินซี เมนต์ โดยให้ค่ากําลังรับ
แรงอัดแกนเดียวที่ระยะเวลาบ่ม 7 วัน เท่ากับ 5.34 ksc
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Fig. 4 Relationship between unconfined compressive strength and replacement percentage of cement with para
rubber wood ash at different curing ages of 4% of adhesives
จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มค่ากําลังอัดแกนเดียวมีค่าสู งขึ้นตามอายุการบ่มตัวอย่าง (Fig.4)
และพบว่าปริ มาณเถ้าไม้ยางพาราแทนที่ปูนซี เมนต์มากขึ้น มีแนวโน้มค่าเฉลี่ยกําลังอัดแกนเดียวมีค่าลดลงแต่ยงั คง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมื่อใช้งานในปริ มาณที่เหมาะสม โดยที่ปริ มาณซี เมนต์ร้อยละ 4 สามารถใช้เถ้าไม้ยางพาราร้อย
ละ 50 โดยลดซี เมนต์ลงเหลือร้อยละ 2 และเถ้าไม้ยางพาราอีกร้อยละ 2 โดยที่ค่ากําลังรับแรงอัดของตัวอย่างหลังจาก
ระยะเวลาบ่มที่ 7 วัน เท่ากับ 31.13 ksc ซึ่ งผ่านเกณฑ์มาตรฐานพื้นทางดินซี เมนต์ของกรมทางหลวง

สรุ ป

การศึ กษาการใช้เถ้าไม้ยางพาราซึ่ งเป็ นผลพลอยได้จากการใช้งานไม้ยางพาราในอุตสาหกรรมการผลิต
ไฟฟ้ าในโรงไฟฟ้ าชี วมวล เพื่อใช้เป็ นวัสดุผสมเพิ่มในการปรับปรุ งคุณสมบัติดินซี เมนต์สาํ หรับใช้ในงานก่อสร้าง
ทางนั้น ผลการศึกษาพบว่าสามารถเมื่อผสมเถ้าไม้ยางพารากับดินซี เมนต์มีผลให้ปริ มาณความชื้ นเหมาะสมสู งสุ ดมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้ น และแนวโน้มค่าความหนาแน่ นแห้งสู งสุ ดลดลง จากเดิ มความชื้ นเหมาะสมและความหนาแน่น
แห้งของดิ นตัวอย่า งผสมซี เ มนต์ร้ อ ยละ 2 (Series 2) เท่ า กับ ร้ อยละ 7.56 และ 2.074 ก./ซม. 3 เปลี่ ย นแปลงเป็ น
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ความชื้ นเหมาะสมร้อยละ 8.20 และความหนาแน่ นแห้งที่ 2.053 ก./ซม.3 ที่ การแทนที่ ดว้ ยเถ้าไม้ยางพาราร้อยละ
100 (Series 4) และความชื้ นเหมาะสมและความหนาแน่ นแห้งของดินตัวอย่างผสมซี เมนต์ร้อยละ 4 (Series 5) ค่า
ความชื้ นและความหนาแน่ นแห้งเท่ากับ ร้อยละ 7.75 และ 2.103 ก./ซม.3 ตามลําดับ ซึ่ งความชื้ นเหมาะสมของ
ตัว อย่า งเมื่ อ แทนที่ ด ้วยเถ้า ไม้ย างพาราร้ อ ยละ 100 (Series 7) จะมี ค่ า เพิ่ มขึ้ นประมาณร้ อยละ 8 – 10 และความ
หนาแน่นแห้งลดลงประมาณร้อยละ 1 – 1.5
โดยค่ากําลังรับแรงอัดแกนเดียวเมื่อใช้เถ้าไม้ยางพาราผสมกับดิ นซี เมนต์ในอัตราส่ วนมากกว่าร้อยละ 50
ของปริ มาณซี เมนต์เดิมที่ใช้คือ ร้อยละ 2 และ 4 โดยเมื่อทําการผสมเถ้าไม้ยางพารากับดินซี เมนต์จะทําให้กาํ ลังรับ
แรงอัดแกนเดียวมีค่าลดลงประมาณร้อยละ 30 – 60 ขึ้นกับอัตราส่ วนเถ้าไม้ยางพารา แต่ยงั คงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ชั้นรองพื้นทางหรื อชั้นพื้นทางดิ นซี เมนต์เมื่อบ่มครบกําหนด (ยกเว้น Series 4 ซึ่ งไม่ผ่านมาตรฐานชั้นรองพื้ นทาง
ซี เมนต์ที่การบ่ม 7 วัน) ซึ่ งทําให้สามารถลดปริ มาณการใช้งานซี เมนต์ลงและทดแทนด้วยเถ้าไม้ยางพาราซึ่ งเป็ น
วัสดุเหลือใช้ อีกทั้งยังทําให้ความชื้ นเหมาะสมสู งขึ้นโดยส่ งผลกับความหนาแน่นแห้งสู งสุ ดซึ่ งควรมีการพิจารณา
ในการศึกษาต่อไป
เมื่อพิจารณากราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยกําลังอัดแกนเดียวและร้อยละการแทนที่ปูนซี เมนต์ดว้ ยเถ้า
ไม้ยางพาราของวัสดุประสานร้อยละ 2 ที่ระยะเวลาการบ่ม 7 วัน เส้นกราฟส่ วนของการแทนที่ปูนซี เมนต์ดว้ ยเถ้าไม้
ยางพาราที่ระหว่างร้อยละ 0 – 50 มีค่าเฉลี่ยกําลังอัดแกนเดียวผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานพื้นทางดินซี เมนต์
(17.5 ksc) ของกรมทางหลวง อีกทั้งร้อยการแทนที่ ปูนซี เมนต์ดว้ ยเถ้าไม้ยางพาราของวัสดุประสานที่ ร้อยละ 4 ที่
ระยะเวลาการบ่ม 7 วัน ร้อยละการแทนที่ ดว้ ยเถ้าไม้ยางพาราที่ ร้อยละ 0 – 50 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานชั้นพื้นทางดิน
ซี เมนต์ และที่ อตั ราส่ วนการแทนที่ ที่ร้อยละ 100 ยังคงผ่านเกณฑ์มาตรฐานชั้นรองพื้นทางดินซี เมนต์ (7 ksc) ของ
กรมทางหลวง ซึ่ งสามารถใช้เป็ นแนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวัสดุทางและใช้งานเถ้าไม้ยางพาราสําหรับงานทาง
ต่อไปในอนาคตได้
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บทคัดย่ อ

บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทําการศึ กษาการปรับปรุ งคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิ นซี เมนต์ดว้ ยการใช้เศษ
พลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) จากการที่ถนนเป็ นรู ปแบบการขนส่ งที่ใช้งานอย่างแพร่ หลาย ประกอบกับปั ญหา
ขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบกับสิ่ งแวดล้อมในปั จจุบนั เป็ นอย่างยิง่ โดยผูว้ จิ ยั จะนําเสนอผลการศึกษาการทดสอบคุณสมบัติ
ดัชนี เบื้ องต้นของดิ นตัวอย่าง จากนั้นทําการทดสอบหากําลังรับนํ้าหนักของดิ นซี เมนต์ที่อตั ราส่ วนซี เมนต์ร้อยละ 5 โดย
นํ้าหนัก ผสมกับพลาสติกที่ขนาดต่างกัน 2 ขนาด ที่ 5×5 และ 10×10 มม. โดยทําการทดสอบการร่ อนผ่านตะแกรง การหาค่า
ขีดจํากัดอัตเตอร์ เบิร์ก การทดสอบการบดอัดดิน และการทดสอบกําลังอัดแกนเดียว จากผลการศึกษาทําให้ทราบคุณสมบัติ
ทางวิศ วกรรมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปเมื่ อ ใช้เ ศษพลาสติ ก ขนาดและอัต ราส่ ว นต่ า ง ๆ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบัติข องดิ น เพื่ อ
ประยุกต์ใช้สาํ หรับการก่อสร้างทาง
คําสําคัญ: การปรับปรุ งดิน, ดินซีเมนต์, วัสดุทาง, เศษพลาสติก

Abstract

This paper aims to study the improvement of soil-cement engineering properties mixed with Polyethylene
Terephthalate waste plastic (PET), which is currently in use by road. Combined with the plastic waste is a problem affecting
the environment. The researchers studied the index properties of soil sample and the bearing capacity of soil mixed with
cement soil by 5% by weight, mixing the plastic mixture at 2 different sizes of waste plastic were prepared in 5×5 and
10x10 mm. by determining Sieve Analysis, Atterberg Limit, Compaction Test and Unconfined Compressive Stress. From
which the test showed that improving engineering properties when utilizing waste plastic using the waste plastic mixture
size and ratio differently for improve soil properties. Apply to highway constructions.
Keywords: highway material, soil-cement, soil improvement, waste plastic
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คํานํา

การพัฒนาเมื องและคุ ณภาพชี วิตเกิ ดขึ้ นได้จากระบบขนส่ งที่ มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถใช้งานได้อย่า ง
เหมาะสมและทัว่ ถึ ง โดยถนนถือเป็ นระบบการขนส่ งที่ ได้รับความนิ ยมและมีการใช้งานอย่างแพร่ หลายทั้งการ
ขนส่ งสิ นค้าและการเดินทางในชีวิตประจําวัน ส่ งผลให้การใช้งานถนนในปัจจุบนั มีปริ มาณการจราจรที่คบั คัง่ ส่ งผล
ให้ถนนขาดเสถียรภาพในการใช้งานทั้งทางด้านการจราจร และความคงทนของถนน ก่อให้เกิดปั ญหาการจราจร
ติดขัดอีกทั้งยังเกิดความเสี่ ยงต่ออุบตั ิเหตุ จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างของระบบขนส่ งทั้งระบบ
โดยตัวโครงสร้างของถนนในปั จจุบนั ยังมีความจําเป็ นที่ตอ้ งได้รับการปรับปรุ งอยู่เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้
งาน
อีกทั้งปั ญหามลพิษถือเป็ นวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อการดํารงอยู่ของสิ่ งมีชีวิตที่รุนแรงในปั จจุบนั โดยขยะ
พลาสติกเป็ นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของมลพิษที่ยงั คงทวีความรุ นแรงมากขึ้นเรื่ อย ๆ จากความต้องการใช้งานพลาสติ ก
ที่เพิ่มขึ้น และการนําพลาสติกกลับมาใช้ซ้ าํ ได้ไม่มากเท่าที่ควร จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีขยะพลาสติกเฉลี่ย
ห้าพันสามร้ อยตันต่ อวัน อี กทั้งงานวิจยั ล่าสุ ดเผยว่าพลาสติ กขนาดเล็ก (Micro Plastic) ยังปนเปื้ อนเข้าสู่ ห้วงโซ่
อาหาร และอาจมีโอกาสย้อนกลับมาสู่ ร่างกายของมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นต้นเหตุของสารก่อมะเร็ งและโรคภัยอื่น ๆ จึงเป็ น
การดีหากสามารถเพิ่มหนทางการนําขยะพลาสติกที่เหลือทิ้งกลับมาใช้ในการก่อสร้างเพื่อลดปริ มาณขยะ โดยใน
ปั จจุ บ ันมี การศึ กษาการนํา พลาสติ กมาผสมกับแอสฟั ล ต์เ ป็ นโมดิ ฟ ายด์แ อสฟั ลต์เ พื่ อปรั บ ปรุ งคุ ณ สมบัติ ข อง
แอสฟั ลต์ซ่ ึ งผลที่ ได้คือโมดิ ฟายด์แอสฟั ลต์มีค่าเสถียรภาพที่ สูงขึ้ น มีอายุการใช้งานที่ ยาวนานขึ้ นทําสามารถให้
ประหยัดงบประมาณที่ใช้สาํ หรับการซ่ อมแซม หรื อการนําผงพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตผสมกับซี เมนต์เพื่อ
ใช้เป็ นคอนกรี ตสําหรับก่อสร้างโครงสร้างอาคาร ซึ่ งทําให้คอนกรี ตที่ได้มีกาํ ลังมากขึ้นในอัตราส่ วนการใช้ซีเมนต์
ที่ลดลง เนื่องจากผงพลาสติกสามารถช่วยในการกระจายตัวของซี เมนต์ได้ดีย่งิ ขึ้น
ผูว้ ิจยั จึ งเล็งเห็นความสําคัญของการใช้เศษพลาสติ กนํามาผสมกับซี เมนต์เพื่อปรับปรุ งคุณสมบัติของดิน
ลูกรังในการก่อสร้างถนนชั้นรองพื้นทางหรื อชั้นอื่น ๆ เพื่อปรับปรุ งคุณสมบัติของดินซี เมนต์พลาสติกให้เหมาะสม
กับการก่อสร้างถนนที่มีเสถียรภาพต่อไป

ทบทวนวรรณกรรม

จากการตระหนักถึงที่ มาและความสําคัญของการคมนาคมทางบกและปั ญหามลพิษจากขยะพลาสติ กที่
กล่าวมา ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ดินซี เมนต์
ในงานวิศวกรรมโยธาโดยทัว่ ไปงานฐานรากมักเป็ นส่ วนที่ตอ้ งคํานึ งถึงและให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง อีก
ทั้งฐานรากโดยมากจําเป็ นต้องมีดินเป็ นส่ วนรับนํ้าหนักรวมถึงงานถนน ซึ่ งในบางครั้งการหาแหล่งดิ นเพื่อใช้ใน
การก่อสร้างชั้นทางที่มีคุณสมบัติอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานอาจเป็ นไปได้ยากทั้งจากปั จจัยด้านพื้นที่ที่ก่อสร้างหรื อการ
ขนส่ ง การปรั บปรุ งคุ ณ สมบัติ ข องดิ นที่ มีอ ยู่เ ดิ มจึ งเป็ นอี กหนึ่ งทางเลื อ กที่ คุ ้มค่ า และได้รั บความนิ ย ม การใช้
ปูนซี เมนต์เพื่อเพิ่มค่าความสามารถการรับนํ้าหนักของดินเป็ นวิธีที่กรมทางหลวงใช้งานอย่างแพร่ หลายโดยเป็ นที่
รู ้จกั ทัว่ ไป คือ ดินซี เมนต์ (Soil-Cement) โดยมีขอ้ กําหนดในการออกแบบและใช้งานดินซี เมนต์ตามมาตรฐานของ
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กรมทางหลวงโดยจะเลือกใช้ปริ มาณซี เมนต์ที่ทาํ ให้แท่งตัวอย่างดินซี เมนต์รับกําลังรับแรงอัดได้เท่ากับ 1,724 kPa
หรื อ 17.50 ksc. โดยประมาณ
โมดูลสั ยืดหยุ่นของดิน
โดยปกติแล้วในทางวิศวกรรมโยธาค่าโมดูลสั ยืดหยุ่นของดินมักถูกนํามาใช้เพื่อประมาณการทรุ ดตัวของ
ดิ น เมื่ อ รั บ นํ้า หนัก โดยสามารถหาค่ า โมดู ล ัส ยื ด หยุ่ น ของดิ น ได้จ ากการทดสอบในห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารร่ ว มกับ
ค่าพารามิเตอร์อื่นๆ ร่ วมด้วย เช่น การทดสอบกําลังอัดสามแกน การทดสอบค่าความต้านทานต่อแรงดึงทางอ้อม ซึ่ ง
ค่าโมดูลสั ยืดหยุ่นของดิ นมักขึ้ นกับความสมํ่าเสมอและความหนาแน่ นของดิ นโดย Obrzud and Truty (2012) ได้
ทําการศึกษาและจําแนกดิ นตามระบบ USCS โดยค่าโมดูลสั ยืดหยุ่นไว้ดงั แสดงใน Table 1–2 เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการใช้งานดินสําหรับฐานราก
Table 1 Typical values of Young's modulus for granular material (MPa)
USCS
GW, SW
SP
GM , SM

Description
Gravels/Sand well-graded
Sand, uniform
Sand/Gravel silty

Loose
30–80
10–30
7–12

Medium
80–160
30–50
12–20

Dense
160–320
50–80
20–30

พลาสติกรี ไซเคิ ล
พลาสติ ก คื อ สารประกอบพวกไฮโดรคาร์ บอนที่ มีน้ าํ หนักโมเลกุ ลสู ง ประกอบด้วยธาตุ คอร์ บอน
ไฮโดรเจน ออกซิ เ จน และธาตุ อื่ น ๆ เป็ นส่ ว นประกอบย่ อ ย ถื อ ว่ า เป็ นวัส ดุ สั ง เคราะห์ ที่ มี บ ทบาทสํา คัญ ใน
ชี วิตประจําวันของมนุษย์ในปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากมีตน้ ทุนการผลิตตํ่าจึงนิ ยมนํามาใช้งานอย่างกว้างขวาง
มีแนวโน้มการใช้งานในด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งพลาสติกส่ วนใหญ่เมื่อไม่ได้ใช้งานแล้วจะกลายเป็ นขยะ
พลาสติกที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม และการใช้งานพลาสติกไม่เหมาะสมกับประเภทอาจ
ก่อให้เกิ ดโรคต่างๆ ได้ โดยเฉพาะขยะพลาสติ กบางประเภทที่ ไม่สามารถนํากลับไปใช้ใหม่ และยากต่อการย่อย
สลาย ส่ งผลต่อระบบนิเวศได้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการศึ กษาทบทวนงานวิจยั ที่ ผ่านมา พบว่าการใช้วสั ดุผสมเพิ่มในงานทางนั้น เป็ นวิธีการจัดการกับ
ปัญหาด้านการก่อสร้างทางและสิ่ งแวดล้อมควบคู่กนั ไป
Agus Setyo Muntohar ร่ วมคณะ ได้ทาํ การศึกษาเสถียรภาพของดินตะกอน (Silty Soil) กับหิ นปูนและเถ้า
ลอยเสริ มกําลังด้วยขยะพลาสติก ผลการศึ กษาพบว่าการใช้พลาสติกที่ อตั ราส่ วนร้อยละ 0.4–0.8 โดยนํ้าหนักแห้ง
เป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพที่จะเพิ่มคุณสมบัติการรับแรงอัด แรงดัด และแรงเฉื อนให้กบั ดินซึ่ งได้จากการทดสอบ
หาค่าซี บีอาร์ การทดสอบกําลังอัดแกนเดียว และการทดสอบการรับแรงเฉื อน อีกทั้งยังมีอิทธิ พลต่อการพิบตั ิ ของ
ก้อนตัวอย่างอีกด้วย อีกทั้ง Sivakumar Babu and Chouksey (2011) ได้ตระหนักว่าขวดนํ้าพลาสติกได้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
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ของปัญหาขยะที่ขยายวงกว้างไปทัว่ โลก จึงได้ทาํ การศึกษาการนําขยะพลาสติกมาใช้สาํ หรับเสริ มกําลัง ผลสรุ ปจาก
การวิจยั พบว่าการใช้ขยะพลาสติ กมีขอ้ ดี ในการใช้งานสําหรับการเสริ มกําลังดิ นจากค่ากําลังรับนํ้าหนักที่ เพิ่มขึ้น
และการทรุ ดตัวที่ลดลง และ Nilo Cesar Consoli และคณะ ได้ทาํ การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงของทรายที่ เสริ ม
ความแข็งแรงด้วยขยะพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต(Polyethylene terephthalate : PET) โดยอัตราส่ วน
พลาสติ กที่ ร้อยละ 0.9 โดยนํ้าหนัก ความยาวของเส้นใยพลาสติกที่ 36 มิลลิเมตร และเพิ่มอัตราส่ วนซี เมนต์ต้ งั แต่
ร้อยละ 0–7 ผลการทดสอบพบว่าเส้นใยพลาสติกสามารถเพิ่มกําลังอัดสู งสุ ดและกําลังอัดประลัยของตัวอย่างที่ผสม
และไม่ผสมซี เมนต์

วิธีการศึกษา

การศึกษาการใช้เศษพลาสติกเพื่อปรับปรุ งคุณสมบัติดินซี เมนต์ เป็ นการศึกษาเพื่อหาอัตราส่ วนและขนาด
ของเศษพลาสติกที่ใช้ผสมเพิ่มเพื่อเพิ่มกําลังของดินและลดปริ มาณการใช้ปูนซี เมนต์ซ่ ึ งเป็ นวัสดุที่มีราคาแพง โดย
การศึกษาครั้งนี้ จะทําการกําหนดขนาดของเศษพลาสติกให้เป็ นรู ปร่ างสี่ เหลี่ยมที่ขนาดต่างกัน คือ 5×5 10×10 และ
20×20 มม.2 อัตราส่ วนเศษพลาสติ กร้ อยละ 0, 0.4 และ 0.5 โดยนํ้าหนักดิ นแห้ง หลังจากทําการเก็บรวบรวมดิ น
ตัวอย่างจากบ่อดิ นที่ คดั เลื อกแล้ว ผูว้ ิจยั จะทําการทดสอบคุณสมบัติดชั นี เบื้ องต้นของดิ นเพื่อทราบค่าขนาดคละ
ขี ดจํากัดข้นเหลว ค่ าความหนาแน่ นแห้งสู งสุ ด และค่ าปริ มาณนํ้าเหมาะสมสู งสุ ดตามมาตรฐานกรมทางหลวง
(Table 2) จากนั้นทําการวิเคราะห์เพื่อจําแนกประเภทดิน เมื่อทราบคุณสมบัติเบื้องต้นของดินตัวอย่างแล้วจึงทําการ
ทดสอบกําลังอัดแกนเดียวตามอัตราส่ วนที่กาํ หนดไว้โดยการบดอัดก้อนตัวอย่างตามส่ วนผสมที่ออกแบบไว้แล้วทํา
การบ่มก้อนตัวอย่างเป็ นเวลา 7 เพื่อป้ องกันความชื้ นเปลี่ยนแปลง เมื่อครบกําหนดจึ งนําก้อนตัวอย่างแช่ น้ าํ 2 ชม.
ก่อนกดทดสอบ โดยในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั เลือกใช้ปริ มาณซี เมนต์ที่ร้อยละ 5 เนื่องจากเป็ นค่าสู งสุ ดตามมาตรฐาน
พื้นทางดิ นซี เมนต์กรมทางหลวง (ทล.-ม. 204/2556) เพื่อจํากัดตัวแปรในการศึกษาแล้วทําการเปลี่ยนแปลงขนาด
และอัตราส่ วนของพลาสติก เมื่อได้ผลการทดสอบเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วจึงทําการวิเคราะห์กาํ ลังรับแรงอัดแกนเดี ยว
ค่าโมดูลสั ยืดหยุ่นของวัสดุเพื่อศึกษาผลการทดสอบที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการใช้พลาสติ กปรับปรุ งคุณสมบัติ
ทางวิศวกรรมของดินลูกรัง
Table 2 Detail of data sample testing
Sample No.

Cement
Content (%)

PET Content
(by weight), (%)

PET Size,
(mm. × mm.)

Sample No.

Cement
Content (%)

PET Content
(by weight), (%)

PET Size,
(mm. × mm.)

1–1
1–2

0
5

0
0

0
0

3–3
3–4

5
5

0.4
0.5

10×10
10×10

2–3
2–4

5
5

0.4
0.5

5×5
5×5

4–3
4–4

5
5

0.4
0.5

20×20
20×20

ผลการทดลอง

จากการทดสอบวัสดุดินลูกรังตัวอย่างโดยทําการทดสอบการร่ อนผ่านตะแกรง การทดสอบหาขีดจํากัดอัต
เตอร์เบิร์ก การทดสอบการบดอัด และทดสอบกําลังอัดแกนเดียว ให้ผลการทดสอบต่าง ๆ ดังนี้
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ผลการทดสอบคุณสมบัติพืน้ ฐานของดินลูกรั ง
ผูว้ ิ จัย ได้ทาํ การทดสอบคุ ณ สมบัติ พ้ื นฐานของดิ นตัวอย่า งที่ ใช้ในการศึ กษาแสดงใน Table 3 โดยดิ น
ตัวอย่างจําแนกได้เป็ นดิ นประเภท SW หรื อ A-2-4 ทรายมีขนาดคละกันดี ปนกรวดมีเม็ดละเอียดปนเล็กน้อย มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ ความสมํ่าเสมอ และ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความโค้ง เท่ากับ 7.813 และ 1.922 ตามลําดับ ค่า ขีดจํากัดเหลว,
ขีดจํากัดพลาสติก และ ดัชนี พลาสติก เท่ากับร้อยละ 19.58 17.78 และ 1.80 ตามลําดับ จัดอยู่ในดินที่มีขนาดคละดี
และผ่านเกณฑ์มาตรฐานดินลูกรังของกรมทางหลวงสามารถใช้เป็ นพื้นทางดินซี เมนต์ได้
Table 3 Results of Testing the Index Properties of Soil Sample
Soil Properties
Results
GRAVEL (%)
37.92
SAND (%)
59.73
SILT, CLAY (%)
2.35
D10 (mm.)
0.32
D30 (mm.)
0.78
D60 (mm.)
2.30
Cu (mm.)
7.80
Cc (mm.)
1.90
Liquid Limit (%)
19.58
Plastic Limit (%)
17.78
Plastic Index
1.80
OMC (%)
10.80
3
MDD (t/m )
1.955
ผลการทดสอบ Unconfined Compressive Strength
ผลการทดสอบกํา ลังของก้อ นตัวอย่า งดังแสดงใน Fig. 1 เมื่ อเพิ่ มปริ มาณพลาสติ กขนาด 5×5 มม. ที่
อัตราส่ วนพลาสติ กร้อยละ 0.4 ทําให้ค่ากําลังอัดแกนเดี ยวของก้อนตัวอย่างยังคงอยู่ที่ 21.11 ksc. จากตัวอย่างดิ น
ซี เมนต์ที่ไม่ผสมพลาสติกเดิมของชุดการทดสอบที่ 1–2 กําลังรับแรงอัดแกนเดียวที่ 21.50 ksc. โดยจากการทดสอบ
ทั้งสิ้ น 7 ส่ ว นผสม เป็ นตัวอย่า งที่ ผ สมพลาสติ ก 6 ส่ วนผสม และดิ นซี เ มนต์ 1 ส่ วนผสม พบว่า แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของค่ากําลังรับแรงอัดของดินซี เมนต์มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อทําการเปลี่ยนอัตราส่ วนของส่ วนผสม โดย
การทดสอบที่ให้กาํ ลังสู งที่สุดคือการทดสอบที่ 3–1 PET ขนาด 10×10 มม.2 ร้อยละ 0.4 โดยนํ้าหนักดินที่ 38.19 ksc.
โดยการผลการทดสอบในครั้งนี้ มีชุดการทดสอบที่ 2–1 และ 4–2 ที่ให้กาํ ลังรับแรงอัดตํ่ากว่าก้อนตัวอย่างที่ไม่ผสม
พลาสติก แต่ยงั คงสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานชั้นพื้นทางซี เมนต์ของกรมทางหลวงที่ กาํ หนดไว้ที่กาํ ลังรับแรงอัด
แกนเดียว 17.50 ksc.
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Fig. 1 Comparison results (UCS) of ratios from 5×5 10×10 20×20 and Non-Plastic
เมื่อทําการตรวจสอบค่าความหนาแน่นแห้งของก้อนตัวอย่างพบว่าเมื่อทําการเพิ่มอัตราส่ วนของพลาสติก
PET เข้าไปในดินซี เมนต์ ทําให้ความหนาแน่นที่ได้หลังการบดอัดมีค่าลดลงดังแสดงใน Fig. 2 จากเดิมที่ 1.952 t/m3
1.955 t/m3 ของชุ ดการทดสอบ 1–1 และ 1–2 ตามลําดับ ลดลงเหลือตํ่าสุ ดที่ ชุดการทดสอบ 4–2 ที่ ความหนาแน่ น
1.868 t/m3 โดยก้อนตัวอย่างที่ให้กาํ ลังสู งที่สุดที่ 38.19 ksc. ได้ค่าความหนาแน่นแห้งที่ 1.905 t/m3 ซึ่ งลดลงจากก้อน
ตัวอย่างปกติที่ไม่ผสมพลาสติก แต่ยงั คงให้ค่ารับกําลังรับแรงอัดแกนเดียวที่สูงขึ้นด้วย

Dry Density (t/m3.)

1.960

1-2
1-1

1.940
1.920

2-1
3-1
4-1

ชุดการทดสอบที่ 1
ชุดการทดสอบที่ 2
ชุดการทดสอบที่ 3
ชุดการทดสอบที่ 4

1.900
1.880

2-2
3-2
4-2

1.860
0

0.1

0.2

0.3
PET Content (%)

0.4

0.5

0.6

Fig. 2 Dry density results from UCS testing.
จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครี ยดที่ได้จากการทดสอบ Unconfined Compressive
Strength สามารถใช้เพื่อตรวจสอบโมดูลสั ความยืดหยุ่นของวัสดุ โดยค่า R2 ของผลการทดสอบระหว่างความเค้น
และความเครี ยด อยู่ระหว่าง 0.95–0.99 ซึ่ งมากกว่า 0.80 ถือว่ามีความสัมพันธ์กนั ดี มาก และจาก Fig. 3 ค่าโมดูลสั
ยืดหยุน่ (Elastic Modulus) มีค่าสัมพันธ์กนั กับค่ากําลังรับแรงอัดแกนเดียว (UCS) โดยค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ มีค่าสู งสุ ด
ที่ 128 MPa ที่ส่วนผสม 3–4 โดยจัดอยู่ในช่วงของทรายแน่ นปานกลาง โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 80 – 160 MPa ของชุ ด
การทดสอบที่ 3 และ 4 โดยค่าโมดูลสั ยืดหยุ่นนี้ เป็ นตัวบ่งชี้ ความสามารถการคืนสภาพอย่างสมบูรณ์ภายหลังการ
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Elastic Modulus (MPa)

ถอนแรง โดยก้อนตัวอย่างผสมพลาสติกที่ทดสอบมีค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ อยูร่ ะหว่างประมาณ 30 – 120 MPa อยูใ่ นช่วง
ทรายหลวมถึงแน่นปานกลาง
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Medium

1 - 2, R2=0.998
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PET Content (%)

0.4
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Fig. 3 Comparison results of Unconfined Compressive Stress and Elastic Modulus

สรุ ปและวิเคราะห์ ผล

ตามมาตรฐานพื้ นทางดิ นซี เมนต์กรมทางหลวง ค่ากําลังรับแรงอัดแกนเดี ยว (Unconfined Compressive
Strength) จะต้องมีค่าไม่นอ้ ยกว่า 17.50 ksc. จึงสามารถนําไปใช้เป็ นวัสดุทางได้ ซึ่ งจากผลการศึกษาครั้งนี้ การผสม
พลาสติก PET ขนาดต่าง ๆ สามารถเพิ่มกําลังรับแรงอัดแกนเดี ยวของดิ นตัวอย่างให้เหมาะสมสําหรับใช้เป็ นวัสดุ
ทาง โดยเพิ่มขึ้ นมากที่ สุดร้อยละ 56 จากเดิ มที่ 21.50 ksc. เป็ น 38.19 ksc. ที่ อตั ราส่ วนพลาสติ กขนาด 10×10 มม.
ร้อยละ 0.4 โดยนํ้าหนักดินแห้ง ได้ค่าความหนาแน่นแห้ง 1.905 t/m3 โมดูลสั ยืดหยุ่นเท่ากับ 121.63 MPa ความชื้ น
เหมาะสมในการบดอัดร้อยละ 9.77 ซึ่ งผลการศึกษาสามารถเป็ นแนวทางทําให้ในการก่อสร้างทางจริ งสามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้โดยการใช้วสั ดุในพื้นที่ผสมพลาสติก PET ในขนาดและปริ มาณที่เหมาะสมสามารถปรับปรุ งคุณสมบัติ
ทางวิศวกรรมของดินซี เมนต์ได้
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ ศึกษาถึงคุณสมบัติดา้ นความแข็งแรงและความคงทนของดินซี เมนต์เสริ มเส้นใยจากขยะพลาสติกชนิด
โพลี โ พรพี ลี น โดยใช้ ก ารทดสอบ Unconfined Compression Test, Splitting Tensile Strength Test และ Los Angeles
Abrasion Test เพื่อประเมินคุณสมบัติดงั กล่าว การศึกษาทําโดยใช้ดินลูกรังผสมกับซี เมนต์คงที่ 4% โดยนํ้าหนักดิน และใช้
เส้นใยขนาดความยาว 10 mm, 20 mm และ 30 mm ผสมเพิ่มในปริ มาณเท่ากับ 0%, 0.25%, 0.50% และ 1.00% โดยนํ้าหนัก
ดิน จากนั้นนําไปบดอัดด้วยวิธีสูงกว่ามาตรฐานโดยใช้ปริ มาณนํ้าเท่ากับ 8% และบ่มเป็ นระยะเวลา 7 วันก่อนนําไปทดสอบ
ผลการศึกษาพบว่าค่ากําลังอัดแกนเดียวเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั ยะสําคัญในขณะที่ค่ามอดูลสั ยืดหยุน่ ลดลง ส่ วนค่ากําลังดึงผ่าซี ก
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่ งสามารถนํามาใช้ในการก่อสร้างชั้นพื้นทางและชั้นรองพื้นทางได้ ส่ งผลให้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นและ
ความแตกต่างของค่ามอดูลสั ยืดหยุ่นระหว่างชั้นผิวทางและโครงสร้างทางลดลง อีกทั้งยังพบว่าค่าความสึ กหรอของดิน
ซีเมนต์เสริ มเส้นใยมีค่าลดลง ส่งผลให้คุณสมบัติดา้ นความคงทนดีข้ ึน
คําสําคัญ: กําลังดึง, กําลังอัด, ดินซีเมนต์, เส้นใยขยะพลาสติก

Abstract

This study aimed to investigate the effects of waste plastic fiber “Polypropylene” obtained from plastic straw
production on strength and durability of soil-cement by using conventional test including Unconfined Compression Test,
Splitting Tensile Strength Test and Los Angeles Abrasion Test. In the study, the plastic waste fibers were prepared in
10 mm, 20 mm and 30 mm length and mixed with lateritic soil by 0%, 0.25%, 0.5% and 1.0% with the constant cement
content at 4% by dry weight of soil. The mixed materials were compacted by using modified proctor test and cured for 7
days before testing. The result indicated that the compressive strength increased significantly and splitting tensile strength
(STS) were slightly improved while the elastic modulus dropped moderately. Therefore, the material can be used as subbase
and base of road structure. The fibers cause increase in strength and reduce the difference in elastic modulus between
surface course and base course. Moreover, the soil cement is resistant to abrasion resulted in durability improvement.
Keywords: compressive strength, soil-cement, tensile strength, waste plastic fiber
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คํานํา

การก่อสร้างทางในพื้นที่ ห่างไกลจากแหล่งวัสดุที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดของงานทางนั้น วิศวกร
จะใช้วิธีการปรับปรุ งคุณสมบัติแก่วสั ดุดอ้ ยคุณภาพในบริ เวณใกล้เคี ยง เช่ น การผสมซี เมนต์ ปูนขาวหรื อเถ้าลอย
เป็ นต้น โดยวิธีการที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายคือการใช้ซีเมนต์ผสมหิ นคลุก (Modified Crushed Rocks) หรื อวัสดุมวล
รวม (Soil-cement) ทํา ให้ว สั ดุ มีค วามแข็ง แรงมากขึ้ น สามารถนํา มาใช้ก่อ สร้ า งเป็ นชั้นรองพื้ น ทาง (Subbase
Course) และชั้นพื้นทาง (Base Course) ตามมาตรฐานชั้นทางได้ อย่างไรก็ตามการปรับปรุ งคุณสมบัติของวัสดุโดย
ใช้ซีเมนต์ผสมนั้นส่ งผลให้เพิ่มการเกิดรอยแตกร้าวจากการหดตัว (Shrinkage Crack) และเมื่อนํามาใช้เป็ นชั้นพื้ น
ทางจะส่ ง ผลให้ ร อยแตกร้ า วนั้ น เกิ ด การสะท้อ นกลับ ขึ้ นสู่ ช้ ั น ผิ ว ทาง (Reflection Crack) (Portland Cement
Association, 2003) อีกทั้งยังทําให้วสั ดุมีพฤติกรรมแบบเปราะ และค่ามอดูลสั ยืดหยุ่น (Elastic Modulus) สู งขึ้น ซึ่ ง
ความแตกต่ า งระหว่า งมอดู ลสั ยื ด หยุ่นของชั้นผิ วทางและชั้นพื้ นทางที่ ต่ า งกันมากขึ้ นนี้ ทํา ให้การเสี ย รู ปของ
โครงสร้างชั้นทางไม่สมั พันธ์กนั ซึ่ งอาจส่ งผลเสี ยต่อความคงทนและอายุการใช้งานของถนน
การเสริ มกําลังโดยใช้เส้นใยกระจายตัวแบบสุ่ ม (Randomly Distributed Fibers) ผสมในมวลดินเป็ นวิธีการ
หนึ่ งที่ช่วยลดความเปราะและสามารถช่วยเพิ่มกําลังอัดและกําลังรับแรงดึงให้กบั วัสดุได้ โดยชั้นดินบดอัดใต้ถนน
จะเกิดความเค้นอัดและความเค้นดึงขึ้นเมื่อมีน้ าํ หนักจากล้อรถมากระทํา ซึ่ งการกระทําซํ้าซากจากล้อรถอาจทําให้
เกิ ด การเสี ย รู ป อย่ า งถาวรในชั้น โครงสร้ า งทางหรื อเรี ยกว่ า ร่ อ งล้อ (Structural Rutting) (White et al., 2002)
Gupta and Kumar (2016) พบว่าการใช้เส้นใยโพลีโพรพีลีนสังเคราะห์ผสมกับดินเหนียวที่ปรับปรุ งด้วยซี เมนต์และ
เถ้าถ่านหิ นทําให้กาํ ลังอัดและกําลังรั บแรงดึ งเพิ่มขึ้ นตามขนาดความยาวของเส้นใยและปริ มาณเส้นใยที่ เ พิ่ มขึ้ น
Consoli et al. (2005) ได้อธิ บายถึ งกลไกการปรับปรุ งคุ ณสมบัติดินด้วยเส้นใยจากวิธีการทดสอบ High-Pressure
Triaxial Cell ว่าเมื่อมีแรงอัดกระทําต่อดินเท่ากันทุกทิศทางส่ งผลให้เกิดการเคลื่อนที่สมั พัทธ์ของเม็ดดินนําไปสู่ การ
เกิ ดความเค้นดึ งในเส้นใยที่ อยู่ระหว่างเม็ด ดิ นนั้น ดังแสดงใน Fig. 1 และจากการทดสอบ Pull-out Test พบว่า
ปฏิ สัมพันธ์การต้านแรงเฉื อนระหว่างดิ นและเส้นใยขึ้ นอยู่กบั การต้านทานต่อการจัดเรี ยงตัวใหม่ของเม็ดดิ นดัง
แสดงใน Fig. 2 ทําให้เกิดเป็ นแรงเสี ยดทานระหว่างเส้นใยกับเม็ดดิน (Tang et al., 2010)

Fig. 1 Mechanism of Fiber-reinforced Soil Under
Isotropic Loading (Source : Consoli et al., 2005)

Fig. 2 Interaction between Soil Grain and Fiber
(Source : Tang et al., 2010)
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งานวิ จัย นี้ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของเส้ น ใยจากขยะพลาสติ ก ชนิ ด โพลี โ พรพี ลี น (Polypropylene) ที่ มี ผ ลต่ อ
คุณสมบัติดินลูกรังผสมซี เมนต์ โดยใช้การทดสอบแรงอัดแกนเดียว (Unconfined Compression Test) ตามมาตรฐาน
ASTM D1633 การทดสอบกําลังดึ งผ่าซี ก (Splitting Tensile Strength Test) ตามมาตรฐาน ASTM C496 และศึกษา
เพิ่มเติ มถึงความคงทนต่ อการขัดสี ดว้ ยเครื่ องลอสแอนเจลีส (Los Angeles Abrasion Test) ตามมาตรฐาน ASTM
C535 เส้นใยที่ใช้ในการศึกษาได้จากการตัดหลอดพลาสติกโพลีโพรพีลีนจากผูผ้ ลิตรายเดียวกันเพื่อควบคุมปั จจัย
ด้านคุณสมบัติของเส้นใยในการศึ กษา ซึ่ งหลอดพลาสติ กถูกพบเป็ นขยะในทะเลเป็ นอันดับ 2 ของประเทศไทย
คิดเป็ นร้อยละ 10 ของขยะพลาสติกทั้งหมดหรื อประมาณ 5,000 ตัน/ปี (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2560)
และประเทศไทยถูกจัดเป็ นอันดับ 6 ของโลกในด้านการทิ้งขยะพลาสติ กลงสู่ ทะเล (Jambeck et al., 2015) ซึ่ งถือ
เป็ นปั ญหาสิ่ งแวดล้อ มที่ สําคัญ และมี ขยะพลาสติ กชนิ ดโพลี โพรพี ลีนอี กจํา นวนมากที่ ถูกกํา จัดอย่า งไม่ ถู กวิ ธี
การใช้ประโชยน์จากขยะพลาสติ กโพลีโพรพีลีนถือเป็ นกระบวนการ Waste Utilization ซึ่ งเป็ นวิธีการหนึ่ งที่ อาจ
ช่วยลดปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมดังกล่าว

อุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุที่ใช้ ในการศึกษา
1. ดิ น ลู ก รั ง จากแหล่ ง วัส ดุ ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา มี ค่ า Uniformity Coefficient (Cu) และ Coefficient of
Gradation (Cc) เท่ากับ 30.91 และ 3.54 ตามลําดับ และมีค่า Liquid Limit (LL) และ Plastic Index (PI) เท่ากับ 29.3 และ
8.2 ตามลําดับ โดยมีค่า Percentage of Wear เท่ากับ 58.07% สามารถจําแนกดินตามวิธี AASHTO ได้เป็ น A-2-4(0)
2. เส้นใยขยะพลาสติกโพลีโพรพีลีน ดังแสดงใน Fig. 3 และมีคุณสมบัติดงั แสดงใน Table 1
3. ปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และนํ้า
(A)
(B)
(C)

Fig. 3 Waste Plastic (Polypropylene) Fibers with (A) 10 mm. Length, (B) 20 mm. Length and (C) 30 mm. Length
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Table 1 Properties of Waste Plastic (Polypropylene) Fibers Obtained from Plastic Straws
Properties
Values
Tensile Strength (ksc.)

270 – 400

Width (mm)

2.0 – 2.7

Fiber Length (mm)

10, 20, 30

การทดสอบ
1. การทดสอบการบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐาน (Modified Compaction Test) ตามมาตรฐาน ASTM D1557
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบดอัดของดินซี เมนต์เสริ มเส้นใยต่อการเปลี่ยนแปลงปริ มาณและความยาวของเส้นใย โดย
ใช้ซีเมนต์คงที่ 4% ซึ่ งเป็ นปริ มาณซี เมนต์เฉลี่ยสําหรับการปรับปรุ งคุณสมบัติดินลูกรังเพื่อใช้เป็ นชั้นพื้นทาง
2. การทดสอบคุณสมบัติดา้ นกําลัง
เตรี ยมตัวอย่างโดยการนําดิ นลูงรัง ซี เมนต์ และเส้นใยมาผสมในอัตราส่ วนที่ ออกแบบไว้ คลุก
ตัวอย่างผสมให้เข้ากันจนกระทัง่ วัสดุท้ งั สามมีการกระจายตัวอย่างสมํ่าเสมอ จากนั้นเติมนํ้าปริ มาณ 8% ซึ่ งเป็ นค่า
ปริ มาณนํ้าที่เหมาะสมที่ได้จากค่าเฉลี่ยของการทดสอบการบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐานของดินซี เมนต์เสริ มเส้นใย
จากนั้นทําการบดอัดด้วยวิธีสูงกว่ามาตรฐานในแม่พิมพ์โดยใช้พลังงานในการบดอัดเท่ากับ 56,250 ft-lb/ft3 หลังจาก
ถอดแม่พิมพ์ออก นําก้อนตัวอย่างมาเป็ นรักษาโดยการห่ อด้วยถุงพลาสติ กเพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยความชื้ นเป็ น
ระยะเวลา 7 วัน ตัวแปรควบคุมสําหรับการเตรี ยมตัวอย่างแสดงดัง Table 2 โดยขนาดตัวอย่างที่เตรี ยมทดสอบมีดงั นี้
1) การทดสอบแรงอัดแกนเดี ยว ใช้แม่พิมพ์รูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศู นย์กลาง 100 mm.
สู ง 200 mm. เมื่อครบระยะเวลาการบ่มตัวอย่างจะถูกแช่น้ าํ เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง และตั้งทิ้งไว้เป็ นเวลา 15 นาที เพื่อให้
ตัวอย่างอยูใ่ นสภาพใกล้เคียงสภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง
2) การทดสอบกํา ลังดึ งผ่า ซี ก ใช้แ ม่ พิ มพ์รู ปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่า ศู นย์กลาง 101.6 mm.
สู ง 116.4 mm. เมื่อครบระยะเวลาการบ่ม ตัวอย่างจะถูกวางในแนวนอนเพื่อรับแรงกดตามแนวเส้นผ่าศูนย์กลาง ซึ่ ง
ส่ งผลให้เกิดความเค้นดึงตามแนวราบตั้งฉากกับระนาบแรงกด ทําให้ตวั อย่างผ่าออกเป็ น 2 ซี ก
3. การทดสอบหาความสึ กหรอโดยใช้เครื่ อง Los Angeles Abrasion เตรี ยมโดยการนําตัวอย่างที่ ผ่านการ
ทดสอบคุณสมบัติดา้ นกําลังในแต่ละอัตราส่ วนผสมให้มีน้ าํ หนักรวมประมาณ 5,000 กรัม นําเข้าเครื่ องทดสอบโดย
ใช้ลูกกลมเหล็กจํานวน 12 ลูก ตามมาตรฐานการทดสอบเกรด A
Table 2 Input Variables Factors Investigated and Range Tested (3 Specimens : 1 Mixed)
Range investigated
UC Test, STS Test, LAA Test
0, 0.25, 0.5, 1.0
10, 20, 30
4
7
8

Input variables
Fiber content, FC (%)
Fiber length, FL (mm)
Cement content, CC (%)
Curing time (days)
Moisture content (%)
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการทดสอบการบดอัดแบบสู งกว่ ามาตรฐาน
ผลการทดสอบการบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐานพบว่า การเพิ่มปริ มาณเส้นใยที่ใช้ผสมกับดินซี เมนต์ที่มาก
ขึ้นส่ งผลให้ค่าความหนาแน่นแห้งสู งสุ ดของวัสดุมีค่าลดลง เนื่องจากการเพิ่มเส้นใยที่มีหน่วยนํ้าหนักเบาไปแทนที่
เม็ดดิ นที่ มีหน่ วยนํ้าหนักมากกว่าตามปริ มาตรของแม่พิมพ์ และพบว่าเมื่อใช้ความยาวเส้นใยคงที่ จะไม่ส่งผลต่ อ
ปริ มาณความชื้ นที่ เหมาะสมในการบดอัดตัวอย่าง คาดว่าเนื่ องจากขนาดและรู ปร่ างของเส้นใยที่ ไม่เปลี่ยนแปลง
ส่ งผลให้น้ าํ ซึ่ งทําหน้าที่ ในการหล่อลื่นวัสดุให้เบี ยดชิ ดกันไม่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังแสดงใน Fig. 4A อย่างไรก็
ตามเมื่อเพิ่มความยาวเส้นใยจะส่ งผลให้ปริ มาณความชื้ นที่ เหมาะสมมีค่าสู งขึ้ นตามความยาวของเส้นใยที่ มากขึ้ น
และพบว่าความยาวของเส้นใยนั้นยังส่ งผลต่อความหนาแน่นแห้งสู งสุ ดของวัสดุ คาดว่าเนื่ องจากความยาวของเส้น
ใยส่ งผลต่อความสามารถในการแทรกตัวระหว่างเม็ดดิน ซึ่ งอนุมานได้ว่าความยาวที่แทรกตัวดีที่สุดในการศึกษานี้
คือ 20 mm. ดังแสดงใน Fig. 4B
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Fig. 4 Compaction Curves of Soil-cement Reinforced with Straw Fibers with (A) Constant FL and (B) Constant FC
ผลการทดสอบกําลังอัดแกนเดียว
ผลการทดสอบกําลังอัดแกนเดี ยวพบว่าปริ มาณและความยาวของเส้นใยหลอดพลาสติกส่ งผลต่อกําลังอัด
ของดินซี เมนต์อย่างมีนยั สําคัญ โดยเมื่อผสมเส้นใยที่ มีความยาวเท่ากับ 10 mm. และ 20 mm. ส่ งผลให้กาํ ลังอัดมีค่า
สู งขึ้นตามปริ มาณเส้นใยที่เพิ่มขึ้น ดังแสดงใน Fig. 5A ในขณะที่การผสมเส้นใยที่ความยาว 30 mm. นั้น ค่ากําลังอัด
จะสู งขึ้ นตามปริ มาณเส้นใยที่ เพิ่มขึ้ นจนกระทัง่ หลังจากปริ มาณเส้นใยมีค่าเกิ นกว่า 0.50% โดยนํ้าหนักดิ นแห้ง ค่า
กําลังอัดจึงมีแนวโน้มค่อยๆ ลดลง คาดว่าเนื่องจากผลของความไม่ต่อเนื่ อง (Discrete) ที่มากขึ้น โดยเมื่อก้อนตัวอย่าง
รับแรงและเริ่ มเกิดรอยแตกร้าว ส่ งผลให้การเกิดรอยแตกร้าวเกิดง่ายขึ้นจากความไม่ต่อเนื่องของวัสดุ
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Fig. 5 Unconfined Compressive Strength Versus (A) Fiber Content and (B) Fiber Length

การผสมเส้นใยในปริ มาณเท่ากับ 0.25% และ 0.50% พบว่า ค่ากําลังอัดของดินซี เมนต์เสริ มเส้นใยมีค่าสู งขึ้ น
ตามความยาวเส้นใยที่มากขึ้น ในขณะที่เมื่อผสมเส้นใยปริ มาณเท่ากับ 1.0% โดยนํ้าหนักดินแห้งนั้น ค่ากําลังอัดจะมี
ค่าสู งขึ้นตามความยาวเส้นใยจนกระทัง่ เมื่อความยาวเส้นใยมีค่าเกิน 20 mm. ค่ากําลังอัดจะมีแนวโน้มลดลง ดังแสดง
ใน Fig. 5B และพบว่าอัตราส่ วนผสมที่ ใช้ความยาวเส้นใยเท่ากับ 20 mm. ผสมในปริ มาณเส้นใยเท่ากับ 1.00% โดย
นํ้าหนักดินแห้ง จะให้ค่ากําลังอัดแกนเดียวสู งสุ ด ซึ่ งเท่ากับ 57.39 ksc. เมื่อเทียบกับค่ากําลังอัดของตัวอย่างดินซี เมนต์
ที่ไม่ได้เสริ มเส้นใยที่มีค่ากําลังอัดเท่ากับ 44.54 ksc. นั้นมีค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 28.85%
ผลจากการวิเคราะห์กราฟความเค้นและความเครี ยดของชุดข้อมูลที่เสริ มเส้นใยปริ มาณ 0.50% โดยนํ้าหนัก
ดินแห้ง และชุดข้อมูลที่เสริ มเส้นใยยาวเท่ากับ 20 mm. จากการทดสอบกําลังอัดแกนเดียวพบว่า ค่ามอดูลสั ยืดหยุน่ มี
ค่าตํ่าลง โดยกราฟของดินซี เมนต์ที่เสริ มเส้นใยจะเลื่อนไปทางขวาเมื่อเทียบกับกราฟของดินซี เมนต์ที่ไม่เสริ มเส้น
ใย ดังแสดงใน Fig. 6 และยังพบว่าช่วง Elastic Behavior และ Plastic Behavior ก่อนถึงค่ากําลังอัดสู งสุ ดมีช่วงความ
ยาวมากขึ้นสําหรับดินซี เมนต์เสริ มเส้นใย ซึ่ งอนุมานได้วา่ เมื่อวัสดุรับแรงมากขึ้นเรื่ อยๆ ดินซี เมนต์ที่ไม่เสริ มเส้นใย
จะเกิดการแตกร้าวก่อนดินซี เมนต์ที่เสริ มเส้นใย
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Fig. 6 Stress-Strain Curve of (A) Fixed Fiber Content = 0.50% and (B) Fixed Fiber Length = 20 mm.
ผลการทดสอบกําลังดึงผ่ าซี ก
ผลการทดสอบกําลังดึงผ่าซี กพบว่า การเสริ มเส้นใยหลอดพลาสติกแก่ดินซี เมนต์จะส่ งผลต่อกําลังดึงผ่าซี ก
เพียงเล็กน้อย โดยเส้นใยที่ความยาวขนาด 20 mm. และ 30 mm. นั้น เมื่อทําการเสริ มในดินซี เมนต์ที่ปริ มาณเส้นใย
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มากขึ้นส่ งผลให้กาํ ลังดึงผ่าซี กเพิ่มสู งขึ้น อย่างไรก็ตามการเสริ มเส้นใยที่ขนาดความยาวเท่ากับ 20 mm. ในปริ มาณ
0.25% โดยนํ้าหนักแห้ง ทําให้กาํ ลังดึงผ่าซี กน้อยกว่าตัวอย่างที่ไม่เสริ มเส้นใยเล็กน้อย ดังแสดงใน Fig. 7Aในขณะ
ที่การใช้เส้นใยความยาวเท่ากับ 10 mm. ส่ งผลให้กาํ ลังดึงผ่าซี กลดลงตามปริ มาณเส้นใยที่เพิ่มขึ้ น คาดว่าเนื่ องจาก
ระยะที่สร้างแรงเสี ยดทานระหว่างเนื้ อดินซี เมนต์กบั เส้นใยไม่เพียงพอ และเนื้อวัสดุที่ไม่ต่อเนื่ องนี้ เองทําให้เกิดการ
แตกร้าวได้ง่ายกว่าดินซี เมนต์ที่ไม่เสริ มเส้นใย
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Fig. 7 Splitting Tensile Strength Versus (A) Fiber Content and (B) Fiber Length
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ผลการทดสอบยังพบว่าการใช้เส้นใยขนาด 20 mm ส่ งผลให้ค่ากําลังดึงผ่าซี กมีค่าสู งที่สุด สําหรับการเสริ ม
ในปริ มาณเส้นใยเท่ากับ 0.50% และ 1.00% โดยนํ้าหนักดินแห้ง หลังจากนั้นความยาวที่เพิ่มขึ้นทําให้ค่ากําลังดึงผ่าซี ก
มีแนวโน้มลดลง ดังแสดงใน Fig. 7B การเสริ มเส้นใยขนาดความยาวเท่ากับ 20 mm. ในปริ มาณเท่ากับ 1.00% ทําให้
ได้ค่ากําลังดึงผ่าซี กสู งสุ ด ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 10.68 ksc. และเมื่อเทียบกับค่ากําลังดึงผ่าซี กของดินซี เมนต์ที่ไม่เสริ มเส้นใย
ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 9.76 ksc. พบว่าค่ากําลังดึงผ่าซี กเพิ่มขึ้น 9.43%
ผลการทดสอบหาความสึ กหรอโดยใช้ เครื่ อง Los Angeles Abrasion
ผลการทดสอบหาความสึ กหรอ พบว่าการใช้เส้นใยหลอดพลาสติกในปริ มาณที่มากกว่า 0.50% โดยนํ้าหนัก
ดิ นแห้ง ส่ งผลให้ความสึ กหรอมี ค่ าลดลง เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับดิ นซี เ มนต์ที่ไ ม่ เสริ มเส้นใย ดังแสดงใน Fig. 8A
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเมื่ อใช้ปริ มาณเส้นใยเท่ ากับ 0.50% ที่ ความยาวเพิ่ มขึ้ นจะส่ งผลให้ค่าความสึ กหรอลดลงเป็ น
อัตราส่ วนเส้นตรง ดังแสดงใน Fig. 8B และค่าความสึ กหรอที่นอ้ ยที่สุดคืออัตราส่ วนผสมของเส้นใยขนาดความยาว
เท่ ากับ 30 mm ในปริ มาณเท่ ากับ 0.50% คาดว่าเนื่ องจากการเสริ มเส้นใยนั้นทําให้วสั ดุ มีคุณสมบัติ เปราะลดลง
เนื่ องจากการทดสอบวิธีน้ ี วัสดุจะถูกขัดสี และกระแทกด้วยลูกเหล็กกลม ซึ่ งผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าวัสดุ ลด
การแตกจากการขัดสี และกระแทกจากลูกเหล็กกลม
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Fig. 8 Percentage of Wear Versus (A) Fiber Content and (B) Fiber Length
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สรุ ป

1) การเสริ ม เส้ น ใยขยะพลาสติ ก โพลี โ พรพี ลี น ในดิ น ซี เ มนต์ส่ ง ผลให้ก ํา ลัง อัด แกนเดี ย วมี ค่ า สู ง ขึ้ น
ซึ่ งอัตราส่ วนผสมที่ให้ค่ากําลังอัดแกนเดียวสู งสุ ดคือ ปริ มาณเส้นใยเท่ากับ 1.00% ที่ความยาวเส้นใยเท่ากับ 20 mm.
ซึ่ งมีค่ากําลังอัดแกนเดียวเท่ากับ 57.39 ksc เพิ่มขึ้นจากค่ากําลังอัดแกนเดียวของดินซี เมนต์ไม่เสริ มเส้นใยประมาณ 28.85%
2) การเสริ มเส้นใยขยะพลาสติกโพลีโพรพีลีนในดิ นซี เมนต์สามารถนํามาใช้ก่อสร้างเป็ นชั้นพื้นทางและ
รองพื้นทางในงานก่อสร้างถนนได้ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ซึ่ งระบุค่ากําลังอัดแกนเดี ยวเท่ากับ 17.5 ksc
และ 7.5 ksc ตามลําดับ และส่ งผลให้คุณสมบัติดา้ นการรับกําลังต่อการเสี ยรู ปลดน้อยลง ทําให้ความต่างระหว่างการ
เสี ยรู ปของวัสดุช้ นั ผิวทางและชั้นโครงสร้างทางมีค่าลดลงส่ งผลให้ความคงทนของถนนสู งขึ้น
3) การเสริ มเส้นใยหลอดพลาสติ กในดินซี เมนต์ทาํ ให้ค่ากําลังดึ งผ่าซี กเพิ่มขึ้ นเพียงเล็กน้อย โดยค่าที่เพิ่ม
มากที่สุด คือ ปริ มาณเส้นใยเท่ากับ 1.00% โดยนํ้าหนักดินแห้ง ที่ความยาว 20 mm. ซึ่ งเพิ่มมากกว่าดินซี เมนต์ที่ไม่
เสริ มเส้นใยประมาณ 9.43% ส่ งผลให้ช้ นั ดินซี เมนต์มีการต้านทานต่อการเกิดรอยแตกร้าวเพิ่มมากขึ้น
4) ผลจากความเปราะที่ ลดลง ทําให้ค่าความสึ กหรอของดิ นซี เมนต์เสริ มเส้นใยมี ค่าลดลง ส่ งผลให้ดิน
ซี เมนต์มีคุณสมบัติดา้ นความคงทนสู งขึ้น
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ ศึกษาการวางโครงการเบื้องต้นให้แก่อ่างเก็บนํ้าห้วยบง ตั้งอยูพ่ ้ืนที่ ต.นํ้าร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
เพื่อกําหนดลักษณะเค้าโครงเบื้ องต้น ใช้เป็ นข้อมูลสําหรั บการสํารวจและออกแบบของโครงการ ผลการศึ กษาพบว่า
โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยบง มีพ้ืนที่รับนํ้าลงอ่าง 15.15 ตร.กม. ปริ มาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่โครงการ 1,081.66 มม./ปี ปริ มาณ
นํ้าท่าที่ไหลลงอ่าง 3.24 ล้าน ลบ.ม./ปี ระดับท้องนํ้า +173.00 ม.(รทก.) ระดับ Dead Storage +179.00 ม.(รทก.) ระดับเก็บกัก
+190.00 ม.(รทก.) พื้นที่ ผิวอ่างที่ ระดับเก็บกัก 264.54 ไร่ ความจุอ่างที่ ระดับ Dead Storage 0.23 ล้าน ลบ.ม. ความจุอ่างที่
ระดับเก็บกัก 2.9 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ฤดูฝน 3,000 ไร่ ฤดูแล้ง 590 ไร่ พื้นที่โครงการไม่เข้าเขตพื้นที่ป่าอนุ รักษ์
ไม่เข้าเขตพื้นที่ช้ นั คุณภาพลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 ทุกขนาด จึ งไม่ตอ้ งจัดทํารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนมีมติวา่ ต้องการให้มีโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยบง
คําสําคัญ: การมีส่วนร่ วมของประชาชน, สิ่ งแวดล้อม, อ่างเก็บนํ้า

Abstract

This study aims at project planning for Huai Bong reservoir, located in Nam Ron Sub-district, Wichian Buri
District, Phetchabun Province, to define the basic layout as data for the survey and design of this project. The obtained
result was found that the Huai Bong reservoir has 15.15 square kilometers of the storage area, 1,081.66 millimeters per
year of the average rainfall, 3.24 million cubic meters per year of water flow rate, +173.00 meters (MSL) of the bottom
level, +179.00 meters (MSL) of dead storage level, +190.00 meters (MSL) of normal storage level, 264.54 rai of the surface
area at the storage level area, 0.23 million cubic meters of the capacity at the dead storage level, 2.9 million cubic meters
of the capacity at the normal pool level, 3,000 rai of land use in the rainy season, and 590 rai in the dry season. Huai Bong
reservoir area is not a forest conservation area and it is not classified as a watershed classification area level one. Therefore,
the environmental Study report is not required. Furthermore, public participation shows that people wanted the Huai Bong
reservoir project.
Keywords: environment, public participation, reservoir
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คํานํา

การศึกษาวางโครงการเป็ นขั้นตอนเริ่ มแรก สําคัญต่อการกําหนดแนวทาง รู ปแบบ และทิศทางในการพัฒนา
แหล่ ง นํ้ าในพื้ นที่ ต่ า งๆ ของประเทศ เป็ นการประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ช าการที่ ห ลากหลาย ทั้ งด้ า นวิ ศ วกรรม
ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิ จและสังคม เพื่อพัฒนาแหล่งนํ้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ “ในปี พ.ศ. 2533 กลุ่ม กํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น และราษฎร บ้านถํ้ามงคลชัย หมู่ที่ 14 ต.นํ้าร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ได้มีหนังสื อถึงกรมชลประทาน
ที่ พิเศษ/2533 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2533” (กรมชลประทาน, 2533) มีใจความว่า ราษฎรขาดแคลนนํ้าเพื่อใช้อุปโภค
บริ โภคและทางด้านการเกษตร ประกอบกับ“เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 และ 25สิ งหาคม 2548 พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยการพัฒนาแหล่งนํ้าเหนือเขื่อนป่ าสักฯ
ได้พระราชทานพระราชดําริ สรุ ปความว่า ควรพิจารณาวางโครงการเก็บกักนํ้าตอนบนของลํานํ้าสาขาแม่น้ าํ ป่ าสักไว้
ให้มาก เพื่ อใช้ดา้ นการเกษตร และป้ องกันอุทกภัย เนื่ องจากนํ้าเหนื อเขื่ อนป่ าสักมี มาก ให้พิจารณาจัดเก็บกักให้
เหมาะสม” (กรมชลประทาน, 2563) กรมชลประทานจึงได้ทบทวนแผนงานโครงการพัฒนาอ่างเก็บนํ้าของลุ่มนํ้าป่ าสัก
จากเดิม และเสนอโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศกั ยภาพ จํานวน 19 โครงการ ซึ่ งโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยบง เป็ นหนึ่ ง
ในแผนงานที่กรมชลประทานได้วางแผนการพัฒนาไว้ เนื่องจากโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยบงตั้งอยู่บนลํานํ้าสาขาเหนื อ
เขื่ อนป่ าสักชลสิ ทธิ์ ป้ องกันการไหลของนํ้าสมทบในเขื่ อนป่ าสักชลสิ ทธิ์ ซึ่ งทําให้มีปริ มาณนํ้ามากจนเกิ ดปั ญหา
อุทกภัย และช่วยกระตุน้ ระบบเศรษฐกิจภาคการเกษตรของ อ.วิเชี ยรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ต่อมาปี พ.ศ. 2563 กรมชลประทาน
ได้รับมอบหมายให้ดาํ เนิ นการทบทวนการศึ กษาโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยบง รวมทั้งศึ กษารายละเอี ยดด้านต่าง ๆ
เพิ่มเติมให้เพียงพอกับงานศึกษาในขั้นวางโครงการ Pre-Feasibility Study
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจนํามาเป็ นกรณี ศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกําหนดลักษณะ
เค้าโครงเบื้องต้นของโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยบง ต.นํ้าร้อน อ.วิเชี ยรบุรี จ.เพชรบูรณ์ และเพื่อใช้เป็ นข้อมูลสําหรั บ
กระบวนการสํารวจและออกแบบโครงการ ต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
โปรแกรมที่ใช้
ArcMap 10.5
- วิเคราะห์หาสถานีที่มีอิทธิ พลต่อพื้นที่โครงการผ่านวิธี Thiessen Polygon
- วิเคราะห์หาความจุและพื้นที่อ่างเก็บนํ้าในระดับความสู งต่าง ๆ
- จัดทําแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยบง พื้นที่รับประโยชน์ และพื้นที่สาํ รวจ สําหรับ
การศึกษาในขั้นตอนต่อไป
การเตรี ยมข้ อมูล
สถานีวดั นํ้าฝนที่ 360043 , 360122 และ 360082 อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ สถานีวดั นํ้าท่าที่ S.10 ต.บ้านหิ นฮาว
อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ กลุ่มสารสนเทศและพยากรณ์ น้ าํ ส่ วนอุทกวิทยา สํานักบริ หารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา
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กรมชลประทาน สอบถามข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดประชุมการมีส่วนร่ วมของประชาชนผ่านที่ทาํ การ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนํ้าร้อน อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
การวิเคราะห์ หาปริ มาณนํา้ ฝนเฉลีย่
หาสถานี น้ ํา ฝนที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พื้ น ที่ โ ครงการ โดยวิ ธี Thiessen Polygon ผ่ า นโปรแกรม ArcMap 10.5
“ทําการเที ยบบัญญัติไตรยางศ์ตามสัดส่ วนของพื้นที่ กบั สถานี ที่มีอิทธิ พล เพื่อใช้เป็ นตัวแทนปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ ยของ
พื้นที่โครงการ” (กรมชลประทาน, 2558)
การวิเคราะห์ หาปริ มาณนํา้ ท่ าเฉลีย่
ใช้ตารางคํานวณปริ มาณนํ้าท่าเฉลี่ยโดยการหาสัมประสิ ทธิ์ การไหล (Runoff Coefficient) มีพ้ืนที่ รับนํ้า
15.15 ตารางกิโลเมตร และใช้ขอ้ มูลจากปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยที่ได้จากการคํานวณ เลือกลักษณะภูมิประเทศประเภท
TERRAIN C (Rolling area open forest , some peddy field) เพื่อหาปริ มาณนํ้าท่าเฉลี่ยโดยวิธี Rational “นําปริ มาณ
นํ้า ท่ า เฉลี่ ย ที่ ไ ด้โ ดยวิ ธี Rational มาแปลงค่ า ข้อมู ล ด้ว ยสั ด ส่ ว นของพื้ นที่ รั บ นํ้า ฝน (โครงการ/สถานี ข ้อ มู ล )”
(กรมชลประทาน, 2558) โดยเทียบเคียงกับสถานี วดั นํ้าท่า S.10 เพื่อให้ขอ้ มูลนํ้าท่าที่ได้ใกล้เคียงกับรู ปร่ างสัณฐาน
ตามความเป็ นจริ งของลักษณะลุ่มนํ้า
การวิเคราะห์ หาปริ มาณตะกอน
ในการคํานวณใช้ C = 1.00 (ค่ า Slope มากกว่า 1:200) อัตราการกัดเซาะผิวดิ นพิ จารณาจากสภาพพื้นที่
โดยมีองค์ประกอบหลักๆที่สาํ คัญคือ ขนาดพื้นที่รับนํ้าลงอ่างฯและลักษณะป่ าที่ปกคลุม พื้นที่รับนํ้าของอ่างมีขนาด
ประมาณ A = 15.15 ตารางกิ โลเมตร ใช้ประมาณ 0.25 มม./ปี /ตร.กม. (พื้นที่ รับนํ้ามีค่าน้อยกว่า 100 ตร.กม. และ
ป่ าไม้ถูกทําลายบางส่ วน d = 0.25) ตามสภาพใช้งานของอ่างเก็บนํ้ากําหนดอายุใช้งานไว้ที่ 50 ปี ดังนั้นใช้ N = 50
นําข้อมูลทั้งหมดมาหาปริ มาณตะกอน ตาม Equation 1 (กรมชลประทาน, 2560)
V = C × d × A × N × 1,000
(1)
การวิเคราะห์ ความต้ องการใช้ นา้ํ เพื่อการอุปโภค-บริ โภค
การกําหนดวางโครงการเบื้องต้น ผูศ้ ึกษาต้องการส่ งนํ้าเพื่ออุปโภค-บริ โภคให้ประชาชน 3 หมู่บา้ น ได้แก่
บ้านถํ้ามงคลชัย บ้านคลองบง และบ้านไทรงาม รวมจํานวนประชากร 2,427 คน คิดอัตราการใช้น้ าํ 200 ลิตร/คน/วัน
การวิเคราะห์ ความต้ องการใช้ นา้ํ เพื่อการเกษตร
การศึกษาความต้องการใช้น้ าํ ชลประทานเพื่อนําไปออกแบบขนาดอ่างเก็บนํ้าห้วยห้วยบง ทําการคํานวณ
เป็ นค่ า เฉลี่ ย รายเดื อ น เพื่ อ หาความต้อ งการนํ้า ชลประทานต่ อเดื อนต่ อไร่ โดยกํา หนดแผนการเพาะปลู กของ
โครงการเป็ นการปลูกข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยกําหนดข้าวนาปี เริ่ มปลูกในเดือนเมษายนและเก็บเกี่ยวใน
เดือนกันยายน ส่ วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เริ่ มปลูกในเดือนตุลาคมและเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม โดยความต้องการใช้น้ าํ
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เพื่อการเกษตรพิจารณาจากปริ มาณฝนใช้การ อัตราการใช้น้ าํ ของพืชอ้างอิง ETo ค่า Kc ของพืช ประสิ ทธิ ภาพการ
ชลประทาน อัตราการรั่วซึ มในแปลงนา
การวิเคราะห์ หาสมดุลนํา้
วิธีจาํ ลองการปฏิ บตั ิ งานของอ่างเก็บนํ้าด้วย Reservoir Operation Study (ROS) ใช้หลักการสมดุลนํ้ามา
วิเคราะห์ “โดยพิจารณาศักยภาพการใช้น้ าํ จากศักยภาพนํ้าต้นทุนเทียบกับความสามารถการส่ งนํ้าในสภาพปั จจุบนั
กับในสภาพอนาคต โดยต้องพิจารณาเปรี ยบเที ยบทั้ง 2 สภาพการณ์จากเงื่ อนไขเดี ยวกัน ซี่ งเป็ นการเปรี ยบเที ยบ
เหตุการณ์ของความต้องการนํ้าทางทฤษฎีและการสังเคราะห์ปริ มาณนํ้าต้นทุนย้อนหลัง เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพการ
พัฒนาโครงการ การใช้น้ าํ แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างการใช้น้ าํ กับปริ มาณนํ้าต้นทุน” (กรมชลประทาน, 2557)
“ซึ่ งปั จจุ บนั ได้ใช้โ ปรแกรมช่ วยคํา นวณประเภท Spreadsheet เช่ น Microsoft Excel มาประยุกต์ใช้เ พื่ อให้การ
คํานวณสะดวกรวดเร็ ว โดยข้อมูลด้านอุทกวิทยาที่ ใช้จะเป็ นค่าเฉลี่ยที่ ได้จากการเก็บข้อมูลในอดี ต ข้อมูลที่ ตอ้ ง
ทราบได้แก่ปริ มาณนํ้าต้นทุนที่จะไหลลงอ่างเก็บนํ้า การสู ญเสี ยนํ้าออกจากอ่างเก็บนํ้าเนื่องจากการระเหยและรั่วซึ ม
ปริ มาณความต้องการใช้น้ าํ ที่ คาดว่าจะต้องใช้จากอ่างเก็บนํ้า ความสัมพันธ์ระหว่างความจุ กบั พื้นที่ อ่างเก็บนํ้า”
(ปรัชญา ฉายวัฒนา, 2563)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

พื้นที่โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยบง ตั้งอยู่ที่ ต.นํ้าร้อน อ.วิเชี ยรบุรี จ.เพชรบูรณ์ พิกดั ตามแผนที่มาตราส่ วน
1:50,000 47QNT 301-477 ระวาง 5240II Latitude 15˚ 38” 12.2’ เหนือ Longitude 101˚ 18” 41.1’ ตะวันออก
ปริ มาณฝนเฉลีย่

เมื่อทําการ Thiessen Polygon สถานี ใกล้เคียง พบว่ามีเพียงสถานี วดั ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยเพียงสถานี เดียวที่มี
อิทธิ พลต่อพื้นที่โครงการ แสดงดัง Fig.1 จึงใช้ขอ้ มูลปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยของสถานี 360122 ต.นํ้าร้อน อ.วิเชี ยรบุรี
จ.เพชรบูรณ์ ช่วงปี ข้อมูล 2513–2559 เป็ นสถานีตวั แทนในการคิดปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ย โดยมีปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยต่อปี
คือ 1,098.60 มม./ปี
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Fig. 1 The average rainfall of the station 360122 and Thiessen Polygon analysis results via ArcMap
ปริ มาณนํา้ ท่ าเฉลีย่
โครงการมีพ้ืนที่รับนํ้าฝน 15.15 ตร.กม. จากการนําปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยมาคํานวณหาปริ มาณนํ้าท่าเฉลี่ยผ่านวิธี
Rational Method ได้ปริ มาณนํ้าท่ าเฉลี่ ย แสดงดัง Table 1 เมื่ อนําไปเที ยบเคี ยงกับสถานี วดั นํ้าท่ า S.10 เพื่ อปรั บแก้
ปริ มาณนํ้าท่าเฉลี่ยรายเดือนให้มีความใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริ ง จึงได้ปริ มาณนํ้าท่าเฉลี่ย แสดงดัง Table 2 และ
การกําหนดระดับกักเก็บนํ้าควรมีค่าไม่มากกว่าปริ มาณนํ้าท่าเฉลี่ยรายปี ที่ไหลผ่านบริ เวณพื้นที่โครงการ
Table 1 The calculation table of an average runoff volume using Rational Method
Month
April
May
June
July
August
September
October
November
December
January
February
March
Total

Rainfall (mm.)
67.60
131.90
130.50
167.70
204.40
230.70
97.70
14.50
3.10
5.70
13.00
31.80
1,098.60

D.A. (km^2)
15.15
15.15
15.15
15.15
15.15
15.15
15.15
15.15
15.15
15.15
15.15
15.15
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R.O.coeft (%)
7.243
14.570
13.389
23.206
27.959
36.365
19.141
3.367
1.890
2.227
3.173
5.607

Runoff (m^3)
74,181
291,151
264,706
589,588
865,789
1,270,983
283,319
7,396
888
1,923
6,248
27,013
3,683,184
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Table 2 The calculation table of an average runoff volume for project area
Month
April
May
June
July
August
September
October
November
December
January
February
March
Total

Average runoff (mm)
66,297
290,972
305,704
585,626
821,350
1,241,233
302,021
11,050
3,683
7,366
11,050
36,832
3,683,184

ปริ มาณตะกอน
จากการคํานวณปรากฏว่ามีปริ มาณตะกอนที่กน้ อ่างเก็บนํ้า 189,375 ลูกบาศก์เมตร และการกําหนดระดับ
Dead Storage ของอ่างเก็บนํ้าควรมีค่าไม่ต่าํ กว่าค่าปริ มาณตะกอนตกจมที่กน้ อ่างเก็บนํ้า
กําหนดระดับกักเก็บนํา้ และระดับ Dead Storage
จากข้อมูลนํ้าปริ มาณนํ้าท่าไหลผ่านหัวงานและปริ มาณตะกอนสะสมในรอบ 50 ปี กําหนดระดับเก็บกักนํ้า
คือ +190.00ม. (รทก.) และระดับ Dead Storage คือ +179.00 ม. (รทก.) โดยการพิจารณาโค้งความจุ แสดงดัง Fig. 2

Water Level - Meters (MSL)
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0.45

0.40

0.35

Surface area (square kilometers)
0.30
0.25
0.20
0.15

192
191
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178
177
176
175
174
173

0.10

0.05

0.00

Surface area
Capacity
0.00

0.50

1.00
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Fig. 2 The diagram of water surface area and water storage capacity at different levels in the project area
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พืน้ ที่รับประโยชน์
โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยบง วิเคราะห์ผา่ นวิธีจาํ ลองการปฏิบตั ิงานของอ่างเก็บนํ้าด้วย Reservoir Operation
Study ( ROS) สามารถส่ งนํ้าในฤดูแล้งได้ 3,000 ไร่ และส่ งให้ฤดูฝนได้ 590 ไร่ แสดงดัง Table 2 และแผนที่แสดง
ขอบเขตพื้นที่รับประโยชน์ แสดงดัง Fig. 3
Table 2 The calculation table of the Reservoir Operation Simulation (ROS)
RESERVOIR OPERATION STUDY

Huai Bong
Project.....................................................
Nam Ron
Tambol....................................................
Wichian Buri
Amphur...................................................
Phetchabun
Changwad...............................................
Row
ITEM
No.
1 Average rainfall
mm.
2 Evaporation and Seepage
mm.
3 Quantity in storage at start of period
1,000 m.3
4 Inflow from runoff
1,000 m.3
5 Average water surface area of lake
1,000 m.2
6 Rainfall over water surface area
1,000 m.3
7 Evaporation and Seepage
1,000 m.3
8 Net total gain or loss
1,000 m.3
9 Total quantity for period
1,000 m.3
10 Requirement for rice per rai
m.3
11 Requirement for upland crop per rai
m.3
12 Quantity required for rice - rai
3,000 rai 1,000 m.3
13 Quantity required for upland crop - rai 590 rai 1,000 m.3
14 Quantity required for water supply
1,000 m.3
15 Quantity required for Pumping Station
1,000 m.3
16 Total Quantity required
1,000 m.3
17 Shortage (If row 9-15 less than dead storage) 1,000 m.3
18 Excess or spill (In flow 9-16 more than res.cap 1,000 m.3
19 Caried over to next period
1,000 m.3

OCT

NOV

DEC

JAN

FEB

Reservoir Capacity......………2,943,253 ............m.3
Dead Storage.....………….... 189,375 ............m.3
3,683,184
Average Annual Runoff Volume.........................MCM

PERIOD
MAR APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

97.7

14.5

3.1

5.7

13.0

31.8

67.6

131.9

130.5

167.7

204.4

109.4

104.7

101.1

102.6

114.0

141.4

141.9

126.5

109.2

111.0

90.8

230.7
96.6

2,265.8

2,943.3

2,557.7

2,088.2

1,657.5

1,348.0

1,342.4

1,375.3

858.3

261.8

197.5

1,012.3

302.0

11.0

3.7

7.4

11.0

36.8

66.3

291.0

305.7

585.6

821.4

1,241.2

352.8

423.3

388.0

320.1

287.4

254.3

254.3

254.3

199.1

93.7

70.0

199.1

34.5

6.1

1.2

1.8

3.7

8.1

17.2

33.5

26.0

15.7

14.3

45.9

38.6

44.3

39.2

32.8

32.8

35.9

36.1

32.2

21.7

10.4

6.4

19.2

297.9

-27.1

-34.3

-23.7

-18.0

9.0

47.4

292.3

309.9

590.9

829.3

1,267.9

2,563.6

2,916.1

2,523.3

2,064.5

1,639.5

1,356.9

1,389.8

1,667.7

1,168.3

852.7

1,026.8

2,280.3

264.9

297.3

213.6

0.0

213.3

583.0

712.9

665.4

469.6
794.8

892.0

640.7

0.0

125.8

344.0

420.6

392.6

277.0

14.5

14.5

14.5

14.5

14.5

14.5

14.5

14.5

14.5

14.5

14.5

14.5

140.3

358.5

435.1

407.1

291.5

14.5

14.5

809.3

906.5

655.2

14.5

14.5

2,423.3

2,557.7

2,088.2

1,657.5

1,348.0

1,342.4

1,375.3

858.3

261.8

197.5

1,012.3

2,265.8

Fig. 3 The picture of storage area and land use of the project
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ด้ านสิ่ งแวดล้ อมเบือ้ งต้ น
จากการซ้อนทับแผนที่ ดว้ ยโปรแกรม ArcGIS 10.5 พบว่าพื้นที่ โครงการไม่เข้าเขตพื้ นที่ ป่าอนุ รักษ์โซน C
และไม่เข้าเขตพื้นที่ช้ นั คุณภาพลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 แสดงดัง Fig. 4 บริ เวณโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยบงไม่พบเขตพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติและไม่พบพื้นที่เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่า จึงไม่จาํ เป็ นต้องจัดทํารายงานศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(A)

(B)

Fig. 4 The overlapping territory between the project area and forest boundaries (A), watershed classification area (B)
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การประชาสั มพันธ์ โครงการและการมีส่วนร่ วมของประชาชน
เมื่อวันที่ 25 สิ งหาคม 2563 ณ.ที่ทาํ การองค์การบริ หารส่ วนตําบลนํ้าร้อน อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยมีนางสาวนพรัตน์ สี สินลา ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลนํ้าร้อน ปฏิบตั ิหน้าที่ นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล
นํ้าร้อน เป็ นประธานในการประชุ ม โดยมีผูไ้ ด้รับประโยชน์และผูเ้ สี ยผลประโยชน์จากโครงการ เข้าร่ วมประชุ ม
ทั้งหมด 139 คน และมีผตู ้ อบแบบสอบถาม 104 ชุด จากแบบสอบถามได้ผล แสดงดัง Fig. 5
86.54 percent of people want this project
0 percent of people do not want this project
2.88 percent of people do not have an opinion about this project
9.62 percent of people do not respond
0.96 percent of people cannot decide and need more information about this project

Fig. 5 The people’s demand for Huai Bong Reservoir Project, Nam Ron Sub-District, Wichian Buri District,
Phetchabun Province.

สรุ ป

จากการศึ กษาเบื้ องต้นพบว่า ตําแหน่ งที่ ต้ งั หัวงานของโครงการอ่า งเก็บนํ้าห้วยบง ตั้งอยู่ที่ ต.นํ้าร้ อ น
อ.วิ เ ชี ย รบุ รี จ.เพชรบู ร ณ์ พิ กัด ตามแผนที่ ม าตราส่ ว น 1:50,000 ที่ 47 QNT 301-477 ระวาง 5240II Latitude ที่
15◦ 38” 12.2’ เหนื อ longitude ที่ 101◦ 15” 41.11’ ตะวันออก มี พ้ื นที่ รับนํ้าลงอ่าง 15.15 ตร.กม. ส่ วนลาดเทของ
ลํานํ้าบริ เวณที่ ต้ งั อ่างเก็บนํ้า 1:56 ปริ มาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ โครงการ 1,081.66 มม./ปี ปริ มาณนํ้าท่าที่ ไหลลงอ่าง
3.24 ล้าน ลบ.ม./ปี ระดับท้องนํ้า +173.00 ม.(รทก.) ระดับ Dead Storage +179.00 ม.(รทก.) ระดับเก็บกัก +190.00
ม.(รทก.) พื้นที่ ผิวอ่างที่ ระดับเก็บกัก 264.54 ไร่ ความจุอ่างที่ ระดับ Dead Storage 0.23 ล้าน ลบ.ม. ความจุ อ่างที่
ระดับเก็บกัก 2.9 ล้าน ลบ.ม. พื้ นที่ รับประโยชน์ฤดู ฝน 3,000 ไร่ ฤดู แล้ง 590 ไร่ ระบบส่ งนํ้าแบบ Gravity ผ่าน
River Outlet ลงสู่ ลาํ นํ้า เดิ ม พื้ นที่ โ ครงการไม่ เ ข้า เขตพื้ นที่ ป่ าอนุ รั กษ์ ไม่ เ ข้า เขตพื้ นที่ ช้ ันคุ ณ ภาพลุ่ มนํ้า ชั้นที่ 1
ทุ กขนาด ไม่ เ ข้า เขตพื้ นที่ ป่าสงวนแห่ งชาติ และไม่ เ ข้า เขตรั กษาพันธุ์ สัต ว์ป่ า จึ งไม่ เ ข้า ข่ า ยต้องจัด ทํา รายงาน
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และจากการมีส่วนร่ วมของประชาชนมีความคิดเห็นว่าต้องการให้มีโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วย
บงร้อยละ 86.54 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติ มร้อยละ 2.88 ไม่มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับโครงการร้อยละ 0.96 ไม่ระบุลงใน
แบบสอบถามร้อยละ 9.62 และไม่ตอ้ งการโครงการร้อยละ 0 โดยมีขอบเขตการสํารวจ ดังนี้ 1) สํารวจแผนที่อ่างเก็บ
นํ้า 3.00 ตร.กม. สํารวจถึงระดับ +220.00 ม.(รทก.) โดยแสดงระดับทุก 1.00 ม. 2) สํารวจแผนที่หวั งานและอาคาร
ประกอบเหนื อนํ้าและท้ายนํ้าอย่างละ 1.00 ก.ม. 3) สํารวจรู ปตัดลํานํ้าบริ เวณโครงการยาวประมาณ 2.00 กิโลเมตร
โดยสํารวจเหนื อนํ้า 1.00 กิ โลเมตรและท้ายนํ้า 1.00 กิ โลเมตร ทํารู ปตัดทุ ก ๆ 100.00 เมตร ซ้ายและขวาข้างละ
100.00 เมตร พร้อมทั้งแสดงระดับนํ้าขณะสํารวจ ระดับนํ้านองสู งสุ ดที่มีประวัติไว้ดว้ ย และให้แสดงรู ปตัดบริ เวณ
ที่ ต้ งั ของแนวเขื่อนด้วย 4) สํารวจบริ เวณพื้นที่ รับประโยชน์ดา้ นท้ายอ่างเก็บนํ้าประมาณ 15 ตารางกิ โลเมตร หรื อ
สํารวจถึงระดับประมาณ +179 ม.(รทก.) โดยแสดงระดับทุกๆ 1.00 เมตร
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Simulation variance of water storage level: Case study of Khundan Prakarnchon Dam
ณัฐวดี แย้ มสาย, ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี*
Nattawadee Yamsai, Suphawut Malaikrisanachalee*
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ 10900
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand.
* Corresponding author. E-mail address: nattawadee.y@ku.th

บทคัดย่ อ

เขื่อนขุนด่านปราการชล ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ลุ่มนํ้านครนายก ซึ่ งในช่วงฤดูน้ าํ หลากสภาพนํ้าหลากมีความผันแปรสู ง
ประกอบกับอ่างเก็บนํ้ามีขนาดความจุเพียง 70 เปอร์ เซ็นต์ ของปริ มาณนํ้าท่ารายปี เฉลี่ย การบริ หารจัดการนํ้าของเขื่อนใช้
วิธีการจําลองการปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้าโดยใช้โปรแกรม Reservoir Operation Simulation ซึ่งช่วยจําลองสภาพปริ มาณนํ้าใน
อ่างเก็บนํ้า ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้หลักสมดุลของนํ้าในอ่างเก็บนํ้า เพื่อให้การบริ หารจัดการนํ้าเกิดประสิ ทธิภาพ
สู งสุ ด งานวิจยั นี้ ได้ทาํ การศึกษาความแปรปรวนของการจําลองสถานการณ์น้ าํ จากค่าความคลาดเคลื่อนของผลการจําลอง
เปรี ยบเทียบกับปริ มาณนํ้าที่เกิดขึ้นจริ ง โดยแบ่งการเปรี ยบเทียบเป็ นรายฤดูกาล และรายปี จํานวน 9 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2554
ถึ ง พ.ศ. 2562 โดยชุ ดข้อมูลนําเข้าคือข้อมูลปริ มาณนํ้าไหลเข้าอ่างเก็บนํ้ารายวัน แบ่ งออกเป็ น 6 กรณี ศึกษา ได้แก่ กรณี
ค่าเฉลี่ย, กรณี เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 20, กรณี เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 50, กรณี เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 80, กรณี ค่าสู งสุ ด, และกรณี ค่าตํ่าสุ ด ซึ่ ง
จากการศึกษาจะพบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบค่าดังกล่าวสามารถจําแนกโอกาสที่เกิดค่าความคลาดเคลื่อนว่าอยูใ่ นช่วงใด ทําให้
การประเมินสภาพปริ มาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้าแม่นยํามากยิง่ ขึ้น
คําสําคัญ: เขื่อนขุนด่านปราการชล, ความคลาดเคลื่อน, จําลองการปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้า

Abstract

Khundan Prakanchon Dam is located in the Nakhon Nayok River Basin. The flood magnitude change highly in
flood season. In addition, the reservoir has a capacity of only 70percent of the average annual runoff. The water
management of the dam uses the Reservoir Operation Simulation program, which simulates the condition of the reservoir
water volume from the happening of various activities using the water balance principle in the reservoir. In order to optimize
water management, the variance of the water simulation was studied from the simulation results which compared with the
actual water content. The comparison can be divided into seasonally and annually for 9 years between 2011 and 2019.
Moreover, the data set was the daily flow into reservoirs, and it can be divided into 6 cases studies. For example, the mean
case, the 20th percentile case, the 50th percentile case, the 80th percentile case, the maximum case, and the lowest case.
From the study, it revealed that we can separated the oppotunities of the shift in the range when comparing these values
which it can be identified. This makes the assessment of the condition of the water content in the reservoir more accurate.
Keywords: errors value, Khundan Prakanchon Dam, reservoir simulation
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คํานํา

นํ้าจัดเป็ นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ และเป็ นทรัพยากรที่
มีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีความต้องการใช้น้ าํ เพื่อการเกษตรโดยถือว่าเป็ นกลุ่ม
ที่มีความต้องการใช้น้ าํ สู งสุ ด ตามมาด้วยการใช้น้ าํ เพื่อการอุปโภคบริ โภค ภาคการท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม และ
การรักษาระบบนิ เวศตามลําดับ จะเห็นได้ว่าจากการขยายตัวทางเศรษฐกิ จและสังคมที่ เติ บโตอย่างรวดเร็ ว ทําให้
ประเทศไทยมีความต้องการใช้น้ าํ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง แต่เนื่ องจากนํ้าเป็ นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด และปั จจุบนั
เป็ นที่ทราบกันดีว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจากเดิ มอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้ฤดูกาลต่างๆแปรปรวนไปจากเดิ ม
บางปี ฝนตกมากเกิ นไปจนเกิ ดปั ญหานํ้าท่ วม บางปี ตกน้อยจนเกิ ดปั ญหาภัยแล้งกลายเป็ นความเสี่ ยงในการใช้
ทรัพยากรนํ้า ดังนั้นการบริ หารจัดการทรัพยากรนํ้า จึงสําคัญต่อการดําเนิ นการเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาวะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมรับมือในอนาคต
การบริ ห ารจัด การนํ้า ในอ่ า งเก็ บ นํ้า ของกรมชลประทาน ได้นํา โปรแกรมการจํา ลองการปฏิ บ ัติ การ
อ่างเก็บนํ้า (Reservoir Operation Simulation) มาเป็ นเครื่ องมือช่ วยในการวางแผนบริ หารจัดการนํ้าในอ่างเก็บนํ้า
สิ่ งสําคัญที่มีผลต่อความสําเร็ จหรื อล้มเหลวของการปฏิ บตั ิ การอ่างเก็บนํ้า คือการคาดคะเนปริ มาณนํ้าไหลเข้าอ่าง
เก็บนํ้าในช่วงระยะเวลาวางแผนล่วงหน้า เช่น ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ถ้าสามารถรับรู ้ปริ มาณนํ้าไหลลงอ่างเก็บนํ้า
ในแต่ละเดือนในช่วง 12 เดือนข้างหน้า การวางแผนจะทําได้ง่าย โดยขั้นแรกจะสมมุติแผนการใช้น้ าํ จากอ่างเก็บนํ้า
แล้วจึงทําการวิเคราะห์สมดุลนํ้าในอ่างเก็บนํ้าในแต่ละเดือนอย่างต่อเนื่ อง 12 เดือน ผลการวิเคราะห์สมดุลของนํ้าจะ
ทําให้ทราบว่าควรเก็บกักนํ้าแต่ละเดือนเท่าใด ควรส่ งนํ้าในแต่ละเดือนเท่าใด และเมื่อใดจะมีการขาดแคลนนํ้าและ
การไหลล้นอ่างเก็บนํ้า เพื่อการปรับแผนในการบริ การจัดการนํ้าให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด
งานวิ จัย นี้ จึงมี วตั ถุ ประสงค์ในการศึ กษาความแปรปรวนของการจํา ลองสถานการณ์ น้ ํา จากค่ า ความ
คลาดเคลื่ อนของการคาดคะเนปริ มาณนํ้าไหลลงอ่างเก็บนํ้าของอ่างเก็บนํ้าขุนด่ านปราการชล ซึ่ งเป็ นแหล่งนํ้า
ต้นทุนหลักของจังหวัดนครนายก ที่ภารกิจหลักในการส่ งนํ้าเพื่อการเกษตร การอุปโภค-บริ โภค การผลักดันนํ้าเค็ม
ของลุ่มนํ้าบางปะกง การผลิตกระแสไฟฟ้าและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว โดยนําค่าข้อมูลสถิติต่างๆ ของอ่างเก็บ
นํ้ามาใช้ในการคํานวณประเมินสถานการณ์น้ าํ ในอ่างเก็บนํ้า และเพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยในการวางแผนการจัดสรร
นํ้า โดยการจํา ลองปริ ม าณนํ้า ไหลลงอ่ า งเก็ บ นํ้า ในช่ ว งเวลาต่ า งๆ นํา มาเป็ นข้อ มู ล ประกอบ ในการติ ด ตาม
สถานการณ์น้ าํ ในอ่างเก็บนํ้าในช่วงเวลาต่างๆ ได้

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ที่ศึกษา
อ่ า งเก็บ นํ้า ขุนด่ า นปราการชลเป็ นโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดํา ริ อยู่ใ นความรั บผิ ด ชอบของ
โครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษาขุนด่านปราการชล สํานักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน ตั้งอยู่ตาํ บลหิ นตั้ง
อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ เขื่อนคอนกรี ตบดอัดและเขื่อนดินปิ ดช่องเขาตํ่า สามารถ
เก็บกักนํ้าได้สูงสุ ด 224 ล้านลูกบาศก์เมตร จัดสรรนํ้าให้พ้ื นที่ ชลประทาน จํานวน 185,000 ไร่ โดยอ่างเก็บนํ้า
ขุนด่านปราการชลอยู่ในลุ่มนํ้านครนายก ซึ่ งเป็ นลุ่มนํ้าย่อยของลุ่มนํ้าบางปะกง ลุ่มนํ้านครนายกครอบคลุมพื้นที่
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อําเภอเมือง อําเภอบ้านนา อําเภอปากพลี และอําเภอองครักษ์ของจังหวัดนครนายก มีเนื้ อที่ 2,433ตารางกิโลเมตร
ต้นนํ้าของแม่น้ าํ นครนายกเกิ ดจากเขตอุทยานแห่ งชาติ เขาใหญ่ ซึ่ งติ ดทางทิ ศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มียอดเขาสู ง
ประมาณ 1,000–1,300 เมตร เนื่องจากพื้นที่ลุ่มนํ้ามีเทือกเขาดงพญาเย็น (เขาใหญ่) อยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ซึ่ งเป็ นแนวปะทะของลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ ทําให้มีฝนตกชุก โดยเฉลี่ยประมาณ 2,600 มม./ปี และมีน้ าํ ท่าเฉลี่ย
ประมาณ 292.45 ล้าน ลบ.ม. (กรมชลประทาน, 2552)

Fig. 1 Study area
การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ ยวกับอ่างเก็บนํ้า ได้แก่ รายละเอียดอ่างเก็บนํ้า แผนและผลการจัดสรรนํ้าเฉลี่ย
รายวัน อัตราการระเหยสะสมประจําเดือน ข้อมูลโค้งความจุ ข้อมูลปริ มาณนํ้ารายวัน โดยใช้ขอ้ มูลสถิติจาํ นวน 9 ปี
ระหว่ า ง พ.ศ. 2554 ถึ ง พ.ศ. 2562 โดยบัน ทึ ก ค่ า ข้อ มู ล ลงในโปรแกรมการจํา ลองการปฏิ บัติ ก ารอ่ า งเก็บนํ้า
(Reservoir Operation Simulation) ซึ่ งเป็ นโปรแกรมช่ วยจําลองสภาพปริ มาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้าที่ เกิ ดจากกิ จกรรม
ต่างๆโดยใช้หลักสมดุลของนํ้าในอ่างเก็บนํ้า โดยหลักสมดุลของนํ้าในอ่างเก็บนํ้า คือ ปริ มาณนํ้าที่ไหลเข้าอ่างเก็บ
นํ้า – ปริ มาณนํ้าที่ไหลออกจากอ่างเก็บนํ้าทั้งหมด = ปริ มาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้าที่เปลี่ยนไป

Fig. 2 Water Balance
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ตัวโปรแกรมถูกเขียนขึ้ นมาจาก Visual Basic for Applications ที่มีอยู่ใน Microsoft Excel โดยการทํางาน
ของโปรแกรมแบ่ ง ได้ 3 กรณี ดัง นี้ กรณี รั น โปรแกรมครั้ งแรก กรณี อ ัพ เดทรายสั ป ดาห์ กรณี ข้ ึ นปี ใหม่
(กรมชลประทาน, 2554) ในงานวิจยั นี้ เลื อกใช้กรณี ข้ ึ นปี ใหม่ โดยการบันทึ กค่า Inflow คาดการณ์ แบ่ งออกเป็ น
6 กรณี ศึกษา ได้แก่ กรณี ค่าเฉลี่ย, กรณี เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 20, กรณี เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 50, กรณี เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 80, กรณี
ค่าสู งสุ ด, และกรณี ค่าตํ่าสุ ด ลงในชี ต Simulation แบบรายวัน จํานวน 365 วัน เมื่อโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลเสร็ จ
แล้ว จะแสดงค่ า Level, Storage, Inflow, Outflow, Spill ในชี ต Simulation โดยทําการทํานายล่วงหน้าแบบรายปี
ย้อนหลังจํานวน 9 ปี (พ.ศ. 2554–2562) เพื่อนําค่า Inflow ที่ได้มาเปรี ยบเทียบ

Fig. 3 Comparison of inflow between observed and estimated from simulation.
การแจกแจงข้ อมูล
ในงานวิจยั นี้ นาํ ค่า Inflow ที่ ได้จาก Simulation ของอ่างเก็บนํ้าขุนด่านปราการชลที่ เป็ นข้อมูลรายวันมา
เปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่ เกิดขึ้ นจริ งด้วยการจัดกลุ่มค่าความคลาดเคลื่อน (Error) ด้วยวิธีการแจกแจงความถี่ของค่า
ความคลาดเคลื่อน (Error) โดยการแบ่งช่วงของข้อมูลช่วงละ 0.50 mcm ตั้งแต่ช่วง -20.00 ถึง 20.00 mcm สร้างเป็ น
category เพื่อดูวา่ ค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นช่วงไหนบ้าง ดังแสดงใน Table 1
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Table 1 Number of times in rank of error
Rank of Error
[-5.5,-5)
[-5,-4.5)
[-4.5,-4)
[-4,-3.5)
[-3.5,-3)
[-3,-2.5)
[-2.5,-2)
[-2,-1.5)
[-1.5,-1)
[-1,-0.5)
[-0.5,0)
[0,0.5)
[0.5,1)
[1,1.5)
[1.5,2)
[2,2.5)
[2.5,3)
[3,3.5)
[3.5,4)
[4,4.5)
[4.5,5)
[5,5.5)

Case
Avg
8
8
16
12
19
27
27
60
61
117
479
1,672
345
213
102
54
17
7
3
1
0
0

Case
percentile 20
12
15
14
28
41
45
53
96
166
204
1,089
1,342
114
13
3
0
0
0
0
0
0
0

Number of Times
Case
Case
percentile50 percentile80
11
10
11
6
14
9
16
13
25
15
32
14
49
21
60
36
104
45
163
83
628
348
1,697
1,617
238
306
128
219
43
215
18
123
5
72
2
41
0
22
0
25
0
7
0
4

Case
Maximum
5
9
8
6
8
14
11
24
21
39
207
1,298
297
247
168
173
113
117
100
89
77
49

Case
Minimum
10
18
26
34
48
40
101
119
187
247
1,524
842
27
3
0
0
0
0
0
0
0
0

สร้ างกราฟ Histogram
เมื่ อทราบกลุ่มข้อมูลของค่ าความคลาดเคลื่ อน (Error)ว่าเกิ ดขึ้ นในช่ วงไหนบ้างแล้วนั้น ผูว้ ิจยั จึ งจัดทํา
กราฟ Histogram ของข้อมูลค่าความคลาดเคลื่อน (Error) เพื่อให้เห็นการกระจายตัวของข้อมูลได้ชดั เจนมากขึ้ น
ประโยชน์ประการสําคัญของการใช้ Histogram คือการใช้เพื่อวิเคราะห์ความถี่ของข้อมูลแล้วตัดสิ นใจว่า การแจก
แจงหรื อการกระจายข้อมูลแบบใด เพื่อใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของข้อมูลแสดงดัง Fig. 4
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Fig. 4 Histogram Bar of times in rank of error
สร้ างโค้ งความถีส่ ะสม Cumulative Curve
จัดทํากราฟความถี่สะสมเพื่อหาความสัมพันธ์ของช่วงค่าความคลาดเคลื่อน (Error) กับความถี่สะสม โดย
ให้แ กน x แทนช่ ว งความคลาดเคลื่ อ น (Error) และให้แ กน y แทน ความถี่ ส ะสม (จํา นวนครั้ งที่ เ กิ ด ค่ า ความ
คลาดเคลื่อน)

Fig. 5 Cumulative Curve
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สร้ าง Relative Cumulative Frequency Distribution
เพื่อหาว่าความถี่ของค่าความคลาดเคลื่อนที่เป็ นไปได้ มีจาํ นวนมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับความถี่ของค่า
ความคลาดเคลื่อนทั้งหมด ดังแสดงใน Table 2
Table 2 Relative Cumulative Frequency in rank of error
Rank of Error

Case
Avg

Case
percentile 20

[-5,-4.5)
[-4.5,-4)
[-4,-3.5)
[-3.5,-3)
[-3,-2.5)
[-2.5,-2)
[-2,-1.5)
[-1.5,-1)
[-1,-0.5)
[-0.5,0)
[0,0.5)
[0.5,1)
[1,1.5)
[1.5, 2)
[2,2.5)
[2.5,3)
[3,3.5)
[3.5,4)
[4,4.5)
[4.5,5)
[5,5.5)

2%
2%
3%
3%
4%
5%
7%
8%
12%
27%
77%
88%
94%
98%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2%
3%
4%
5%
6%
8%
11%
16%
22%
55%
96%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Relative Cumulative Frequency
Case
Case
percentile50
percentile80

2%
2%
3%
4%
5%
6%
8%
11%
16%
35%
87%
94%
98%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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1%
2%
2%
3%
3%
4%
5%
6%
9%
19%
68%
78%
84%
91%
95%
97%
98%
99%
99%
100%
100%

Case
Maximum

Case
Minimum

1%
1%
1%
2%
2%
2%
3%
4%
5%
11%
51%
60%
67%
72%
78%
81%
85%
88%
90%
93%
94%

3%
3%
5%
6%
7%
10%
14%
20%
27%
73%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

จากการวิจยั เมื่อนําค่า Error ที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างละเอียดพบว่า ค่าการทํานายปริ มาณนํ้าไหลลงอ่าง
กรณี เปอร์ เซ็นต์ไทลที่ 50 มีแนวโน้มใกล้เคียงกับค่าที่เกิดขึ้นจริ งมากที่สุด เมื่อเทียบจากข้อมูลจํานวน 9 ปี ย้อนหลัง
(พ.ศ. 2554–2562) ซึ่ งส่ วนใหญ่ค่าการทํานายมีแนวโน้มตํ่ากว่าค่าความเป็ นจริ ง (underestimate) ยกเว้นปี พ.ศ. 2554
และปี พ.ศ.2561 เมื่ อวิ เ คราะห์ ค วามถี่ ข องการเกิ ด ค่ า ความคลาดเคลื่ อ น (Error) จะพบว่า มี 5 กรณี ที่มีค่ า ความ
คลาดเคลื่อนอยู่ในช่ วง 0.00 – 0.50 mcm ยกเว้นกรณี ค่าตํ่าสุ ด จะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วง -0.50 – 0.00 mcm
และเมื่ อ นํา ข้อ มู ลค่ า ความคลาดเคลื่ อ นของตารางแจกความถี่ ส ะสมสั มพัท ธ์ (Relative Cumulative Frequency
Distribution) จะพบความเป็ นไปได้ ที่ 90 % ที่ จะเกิ ดความคลาดเคลื่ อน(Error) ในแต่ ละช่ วงของ 6 กรณี ได้ดงั นี้
กรณี ค่าเฉลี่ย จะอยู่ในช่วง 2.50–3.00 mcm, กรณี เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 20 อยู่ในช่วง 1.50–2.00 mcm, กรณี เปอร์ เซ็นไทล์
ที่ 50 อยู่ใ นช่ ว ง 2.00–2.50 mcm, กรณี เ ปอร์ เ ซ็ นไทล์ที่ 80 อยู่ใ นช่ วง 3.00–3.50 mcm, กรณี ค่ า สู งสุ ด อยู่ใ นช่ ว ง
5.50–6.00 mcm, และกรณี ค่าตํ่าสุ ด อยูใ่ นช่วง 1.50–2.00 mcm

สรุ ป

จากผลการวิ จัย พบว่ า การนํา โปรแกรมการจํา ลองการปฏิ บัติ ก ารอ่ า งเก็ บ นํ้า (Reservoir Operation
Simulation) มาช่วยในการวางแผนบริ หารจัดการนํ้าของอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ที่มีความจุเกิน 100 ล้าน ลบ.ม.ความ
แม่ นยําในการคาดคะเนข้อมู ลปริ มาณนํ้าไหลลงอ่ างมี ความสําคัญอย่างมากที่ จะได้ผลการจําลองที่ ใกล้เคี ย งกับ
สถานการณ์ที่เกิ ดขึ้ นจริ ง โดยควรเลือกนําค่าข้อมูลที่ มีแนวโน้มใกล้เคี ยงที่ สุดและมีความเสี่ ยงตํ่าที่ สุดในการนําค่ า
ข้อมูลมาใช้ ทั้งนี้ ยงั มีปัจจัยอื่นที่ตอ้ งนํามาร่ วมในการพิจารณาข้อมูลในการนําเข้าข้อมูลจําลองการปฏิบตั ิ การอ่างเก็บ
นํ้า เช่น กิจกรรมการใช้น้ าํ ของอ่างเก็บนํ้า สภาพอากาศ ณ เวลานั้น ซึ่ งควรมีการติ ดตามเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับสภาพอากาศ
จากทางกรมอุตุนิยมวิทยา มาประกอบการตัดสิ นใจ จะเห็นได้จาก ปี พ.ศ. 2554 ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนของการทํานาย
สู ง เนื่ องจากอิ ทธิ พลของปรากฎการณ์ ลานี ญา ส่ งผลให้เกิ ดฝนตกหนักและทําให้เกิ ดอุทกภัยใหญ่ในประเทศไทย
(สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า. 2554)

กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก เป็ นอย่างสู ง
ที่ ได้กรุ ณาให้คาํ แนะนํา แนวคิ ดในการดําเนิ นงานวิจยั อย่างดี ยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณ โครงการส่ งนํ้าและ
บํารุ งรักษาขุนด่านปราการชล กรมชลประทาน ในความอนุเคราะห์สนับสนุนข้อมูลในการทําโครงการวิทยานิพนธ์

เอกสารอ้ างอิง

กรมชลประทาน. 2552. โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ . กรุ งเทพมหานคร : กลุ่มกิ จกรรม
พิเศษ กรมชลประทาน.
กรมชลประทาน. 2554. คู่มือการจําลองการปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้า. กรุ งเทพมหานคร : กระบวนการบริ หารจัดการนํ้า
กรมชลประทาน.

303

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

กรมอุตุนิยมวิทยา. 2562. พายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้นในบริ เวณพื้นที่ครอบคลุมในปี พ.ศ. 2561. กรุ งเทพมหานคร :
ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา.
สุ วฒั น์ ศรี วิทยารักษ์. 2540. สถิติเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 8. สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, กรุ งเทพฯ.
สถาบั น สารสนเทศสนเทศทรั พ ยากรนํ้ า (องค์ ก รมหาชน). 2554 บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ม หาอุ ท กภั ย ปี 2554.
https://tiwrm.hii.or.th/current/flood54.html/, 10 กุมภาพันธ์ 2564.

304

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความล่ าช้ าของงานก่ อสร้ าง กรณีศึกษา สํ านักก่ อสร้ างทาง กรมทางหลวงชนบท
The factors affecting delays of construction projects: A case study of Bureau of road construction,
department of Rural Roads
ก่ อเกียรติ ศานติชาติศักดิ์*, วัชรินทร์ วิทยกุล, ดีบุญ เมธากุลชาติ
Korkiat Santichatsak*, Watcharin Witayakul, Deeboon Methakullachat
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ 10900
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand.
* Corresponding author. E-mail address: taam_noochang2@outlook.com

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อระบุปัจจัยที่ทาํ ให้การดําเนิ นงานโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท เกิดความล่าช้า
ในงานก่อสร้าง การวิเคราะห์สาเหตุและระดับความเสี่ ยงดําเนินการโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการศึกษาจํานวน 122 คน
รวมทั้ง นํา ข้อ มู ล มาวิเ คราะห์ ผลทางสถิ ติ ด้ว ยโปรแกรมสํา เร็ จ รู ป SPSS ในการทดสอบสมมติ ฐ านวิเคราะห์ ด้ว ยสถิ ติ
Independent-Samples T Test โดยมีค่าเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซนต์ ค่าความคาดเคลื่อน 0.05 จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิด
ความล่าช้าในการก่อสร้าง ประกอบด้วย บุคลากร การเงิน กระบวนการก่อสร้าง เครื่ องมือเครื่ องจักร ด้านวัสดุ และด้านอื่นๆ
ทั้งหมด 6 ด้าน 68 ปั จจัย โดยปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในงานก่อสร้าง 3 ลําดับแรก คือ 1. ด้านอื่นๆ 2. ด้านกระบวนการก่อสร้าง
3. ด้านการเงิน โดยในการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผูค้ วบคุมงาน กับกลุ่มผูร้ ับเหมา พบว่ามี 6 ปั จจัย
จาก 68 ปั จจัย ที่ มีความคิดเห็ นความแตกต่างของคะแนนอย่างมีนัยยะสําคัญ ปั จจัยทั้ง 6 ด้าน มีระดับค่าดัชนี ความเสี่ ยง
ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยด้านกระบวนการก่อสร้าง มีความถี่ของปั จจัยที่ทาํ ให้เกิ ดความล่าช้า (Frequency) มากที่ สุด
และด้านปั จจัยอื่นๆมีความรุ นแรงของปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความล่าช้า (Impact level) มากที่สุด
คําสําคัญ: กรมทางหลวงชนบท, การบริ หารความเสี่ ยง, ปั จจัยที่มีผลต่อความล่าช้าของงานก่อสร้าง, SPSS

Abstract

This research considered on the factors of construction delays on the Department of Rural Roads projects.
The risk management analysis was applied by using 122 questionnaires as a tool. The data were analyzed for statistical results using
the SPSS program for Independent-Samples T Test function with 95% of confidence or 0.05 expectation. The 6 factors
affecting construction delays on transport sector are personal, financial, construction process, tools and machines, materials and
other factors. According to the results, the first 3 factors affected on construction delays were other factors, construction
process and financial, respectively. The opinion between staffs of employer (DRR) and staffs of contractors were difference
significant score only 6 out of 68 factors. The 6 factors had a medium level of risk index. Construction process factors have
the highest frequency. And other factors have the highest impact level.
Keywords: department of rural roads, factors of construction delays, risk management, SPSS
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คํานํา

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ งเป็ นสิ่ งสําคัญบทบาทในการส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ในการพัฒนาแผนพัฒนาเครื อข่ายของเส้นทางคมนาคมมี วตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุ นเครื อข่ายโลจิ สติ
กส์ ร ะดับ ประเทศ สนับสนุ นเศรษฐกิ จ อาเซี ย นและปรั บ ปรุ งและบํา รุ งรั กษาเครื อข่ า ยงานทาง (อภิ ชัย , 2543;
Thapanont et al, 2018) โดยเฉพาะการขนส่ งทางถนนจะได้รับความนิยม เนื่องจากผูค้ นสามารถเข้าถึงบริ การ เหมาะ
สําหรับการขนส่ งระยะไม่ไกล และมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าระบบอื่น (อภิชยั , 2543) การปรับปรุ งและการก่อสร้างถนนจึ ง
เป็ นอี กหนึ่ งปั จ จัย ที่ ส นับ สนุ น ต่ อการพัฒ นาเศรษฐกิ จ หน่ ว ยราชการที่ รั บ ผิ ด ชอบการสร้ า งงานทางโดยตรง
ประกอบด้วย 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และหน่วยงานเทศบาล ซึ่ งจะแบ่งหน้าที่
และความรับผิดชอบกันตามลักษณะของการใช้งานของเส้นทางนั้นๆ (วรพันธ์, 2549)
โครงการก่อสร้างถนนจะใช้งบประมาณและเวลาในการก่อสร้างมากอีกทั้งยังเป็ นการสร้างโอกาสเส้นทาง
การค้าใหม่ๆ และอาจส่ งผลกระทบต่อประชาชนผูใ้ ช้ถนนต้องเสี ยเวลาสู ญเสี ยทั้งทรัพยากรและโอกาสทางธุ รกิ จ
หากโครงการก่อสร้างเกิดความล่าช้า (อภิชยั , 2534; ทัต, 2555; เทพ และกองกูณฑ์, 2556) ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจถึง
ปั จจัยที่ ส่งผลต่ อความล่าช้าในงานก่ อสร้างถนนภายใต้โครงการก่ อสร้างของสํานักก่อสร้างทาง กรมทางหลวง
ชนบท โดยดําเนิ นการศึ กษาถึงปั จจัย ความถี่และความรุ นแรงของปั จจัยที่ ทาํ ให้เกิ ดความล่าช้าในด้านต่างๆ โดย
พิจารณาจากมุมมองของบุคลากรที่เป็ นผูค้ วบคุมงาน และผูร้ ับเหมางานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาและแก้ไขปั ญหาที่อาจ
เกิดในอนาคตในการบริ หารจัดการ และเสนอเป็ นแนวทางแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในอนาคตต่อไป

วิธีการดําเนินการวิจัย

งานวิจยั นี้ศึกษาปัจจัยล่าช้าและวิเคราะห์ระดับความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท
ที่ มี ก ารก่ อ สร้ า ง 36 โครงการในช่ ว ง พ.ศ. 2559–2563โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย
โดยแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คื อ ส่ วนที่ 1 ปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุ คคลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา ตําแหน่ ง และ
ประสบการณ์การทํางาน ส่ วนที่ 2 สอบถามปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างของโครงการที่อยูภ่ ายใต้
การดําเนิ นการก่ อสร้ างของกรมทางหลวงชนบท แบ่ งออกเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านบุ คลากร, ด้านการเงิ น, ด้าน
กระบวนการก่อสร้าง, ด้านเครื่ องมือ-เครื่ องจักร, ด้านวัสดุก่อสร้าง และด้านปั จจัยอื่นๆ ซึ่ งคัดเลือกให้เหมาะสมกับ
งานก่อสร้างงานทางจากการศึ กษาของ มารุ ต (2549), สุ ธนัย (2551), ทัต (2555) และ เทพ (2555)
ลัก ษณะแบบสอบถาม ให้ ผู ้ต อบแบสอบถามประเมิ น ความถี่ ข องปั จ จัย ที่ ท ํา ให้ ใ ห้ เ กิ ด ความล่ า ช้า
(Frequency) 5 ระดับได้แก่ ระดับ 1 เกิดเหตุการณ์นอ้ ยมากหรื อไม่เกิดเหตุการณ์เลย, ระดับ 2 เกิดเหตุการณ์นอ้ ยหรื อ
นานๆ ถึงเกิ ดปั ญหาในบางโครงการ , ระดับ 3 เกิ ดเหตุการณ์ปานกลางหรื อเกิ ดขึ้นในบางโครงการ, ระดับ 4 เกิ ด
เหตุการณ์มากหรื อแทบจะทุกโครงการ, ระดับ 5 เกิดเหตุการณ์มากที่สุดหรื อพบในทุกโครงการ และประเมินความ
รุ นแรงของปั จจัยที่ ทาํ ให้เกิ ดความล่าช้า (Impact level) 5 ระดับได้แก่ ระดับ 1 ส่ งผลกระทบทําให้โครงการล่าช้า
น้อยมาก, ระดับ 2 ส่ งผลกระทบทําให้โครงการล่าช้าน้อย, ระดับ 3 ส่ งผลกระทบทําให้โครงการล่าช้าปานกลาง, ระดับ
4 ส่ งผลกระทบทําให้โครงการล่าช้ามาก, ระดับ 5 ส่ งผลกระทบทําให้โครงการล่าช้ามากที่สุด
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โดยการดําเนิ นการศึ กษาตามกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งสามารถใช้เป็ นเครื่ องมื อทางกลยุทธ์ที่สําคัญ
ในการสนับสนุนให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ มีส่วนช่ วยในการลดหรื อหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยงที่ อาจสร้างความเสี ยหาย
หรื อความสู ญเสี ยที่อาจเกิดขึ้ นกับองค์กรหรื องานก่อสร้าง การบริ หารความเสี่ ยงจึงมีส่วนในการสร้างความเชื่ อมัน่
ให้แก่องค์กรว่าสามารถดําเนิ นงานได้ตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ได้ (กรมทางหลวง, 2559) โดยกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาความเสี่ ยงแสดงดัง Fig. 1 และ Table 1
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Fig. 1 Risk Assessment Matrix of Construction Delays
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Table 1 Risk Management Index of Construction Delays
Index Risk Management
Meaning
1–4
Low
Acceptable risk, but it should be additional risk control
5–9
Medium
Acceptable risk, but it needs additional risk control to prevent high risk.
10–16
High
Cannot acceptable risk, it need progress risk control to reduce risk management.
17–25

Very High

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

การเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บข้อมูลวิจยั 2 ประเภท คือข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลเชิ งสํารวจ
การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามแจกให้กบั ผูค้ วบคุมงาน และผูร้ ับเหมางานก่อสร้าง และ
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่ รวบรวมจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบในการกําหนดกรอบความคิดในการวิจยั ครั้งนี้
การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ต้องมีการกําหนดประชากรให้เหมาะสม จํานวนกลุ่มตัวอย่างนั้นส่ งผล
ต่ อความคลาดเคลื่ อนจากการสุ่ มตัวอย่างจึ งต้องมี กระบวนการคัดสรรกลุ่มตัวอย่าง เพื่ อให้เกิ ดความน่ าเชื่ อถื อ
และมีความถูกต้อง (มารยาท และปราณี , 2558) ในการศึกษานี้ จะดําเนิ นการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างตามการกําหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางสําเร็ จรู ปของเครจซี่ และเมอร์ แกน เนื่ องจากตารางสําเร็ จรู ปของเครจซี่ และเมอร์ แกน
เป็ นตารางสําเร็ จรู ปที่ นิยมใช้กนั ในงานวิจยั เชิ งสํารวจ และตารางนี้ ใช้ในการประมาณค่าสัดส่ วนของประชากร
เช่นเดียวกัน และกําหนดให้สดั ส่ วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.05 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ได้ 5 เปอร์ เซ็นต์ และระดับความเชื่ อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ สามารถคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับประชากร
ที่ มี ข นาดเล็ก ได้ ตั้ง แต่ 10 คน ขึ้ น ไป (มารยาท และปราณี , 2553; ธานิ น ทร์ , 2563) โดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งคัด เลื อ ก
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ด้วยตารางสําเร็ จรู ปของเครจซี่ แ ละเมอร์ แ กน จากผูค้ วบคุ มงานของกรมทางหลวงชนบท จํานวน 86 คน และ
ผูร้ ับเหมางานก่อสร้าง จํานวน 36 คน รวมเป็ น 122 คน
ปั จจัยต่ างๆ ที่ ส่งผลต่ อความล่าช้าในการก่ อสร้างของโครงการที่ อยู่ภายใต้การดําเนิ นการก่ อสร้างของ
กรมทางหลวงชนบท แบ่งออกเป็ น 6 ด้าน ทั้งหมด 68 ปัจจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ด้านบุคลากร มี 17 ปัจจัย ได้แก่ ขาดประสบการณ์ในการควบคุมงาน, ออกแบบผิดพลาดไม่คาํ นึงถึงการ
ก่อสร้างจริ งหรื อไม่ได้มาตรฐาน, อ่านแบบผิดพลาด, การสื่ อสารผิดพลาดระหว่างผูค้ ุมงานและผูป้ ฏิ บตั ิ งาน, ผูค้ ุม
งาน/ผูร้ ับจ้างไม่สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้, คนงานไม่มีประสบการณ์ หรื อด้อยฝี มือในการทํางาน, เกิ ด
อุบตั ิเหตุในงานก่อสร้าง, หยุดงานเนื่ องจากสาเหตุดา้ นความปลอดภัย, ไม่มีแรงจูงใจในการทํางาน, คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างมีความเห็นไม่ตรงกัน, แรงงานนัดหยุดงานหรื อทิ้งงาน, แรงงานหยุดงานเนื่ องจากช่ วงเทศกาล, ขาด
แคลนแรงงานเนื่ องจากฤดูเกษตรกรรม, ไม่ทาํ งานล่วงเวลา, ผูค้ วบคุมละเลยการปฏิ บตั ิ หน้าที่, ผูป้ ระมาณราคาทํา
รายการขัดแย้งกับแบบ และความไม่สามัคคีในกลุ่มแรงงานหรื อผูร้ ับเหมา
2. ด้านการเงิน มี 10 ปั จจัย ได้แก่ ขาดสภาพคล่องทางการเงิ น, เบิกจ่ายล่าช้า, ราคากลางกับแบบก่อสร้าง
ขัดแย้ง, การใช้เงินของผูร้ ับจ้างไม่เป็ นไปตามแผนหรื อใช้ผิดประเภท, การอนุมตั ิวงเงินจากแหล่งกู,้ การแข่งขันเรื่ อง
ราคาจากผูจ้ า้ งเหมา, ราคาค่าก่อสร้างตํ่าเกินจริ ง, ค่าเงินบาทอ่อนหรื อแข็งตัวมากเกินไป, อัตราราคานํ้ามันที่ผนั ผวน
และการรับค่างวดล่าช้า (งานเสร็ จไม่ทนั กําหนด/มีการแก้ไขงาน)
3. ด้านกระบวนการก่อสร้าง มี 15 ปั จจัย ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีก่อสร้างไม่เหมาะสม, การวางแผนด้านเวลา
ไม่เหมาะสม, การวางแผนจัดซื้ อวัสดุ ไม่เหมาะสม, สัญญาจ้างขัดแย้งกับกฏหมาย, วางแผนการก่อสร้างโดยไม่
ตรวจสอบสภาพจริ ง, การรอผลสํารวจชั้นดิ น, การเปลี่ ยนแปลงสัญญา (เพิ่ ม-ลดงาน), แบบก่ อสร้ างไม่ชัดเจน,
ก่อสร้างผิดหรื อข้ามขั้นตอน, รอผลทดสอบทางด้านวิศวกรรม, การวางแผนจัดส่ งวัสดุไม่เหมาะสม, การวางแผน
ด้านแรงงานไม่เหมาะสม, การวางแผนประสานโครงการไม่เหมาะสม, การวางแผนใช้เครื่ องจักรไม่เหมาะสม และ
การกําหนดจุดก่อสร้างไม่ตรงกับแบบแปลน
4. ด้านเครื่ องมือและเครื่ องจักร มี 6 ปั จจัย ได้แก่ เครื่ องจักรขาดการบํารุ งเสี ยบ่อย, การใช้เครื่ องมือที่ไม่
เหมาะสม, รอคิ วการเช่ า/ใช้เครื่ องจักร, ไม่สามารถนําเครื่ องจักรเข้าพื้นที่ ทาํ งานได้, ไม่สามารถทํางานในช่ วงที่
ประชาชนพักผ่อน และขาดอะไหล่ในการซ่อมบํารุ งเนื่องจากขาดตลาด
5. ด้านวัสดุ ก่อสร้ าง มี 9 ปั จจัย ได้แก่ สถานที่ ก่อสร้ างอยู่ไกลจากแหล่งวัสดุ , วัสดุ อุปกรณ์ ขาดตลาด,
การใช้วสั ดุที่ไม่มีคุณภาพ, ราคาวัสดุ ผนั ผวนตามเศรษฐกิ จ, การแย่งวัตถุดิบกับผูร้ ับเหมาในพื้ นที่ , ห่ างไกลจาก
แหล่งสาธารณู ปโภค, ไม่สามารถขนส่ งผ่านรถบรรทุกขนาดใหญ่ได้, การขออนุมตั ิวสั ดุเทียบเท่าได้ยาก และการขอ
อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงวัสดุ
6. ด้านอื่นๆ มี 11 ปั จจัย ได้แก่ ภัยธรรมชาติ, สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออํานวย, ประสบปั ญหาในการโยกย้าย
ระบบสาธารณู ปโภค, ภูมิประเทศไม่เหมาะกับการทํางาน, ความล่าช้าด้านการเมืองท้องถิ่น, ขอบเขตงานไม่ชดั เจน,
การส่ งมอบพื้ นที่ ล่าช้า, ผูร้ ับจ้างเข้าดําเนิ นการในพื้นที่ ล่าช้า, เกิ ดปั ญหาการร้องเรี ยนจากประชนในท้องที่ , โจร
ชุกชุม และเกิดปัญหาเศรษฐกิจ
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ผลการศึกษา

งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่องานก่อสร้างโครงการของสํานักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท
ด้วยแบบสอบถามทั้งสิ้ น 122 ชุ ด ซึ่ งประกอบไปด้วยข้อมู ลจากส่ ผูค้ วบคุ มงานของกรมทางหลวงชนบท และ
ผูร้ ับเหมางานก่อสร้างในโครงการของกรมทางหลวงนบท ในช่วงการก่อสร้าง พ.ศ. 2559–2563 โดยมีผลการศึ กษา
ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปจากแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 122 คน แบ่งเป็ น ผูค้ วบคุมงานจํานวน 86 คน คิดเป็ น 70.49 % และ
ผูร้ ับเหมาก่อสร้างจํานวน 36 คน คิดเป็ น 29.51 % ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมีจาํ นวน 101 คนคิ ด
เป็ น 82.79% และเป็ นเพศหญิงมีจาํ นวน 21 คนคิดเป็ น 17.21%
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จํานวน 41 คน คิดเป็ น 33.61% รองลงมามีอายุ 50 –
60 ปี จํานวน 26 คน คิดเป็ น 21.31% ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จํานวน 53
คน คิ ด เป็ น 43.44% รองลงมามี ร ะดับ การศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาโท มี จ ํา นวน 35 คน คิ ด เป็ น 28.69% ผู ต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นตําแหน่ งวิศวกร จํานวน 98 คน คิดเป็ น 80.33% และเป็ นตําแหน่ งนายช่าง จํานวน 24
คน คิดเป็ น 19.67%
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีประสบการทํางานในโครงการก่อสร้างงานทางระหว่าง 0 – 5 ปี จํานวน 47
คน คิดเป็ น 38.52%, รองลงมา 6 – 10 ปี จํานวน 31 คน คิดเป็ น 25.41%, 11 – 15 ปี จํานวน 20 คน คิดเป็ น 16.39%,
16 – 20 ปี จํานวน 11 คน คิดเป็ น 9.02% และมากกว่า 20 ปี มีจาํ นวน 13 คน คิดเป็ น 10.66%
2. การวิเคราะห์ ปัจจัยความความล่ าช้ าในการก่ อสร้ างของกรมทางหลวงชนบท
การวิเคราะห์ขอ้ มูล จําแนกออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ความคิดเห็นร่ วมกันของผูต้ อบแบบสอบถาม แบบค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ )
และ ความแตกต่ า งในความคิ ด เห็ นของกลุ่ มผูค้ วบคุ ม งานและกลุ่ มผูร้ ั บ เหมางานก่ อ สร้ า ง โดยการวิ เ คราะห์
Independent-Samples T-Test
2.1 ความคิ ดเห็นร่ วมกันของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบค่ าเฉลีย่ (𝑥𝑥̅ )
Table 2 The Results of Risk Management Index of Construction Delays on the Department of Rural Roads Projects
Frequency
Impact level
Factors
Risk Management Index
Weight %
S.D.
S.D.
𝑥𝑥̅
𝑥𝑥̅
Personnel
2.49 1.03 2.76 1.14
6.86
16.04
Finance
2.63 1.05 2.83 1.18
7.43
17.38
Construction Process
2.69 1.13 2.94 1.16
7.92
18.52
Machines and Tools
2.42 1.06 2.99 1.21
7.24
16.92
Materials
2.15 0.83 2.47 1.01
5.31
12.43
Other factors
2.64 1.13 3.03 1.12
8.00
18.71
Average
2.50 1.04 2.84 1.14
Total
42.76
100.00
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ความคิ ดเห็ นร่ วมกันของผูต้ อบแบบสอบถามของปั จจัย ที่ ส่งผลต่ อความล่าช้าในการก่ อสร้ างงานทาง
ภายใต้โครงการกรมทางหลวงชนบท แสดงดัง Table 2 พบว่า ความสําคัญของแต่ละปั จจัย ได้แก่ ด้านปั จจัยอื่นๆ,
ด้านกระบวนการก่อสร้าง, ด้านการเงิน, ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักร, ด้านบุคลากรและด้านวัสดุ ตามลําดับ และปั จจัย
ทั้ง 6 ด้าน มีระดับค่าดัชนี ความเสี่ ยงในระดับปานกลาง โดยปั จจัยด้านกระบวนการก่อสร้าง มีความถี่ของปั จจัย
ที่ ทาํ ให้เกิ ดความล่าช้า (Frequency) มากที่ สุด และด้านปั จจัยอื่นๆมีความรุ นแรงของปั จจัยที่ ทาํ ให้เกิ ดความล่าช้า
(Impact level) มากที่สุด
2.2 การวิเคราะห์ ความแตกต่ างในความคิ ดเห็นของกลุ่มผู้ควบคุมงานและกลุ่มผู้รับเหมางานก่ อสร้ าง
โดยการวิเคราะห์ความแตกต่ างในความคิ ดเห็ นของกลุ่มผูค้ วบคุ มงานและกลุ่มผูร้ ั บเหมางานก่ อสร้าง
ด้วย Independent-Samples T-Test ในการจําแนกเป็ น ระดับความถี่ และ ระดับผลกระทบ ของปั จจัยที่มีผลต่อความ
ล่าช้ากับโครงการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงชนบท ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิ ดเห็นของผูต้ อบ
ระหว่างกลุ่มผูค้ วบคุมงาน กับกลุ่มผูร้ ับเหมา ที่ มีความคิ ดเห็นร่ วมกันของปั จจัยที่ มีผลต่อความล่าช้าในโครงการ
ก่อสร้างงานทางทั้ง 68 ปัจจัย จาก 6 ด้าน โดยกําหนดให้ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (α) = 0.05 โดยตั้งข้อสมมติฐาน ดังนี้
H0 = ความคิดเห็นของกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามไม่แตกต่างกัน
H1 = ความคิดเห็นของกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามแตกต่างกัน
ตรวจสอบสมมติ ฐ านของการวิ จัย จากผลการวิ เ คราะห์ โดยพิ จารณาจากค่ า Significant หรื อ Sig. โดยยอมรั บ
สมมติฐาน เมื่อค่า Sig. ≥ 0.05 และ ปฏิเสธสมมติฐาน เมื่อค่า Sig. < 0.05
Table 3 The Results of Independent-Samples T Test
Factors
The contract contradicts the law
Waiting for soil survey results
Improper labor planning
Planning for project coordination is inappropriate
Improper machines and tools planning
The designation of the construction point does not match the plan

T-Test (Frequency)
T
3.211
2.987
2.270
2.001
1.644
2.251

Sig.
0.002
0.004
0.026
0.049
0.104
0.027

Hypothesis
Different
Different
Different
Different
Not Different
Different

T-Test (Impact level)
T
1.624
-0.026
0.241
1.886
2.149
1.609

Sig.
0.109
0.980
0.810
0.063
0.034
0.112

Hypothesis
Not Different
Not Different
Not Different
Not Different
Different
Not Different

จากผลการวิ เ คราะห์ ที่แ สดงดัง Table 3 พบว่า มี เ พี ย ง 6 ปั จจัย ที่ กลุ่ มผูค้ วบคุ มงาน กับกลุ่ มผูร้ ั บเหมา
มี ความคิ ดเห็ นต่ างกันอย่างมี นัยยะสําคัญ คื อ สั ญญาจ้างขัดแย้งกับกฏหมาย, การรอผลสํารวจชั้นดิ น, การวางแผน
ด้านแรงงานไม่เหมาะสม, การวางแผนประสานโครงการไม่เหมาะสม, การวางแผนใช้เครื่ องจักรไม่เหมาะสม และ
การกําหนดจุดก่อสร้างไม่ตรงกับแบบแปลน ซึ่ งทั้ง 6 ปัจจัยที่กล่าวมาพบว่าคิดเห็นของกลุ่มผูค้ วบคุมงาน มีค่าเฉลี่ย
สู งกว่ากลุ่มผูร้ ับเหมางานก่อสร้าง ทั้งหมด

สรุ ป

การศึ กษาวิจยั ในครั้งนี้ ได้ศึกษาปั จจัยมีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างงานทาง ของสํานักก่อสร้างทาง
กรมทางหลวงชนบท ทั้งความถี่และความรุ นแรง รวมถึงความแตกต่างในความคิดเห็นของกลุ่มผูค้ วบคุมงานและ
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กลุ่มผูร้ ับเหมางานก่อสร้าง โดยงานวิจยั ครั้งนี้ ได้เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามทั้งสิ้ น 122 ซึ่ งประกอบไปด้วยข้อมูล
จากผู ค้ วบคุ ม งานของกรมทางหลวงชนบท และผู ร้ ั บ เหมางานก่ อ สร้ า งในโครงการของสํา นัก ก่ อ สร้ า งทาง
กรมทางหลวงชนบท กลุ่ ม ตัว อย่ า งคัด เลื อ กโดยวิ ธี ต ารางสํา เร็ จ รู ป ของเครจซี่ แ ละเมอร์ แ กน มี ผู เ้ ชี่ ย วชาญ
จากกรมทางหลวงชนบท เป็ นผูต้ รวจสอบแบบสอบถามก่อนการดําเนินการ ซึ่ งผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
1. มุมมองของผูต้ อบแบบสอบถามเห็ นพ้องกันว่า ปั จจัยด้านบุ คลากร, ด้านการเงิ น, ด้านกระบวนการ
ก่ อสร้ าง, ด้านเครื่ องมื อเครื่ องจักร, ด้านวัสดุ และด้านปั จจัยอื่ นๆ มี ผลต่ อความล่าช้าในกการก่ อสร้ า งงานทาง
เช่ นเดี ยวกันกับงานวิจยั ของงานก่อสร้างถนนในส่ วนงานต่างๆ ในประเทศไทย (มารุ ต, 2549; สุ ธนัย, 2551; เทพ,
2555; ทัต, 2555; เชาวฤทธิ์ , 2556) แต่การศึกษาดังกล่าวเมื่อ 10 – 20 ปี ที่แล้วจะมีระดับค่าดัชนีความเสี่ ยงในระดับสู ง
ซึ่ งจะต่างกับการศึกษานี้ที่อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ปั จจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้า ทั้ง 68 ปั จจัย จาก 6 ด้าน มีปัจจัยที่มีความถี่เกิ ดขึ้นในงานก่อสร้างงานทาง
(Frequency) 5 ลําดับแรก ได้แก่ เกิ ดปั ญหาการร้ องเรี ยนจากประชนในท้องที่ 3.70, การส่ งมอบพื้ นที่ ล่าช้า 3.46,
ประสบปัญหาในการโยกย้ายระบบสาธารณู ปโภค 3.32, การเปลี่ยนแปลงสัญญา (เพิ่ม-ลดงาน) 3.27 และผูป้ ระมาณ
ราคาทํารายการขัดแย้งกับแบบ 3.20 ตามลําดับ
3. ปั จจัย ที่ ส่ งผลต่ อความล่ าช้า ทั้ง 68 ปั จจัย จาก 6 ด้า น มี ปัจจัย ที่ มีค วามรุ นแรงทําให้เ กิ ด ความล่าช้า
(Impact level) 5 ลําดับแรก ได้แก่ การส่ งมอบพื้นที่ล่าช้า 3.85, ผูร้ ับจ้างเข้าดําเนินการในพื้นที่ล่าช้า 3.66, ขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน 3.66, ประสบปัญหาในการโยกย้ายระบบสาธารณู ปโภค 3.62 และออกแบบผิดพลาดโดยไม่คาํ นึ ง
ถึงการก่อสร้างจริ งหรื อไม่ได้มาตรฐาน 3.52 ตามลําดับ
4. ปั จจัยที่ มีดชั นี ความเสี่ ยง (Risk Management Index) ที่ เกิ ดจากความถี่ (Frequency) และความรุ นแรง
(Impact level) ได้แ ก่ ด้า นปั จจัย อื่ นๆ, ด้า นกระบวนการก่ อสร้ า ง, ด้า นการเงิ น, ด้า นเครื่ องมื อเครื่ องจักร, ด้า น
บุคลากร และด้านวัสดุตามลําดับ ซึ่ งการให้ลาํ ดับความสําคัญใน 3 ปั จจัยแรกนั้น มีความคล้ายคลึงกับผลการวิจยั
ของทัต (2555) และ เทพ และคณะ (2555) แต่จะต่างกับงานศึ กษาของเชาวฤทธิ์ ขาวใบไม้ (เชาวฤทธิ์ , 2556) ที่ มี
ดัชนีความเสี่ ยงด้านบุคลากรมากกว่าด้านอื่นๆ
5. ในการศึกษาเปรี ยบเทียบการระหว่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูค้ วบคุมงานและกลุ่มผูร้ ับเหมางานก่อสร้าง ทั้ง
68 ปั จจัย จาก 6 ด้าน พบว่าแต่ ละปั จจัยไม่มีความแตกต่ างอย่างมี นัยยะสําคัญ ยกเว้น 6 ปั จจัย ได้แก่ สัญญาจ้าง
ขัดแย้งกับกฎหมาย, การรอผลสํารวจชั้นดิน, การวางแผนด้านแรงงานไม่เหมาะสม, การวางแผนประสานโครงการ
ไม่เหมาะสม, การวางแผนใช้เครื่ องจักรไม่เหมาะสม และการกําหนดจุดก่อสร้างไม่ตรงกับแบบแปลน
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการบริ หารโครงการก่อสร้างทางหลวงและสะพานของ
กรมทางหลวง โดยการจัด ทํา แบบสอบถามและรวบรวมข้อ มูล การประเมิ น จากผูเ้ ชี่ ย วชาญภายใต้สัง กัดหน่ ว ยงานฯ
แล้วทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลภายใต้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP) ซึ่ ง AHP นั้นจะ
เป็ นการนําข้อมูลเชิ งปริ มาณมาวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบกันเพื่อหาอัตราส่ วนความสอดคล้องและค่านํ้าหนักความสําคัญ
ของปั จจัยต่างๆ ในงานวิจยั นี้ได้เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวางแผน การเงิน และด้านวิศวกรรม มาช่วยจัดลําดับความสําคัญและ
หาปั จจัยที่อาจมีผลกระทบ โดยกําหนดไว้เป็ น 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงวางแผนงบประมาณก่อสร้าง ช่วงดําเนินงานของโครงการ
และช่วงติดตามผลหลังโครงการ ผลการวิเคราะห์สรุ ปปั จจัยสําคัญของแต่ละช่วงเวลามีดงั นี้ (1) แผนงบประมาณก่อสร้าง
(2) การวางแผนงานการก่อสร้าง และ (3) ความคุม้ ค่าสอดคล้องกับงบประมาณ ตามลําดับช่วงเวลา เมื่อนําปั จจัยสําคัญที่ได้
ทั้ง 3 ข้อ มาเปรี ยบเที ยบตลอดระยะเวลาโครงการ ผลสรุ ปว่าปั จจัยที่ สําคัญที่ อาจก่ อให้เกิ ดความล่าช้าคื อ การวางแผน
โครงการก่อสร้างมีคะแนนผลรวมที่ 374.00 คะแนน ค่านํ้าหนักความสําคัญที่ 18.70 และมีเปอร์เซ็นต์ความสําคัญมากที่สุด
คือ 43.16 %
คําสําคัญ: การวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น, ผลกระทบต่อการบริ หารโครงการ, กรมทางหลวง

Abstract

This research aimed to study factors affecting the management of highway and bridge construction projects of
the Department of Highways. By preparing questionnaires and collecting data from experts under the department. The data
was then analyzed under the Analytic Hierarchy Process (AHP), where AHP was used to analyze and compare the
quantitative data to find the consistency ratio and the weight of significance. Of various factors in this research, experts in
financial planning and engineering were invited. Let's help prioritize and find factors that may have an impact. Which is
defined as 3 periods: planning period, construction budget Project implementation phase. And the follow-up period after
the project. The analysis results summarize the key factors for each period are as follows. (1) Construction budget plan (2)
Construction planning and (3) Value for money consistent with budget. Chronological. When comparing all 3 key factors
throughout the project period. The results concluded that the major factors that could cause the delay were: Planning a
construction project had an overall score of 374.00, a significance weight score of 18.70 and had the highest significance
percentage at 43.16%.
Keywords: analytic hierarchy process, department of highways, management
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คํานํา

ประเทศไทยได้มีการพัฒนาโครงข่ ายทางหลวงเชื่ อมต่ อระหว่างภูมิภาคมากขึ้ นเพื่อตอบสนองความ
ต้อ งการของประชาชนผู ใ้ ช้ท าง โดยหน่ ว ยงานราชการที ่ รับ ผิด ชอบเป็ นภารกิ จ หลัก คื อ กรมทางหลวง
ซึ่ ง ปั จ จุ บ นั ได้ด ํา เนิ น การวางแผนโครงการก่ อ สร้า งอย่า งมากมายเพื ่อ ตอบสนองต่อ ความต้อ งการของ
ประชาชนนั้ น อาจไม่ส ามารถตอบสนองได้อ ย่า งสู ง สุ ด เนื ่ อ งจากมี ห ลายปั จ จัย ที ่ ก่ อ ให้เ กิ ด ปั ญ หาทํา ให้
หน่ วยงานราชการที่ รับผิดชอบดําเนิ นการล่าช้า หรื อเมื่ อดําเนิ นการแล้วเสร็ จอาจไม่ได้คาํ นึ งถึ งความคุม้ ค่าของ
เงิ นที่ ลงทุ นก่ อสร้ าง
บทความเสนอผลการศึ ก ษาช่ ว งเวลาของโครงการฯโดยแบ่ง ออกเป็ น 3 ช่ ว ง คื อ การวางแผนงาน
โครงการฯประจํา ปี งบประมาณ (ก่ อ นก่ อ สร้ า ง) การดํา เนิ น งานของโครงการ(ระหว่า งก่ อ สร้ า ง) และการ
ติ ดตามผลลัพธ์ (หลังดําเนิ นการ) (ศรยุทธ และวิสิทธิ์ . 2545) ซึ่ งเป็ นการศึ กษาปั จจัยในด้านต่ างๆ ที่ มีผลกระทบ
ต่ อ ระยะเวลาดําเนิ นการและศึ กษาความคุ ม้ ทุนของโครงการที่ ดาํ เนิ นการก่อสร้าง แล้วเสร็ จ เพื่ อให้หน่ วยงาน
ราชการได้ทราบตระหนักถึ งปั ญหาและดําเนิ นการแก้ไขได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการศึกษา
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ (Computer)
2. ซอฟท์แวร์ไมโครซอฟต์ Microsoft Excel, Microsoft word
วิธีการศึกษา
แนวคิ ด ของการวิเ คราะห์แ บบลํา ดับ ชั้น จะเป็ นการศึ กษาจากการสํารวจข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล
ในเชิ งปริ มาณ ซึ่ งผูท้ าํ การวิจยั แบ่งข้อมูลออกเป็ นเป้ าหมาย เกณฑ์ (ช่วงเวลา) และทางเลือก (ปั จจัย) จากนั้นทําการ
คัดเลือกบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ไม่ต่าํ กว่า 5 ปี คือ ด้านการวางแผน ด้านการเงินและ
ด้านวิศวกรรม รวมจํานวน 20 ท่าน ซึ่ งจะทําให้ผพู ้ ิจารณาสามารถเห็นองค์ประกอบของปัญหาอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
ในปัจจัยที่พิจารณาทําให้ผลการตัดสิ นใจมีความถูกต้องรัดกุมมากขึ้น (อภิชาต, 2552)โดยการวิเคราะห์น้ นั จะจําแนก
ชั้นปัญหาเป็ นลําดับชั้น ดังแสดงใน Fig. 1

Fig. 1 Classification of decision problems into hierarchies
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เมื่อพิจารณาช่วงเวลาและปั จจัยที่เกี่ยวข้อง จึงได้จดั ทําแบบสอบถามเพื่อให้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมิน ได้กาํ หนด
ช่วงเวลาไว้ 3 ส่ วน คือ (1) ด้านการวางแผนโครงการ (2) ด้านการดําเนิ นงานของโครงการ และ (3) การติดตามผล
หลังโครงการ โดยแบบสอบถามจะเป็ นการให้ค่ านํ้า หนักปั จจัย แรกเปรี ย บเที ย บปั จจัย หลังซึ่ งคะแนนจะเป็ น
ตามลําดับความสําคัญหรื ออาจให้ความสําคัญเท่ากัน ดังแสดงใน Table 1, Table 2 และ Table 3

Table 1 The priorities of this analysis: Construction project planning (A) Compare with other factors
First Factor
Latter Factor
is important over
is important over
Latter Factor
First Factor
Order First Factor
Most A lot Moderate Little Equal Little Moderate A lot Most
9
7
5
3
1
3
5
7
9
Construction Budget Plan
1 Budget Plan
2 Budget Plan
3 Budget Plan
4 Budget Plan
Construction Action Plan
5
Action plan
6
Action plan
7
Action plan
Power rate Plan
1
Power rate
2
Power rate
Mechanical Plan
1
Mechanical

Latter Factor

Action plan
Power rate
Mechanical
Material
Power rate
Mechanical
Material
Mechanical
Material
Material

Table 2 The priorities of this analysis: project implementation (B) Compare with other factors
Order

First Factor

1
2
3
4

Construction Plan
Construction Plan
Construction Plan
Construction Plan

5
6
7

Personnel ,materials and equipment
Personnel ,materials and equipment
Personnel ,materials and equipment

1
2

Construction management
Construction management

1

Inspection and commissioning

First Factor
Latter Factor
is important over
is important over
Latter Factor
First Factor
Most A lot Moderate Little Equal Little Moderate A lot Most
9 7
5
3
1
3
5
7 9
Construction Planning

Personnel recruitment Building materials and equipment

Construction management
Inspection and commissioning
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Latter Factor

Personnel ,materials and equipment
Construction management
Inspection and commissioning
Progress Report
Construction management
Inspection and commissioning
Progress Report
Inspection and commissioning
Progress Report
Progress Report
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Table 3 The priorities of this analysis: Post-project follow-up (C) Compare with other factors
First Factor
Latter Factor
is important over
is important over
Latter Factor
First Factor
Most A lot Moderate Little Equal Little Moderate A lot Most
9
7
5
3
1
3
5
7 9
Value in accordance with budget

Order

First Factor

1
2
3
4

Value in accordance with budget
Value in accordance with budget
Value in accordance with budget
Value in accordance with budget

5
6
7

Efficient
Efficient
Efficient

1
2

Effectiveness,benefits ,satisfaction.
Effectiveness,benefits ,satisfaction.

1

Project impact

Efficient

Latter Factor

Efficient
Effectiveness,benefits ,satisfaction.
Project impact
Service life , Work insurance period
Effectiveness,benefits ,satisfaction.
Project impact
Service life , Work insurance period

Effectiveness, benefits and user satisfaction.

Project impact
Service life , Work insurance period

Project impact

Service life , Work insurance period

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

จากการรวบรวมแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านวางแผน ด้านการเงิ น
และด้านวิศวกรรม รวมจํานวน 20 ท่าน จากนั้นทําการวิเคราะห์หาค่านํ้าหนัก ดัชนี ความสอดคล้องและอัตราส่ วน
ความสอดคล้อง ซึ่ งในงานวิจยั (Saaty, 1980) กําหนดอัตราส่ วนความสอดคล้องมีค่าไม่เกิ น 0.1 ที่ ขนาดเมทริ กซ์
4 × 4 ขึ้นไปจึงถือว่ามีความน่าเชื่อถือ โดยค่านํ้าหนักและอัตราส่ วนความสอดคล้องจากการวิเคราะห์มีดงั Table 4
Table 4 Summation the weight and consistency ratio should be no more than 0.1
Order

Time period

Resulting weight

Consistency ratio

1

Construction project planning

0.1 – 0.53

0.02 – 0.09

2

Project implementation

0.08 – 0.47

0.02 – 0.08

3

Post-project follow-up

0.09 – 0.54

0.03 – 0.09

เมื่ อ ได้อ ัต ราส่ ว นความสอดคล้อ งที่ ถู ก ต้อ งแล้ว จึ ง นํา มาหาค่ า เฉลี่ ย ทางเลขาคณิ ต เพื่ อ หาค่ า นํ้า หนัก
ความสําคัญของแต่ละปัจจัยตาม Equation 1

(

aijgp = aij1 xaij2 x...xaijh x...xaijH

***

)

1/ H

 H

=  ∏ aijh 
 h =1


1/ H

aijh = Priority value of each character in the matrix, priority of the decision maker. (h)
aijgp = The geometric mean of each significance value in the priority matrix.

H = Total number of personnel conducting comparative research
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Table 5 Summation the key factors of construction project management in each period. The most important factor
is the bold letter

หลังจากแทนค่าในสมการที่ 1 จะได้ค่านํ้าหนักความสําคัญในช่อง Average ตาม Table 5 ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่อการบริ หารโครงการก่อสร้างทางหลวงและสะพานของกรมทางหลวงที่สาํ คัญที่ สุดของช่ วงเวลาทั้ง
3 ช่วง จึงสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
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ช่วงเวลาที่ 1 การวางแผนโครงการก่อสร้าง
ปั จจัยหลักที่สาํ คัญคือ แผนงบประมาณก่อสร้าง รายละเอียดที่ตอ้ งให้ความสําคัญ (การกําหนดราคากลาง,
ค่าใช้จ่ายทัว่ ไป, ค่าใช้จ่ายพิเศษ) ซึ่ งจะเป็ นเสมือนปั จจัยควบคุมความเคลื่อนไหวของโครงการฯ โดยที่งบประมาณ
ควรจะกําหนดให้มีความเหมาะสม
ปั จจัยรอง คือ แผนปฏิบตั ิงานก่อสร้าง รายละเอียดที่ตอ้ งให้ความสําคัญ (การเวนคืนที่ดิน,ประชาพิจารณ์)
จะเป็ นปั จจัยรองที่ เมื่อได้งบประมาณแล้ว จึ งนําไปทําประชาพิจารณ์ เพื่อฟั งเสี ยงประชาชนและเวนคื นที่ ดินและ
กําหนดแนวทางดําเนินการก่อสร้างต่อไป
ช่วงเวลาที่ 2 การดําเนินงานของโครงการ
ปัจจัยหลักที่สาํ คัญคือ การวางแผนงานการก่อสร้าง รายละเอียดที่ตอ้ งให้ความสําคัญ (Bar-chart , S-curve)
จะเห็นได้ว่าทั้ง 2 ช่ วงเวลา จะมีความเกี่ ยวโยง สอดคล้องกัน กล่าวคื อ เมื่อมีแผนงบประมาณที่ ดีเหมาะสม นําไป
ดําเนิ นการประชาพิจารณ์ และเวนคืนที่ดินแล้ว ทําให้ส่วนของการวางแผนงานการก่อสร้างจะสามารถดําเนิ นการ
ได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ ไม่ตอ้ งมี การชะลอการเข้าพื้ นที่ ก่อสร้ า งหรื อประชาชนในพื้ นที่ ประท้วงการก่ อสร้ า ง
โครงการฯ นัน่ คื อ หากมีการตั้งเป้ าหมายที่ ดีงบประมาณ ที่ เหมาะสม มีการวางแผนปฏิ บตั ิ งานปั ญหาต่างๆที่ จะ
เกิดขึ้นน้อยลง หน้าที่ดา้ นการวางแผนงบประมาณก่อสร้างและหน้าที่การวางแผนปฏิบตั ิงานก่อสร้าง จึงควรเป็ นผูท้ ี่
มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์สูง จึงสามารถกําหนดเป้ าหมายและทิศทางการดําเนิ นงาน
ได้ถูกต้องตามเป้าหมาย
ปั จจัยรองคือ การบริ หารงานก่อสร้าง ซึ่ งจะสามารถดําเนิ นการได้หลังจากวางแผนการก่อสร้างเสร็ จแล้ว
โดยในส่ วนนี้ จะเป็ นการควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง ควบคุมการทํางานของผูร้ ับจ้างและควบคุมตลอดการทํางาน
ให้อยูใ่ นแผนงานตามที่ต้ งั เป้าหมายไว้
ปัจจัยหลักที่สาํ คัญคือ ความคุม้ ค่าสอดคล้องกับงบประมาณ ซึ่ งเป็ นคําตอบที่ผเู ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน
ว่า เมื่อดําเนิ นงานก่ อสร้างเสร็ จสิ้ นลงแล้ว สิ่ งที่ สําคัญที่ สุดคื อ ให้ทาํ การประเมินโครงการเหล่านั้นเปรี ยบเที ยบ
งบประมาณ กับความต้อ งการในการแก้ไ ขปั ญ หาว่า ตรงตามความต้องการของประชาชนและมี ค วามคุ ้ม ค่ า
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับหรื อไม่ หากใช้งบประมาณที่มากเกินไป แต่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการจะถือ
ว่า โครงการนั้นๆไม่คุม้ ค่าที่จะดําเนินการ
ปั จจัยรองคือ ผลกระทบโครงการ จะเป็ นปั จจัยที่สอดคล้องกับการทําประชาพิจารณ์ ในช่วงเวลาที่ 1 เป็ น
การตรวจสอบเมื่อดําเนิ นการก่อสร้างแล้วเสร็ จ ในส่ วนของ EIA, สภาพการจราจร, พฤติกรรมบุคคล เนื่ องจากบาง
โครงการมี ระยะเวลาก่ อสร้ างที่ ยาวนาน ทําให้มีการเปลี่ ย นแปลงพื้ นที่ แ ละเปลี่ ย นพฤติ กรรมความคุ ้นชิ นของ
ประชาชนในพื้นที่น้ นั ๆ
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สรุ ป

Table 6 Shows a comparison of the most important factors for each period. To know the factors affecting the delay
in the construction project

เมื่ อ สรุ ป ปั จ จัย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การบริ หารโครงการก่ อ สร้ า งทางและสะพานของกรมทางหลวง
ทั้ง 3 ช่วงเวลานํามาเปรี ยบเทียบเพื่อหาช่วงเวลาที่ควรให้ความสําคัญมากที่สุดตลอดช่วงโครงการก่อสร้าง จะพบว่า
ช่วงเวลาที่ 2 การวางแผนโครงการก่อสร้างนั้น มีคะแนนผลรวมที่ 374.00คะแนน ค่านํ้าหนักความสําคัญที่ 18.70
และมีเปอร์ เซ็นต์ความสําคัญมากที่ สุดคื อ 43.16% ตาม Table 6 จึ งสามารถสรุ ปได้ว่า โครงการก่อสร้างทางและ
สะพานของกรมทางหลวงนั้น ควรให้ความสําคัญกับการวางแผนดําเนิ นการก่อสร้างให้มากที่สุด เพื่อควบคุมปั จจัย
อื่นๆที่อาจมีผลกระทบต่อความล่าช้าและเพื่อก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ความยัง่ ยืนต่อความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด
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บทคัดย่ อ

ปั ญหาที่มกั จะเกิดขึ้นอยูเ่ ป็ นประจําในการก่อสร้างวางท่อประปา คือความล่าช้าของงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็ จตาม
สัญญา การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างวางท่อประธานของการประปานคร
หลวง โดยใช้ค่านํ้าหนักความสําคัญและการวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA (Analysis of Variance) ของกลุ่มตัวอย่าง 3
กลุ่ม คือ กลุ่มผูค้ วบคุมงาน กลุ่มผูอ้ อกแบบ และกลุ่มผูร้ ับจ้าง จากการศึกษาพบว่าความเห็นร่ วมของกลุ่มตัวอย่างเกี่ ยวกับ
ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้า 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. การอนุมตั ิแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง (Shop Drawing) ล่าช้า
2. ความล้มเหลวในการครอบครองกรรมสิ ทธิ์ พื้นที่ ก่อสร้าง 3. การขาดสภาพคล่องทางการเงิ นของผูร้ ับจ้าง โดยความ
คิดเห็นต่อปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของความล่าช้า ที่จาํ แนกเป็ น 3 ด้าน คือ 1) สาเหตุความล่าช้าประเภทต้องชดเชย 2) สาเหตุของ
ความล่าช้าประเภทยอมรับได้ 3) สาเหตุของความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้ พบว่ามีผลกระทบที่มีต่อโครงการโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง และมีความถี่โดยรวมอยูใ่ นระดับเกิดขึ้นบางโครงการ
คําสําคัญ: ความล่าช้า, งานก่อสร้าง, ประปา

Abstract

One of frequent problems in pipeline construction is the delay of construction that is not completed according to
the contract. This research aims to study factors which affected the delay in trunk main pipeline construction of the
Metropolitan Waterworks Authority. The data are analyzed using significant weight and ANOVA (Analysis of Variance)
from 3 sample groups, namely supervisor group, designer group and construction contractor group. The results show that
the sample group's opinion on the top 3 factors causing the delay were 1. The delay of the approval for construction (shop
drawing). 2. The failure of claiming ownership in construction areas and having the right of way to construction areas. 3.
Constructor’s lack of financial liquidity. The opinion on the factors that can cause delay is divided into 3 categorizes which
are Compensable Delay, Excusable Delay and Non-excusable Delay. It was found that the factors affect the project in the
middle level and the frequency is it occurs in some projects.
Keywords: construction, time delay, waterworks
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คํานํา

ปั จจัยที่ มีผลกระทบต่ อการดําเนิ นการก่ อสร้ างงานวางท่ อประธานนั้นทําให้ระยะเวลาการดําเนิ นการ
ก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน และไม่ตรงตามแบบแปลนที่กาํ หนดไว้ วิธีการที่จะช่วยลดปั ญหาดังกล่าวนั้นดําเนิ นการได้
โดยหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดําเนิ นการก่อสร้าง และขจัดหรื อป้องกันตัวปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการดําเนิ นการ
ก่อสร้าง
โดยงานวิจยั ครั้งนี้ จึงมุง้ เน้นการศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างวางท่อประธานของ
การประปานครหลวง โดยสอบถามจากผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องเพื่อนําข้อมูลที่ได้ทาํ การวิเคราะห์ นํามาเป็ นแนวทางใน
การป้องกันสาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างท่อประธาน

อุปกรณ์ และวิธีการ
กรอบแนวคิ ดทางการศึกษา
ความล่ า ช้าที่ เกิ ด ขึ้ นในโครงการก่ อ สร้ างแบ่ งออกเป็ น 3 ประเภท คื อ ความล่ า ช้าประเภทต้องชดเชย
(Compensable Delay) ความล่ า ช้า ประเภทยอมรั บได้ (Excusable Delay) และความล่ า ช้า ประเภทยอมรั บไม่ ไ ด้
(Inexcusable Delay) (Scott, 1997) ซึ่ งการดําเนิ นงานศึ กษางานวิจยั ครั้ งนี้ ใช้วิธีการศึ กษาวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey
research) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมุ่งศึกษาองค์ประกอบปั จจัยที่มีผลต่อความ
ล่าช้าในโครงการก่ อสร้ างวางท่ อประธานของการประปานครหลวง มี วตั ถุประสงค์เพื่ อศึ กษาข้อมูลจากความ
คิดเห็นของกลุ่มบุคคลที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องโดยตรง กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะมีคุณวุฒิการศึ กษาที่ เกี่ยวข้องทางด้านงาน
ก่อสร้าง คือ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อผูท้ ่ีทาํ งานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ซึ่ งสามารถแบ่งตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิได้ 3
กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มผูอ้ อกแบบ 2. กลุ่มผูค้ วบคุมงาน และ 3. กลุ่มผูร้ ับจ้าง โดยทําการศึ กษาในเรื่ องผลกระทบและ
ความถี่ของปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างวางท่อประธาน
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย

Fig. 1 Research process
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

จากการรวบรวมแบบสอบถามจากผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในโครงการก่อสร้างวางท่อประธานของการประปา
นครหลวง โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม โดยคํานวณกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro , 1973 อ้างถึงใน
ธานิ นทร์ , 2555) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างที่ระดับ .05 ซึ่ งได้ผลดัง
แสดงใน Table 1
Table 1 Number of another position of sample
Position
Total of population (N)
Total of sample (n)
Percentage (%)
Construction controller
94
69
65.10
Designer
20
15
14.15
Contractor
30
22
20.75
144
106
100.00
จาก Table 1 แสดงให้เห็นว่ามีจาํ นวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 106 คน แบ่งเป็ น 1) ผูค้ วบคุมงาน ร้อยละ 65.10
2) ผูอ้ อกแบบ ร้อยละ 14.15 และ 3) ผูร้ ับจ้าง ร้อยละ 20.75 ซึ่ งผูค้ วบคุมงานมีจาํ นวนกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด
และจากการนําข้อมูลที่ได้จากผูท้ าํ แบบสอบถามมาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for
the Social Science) โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็ น 2 หัวข้อ ต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มผี ลต่ อความล่ าช้ าในโครงการก่ อสร้ างวางท่ อประธาน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลรายด้านของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอในรู ปแบบของตาราง แสดงให้เห็น
ถึ งระดับผลกระทบและระดับความถี่ ที่เกิ ดขึ้ นต่ อโครงการของปั จจัยที่ มีผลต่ อความล่าช้าในการก่ อสร้ างวางท่ อ
ประธาน สรุ ปค่าเฉลี่ย (X�), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่านํ้าหนักสําคัญ ดังแสดงใน Table 2 และ Table 3
Table 2 Top 5 ranks of factors causing delay in construction
Level of
Level of
Importance
Level
of
Effect
Frequency
Ranking Factors causing delay in construction
Index
Importance
(%)
X�
S.D.
X�
S.D.
1
Delayed approve of construction
4.111 0.782 4.000 1.000 16.444
4.679
drawing.
2
Failure to take ownership of the
4.107 1.167 3.667 1.118 15.074
4.289
construction area and the use of rights
on the path to the construction area.
3
The contractor's lack of financial liquidity. 4.333 0.707 3.333 1.118 14.444
4.111
4
A lack of coordination at the field.
4.033 0.512 3.444 1.236 13.778
3.920
5
The request for permission to the
3.667 0.866 3.556 0.527 13.037
3.709
government in the working area was
delayed.
จาก Table 2 แสดงให้เห็นว่าความคิ ดเห็นร่ วมกันของผูต้ อบแบบสอบถาม ปั จจัยที่ เป็ นสาเหตุก่อให้เกิ ด
ความล่าช้ากับงานวางท่อประธาน 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. การอนุมตั ิแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง (Shop Drawing) ล่าช้า
(ระดับ ความสํา คัญ = 16.444) 2. ความล้ม เหลวในการครอบครองกรรมสิ ท ธิ์ พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง และการใช้สิ ท ธิ์
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บนเส้นทางการเข้าสู่ พ้ืนที่ ก่อสร้าง (ระดับความสําคัญ = 15.074) 3. การขาดสภาพคล่องทางการเงิ นของผูร้ ับเหมา
(ระดับความสําคัญ = 14.444) 4. ความบกพร่ องในการประสานงานที่หน้าสนาม (ระดับความสําคัญ = 13.778) และ
5. การติดต่อขออนุญาตต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทาํ งานล่าช้า (ระดับความสําคัญ = 13.037)
Table 3 Mean, Standard deviation and Importance Index of Major factors causing delay in construction
Level of
Importance
Level of Effect
Major factors causing delay in
Level
of
Frequency
Index
construction
Importance
(%)
X�
S.D.
X�
S.D.
1. Compensable delay
3.302 0.423 3.016 0.508
9.957
35.084
2. Excusable delay
2.873 0.613 2.524 0.637
7.251
25.548
3. Inexcusable delay
3.619 0.396 3.087 0.251
11.173
39.368
Overall average
3.265 0.374 2.876 0.307
Sum
28.381
100.000
จาก Table 3 แสดงให้เห็ นว่าความคิ ดเห็ นร่ วมกันของผูต้ อบแบบสอบถามด้านผลกระทบ ปั จจัยที่ เป็ น
สาเหตุก่อให้เกิดความล่าช้ากับงานวางท่อประธาน โดยรวมด้านผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง (X�= 3.265) และ
ด้านความถี่อยูใ่ นระดับเกิดขึ้นบางโครงการ (X� = 2.876)

2. การวิเคราะห์ ค่าความแปรปรวนเพื่อตรวจสอบสมมติฐานความคิ ดเห็นของกลุ่มตัวอย่ าง
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA (Analysis of Variance) จําแนกเป็ นระดับผลกระทบ และ
ระดับความถี่ต่อปั จจัยที่ มีผลต่อความล่าช้า ซึ่ งทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุ่มลักษณะงาน 3 กลุ่มที่มีความคิ ดเห็ น
ร่ วมกันของปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างวางท่อประธาน ทั้ง 3 ด้าน ดังแสดงใน Table 4–6
Table 4 One-way ANOVA for Compensable delay
1. Compensable delay
1.1 The delay of the approval for construction (shop drawing).
1.2 Delay of the Owner in Answering Questions from the
Contractor.
1.3 Annuity payment is not as scheduled.
1.4 Defects and unclear construction contracts.
1.5 Details of the construction drawing contradict each other.

1.6 The delay in contacting government agencies involved in
the work area.
1.7 Intervention of the contractor from owner.
1.8 Intervention of the contractor's work by other contractors
or other owners.
1.9 Lack of operational expertise of the supervisor.
1.10 The number of supervisors is insufficient.

323

ANOVA
Level of Effect
Level of Frequency
F
Sig.
F
Sig.
8.000
0.200
1.000
0.422
2.625

0.152

8.600

0.017*

0.538
2.400
0.400

0.409
0.171
0.387

5.600
4.000
0.600

0.042*
0.079
0.279

1.500

0.296

7.000

0.127

1.000

0.422

2.375

0.174

0.437

0.165

10.750

0.010*

0.250
0.571

0.087
0.093

0.500
0.167

0.030*
0.080
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Table 4 (continued).
1. Compensable delay
1.11 Order to change working methods and change inspection
standards
1.12 Issuing an order to change details of construction
drawings and details of various schedules.
1.13 The supervisor has multiple lines of command, causing delay in
decision-making.
1.14 The failure of claiming ownership in construction areas
and having the right of way to construction areas.
*significant at a p-value less than 0.05
Table 5 One-way ANOVA for Excusable delay
2. Excusable delay
2.1 Discovery of antiques or an ancient civilization in the
construction area.
2.2 Meeting ferocious animals, toxins, or dangerous objects in the
construction area.
2.3 Building obstructions Restricted tree and utilities of other
agencies.
2.4 Climate anomalies and natural disasters.
2.5 Local or domestic political problems.

2.6 Problems from working conditions have changed from
counterparties.
2.7 Problems from the site condition, hard rock found
obstructing, requiring special tools to destroy.
*significant at a p-value less than 0.05
Table 6 One-way ANOVA for Inexcusable delay
3. Inexcusable delay
3.1 Delay in delivery of construction drawings (Shop
Drawing) delayed.
3.2 Delays in sending construction drawings (As build Drawing)
are delayed.
3.3 Use of personnel not suitable for the job And not enough
personnel.
3.4 Inadequate construction labor.
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ANOVA
Level of Effect
Level of Frequency
F
Sig.
F
Sig.
0.250

0.087

0.500

0.120

4.750

0.058

0.571

0.093

10.500

0.048*

0.100

0.106

1.900

0.229

12.000

0.078

ANOVA
Level of Effect
Level of Frequency
F
Sig.
F
Sig.
7.000

0.097

6.500

0.131

10.500

0.111

3.250

0.111

43.000

0.000*

3.100

0.119

0.250
0.250

0.077
0.077

2.000
7.000

0.216
0.027*

2.600

0.154

1.500

0.096

4.000

0.079

1.500

0.096

ANOVA
Level of Effect
Level of Frequency
F
Sig.
F
Sig.
1.000

0.222

0.250

0.077

0.250

0.077

3.500

0.098

6.300

0.234

4.333

0.068

7.800

0.021*

7.750

0.002*
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Table 6 (continued).
3. Inexcusable delay
3.5 Lack of experience in personnel And expertise in operations or
planning construction.

3.6 Delays arising from the work of subcontractors.
3.7 The construction does not meet the contract and does not
meet the requirements or construction drawings.
3.8 Failure to comply with the request from the owner of the
work answered by the contractor.
3.9 Deficiencies in following up work and adjusting work
plans.
3.10 Deficiency in coordination at the field.
3.11 Deficiency in management and coordination within the
contractor's organization.
3.12 Delays in the provision of tools Equipment or materials used in
construction.
3.13 Use of tools or equipment for construction that do not meet the
requirements.
3.14 Constructor’s lack of financial liquidity.
*significant at a p-value less than 0.05

ANOVA
Level of Effect
Level of Frequency
F
Sig.
F
Sig.
0.600

0.179

4.750

0.058

13.000

0.007*

4.750

0.058

0.500

0.063

7.750

0.022*

0.500

0.063

25.000

0.001*

3.000

0.065

7.750

0.057

1.500

0.296

2.500

0.162

9.000

0.016*

14.000

0.005*

1.500

0.296

5.333

0.047*

1.333

0.062

1.000

0.052

3.000

0.072

2.625

0.085

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของ Table 4 – 6 พบว่าความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม กลุ่มลักษณะงาน 3
กลุ่ม ด้านระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการ มีปัจจัยที่มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอยู่ 30 ปัจจัย เช่น การอนุมตั ิ
แบบที่ ใช้ในการก่ อสร้ า ง (Shop Drawing) ล่าช้า, การค้นพบโบราณวัตถุ หรื อแหล่งอารยธรรมโบราณในพื้ นที่
ก่ อสร้ าง และความล่าช้าในการส่ งแบบที่ ใช้ในการก่ อสร้ าง (Shop Drawing) ล่าช้า เป็ นต้น ส่ วนปั จจัยที่ มีความ
คิ ดเห็นที่ แตกต่างกันมี 5 ปั จจัย เช่ น การกี ดขวางของสิ่ งปลูกสร้าง ต้นไม้หวงห้าม และระบบสาธารณู ปโภคของ
หน่วยงานอื่น, ความล่าช้าที่เกิดจากการทํางานของผูร้ ับจ้างย่อย และการที่มีแรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอ เป็ นต้น
สําหรับด้านระดับความถี่ที่เกิดขึ้นกับโครงการ มีปัจจัยที่มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอยู่ 25 ปั จจัย เช่น ผู ้
ควบคุมงานมีจาํ นวนบุคลากรไม่เพียงพอ, ความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ และความบกพร่ อง
ในการประสานงานที่หน้าสนาม เป็ นต้น ส่ วนปั จจัยที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมี 10 ปั จจัย เช่น การจ่ายเงินงวด
ไม่เป็ นไปตามกําหนด, ปั ญหาทางการเมื อ งในท้องถิ่ น หรื อในประเทศ และความล่าช้าในการจัด หาเครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์หรื อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็ นต้น
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สรุ ป

จากการศึกษาโดยจําแนกความล่าช้าออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ความล่าช้าประเภทต้องชดเชย ความล่าช้า
ประเภทยอมรับได้ และความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้ พบว่าความเห็นร่ วมของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม เกี่ยวกับปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในงานก่อสร้างวางท่อประธานของการประปานครหลวง 5 อันดับแรก เรี ยงลําดับจาก
มากไปน้อย ได้แก่ 1) การอนุมตั ิแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง (Shop Drawing) ล่าช้า 2) ความล้มเหลวในการครอบครอง
กรรมสิ ทธิ์ พื้นที่ ก่อสร้าง 3) การขาดสภาพคล่องทางการเงิ นของผูร้ ับจ้าง 4) ความบกพร่ องในการประสานงานที่
หน้าสนาม 5) ความบกพร่ องในการติ ดตามงานและปรั บแผนการทํางาน ซึ่ งปั จจัยที่ มีผลกระทบต่ อความล่าช้า
ส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าความแปรปรวนแบบ ANOVA (Analysis of Variance) พบว่าความคิ ดเห็นของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม กลุ่มลักษณะงาน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผูอ้ อกแบบ, ผูค้ วบคุมงาน และผูร้ ับจ้าง ปั จจัยที่มีค่านัยสําคัญ
น้อ ยที่ สุ ด ด้า นผลกระทบ เช่ น การกี ด ขวางของสิ่ ง ปลู กสร้ า ง ต้นไม้หวงห้า ม และระบบสาธารณู ปโภคของ
หน่ วยงานอื่น, ความล่าช้าที่ เกิ ดจากการทํางานของผูร้ ับเหมาย่อย, ความบกพร่ องในการจัดการและประสานงาน
ภายในองค์กรของผูร้ ับเหมา เป็ นต้น และในด้านความถี่ เช่น การไม่ปฏิบตั ิตามคําขอร้องจากเจ้าของงานที่ผรู ้ ับเหมา
ได้ตอบตกลงตามคําขอร้องนั้นไปแล้ว, ความบกพร่ องในการติดตามงานและปรับแผนการทํางาน, การที่มีแรงงาน
ก่อสร้างไม่เพียงพอ และการใช้สิทธิ์ บนเส้นทางการเข้าสู่ พ้ืนที่ก่อสร้าง เป็ นต้น
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บทคัดย่ อ

การควบคุมงานก่อสร้างของกรมโยธาธิ การและผังเมืองมีปริ มาณหลายโครงการที่หยุดงาน และล่าช้ากว่าแผนงาน
ปั ญหาส่ วนหนึ่ งเกิ ดจากการควบคุมงานก่ อสร้ าง โดยงานวิจัยนี้ ใช้วิธีวิจัยเชิ งสํารวจ เพื่อการศึ กษาถึ งปั จจัยที่ ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติงานของผูค้ วบคุ มงาน และใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหา และการพัฒนาองค์กรให้เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยลักษณะโครงการ ด้านลักษณะงาน ด้านงบประมาณโครการ และด้านระยะห่ าง
ที่ต้ งั โครงการกับที่พกั อาศัยที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของผูค้ วบคุมงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .01 ส่ วนปั จจัยวงจรบริ หารงานคุ ณภาพที่ มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของผูค้ วบคุมงาน
ก่อสร้าง ประกอบด้วย การวางแผน, การปฏิบตั ิตามแผน, การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามแผน และการปรับปรุ งแก้ไข อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลจากการวิจยั สามารถนําไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของผูค้ วบคุมงานให้
เกิดประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานต่อไป
คําสําคัญ: โครงการก่อสร้าง, ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน, วงจรบริ หารงานคุณภาพ

Abstract

The construction supervision of the Department of Public Works and Town & Country Planning had many
projects that were off work and lagging behind schedule. The problem is partially due to construction supervision. This
research uses survey research method to study the factors affecting the performance of the construction supervisors. It will
be used as a guideline for solving problems and developing the organization for maximum benefit. The study found that
the difference in Project Characteristics, namely job description, project budget, and the distance between the project
location and the domicile had a statistically significant difference in the supervisor’s performance efficiency at the .01 level.
On the other hand, the Quality Management Cycle Factors (PDCA) that influenced the performance of construction
supervisors, consisting of planning, implementation of the plan, monitoring the implementation of the plan, and
improvements, is statistically significant at the .05 level. The research results can be used as a guideline for further
improvement of the supervisor's performance efficiency.
Keywords: construction project, performance efficiency, quality management cycle
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คํานํา

กรมโยธาธิ การและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ การออกแบบ การก่อสร้าง
และการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดําเนิ นการและสนับสนุ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง
พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนดและกํากับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้าง
พื้นฐาน รวมทั้งการกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้
มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่ งสาธารณชน ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมืองและสิ่ ง
ปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสู่ การพัฒนาประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการ
อาคาร ให้มีค วามน่ า อยู่ ปลอดภัย รั กษาสภาพแวดล้อม ประหยัด พลังงาน และมี อตั ลักษณ์ อย่า งยัง่ ยื น (กรม
โยธาธิ การและผังเมือง, 2554)
ในการควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็ จสมบูรณ์ถูกต้องตามรู ปแบบ รายการ และข้อกําหนดของสัญญา
ภายใต้ระยะเวลาที่ กาํ หนดนั้น เป็ นหน้าที่ หลักของผูค้ วบคุ มงานก่อสร้างที่ จะต้องยืดถื อปฏิ บตั ิ ซึ่ งต้องอาศัยการ
วางแผนงานที่ดี มีวิธีการตรวจสอบที่ถูกต้อง และการประเมินผลงานที่เหมาะสม สําหรับใช้กาํ กับและควบคุมในแต่
ละขั้นตอนของการดําเนินงานแต่ละโครงการ จึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่ผคู ้ วบคุมงานจะต้องรู ้จกั วิธีการวางแผนงานก่อสร้าง
ที่ เหมาะสมสอดคล้องกับลําดับขั้นตอนก่อสร้างและแผนการเบิ กจ่ายเงิ นงบประมาณ รู ้จกั วิธีการตรวจสอบความ
เหมาะสมของขั้นตอนการทํางาน สามารถตรวจสอบผลงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง และมีวิธีการประเมินผลงาน
ก่อสร้างในแต่ละส่ วนที่ เหมาะสม ซึ่ งวิธีการเหล่านี้ มีแนวทางปฏิ บตั ิ ที่หลากหลายขึ้ นอยู่กบั ขนาด ประเภท และ
ความซับซ้อนของงานก่อสร้าง รวมทั้งประสบการณ์ที่แตกต่างกันของผูค้ วบคุมงานแต่ละคน ผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง
จึงเป็ นบุคลากรที่มีความสําคัญที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้เป็ นไปตามแบบรู ปและรายการตามข้อกําหนดของ
สัญญาจ้างเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดของโครงการ
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1) ศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของผูค้ วบคุมงาน กองควบคุ มการก่ อสร้ าง กรม
โยธาธิ การและผังเมือง
2) เสนอแนะแนวทางในปรับปรุ งและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของผูค้ วบคุมงาน
กองควบคุมการก่ อสร้ าง กรมโยธาธิ การและผังเมือง
งานก่ อ สร้ า งเป็ นงานที่ ส ลับซับซ้อ น มี หน่ วยงานทั้งภายในและภายนอกเข้ามามี ส่ วนเกี่ ย วข้องหลาย
หน่วยงาน ซึ่ งแต่ละหน่วยงานจะมีลกั ษณะและความเกี่ยวกันกับงานก่อสร้างที่ แตกต่างกัน ต้องมีการประสานงาน
กันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา โดยทัว่ ไปงานก่อสร้างมีลกั ษณะ (ประเสริ ฐ , 2552) ดังนี้
1) ส่ วนใหญ่เป็ นงานปฏิบตั ิในที่โล่งแจ้ง พื้นที่ปฏิบตั ิการกว้างการดําเนินงานขึ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ
2) ต้องมีการประเมินและปรับแก้แผนงานตลอดเวลา
3) เป็ นงานที่ใช้บุคลากรทุกระดับฝี มือและความชํานาญในลักษณะแตกต่างกันจํานวนมาก (Construction
Team) การเคลื่ อนที่ โยกย้ายบุ คลากรจะเกิ ดขึ้ นได้ทุกขณะจากกิ จกรรมหนึ่ งไปยังอี กกิ จกรรมหนึ่ งในโครงการ
เดียวกันหรื อแม้แต่การโยกย้ายระหว่างโครงการ
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4) สถานที่ต้ งั โครงการกระจายอยูไ่ ด้ทว่ั ท้องที่อาจจะห่างไกลจากสํานักงานใหญ่มาก จึงต้องมีการพิจารณา
เตรี ยมการด้านต่างๆ ให้เหมาะสมแต่ละโครงการ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร เครื่ องจักรเครื่ องมือ และงบประมาณ
5) มี ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และต้อ งรี บ แก้ไ ขอยู่ ต ลอดเวลาซึ่ งต้อ งอาศัย ผู ท้ ี่ มี ป ระสบการณ์ และความรู ้ ใ น
มาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้าง
6) มีงานหลายลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่ งต้องอาศัยความรู ้ความชํานาญเฉพาะทางดําเนินงานร่ วมกัน
7) ต้องมี การติ ด ต่ อ สัมพันธ์ กันตลอดเวลาของคนสองกลุ่ ม คื อ กลุ่ มผูอ้ อกแบบและกลุ่ มผูด้ าํ เนิ นการ
ก่อสร้าง
8) เป็ นงานที่ตอ้ งใช้เงินทุนหมุนเวียนสู งกว่างานประเภทอื่น
ลักษณะงานของโครงการก่ อสร้ า งนั้น มี ค วามหมายและขอบเขตของงานก่ อสร้ า งของส่ วนราชการ
(กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2555) ดังนี้
1) งานก่อสร้างอาคาร หมายถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุ ง งานซ่อมแซม งานรื้ อถอน และหรื องานต่อ
เติ มอาคาร บ้าน เรื อน โรง ร้าน แพ เรื อหรื อพาหนะสาหรับขนส่ งข้ามฟาก ท่าเที ยบเรื อ ตึ กแถว ร้านค้า โรงเรื อน
โรงเรี ยน โรงพยาบาล โรงงาน โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า คลังสิ นค้า อาคารสํานักงาน อาคารที่ทาํ การ อาคารชุดพัก
อาศัย ศาลาที่ พกั เป็ นต้น หรื อสิ่ งก่อสร้างอื่นที่ มีลกั ษณะรู ปแบบหรื อโครงสร้างคล้ายกับสิ่ งก่อสร้างดังกล่าว ซึ่ ง
บุคคลอาจเข้าอยูห่ รื อเข้าไปใช้สอยได้
2) การก่อสร้างชลประทาน หมายถึง งานก่อสร้าง ปรับปรุ ง ซ่ อมแซม หรื อต่อเติมสิ่ งก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมนํ้าเพื่อการชลประทาน หรื อเพื่อการอื่น เช่ น การประมง การเกษตรกรรม การป้ องกันนํ้าเค็ม การ
ป้องกันนํ้าท่วม หรื อเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็ นต้น
3) งานก่อสร้างทาง หมายถึง การก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ หรื อการบํารุ งรักษาทางหรื อถนนซึ่ งจัดไว้
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจราจร สาธารณะทางบก ไม่ ว่ า ในระดับ พื้ น ดิ น หรื อ เหนื อ พื้ น ดิ น หรื อ ใต้ หรื อ เหนื อ
อสังหาริ มทรัพย์อย่างอื่น เป็ นต้น
งบประมาณโครงการ หมายถึง แผนในการใช้ทรัพยากรขององค์กรและแผนการจัดสรร ทรัพยากรสําหรับ
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ รวมทั้งแผนรายรับรายจ่าย โดยจัดทําในหน่วยของ จํานวนเงิน ดังนั้นหลักกว้างๆ ใน
การจัดทํางบประมาณของโครงการคือ จํานวนทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ และการประมาณต้นทุนของทรัพยากรที่ตอ้ งการ
ใช้แต่ละชนิ ดออกมาเป็ นจํานวนเงิ น เมื่อนําต้นทุน ต่าง ๆ ของแต่ละกิ จกรรมมารวมกันก็จะได้เป็ นประมาณการ
ค่ า ใช้จ่า ยทั้งหมดของโครงการที่ จะต้องได้รับการสนับสนุ นจากผูบ้ ริ หารขององค์กร เมื่ อผูบ้ ริ หารอนุ มตั ิ แล้ว
ประมาณการนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงเป็ นงบประมาณของโครงการต่อไป (รัตนา, 2546 อ้างถึงใน พนิดา, 2555)
ระยะห่ า งที่ ต้ งั โครงการกับที่ พ กั อาศัย เป็ นหนึ่ งในข้อจํา กัด ในงานก่ อสร้ า ง ซึ่ งผูบ้ ริ หารงานก่ อสร้ า ง
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง หัวหน้าหน่วยงาน ช่างควบคุมงาน ควรต้องพิจารณาว่า การทํางานแต่ละกิ จกรรมมีปัญหาหรื อ
ข้อจํากัดอย่างไร ซึ่ งเมื่อทราบล่วงหน้างานที่ทาํ นั้นมีขอ้ จํากัดอย่างไรแล้ว จะช่วยให้สามารถวางแผนการดําเนิ นงาน
ได้อย่างรอบคอบต่อไป (สุ ธิรา, 2556)
วงจรบริ หารงานคุณภาพ (PDCA) หรื อ Plan-Do-Check-Act จัดเป็ นกิจกรรมปรับปรุ งและพัฒนางานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผน การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามแผน และการปรับปรุ ง
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แก้ไข (Salaheldin and Zain, 2007) โดย Deming in Mycoted (2004) กล่าวว่า การจัดการอย่างมีคุณภาพเป็ นกระบวน
การที่ ดํ า เนิ นการต่ อเ นื่ อ งเ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ดผ ลผ ลิ ต แล ะบริ การ ที่ มี คุ ณภาพขึ้ น โดยหลั ก การที่ เรี ย กว่ า
วงจรบริ หารงานคุณภาพ (PDCA) หรื อวงจรเดมมิ่ง ซึ่ งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน รายละเอียด ดังนี้
Plan คือ กําหนดสาเหตุของปั ญหา จากนั้นวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรื อทดสอบเพื่อการปรับปรุ งให้
ดีข้ ึน
Do คือ การปฏิบตั ิตามแผนหรื อทดลองปฏิบตั ิเป็ นการนําร่ องในส่ วนย่อย
Check คือ ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามแผนเพื่อทราบว่าบรรลุผลตามแผนหรื อหากมีสิ่งใดที่ทาํ ผิดพลาดหรื อ
ได้เรี ยนรู ้อะไรมาแล้วบ้าง
Act คือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากบรรลุผลเป็ นที่น่าพอใจหรื อหากผลการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามแผน ให้
ทําซํ้าวงจรโดยใช้การเรี ยนรู ้จากการกระทําในวงจรที่ได้ปฏิบตั ิไปแล้ว
แม้ว่าวงจรบริ หารงานคุณภาพจะเป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่ องแต่สามารถเริ่ มต้นจากขั้นตอนใดก็ได้ข้ ึ นอยู่
กับปั ญหาและขั้นตอนการทํางานหรื อจะเริ่ มจากการตรวจสอบสภาพความต้องการเปรี ยบเทียบกับสภาพที่เป็ นจริ ง
จะทําให้ได้ขอ้ สรุ ปว่าจะต้องดําเนิ นการอย่างไรในการแก้ไขปั ญหาเพื่อให้เกิ ดการปรับเปลี่ยนไปตามเป้ าหมายที่
วางไว้
อย่างไรก็ตามในการปฏิบตั ิภารกิจด้านการบริ การด้านช่างของกรมโยธาธิ การและผังเมือง พบว่า ปริ มาณ
งานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกองควบคุมการก่อสร้าง ถึงปี งบประมาณ 2463 รวมทั้งสิ้ น 423 โครงการ แบ่งเป็ น
งานกรมโยธาธิ การและผังเมื อ ง จํา นวน 388 โครงการ งานส่ วนราชการอื่ น 35 โครงการ อยู่ร ะหว่า งก่ อสร้ าง
363 โครงการ หยุดงาน 60 โครงการ ล่าช้ากว่าแผนงาน 150 โครงการ พบว่าปัญหาส่ วนหนึ่งเกิดจากการควบคุมงาน
ก่ อสร้ าง แสดงให้เห็ นว่าการควบคุ มงานก่ อสร้ างเป็ นหัวใจสําคัญประการหนึ่ งในการบริ การด้านช่ างของกรม
โยธาธิ การและผังเมือง จึงจําเป็ นต้องมีการศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของผูค้ วบคุมงาน
ก่อสร้างเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด

อุปกรณ์ และวิธีการ

การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของผูค้ วบคุ ม
งาน กองควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง กรมโยธาธิ ก ารและผัง เมื อ ง และเสนอแนะแนวทางในการปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของผูค้ วบคุมงาน กองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิ การและผังเมือง โดยทําการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คื อ ผูค้ วบคุ มงานก่ อสร้ างในสังกัดกองควบคุ มการก่ อสร้ าง
กรมโยธาธิ การและผังเมือง จํานวน 84 คน
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่
การวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ลัก ษณะโครงการที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านของผู ค้ วบคุ ม งาน
กองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิ การและผังเมืองในระดับต่างกัน ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว
(One-way ANOVA) กํา หนดนัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 และการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย วงจรบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ
(PDCA) ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของผูค้ วบคุ มงาน กองควบคุ มการก่ อสร้ าง กรมโยธาธิ การและ
ผังเมือง ทําการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ผลการศึ กษาวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า วงจรบริ หารงานคุณภาพ (PDCA) ของผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง ในสังกัด
กองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิ การและผังเมือง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.02)
Plan-Do-Check-Act Cycle (PDCA)
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3.98
Plan

Do

Check
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Fig. 1 Level of importance of The Play-Do-Check-Act Cycle (PDCA)
จาก Fig. 1 พบว่า วงจรบริ หารงานคุ ณ ภาพเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้า นที่ ผูค้ วบคุ มงานก่ อสร้ า งในสั ง กัด
กองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิ การและผังเมืองให้ความสําคัญมากที่สุดคือ ด้านการปฏิบตั ิตามแผน (ค่าเฉลี่ย
4.04) รองลงมาคือ ด้านการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามแผน (ค่าเฉลี่ย 4.03) ด้านการวางแผน (ค่าเฉลี่ย 4.01) และด้าน
การปรับปรุ งแก้ไข (ค่าเฉลี่ย 4.01)
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง ในสังกัดกองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิ การ
และผังเมืองโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.17) แยกเป็ นรายด้านได้ ดังนี้
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Fig. 2 Performance level of the supervision
จาก Fig. 2 พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิ งานที่ ผคู ้ วบคุมงานก่อสร้าง ในสังกัดกองควบคุมการก่อสร้าง
กรมโยธาธิ การและผังเมือง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมากตามลําดับ คือ ด้านคุณภาพงาน (ค่าเฉลี่ย
4.26) รองลงมาคือ ด้านปริ มาณงาน (ค่าเฉลี่ย 4.14) ด้านเวลาที่ใช้ (ค่าเฉลี่ย 4.13) และด้านค่าใช้จ่าย (ค่าเฉลี่ย 4.10)
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การวิเคราะห์ลกั ษณะโครงการ ด้านลักษณะงานที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของผูค้ วบคุ มงาน
ก่อสร้าง ทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยลักษณะโครงการที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของ
ผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง สังกัดกองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิ การและผังเมือง โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สามารถแสดงได้ดงั Table 1
Table 1 One-way ANOVA-test of project characteristics affecting the performance of construction supervisors
Standard
Project description
Number Mean
F
Sig.
deviation
Job description
1. Dam construction, bank protection
30
4.64
0.36
36.527
0.000*
2. Construction of flood protection system
13
3.74
0.52
3. Urban development
30
4.18
0.36
4. Building construction
11
3.39
0.57
Project budget
1. 10-50 million baht
18
4.56
0.26
9.752
0.000*
2. 51-100 million baht
34
3.91
0.22
3. 100 million baht or more
32
4.24
0.78
Distance of project location and residence
1. Less than 50 kilometers
13
4.60
0.42
14.106
0.000*
2. 50-100 kilometers
37
4.32
0.45
3. More than 100 kilometers
34
3.84
0.57
* The mean difference is significant at the 0.01 level.
จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะโครงการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของผูค้ วบคุมงาน
สั ง กัด กองควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง กรมโยธาธิ ก ารและผัง เมื อ ง พบว่ า ลัก ษณะโครงการ ด้า นลัก ษณะงาน
ด้านงบประมาณโครงการ และด้านระยะห่ างที่ ต้ งั โครงการกับที่ พกั อาศัยที่ แตกต่างกันมีผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของผูค้ วบคุมงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การวิเคราะห์วงจรบริ หารงานคุณภาพ (PDCA) ที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิ งานของผูค้ วบคุ ม
งานก่อสร้าง ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิ งเส้นพหุ คูณ (Multiple Linear Regression) โดยใช้วิธี Enter คือ การนํา
ทุกตัวแปรเข้าสมการพร้อมกัน ปรากฏตามตารางที่ 2 พบว่า วงจรบริ หารงานคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย การ
วางแผน (Plan), การปฏิบตั ิตามแผน (Do), การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามแผน (Check) และการปรับปรุ งแก้ไข (Act)
มีความสัมพันธ์เชิ งเส้นกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของผูค้ วบคุมงาน โดยวงจรบริ หารงานคุณภาพที่มีอิทธิ พล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถแสดงได้ดงั
Table 2
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Table 2 The Plan-Do-Check-Act Cycle (PDCA) Influencing Performance of Construction Supervisors
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
1
(Constant) 0.408
0.131
3.113
0.003
Plan
0.211
0.099
0.230
2.128
0.036*
Do
0.237
0.106
0.245
2.243
0.028*
Check
0.239
0.094
0.250
2.544
0.013*
Act
0.250
0.091
0.263
2.739
0.008*
R = 0.957, R2 = 0.916, Adj R2 = 0.912, Std Error of the Estimate = 0.169, Sig of F = 0.000
* The mean difference is significant at the 0.05 level.

สรุ ป

ปั จจัยลักษณะโครงการ ประกอบด้วย ลักษณะงาน งบประมาณโครงการ และระยะห่ างระหว่า งที่ ต้ ัง
โครงการกับที่ พกั อาศัยของผูค้ วบคุมงานที่ แตกต่ างกันที่ มีผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของผูค้ วบคุ มงาน
สังกัดกองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิ การและผังเมืองแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้าน
ลักษณะงานก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่ง ด้านงบประมาณโครงการระหว่าง 10–50 ล้านบาท และด้านระยะห่ างที่ ต้ งั
โครงการกับที่ พกั อาศัยน้อยกว่า 50 กิ โลเมตรมีระดับค่าเฉลี่ยของประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิ งานมากที่ สุด เนื่ องจาก
งานก่อสร้างเขื่ อนป้ องกันตลิ่ งเป็ นภาระกิ จงานก่ อสร้างหลักของกรมโยธาธิ การและผังเมือง ทําให้ผูค้ วบคุมงาน
มีความรู ้ความเข้าใจในการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้ถูกต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของสัญญา งบประมาณ
โครงการในช่วง 10–50 ล้านบาท จะเป็ นโครงการก่อสร้างที่มีรายละเอียดของงานไม่ซบั ซ้อน ผูค้ วบคุมงานสามารถ
บริ หารงานให้สอดคล้อ งกับแผนการเบิ กจ่ ายงบประมาณรายปี ระยะห่ างที่ ต้ งั โครงการกับที่ พ กั อาศัยน้อยกว่า
50 กิ โลเมตร เป็ นระยะทางที่ เหมาะสมในการปฏิ บตั ิ งานของผูค้ วบคุมงานมากที่ สุด โดยสามารถกําหนดลักษณะ
โครงการที่มีความเสี่ ยงซึ่ งทําให้เกิดปั ญหาด้านประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของผูค้ วบคุมงานก่อสร้างของผูค้ วบคุม
งานก่อสร้างและนําไปจัดทําแผนการบริ หารความเสี่ ยงให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการที่มีปัญหาต่อไป
วงจรบริ หารงานคุ ณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน, การปฏิ บตั ิ ตามแผน, การตรวจสอบการ
ปฏิ บตั ิ ตามแผน และการปรั บปรุ งแก้ไขมี อิทธิ พลต่ อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของผูค้ วบคุ มงาน สังกัดกอง
ควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิ การและผังเมือง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะเห็นได้ว่า การดําเนิ นงาน
ไม่วา่ จะเป็ นการปรับปรุ งคุณภาพ หรื อแม้แต่การบริ หารกิจกรรมภายในองค์กร การวางแผนงานอย่างเหมาะสมจาก
การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ถือเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดี และการดําเนิ นการที่สอดคล้องกับแผนจะเป็ นเส้นทางที่
นําไปสู่ ความสําเร็ จ และบรรลุตามเป้ าหมายที่ วางไว้ แต่ก็จะต้องมีการตรวจสอบความคื บหน้า หรื อปั ญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นเป็ นระยะ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สามารถนํามาใช้ในการปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ และที่สาํ คัญ
เมื่อการดําเนินงานเสร็ จสิ้ นแต่ละครั้ง บทเรี ยนต่างๆ ที่ได้รับ ก็ถือเป็ นสิ่ งสําคัญ หากได้มีการนํามาทบทวน และสรุ ป
ข้อดี ข้อด้อย หรื อ หาจุดปรับปรุ ง เพื่อให้การดําเนิ นงานในรอบต่อไปทําได้ง่ายขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่ดีข้ ึน ทั้งหมดนี้ คือ
การดําเนินงานอย่างครบถ้วนตามแนวคิดของวงจร PDCA ซึ่ งถือเป็ นหัวใจสําคัญของการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
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บทคัดย่ อ

งานวิจัย ฉบับ นี้ เป็ นการศึ ก ษาปั ญ หาด้า นความปลอดภัย ของการติ ด ตั้ง นั่งร้ า นในโครงการก่ อ สร้ า งโรงงาน
อุตสาหกรรม 3 โครงการ โดยการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี Job Safety Analysis (JSA) และ Fault Tree Analysis (FTA) โดยนํา
ผลที่ได้ไปประเมินความเสี่ ยง เพื่อให้ทราบถึงระดับของความเสี่ ยง และเสนอแนะมาตรการป้ องกันอันตราย พร้อมทั้งแนว
ทางการติดตั้งนัง่ ร้านอย่างปลอดภัย ผลการวิจยั พบการปรับพื้นที่ติดตั้งนัง่ ร้านไม่สมดุล และการติดตั้งนัง่ ร้านไม่สมบูรณ์
เมื่อวิเคราะห์ดว้ ย JSA พบความเสี่ ยงที่ระดับปานกลาง อาจก่อให้เกิดการพังของนัง่ ร้าน และผูป้ ฏิบตั ิงานตกจากที่สูง เมื่อนํา
ทั้ง 2 สถานการณ์ไปวิเคราะห์หาสาเหตุดว้ ยวิธี FTA พบสาเหตุ 13 และ 8 สถานการณ์ตามลําดับ และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว สรุ ปได้วา่ เหตุการณ์ยอ่ ยของแต่ละเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน ก่อให้เหตุการณ์หลักไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีระดับความเสี่ ยงที่ระดับปานกลาง ซึ่งต้องมีการกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน โดย
จะต้องทําการประเมินอันตรายอย่างรอบคอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่าระดับความเสี่ ยงลดลงเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้
คําสํ าคัญ: การติดตั้งนัง่ ร้าน, การวิเคราะห์ความเสี่ ยง, การวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทํางาน, การวิเคราะห์แบบ Fault
Tree Analysis

Abstract

This research is the study of safety problems related to scaffolding installation in 3 factory construction sites. The
Job Safety Analysis (JSA) and the Fault Tree Analysis (FTA) are a hazard analysis method that is applied to review
scaffolding installation procedures and practices in order to identify potential hazards. The results of the hazard analysis
were taken for risk assessment according to 5 × 5 Risk Assessment Matrix to risk classification and determine risk control
measures for safely scaffolding installation. The operation research was found in scaffolding installation on uneven surfaces
and non-exhaustive. When analyzed with JSA, it was found that the risks were at a moderate level. It may cause the scaffold
collapse and worker falls from a height. When both situations were used for root cause analysis by FTA, 13 and 8 causes
were found, respectively, and the one-way ANOVA is concluded that each different sub-event cause the top events which
are not different as statistically significant at a level of 0.05. The risk assessment results are moderate level (tolerable),
which shall be a careful evaluation of the hazard to carry out to ensure that the risk level is reduced to as low as reasonably
practicable.
Keywords: fault tree analysis, job safety analysis, scaffolding installation, risk analysis
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คํานํา

ในการดําเนิ นงานโครงการก่อสร้างโรงงานงานอุตสาหกรรม โกดังหรื อคลังสิ นค้า และอาคารต่างๆ ถูก
ระบุดว้ ยกฎหมายความปลอดภัยถึงลักษณะงานที่มีความสู งตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป (กระทรวงแรงงาน, 2551) ต้องจัด
ให้มีพ้ืนที่สาํ หรับรองรับผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อให้สามารถขึ้นไปปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัย สําหรับงานก่อสร้างนั้น การ
ติดตั้งนัง่ ร้านจําเป็ นต้องให้ความสําคัญเป็ นอันดับต้นๆ โดยต้องมีการออกแบบและรับรองโดยวิศวกรโยธา มีการ
ดําเนินการติดตั้งอย่างมัน่ คงแข็งแรงและปลอดภัย (กรมโยธาธิ การและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, 2554) หลังการ
ติดตั้งนัง่ ร้านแล้วเสร็ จ ต้องมีการตรวจสอบโดยหัวหน้างานของทีมผูต้ ิดตั้ง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยกับวิศวกรที่
รับผิดชอบโครงการนั้นๆ เพื่อให้การติ ดตั้งนั่งร้านเป็ นไปตามข้อกําหนดการออกแบบ และมาตรฐานการติ ดตั้ง
นัง่ ร้าน เนื่องจากการดําเนินงานตรวจสอบนัง่ ร้านในพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า นัง่ ร้านที่ใช้
เป็ นพื้นที่ รองรับผูป้ ฏิ บตั ิ งาน มีประเด็นปั ญหาที่ ไม่สอดคล้องตามข้อกําหนดของการติ ดตั้ง (SMCC Construction
Department, 2017) เช่ น การติ ดตั้งราวกันตกไม่ครบถ้วน ไม่มีการติ ดตั้งที่ ก้ นั สําหรับป้ องกันวัสดุร่วงหล่น มีการ
ติดตั้งนัง่ ร้านใกล้พ้ืนที่เสี่ ยง และพื้นที่บริ เวณที่ทาํ การติดตั้งเกิดการทรุ ดตัวหรื อไม่ราบเรี ยบ เนื่องมาจากผูป้ ฏิบตั ิงาน
มีการดัดแปลงนัง่ ร้านเอง ปัญหาดังกล่าวเป็ นประเด็นเดิมที่เคยตรวจพบ หากไม่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไข อาจมีความ
เสี่ ยงต่อการเกิดอันตรายหรื ออุบตั ิเหตุต่อผูป้ ฏิบตั ิงานบนนัง่ ร้าน และพื้นที่โดยรอบ
ดังนั้น จึ งมี การดําเนิ นการศึ กษาข้อมูลเกี่ ยวกับมาตรฐานการติ ดตั้งนัง่ ร้ าน เพื่ อนําข้อมูลที่ ได้มาทําการ
วิเคราะห์หาอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานนัง่ ร้านที่มีการติดตั้งไม่สมบูรณ์ หรื อไม่สอดคล้องตามรู ปแบบ
ของมาตรฐานการติดตั้ง และนําผลที่ได้มากําหนดเป็ นมาตรการป้ องกันอันตรายเมื่อมีการติดตั้งนัง่ ร้าน และใช้เป็ น
แนวทางในการสื่ อสารให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานในโครงการก่อสร้างให้มีความตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งยัง
เป็ นแนวทางในการดําเนิ นการตรวจสอบนั่งร้าน และปรั บปรุ งข้อบกพร่ องต่างๆ ที่ ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน
กําหนดให้ดีย่งิ ๆ ขึ้นไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์

อุปกรณ์ ที่ใช้ในการดําเนิ นงานวิจยั ได้แก่ คอมพิ วเตอร์ (Computer), เครื่ องพิ มพ์ (Printer), โปรแกรม,
Microsoft Office 2013, เทปวัดระยะหรื อตลับเมตร และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล (Personal Protective
Equipment)
วิธีการ
1. ศึกษางานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. การดําเนินการออกแบบงานวิจยั
2.1 ออกแบบวิธีการวิจยั เพื่อดําเนิ นการวัดผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การวิจยั โดยการชี้ บ่งอันตราย
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทํางาน (Job Safety Analysis: JSA) การวิเคราะห์หาสาเหตุ
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การเกิ ดอุบตั ิ เหตุ โดยใช้วิธี Fault Tree Analysis (FTA) มีวตั ถุประสงค์เพื่อค้นหารายการอุบตั ิ เหตุที่
อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการติดตั้งนัง่ ร้าน และดําเนินการประเมินความเสี่ ยง
เลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยกําหนดคุณสมบัติกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากประสบการณ์การทํางานที่ เกี่ ยวข้อง
กับงานติดตั้งนัง่ ร้านอย่างน้อย 3 ปี
เลื อกโครงการที่ จะดําเนิ นการเก็บข้อมูลวิจยั โดยเป็ นโครงการที่ มีการดําเนิ นงานอยู่ในช่ วงเดื อน
กรกฎาคม ถึงเดื อนธันวาคม 2562 ทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1 เป็ นโครงการก่ อสร้ าง
อาคารลําเลี ยงสารเคมี 3 ชั้น พื้ นที่ อาคารรวม 5,572 ตารางเมตร นัง่ ร้ านที่ ใช้รอบอาคารสู ง 11 ชั้น
โครงการที่ 2 เป็ นโครงการก่อสร้างอาคารลําเลียงสารเคมี 3 ชั้น พื้นที่อาคารรวม 13,000 ตารางเมตร
นั่งร้ านที่ ใช้รอบอาคารสู ง 13 ชั้น และโครงการที่ 3 เป็ นโครงการก่ อสร้ างโรงงานผลิ ตเครื่ องมือ
แพทย์ 2 ชั้น พื้นที่ อาคารรวม 7,661 ตารางเมตร นัง่ ร้านที่ ใช้รอบอาคารสู ง 5 ชั้น ดังแสดงใน Fig. 1
ตามลําดับ

Fig. 1 Project 1, 2 and 3, Respectively.
3. การวิเคราะห์ความปลอดภัยในการติดตั้งนัง่ ร้าน
3.1 ศึกษาขั้นตอนการติดตั้งนัง่ ร้าน
3.2 ค้นหารายการอันตรายหรื ออุบตั ิเหตุในแต่ละขั้นตอนของการติดตั้งนัง่ ร้าน
3.3 วิเคราะห์อนั ตรายในแต่ละขั้นตอนการติดตั้งนัง่ ร้าน
3.4 ชี้ บ่งอันตรายด้วยวิธีการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทํางาน (Job Safety Analysis: JSA) และวิธี
Fault Tree Analysis (FTA) และนําข้อมูลที่ได้จากการชี้ บ่งอันตรายไปประเมินความเสี่ ยงแบบ 5 × 5
(SMCC Construction Department, 2017) ซึ่ งผลการโดยระดับความเสี่ ยงหาได้จากการคูณค่าของ

ระดับความรุ นแรง และโอกาสที่อาจเกิดขึ้น โดยกําหนดให้มีสมการการวิเคราะห์ผลเป็ น RPN
= S × L หมายถึ ง ลํา ดับ ความสํา คัญของความเสี่ ย ง (Risk Priority Number) = ความรุ น แรง
(Severity) × โอกาสที่ จะเกิ ด (Likelihood) (RPN = S × L) ที่ เป็ นตัวชี้ วดั ผลของความเสี่ ยงที่
อาจก่อให้เกิ ดอันตรายหรื ออุบตั ิเหตุจากงานนัง่ ร้ าน ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินจะถูกนํามา
สรุ ปเป็ นระดับความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้เกณฑ์ ดัง Table 1

337

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Table 1 Example of a common 5x5 Risk Matrix with a mix of numeric and descriptive ratings
Likelihood
Rare
Remote
Occasional
Frequent
Almost Certain
Severity
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Catastrophic (5)
Medium
Medium
High
High
High
Major (4)
Medium
Medium
Medium
High
High
Moderate (3)
Low
Medium
Medium
Medium
High
Minor (2)
Low
Medium
Medium
Medium
Medium
Negligible (1)
Low
Low
Low
Medium
Medium
4. เสนอแนะแนวทางในการลดอุบตั ิเหตุ และมาตรการป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุในขั้นตอนการติดตั้งนัง่ ร้าน
5. สรุ ปผลการดําเนินงานวิจยั

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการเก็บข้ อมูลขั้นตอนการติดตั้งนั่งร้ านของแต่ ละโครงการ
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การรวบรวมข้อมูลสถิ ติการตรวจพบประเด็นปั ญหาเกี่ ยวกับนัง่ ร้านย้อนหลังตั้งแต่ ปี 2015–
2019 จากโครงการก่อสร้างโรงงานของบริ ษทั โดยมีโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ จงั หวัดชลบุรี ระยอง อยุธยา สระบุรี
ปทุมธานี และกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นข้อมูลของประเด็นปั ญหาที่ พบจากการตรวจสอบประจําเดื อน (Monthly
Audit) ของแต่ละโครงการ ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจะใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดลักษณะอันตรายของการ
ติดตั้งนัง่ ร้านและประเมินความเสี่ ยงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยสรุ ปผลการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ดงั Table 1
Table 2 Summary of scaffolding issues (2015–2019)
Year
Total of year

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

53

95

26

31

50

55

52

50

50

48

4.20

13.10

4.33

Average per month
4.42 21.5 2.20 14.10
Remark: (1) Amount of project (2) Amount of issues

11.55 4.20 11.42

จาก Table 2 เป็ นการรวบรวมข้อมูลสถิติการตรวจพบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งนัง่ ร้านในโครงการ
ก่อสร้าง โดยสรุ ปเป็ นจํานวนโครงการของแต่ ละปี เป็ นค่าเฉลี่ย เนื่ องจากช่ วงเวลาดําเนิ นงานแต่ละโครงการไม่
เท่ากัน พบว่า ในปี 2015 มีจาํ นวนโครงการรวม 12 เดือน เท่ากับ 53 โครงการ คิดเป็ นค่าเฉลี่ยของจํานวนโครงการ
ต่อเดือนเท่ากับ 4.42 โครงการ และค่าเฉลี่ยจํานวนโครงการของปี 2016 ถึง 2019 เท่ากับ 2.20, 4.20, 4.33 และ 4.20
ตามลําดับ และพบจํานวนประเด็นปั ญหาของปี 2015 รวม 12 เดื อน เท่ ากับ 95 ประเด็น คิ ดเป็ นค่ าเฉลี่ ยจํานวน
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ประเด็นปั ญหาต่อเดือนเท่ากับ 21.5 ประเด็น และค่าเฉลี่ยจํานวนประเด็นปั ญหาของปี 2016 ถึง 2019 เท่ากับ 14.10,
13.10, 11.55 และ 11.42 ตามลําดับ ผลที่ได้พบว่าประเด็นปัญหาที่พบในแต่ละปี มีแนวโน้มลดลง
จากการรวบรวมข้อมูลด้านสถิติการตรวจพบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนัง่ ร้าน พบการปรับพื้นที่ติดตั้งนัง่ ร้าน
ไม่สมดุล เนื่ องจากการบดอัดดิ นไม่แน่ น ดังแสดงใน Fig. 2 อาจส่ งผลให้นง่ั ร้านบริ เวณดังกล่าวทรุ ดทําให้นั่งร้าน
เอียงหรื อเสี ยสมดุล หากรับนํ้าหนักที่มากเกินไปอาจก่อให้เกิดการพังถล่มของนัง่ ร้านได้ และการวางวัสดุบนนัง่ ร้าน
มากเกิ น ไป ดัง แสดงใน Fig. 3 ซึ่ งมี ผ ลต่ อ การรั บ นํ้า หนัก ของนั่ง ร้ า นอาจเสี่ ย งต่ อ การพัง ถล่ ม ของนั่ง ร้ า นได้
(กระทรวงมหาดไทย, 2525) เนื่ องจากแผ่นพื้นนัง่ ร้านที่ ใช้งาน 1 แผ่น (0.48 เมตร × 1.8 เมตร) มีผลทดสอบการรับ
นํ้าหนักสามารถรับนํ้าหนักได้เพียง 120 กิโลกรัมจากจุดศูนย์กลางของแผ่นพื้น

Fig. 2 Improper ground adjustment

Fig. 3 Material on the scaffold is overload

ผลการวิเคราะห์ อันตรายด้ วยวิธีการวิเคราะห์ งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)
จากการวิเคราะห์อนั ตรายด้วยวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) ผลจากการชี้ บ่งอันตรายและ
ประเมินความเสี่ ยงของแต่ละขั้นตอนในการติดตั้งนัง่ ร้าน สรุ ปผลการวิเคราะห์อนั ตรายที่มีระความเสี่ ยงปานกลาง
ดัง Table 2
Table 3 Job Safety Analysis
No.
Risk Situation
1
2

Preventive measures

The adjustment of the

Adjust the ground area before

ground area is uneven.

scaffolding installation

Adjust the level of the jack

Check by measuring the level

base is unequal.

with a balanced water level
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2

5
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จาก Table 3 เป็ นการสรุ ปผลการวิเคราะห์ของอันตรายเหตุการณ์ท่ี พบระดับความเสี่ ยงอยู่ในระดับปาน
กลางขึ้นไป โดยมีระดับความรุ นแรงที่ระดับ 5 (สู ง) พบ 2 เหตุการณ์ ได้แก่ (1) เหตุการณ์ปรับพื้นที่ไม่ราบเรี ยบ การ
ติ ดตั้งนัง่ ร้านไม่สมดุลอาจเสี่ ยงต่อการเกิ ดการพังถล่มของนั่งร้านได้ (2) เหตุการณ์ปรับระดับของฐานไม่เท่ ากัน
ส่ งผลให้การติดตั้งนัง่ ร้านเสี ยสมดุล หรื อนัง่ ร้านเอียง อาจก่อให้เกิดการถล่มของนัง่ ร้านได้ จะต้องมีการกําหนดแนว
ทางการดําเนิ นการต่อ โดยการประเมินอันตรายอย่างรอบคอบอีกครั้ง เพื่อให้มน่ั ใจว่าระดับความเสี่ ยงลดลงเหลือ
น้อยที่ สุดเท่ าที่ จะทําได้ (As Low As Reasonably Practicable : ALARP) และกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ ยง
ระหว่างดําเนินงาน
ผลการวิเคราะห์ อันตรายด้ วยวิธี Fault Tree Analysis
การวิเคราะห์อนั ตรายในการดําเนิ นการติดตั้งนัง่ ร้าน ด้วยวิธี Fault Tree Analysis ซึ่ งผูว้ ิจยั มีการดําเนิ นการ
ใช้เหตุการณ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ผลอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้ นซึ่ งมีระดับความเสี่ ยงอยู่ในระดับปานกลาง (สิ ริวิมล
และนันทิยา, 2555) โดยนําผลจากการวิเคราะห์อนั ตรายด้วยวิธีการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทํางาน (JSA) มา
ดําเนินการวิเคราะห์ต่อ โดยเกิดเหตุการณ์นง่ั ร้านถล่ม มาเป็ นเหตุการณ์ต้ งั ต้นในการวิเคราะห์หาสาเหตุของอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้น แสดงดัง Fig. 4

Fig. 4 Fault Tree Analysis Flow Chart for Scaffolding Accident
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การวิเคราะห์ดว้ ยวิธี Fault Tree Analysis ใช้หลักการ 4M1E ซึ่ งประกอบไปด้วย คน (Man) เครื่ องจักร
(Machine) วัส ดุ (Material) วิ ธี ก ารทํา งาน (Method) และสภาพแวดล้อ ม (Environment) มาประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์หาเหตุการณ์ยอ่ ย ผลการวิเคราะห์มี 4 สาเหตุ ดังนี้ (1) คน (Man) เป็ นการวิเคราะห์ในส่ วนของผูป้ ฏิบตั ิงาน
มี ผ ลต่ อ การเกิ ด การพังของนั่งร้ า น เนื่ อ งมาจากสาเหตุ ข องการปฏิ บัติ งานลัด ขั้นตอน หรื อขาดการอบรบการ
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย (2) วัสดุ (Material) เป็ นการวิเคราะห์ในส่ วนของวัสดุที่ใช้ในการติดตั้งนัง่ ร้าน หากมีการ
ใช้วสั ดุที่ชาํ รุ ด มีสนิม หรื อเสี ยรู ป หรื อใช้วสั ดุในการติดตั้งไม่ถูกประเภท หรื อมีการวางกองวัสดุบนนัง่ ร้านมากเกิ น
อาจส่ งผลต่อการรับนํ้าหนักของนัง่ ร้านและเกิดการพังของนัง่ ร้านได้ (3) วิธีการทํางาน (Method) เป็ นการวิเคราะห์
ในส่ วนของวิธีการติ ดตั้งนัง่ ร้ าน ซึ่ งอาจมี สาเหตุ มาจากไม่มีการกําหนดขั้นตอนการทํางาน หรื อกําหนดวิธีการ
ดําเนิ นงานไม่ชดั เจน ทําให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานไม่มีแนวทางในการติ ดตั้งนัง่ ร้านอย่างปลอดภัย และ (4) สภาพแวดล้อม
(Environment) อาจส่ งผลต่อการพังของนัง่ ร้าน เนื่องจากการติดตั้งใกล้พ้ืนที่เสี่ ยง หรื อสภาพพื้นที่บริ เวณที่ติดตั้งไม่
เหมาะสม
เมื่อวิเคราะห์สาเหตุแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาํ แผนภาพที่วิเคราะห์ได้ มาทําการคํานวณระดับความเสี่ ยงของแต่ ละ
สถานการณ์ โดยใช้สมการของในการหาจํานวนสาเหตุพ้ืนฐานและจัดลําดับความสําคัญ ดังแสดงใน Fig. 5

Fig. 5 Scaffolding Accident Diagram
จากการจัดทําแผนภาพ ผูว้ ิจยั กําหนดเหตุการณ์ต่างๆ เป็ นสัญลักษณ์ โดยกําหนดให้เหตุการณ์หลัก (Top
Event) ด้วยอักษร T เหตุการณ์ย่อยแทนด้วย T1 ถึง T8 และ Or Gate แทนด้วยเครื่ องหมายบวก ส่ วนสาเหตุพ้ืนฐาน
แทนด้วยตัวอักษร A ถึง M แล้วจึงใช้หลักการบูลเลี่ยนแทนค่า (W.E. Vesely, 1981) เพื่อหาค่า T ใน Equation 1
T

=

T1 + T2 + T3 + T4

(1)

ได้ผลจากการแทนค่า ดังนี้
T
=
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M
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จากการแทนค่าในสมการเพื่อหา T สามารถอธิ บายได้ว่า การเกิดเหตุการณ์นงั่ ร้านพัง สามารถเกิดขึ้ นได้
จากทั้งสิ้ น 13 สถานการณ์ ตามจํานวนตัวอักษร เมื่อนําชุดข้อมูลสถานการณ์ดงั กล่าวไปวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดี ยว (One-Way ANOVA) ได้ค่า F (1.67) < Fcrit (6.60) สรุ ปได้ว่า เหตุ การณ์ ย่อยของเหตุ การณ์ น่งั ร้านพังที่
แตกต่างกัน ก่อให้เกิดเหตุการณ์หลักไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ ยงจาก FTA กรณี นงั่ ร้านถล่ม พบทั้งระดับความเสี่ ยงของแต่ละสาเหตุ
อยูใ่ นระดับปานกลาง และพบว่าระดับความรุ นแรงอยูใ่ นระดับ 5 (สู ง) ซึ่ งหมายถึง การบาดเจ็บรุ นแรง และเสี ยชีวิต

สรุ ปผลและเสนอแนะ

การศึกษาปั ญหาด้านความปลอดภัยของการติดตั้งนัง่ ร้านในโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โดย
การนําประเด็นปั ญหาต่างๆ ที่ตรวจพบว่าไม่สอดคล้องตามข้อกําหนดมาเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์อนั ตรายที่ อาจ
นําไปสู่ การเกิดอุบตั ิเหตุ ด้วยวิธีวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทํางาน (JSA) และ Fault Tree Analysis (FTA) มีการ
ประเมินระดับของความเสี่ ยง เพื่อกําหนดมาตรการในการป้ องกันอันตรายและลดความเสี่ ยง และเป็ นแนวทางใน
การติดตั้งนัง่ ร้านอย่างปลอดภัย สําหรับ FTA มีการวิเคราะห์ทางสถิติเพิ่มด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดี ยว (One-Way ANOVA) สรุ ปได้ว่า เหตุ การณ์ ย่อยของเหตุ การณ์ หลักที่ แตกต่ างกัน ก่ อให้เกิ ดเหตุ การณ์ ที่ไ ม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการวิเคราะห์อนั ตรายจากทั้ง 2 วิธี พบว่า ระดับความเสี่ ยงอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่
สามารถยอมรับได้บางกรณี จะต้องมีการกําหนดแนวทางการดําเนินการต่อ โดยการประเมินอันตรายอย่างรอบคอบ
อีกครั้ง เพื่อให้มน่ั ใจว่าระดับความเสี่ ยงลดลงเหลือน้อยที่ สุดเท่าที่ จะทําได้ (As Low As Reasonably Practicable :
ALARP) และกําหนดมาตรการควบคุ มความเสี่ ยงระหว่า งดําเนิ นงาน เช่ น การควบคุ มการบริ หารจัดการอย่า ง
เหมาะสม หรื อ การใช้อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน อัน ตรายส่ ว นบุ ค คล (PPE) (กระทรวงแรงงาน, 2551) ครบถ้ว นตลอด
ระยะเวลาการปฏิ บตั ิ งาน ก่ อนการติ ดตั้งนั่งร้ าน ผูป้ ฏิ บตั ิ งานจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสู ตรที่ กาํ หนด และ
รับทราบถึงผลการชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ ยง และมาตรการในการป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อ
เป็ นการเน้นยํ้าให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
เมื่ อดําเนิ นการติ ดตั้งนั่งร้านแล้วเสร็ จ ผูเ้ กี่ ยวข้องจะต้องมี การดําเนิ นการตรวจสอบก่ อนใช้งานทุกครั้ง
(กรมโยธาธิ การและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, 2562) เพื่อให้แน่ใจว่า นัง่ ร้านมีการติดตั้งตามการออกแบบ และ
สอดคล้องตามมาตรฐานกําหนด ซึ่ งรายการตรวจสอบนั้นสามารถกําหนดได้ตามความเหมาะสม ตามรู ปแบบของ
นัง่ ร้าน โดยอ้างอิงเกณฑ์การตรวจสอบจากข้อกําหนดของมาตรฐาน เพื่อให้การติดตั้งนัง่ ร้านมีความมัน่ คงแข็งแรง
และปลอดภัยต่อการใช้งาน
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บทคัดย่ อ

การกําหนดขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยในงานติดตั้งคานคอนกรี ตสําเร็ จรู ปเป็ นงานที่ทา้ ทายอย่างยิง่ ใน
การจัดการงานก่อสร้างโครงสร้างส่ วนบน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ าและสะพานมีการ
พัฒนาไปอย่างรุ ดหน้าในทศวรรษนี้ผลกระทบที่ตามมาคือการสู ญเสี ยในชีวติ และทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุระหว่าง
งานก่อสร้าง งานก่อสร้างมีสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุรายปี สูงที่สุดในกลุ่มประเภทกิจการที่มีลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการ
ทํางาน (ร้อยละ 8.29 ของจํานวนอุบตั ิเหตุท้ งั หมด) งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดทําแบบประเมินความปลอดภัยของ
งานติดตั้งคานคอนกรี ตสําเร็ จรู ปกับโครงสร้างส่วนบนและนําผลการวิเคราะห์ข้ นั ตอนการทํางานไปพัฒนาเป็ นแนวปฏิบตั ิ
ให้แก่โครงการนําร่ อง โดยผลงานวิจยั แสดงให้เห็นว่าแต่ละหน่วยงานมีข้ นั ตอนด้านความปลอดภัยที่แตกต่างกันและแนว
ปฏิ บตั ิที่นาํ เสนอสามารถนําไปใช้งานในโครงการนําร่ องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยผลการประเมินพบว่า 1 ใน 3 ของ
โครงการนําร่ องมีค่าความปลอดภัยอยูใ่ นระดับ Fair และหลังการเสนอแนวปฏิบตั ิและปรับปรุ งแก้ไขสามารถพัฒนาขึ้นอยู่
ในระดับ Very good ได้
คําสําคัญ: การวิเคราะห์ระดับความปลอดภัย, ความปลอดภัย, คานคอนกรี ตสําเร็ จรู ป

Abstract

Establishing a safety audit procedure in the installation of precast concrete beams is an extremely challenging
task in managing the construction of superstructures. The infrastructural development in the electric locomotive train and
bridge construction project has developed rather rapidly in this decade. The consequences are the loss of life and property
due to the construction accident. Construction work has the highest annual accident record among the types of businesses
where workers suffer from work hazards (8.29 % of the total number of accidents). This research aims to generate a safety
assessment of precast concrete beam installation in superstructure and use the results of the analysis of working procedures
to develop into safety guiding instruction for the pilot project. Research has shown that each project has different safety
procedures and the proposed safety guiding instruction can be used effectively in pilot projects. The assessment results
showed that one in three of the pilot projects had the safety value of Fair level and after proposing a safety guiding
instruction and improvement, it could be improved up to the Very good level.
Keywords: analysis of the safety level, precast concrete beam, safety
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คํานํา
ที่มาของงานวิจัย
งานติดตั้งคานคอนกรี ตสําเร็ จรู ปเป็ นงานที่มีข้ นั ตอนการทํางานซับซ้อน การกําหนดขั้นตอนการตรวจสอบ
ความปลอดภัยในงานติดตั้งจึ งเป็ นสิ่ งสําคัญที่ตอ้ งตระหนักในการจัดการงานก่อสร้างโครงสร้างส่ วนบนทั้งนี้ การ
พัฒนาโครงสร้างทางยกระดับและรถไฟฟ้ าในประเทศไทยเป็ นไปอย่างมากในทศวรรษนี้ เช่น โครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้ าสายสี ชมพู ช่ วงมีนบุรี-แคราย โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ าสายสี เหลือง ช่ วงลาดพร้าว-สําโรง โครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสี ส้ม ช่วงศูนย์วฒั นธรรม-มีนบุรี โครงการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสี แดง) ช่วงบาง
ซื่ อ-รังสิ ต โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู จังหวัดสตูล และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ
สายทางเลี่ยงเมืองห้วยแถลง เป็ นต้น ในขณะที่ โครงการก่อสร้างเป็ นไปอย่างรุ ดหน้านั้นการเกิ ดอุบตั ิเหตุระหว่าง
การก่อสร้างยังเป็ นผลกระทบที่ตามมาซึ่ งส่ งผลให้เกิดความสู ญเสี ยต่อชี วิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งในส่ วน
ของผูด้ าํ เนิ นงานโครงการและผูใ้ ช้ทาง ข้อมูลสถิติการประสบอุบตั ิ เหตุ จากการทํางานที่ ผ่านมาแสดงให้เ ห็ นว่า
กิจการก่อสร้างเป็ นประเภทกิจการที่ลูกจ้างประสบอุบตั ิเหตุเนื่ องจากการทํางานเป็ นอันดับแรกเมื่อเทียบกับจํานวน
การประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางานรายปี (จํานวน 8,218 ครั้ง หรื อร้อยละ 8.29 ต่อปี เมื่อเทียบกับจํานวนอุบตั ิ เหตุ
จากการทํางานทั้งหมด 99,131 ครั้ง) รองลงมาเป็ นอุบตั ิเหตุจากกิ จการการผลิตเครื่ องดื่ มและอาหาร (ร้อยละ 6.83)
กิจการการค้าเครื่ องไฟฟ้ า (ร้อยละ 5.54) ตามลําดับ (สํานักงานกองทุนเงินทดแทน, 2563) ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงได้มุ่ง
ทําการวิเคราะห์ระดับความปลอดภัย ในงานติ ดตั้งคานคอนกรี ต สําเร็ จรู ปกับโครงสร้ างส่ วนบนของโครงการ
ก่อสร้างระบบขนส่ งที่สาํ คัญ โดยทําการประเมินความปลอดภัยของงานติดตั้งคานคอนกรี ตสําเร็ จรู ปกับโครงสร้าง
ส่ วนบนและจัดทําแนวปฏิ บตั ิในการตรวจสอบขั้นตอนการติ ดตั้ง และนําไปถ่ายทอดให้ผูร้ ับผิดชอบโครงการซึ่ ง
เป็ นโครงการนําร่ อง 3 แห่ ง ได้นาํ ไปปฏิ บตั ิ รวมถึงได้ประเมินผลการปรับปรุ งการปฏิ บตั ิ งานด้านความปลอดภัย
ของโครงการนําร่ องอีกครั้งเพื่อวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการนําแนวทางปฏิบตั ิงานดังกล่าวไปสู่ การปฏิบตั ิ และ
การเผยแพร่ ต่อไป
วัตถุประสงค์
งานวิจยั นี้ มุ่งเน้นในการวิเคราะห์ระดับความปลอดภัยในงานติดตั้งคานคอนกรี ตสําเร็ จรู ปกับโครงสร้าง
ส่ วนบน โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อทําการประเมินความปลอดภัยของงานติดตั้งคานคอนกรี ตสําเร็ จรู ปกับโครงสร้างส่ วนบน
2. เพื่ อ จัด ทํา แนวปฏิ บัติ ในการตรวจสอบขั้นตอนการติ ด ตั้งคานคอนกรี ตสําเร็ จรู ปในงานโครงสร้ าง
ส่ วนบน พร้อมนําไปถ่ายทอดให้ผรู ้ ับผิดชอบโครงการนําร่ องและวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการนําไปสู่ การปฏิบตั ิ
การรวบรวมข้ อมูลและงานที่วิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ทั้งนี้ เพื่ อให้การวิจยั บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้จึงจําเป็ นต้องรวบรวมข้อมูลและงานวิจยั ใน 2 ประเด็น
สําคัญ ได้แก่ 1) สถิ ติอุบตั ิ เหตุ และการวิเคราะห์สาเหตุ อุบตั ิ เหตุ ในกิ จการก่ อสร้ างที่ เกี่ ยวกับโครงสร้ างส่ วนบน
2) กฎระเบียบและมาตรการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในงานติดตั้งคานคอนกรี ตสําเร็ จรู ป ซึ่ งรวมถึงมาตรฐานทาง
วิศวกรรมและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
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สถิติอุบัติเหตุและการวิเคราะห์ สาเหตุอุบัติเหตุในกิจการก่ อสร้ างที่เกี่ยวกับโครงสร้ างส่ วนบน
สถิ ติขอ้ มูลและความหมายของอุบตั ิ เหตุ ในการก่ อสร้ างมี การรายงานไว้โดยงานวิ จยั และรายงานของ
หน่วยงานหลายแห่ ง (สถาบันส่ งเสริ มความปลอดภัย (2563) กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน (2560)) ความหมายที่
นิ ย มใช้แ พร่ หลายในกิ จ การก่ อ สร้ า งได้นิย ามของกรมสวัส ดิ การและคุ ้มครองแรงงาน (2560) ซึ่ ง กํา หนดให้
อุบตั ิเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นโดยไม่ได้คาดการณ์หรื อวางแผนไว้ล่วงหน้าซึ่ งเมื่อเกิดขึ้ นแล้วมีผลกระทบ
ต่อการทํางานและผลผลิต ทําให้เกิดการบาดเจ็บ ความเจ็บป่ วยเนื่ องจากการทํางานหรื อการเสี ยชี วิตและทรัพย์สิน
การกําหนดแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่ อลดความเสี่ ยงจากอุบตั ิ เหตุ มีความจําเป็ นต้องทําการวิเคราะห์หาสาเหตุอุบตั ิ เหตุ
สาเหตุที่สาํ คัญของการเกิดอุบตั ิเหตุส่วนใหญ่มาจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย หรื อที่
นิ ย มเรี ยกว่ า “Unsafe Acts and Unsafe Condition” (Heinrich, 1941; Hollnagel et al, 2016; 2006, Flin et al, 2000) งาน
ติดตั้งคานคอนกรี ตสําเร็ จรู ปในงานก่อสร้างรถไฟฟ้าและสะพานของประเทศไทยมีความเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุที่
ทําให้เกิ ดความสู ญเสี ยชี วิตและทรัพย์สินของผูก้ ่อสร้างและประชาชนผูใ้ ช้ทาง ตัวอย่างอุบตั ิ เหตุที่สําคัญอาทิเช่น
อุบตั ิเหตุงานก่อสร้างโครงการสะพานลอยรังสิ ต-นครนายก (มติชนออนไลน์, 2561) และอุบตั ิเหตุงานก่อสร้างทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2562) เป็ นต้น
กฎระเบียบและมาตรการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้ องในงานติดตั้งคานคอนกรี ตสําเร็ จรู ป
ความปลอดภัย ในงานก่ อ สร้ า งถู ก กํา หนดไว้ใ นกฎระเบี ย บหลายฉบับ และถู ก กํา กับ ดู แ ลโดยหลาย
หน่วยงาน กฎหมายสําคัญที่ กาํ หนดและกํากับดูแลโดยกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงานและสวัสดิ การ
สังคม ได้แก่ พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 (ราชกิ จจา
นุเบกษา, 2554) ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เชื อก ลวดสลิง และรอก พ.ศ.
2553 (ราชกิ จจานุ เ บกษา, 2553) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่ องความปลอดภัยในการทํา งานในสถานที่ ที่มี
อันตรายจากการตกจากที่ สูง วัสดุ กระเด็น ตกหล่น และการพังทลาย (ราชกิ จจานุ เบกษา, 2534) นอกจากนี้ ยงั มี
มาตรฐานความปลอดภัยที่ เป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ ในวงการวิชาชี พวิศวกรรมซึ่ งถูกกําหนดโดยวิศวกรรมสถานแห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้แก่ มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้างเล่ม 1 ความปลอดภัยใน
เรื่ องการจัดการทัว่ ไป (วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561) มาตรฐานความปลอดภัยใน
งานก่อสร้างเล่ม 2 ความปลอดภัยในการใช้เครื่ องมือและเครื่ องจักร (วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2561)
เนื่ องจากงานก่อสร้างโครงสร้างส่ วนบนส่ วนมากเป็ นงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความแตกต่าง
และซับซ้อนในการปฏิ บ ัติงานอันเนื่ อ งด้วยหลายปั จจัย เช่ น ลักษณะโครงสร้ างและการใช้งาน เทคนิ ควิธีการ
รวมถึงหน่ วยงานที่ รับผิดชอบที่ มีท้ งั ภาครั ฐและเอกชน และโครงการรัฐร่ วมเอกชน (Public Private Partnership,
PPP) ที่ มีความร่ วมมือกับหลายหน่ วยงานทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นผูร้ ับผิดชอบโครงการจึ งกําหนดมาตรการ
เฉพาะสําหรับหน่ วยงาน เช่ น มาตรการและการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของ บริ ษทั ซิ โน-ไทย เอ็นจี เนี ยริ่ ง
แอนด์คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) (หน่ วยงานอาชี วอนามัยและความปลอดภัย, 2562) คู่มือการทํางานบนที่สูง
ของ บริ ษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) (หน่วยงานความปลอดภัย, 2560) เป็ นต้น
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วิธีการวิจัย
งานวิจยั นี้มีข้ นั ตอนสําคัญ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การประเมินความปลอดภัยในงานติดตั้งคานคอนกรี ตสําเร็ จรู ป
การจัดทําแนวปฏิบตั ิในการตรวจสอบความปลอดภัยในการติดตั้ง และ การถ่ายทอดให้ผรู ้ ับผิดชอบโครงการนําร่ อง
เพื่อวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการนําไปสู่ การปฏิบตั ิ
การประเมินความปลอดภัยในงานติดตั้งคานคอนกรี ต
งานวิจยั นี้ได้พฒั นาแบบประเมินความปลอดภัยในงานติดตั้งคานคอนกรี ตสําเร็ จรู ปของโครงสร้างส่ วนบน
โดยประเด็นที่ ทาํ การประเมิ นได้จากการวิ เ คราะห์ ค วามสําคัญของขั้นตอนที่ ถูกกําหนดไว้ในกฎระเบี ยบและ
มาตรการของภาครัฐและเอกชน ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบด้านความปลอดภัยในขั้นตอนการ
ทํางานมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ข้อกําหนดความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงาน การประเมินความเสี่ ยงและกิจกรรมความ
ปลอดภัยประจําวัน และข้อกําหนดด้านสถานที่และอุปกรณ์ โดยแสดงสรุ ปไว้ใน Table 1
Table 1 Safety Measures for Installation of Precast Concrete Beam

Source: Authors (2021)
แบบประเมิ นความปลอดภัย ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น ประกอบด้วย 3 ส่ วน (กํา หนดตามองค์ประกอบที่ สํา คัญ 3
องค์ประกอบดังที่กล่าวมาแล้ว) ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของผูป้ ฏิ บตั ิ งาน องค์ประกอบย่อย 3 ส่ วน ได้แก่ คุณสมบัติของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานและบุคลากร ทักษะความสามารถและการผ่านการอบรมของผูป้ ฏิบตั ิงาน พฤติกรรมของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ส่ วนที่ 2 การประเมินความเสี่ ยงและกิ จกรรมความปลอดภัยประจําวัน องค์ประกอบย่อย 2 ส่ วน ได้แก่
การประเมินความเสี่ ยงและกําหนดมาตรการด้านความปลอดภัย และการบริ หารงานประจําวัน (Daily Management)
ส่ วนที่ 3 ข้อกําหนดด้านสถานที่และอุปกรณ์ องค์ประกอบย่อย 2 ส่ วน ได้แก่ มาตรการป้องกันการตกของ
สถานที่ ปฏิ บตั ิ งาน (กรณี ผูป้ ฏิ บตั ิ งานตกจากที่ สูง) และมาตรการลดและควบคุมความเสี่ ยงงานยกและติ ดตั้งคาน
คอนกรี ตสําเร็ จรู ป
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ความปลอดภัยในแต่ละองค์ประกอบในกระบวนการติดตั้ง ได้ถูกกําหนดไว้ 5 ระดับ ตั้งแต่ ระดับไม่มีการ
ปฏิบตั ิ (ระดับ 0) ปฏิบตั ิบางส่ วน (ระดับ 1) ปฏิบตั ิในระดับปานกลาง (ระดับ 2) ปฏิบตั ิค่อนข้างครบถ้วน (ระดับ 3)
ไปจนถึ งระดับปฏิ บตั ิ ครบถ้วนและอยู่ในสภาพที่ ดี (ระดับ 4) การประเมิ นมี ท้ งั 2 วิธี ได้แก่ 1) การประเมิ นการ
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่โครงการก่อสร้าง 2) การตรวจสอบเอกสารและบันทึกการปฏิบตั ิงาน โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านความ
ปลอดภัย 2 กลุ่ ม ได้แ ก่ ผูร้ ั บเหมาและที่ ปรึ กษาโครงการ จํา นวนทั้งสิ้ น 51 คน หลังจากทํา การประเมิ นความ
ปลอดภัยในแต่ละองค์ประกอบแล้วจึงนําไปวิเคราะห์ระดับความปลอดภัยในภาพรวมของโครงการ ความปลอดภัย
ของโครงการ (Safety Level) ถูกกําหนดไว้ 5 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ มีระบบและการดําเนิ นการขั้นพื้ นฐาน (Poor)
ระดับที่ มีระบบและการดําเนิ นการที่ พอใช้ (Fair) ระดับที่ มีระบบและการดําเนิ นการปานกลาง (Good) ระดับที่ มี
ระบบและการดําเนินการที่ดี (Very Good) ระดับที่มีระบบและการดําเนินการที่ดีเยี่ยม (Excellent) แสดงดัง Table 2
Table 2 Safety Level
Level
1
2
3
4
5

Source: Modified from Hoisrijan (2018)

Level name
Poor
Fair
Good
Very good
Excellent

Scores
0-59
60-69
70-79
80-89
90-100

โครงการนําร่ องในการประเมินค่าความปลอดภัยในงานติดตั้งคานคอนกรี ตสําเร็ จรู ปมี 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการ A โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความยาว 34.5 กิโลเมตร จํานวน 30 สถานีโดยมีรัฐและเอกชนร่ วมลงทุน
2) โครงการ B โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความยาว 30.4 กิโลเมตร จํานวน 23 สถานีโดยมีรัฐและเอกชนร่ วมลงทุน
3) โครงการ C โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ของภาครัฐบาล
การจัดทําแนวปฏิ บัติในการตรวจสอบความปลอดภัยในการติดตั้ง
งานวิจยั นี้ ได้จดั ทําแนวปฏิ บตั ิ ในการตรวจสอบขั้นตอนการติ ดตั้งและนํา ไปถ่า ยทอดให้ผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบ
โครงการที่ มีผลการประเมิ นความปลอดภัยในระดับที่ ได้คะแนนน้อยที่ สุด
แนวปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัย ประกอบด้วย 4 ส่ วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ข้อ กํา หนดด้า นความปลอดภัย ของผู ป้ ฏิ บัติ ง านและบุ ค ลากร ประกอบด้ว ย คุ ณ สมบัติ ข อง
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานและบุ คลากร หน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย (จป.) และการแต่งกายขณะ
ปฏิบตั ิงานรู ปแบบต่างๆและการสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 2 ข้อกําหนดด้านความปลอดภัยในการประเมินความเสี่ ยง ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ ยงของงานติดตั้ง
คานคอนกรี ตสําเร็ จรู ปกับโครงสร้างส่ วนบน ระบบการจัดการความปลอดภัย การบริ หารงานประจําวัน (Daily Management)
การควบคุมระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดของผูป้ ฏิบตั ิงาน ข้อบังคับหรื อกฎความปลอดภัย การรายงานอุบตั ิเหตุ
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ส่ วนที่ 3 ข้อกําหนดความปลอดภัยของสถานที่ และอุปกรณ์ ประกอบด้วย มาตรการป้ องกันการตกของ
สถานที่ ป ฏิ บ ัติ งาน (กรณี ผูป้ ฏิ บัติ งานตกจากที่ สู ง) มาตรการลดและควบคุ มความเสี่ ย งงานยกและติ ด ตั้งคาน
คอนกรี ตสําเร็ จรู ป
ส่ วนที่ 4 การพิจารณาโทษในกรณี ผปู ้ ฏิบตั ิงานไม่ปฏิบตั ิตามข้อบังคับ หรื อกฎความปลอดภัย
การถ่ ายทอดให้ ผ้ รู ั บผิดชอบโครงการนําร่ องเพื่อวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ในการนําไปสู่ การปฏิ บัติ
ขั้นตอนนี้ เป็ นการนําแนวปฏิ บตั ิไปถ่ายทอดและทําการประเมินผลการปรับปรุ งการปฏิ บตั ิงานด้านความ
ปลอดภัยของโครงการนําร่ องอีกครั้ง เพื่อวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการนําแนวทางปฏิ บตั ิงานดังกล่าวไปสู่ การ
ปฏิบตั ิและการเผยแพร่ ต่อไป

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ผลการประเมินความปลอดภัยครั้งแรกกับโครงการนําร่ อง 3 โครงการ พบว่าโครงการ A มีคะแนนความ
ปลอดภัยร้อยละ 88 และโครงการ B มีคะแนนความปลอดภัยร้อยละ 89 ซึ่ งจัดอยู่ในระดับ Very good โครงการ C
มี ค่ า คะแนนความปลอดภัย ร้ อยละ 66 ซึ่ งจัด อยู่ใ นระดับ Fair ผลการประเมิ นรายละเอี ย ดในแต่ ละส่ วนพบว่า
โครงการ C มีค่าความปลอดภัยของส่ วนที่ 2 (การประเมินความเสี่ ยง และกิจกรรมความปลอดภัยประจําวัน) อยู่ใน
ระดับ 60–69 คะแนน และมีค่าความปลอดภัยของส่ วนที่ 3 (ข้อกําหนดด้านสถานที่และอุปกรณ์) อยู่ในระดับ 0–59
คะแนน แสดงดัง Fig. 1
ผลการวิเคราะห์ส่วนที่ 1 (ข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของผูป้ ฏิ บตั ิ งาน) พบว่าโครงการ C มีค่าความ
ปลอดภัยหัวข้อ 1.1 คุณสมบัติของผูป้ ฏิบตั ิงานและบุคลากร และ 1.3 พฤติกรรมของผูป้ ฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับ 60–69
คะแนน เป็ นผลมาจากการพบข้อบกพร่ อง กรณี ผูป้ ฏิ บตั ิ งานบนที่ สูงไม่สวมใส่ อุปกรณ์ ป้องกันการตก ไม่มีการ
คล้องเกี่ ยวกับจุดยึดตรึ ง และผูป้ ฏิ บตั ิ งานไม่ได้รับการอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นก่อนเริ่ มงาน แสดงดัง Fig. 2

Fig. 1 Safety Scores in Each Part of Each Project

Fig. 2 Personnel Safety Requirements

ผลการวิเคราะห์ส่วนที่ 2 (การประเมินความเสี่ ยงและกิจกรรมความปลอดภัยประจําวัน) พบว่าโครงการ C
มีค่าความปลอดภัยหัวข้อ 2.2 การบริ หารงานประจําวัน อยู่ในระดับ 0–59 คะแนน เป็ นผลมาจากข้อบกพร่ องกรณี
ไม่ มีการตรวจความปลอดภัย ของ เครื่ อ งมื อ และนั่งร้ า น ไม่ มีการทํา 5ส. เป็ นประจํา ทุ กวัน และไม่ พ บการนํา
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มาตรการความปลอดภัยจากผลการวิเคราะห์ความเสี่ ยงของงานมาสื่ อสารให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานทราบก่อนเริ่ มงาน แสดง
ดัง Fig. 3

Fig. 3 Risk Assessment and Daily Safety Activities

Fig. 4 Location and Equipment Requirements

ผลการวิเคราะห์ส่วนที่ 3 (ข้อกําหนดด้านสถานที่และอุปกรณ์) พบว่าโครงการ C มีค่าความปลอดภัยของ
หัวข้อ 3.1 มาตรการป้องกันการตกของสถานที่ทาํ งาน (ผูป้ ฏิบตั ิงานตกจากที่สูง) อยู่ในระดับ 0–59 คะแนน เป็ นผล
มาจากการพบข้อบกพร่ อง กรณี มีการติ ดตั้งราวกันตกและจัดเตรี ยมจุดยึดตรึ งสายช่ วยชี วิตที่ ไม่ได้ตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย และหัวข้อ 3.2 มาตรการลดและควบคุมความเสี่ ยงงานยกและติ ดตั้งคานคอนกรี ตสําเร็ จรู ปอยู่ใน
ระดับ 60–69 คะแนน เป็ นผลมาจากการพบข้อบกพร่ องกรณี ไม่มีการติดตั้งตาข่ายกันตก และไม่มีการติดตั้งคํ้ายัน
เพื่อป้องกันคานคอนกรี ตสําเร็ จรู ปพลิกควํ่าก่อนการติดตั้งเสร็ จสมบูรณ์ แสดงดัง Fig. 4
หลังทําการประเมินและวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยกับโครงการนําร่ องครั้งแรก ผูว้ ิจยั ได้เสนอแนวทางใน
การปรับปรุ งแก้ไขตามหัวข้อที่มีค่าความปลอดภัยตํ่าต่อโครงการ C และประเมินค่าความปลอดภัยอีกครั้งหลังจาก
โครงการทําการแก้ไข โดยสามารถเพิ่มค่าความปลอดภัยจากร้อยละ 66 ซึ่ งอยูใ่ นระดับ Fair เป็ นร้อยละ 80.15 ซึ่ งอยู่
ในระดับ Very good

สรุ ป

งานวิจยั นี้ได้จดั ทําแบบประเมินความปลอดภัยของงานติดตั้งคานคอนกรี ตสําเร็ จรู ปกับโครงสร้างส่ วนบน
และแนวปฏิ บตั ิ ในการตรวจสอบขั้นตอนการติ ดตั้งให้แก่โครงการนําร่ องและประเมินผลการใช้แนวปฏิ บตั ิ โดย
ผลงานวิจยั แสดงให้เห็นว่าแต่ละโครงการมีข้ นั ตอนปฏิ บตั ิ ในด้านความปลอดภัยที่ แตกต่างกัน และแนวปฏิ บตั ิ ที่
นําเสนอจากงานวิจยั นี้ สามารถนําไปใช้งานในโครงการนําร่ องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องต่อความเสี่ ยง
ของงาน ผลการวิจยั พบว่า 1 ใน 3 ของโครงการนําร่ องมีค่าความปลอดภัยอยู่ในระดับ Fair โดยเป็ นผลจากการพบ
ข้อบกพร่ องกรณี ผปู ้ ฏิบตั ิงานบนที่สูงไม่สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันการตกและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล ไม่
มีการคล้องเกี่ยวกับจุดยึดตรึ งขณะปฏิบตั ิงาน อีกทั้งยังมีปัจจัยภายนอก คือ มูลค่าของโครงการก่อสร้างที่แตกต่างกัน
และความพร้อมในเรื่ องเครื่ องมือ เครื่ องจักร ในการทํางาน แนวปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัยที่ได้จดั ทําขึ้นนั้นเมื่อได้
นําเสนอต่อโครงการนําร่ อง สามารถเพิ่มค่าความปลอดภัยของโครงการให้อยู่ในระดับ Very good คือมีระบบและ
การดําเนินการที่ดี
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บทคัดย่ อ

การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคาร
ชลประทาน กรณี ศึกษาโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จึ งได้ศึกษาปั ญหาที่ ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการควบคุ ม
คุ ณภาพงานก่ อสร้ างอาคารชลประทานช่ วงก่ อนและระหว่างการก่ อ สร้ าง โดยใช้การวิเคราะห์ ก ารตัด สิ นใจแบบพหุ
หลักเกณฑ์ ด้วยวิธีกระบวนการลําดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process: AHP) การศึ กษาทําการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริ หารโครงการก่อสร้าง จํานวน 10 คน ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริ หารโครงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ใกล้เคียงกับปั ญหาที่
เกิ ดขึ้ นมากที่ สุดและจัดลําดับความสําคัญของปั ญหา จากการวิเคราะห์พบว่าปั ญหา 3 อันดับแรกที่ เกิ ดขึ้น คื อ (1) ด้าน
มวลชน (2) ด้า นการเงิ น (3) ด้า นบุ ค คลและการปฏิ บัติ ง าน ทั้ง นี้ ผลที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาจะสามารถนํา ไปปรั บ ใช้กับ
กระบวนการตัด สิ น ใจในการดํา เนิ น การก่ อ สร้ า งอาคารชลประทาน เพื่ อ ให้ส ามารถดํา เนิ น งานตามภารกิ จ ของกรม
ชลประทานในการพัฒนาแหล่งนํ้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน บริ หารจัดการนํ้า ป้ องกันและบรรเทาภัยจากนํ้าให้เป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิภาพต่อไป
คําสําคัญ: กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์, คุณภาพงานก่อสร้าง, ประสิ ทธิภาพ, อาคารชลประทาน

Abstract

The objective of this research is to study on problems that affecting to the efficiency of the quality control of large irrigation
building projects construction. Therefore, this research studied study the issues that occurred between before the construction and
constructing. The method of this research is a questionnaire. The questionnaire is collected from 10 person who related to the
management of large-scale irrigation projects, in order to get precisely information. Next to ranking procress the frequency and
severity of each factors that occurred. From the literature reviewed found that the top 3 problems that occurred were (1) Mass (2)
Finance (3) People and Operations, respectively. The result of this study can be used to making decisions on irrigation projects
construction. As a result, this study can improved the construction quality control of Royal Irrigation Department (RID). To ensure
that the development of water resources, irrigation area expansion, water management, and flood prevention efficiency will be
improved.
Keywords: Analytical Hierarchy Process, efficiency, irrigation building, quality construction
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คํานํา

กรมชลประทานมีหน่วยงานภายในกระจายอยู่ทวั่ ทุกภูมิภาคของประเทศ มีพ้ืนที่ในการกํากับดูแล 27.32
ล้านไร่ และมี การพัฒนาแหล่งนํ้าเพิ่ มขึ้ นในทุ กๆ ปี เพื่ อให้เกษตรกรได้รับนํ้าอย่างเพี ยงพอในช่ วงฤดู แล้ง และ
ช่วยป้องกันบรรเทาภัยจากปัญหานํ้าท่วมในช่วงฤดูฝน
โครงการชลประทานขนาดใหญ่เป็ นงานชลประทานอเนกประสงค์ที่สามารถก่อให้เกิ ดประโยชน์ทางด้าน
การเกษตร การอุ ป โภคบริ โภค การบรรเทาอุ ท กภัย การอุ ต สาหกรรม การผลิ ต กระแสไฟฟ้ า จากพลั ง นํ้ า
การคมนาคม แหล่งเพาะพันธุ์ ป ระมงนํ้าจื ด แหล่งท่ องเที่ ยวพักผ่อนหย่อนใจ และอื่ นๆ ในแต่ ละโครงการมี งาน
ก่อสร้างหลายประเภท เช่ น เขื่ อนเก็บกักนํ้า เขื่ อนหรื อฝายทดนํ้า การสู บนํ้า ระบบส่ งนํ้า ระบบระบายนํ้า ระบบ
ชลประทานในแปลงนา ถ้าเป็ นการก่อสร้างประเภทเขื่ อนเก็บกักนํ้า สามารถเก็บกักนํ้าได้ต้ งั แต่ 100 ล้านลูกบาศก์
เมตรขึ้ นไป หรื อ มี พ้ื น ที่ อ่ า งเก็ บ นํ้า ตั้ง แต่ 15 ตารางกิ โ ลเมตรขึ้ นไป หรื อ โครงการชลประทานที่ มี พ้ื น ที่ ก าร
ชลประทานตั้งแต่ 80,000 ไร่ ข้ ึ นไป รวมทั้งโครงการที่ มีวงเงิ นค่าก่ อสร้างมากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้ นไป ก่อนเริ่ ม
ดําเนิ นโครงการจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุ มตั ิ เปิ ดโครงการตามมาตรา 4 (8) ของพระราชกฤษฎี กาว่า
ด้วยการเสนอเรื่ องต่อคณะรัฐมนตรี และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ โครงการชลประทานขนาดใหญ่
มีลกั ษณะและองค์ประกอบของโครงการมาก ใช้งบประมาณสู ง อีกทั้งกระบวนการก่อสร้างเกี่ ยวข้องกับหน่ วยงาน
และราษฎรเป็ นจํานวนมาก เช่น การจัดหาที่ ดินของราษฎรที่ ได้รับผลกระทบในการดําเนิ นโครงการ หรื อที่ ดินของ
เอกชน ซึ่ งดําเนิ น การทั้ง การจัด ซื้ อโดยวิ ธี ป รองดอง และวิ ธี ก ารขอออกพระราชกฤษฎี ก าเวนคื น ที่ ดิ น ต้อ งใช้
ระยะเวลาในการดําเนิ นงาน ส่ งผลให้การดําเนิ นการก่ อสร้ างโครงการต้องใช้ระยะเวลายาวนานด้วย อีกทั้งการ
ก่อสร้างต้องใช้ความชํานาญในการควบคุม เพื่อให้แผนงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
อย่ า งไรก็ ดี โ ครงการก่ อ สร้ า งอาคารชลประทานขนาดใหญ่ มั ก จะมี อุ ป สรรคในการก่ อ สร้ า ง
โดยจากการพิจารณาผลการดําเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดใหญ่เกิดความล่าช้าในการดําเนินการ
ทําให้ส่งผลที่ ไม่เป็ นผลดี ต่อทุ กฝ่ ายที่ ทาํ งานร่ วมกันในโครงการ อี กทั้งยังทําให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ าํ หรื อประชาชน
โดยรอบพื้นที่เกิดความเดือดร้อนในเรื่ องของการขาดแคลนนํ้าหรื อได้รับผลกระทบจากปั ญหานํ้าท่วม
โดยกรมชลประทานมีนโยบายขับเคลื่อนโครงการที่ดาํ เนินการยังไม่แล้วเสร็ จ เนื่องจากอุปสรรคที่เกิด ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารชลประทาน
กรณี ศึกษาโครงการชลประทานขนาดใหญ่ เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนการทํางานก่อสร้างอาคารชลประทานให้มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ มา ก ขึ้ น แ ล ะ ยั ง ช่ ว ย ล ด ค ว า มผิ ด พ ล า ด ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ นใ นกา ร ดํ า เ นิ นกา ร ก่ อ ส ร้ า ง ข อ ง
กรมชลประทาน

วิธีดําเนินการวิจัย

วิธีดาํ เนิ นการศึกษาการจัดลําดับ ปั ญหาที่มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้ าง
อาคารชลประทาน กรณี ศึ ก ษาโครงการชลประทานขนาดใหญ่ เพื่ อ ทราบถึ ง ปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุ ม คุ ณ ภาพงานก่ อ สร้ า งอาคารชลประทาน และทราบลํา ดับ ความสํา คัญ ของปั ญ หา
เหล่านั้นว่ามีผลกระทบมากน้อยเพียงใด โดยมีแนวทางกระบวนการในการทําวิจยั ด้วยวิธีการ วิเคราะห์เชิงลําดับ
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(Analytical Hierarchy Process: AHP) เพื่อกําหนดเกณฑ์ในการตัดสิ นใจและสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีข้ นั ตอนในการดําเนิ นการวิจยั ดังนี้
การกําหนดปั ญหาที่ใช้ ในการเลือกเป็ นเกณฑ์ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับการศึ กษาปั ญหาที่ มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการควบคุ ม
คุณภาพงานก่อสร้างอาคารชลประทาน เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับปั ญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาที่ มีผลกระทบต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารชลประทาน กรณี ศึกษาโครงการชลประทานขนาดใหญ่
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ างและผู้เชี่ยวชาญ
ประชากรและกลุ่ มตัวอย่า ง คื อ บุ ค ลากรที่ มีส่ วนเกี่ ย วข้องในการบริ หารโครงการก่ อ สร้ า งของกรม
ชลประทาน จํานวน 10 คน ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารและผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ มีส่วนเกี่ ย วข้องในการบริ หารโครงการก่ อสร้ า ง
ชลประทานขนาดใหญ่ โดยผูต้ อบแบบสอบถามคือผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Expert) ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หาร ผูอ้ อกแบบ และผูค้ วบคุม
งาน ซึ่ งเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
นําแบบสัมภาษณ์ดงั กล่าวกลับไปสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยในส่ วนของการเปรี ยบเที ยบความสําคัญของ
เกณฑ์หรื อปัจจัยด้านต่างๆ นั้นจะให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเปรี ยบเทียบเกณฑ์หรื อปั จจัยทีละคู่ โดยคําอธิ บายส่ วนตัวเลขในการ
ระบุระดับความสําคัญของเกณฑ์หรื อปัจจัยดังแสดงใน Table 1
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล และวิเคราะห์ ข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ ผูท้ าํ การศึกษา ได้คดั เลือกโปรแกรมที่ใช้ใน
การวิ เ คราะห์ ข ้อมู ลคื อ Microsoft Excel ในการวิ เ คราะห์ ข ้อมู ลจากการตัด สิ นใจจากข้อมู ลที่ ไ ด้ จากวิ ธีการใช้
แบบสอบถาม ของกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อวิเคราะห์ดว้ ยวิธีกระบวนการลําดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy
Process: AHP)
1. กระบวนการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น(Analytic Hierarchy Process: AHP) เป็ นเทคนิ คที่ ที่ถูกนํามาใช้ใน
กระบวนการตัดสิ นใจ โดยใช้การแบ่งองค์ประกอบปั ญหาออกเป็ นส่ วนๆ ในรู ปแผนภูมิลาํ ดับชั้น จากนั้นนํามา
ให้ค่านํ้าหนักของแต่ละองค์ประกอบ แล้วนํามาคํานวณค่าถ่วงนํ้าหนัก เพื่อนําไปสู่ การจัดลําดับค่าความสําคัญของ
แต่ละทางเลือก
1.1 การสลายปั ญหาที่ซบั ซ้อน (Decomposition) ดําเนิ นการให้อยู่ในรู ปของแผนภูมิโครงสร้างที่
เป็ นลํา ดับ ชั้น (Hierarchy Structure) แต่ ละระดับชั้นประกอบด้วยเกณฑ์การตัด สิ นใจที่ เ กี่ ย วข้อ งกับปั ญ หานั้น
ระดับชั้นบนสุ ดเรี ยกว่าเป้ าหมายโดยรวม ซึ่ งมี เพี ยงปั จจัยเดี ยวเท่ านั้นระดับชั้นที่ 2 อาจมี หลายปั จจัย ขึ้ นอยู่กบั
จํานวนระดับชั้นทั้งหมดของแผนภูมิ ปั จจัยต่างๆ ในระดับชั้นเดี ยวกันต้องมีความสําคัญเท่ากัน ถ้าระดับชั้นใดมี
ปัจจัยที่มีความสําคัญแตกต่างกันมากควรแยกปัจจัยที่สาํ คัญน้อยกว่าให้ลงไปอยูร่ ะดับชั้นถัดไป
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1.2 การหาลําดับความสําคัญ (Prioritization) ดําเนิ นการโดยเปรี ยบเที ยบความสัมพันธ์ ที ละคู่
(Pairwise Comparison) จากปั จ จัย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ เกณฑ์ก ารตัด สิ น ใจในแต่ ล ะระดับ ชั้น ด้ว ยวิ ธี Principle of
Hierarchic Composition ผลการวินิจฉัยจะถูกแสดงออกมาในรู ปมาตราส่ วนของระดับความสําคัญที่เป็ นตัวเลข 1 ถึง
9 (แสดงใน Table 1) โดยแสดงอยู่ ใ นรู ป แบบตารางเมตริ กซ์ ซ่ ึ งเป็ นเครื่ องมื อ ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด สํ า หรั บ การ
เปรี ยบเที ยบในลักษณะเป็ นคู่ หรื อจับคู่ ซึ่ งสามารถตรวจสอบความสอดคล้องกันของการวินิจฉัย และสามารถ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของลําดับความสําคัญเมื่อการวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วย
Table 1 Ranking of weightiness
Ranking of weightiness
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8

Meaning
Equally Important
Moderately More Important
(Strongly More Important
Very Strongly More Important
Extremely More Important
Intermediate Judgment Value

1.3 การสั ง เคราะห์ (Synthesis) ดํา เนิ น การโดยพิ จ ารณาลํา ดับ ความสํา คัญ ทั้ง หมด จากการ
เปรี ยบเทียบว่าทางเลือกใดสมควรได้รับเลือก
1.4 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของทางเลื อกที่ มีต่อปั จจัยในการวินิจฉัย (Sensitive Analysis)
จะดําเนิ นการภายหลังจากเสร็ จจากกระบวนการทั้งหมด เป็ นการพิจารณาว่าเมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เกณฑ์การตัดสิ นใจหรื อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง จะทําให้อนั ดับความสําคัญของทางเลือกมีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
สํ า หรั บ ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ สามารถวิ เ คราะห์ ร ะดับ ความสํ า คัญ ของปั จ จัย ที่ เ ป็ นผลกระทบต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารชลประทาน กรณี ศึกษาโครงการชลประทานขนาดใหญ่
ได้ดงั นี้
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Table 2 List of weightiness factors affecting to the quality of large-scale irrigation structure
and The project
People and Contract
Document
site and its Machine Financial Mass
Example Operations management topography
[D]
[E]
[F]
[A]
[B]
[C]
1
0.1524
0.1002
0.0508
0.2104 0.1152 0.3710
2
0.3105
0.1632
0.0415
0.2985 0.1128 0.0734
3
0.0271
0.0987
0.2348
0.1419 0.0472 0.4504
4
0.0617
0.1121
0.0247
0.0721 0.4600 0.2694
5
0.2590
0.2349
0.0783
0.1061 0.0728 0.2488
6
0.4082
0.2134
0.1234
0.1503 0.0722 0.0324
7
0.1365
0.1052
0.0472
0.2187 0.4474 0.0450
8
0.0893
0.0299
0.1132
0.0740 0.2596 0.4340
9
0.3405
0.1486
0.0356
0.0513 0.3462 0.0780
10
0.0296
0.1270
0.2518
0.0459 0.0697 0.4759
Geometric
0.1690
0.1563
0.0994
0.1445 0.1986 0.2322
mean

Consistency
Ratio
[C.R.]
0.0989
0.0862
0.0907
0.0894
0.0826
0.0768
0.0652
0.0802
0.0833
0.0936
1.0000

Table 3 Average weightiness ranking of minor factors affecting to the quality of large-scale irrigation structure
Main decision criteria
1. People and Operations
[A] (0.1690)

Sub-decision criteria








The problem of insufficient human labor for the amount of
construction work. [A1] (0.0766)
Problems in communication/coordination of all parties involved in the
project. [A2] (0.1345)
Problem of delegating duties for controlling multiple projects. Affect
the performance of job control duties. [A3] (0.0921)
Labor problems lacking skills to work. [A4] (0.0873)
The problem of stopping work or delaying the work of the contractor
during the construction. Making it unable to perform the work as planned.
[A5] (0.1343)
Problem: There is no construction work plan / human labor plan /
tooling plan. Or has been prepared, but does not correspond to the
nature of work and the season. [A6] (0.2879)
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Table 3 (continued).
Main decision criteria
2. Contract and Document
management [B] (0.1563)










3. The project site and its
topography [C] (0.0994)





4. Machine [D] (0.1445)




5. Financial [E] (0.1986)







6. Mass [F] (0.2322)
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Sub-decision criteria
The problem of lack of knowledge and understanding in the work
procedures according to the specified Work Instruction. [A7] (0.1872)
The problem of unclear scope of work in the construction tender
documents. [B1] (0.1079)
Problems to compete / undercut Between contractors. [B2] (0.0776)
Problem of lack of qualification examination system for contractors
submitted for bidding. [B3] (0.0638)
Problems lacking guidelines / forms / conditions In selecting suitable
contractors (eg contractors with a large number of original
responsibilities, should not be allowed to participate in bidding, etc.).
[B4] (0.0810)
The problem of editing contracts during construction. [B5] (0.2136)
The problem of solving the construction drawings in accordance with
the conditions of the area and the needs of the people in the area.
[B6] (0.2035)
Problem of termination of the contract during construction. [B7]
(0.2525)
Problems of changes in the general condition of the area have changed
from the original, for example, geological conditions, community
prosperity. [C1] (0.2200)
Terrain problems make it difficult to enter the construction site. [C2]
(0.1018)
Area problems such as agricultural land reform office area, reserved
forest area, park forest area, etc. [C3] (0.6782)
The contractor brings machines and tools into the work that does not
go as planned. [D1] (0.7660)
Problems that the machines used by the contractors are in disrepair.
[D2] (0.2340)
The problem of higher wages. [E1] (0.0712)
Problems raising or lowering the budget limit. [E2] (0.0909)
The problem of lack of planning in the construction budget. [E3]
(0.2172)
Problems in the financial liquidity of the contractor. [E4] (0.3996)
The budgeting problem is inconsistent with the facts. [E5] (0.2211)
The problem of lack of public relations and promoting community
participation. [F1] (0.3016)
The conflict with the villagers living in the project area. [F2] (0.3467)
Problems from opposition from Non Governmental Organizations
(NGOs). [F3] (0.3517)
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สรุ ป

การประยุกต์ใช้กระบวนการลํา ดับ ชั้นเชิ งวิ เคราะห์ (Analytical Hierarchy Process: AHP) ผลกระทบ
ต่อประสิ ทธิ ภาพการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารชลประทาน กรณี ศึกษาโครงการชลประทานขนาดใหญ่
ได้คาํ นวณค่านํ้าหนักคะแนนตามกระบวนการลําดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ โดยคํานวณแยกตามปั จจัยหลักและปั จจัย
ย่อย และมีการคํานวณคะแนนตามสู ตรคํานวณเพื่อหาคะแนนรวมและนําคะแนนรวมที่ ได้มาจัดลําดับผลกระทบ
ต่อประสิ ทธิ ภาพการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารชลประทาน กรณี ศึกษาโครงการชลประทานขนาดใหญ่
จากการวิ เ คราะห์ พ บว่ า ปั ญ หา 3 อันดับ แรกที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ 1) ด้า นมวลชน (0.2322)โดยมี เ กณฑ์ย่ อ ยเรี ย งตาม
นํ้าหนักความสําคัญดังนี้ 1.1)ปั ญหาจากการต่ อต้านจากองค์กรอิ สระ (NGOs) [F3] (0.3517) 1.2) ปั ญหาความ
ขัดแย้งกับ ชาวบ้านที่ อ าศัย อยู่ในเขตพื้ น ที่ โครงการ [F2] (0.3467) 1.3) ปั ญหาการขาดการประชาสัม พัน ธ์ แ ละ
ส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน [F1] (0.3016) 2) ด้า นการเงิ น (0.1986) โดยมี เ กณฑ์ย่ อ ยเรี ย งตามนํ้า หนั ก
ความสํา คัญ ดัง นี้ 2.1) ปั ญ หาด้า นสภาพคล่ อ งด้า นการเงิ น ของผู ้รั บ จ้า ง [E4] (0.3996) 2.2) ปั ญ หาการตั้ง
งบประมาณไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริ ง [E5] (0.2211) 2.3) ปั ญหาการขาดการวางแผนในการใช้งบประมาณ
ก่อสร้าง [E3] (0.2172) 3) ด้านบุคคลและการปฏิบตั ิงาน (0.1690) โดยมีเกณฑ์ย่อยเรี ยงตามนํ้าหนักความสําคัญ
ดังนี้ 3.1) ปั ญ หาไม่ มี ก ารจัด ทํา แผนปฏิ บ ัติ ง านก่ อ สร้ า ง/แผนการใช้แ รงงานคน/แผนการใช้ง านเครื่ อ งจัก ร
เครื่ องมือ หรื อมีการจัดทําแต่ไม่สอดคล้องกับลักษณะงานและฤดูกาล [A6] (0.2879) 3.2) ปัญหาด้านการสื่ อสาร/
ประสานงานไม่ ต รงกันของทุ กฝ่ ายที่ มีส่ วนเกี่ ย วข้องในโครงการ [A2] (0.1345) 3.3) ปั ญหาการหยุด งานหรื อ
ชะลองานของผูร้ ั บจ้างในระหว่างการก่ อสร้าง ทําให้ไม่สามารถปฏิ บตั ิ งานได้ตามแผนที่ วางไว้ [A5] (0.1343)
ดังนั้นปั ญ หาอัน ดับ แรกที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ ด้านมวลชน แนวทางแก้ไข ควรมี การทํา ประชาพิ จารณ์ ใ ห้ไ ด้รั บ ความ
คิดเห็นจากประชาชนทุกหมู่เหล่า และทําในวงกว้างเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่ สะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนอย่าง
แท้จริ ง ต้องแสดงให้เห็ นว่าพวกเขาเหล่านั้นจะมี ส่วนได้โดยตรงจากการก่ อสร้ างโครงการชลประทานขนาด
ใหญ่ ก็จะสามารถหักล้างความกังวลต่ อผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นได้ ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการศึ กษาจะสามารถนําไปปรั บ
ใช้กบั กระบวนการตัดสิ นใจในการดําเนิ นการก่ อสร้างอาคารชลประทาน เพื่อให้สามารถดําเนิ นงานตามภารกิ จ
ของกรมชลประทานในการพัฒนาแหล่งนํ้าและเพิ่ มพื้ นที่ ชลประทาน บริ หารจัดการนํ้า ป้ องกันและบรรเทาภัย
จากนํ้าให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
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ซึ่ งนับว่าเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่ายิง่ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ และกรมชลประทานที่ให้ความช่วยเหลือในด้านข้อมูลที่ ใช้
ประกอบการทําวิทยานิพนธ์เล่มนี้
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บทคัดย่ อ

บทความนี้ นํา เสนอแขนกลแบบคาร์ ทิ เ ชี ย นสํ า หรั บ ร่ า งภาพ 2 มิ ติ ควบคุ ม ด้ว ยโปรแกรมเมเบิ ล ลอจิ ก
คอนโทรลเลอร์ โดยใช้ภาษา LD และ ST แขนกลแกน X และแกน Y ใช้มอเตอร์ ชนิ ดเซอร์ โวในการขับเคลื่อนบอลสกรู ที่
ติดตั้งกับรางสไลด์ แกน Z ใช้วาล์วชนิ ดโซลินอยด์ยึดติดกับปากกาสําหรับยกขึ้นหรื อลง แขนกลสามารถเคลื่อนที่ได้ใน
แนวแกน X และแกน Y ไม่เกิน 48 เซนติเมตร ตําแหน่งการเคลื่อนที่ของแกน X แกน Y และแกน Z ถูกแปลงจากรู ปภาพ
ต้นแบบโดยใช้โปรแกรม ALL TO G-Code Converter ขอบเขตการร่ างภาพไม่เกิ นขนาดของกระดาษ A3 ผลการทดลอง
แขนกลสามารถร่ างภาพได้เหมือนภาพต้นแบบเมื่อใช้อุปกรณ์ในการร่ างภาพเป็ นปากกาลูกลื่นหรื อปากกาเมจิ กที่มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เซนติเมตร ความยาว 11 เซนติเมตร การเร่ งความเร็ วในการควบคุมตําแหน่งของมอเตอร์ชนิดเซอร์โว
แกน X และแกน Y สามารถกําหนดผ่านคําสั่ง Set_LI ผลการทดสอบค่าสู งสุ ดไม่เกิน 60,000 ซึ่ งภาพที่ร่างออกมาสมบูรณ์
และใช้เวลาในการร่ างภาพสั้น
คําสําคัญ: แขนกลแบบคาร์ทีเซียน, เซอร์โวมอเตอร์, โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

Abstract

This paper presents a cartesian robotic arm for 2D sketching controlled by programmable logic controller using
LD and ST languages. The X- and Y-axis robotic arms use a servo motor to drive a ball screw mounted on a slide rail. The
Z-axis uses a solenoid valve attached to the pen for lifting up or down. The robotic arm can move not more than 48
centimeters in the X and Y axes. The displacement of X, Y, and Z axis was converted from the prototype image using the
ALL TO G-Code Converter. The sketching area does not exceed the size of A3 paper. Experimental results, the robotic
arm can sketch like the prototype image when uses a drawing device as a ballpoint pen or a magic pen with a diameter of
0.8 centimeters and a length of 11 centimeters. The acceleration speed for position control of the X-axis and Y-axis servo
motors can be set through the Set_LI command. The maximum value of the test results is not more than 60,000, which the
sketch is complete and it takes a short time to sketch.
Keywords: cartesian robotic arm, programmable logic controller, servo motor
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คํานํา

การนําแขนกลหรื อหุ่ นยนต์มาช่ วยงานทางด้านอุตสาหกรรมและด้านอื่ นๆ อย่างหลากหลาย เนื่ องจาก
สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่ อง หรื อสามารถทํางานแบบเดิมซํ้าๆ กันตลอดเวลาได้ไม่ว่าจะเป็ นงานที่เสี่ ยงอันตราย
ทั้งในด้านสารเคมีและด้านพื้นที่เสี่ ยง งานที่ตอ้ งการความละเอียดสู งหรื อต้องการความแม่นยํา (Haider et al., 2011)
หุ่ นยนต์ชื่อ RPP ได้รับการออกแบบและผลิ ตภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ “ Lucian Blaga” University of Sibiu
วิธีการควบคุมหุ่ นยนต์ได้นาํ เสนอแนวทางการใช้งานร่ วมกันระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ และโปรแกรมเมเบิ ล
ลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable logic Control: PLC) (Laurean, 2012) การสร้างแบบจําลองและการประดิษฐ์
ระบบแขนกลแบบ 3 ข้อต่อ สําหรับกิ จกรรมการวาดภาพ แขนกลสามารถยกหรื อนําปากกามาวาดเขียนตามไฟล์
ภาพอินพุตที่จดั เตรี ยมไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ตัวควบคุมเป็ นการทํางานร่ วมกันระหว่างบอร์ ด Arduino UNO และ
มอเตอร์ ชนิ ดเซอร์ โว (Baid and Kumar, 2016) หุ่ นยนต์ PAUL ได้ถูกออแบบสําหรับวาดภาพร่ างโดยใช้มนุษย์เป็ น
แบบ แขนกลมี ลกั ษณะเป็ นแบบ 3 ข้อต่ อ เทคนิ คการควบคุ มให้แขนกลร่ างภาพใช้วิธีการประมวลผลด้วยภาพ
(Tresset and Fol Leymarie, 2012) หุ่ นยนต์คาร์ ทีเซี ยน (cartesian) แกนทั้ง 3 ของหุ่ นยนต์จะเคลื่ อนที่ เป็ นแบบเชิ ง
เส้น ถ้าโครงสร้างมีลกั ษณะคล้าย Overhead Crane จะเรี ยกว่าเป็ นหุ่ นยนต์ชนิ ด gantry แต่ถา้ หุ่ นยนต์ไม่มีขาตั้งหรื อ
ขาเป็ นแบบอื่น เรี ยกว่าหุ่ นยนต์ชนิ ด Cartesian (Mole, 2017) โปรแกรมเมเบิ ลลอจิ กคอลโทรลเลอร์ เป็ นอุปกรณ์
ควบคุมการทํางานของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ต่างๆ โดยมีไมโครโปรเซสเซอร์ เป็ นตัวควบคุม มีส่วนอินพุตและ
เอาต์พุ ต ที่ ส ามารถนํา ไปประกอบใช้กับอุ ป กรณ์ ไ ด้หลากหลายประเภท นอกจากนี้ ย งั มี ค วามทนทานต่ อ การ
สัน่ สะเทือน อุณหภูมิ และความชื้นได้ดี (Kopte1, 2015)
บทความนี้ นาํ เสนอแขนกลสําหรับร่ างภาพ 2 มิติ ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ แขน
กลที่ ใช้โครงสร้างเป็ นแบบคาร์ ทีเซี ยน การเคลื่อนที่ ของแขนกลแนวแกน X และแกน Y ถูกควบคุมด้วยมอเตอร์
เซอร์ โว ส่ วนแกน Y เป็ นส่ วนที่ ยึดจับอุปกรณ์ร่างภาพโดยการเคลื่อนที่ ข้ ึ นลงถูกควบคุมโดยวาล์ชนิ ดโซลินอยด์
การควบคุมมอเตอร์ ท้ งั 3 แกนถูกควบคุมผ่านโปรแกรมเมเบิ ลลอจิ กคอนโทรลเลอร์ โดยโครงสร้างของคําสั่งที่ใช้
ในการเขียนโปรแกรมเป็ นภาษาแบบแผนภาพบันได (Ladder Diagram : LD) ร่ วมกับภาษาระดับสู งที่มีโครงสร้าง
แบบข้อความ (Structure Text : ST) ตําแหน่งการทํางานของแกน X, Y และ Z ถูกแปลงมาจากรู ปภาพต้นแบบด้วย
โปรแกรม All To G-Code Converter

อุปกรณ์ และวิธีการ
Z
X

Y
X
X

Fig. 1 Structure of 2D sketching Robotic Arm
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โครงสร้างของแขนกลเป็ นแบบคาร์ ทีเซี ยนโดยมีแกน X, Y และ Z เคลื่อนที่เป็ นแบบเชิ งเส้นดังแสดงใน
รู ปที่ 1 การเคลื่อนที่ ของแขนกลในแนวแกน X และ Y ใช้มอเตอร์ ชนิ ดเซอร์ โวเป็ นอุปกรณ์ขบั เคลื่อนบอลสกูรที่
ติดตั้งบนรางสไลด์ สําหรับแขนกลแกน Z ใช้วาล์วชนิ ดโซลินอยด์เป็ นตัวยกอุปกรณ์ในการเขียนภาพร่ าง บอลสกูร
ทําหน้าที่เปลี่ยนการหมุนของมอเตอร์ ให้เป็ นการเคลื่อนที่ ในแนวเชิ งเส้น การเคลื่อนที่มีความราบลื่นสมํ่าเสมอสู ง
มาก เนื่องจากเม็ดลูกปื นที่อยูภ่ ายในและร่ องเกลียวมีการเจียระไนและจํานวนเม็ดลูกปื นมีมากทําให้สามารถรับภาระ
ได้สูง มีประสิ ทธิ ภาพอยู่ระหว่างร้อยละ 70–90 (Pin et al., 2018) แต่ราคาค่อนข้างสู ง บอลสกูรที่ใช้มีระยะพิตซ์ 10
mm เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 mm ติดตั้งบนเพลาเกลียวมีความยาว 50 cm ดัง Fig. 2A สามารถคํานวณหาค่าแรงบิดได้ดงั
Equation 1
(A)
(B)

Fig. 2 Ball screw installed on screw shaft and slide guide
รางสไลด์ (slide guide) เป็ นอุปกรณ์ เครื่ องมื อกลที่ มีลกั ษณะเป็ นรางยาว มี บล็อคสี่ เหลี่ ยมที่ เป็ นตัวรั บ
นํ้าหนักสามารถเลื่ อ นไปกลับได้ ผลิ ตมาจากเหล็กหรื ออลู มิเ นี ย ม ภายในจะมี ตลับลู กปื นเป็ นตัวขับเคลื่ อ นให้
สามารถเคลื่อนที่ไปตามรางได้อย่างสะดวกรวดเร็ วรางสไลด์ ในบทความนี้ใช้ความยาว 50 cm ดัง Fig. 2B
Fa × Ph
2πη

τ=

เมื่อ

Fa = µ mg

τ
Fa

µ
m

g
Ph

η

(1)

โดยที่
คือ แรงบิด (Nm)
คือ แรงทั้งหมดที่กระทํา (N)
คือ สัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานของบอลสกูร
คือ มวล (kg)
คือ ความเร่ งของแรงโน้มถ่วง (m/s2)
คือ feed screw (m)
คือ ประสิ ทธิ ภาพของบอลสกูร

กําลังไฟฟ้าของมอเตอร์สามารถคํานวณได้ดงั Equation 2
Pm =

โดยที่
Pm

N

2πτ N
60

คือ กําลังไฟฟ้าของมอเตอร์ (W)
คือ ความเร็ วของมอเตอร์ (rmp)
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กํา หนดมวลทั้ง หมดกดลงบอลสกู ร ส่ ง กํา ลัง 5 kg สั ม ประสิ ท ธิ์ ความเสี ย ดทานของบอลสกู ร 0.9
ประสิ ทธิ ภาพของบอลสกูร 0.8 สามารถหาค่าแรงบิดจาก Equation 1 ได้ดงั นี้
Fa = µ mg
= 0.9 × 5 × 9.81= 44.15

N

Fa × Ph
2πη
44.15 × 0.01
= = 88.88 mNm
2π × 0.8

τ=

กําหนดความเร็ วของมอเตอร์ 3,000 rpm สามารถคํานวณหาค่ากําลังไฟฟ้าได้จาก Equation 2 ดังนี้
Pm =

=

2πτ N
60

2π × 88.88 × 10−3 × 3,000
= 27.63
60

W

ตัวขับเคลื่อนแขนกลแกน X และแกน Y ใช้เอซี มอเตอร์ชนิดเซอร์โว รุ่ น R88M-WP10030H-S1-ND โดยมี
พิกดั ความเร็ วรอบ 3,000 rpm พิกดั กําลังไฟฟ้า 100 W และแรงบิด 318 mNm ดังแสดงใน Fig. 3A ใช้งานร่ วมกับชุด
ขับ OMRON R88D-WN01H-ML2 ดัง Fig. 3B

(A) AC servo motor
Fig. 3 AC servo motor and driver

(B) Servo driver

สําหรับตัวยกแขนกลแกน Z สําหรับยกอุปกรณ์การร่ างภาพใช้วาล์วโซลินอยด์ดงั รู ปที่ 4 รุ่ น ZYE1-0837Z
แรงดันที่ใช้ 24 VDC กระแส 0.38 A ช่วงการชัก 10 mm

Fig. 4 Solenoid valve
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ระบบควบคุมโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ เป็ นแบบโมดูลล่าร์ ประกอบด้วย หน่วยจ่ายพลังงาน
รุ่ น CJ1W-PA202 หน่วยประมวลผลรุ่ น CJ2M-CPU11 หน่วยอินพุตรุ่ น CJ1W-ID211 หน่วยเอาต์พุตชนิดทรานซิ สเตอร์
รุ่ น CJ1W-OD211 และหน่ วยเชื่ อมต่อระหว่างโปรแกรมเมเบิ ลลอจิ กคอนโทรลเลอร์ กบั มอเตอร์ ชนิ ดเซอร์ โวรุ่ น
CJ1W-NC471 ดังแสดงใน Figs. 5A–5E ตามลําดับ
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Fig. 5 Control system using programmable logic Controller
หลักการควบคุมมอเตอร์ ชนิ ดเซอร์ โวในรู ปที่ 6 เริ่ มจากโปรแกรมเมเบิ ลลอจิ กคอนโทรลเลอร์ ส่งคําสั่ง
ควบคุ มตําแหน่ งซึ่ งเป็ นสัญญาณพัลส์ หรื อแอนะล็อกให้กบั ตัวควบคุ มตําแหน่ ง สัญญาณนี้ จะถูกส่ งไปควบคุ ม
ความเร็ วและระยะของมอเตอร์ ผ่านชุดขยายสัญญาณ ความเร็ วจะถูกควบคุมให้คงที่โดยการควบคุมแบบป้ อนกลับ
ชนิ ด PID โปรแกรมเมเบิ ลลอจิ กคอนโทรลเลอร์ มีฟังก์ชนั Auto-tuning ช่วยในการคํานวณค่า Kp (อัตราการขยาย
แบบสัดส่ วน), Ki (อัตราการขยายอิ นทิ เกรต) และ Kd (อัตราการขยายอนุ พนั ธ์) โดยใช้หลักการคํานวณค่ าการ
ตอบสนองของระบบต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรควบคุม
Position
Command Position
Control

Load
Speed
Control
PID
Controller

Servo
Controller

M
Encoder

Fig. 6 Control principle of the servo motor
เครื่ อ งต้นแบบแขนกลร่ า งภาพ 2 มิ ติ ควบคุ มด้วยโปรแกรมเมเบิ ลลอจิ กคอนโทรลเลอร์ ด ังรู ปที่ 7 มี
หลักการทํางานดังแสดงในโฟลว์ชาร์ตรู ปที่ 8 เริ่ มจากนํารู ปต้นแบบที่มีนามสกุล dxf ขนาดไม่เกิน A3 มาแปลงเป็ น
ไฟล์ที่มีนามสกุล tap ผ่านโปรแกรม All To G-Code Converter โดยมีข้ นั ตอนแปลงไฟล์เพื่อให้ได้พิกดั ดังรู ปที่ 9
ไฟล์ใหม่ที่ได้จะทําให้ทราบตําแหน่งของ X, Y และ Z ตําแหน่งเหล่านี้จะถูกนําใช้กบั โปรแกรมควบคุมซึ่ งเขียนจาก
ภาษา LD และ ST เพื่อควบคุมให้มอเตอร์ ชนิ ดเซอร์ โวเคลื่อนที่ ในแนวแกน X และ Y ส่ วนวาล์วโซลินอยด์จะทํา
หน้าที่ขยับอุปกรณ์ร่างภาพขึ้นลงในแนวแกน Z
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Fig. 7 Prototype of 2D Sketching Robotic Arm
Start
Convert dxf file
to tap file
Put x y and z positions
into data memory
Data memory is used in
the program (LD and ST)
Servo motor and solenoid
valve move according to
command of the program

Fig. 8 Flow chart of operation of the system

End

การแปลงไฟล์รูปภาพเป็ นพิกดั ดังแสดงในรู ปที่ 9 เริ่ มจากนําไฟล์รูปภาพไฟล์ตน้ ฉบับที่มีนามสกุล .dxf มา
ใสไว้ที่ช่อง 01 ตั้งค่ าตัวแปรในช่ องหมายเลข 02 (กําหนด Z เป็ น 10 หมายถึ งวาล์โซลินอยด์ทาํ งาน ถ้า Z เป็ น 0
หมายถึงตรงข้าม) แปลงไฟล์รูปภาพเป็ นพิกดั จะได้ไฟล์ใหม่ที่มีนามสกุล .tap ( G-Code ) โดยถ้าทําการ Convert ที่
ช่ องหมายเลข 03 ถ้าสําเร็ จโปรแกรมจะแสดง “ สี เขี ยว ” ที่ ไฟล์น้ นั แต่ ถา้ ไฟล์รูปภาพไหนไม่สามารถแปลงได้
โปรแกรมจะแสดง “ สี แดง ” ที่ไฟล์น้ นั หลังจากนั้นนํามาจัดเรี ยงข้อมูลใหม่โดยใช้โปรแกรม Excel

365

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Fig. 9 Method to convert an image file to coordinates

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

Fig. 10 Crocodile prototype picture

(A)

(B)

(C)

(D)

Fig. 11 Sketches made by different kinds of equipment, Cutting pen (A); Magic pen (B); ballpoint pen (C); pencil (D)
ทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้สาํ หรับร่ างภาพประกอบด้วย ปากกาตัดเส้น ปากกาเมจิ ก ปากกาลูกลื่น และดิ นสอ
โดยใช้รูปต้นแบบเป็ นรู ปจระเข้ดงั แสดงใน Fig. 10 ผลภาพร่ างรู ปจระเข้ที่เกิดจากการใช้ปากกาตัดเส้น ปากกาเมจิก
ปากกาลูกลื่น และดินสอ ดังแสดงใน Figs. 11A–11D ตามลําดับ อุปกรณ์ที่เหมาะกับการร่ างภาพเมื่อใช้กบั แขนกล
ร่ างภาพ 2 มิติ มี 2 ชนิ ด คื อปากกาเมจิ ก และปากกาลูกลื่น โดยขนาดของหัวปากกาต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8
เซนติ เมตร และมีความยาว 11 เซนติ เมตร เนื่ องจากการเคลื่อนที่ ข้ ึ นลงในแนวแกน Z ใช้วาล์วโซลินอยด์เพื่อลด
ต้นทุน ข้อด้อยคือระยะแกนชักของวาล์วโซลินอยด์ไม่สามารถปรับได้ ทําให้อุปกรณ์ร่างภาพที่ติดอยูจ่ ะถูกกดลงบน
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กระดาษโดยไม่สามารถปรับความสู งได้ ดังนั้นถ้าใช้ดินสอในการร่ างภาพที่มีลายเส้นยาวจะทําให้ไส้ดินสอทู่ก่อนที่
จะร่ างภาพหมดทําให้ภาพขาดความคมชัด
การเร่ งความเร็ วในการควบคุมตําแหน่งของมอเตอร์ ชนิ ดเซอร์ โว สามารถกําหนดผ่านคําสั่ง Set_LI โดย
สามารถตั้งค่าได้อยูร่ ะหว่าง 1–65,535 ทดสอบหาค่าการเร่ งความเร็ วในการควบคุมตําแหน่งแขนกล โดยทดสอบกับ
ภาพต้นแบบ 4 แบบได้แก่ แพะ สุ นขั วัว และฮิ ปโปโปเตมัส ผลที่ ได้การ Set LI ของมอเตอร์ แกน X และแกน Y
ค่าสู งสุ ดมีค่าไม่เกิน 60,000 ดังแสดงในตารางที่ 1
Table 1 Test for setting up speed of servo motor
Item

X

Y

1
2
3

30,000
45,000
60,000

30,000
45,000
60,000

goat
7.59
7.23
6.59

Time to sketch (Min)
dog
cow
hippopotamus
5.54
3.41
4.04
5.25
3.05
3.21
5.09
2.48
3.00

การร่ างภาพ แพะ สุ นขั วัว และฮิปโปโปเตมัส ด้วยแขนกลผลที่ได้ดงั แสดงใน Figs. 12A–12Dตามลําดับ
แขนกลสามารถร่ างภาพออกมาได้เหมือนต้นแบบโดยถ้ากําหนดค่า Set LI ให้มีค่าสู งเวลาที่ใช้ในการร่ างภาพก็จะใช้
เวลาสั้นผลที่ได้ดงั แสดงในตารางที่ 1 ผลการทดสอบการตั้งค่า LI สู งสุ ดที่ได้ไม่เกิน 60,000 ผลที่ได้คือแขนกลร่ าง
ภาพได้เหมื อนต้นแบบ แต่ ถา้ สู งกว่านี้ ภาพที่ ถูกแขนกลร่ างจะไม่ มีความสมบู รณ์ สําหรั บการปรั บความเร็ วให้
เหมาะสมกับภาพที่ จะร่ างขึ้ นอยู่กบั ความซับซ้อนของลายเส้น โดยถ้าเวลาที่ ใช้ในการร่ างภาพไม่เกิ น 2.48 นาที
สามารถกําหนดค่า Set LI ได้สูงสุ ด 60,000
(A)
(B)
(C)
(D)

Fig. 12 Image prototype used for testing, Goat (A); Dog (B); Cow (C); hippopotamus (D)

สรุ ป

การออกแบบแขนกลร่ างภาพ 2 มิติ ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิ กคอนโทรลเลอร์ ภาษาที่ใช้ควบคุม
ประกอบด้วยภาษา LD และ ST สามารถใช้ร่างภาพขนาดไม่เกิ น A3 รู ปภาพต้นแบบถูกแปลงเป็ นตําแหน่ ง X, Y
และ Z ด้ว ยโปรแกรม ALL TO G-Code Converter สํา หรั บ ควบคุ ม มอเตอร์ ช นิ ด เซอร์ โ วและวาล์ว โซลิ นอยด์
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการร่ างภาพที่เหมาะสม คือปากกาลูกลื่นหรื อปากกาเมจิกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เซนติเมตร
ความยาว 11 เซนติเมตร ซึ่ งภาพที่ถูกร่ างจากแขนกลจะมีความสมบูรณ์เหมือนกับภาพต้นแบบ การเร่ งความเร็ วใน
การควบคุมตําแหน่งของมอเตอร์ ชนิ ดเซอร์ โว สามารถกําหนดผ่านคําสั่ง Set_LI ผลที่ได้คือค่า Set LI ของมอเตอร์
แกน X และแกน Y มีค่าสู งสุ ดไม่เกิน 60,000 ซึ่ งจะทําให้เวลาในการร่ างภาพใช้เวลาน้อยโดยภาพที่ออกมายังมีความ
สมบูรณ์เหมือนภาพต้นแบบ สําหรับภาพต้นแบบที่มีความซับซ้อนการกําหนดค่า Set LI ต้องลดลง เพราะถ้าตั้งค่า
สู งเกินไป ลายเส้นของภาพที่ถูกแขนกลร่ างจะไม่มีความสมบูรณ์เนื่องจากมีการขาดหาดของลายเส้น
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บทคัดย่ อ

บทความนี้ นํา เสนอการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บตํา แหน่ ง การติ ด ตั้ง และขนาดของสายดิ น ที่ มี ผ ลต่ อ การกระจาย
สนามไฟฟ้าบริ เวณระบบสายส่งกําลังไฟฟ้าแคทินารี เหนือหัวของรถไฟฟ้า ที่แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 25 kV ความถี่ 50 Hz
ซึ่ งมุ่งเน้นวิเคราะห์ค่าสนามไฟฟ้าที่กระจายออกมาจากสายส่ งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งติดตั้งและขนาดของสายดิ น
โดยพิจารณาตําแหน่ งที่ เหมาะสมที่ ทาํ ให้ค่าสนามไฟฟ้ าที่ กระจายบริ เวณพื้นดิ นมี ค่าน้อยที่ สุด โดยพิจารณาผลของค่า
สนามไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นที่ตาํ แหน่งความสูง 1 เมตร จากพื้นทางวิง่ รถไฟ โดยได้ทาํ การออกแบบระยะการเลื่อนสายดินใน
แนวราบและแนวดิ่ง จากการจําลองผลพบว่าบริ เวณการติดตั้งสายดินที่ตาํ แหน่งความสู ง 6.5 เมตร และมีระยะห่ างในแนว
ระนาบจากกึ่งกลางของระบบเสาส่งด้านละ 2.4 เมตร นั้นมีค่าสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่ากับ 1.14 kV/m และหากเพิ่ม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายดินเพิ่มขึ้น 100% จากขนาดเดิม สามารถลดค่าสนามไฟฟ้าได้ โดยค่าสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมี
ค่าลดลงเท่ากับ 1.11 kV/m
คําสําคัญ: ระบบจ่ายกําลังไฟฟ้าสําหรับรถไฟฟ้า, ระบบสายส่งกําลังไฟฟ้าแคทินารี , สนามไฟฟ้าสําหรับรถไฟฟ้า, สายดิน

Abstract

This paper presents a comparative study on effect of installing positions and sizes of earth wires on electric field
produced by an 25 kV 50 Hz overhead catenary railway electrification system. The analysis focuses on the changes of
electric field distribution when the installing positions and sizes of the earth wire are varied. The optimum installing position
is obtained when the maximum electric field distribution at a height of 1 meter from the rail track is minimal. The
simulations are performed by varying the installing positions in both horizontal and vertical direction. The simulated results
show that the earth wire installed at a height of 6.5 meters and the horizontal distance of 2.4 meters away from the center
pillar system on each side is the optimum position. This gives the electric field of 1.14 kV/m. The results also show that
increasing the diameter size of the earth wires to 100% from default size reduces the electric filed to 1.11 kV/m
Keywords: catenary system, earth wire, electric field, railway electrification
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คํานํา
เมื่อมีระบบการจ่ายแรงดันไฟฟ้ าจะทําให้เกิดสนามไฟฟ้ าขึ้นรอบๆ สายตัวนําและกระจายออกมาจากสาย
ตัวนํา สําหรั บระบบจ่ ายไฟฟ้ าแคทิ นารี น้ นั เป็ นระบบการจ่ ายไฟฟ้ าที่ ติดตั้งไปตลอดความยาวของเส้นทางการ
ให้บริ การรถไฟฟ้ า ซึ่ งอาจจะผ่านทั้งในเมื อง เขตชุ มชน ที่ พกั อาศัย หรื อแหล่งที่ อยู่ของสิ่ งมี ชีวิต จึ งต้องมี การ
ป้ องกันสนามไฟฟ้ าที่ กระจายจากสายส่ งให้มีค่าน้อยที่ สุดเพื่ อความปลอดภัยและการส่ งผลกระทบต่ อสิ่ งมี ชี วิต
บริ เวณแนวสายส่ งไฟฟ้าให้นอ้ ยที่สุดเช่นกัน โดยการวิจยั นี้จะทําการศึกษาเชิ งเปรี ยบเทียบตําแหน่งติดตั้งและขนาด
ของสายดิ นป้ องกันที่ ทาํ ให้ค่าสนามไฟฟ้ าที่ ปรากฏนั้นมีค่าน้อยที่ สุดและให้เป็ นไปตามค่ามาตรฐาน ICNIRP ที่
กําหนดไว้ (ไม่เกิ น 5 kV/m) โดยจะมุ่งเน้นถึ งปั ญหาสนามไฟฟ้ า และหาค่ าผลเฉลยของค่ า สนามไฟฟ้ า ทํา การ
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง เปรี ยบเที ย บค่ า สนามไฟฟ้ า รู ป แบบ 1x25 kV 50 Hz (Simple Feeding with Rail Return) ที่ ใ ช้ใ น
โครงการรถไฟฟ้า Airport Rail Link เท่านั้น

ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การคํานวณค่ าความเข้ มสนามไฟฟ้าใต้ สายส่ งระบบจ่ ายไฟฟ้าแคทิ นารี
การคํานวณค่าความเข้มสนามไฟฟ้ าใต้สายส่ งระบบจ่ายไฟฟ้ าแคทิ นารี ในบทความนี้ จะเป็ นระบบจ่ าย
ไฟฟ้ าแคทินารี รูปแบบ 1×25 kV 50Hz (Simple Feeding with Rail Return) ของโครงการรถไฟฟ้ าเชื่ อมท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ ซึ่ งระบบจ่ายไฟฟ้าแคทินารี มีสายตัวนําที่ติดตั้งอยู่ในระบบได้แก่ สายตัวนํายึดโยง (Catenary Wire) สาย
ตัว นํา สั ม ผัส (Contact Wire) และสายดิ น (Earth Wire) โดยแสดงลัก ษณะการติ ด ตั้ง และระยะต่ า งๆ รวมถึ ง
ค่าพารามิเตอร์ซ่ ึ งต้องใช้ในการคํานวณ ในแบบจําลอง 2 มิติ แสดงดัง Table 1 และ Fig.1
Table 1 The Calculation on parameter data of catenary system
Position in x,y axis
Diameter of wire
(Meter)
Conductor No.
(Meter)
x
y
No.1 Contact Wire 1
-2
5.07
0.0123
No.2 Catenary Wire 1
-2
6.67
0.0105
No.3 Contact Wire 2
2
5.07
0.0123
No.4 Catenary Wire 2
2
6.67
0.0105
No.5 Earth Wire 1
-5.4
6.5
0.0218
No.6 Earth Wire 2
5.4
6.5
0.0218
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Voltage
(Volt)
25000
25000
25000
25000
0
0

Voltage phase
angle
(Degree)
-60
-60
60
60
0
0
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3.4 m

h = 1.6 m

6

3

2m
h = 5.07 m

h = 6.5 m

(0,0)
Fig. 1 The Model of simple feeding with rail return type in catenary system
โดยสมมติให้พ้ืนดินหรื อกราวนด์เป็ นตัวนําที่ดีชนิดหนึ่งที่มีศกั ย์ไฟฟ้าเป็ นศูนย์ ในระบบจ่ายไฟฟ้าแคทินารี
ซึ่ งประกอบไปด้วย สายตัวนําจํานวน 6 เส้น โดยสายตัวนําแต่ละเส้นที่ ถูกติ ดตั้งบนแนวแกน x และ y ที่ กาํ หนด
ขึ้นมา โดยแทน x ด้วย x − x ' แทน y + h ด้วย y + y ' และแทน y − h ด้วย y − y ' เมื่อ ( x ', y ') คือตําแหน่ง
ที่ ต้ งั ของสายตัวนํา ( x, y ) คื อ จุดที่ ตอ้ งการพิ จารณา และ ρ คื อ ความหนาแน่ นของประจุไฟฟ้ าตามสายตัวนํา
จะเขียนสมการได้ดงั Equation 1 และ 2
V ( x, y ) =


E ( x, y )
=

 ( y + y ') 2 + ( x − x ') 2 
ρ

ln 
2
2
4πε 0  ( y − y ') + ( x − x ') 





− ρ  2( y + h)a y + 2 xax 2( y − h)a y + 2 xax 
−


4πε 0  ( y + h) 2 + x 2
( y − h) 2 + x 2 

(1)
(2)

ในการคํานวณค่าความเข้มสนามไฟฟ้าสําหรับระบบจ่ายไฟฟ้าแคทินารี ซึ่ งประกอบไปด้วยสายตัวนําไฟฟ้ า
จํานวน 6 เส้น จะต้องหาค่าประจุไฟฟ้ าบนสายตัวนําแต่ละเส้นเสี ยก่อน เนื่ องจากค่าแรงดันที่กระจายจากสายตัวนํา
แต่ละเส้นจะมีผลต่อตัวนําเส้นอื่นๆ ทําให้ค่าความหนาแน่ นประจุไฟฟ้ าบนสายตัวนําแต่ละเส้นไม่เท่ากัน จึ งต้อง
ประยุกต์สมการใหม่เพิ่มเติม ดัง Equation 3
=
Vi ( x, y )


ρ Li  ( y + yi ) 2 + ( x − xi ) 2 
ln 
ρ
=
Z

Li i
4πε 0  ( y − yi ) 2 + ( x − xi ) 2 


(3)

เนื่ องจากค่ าศักย์ไฟฟ้ าที่ เกิ ดขึ้ นบนบริ เวณรอบขอบสายตัวนํา มี ค่ าแตกต่ างกัน จึ งใช้วิธีค าํ นวณหาค่ า
ศักย์ไฟฟ้ าที่ เกิ ดขึ้ นบนรอบขอบสายตัวนําทั้งหมด 4 ตําแหน่ ง มาทําการเฉลี่ ย โดยแสดงวิธีการหา Z ji แสดงดัง
Fig. 2 และ Equation 4
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( x j , y j + rc j )

( x j − rc j y j )

( x j + rc j y j )

(x j , y j )

( x j , y j − rc j )

Fig. 2 The 4 points averaging on surface of conductor
Z ji =

1

 zi ( x j + rc j , y j ) + zi ( x j , y j − rc j ) + zi ( x j − rc j , y j ) + zi ( x j , y j + rc j )
4

(4)

จากนั้นทําการแก้ส มการที่ 3 เพื่ อหาค่ าความหนาแน่ นประจุ ไ ฟฟ้ า ของแต่ ละตัวนํา ตามข้อมูล Table1
เนื่ องจากค่าแรงดันของสายตัวนําต่างเฟสกัน 120 องศาทางไฟฟ้ า จึงต้องคํานวณค่าความหนาแน่นประจุไฟฟ้ าแบ่ง
ออกเป็ นส่ วนของค่าจํานวนจริ งและค่าจํานวนจินตภาพแยกออกจากกัน แสดงดัง Equation 5 และ 6














 

[ ρ L1 ]  Z11

Re
[ ρ L 2 ]  Z 21
Re
[ ρ L3 ] =  Z31
 
Re
[ ρ L 4 ]  Z 41
Re
[ ρ L5 ]  Z51

Re
[ ρ L 6 ]  Z 61
Re

 Im

 [ ρ L1 ]  Z11
 Im

 [ ρ L 2 ]  Z 21


 Im [ ρ ]  Z

31
L3 
 Im
 =
 [ ρ L 4 ]  Z 41


 Im ρ   Z
 [ L 5 ]  51
 Im

 [ ρ L 6 ]  Z 61

 

Z 62 Z 63 Z 64 Z 65

−1
Z16  
 
Z 26  
 
Z 36  
 
Z 46  

Z 56  
 
Z 66  

Z12
Z 22
Z 32
Z 42
Z 52
Z 62

−1
Z16   Im [V1 ]

 
Z 26   Im [V2 ]



Z 36   Im [V3 ]

 
Z 46   Im [V4 ]
 
Z 56   Im [V5 ]

 
Z 66   Im [V6 ]

Z12

Z13

Z14

Z15

Z 22 Z 23 Z 24 Z 25
Z 32 Z 33 Z 34 Z 35
Z 42 Z 43 Z 44 Z 45
Z 52 Z 53 Z 54 Z 55

Z13
Z 23
Z 33
Z 43
Z 53
Z 63

Z14
Z 24
Z 34
Z 44
Z 54
Z 64

Z15
Z 25
Z 35
Z 45
Z 55
Z 65

[V1 ]

Re
[V2 ]
Re
[V3 ]

Re
[V4 ]
Re
[V5 ]
Re
[V6 ]
Re

(5)

(6)

โดยจะได้ผลลัพธ์ค่าความหนาแน่นของประจุของแต่ละสายตัวนํา ในรู ปของเฟสเซอร์
=
ρ Li Re [ ρ Li ] + j Im [ ρ Li ]

นําค่าความหนาแน่นประจุไฟฟ้าของสายตัวนําแต่ละเส้นที่ได้มาแทนค่าในสมการที่ 2 โดยแบ่งการคํานวณ
ระหว่างจํานวนจริ งและจํานวนจินตภาพ เพื่อหาค่าสนามไฟฟ้าบริ เวณจุดที่ตอ้ งการพิจารณา จากตําแหน่งสายตัวนําแต่ละ
เส้น แสดงดัง Equation 7 ถึง 12
=
Ex ,real

( ρ real ,i )( x − xi )
2πε 0  ( x − xi ) 2 + ( y − yi ) 2 
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+

( ρ real ,i )( x − xi )
2πε 0  ( x − xi ) 2 + ( y + yi ) 2 

(7)
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( ρ real ,i )( y − yi )

+

2πε 0  ( x − xi ) 2 + ( y − yi ) 2 
( ρimag ,i )( x − xi )
2πε 0  ( x − xi ) 2 + ( y − yi ) 2 
( ρimag ,i )( y − yi )
2πε 0  ( x − xi ) 2 + ( y − yi ) 2 

( ρ real ,i )( y − yi )
2πε 0  ( x − xi ) 2 + ( y + yi ) 2 

+

+

( ρimag ,i )( x − xi )
2πε 0  ( x − xi ) 2 + ( y + yi ) 2 
( ρimag ,i )( y − yi )

2πε 0  ( x − xi ) 2 + ( y + yi ) 2 

จากนั้นนําค่าสนามไฟฟ้าที่ได้จากสายตัวนําทั้งหมดมารวมกันตามแนวแกน
=
Ex

และ E y
( Ex ,real ) 2 + ( Ex ,imag ) 2 =

ค่าสนามไฟฟ้าสู งสุ ดจะเกิดขึ้นเมื่อ
ดังนั้น
=
ωt

(8)
(9)
(10)

และ y จะได้เป็ น

x

( E y ,real ) 2 + ( E y ,imag ) 2

(11)

dE 2
=0
dt

2
2
1 −1  Ex sin 2θ + E y sin 2φ 
tan  − 2
 E cos 2θ + E 2 cos 2φ 
2
x
y



π

เมื่อ ωt1 = ωt + (m − 1) ; m = 1, 2,3, 4
2

เพราะฉะนั้นสามารถคํานวณหาค่าสนามไฟฟ้า โดยพิจารณาผลลัพธ์ที่มีค่ามากที่สุด ดัง Equation 12
=
E max

( Ex cos(ωt1 + θ ) 2 + ( E y cos(ωt1 + φ )) 2

 E y cos(ωt + φ ) 

 Ex cos(ωt + θ ) 

และ angle = tan 

(12)

การออกแบบการเลื่อนตําแหน่ งสายดินป้องกันและการจําลองขนาดของสายดิน
การออกแบบการเลื่อนตําแหน่ งสายดิ นป้ องกันเพื่อจําลองผลหาค่าสนามไฟฟ้ าที่ เกิ ดขึ้ นในระบบจ่ายไฟฟ้ า
แคทินารี ได้ออกแบบการเลื่อนตําแหน่งสายในแนวแกน X และแนวแกน Y จากจุดติดตั้งเดิมของระบบ โดยกําหนดให้
จุดติ ดตั้งปั จจุบนั ของระบบที่ ตาํ แหน่ งความสู ง 6.5 เมตร และมีระยะห่ างในแนวระนาบจากกึ่ งกลางของระบบเสาส่ ง
ด้านละ 5.4 เมตร ( ∆ X=0, ∆ Y=0) ออกแบบเลื่อนตําแหน่ งสายดิ นทั้งสองเส้นอย่างสมมาตรกัน ครั้งละ 0.5 เมตร และ
กําหนดระยะการเลื่อนสู งสุ ดจากจุดติดตั้งเดิม ไม่เกิน 3 เมตร โดยในแนวแกน X ออกแบบการเลื่อนตําแหน่งสายลักษณะ
เข้าสู่ กลุ่มสายตัวนํา และเลื่อนออกจากกลุ่มสายตัวนํา โดยที่แนวแกน Y ออกแบบให้มีการเลื่อนสายในแนวดิ่งในทิศทาง
เลื่อนตําแหน่งสู งขึ้นจากด้านบนของกลุ่มสายตัวนําเท่านั้นแสดงดัง Fig. 4
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Fig. 3 The Installing positions of the earth wires varied in both horizontal and vertical directions
การออกแบบขนาดสายดินสําหรับใช้ในการจําลองผลต่อค่าสนามไฟฟ้านั้น โดยได้ออกแบบการเพิ่มขนาด
และลดขนาดของสายดินในลักษณะเป็ นจํานวนเปอร์เซ็นต์ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายดินที่ติดตั้งปั จจุบนั
โดยทําการปรับเพิ่มขนาดสายดินและลดขนาดสายดินสําหรับการจําลองผลครั้งละ 25% ไปจนถึง 100% โดยแสดง
ค่าการออกแบบสายดิน แสดงดัง Table 2
Table 2 The Design on the increasing and decreasing size of earth wires from default
Size of Earth wire
Increase size 25%1
Increase size 50%1
Increase size 75%1
Default Size diameter = 0.0218 m Increase size 100%

Diameter (m)

Size of Earth wire

Diameter (m)

0.0273
0.0327
0.0382
0.0436

Decrease size 25%1
Decrease size 50%1
Decrease size 75%1
Decrease size 100%

0.0174
0.0145
0.0125
0.0109

ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ ผล
การจําลองผลการเลื่อนตําแหน่ งและขนาดของสายดินป้ องกัน โดยพิจารณาผลของค่าสนามไฟฟ้ าสู งสุ ด
ที่เกิดขึ้นที่ตาํ แหน่งความสู ง 1 เมตร จากพื้นทางรถไฟ โดยจากผลการจําลองผลค่าสนามไฟฟ้ าที่ตาํ แหน่งติ ดตั้งสาย
ดินของระบบในปั จจุบนั ที่พิกดั ( ∆ X = 0, ∆ Y = 0) พบว่าค่าสนามไฟฟ้ าที่เกิดขึ้นเท่ากับ 1.22 kV/m จากนั้นทําการ
จําลองผล โดยเลื่อนตําแหน่งสายดินไปตามแนวแกน X ในทิศทางเข้าสู่ กลุ่มสายตัวนํา พบว่าค่าสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมี
ค่าลดลงและเลื่อนตําแหน่งสายดินไปตามแนวแกน X ในทิศทางออกสู่ กลุ่มสายตัวนํา พบว่าค่าสนามไฟฟ้าที่เกิ ดขึ้ นมี
ค่าสู งขึ้น และเมื่อเทียบกับการเลื่อนตําแหน่งสายดินที่สูงขึ้นจากกลุ่มสายตัวนําตามแนวแกน Y ค่าสนามไฟฟ้ าที่มีค่า
เพิ่มสู งขึ้นจากการจําลองผลเปรี ยบเทียบตําแหน่งของสายดินตามระยะแนวแกน X ในแต่ละพิกดั นั้น พบว่าผลลัพธ์
ค่าสนามไฟฟ้ าของระบบจะเกิดขึ้นน้อยที่สุด ที่พิกดั ตําแหน่ง ∆ Y = 0 โดยค่าสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นน้อยที่สุดที่ได้จาก
การออกแบบและทําการจําลองผลเกิดขึ้นที่พิกดั ( ∆ X = 3, ∆ Y = 0) มีค่าเท่ากับ 1.14 kV/m แสดงดัง Fig. 5
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Fig. 4 The Electric field resulting from the installation of earth wire in horizontal and vertical design
จากนั้นทําการทดสอบการเพิ่มขนาดและลดขนาดของสายดิ นป้ องกัน โดยปรับขนาดตามการออกแบบ
พบว่า เมื่อปรับเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายดินจาก 0% ถึง 100% ค่าสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมีค่าลดลงตามลําดับ
และเมื่อลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายดินจาก 0% ถึง -100% ค่าสนามไฟฟ้ าที่เกิดขึ้นมาค่าสู งขึ้นตามลําดับ ซึ่ ง
ค่าสนามไฟฟ้ าที่ เกิ ดขึ้ นจากการทดลองมีค่าน้อยที่ สุดเมื่อเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายดินเพิ่มขึ้ นจากเดิม
จํานวน 100% โดยมีค่าสนามไฟฟ้ าเท่ากับ 1.11 kV/m ความสัมพันธ์ของขนาดสายดิ นและค่าสนามไฟฟ้ าที่ เกิดขึ้น
แสดงดัง Fig. 6

Fig. 5 The Electric field resulting from increasing and decreasing diameter size of earth wire

สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ

งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาผลของค่าสนามไฟฟ้ าที่ เกิ ดขึ้นบริ เวณระบบสายส่ งกําลังไฟฟ้ าแคทินารี เหนื อหัวของ
รถไฟฟ้ า เมื่อพิจารณาค่าสนามไฟฟ้ าสู งสุ ดที่เกิดขึ้นที่ความสู ง 1 เมตร จากทางวิ่ง ตามที่ได้ออกแบบระยะห่ างและ
ความสู งของการติ ดตั้งสายดิ น สรุ ปได้ว่าตําแหน่ งของสายดิ นเมื่อติ ดตั้งอยู่ใกล้ตาํ แหน่ งของสายยึดโยง (Catenary
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Wire) จะทําให้สนามไฟฟ้ าเข้มมากในบริ เวณกลุ่มตัวนําสายไฟฟ้ า และสนามไฟฟ้ าน้อยลงในบริ เวณใกล้พ้ืนดิ น
ดังนั้นเมื่ อเส้นผ่านศูนย์กลางของสายดิ นใหญ่ข้ ึ นทําให้สายดิ นอยู่ใกล้สายยึดโยงมากขึ้ น จึ งทําให้สนามไฟฟ้ าที่
พื้นดินตํ่าลง โดยพบว่าที่ตาํ แหน่ง ∆ X = 3 เมตร และ ∆ Y = 0 เมตร สายดินถูกติดตั้งห่ างจากสายยึดโยง 0.4 เมตร
ซึ่ งมีค่าสนามไฟฟ้ าเท่ากับ 1.14 kV/m ซึ่ งสามารถลดค่าสนามไฟฟ้ าจากเดิมเป็ นจํานวน 6.56% และการเพิ่มขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายดินให้มีขนาดใหญ่ข้ ึนจากเดิ มอีก 100% โดยที่ตาํ แหน่งติดตั้งสายดินเดียวกันนั้น พบว่า
ค่าสนามไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 1.11 kV/m สามารถลดค่าสนามไฟฟ้าจากขนาดสายเดิมคิดเป็ นเป็ นจํานวน 2.63%
จากผลการศึกษาตําแหน่งการติดตั้งสายดินห่างจากสายยึดโยง 0.4 เมตร ทําให้เกิดค่าสนามไฟฟ้าน้อยที่สุด
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการติดตั้งจริ งได้ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับระยะห่างความปลอดภัยทางไฟฟ้ าของ
การติดตั้งเป็ นไปตามมาตรฐาน EN50119 ซึ่ งให้ขอ้ แนะนําระยะห่ างไว้ที่ 0.27 เมตร ทั้งนี้ อาจจะนําไปใช้พิจารณา
เป็ นแนวทางในการติดตั้งบริ เวณพื้นที่เฉพาะ อาทิเช่น บริ เวณชานชาลาผูโ้ ดยสาร รวมถึงร้านค้าให้บริ การบริ เวณ
ชานชาลา หรื อเขตชุมชนในบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสนามไฟฟ้ าจากแหล่งอื่นๆ เพื่อลดความสนามไฟฟ้าที่
เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัย
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บทคัดย่ อ

การคิ ดเชิ งคํานวณทักษะพื้นฐานสําหรั บการคิดแก้ปัญหาอย่างมี ลาํ ดับขั้น สามารถเรี ยนรู ้ ได้ผ่านหุ่ นยนต์เพื่อ
การศึกษา โดยใช้งานร่ วมกับเทคนิ คการเขียนโปรแกรมแบบจับต้องได้ ซึ่ งเป็ นเทคนิ คที่ใช้คาํ สัง่ ที่สามารถจับต้องได้ และ
สามารถเรี ยนรู ้ได้ง่าย หุ่ นยนต์เพื่อการศึกษาที่พฒั นาขึ้นนี้ ทาํ งานโดยใช้งานอุปกรณ์วดั สเปกตรัมของคลื่นแสงที่ความยาว
คลื่นต่างๆ ในการแปลค่าของแผ่นป้ ายคําสัง่ สี ที่ต่างกัน โดยใช้ระบบสี แบบ HSL ในการแปลค่าสี ซึ่งแยกสี ออกได้ 16 กลุ่มสี
โดยหุ่นยนต์ประกอบด้วยอุปกรณ์วดั 2 ชุด ทําให้รองรับคําสัง่ ได้ 256 คําสัง่ โดยแสดงผลผ่านล้อและ จอแสดงผล LED
คําสําคัญ: ภาษาโปรแกรมแบบจับต้องได้, สี , หุ่นยนต์, อุปกรณ์วดั สเปคตรัมแสง

Abstract

Computational thinking is a solving problem that it has process to solving. It learns by educational robot that
using tangible programming techniques. A tangible programming technique is the use of physical commands and it is an
easy technique to learn. In this project, Educational robot has spectral sensor to classify color from color command plate
and HSL (hue, saturation, and lightness) color model is base model of classifier. The robot can classify color 16 groups. It
has 2 sensor so it has 256 basic command. It shows results from wheel and LED display.
Keywords: color, robot, spectral sensor, tangible programming language
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คํานํา

เทคโนโลยีในปั จจุ บ ันมี ค วามเกี่ ยวข้องกับระบบดิ จิทัล ไม่ว่าจะเป็ นระบบปั ญ ญาประดิ ษฐ์ ( Artificial
intelligent ) , การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ( Cloud Computing ) และ หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมและ การบริ การ เพื่อ
ตอบสนองการเติบโตของเทคโนโลยี ประเทศไทยได้ส่งเสริ มพื้นฐานทางเทคโนโลยีผ่านหลักสู ตรวิชาเทคโนโลยี
(วิทยาการคํานวณ) เพื่อพัฒนาพื้นฐานทางเทคโนโลยี การรู ้เท่าทันข่าวสารและ การคิ ดเชิ งคํานวณซึ่ งการเรี ยนรู ้
เกี่ ยวกับการคิ ดเชิ งคํานวณและ การเขี ยนโปรแกรมเป็ นทักษะที่ สําคัญสําหรับคนรุ่ นต่อไป (chaiwongkod, 2019)
และ การเรี ยนรู ้ การคิ ดเชิ งคํานวณด้วยการโปรแกรมแบบจับต้องได้ (Tangible programming Language) คื อการ
โปรแกรมด้วยการใช้วสั ดุแบบจับต้องได้เป็ นที่นิยมจากการนําเสนอวิธีการโปรแกรมแบบจับต้องได้ในงานวิจยั เพื่อ
พัฒนาทักษะการโปรแกรมอย่างง่ายผ่านหุ่ นยนต์ (Sapounidis and Demetriadis, 2017) โดยการโปรแกรมแบบจับ
ต้องได้น้ นั มีตวั อย่างเช่น งานวิจยั เมื่อปี ค.ศ. 2017 ที่ประยุกต์ใช้ภาษาโปรแกรมไมโครไพทอนร่ วมกับการใช้ภาษา
โปรแกรมแบบจับต้องได้เพื่อให้ผเู ้ ริ่ มต้นศึกษาเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์สามารถเรี ยนรู ้ได้ง่ายและ สนุกไปกับการ
เรี ยนผ่านการสั่งงานไปบนหุ่ นยนต์ (Khamphroo et al., 2017) และ การสั่งงานแขนกลด้วยการเขียนโปรแกรมแบบ
จับต้องได้และ ทําการสั่งงานตามที่ ได้ออกแบบไว้แล้ว ทําให้การเรี ยนรู ้สามารถทําได้ง่ายจากการเห็นลําดับและ
ผลลัพธ์จากการสั่งงานได้จริ ง (Mohammed Abu et al., 2010) จากตัวอย่างงานวิจยั เกี่ ยวกับการโปรแกรมแบบจับ
ต้องได้ การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับภาษาโปรแกรมและ พื้นทางการคิดเชิงคํานวณนั้นสามารถทําได้ง่ายสําหรับผูเ้ ริ่ มต้นศึกษา
ผ่านการใช้ภาษาโปรแกรมแบบจับต้องได้ โดยในประเทศไทยได้มีวิธีการพัฒนาทักษะการคิดเชิ งคํานวณโดยการ
เรี ยนผ่านวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ในระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยใช้วิธีสง่ั งานด้วยวิธีแบบจับต้องได้
โดยการทดลองสั่งงานผ่านหน้ากระดาษ ซึ่ งทําให้การเรี ยนรู ้ยงั ไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพเมื่อเทียบกับการสั่งงานร่ วมกับ
หุ่ นยนต์จริ ง จากปั ญหาดังกล่าวงานวิจยั นี้ จึงออกแบบหุ่ นยนต์ที่สามารถสั่งงานผ่านโปรแกรมแบบจับต้องได้ และ
ใช้สีเป็ นตัวแทนของคําสั่งเนื่ องจากสี เป็ นสิ่ งที่เข้าใจได้ง่ายไม่จาํ เป็ นต้องทําความเข้าใจและเรี ยนรู ้ใหม่ และด้วยการ
ใช้การโปรแกรมแบบที่ทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้การโปรแกรมแบบไม่จาํ เป็ นต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ จึงทําให้การเรี ยนรู ้
สามารถทําได้ง่าย และเป็ นการสร้างพื้นฐานการคิดเชิ งคํานวณได้โดยอ้างอิงวิธีการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบเดียวกับที่ ใช้ใน
วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) โดยการสร้างพื้นฐานที่ดีในการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั จะนําไปสู ้การเข้าใจ
ซึ่ งเทคโนโลยี และการใช้งานเทคโนโลยี ที่กาํ ลังเกิ ด ขึ้ นในอนาคต รวมไปถึ งการความสามารถในการเขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเนื่องจากมีทกั ษะการคิดเชิงคํานวณที่ดีแล้ว

อุปกรณ์ และวิธีการ
ทดสอบอุปกรณ์ วัดสเปกตรั มของแสง
ศึกษาอุปกรณ์วดั สเปกตรัมชนิ ดหลายย่านความยาวคลื่นของแสง (AS7262) สามารถอ่านได้ท้ งั หมดกี่ช่วง
ความยาวคลื่นและ มีรูปแบบการอ่านค่าแบบใดบ้างและ ทําการทดสอบการอ่านค่าจากสี และ ทําการบันทึกผลค่าที่
อ่านได้จากสี มาตรฐาน ได้แก่ ขาว ดํา สี ช้ นั ที่ 1 และ ชั้นที่ 2 บนมาตรฐาน RGB
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แปลงค่ าจากอุปกรณ์ วัดสเปกตรั มของแสง
แปลงค่าที่ ได้จากอุปกรณ์วดั โดยอ้างอิงมาตรฐานสี HSL จากนั้นทําการทดสอบการอ่านค่าสี จากสี ต่างๆ
และ ทําการวัดค่าความคลาดเคลื่อนจากการแปลงเทียบกับค่ามาตรฐานเพื่อใช้ประกอบในสมการการแปลงค่าจาก
อุปกรณ์วดั , ปรับค่าให้สามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง
ทดสอบการอ่ านค่ าสี จากวัสดุการพิมพ์
วัสดุการพิมพ์ได้แก่ กระดาษปอนด์ (Pond Paper) ขนาด 80, 90, 100, 150 แกรม (GSM) และ กระดาษอาร์ต
(Art Paper) ขนาด 190 แกรมโดยการพิมพ์สีมาตรฐานเพื่อดูค่าที่อ่านได้จากวัสดุคนละชนิดกัน
กําหนดวิธีการสื่ อสารจากสี สาํ หรั บการสั่ งงานหุ่นยนต์
กําหนดจํานวนสี และ สี พ้ืนฐานเพื่อเป็ นรหัสสําหรับการนําไปใช้สัง่ งานและ เลือกวัสดุเพื่อให้การอ่านค่ามี
ประสิ ทธิ ภาพและ ทําการทดสอบการอ่านค่าในแต่ละรหัสเพื่อทดสอบความถูกต้อง
การควบคุมหุ่นยนต์ แบบจับต้ องได้
นํารหัสสี สร้ างเป็ นการควบคุมหุ่ นยนต์และ ออกแบบหุ่ นยนต์รับและ แสดงผลคําสั่ง เพื่ อเป็ นตัวอย่าง
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แบบจับต้องได้และ วัดผลการทํางานการตอบสนองคําสัง่

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการทดสอบอุปกรณ์ วัดสเปกตรั มของแสง
อุปกรณ์ วดั สามารถวัดค่ า ได้ 6 ความยาวคลื่ น คื อ 450, 500, 550, 570, 600 และ 650 นาโนเมตร (AMS,
2017) ดัง Fig. 1 เมื่อนําไปวัดสี มาตรฐานให้ผลออกมาในลักษณะที่สีขาวสะท้อนแสงออกมามากที่สุดในทุกๆความ
ยาวคลื่นซึ่ งตรงข้ามกับสี ดาํ และ ในส่ วนของสี มาตรฐานอื่นๆ นั้นจะมีค่ามากที่ความยาวคลื่นของสี ๆนั้น เช่น สี แดง
มีค่ามากสุ ดที่ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร และ สี น้ าํ เงินมีค่ามากสุ ดที่ 450 นาโนเมตรดัง Table 1

Fig. 1 Spectral Responsivity of Spectral Sensor
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Table 1 Result of Color Measuring from Spectral Sensor
Wavelength from Spectral Sensor (nanometer)
Color
450
500
550
570
600
White
1256
1012
1189
1321
1334
Black
179
93
89
122
145
Red
208
152
143
245
733
Green
249
483
382
340
288
Blue
759
422
233
217
191
Yellow
228
724
1172
1335
1370
Cyan
764
622
345
294
209
Magenta
471
165
130
228
740

650
849
108
805
179
135
886
139
815

วิธีแปลงค่ าจากอุปกรณ์ วัด
วิธีแปลงค่าจากอุปกรณ์วดั ด้วยมาตรฐาน HSL โดย H คือ สี , S คือ ความเข้มของสี และ L คือ ความสว่าง
(Wikipedia, 2020)โดยค่ าที่ วดั ได้เป็ นพลังงานแสงที่ สะท้อนกลับมา โดยในแต่ ละความยาวคลื่ นแปรผันตรงกับ
ความเข้มของสี และ สี จากความสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถแสดงออกได้ตาม Fig. 2 โดยวิธีการรวมค่าจากเครื่ องมือ
วัดทําโดยการรวมค่าที่ได้ในรู ปแบบผลรวมของเวกเตอร์ โดยผลรวมที่ได้คือความเข้มของสี (S𝐻𝐻 ) และ สี (θH ) ดังที่
แสดงใน Equation 1 และ การหาค่าสี (Hue) สําหรับการคํานวณในระบบสมองกลทําได้โดยการแปลงจากรู ปแบบ
Polar form ให้เป็ น Rectangular form โดยมีผลลัพธ์ตาม Equation 2 โดยมุมอ้างอิงที่ ใช้สําหรับความยาวคลื่น 450,
500, 550, 570, 600, 650 นาโนเมตร คื อ 265, 205, 145, 85, 25, 325 องศา ตามลําดับ โดยได้ค่ามากจากการเก็บค่ า
จริ ง และทําการคํานวณย้อนกลับหามุมที่เหมาะสมสําหรับการคํานวณ

Fig. 2 Hue circle and wavelength distribution hypothesis

โดยที่

𝐒𝐒𝐇𝐇 ∠ 𝛉𝛉𝐇𝐇 = ∑ 𝐒𝐒𝐱𝐱 ∠ 𝛉𝛉𝐱𝐱 .

คือ ค่าจากอุปกรณ์วดั ในช่วงความยาวคลื่น x
θx คือ ค่ามุมอ้างอิง ในช่วงความยาวคลื่น x
Sx
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∑ 𝐒𝐒𝐒𝐒 𝐱𝐱

𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇 = 𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭−𝟏𝟏 ( ∑

𝐂𝐂𝐂𝐂 𝐱𝐱

).

(2)

.
Sx cos θx .

Six = Sx sin θx
Cox =

ผลทดสอบการอ่ านค่ าสี จากวัสดุการพิมพ์
การสะท้อนของสี จากการพิมพ์บนกระดาษปอนด์หนา 80, 90, 100, 150 และ กระดาษอาร์ ตหนา 190 แก
รมส่ งผลต่ อ ค่ า ที่ อ่ านได้จากเครื่ อ งมื อ วัดโดยกระดาษที่ มีความหนามากกว่าจะให้ค่ าการสะท้อนแสงได้ดีกว่า
กระดาษที่มีความหนาน้อยกว่า แต่ความแตกต่างของค่าไม่มีผลต่อการแปลงค่าอย่างมีนยั ยะสําคัญ โดยผลจากการ
วัดค่าด้วยการวัสดุการพิมพ์ต่างๆ มีผลตาม Table 2
Table 2 Result of Paper Reflection Test
Color
White
Black
Red
Green
Blue
Yellow
Cyan
Magenta

Pond Paper
80 GSM
1160
122
381
320
326
952
395
424

Average Value from Spectral Sensor
Pond Paper
Pond Paper
Pond Paper
90 GSM
100 GSM
150 GSM
1132
1197
1220
135
150
155
407
415
439
321
348
357
320
333
370
958
986
1053
402
433
454
431
466
525

Glossy Art
190 GSM
1257
161
436
342
353
1066
473
518

วิธีการสั่ งงานด้ วยสี
Hue ในมาตรฐาน HSL เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดรหัสสี โดยแบ่ งเป็ น 16 ช่ วง ซึ่ งสี ที่ใช้ในแต่ ละช่ วงจะ
ได้ผลลัพธ์ดงั Fig. 3 โดยรหัสที่ได้เป็ นตาม Table 3 และค่าทียอมรับได้ตอ้ งมีค่าการสะท้อนกลับเฉลี่ยเมื่อเที ยบกับ
การสะท้อนบนสี ขาวอยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 0.8 เท่า โดยหุ่ นยนต์จะใช้อุปกรณ์วดั จํานวน 2 ตัวในการอ่านป้ ายสี พร้ อม
กันทั้ง 2 แผ่นป้ ายและ ทําการแปลผลจากอุปกรณ์วดั ทั้ง 2 และ สร้างเป็ นรหัส 2 หลักต่อ 1 คําสั่งจึ งทําให้รองรั บ
คําสัง่ ทั้งหมด 256 คําสัง่ โดยแต่ละป้ายคําสัง่ มีการคลาดเคลื่อนของค่าสี อยูท่ ี่ ±3 องศา จากค่าเฉลี่ย
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Table 3 Compare table between color code and hue value
Hue Value
0–22
22–45
45–67
67-90
90-112 112-135 135-157 157-180
Color Code 0 Red 1 Orange 2 Amber 3 Yellow 4 Lime 5 Mint 6 Green 7 Jade
Hue Value 180–202 202–225 225–247 247–270 270–292 292–315 315–337 337–360
Color Code 8 Jungle 9 Teal
A Sky
B Blue C Pigeon D Violet E Purple F Pink

Fig. 3 Color command plate example
การใช้ งานร่ วมกับหุ่นยนต์
หุ่ นยนต์ประกอบด้วยส่ วนบอร์ ดสมองกลฝั่ งตัวชื่ อ Kidsmark ที่ พฒ
ั นาขึ้ นโดยรศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้วโดย
โปรแกรมด้วยภาษาไมโครไพทอน, อุปกรณ์ รับค่ า (AS7262) ใต้ตวั หุ่ นและ ส่ วนล้อ (Micro metal geared motor
with encoder) พร้อมจอ (LED Matrix) สําหรับแสดงผล โดยหุ่ นยนต์จะทําการรับค่าจากสี ที่ใต้ฐานตัวหุ่ นดัง Fig. 4
โดยการรับค่าจากด้านล่างจะช่วยให้แสงที่รับเป็ นแสงที่สะท้อนจากป้ายคําสัง่ เพียงเท่านั้นและ ทําการแปลงเป็ นรหัส
สี เพื่อใช้เป็ นคําสั่งในการแสดงผลตามการตั้งค่าโดยตัวหุ่ นยนต์สามารถรองรับคําสั่งได้ท้ งั สิ้ น 256 คําสั่งเป็ นรหัส
ตั้งแต่ 00 ถึง FF ซึ่ งคําสัง่ พื้นฐานมีตวั อย่างดังนี้ เช่นรหัสสี 04 แทนด้วยคําสัง่ เดินหน้า, รหัสสี 40 แทนด้วยคําสัง่ ถอย
หลัง, รหัสสี 09 แทนด้วยเลี้ยวซ้ายและ รหัสสี 90 แทนด้วยคําสั่งเลี้ยวขวาดัง Fig. 5 และ สามารถสร้างเป็ นชุดคําสัง่
ได้โดยการเปิ ดใช้รูปแบบสั่งงานแบบบันทึ กผ่านรหัสสี ที่กาํ หนดไว้จากนั้นป้ อนคําสั่งแบบต่อเนื่ องและ ทําการสั่ง
เล่นชุดคําสัง่ เป็ นการบอกหุ่นยนต์ถึงการจบชุดคําสัง่ ตาม Fig. 6
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Fig. 4 Prototype robot and method to input color command

Fig. 5 Example color code and command

Fig. 6 Command flow
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สรุ ป

หุ่ นยนต์สั่งงานด้วยอุปกรณ์ วัดสเปกตรั มของแสงด้วยการโปรแกรมแบบจับต้องได้โดยการอ่านค่ า จาก
คําสั่งที่จบั ต้องได้คือการ์ ดสี ซ่ ึ งเป็ นตัวแทนของทั้งคําสั่งพื้นฐาน และคําสั่งประยุกต์ ซึ่ งการใช้งานไม่จาํ เป็ นต้องใช้
ร่ วมกับคอมพิวเตอร์ แต่สามารถนําไปเรี ยนรู ้การคิดเชิงคํานวณได้ จึงเรี ยกได้วา่ เป็ นหุ่ นยนต์ที่โปรแกรมแบบจับต้อง
ได้และ การโปรแกรมหุ่ นยนต์แบบจับต้องได้สามารถเรี ยนรู ้ ง่ายกว่าการโปรแกรมผ่านคอมพิ วเตอร์ เพราะการ
สัง่ งานสามารถตอบสนองกันได้อย่างชัดเจน เห็นได้ถึงการผิดพลาดของคําสั่งที่ใช้ควบคุมหุ่ นยนต์ ซึ่ งจําให้ความรู ้
พื้นฐานเกี่ ยวกับการคิ ดเชิ งคํานวณและ สามารถพัฒนาไปใช้ในการเขี ยนโปรแกรมผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้ใน
อนาคต
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บทคัดย่ อ

เทศบาลเมื อ งน่ า นเป็ นพื้ นที่ หนึ่ งในประเทศไทยที่ ประสบปั ญ หานํ้าท่ ว มขังซํ้า ซาก เนื่ อ งจากสาเหตุมีฝนตก
ติ ดต่อกันต่อเนื่ อง โดยในปี พ.ศ. 2549 ปริ มาณนํ้าได้เอ่อล้นตลิ่ งไหลเข้าท่ วมบ้านเรื อนราษฎรน่ าน ส่ งผลให้เกิ ดความ
เสี ยหายแก่บา้ นเรื อน และพื้นที่เกษตรกรรม การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพยากรณ์น้ าํ ท่วมที่จะเกิดขึ้นในเทศบาลเมืองน่าน
โดยการจํา ลองสภาพการไหลในแม่น้ ํา น่ า นตั้ง แต่ส ถานี ว ดั นํ้า ท่ า N.64 ถึ ง สถานี ว ดั นํ้า ท่ า N.13A ด้ว ยแบบจํา ลองทาง
คณิ ตศาสตร์ MIKE11 ในการวิเคราะห์ สภาพนํ้าหลากและพยากรณ์ ระดับนํ้าล่วงหน้า โดยใช้ 3 แบบจําลองย่อย ได้แก่
1.แบบจํา ลองย่ อ ยนํ้าฝน-นํ้าท่ า (Rainfall-Runoff model) 2. แบบจํา ลองสภาพการไหล (Hydrodynamic model) และ
3. แบบจําลองพยากรณ์น้ าํ หลาก (Data Assimilation model) โดยเริ่ มพยากรณ์ต้ งั แต่วนั ที่ 20 จนถึงวันที่ 27 สิ งหาคม 2549
ผลการศึกษาพบว่า แบบจําลอง DA ให้ผลการพยากรณ์ระดับนํ้าในช่วง 1 วันล่วงหน้าไปจนถึง 3 วันล่วงหน้า จะมีค่าความ
แม่นยําเฉลี่ยร้อยละ 99.77, 99.73 และ 99.71 ตามลําดับ
คําสําคัญ: การพยากรณ์น้ าํ หลาก, เทศบาลเมืองน่าน, MIKE 11

Abstract

Nan's municipality is one of the frequent inundated area due to the heavy rainfall. The Nan’s municipality was
flooded with highest inundation depth in 2006. The water level also rised suddenly and flow into the city Nan’s and
agriculture area nearly. The objective of this study is to forecast the river discharge and water depth in advance using
mathematical model namely “MIKE11” which is covered area between two water level gauging station of N.64 and N.13A
station. The MIKE11 model consists of 3 sub-model such (i) rainfall-runoff model (ii) hydrodynamic model (iii) data
assimilation model. The time of forecast was started from 20th to 27th August 2006. The results were found average accuracy
of forecasting results at all stations revealed that for first day forecast, second day forecast, and third day forecast were
99.77, 99.73 and 99.71 respectively
Keywords: flood forecasting, Nan's Municipality, MIKE 11
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คํานํา

จังหวัดน่านเกิดปัญหานํ้าท่วมในเทศบาลเมืองน่านอย่างซํ้าซากบ่อยครั้ง โดยประสบนํ้าท่วมขัง 4–7 ครั้งใน
รอบ 10 ปี การเกิดอุทกภัยส่ วนใหญ่เกิ ดจากการมีฝนตกชุ กติ ดต่อกัน ส่ งผลให้ระดับนํ้าในแม่น้ าํ น่านล้นตลิ่ง และ
ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรื อนราษฎรในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ทําให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถรับมือได้อย่าง
ทันท่วงที จากสภาพปั ญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น (บุษปกร, 2555) ได้ประยุกต์ใช้แบบจําลองชลศาสตร์ ของระบบแม่น้ าํ
(HEC-RAS) เพื่อจัดทําแผนที่น้ าํ ท่วมและวางแผนจัดการนํ้าท่วม โดยเลือกวิเคราะห์เหตุการณ์น้ าํ ท่วมในลุ่มนํ้าน่าน
พ.ศ. 2549 ดังนั้นหากมี การพยากรณ์ น้ าํ ที่ มีค วามแม่ นยํา ก็จะสามารถเตื อนภัย ให้ประชาชนในพื้ นที่ รั บ มื อ ได้
ทันท่วงที โดยแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ MIKE11-Data Assimilation (DA) เป็ นแบบจําลองที่ พยากรณ์ ปริ มาณการ
ไหลและระดับนํ้าได้อย่างแม่นยํา โดย (นิ พทั ธ์, 2562) ได้มีการประยุกต์ใช้แบบจําลองคณิ ตศาสตร์ MIKE11-Data
Assimilation พยากรณ์น้ าํ ท่วมในลุ่มนํ้าป่ าสักตอนบน โดยมีค่าความแม่นยําเฉลี่ยในการพยากรณ์น้ าํ ล่วงหน้า 1 วัน 2
วัน และ 3 วัน ร้ อยละ 96.44 94.55 และ 92.98 ตามลําดับ ดังนั้นแบบจําลอง MIKE11-Data Assimilation ถื อเป็ น
ทางเลื อ กที่ ดี ในการประยุกต์ใช้เ พื่ อ ประกอบการตัดสิ นใจในการแจ้งเตื อนภัย เนื่ องจากมี หลักการที่ น่า สนใจ
น่าเชื่อถือ และมีประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์น้ าํ

พืน้ ทีศ่ ึกษา

จังหวัดน่ านอยู่ในภาคเหนื อตอนบนของประเทศไทย ลักษณะภู มิประเทศของจังหวัด น่ าน ส่ วนใหญ่
ประกอบด้วยภูเขาและป่ าไม้ ซึ่ งมีความลาดชันเกินกว่า 30 องศา มีแม่น้ าํ สายหลักคือแม่น้ าํ น่าน โดยมีตน้ กําเนิ ดมา
จาก ภูแว เป็ นภูเขาที่สาํ คัญ ตั้งอยูท่ างทิศเหนือของเขตอําเภอปัว (สํานักงานเกษตรจังหวัดน่าน, 2557) โดยการศึกษา
นี้จะศึกษาบริ เวณอําเภอเมืองน่าน พื้นที่ลุ่มนํ้ารวมทั้งสิ้ น 5,291 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 6 ลุ่มนํ้าย่อย ตั้งแต่สถานี
วัดนํ้าท่า N.64 ถึงสถานี วดั นํ้าท่า N.13A และสถานี วดั นํ้าฝน 8 สถานี เพื่อทําการจําลองสภาพการไหลของแม่น้ าํ
น่านด้วยแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ MIKE11 แสดงใน Fig. 1A และแผนผังระบบแม่น้ าํ น่านตอนบน ใน Fig. 1B
(A)

(B)

Fig. 1 The locations of rain gage station and discharge station (A) The schematic system at Nan river (B)
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แบบจําลองทีใ่ ช้ ในการศึกษา

ในการศึ กษานี้ ได้ใช้แบบจําลอง MIKE 11 ซึ่ งพัฒนาโดย Danish Hydraulic Institute (DHI) จากประเทศ
เดนมาร์ก แบบจําลอง MIKE 11 จะประกอบด้วยแบบจําลองย่อยหลายชุด ในการศึกษานี้ใช้ 3 แบบจําลองย่อย คือ
1. แบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าท่า (Rainfall-Runoff Model, NAM model) เป็ นแบบจําลองทางอุทกวิทยาที่จาํ ลอง
กระบวนการเปลี่ยนนํ้าฝนเป็ นนํ้าท่าที่เกิดขึ้นในระดับลุ่มนํ้า สามารถสร้างพื้นที่รับนํ้าเป็ นพื้นที่เดียวหรื อเป็ นลุ่มนํ้า
ขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยหลายพื้ นที่ รับนํ้า และลํานํ้าสาขาที่ มีความซับซ้อน (Danish Hydraulic Institute, 2017)
และสามารถใช้เพื่อประมาณค่าการไหลเข้าด้านข้างของลุ่มนํ้าย่อยของแม่น้ าํ ทั้งหมดแบบไม่มีสถานีวดั นํ้าท่า
2. แบบจําลองสภาพการไหล (Hydrodynamic Model, HD model) แบบจําลอง HD model เป็ นแบบจําลอง
ที่ คาํ นวณการเคลื่อนที่ ของนํ้าแบบ 1 มิติในแม่น้ าํ ซึ่ งผลการคํานวณจะให้ค่าระดับนํ้าและอัตราการไหลในแม่น้ าํ
โดยใช้ขอ้ มูลทางกายภาพของลํานํ้าเป็ นข้อมูลหลัก ได้แก่ โครงข่ายลํานํ้า รู ปตัดลํานํ้า อัตราการไหลเข้าด้านข้าง และ
อาคารบังคับนํ้า
3. แบบจํา ลองพยากรณ์ น้ าํ (Data Assimilation model, DA model) เป็ นแบบจํา ลองที่ ใ ช้สําหรั บคํานวณ
ระดับนํ้าหรื อปริ มาณการไหลล่วงหน้า โดยแบบจําลอง DA model ถือเป็ นการเพิ่มความสามารถพิเศษในการปรับ
ผลการคํานวณจากแบบจําลองระบบแม่น้ าํ NAM และ HD กับค่าที่ ตรวจวัดได้จริ ง (Observe) ให้มีค่าตรงกัน โดย
ช่วงเวลาที่กาํ หนดตามหลักการพยากรณ์น้ าํ ด้วยวิธีน้ ี น้ นั เพียงกําหนดช่วงเวลาในการพยากรณ์ (Time of Forecast,
ToF) ซึ่ งจะเป็ นตัวกําหนดช่วงเวลาที่ จะต้องจัดเตรี ยมข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาให้กบั แบบจําลองและระยะเวลาที่ จะทํา
การพยากรณ์น้ าํ ในแต่ละครั้ง (runtime) โดยแบ่งออกเป็ น 2 ช่ วงเวลาซึ่ งยึดเวลา ToF เป็ นตัวแบ่ง (วิษุวฒั ก์, 2554)
ได้แก่
1) ช่วงเวลาก่อนพยากรณ์ (Hindcast Period) เป็ นช่วงเวลาที่มีขอ้ มูลอุตุ-อุทกวิทยาที่ตรวจวัดได้
2) ช่ วงเวลาพยากรณ์น้ าํ ล่วงหน้า (Forecast Period) เป็ นช่ วงเวลาที่ แบบจําลองจะประมาณค่าขอบเขตได้แก่
ปริ มาณนํ้า ฝนหรื อ ปริ มาณการไหลในช่ ว งพยากรณ์ ล่ วงหน้า ซึ่ งจะนํา ไปใช้เ ป็ นเงื่ อ นไขขอบเขต (boundary
condition)
การกําหนดสมการในการพยากรณ์ความคลาดเคลื่อนของแบบจําลองมีท้ งั หมด 2 สมการคือ สมการ Linear
Error Forecasting Model และสมการ Non-linear Error Forecasting Model (สรวรรณ, 2561) ในการศึ กษานี้ จะใช้
สมการ Linear Error Forecasting Model เป็ นสมการที่ใช้ในการทํานายความคลาดเคลื่อน
เกณฑ์ การประเมินผลประสิ ทธิ ภาพแบบจําลอง
ในการประเมินประสิ ทธิ ภาพของแบบจําลอง จะเป็ นการหาความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่คาํ นวณได้จาก
แบบจําลองเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดของสถานีวดั นํ้าท่า สําหรับในการศึกษานี้ได้ใช้ค่าทางสถิติที่นาํ มา
วิเคราะห์การเข้ากันได้ของข้อมูลทั้งสองมีท้ งั หมด 3 สมการ คือ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพัทธ์ยกกําลังสอง (Coefficient of Determination, R2) ควรมีค่าตั้งแต่ 0.8 ถึง 1 จึงจะ
ถือว่าการสอบเทียบและการตรวจพิสูจน์แบบจําลองอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สามารถคํานวณได้จาก Equation 1
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ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นของสมดุ ล นํ้ า (Water Balance Error, WBL) เป็ นตั ว แปรทางสถิ ติ ที่ แ สดง
ความแตกต่างของปริ มาณนํ้าท่าสะสมระหว่างปริ มาณนํ้าท่าที่คาํ นวณด้วยแบบจําลองและปริ มาณนํ้าท่าที่ได้จากการ
ตรวจวัด ควรมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ สามารถคํานวณได้จาก Equation 2
N
N
∑ Qci − ∑ Qoi
=i 1 =i 1
=
× 100%
WBL
N
∑ Qoi
i =1

(2)

รากที่สองของความผิดพลาดยกกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error, RMSE) เป็ นตัวแปรทางสถิติที่
แสดงความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (Absolute Error) ระหว่างปริ มาณนํ้าท่าที่ ได้จากการคํานวณด้วยแบบจําลองและ
ปริ มาณนํ้าท่าที่ได้จากการตรวจวัด ควรมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ สามารถคํานวณได้จาก Equation 3
RSME
=
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Q
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ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจริ งที่เวลา i
ข้อมูลที่ได้จากการแบบจําลองที่เวลา i
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจริ ง
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากแบบจําลอง
จํานวนของชุดข้อมูลที่ใช้เปรี ยบเทียบ

อุปกรณ์ และวิธีการ
วิธีการดําเนินงาน
1. ทําการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทําแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ 1 มิติ ดังนี้
- ข้อมูลนํ้าฝนรายวัน จํานวน 8 สถานี จากกรมชลประทาน เป็ นสถานี วดั นํ้าฝนที่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีเส้นทับทวี
(Double Mass Curve)
- ข้อมูลอัตราการระเหยจากถาดวัด จํานวน 1 สถานี คือ สถานีวดั นํ้าท่า N.13A จากกรมอุตุนิยมวิทยา
- ข้อมูลระดับนํ้าและปริ มาณนํ้า ท่ า จํานวน 3 สถานี ได้แก่ สถานี วดั นํ้าท่ า N.64 สถานี วดั นํ้าท่ า N.1 และสถานี
วัดนํ้าท่า N.13A
- ข้อมูลโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้ากับปริ มาณการไหล (rating curve) ที่สถานีวดั นํ้าท่า N.13A
- ข้อมูลรู ปตัดลํานํ้า จํานวน 40 รู ปตัด สํารวจโดยการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2551
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2. จัดทําแบบจําลองระบบแม่น้ าํ เป็ นขั้นตอนแรกของการดําเนิ นงาน โดยครอบคลุมพื้ นที่ แม่น้ าํ น่ า น
ตอนบน ตั้งแต่ สถานี ว ดั นํ้า ท่ า N.64 ซึ่ งเป็ นขอบเขตเหนื อนํ้าของอําเภอเมื องน่ าน จนถึ งสถานี วดั นํ้า ท่ า N.13A
คิดเป็ นพื้นที่ 5,291 ตารางกิโลเมตร ระยะทางตามแนวลํานํ้าตั้งแต่ขอบเขตด้านเหนื อนํ้าลงมาถึงขอบเขตด้านท้ายนํ้า
86.4 กิโลเมตร ดังแสดงใน Fig. 1B
3. การสอบเทียบและตรวจพิสูจน์แบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าท่า (Rainfall-Runoff model, NAM model) โดยใช้
ข้อ มู ลนํ้า ฝนรายวัน ข้อมู ลการระเหย และปริ มาณการไหลรายวัน โดยการสอบเที ย บเลื อกใช้ข ้อมู ลในช่ ว งปี
พ.ศ. 2550–2552 และตรวจพิสูจน์แบบจําลอง เลือกใช้ขอ้ มูลในช่วงปี พ.ศ. 2553–2555 จํานวน 2 สถานี ได้แก่ สถานี
วัดนํ้าท่า N.64 ซึ่ งตั้งอยู่บริ เวณแม่น้ าํ น่าน ในเขตอําเภอเมืองน่านตอนบน และสถานี วดั นํ้าท่า N.1 ซึ่ งตั้งอยู่บริ เวณ
กลางอําเภอเมืองน่าน สําหรับการประเมินผลการสอบเทียบและตรวจพิสูจน์แบบจําลอง จะใช้ค่าดัชนีทางสถิติ 3 ตัว
แปร ดังแสดงใน Equation 1–3
4. การสอบเที ยบและตรวจพิ สูจน์แบบจําลองสภาพการไหล (Hydrodynamic model, HD model) จะใช้
ข้อมูลรายวันของปริ มาณการไหล ระดับนํ้า และโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้ากับปริ มาณการไหล (rating
curve) ที่สถานี วดั นํ้าท่า N.13A เพื่อให้ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานท้องนํ้า (Manning’s n) ที่เป็ นตัวแทนของ
สภาพการไหลของแม่น้ าํ น่ าน โดยการสอบเที ยบและตรวจพิสูจน์แบบจําลอง เลือกใช้ขอ้ มูลในช่ วงปี พ.ศ. 2549
และ พ.ศ. 2554 ตามลําดับ
5. การจัดทําแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าท่า (NAM model) ร่ วมกับ แบบจําลองสภาพการไหล (HD model) โดย
ประยุกต์ใช้แบบจําลองย่อยทั้งสองในการจําลองสภาพการเกิ ดอุทกภัยในช่ วงปี พ.ศ. 2549 โดยกําหนดเงื่ อนไข
ขอบเขต (boundary condition) ของระบบแม่น้ าํ น่าน แสดงได้ดงั นี้
- ขอบเขตด้านเหนือนํ้า (upstream boundary) ใช้ปริ มาณการไหลรายวันที่สถานีวดั นํ้าท่า N.64
- ขอบเขตด้านท้ายนํ้า (downstream boundary) ใช้โค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้ากับปริ มาณการไหล (rating
curve) ที่สถานี N.13A
- ปริ มาณการไหลเข้าด้านข้างของลุ่มนํ้า (lateral sideflow) ที่ ไม่มีสถานี วดั นํ้าท่ า กําหนดให้ใช้ปริ มาณการไหล
ที่ประเมินได้จากแบบจําลอง NAM จํานวน 6 ลุ่มนํ้าย่อย
6. การจัด ทํา แบบจําลองพยากรณ์ น้ าํ (Data Assimilation model, DA model) โดยนํา แบบจําลองนํ้า ฝนนํ้า ท่ า (NAM model) และแบบจํา ลองสภาพการไกล (HD model) ที่ ผ่ า นการสอบเที ย บและตรวจพิ สู จ น์ ม า
ประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์ น้ าํ ในช่ วงฤดู น้ าํ หลาก ปี พ.ศ. 2549 ซึ่ งได้พิจารณาที่ จุดสถานี วดั นํ้าท่ า N.1 ในเขต
เทศบาลเมืองน่าน ในการจัดทําแบบจําลอง DA model ตั้งค่าช่วงก่อนการพยากรณ์ (Hindcast Period) 7 วันย้อนหลัง
และในช่วงหลังการพยากรณ์ (Forecast Period) เท่ากับ 7 วันล่วงหน้าจากวันที่พยากรณ์ (ToF) โดยเริ่ มพยากรณ์ใน
วันที่ 20 สิ งหาคม 2549 สําหรับการตรวจสอบความแม่นยํา จะใช้ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าระดับนํ้าที่ตรวจวัด
ได้กบั ค่าระดับนํ้าที่คาํ นวณได้จากแบบจําลอง
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ผลและวิจารณ์ ผลการศึกษา
ผลการสอบเทียบและตรวจพิสูจน์ แบบจําลองนํา้ ฝน-นํา้ ท่ า
ทําการสอบเทียบแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าท่า (NAM model) ที่สถานีวดั นํ้าท่า N.64 ซึ่ งตั้งอยูบ่ ริ เวณแม่น้ าํ น่าน
สายหลัก เพื่อหาอัตราการไหลที่เหมาะสม สําหรับเงื่อนไขทางด้านเหนื อนํ้าและนําเข้าสู่ แบบจําลองชลศาสตร์ โดย
ผลการสอบเทียบ (Calibration) ของแบบจําลองที่สถานีวดั นํ้าท่า N.64 มีค่า R2 และ WBL เท่ากับ 0.801 และ -10.1%
แสดงใน Fig. 2 และผลการตรวจพิสูจน์ (Verification) มีค่า R2 และ WBL เท่ากับ 0.643 และ 7.6% แสดงใน Fig. 3
ซึ่ งผลการสอบเทียบและตรวจพิสูจน์อยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพอใจทั้งสองช่วง

Fig. 2 The comparison between observed and simulated river accumulated runoff (A) and river discharge (B) at
N.64 station for calibration of MIKE11-NAM model

Fig. 3 The comparison between observed and simulated river accumulated runoff (A) and river discharge (B) at
N.64 station for verification of MIKE11-NAM model
ผลการสอบเทียบและตรวจพิสูจน์ แบบจําลองสภาพการไหล
ในการสอบเทียบแบบจําลองสภาพการไหล (HD model) ได้ทาํ การสอบเทียบในฤดูฝน โดยเลือกเหตุการณ์
นํ้าท่วมปี พ.ศ. 2549 และตรวจพิสูจน์ในปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานท้องนํ้า (Manning’s
n) ของแบบจําลองครอบคลุ มเหตุ การณ์ น้ าํ ท่ วมที่ เคยเกิ ดขึ้ นได้ สําหรั บค่ าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานท้อ งนํ้า
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(Manning’s n) ของแม่ น้ าํ น่ า น มี ค่ า เท่ า กับ 0.035 ที่ ส ถานี วดั นํ้า ท่ า N.1 โดยผลการสอบเที ย บและตรวจพิ สู จ น์
แบบจําลองระดับนํ้าที่สถานี วดั นํ้าท่า N.1 ผลการสอบเทียบ (Calibration) ในปี ค.ศ. 2006 ค่า R2 เท่ากับ 0.979 และ
ค่า RSME เฉลี่ยเท่ากับ 0.01 เมตร และผลการตรวจพิสูจน์ (Verification) และในปี ค.ศ. 2011 ค่า R2 เท่ากับ 0.942
และค่ า RSME เฉลี่ ย เท่ า กับ 0.09 เมตร ดังแสดงใน Fig. 4 ซึ่ งผลการสอบเที ย บและตรวจพิ สู จน์อยู่ใ นเกณฑ์ที่
ค่อนข้างดี เนื่องจากมีค่า RSME เข้าใกล้ศูนย์ และค่า R2 มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.8–1.0

Fig. 4 The comparison between observed and simulated water level of hydrodynamic result at N.1 station (A)
calibration (B) verification
ผลการพยากรณ์ ระดับนํา้
การพยากรณ์ระดับนํ้าล่วงหน้าซึ่ งเริ่ มต้นตั้งแต่วนั ที่ 20 สิ งหาคม 2549 ถึง วันที่ 27 สิ งหาคม 2549 ที่สถานี
วัดนํ้าท่า N.1 ในแม่น้ าํ น่ าน ซึ่ งได้สรุ ปผลค่าความแม่นยําของผลการพยากรณ์ ในรู ปของค่าคลาดเคลื่อนระหว่าง
ค่าที่ ตรวจวัดได้จริ งกับค่าที่ แบบจําลองพยากรณ์น้ าํ ล่วงหน้าออกไปตั้งแต่ 1 ถึง 3 วัน ดังใน Table 1 และได้แสดง
กราฟผลการพยากรณ์ น้ าํ ของสถานี ว ดั นํ้า ท่ า N.1 ไว้ใ น Fig. 5 จาก Tabel 1 พบว่า แบบจํา ลอง DA ให้ผ ลการ
พยากรณ์น้ าํ เป็ นที่น่าพอใจในระดับดีมาก โดยผลการพยากรณ์ระดับนํ้าในช่วง 1 วันล่วงหน้าของสถานีวดั นํ้าท่ามีค่า
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 0.23 และอยูใ่ นช่วง 0.10 ถึง 0.39 สําหรับผลการพยากรณ์น้ าํ ในช่วง 2 วันล่วงหน้ามีค่าความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ย 0.27 และอยู่ในช่วง 0.14 ถึง 0.39 และผลการพยากรณ์น้ าํ ในวันที่ 3 จะมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
0.29 และอยูใ่ นช่วง 0.39 ถึง 0.14 ทั้งนี้ค่าความคลาดเคลื่อนจะเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ เมื่อพยากรณ์น้ าํ ล่วงหน้าออกไปหลาย
มากวันขึ้น

Fig. 5 Flood Forecast Model at N.1 station on 13–27 August 2006 (Time of Forecast 20 August 2006)
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Table 1 The error of forecast water level with the DA model during 20–27 August 2006
Error between observed and simulated water level (%)
Time of Forecast
Forecast 1 day
Forecast 2 days
Forecast 3 days
20 August 2006
0.10
0.19
0.14
21 August 2006
0.19
0.14
0.33
22 August 2006
0.14
0.33
0.39
23 August 2006
0.33
0.39
0.31
24 August 2006
0.39
0.31
0.27
Maximum error (%)
0.39
0.39
0.39
Minimum error (%)
0.10
0.14
0.14
Average error (%)
0.23
0.27
0.29

สรุ ป

ลุ่มนํ้าน่าน ถึงแม้ว่าจะเป็ นแม่น้ าํ ที่ มี่ขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่พ้ืนที่ค่อนข้างเป็ นเขาชัน ทําให้มีน้ าํ ป่ าไหล
ป่ าเข้าท่วมบ้านเรื อนและพื้นที่การเกษตรอยูบ่ ่อยครั้ง ผลการศึกษาในครั้งนี้ ได้มีการพัฒนาแบบจําลองการพยากรณ์
นํ้า และได้ทดสอบกับเหตุการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ. 2549 โดยได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานท้องนํ้า (Manning’s
n) ของแม่น้ าํ น่านตอนบนเท่ากับ 0.035 โดยแบบจําลองที่พฒั นา มีความแม่นยําในการพยากรณ์สูงสุ ดในช่วง 1 วัน
ล่วงหน้า ที่ร้อยละ 99.77 แต่ความแม่นยําจะลดลงเรื่ อยๆ เมื่อพยากรณ์ล่วงหน้าออกไปหลายวันมากขึ้น เนื่ องจากยัง
ขาดการพยากรณ์ฝนล่วงหน้าที่มีความแม่นยําสู ง ดังนั้นเมื่อใดที่มีแนวโน้มจะเกิดอุทกภัยขึ้นในอนาคต แบบจําลอง
DA model ถือว่าเป็ นแบบจําลองที่เหมาะสมในการคาดการณ์แนวโน้มของการเกิดอุทกภัยของลุ่มนํ้าน่านตอนบน
เนื่องจากเป็ นแบบจําลองที่มีการแสดงผลที่ง่ายต่อการทําความเข้าใจ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูลฝน
พยากรณ์จากหน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถพยากรณ์น้ าํ ได้มีความแม่นยํามากขึ้น
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 ซึ่ งประกอบด้วยการก่อสร้างอุโมงค์สตั ว์ป่าข้ามและสะพานยกระดับสัตว์ลอด โดยทําการ
คํานวณหาปริ มาณคาร์บอนฟุตพริ นท์ในหน่วยตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลเมตร โดยพิจารณาจากแหล่งกําเนิด
ก๊าซเรื อนกระจกจากการได้มาซึ่งปริ มาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง การขนส่ง และการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากการดําเนินงาน
ของเครื่ องจักรในช่วงที่มีการก่อสร้าง จากการคํานวณปริ มาณคาร์ บอนฟุตพริ นท์ที่เกิ ดจากกิจกรรมก่อสร้างพบว่าในงาน
ก่อสร้างอุโมงค์และงานสะพานยกระดับทางลอดมีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเท่ากับ 35,231.17 tCO2e/km และ 17,807.26
tCO2e/km ตามลําดับ กิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสู งที่สุดในการก่อสร้างอุโมงค์คือ งานชิ้นส่ วนผนังอุโมงค์คิด
เป็ นสัดส่ วนการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเท่ากับ 36.11 % เนื่ องจากมีการใช้ปริ มาณวัสดุประเภทคอนกรี ต เหล็กเสริ มจํานวน
มากในงานหล่อชิ้นส่วนผนังอุโมงค์และในการก่อสร้างสะพานยกระดับทางลอดกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรื อนกระจกมากที่สุด
คืองานหล่อเสาในพื้นที่ คิดเป็ นสัดส่ วนการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเท่ากับ 58.20 % เนื่ องจากมีการใช้เหล็กเสริ มสําหรั บ
โครงสร้างสะพานปริ มาณมากและมีการขนส่งในระยะทางที่ไกลประมาณ 200 km
คําสําคัญ: การก่อสร้างอุโมงค์, การประเมินคาร์บอนฟุตพริ นท์, ทางเชื่อมผืนป่ า

Abstract

The objective of this research was to estimate greenhouse gas (GHG) emission from construction of highway no.
304, which included the construction of tunnel and bridge highway as wildlife corridor. The functional unit was given as
kilogram or ton CO2 equivalent per kilometer of highway construction. The scope of this work included carbon footprint
of raw material production, transportation and energy used during the construction period. The results showed that GHG
emission of tunnel construction process was higher than those of bridge construction process, which was 35,231.17
tCO2e/km and 17,807.26 tCO2e/km, respectively. For tunnel construction, wall construction was an activity with the highest
GHG emissions (36.11%) because of high amount of concrete and steel. Whereas for bridge construction, about 58.20 %
of GHG was emitted due to amount of steel used for construction and production of reinforced concrete, which must be
transported from a warehouse about 200 km away.
Keywords: carbon footprint assessment, tunnel construction, wildlife corridor
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คํานํา

ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเพิ่มขึ้ นที่ เกิ ดจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากการ
ดําเนิ นงานก่อสร้าง เช่ น กิ จกรรมการผลิตจัดเตรี ยมวัสดุ กระบวนการก่อสร้าง การขนส่ งวัสดุท้ งั จากภายในและ
ภายนอกเขตก่อสร้าง และการเกิดการเผาไหม้น้ าํ มันเชื้ อเพลิงในเครื่ องจักร ยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่ งเป็ น
สาเหตุสําคัญในการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ซึ่ งจากการศึ กษาของ Network Rail เรื่ องการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
และปริ มาณการใช้พ ลังงานของกระบวนการก่ อสร้ า งอุ โ มงค์ใ นการก่ อสร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐานรางรถไฟใน
ลอนดอนพบว่าค่าการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในรู ปของคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ในส่ วนของอุโมงค์มี
ค่า 4–5 เท่าต่อระยะทาง 1 km ของถนนแบบเปิ ดโล่ง (Pritchard and Preston, 2018)
งานวิจยั นี้จึงได้ทาํ การศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจากกิจกรรมการก่อสร้างทางเชื่อมผืนป่ า หมายเลข 304
อ.กบิ นทร์ บุรี – ปั กธงชัย ซึ่ งมีรูปแบบการก่อสร้างทางสัตว์ผ่านเป็ นลักษณะอุโมงค์สัตว์ขา้ มและสะพานยกระดับ
สัตว์ลอด (บ.เอ็นริ ช คอนซัลแตนท์, 2558) โดยใช้การประเมินคาร์บอนฟุตพริ นท์ของผลิตภัณฑ์เป็ นแนวทางเพื่อหา
ค่าการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในกิ จกรรมงานก่อสร้างอุโมงค์สัตว์ป่าข้ามด้วยวิธีเปิ ดหน้าดิ นและถมกลับ (Cut &
Cover) และการก่อสร้างสะพานยกระดับสัตว์ลอดเพื่ อนํามาเปรี ยบเที ยบปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของ
ลักษณะการก่อสร้างที่มีรูปแบบการก่อสร้างที่แตกต่างกัน แล้วนําผลการประเมินมาเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์หา
วิธีการก่อสร้างที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกต่อไป

วิธีการ

งานวิ จัย นี้ ทาํ การศึ กษาการประเมิ นคาร์ บอนฟุ ต พริ นท์โดยการใช้วิ ธีประเมิ นคาร์ บอนฟุต พริ นท์ของ
ผลิตภัณฑ์ มาใช้เป็ นแนวทางโดยมีขอบเขตการประเมินตั้งแต่การได้มาซึ่ งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ ง การ
ใช้เชื้ อเพลิ งของเครื่ องจักรในการดําเนิ นงาน โดยทําการศึ กษาโครงการก่ อสร้างทางเชื่ อมผืนป่ า หมายเลข 304
อ.กบินทร์ บุรี–ปั กธงชัย ซึ่ งมีรูปแบบการก่อสร้างเป็ นอุโมงค์สัตว์ขา้ มชนิ ดดินตัดและถมกลับ (Cut & Cover) ความ
ยาวอุโมงค์ 430 เมตร และสะพานยกระดับสัตว์ลอด ความยาวสะพาน 570 เมตร ความสู งโดยเฉลี่ย 8–10 เมตร
ขนาด 4 ช่องจราจร ลักษณะโครงสร้างสะพานเป็ นสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก พื้นสะพานรองรับด้วยคานคอนกรี ต
อัดแรงรู ปตัว U (U-Girder) โดยมีข้ นั ตอนการประเมินดังรายละเอียดดังนี้
1.การกําหนดขอบเขตและเป้าหมายการประเมิน
ในงานวิจยั นี้ พิจารณาจากกระบวนการก่อสร้างที่ มีแหล่งกําเนิ ดก๊าซเรื อนกระจกมาจากการได้มาซึ่ งวัสดุ
การขนส่ งวัสดุและการใช้เชื้ อเพลิงจากการดําเนิ นงานของเครื่ องจักรในระยะก่อสร้างแสดงดัง Fig. 1 โดยแบ่งเป็ น
กิ จกรรมย่อยตามขั้นตอนการก่ อสร้ างเพื่ อสามารถระบุ รายการสิ่ งนําเข้าในกระบวนการก่ อสร้ างได้ แล้วนํามา
เปรี ยบเที ยบกับรู ปแบบการก่อสร้างอุโมงค์ในลักษณะที่ แตกต่างกันโดยรายงานผลการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกใน
หน่ วยตันคาร์ บอนไดออกไซด์เที ยบเท่ าต่ อกิ โลเมตร (tCO2e/km) โดยแบ่ งตามแหล่งกําเนิ ดการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ดงั นี้
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1. แหล่งกําเนิ ดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางตรง (Direct Emission) คือการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่ เกิ ด
จากกิจกรรมก่อสร้างโดยตรงภายในบริ เวณพื้นที่ก่อสร้างระยะทาง 2 km ได้แก่ การใช้เชื้ อเพลิงของเครื่ องจักรใน
การดําเนิ นงาน แพลนท์คอนกรี ตสําเร็ จรู ป และยังรวมถึ งการขนส่ งวัสดุ ก่อสร้ างจากโกดังเก็บวัสดุ ถึงเขตพื้นที่
ก่อสร้าง ซึ่ งมีระยะทางประมาณ 200 km
2. แหล่งกําเนิดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางอ้อม (Indirect Emission) คือการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่เกิด
จากการใช้งานของวัสดุก่อสร้างที่ผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานภายนอกพื้นที่ ก่อสร้าง โดยเป็ นวัสดุสาํ เร็ จรู ป
พร้อมใช้งานได้แก่ เหล็กเสริ ม เหล็กโครงสร้าง หิ น ดิน ทราย ตะแกรงเหล็กไวร์เมช และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างอื่น ๆ
Materials

Transport

Construction
Process

Fuel
(Diesel Oil)

Heavy
Equipment

Products

Fig. 1 Scope of construction life cycle study
2.การเก็บข้ อมูล
1. การเก็บข้อ มู ลจากการดํา เนิ นงานก่ อสร้ า งจากผูร้ ั บเหมาและการศึ กษากระบวนการก่ อสร้ าง และ
รวบรวมบันทึกข้อมูลการดําเนินงาน เช่น รายการแสดงปริ มาณวัสดุ ระยะทางการขนส่ ง ปริ มาณเชื้อเพลิง ชนิดของ
เครื่ องจักร
2. ค่ าสัมประสิ ทธิ์ การปล่ อยก๊าซเรื อ นกระจก (Emission Factor) ของผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จากแหล่งข้อ มู ลที่
น่าเชื่อถือ เช่น องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก และงานวิจยั โครงการก่อสร้างประเภทเดียวกัน
3.การคํานวณปริ มาณการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจก
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการก่อสร้างอุโมงค์และสะพานสามารถคํานวณได้จาก Equation 1
GHG Emission = AD × Emission Factor
(1)
เมื่อ GHG Emission (E) คือปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (kgCO2e)
AD (Activity Data) คือ ข้อมูลการดําเนินกิจกรรม
Emission Factor
คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของผลิตภัณฑ์ (kgCO2e/unit)
ในการคํานวณปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกมีการคํานวณโดยพิจารณาได้จากแหล่งกําเนิ ดก๊าซเรื อน
กระจกจากการได้มาซึ่ งวัสดุ การขนส่ ง และการใช้เชื้ อเพลิงในการดําเนิ นการก่อสร้างโดยสามารถคํานวณได้จาก
Equations 2–5 ดังนี้ (นิกร, 2555)
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= ปริ มาณวัสดุก่อสร้าง × Emission Factor
= นํ้าหนักวัสดุ (Ton) × ระยะทาง (km) × Emission Factor
= นํ้าหนักวัสดุ (Ton ) × ระยะทาง (km) × Emission Factor
Equipment load (Ton)
= ปริ มาณเชื้อเพลิง (l) × Emission Factor

(2)
(3)
(4)
(5)

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วสามารถระบุส่ิ งนําเข้าในกิ จกรรมการก่ อสร้างได้โดยวัสดุ ก่อสร้า งส่ ว น
ใหญ่ที่ใช้ได้แก่ คอนกรี ตสําเร็ จรู ป เหล็กเส้น ตะแกรงเหล็กไวร์ เมช ทรายถม หิ นคลุก และอื่นๆ ทําการขนส่ งวัสดุ
จากแหล่งจัดเก็บวัสดุต่างๆมายังแหล่งจัดเก็บวัสดุของโครงการเป็ นระยะทางประมาณ 200 km และจากแหล่งจัดเก็บ
วัสดุของโครงการไปบริ เวณพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์และสะพานมีระยะทาง 2 km ในการดําเนิ นกิจกรรมงานดิน งาน
ติ ดตั้งจะมีการใช้พลังงานเชื้ อเพลิงที่ เกิ ดจากกการทํางานของเครื่ องจักรหนักชนิ ดเครื่ องยนต์ดีเซล เช่ น การใช้รถ
แบคโฮ รถบดอัดดิน รถบรรทุก รถเครน เป็ นต้น ส่ งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากกิจกรรมดังกล่าว

ผลการวิจัย

จากการคํานวณปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในหน่วยตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหน่วยใน
งานก่อสร้างอุโมงค์ทางสัตว์ขา้ มชนิ ดดินตัดและถมกลับ (Cut & Cover) ความยาวอุโมงค์รวม 430 m สามารถแบ่ง
กิ จกรรมการก่อสร้างได้เป็ น 6 ขั้นตอน คื อ 1. งานปรับพื้นที่ 2. งานเจาะเสาเข็ม 3.งานชิ้ นส่ วนอุโมงค์สําเร็ จรู ป
4. งานโครงสร้างอุโมงค์ 5. งานปากทางเข้าอุโมงค์ 6. งานถมหลังอุโมงค์ และการก่อสร้างสะพานยกระดับสัตว์ลอด
ความยาว 570 m. ลักษณะโครงสร้างสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ประกอบด้วยกิจกรรมก่อสร้างหลัก 5 ขั้นตอนคือ
1. งานปรั บ พื้ นที่ 2.งานเจาะเสาเข็ม 3. งานโครงสร้ า งสะพาน เช่ น เสา คาน 4. งานแผ่นพื้ นสะพานคอนกรี ต
สําเร็ จรู ป 5. งานราวกันสะพาน โดยพิจารณาจากแหล่งกําเนิ ดก๊าซเรื อนกระจกที่ เกิ ดจากการดําเนิ นกิ จกรรมการ
ก่อสร้าง โดยมีขอบเขตตั้งแต่ การได้มาซึ่ งวัสดุ การขนส่ ง และการเผาไหม้พลังงานเชื้ อเพลิ งจากการดําเนิ นงาน
ก่อสร้าง สามารถแสดงผลการคํานวณได้ดงั ตาราง Table 1, Table 2 และ Table 3
Table 1 Emission of Tunnel Construction (total distance 0.43 km)
Raw Materials
Fuel
Transport
Total GHG Emission
Activity
(tCO2e)
(tCO2e)
(tCO2e)
(tCO2e)
Clearing
140.25
75.21
4.08
219.53
Bored Pile
3,818.28
61.61
18.82
3,898.71
Precast Concrete Panel
5,258.03
50.74
161.07
5,469.84
Structure
2,414.01
32.79
12.08
2,458.88
Entrance Area
2,174.10
87.31
1.69
2,263.11
Backfill for tunnel
128.02
428.69
282.62
839.33
Total
13,932.68
736.36
480.36
15,149.40
GHG Emission
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Table 2 Emission of Bridge Construction (total distance 0.57 km)
Raw Materials
Fuel
Transport
Activity
(tCO2e)
(tCO2e)
(tCO2e)
Clearing
0.15
36.04
9.50
Bored Pile
1,638.37
61.38
7.97
Structure
5,398.60
160.37
348.28
Precast Concrete Slab
1,893.03
41.23
270.22
Barrier
152.89
108.73
23.37
Total
9,083.04
407.75
659.34
GHG Emission

Total GHG Emission
(tCO2e)
45.69
1,707.72
5,907.26
2,204.47
285.00
10,150.14

Table 3 Comparison of GHG emissions during Tunnel & Bridge in carbon dioxide equivalent (tCO2e/km)
% GHG emissions
%GHG emissions
Source
Tunnel
Bridge
of Tunnel
of Bridge
Raw Materials
32,401.59
91.97
15,935.16
89.49
Fuel
1,712.46
4.86
715.36
4.02
Transport
1,117.12
3.17
1,156.74
6.49
Total
35,231.17
100.00
17,807.26
100.00
จากการคํา นวณพบว่า การก่ อ สร้ างอุ โ มงค์สัต ว์ขา้ มมี ปริ มาณการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกในหน่ วยตัน
คาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คือ 15,149.40 tCO2e และรู ปแบบสะพานยกระดับสัตว์ลอด มีปริ มาณการปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจก คือ 10,150.14 tCO2e ดังแสดงใน Table 1 และ 2 เมื่อเทียบในหน่วยคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
กิ โ ลเมตร การก่ อ สร้ า งอุ โมงค์สัต ว์ขา้ มความยาว 0.43 km ค่ า การปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกจะเท่ ากับ 35,231.17
tCO2e/km และการก่อสร้างสะพานยกระดับสัตว์ลอดมีความยาว 0.57 km ค่าการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจะเท่ากับ
17,807.26 tCO2e/km ซึ่ งเมื่อพิจารณาจากแหล่งกําเนิ ดก๊าซเรื อนกระจกทั้ง 3 แหล่งตาม Table 3 พบว่าสาเหตุหลัก
ของการปล่อยปริ มาณคาร์ บอนฟุตพริ นท์จากทั้งสองโครงสร้ างคื อการได้มาซึ่ งวัสดุ ก่อสร้ างในปริ มาณมากถึง
มากกว่ า 90% และกิ จ กรรมที่ ท ํา ให้เ กิ ด การปล่ อยก๊ า ซเรื อนกระจกมากที่ สุ ด คื องานหล่ อชิ้ น ส่ ว นอุ โ มงค์แ ละ
โครงสร้างสะพานเนื่ องจากมีปริ มาณการใช้วสั ดุประเภทคอนกรี ต เหล็กเส้นในปริ มาณมาก โดยในกระบวนการ
ผลิตวัสดุก่อสร้างทั้ง 2 ชนิด มีค่าการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสู งถึง 317 kgCO2e /m3 (อบก., 2559) และ 1.76 kgCO2e
/kg (คณะกรรมการเทคนิ ค ด้า นคาร์ บ อนฟุ ต พริ นท์ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์, 2554) ตามลํา ดับ และเมื่ อ พิ จ ารณาจาก
แหล่งกําเนิดก๊าซเรื อนกระจกทางตรงและทางอ้อมโดยคํานวณจากขอบเขตของการดําเนินกิจกรรมงานก่อสร้าง เช่น
แหล่งกําเนิ ดก๊าซเรื อนกระจกทางตรงที่ เกิ ดจากการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการขนส่ งวัสดุ และปริ มาณการใช้
เชื้ อเพลิงของเครื่ องจักร และแหล่งกําเนิ ดมลพิษทางอ้อมเกิดจากการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากปริ มาณการใช้วสั ดุ
ก่ อสร้ างสําเร็ จรู ปที่ พร้ อมใช้งาน เช่ น เหล็ก หิ น ทราย ตะแกรงเหล็ก ฯลฯ พบว่าปริ มาณการปล่อยคาร์ บอน
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ฟุตพริ นท์จากการก่อสร้างอุโมงค์ที่เกิดจากแหล่งกําเนิดมลพิษทางตรงคิดเป็ นสัดส่ วน 38 % และแหล่งกําเนิดมลพิษ
ทางอ้อมมีปริ มาณการปล่อยคาร์ บอนฟุตพริ นท์คิดเป็ นสัดส่ วน 62 % แหล่งกําเนิ ดมลพิษทางอ้อมส่ วนใหญ่มาจาก
วัสดุ ก่อสร้ างสําเร็ จรู ปที่ ผ่านกระบวนการผลิ ตในโรงงานจากโรงงานภายนอกพื้ นที่ ก่อสร้ าง เช่ น แผ่นชิ้ นส่ วน
อุโมงค์สาํ เร็ จรู ป เหล็ก และการก่อสร้างสะพานมีการปล่อยคาร์ บอนฟุตพริ นท์จากแหล่งกําเนิ ดมลพิษทางตรงคิ ด
เป็ นสัดส่ วน 54 % และแหล่งกําเนิ ดทางอ้อมคิดเป็ นสัดส่ วน 46 % ส่ วนใหญ่เกิดจากแหล่งกําเนิ ดมลพิษทางตรงซึ่ ง
เกิดจากการผลิตคอนกรี ตสําเร็ จรู ปในเขตก่อสร้าง ในงานหล่อเสาในพื้นที่และงานเทพื้นคอนกรี ต
เปรี ยบเทียบปริ มาณการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกในงานอุโมงค์ ต่างประเทศ
จากการคํา นวณปริ มาณการปล่อ ยก๊ าซเรื อนกระจกจากการก่ อสร้ างอุ โมงค์สัต ว์ขา้ มซึ่ งมี รูปแบบการ
ก่อสร้างแบบเปิ ดหน้าดิ นและถมกลับ (Cut & Cover) ทําการเปรี ยบเที ยบกับงานวิจยั ในต่างประเทศที่ มีการศึ กษา
ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกการการก่อสร้างอุโมงค์ที่มีวิธีการก่อสร้างที่ ต่างกัน เนื่ องจากในการประเมิ น
คาร์บอนฟุตพริ นท์ของการก่อสร้างอุโมงค์สตั ว์ขา้ ม ยังไม่มีงานวิจยั ที่แพร่ หลายผูว้ ิจยั จึงเลือกกรณี ศึกษาการก่อสร้าง
อุโมงค์ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันประกอบด้วยงานวิจยั ในต่างประเทศ 4 กรณี ศึกษา เป็ นการก่อสร้างอุโมงค์ในงาน
โครงสร้างพื้นฐานรางรถไฟ นํามาเปรี ยบเทียบกับการก่อสร้างอุโมงค์สตั ว์ขา้ ม (Wildlife Overpass)ในงานวิจยั นี้ ดัง
รายละเอียด Table 4 โดยในแต่ละงานวิจยั ได้ทาํ การประเมิ นจากแหล่งกําเนิ ดก๊าซเรื อนกระจกของกระบวนการ
ก่อสร้าง ตั้งแต่การได้มาซึ่ งวัสดุ ขนส่ ง และการเผาไหม้เชื้อเพลิงในการดําเนิ นงานเหมือนกัน จากลักษณะอุโมงค์ที่
มีรูปแบบแตกต่างกันจึ งกําหนดหน่ วยการทํางาน (Functional Unit) ให้แสดงผลในหน่ วยตันคาร์ บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อเลนต่อกิโลเมตร (tCO2e/lane/km) แสดงผลการเปรี ยบเทียบได้ดงั Table 5 ลักษณะข้อมูลของโครงการ
ก่อสร้างอุโมงค์รูปแบบต่ าง ๆประกอบด้วยวิธีการขุดเจาะอุโมงค์ที่ใช้สําหรับในงานศึ กษานี้ ประกอบด้วย 3 วิธี
มีรายละเอียดดังนี้
1. วิธีเปิ ดหน้าดินและถมกลับ (Cut & Cover) คือการขุดเปิ ดหน้าดินแล้วสร้างอุโมงค์หลังจากนั้นจึงทําการ
กลบดินทับ เป็ นวิธีก่อสร้างที่ง่ายที่สุดเหมาะกับร่ องเขาที่มีลกั ษณะตื้น มีพ้ืนที่กว้าง
2. วิธีขดุ เจาะอุโมงค์ดว้ ยเครื่ องจักร Tunnel Boring Machine (TBM) คือการเจาะนําใต้ดินแล้วติดตั้งชิ้นส่ วน
คอนกรี ตหล่อสําเร็ จคํ้ายันเอาไว้รอบโพรงเพื่อป้ องกันการทรุ ดตัวของดินกลบอุโมงค์ ซึ่ งหัวเจาะจะทําการเจาะผ่าน
ดินอย่างช้า ๆ แล้วถูกขนย้ายออกมาโดยสายพานลําเลียง
3. วิ ธี ขุ ด เจาะอุ โ มงค์ ด ้ว ยเครื่ องจัก ร New Austrian Tunneling Method (NATM) ซึ่ งจะทํา การฉี ด พ่ น
คอนกรี ต มีความยืดหยุน่ ในการนํามาใช้กบั อุโมงค์ได้หลายรู ปร่ างและใช้ได้กบั อุโมงค์ที่มีขนาดใหญ่มาก
กรณี ศึกษา
จากการก่อสร้างอุโมงค์รูปแบบต่าง ๆนํามาศึกษาหาปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้จากกรณี ศึกษา
ดังนี้
1. The Devil’s Slide Tunnel (DST) เป็ นอุ โ มงค์ ร างรถไฟในโครงการ California High Speed Rail
(CAHSR) ซึ่ งเป็ นการก่อสร้างโครงสร้างระบบรางรถไฟพื้นฐานเพื่อรองรับรถไฟความเร็ วสู งในเมืองแคลิฟอเนียร์
ระยะทางรวม 138 กิโลเมตร มีขอบเขตการประเมินในช่วงที่มีการดําเนินการก่อสร้าง
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2. Channel Tunnel Rail Link (CTRL) เป็ นโครงการก่อสร้างระบบรางพื้นฐาน เพื่อรองรับรถไฟความเร็ ว
สู งในประเทศอังกฤษ ประกอบด้วยการก่อสร้างอุโมงค์คู่รางเดี่ยวระยะทาง 7 กิโลเมตร
3. Crossrail Project เป็ นโครงการก่ อสร้ างรางรถไฟในกรุ งลอนดอน มี ขอบเขตการประเมิ นการปล่อย
คาร์ บอนจากการผลิตวัสดุ การขนส่ งวัสดุไปกําจัด การใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการก่อสร้างทั้งทางตรงและทางอ้อม
และการทํางานของเครื่ องจักรขุดเจาะ ใช้ฐานข้อมูล Emission Factor จาก DEFRA’s Guidance (2008)
4. Sheikn Zayed Tunnel เป็ นโครงการก่อสร้างปรับปรุ งถนน Al Salam เพื่อปรับปรุ งการจราจรและขยาย
เขตเมืองในเมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีลกั ษณะเป็ นทางลอด Underpass
Table 4 Specification for tunnels
Tunnel Name

DST

CTRL
Cross rail

Sheikn Zayed Tunnel
Wildlife Overpass
(this study)

Tunnel
Construction
NATM
TBM
TBM
Cut and cover
Cut and cover

length (km.)
49
7
17
3.6
0.43

Diameter (km)
9
7.15
6.2
15
18.04

Table 5 Comparison GHG emissions for different method of tunnel
% GHG
% GHG
Tunnel Name

DST

CTRL
Cross rail

Sheikn Zayed
Tunnel

Wildlife Overpass
(this study)

Material

emission of Transport emission of
material
transport
9,859.00
76.00
2,247.00
17.00
8,457.00
60.00
29.00
1.0
15,303.00
65.00
1,309.00
6.00
8,606.25
85.00
N/A
8,100.40

90.16

Number of lane Type of Tunnel

279.28

3.88

1
1
1
4
2

Fuel for
heavy
equipment
911.00
5,500.00
7,040.00
1,518.75
428.11

Twin Bore

% GHG
emission of
Fuel
7.00
39.00
30.00
15.00
5.95

tCO2e
/lane/km
13,016.00
13,986.00
23,652.00
10,125.00
8,808.73

จากผลการเปรี ยบเที ยบในหน่ วยตันคาร์ บอนไดออกไซด์เที ยบเท่ าต่ อเลนต่ อกิ โลเมตร(tCO2e/lane/km)
ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของการก่ อสร้ างอุโมงค์ที่มีรูปแบบการก่ อสร้ างต่ างกันทั้งในงานวิจยั นี้ และ
งานวิจยั จากต่างประเทศซึ่ งมีการประเมินในกระบวนการก่อสร้าง โดยพิจารณาแหล่งกําเนิ ดจากการได้มาซึ่ งวัสดุ
การขนส่ ง และการใช้เชื้ อเพลิงของเครื่ องจักร พบว่าการก่อสร้างอุโมงค์ Cross rail และ CTRL ที่มีวิธีการก่อสร้าง
แบบ TBM มี ป ริ มาณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อนกระจกสู ง กว่ า วิ ธี อื่ น คื อ 23,652.00 และ 13,986.00 tCO2e/lane/km
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ตามลําดับ รองลงมาคื อการก่อสร้างอุโมงค์ DST ที่ มีวิธีการก่อสร้างแบบ NATM มีปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกเท่ า กับ 13,016.00 tCO2e/lane/km และวิ ธี ก ารก่ อ สร้ า งอุ โ มงค์แ บบ Cut & Cover ในการก่ อ สร้ า งอุ โ มงค์
Wildlife Overpass (งานวิจยั นี้ ) และอุโมงค์ Sheikn Zayed มีปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเท่ากับ 8,808.73 และ
10,125.00 tCO2e/lane/km ตามลําดับ เมื่อพิจารณาจากแหล่งกําเนิ ดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก วิธีการก่อสร้างอุโมงค์
แบบเปิ ดหน้าดินแล้วถมกลับมีสัดส่ วนการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการได้มาซึ่ งวัสดุสูงสุ ดคือ 90.16% (Wildlife
Overpass) และ 85% (Sheikn Zayed Tunnel) ตามลําดับ เนื่ องจากมี ปริ มาณการใช้วสั ดุชนิ ดคอนกรี ตสําเร็ จรู ปและ
เหล็กเส้นสํา หรั บ การหล่ อชิ้ นส่ วนผนังอุโ มงค์ช นิ ดคอนกรี ต เสริ มเหล็ก ในขณะที่ วิธีการก่ อสร้ า งอุโ มงค์แ บบ
NATM และ TBM มีสดั ส่ วนการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการใช้เครื่ องจักรสู งกว่าวิธีการก่อสร้างอุโมงค์แบบ Cut
& Coverโดยมีค่าเท่ากับ 7–39% ดังแสดงในตาราง Table 5 เนื่ องจากมีการใช้เครื่ องจักรแบบหัวเจาะขนาดใหญ่ใน
การขุดเจาะอุโมงค์ต่อเนื่องเป็ นเวลานาน
เมื่ อเปรี ยบเที ยบปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการก่ อสร้างอุโมงค์ดว้ ยวิธีอื่นๆในงานวิจยั จาก
ต่างประเทศกับในงานวิจยั นี้ ที่ใช้วิธีการก่ อสร้างแบบเปิ ดหน้าดิ นแล้วถมกลับในหน่ วยตันคาร์ บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อเลนต่อกิโลเมตร ดังแสดงในตาราง Table 5 พบว่าปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสู งสุ ดในงานวิจยั
จากต่างประเทศมีค่ามากกว่างานวิจยั นี้ ประมาณ 1.2–2.7 เท่า เนื่ องจากมีรูปแบบวิธีการก่อสร้างที่ต่างกันซึ่ งเกิดจาก
ลักษณะภูมิประเทศในแต่ละที่ไม่เหมือนกัน ชนิดของเครื่ องจักรที่ใช้ในการขุดเจาะอุโมงค์ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่ งการใช้
เครื่ องจักรแบบหัวเจาะจะใช้ระยะเวลาดําเนินงานนานซึ่ งทําให้มีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงมากตามไปด้วย

สรุ ป

จากผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการก่อสร้างทางเชื่ อมผืนป่ าสรุ ปได้ว่าในกระบวนการ
ก่อสร้างอุโมงค์สัตว์ป่าข้ามและสะพานยกระดับสัตว์ลอดขึ้นอยู่กบั ขนาดของสิ่ งก่อสร้าง เช่ น เส้นผ่านศูนย์กลาง
และความยาวของอุโมงค์ ปริ มาณการใช้วสั ดุก่อสร้าง ระยะทางการขนส่ ง และปริ มาณการใช้เชื้ อเพลิง ซึ่ งแต่ละ
รู ปแบบมีลกั ษณะและวิธีการก่ออสร้างที่ มีรูปแบบแตกต่างและซับซ้อนขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยต่างๆ ตามจุดประสงค์ของ
การใช้งาน เทคนิ ค และวิ ธี การก่ อสร้ า ง เครื่ องจักรที่ ใ ช้ใ นการก่ อ สร้ า ง ซึ่ งปั จจัย ทั้งหมดขึ้ นอยู่ กับสภาพทาง
ธรณี วิทยา สภาพภูมิประเทศ โดยในงานวิจยั นี้ แหล่งกําเนิ ดที่ทาํ ให้เกิ ดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกมากที่สุดมาจาก
การได้มาซึ่ งวัสดุ ซ่ ึ งมี มากถึ ง 90% ดังนั้นแนวทางสําหรับการลดปริ มาณปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจึ งควรพิจารณา
รู ปแบบการก่อสร้างที่มีการใช้วสั ดุในปริ มาณที่เหมาะสมตามการออกแบบและกําหนดแผนการใช้ปริ มาณวัสดุให้
พอดีต่อปริ มาณงาน เพื่อลดการเกิดของเสี ยจากวัสดุก่อสร้าง และเลือกวัสดุก่อสร้างที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมโดยมี
ค่าการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกน้อยกว่าวัสดุชนิ ดเดี ยวกัน ด้านผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมที่ เกิ ดจากการปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจกจากกิจกรรมในกระบวนการก่อสร้างในระยะก่อสร้าง ซึ่ งประเมินจากมาตรฐาน IPCC ส่ งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมระดับปานกลาง ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่ งผลให้อุณหภูมิโลกสู งขึ้ น
ภายหลังจากโครงการแล้วเสร็ จส่ งผลกระทบต่อสัตว์ป่าต่อการใช้ประโยชน์พ้ืนที่จากแนวเชื่อมผืนป่ าส่ งผลให้สตั ว์
ป่ าเสี ยชีวิตจากการถูกรถชนน้อยลงและสามารถใช้พ้ืนที่แนวเชื่ อมผืนป่ าเพื่อขยายพันธุ์และสามารถหาแหล่งอาหาร
แหล่งที่อยูอ่ าศัยเพิ่มมากขึ้น
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บทคัดย่ อ

ในการศึกษาได้ทาํ การหาปริ มาณไมโครพลาสติกชนิ ดเส้นใยที่ถูกปล่อยจากการซักเสื้ อโพลีเอสเตอร์ 100% โดย
การใช้เครื่ องซักผ้าเทียบกับการซักผ้าด้วยมือ ในการทดลองได้ทาํ การเก็บนํ้าทิ้งจากขั้นตอนการซักผ้าด้วยผงซักฟอกและนํ้า
ทิ้งจากขั้นตอนการล้างผ้ามาผ่านตะแกรงขนาดรู 300 และ 20 ไมโครเมตร ตามลําดับ พบว่าการซักด้วยเครื่ องมีปริ มาณเส้น
ใยเฉลี่ยจากนํ้าซักและนํ้าล้างผ้าค้างอยูบ่ นตะแกรงขนาด 300 ไมโครเมตร มากกว่านํ้าทิ้งจากการซักด้วยมือ 27.62 % และ
5.81 % ตามลําดับ คิดเป็ นปริ มาณเส้นใยเฉลี่ยที่ ถูกปล่อยจากการซักด้วยเครื่ อง 1.66 และ 1.43 มิลลิกรัม และซักด้วยมื อ
จํานวน 1.20 และ 1.35 มิลลิกรัมจากนํ้าซักและนํ้าล้างผ้าที่คา้ งบนตะแกรง 300 ไมโครเมตรตามลําดับ โดยเส้นใยดังกล่าวมี
เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 17.72 และ 15.66 ไมโครเมตร ความยาวเฉลี่ย 1.57 และ 1.59 มิลลิเมตร จากนํ้าซักผ้าและนํ้าล้างผ้า
ตามลําดับ แต่การซักด้วยมือมีปริ มาณเส้นใยจากนํ้าซักค้างอยูบ่ นตะแกรงขนาด 20 ไมโครเมตร มากกว่านํ้าซักจากเครื่ องซัก
ผ้า 31.16% คิดเป็ นปริ มาณเส้นใยเฉลี่ยที่ถูกปล่อยจากการซักด้วยเครื่ อง 1.62 และ 2.02 มิลลิกรัมและซักด้วยมือจํานวน 2.35
และ 1.83 มิลลิกรัมจากนํ้าซักและล้างผ้าที่คา้ งบนตะแกรง 20 ไมโครเมตรตามลําดับ โดยเส้นใยดังกล่าวมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
เฉลี่ย 17.49 และ 17.65 ไมโครเมตร และความยาวเฉลี่ย 1.21 และ 1.29 มิลลิเมตร จากนํ้าซักและล้างผ้า ตามลําดับ
คําสําคัญ: นํ้าทิ้งจากการซักผ้า,โพลีเอสเตอร์,ไมโครพลาสติก

Abstract

The objective of this study was to evaluate the amount of fibrous microplastics released from washing machine
compared to handwashing of 100% polyester T-shirts. In the experiments, the effluent collected from discharged detergent
water and rinse water were sieved through 300 and 20 μm meshes, consecutively. The results showed that fibrous
microplastics found in discharged detergent water and rinse water from washing machine stayed on the 300 μm mesh were
higher than those from hand washing by 27.62% and 5.81%, respectively. The estimated amount of fibrous microplastics
from discharged detergent water and rinse water from washing machine were 1.66 and 1.43 mg, where those from
handwashing were 1.20 and 1.35 mg, respectively. The average size of fibers from discharged detergent water and rinse
water were 17.72 and 15.66 μm in diameter, and 1.57 and 1.59 mm in length. On the contrary, fibrous microplastics found
in discharged detergent water from hand washing stayed on the 20 μm mesh were higher than those from washing machine
by 31.16 % . The estimated amount of fibrous microplastics from discharged detergent water and rinse water from washing
machine were 1.62 and 2.02 mg, where those from handwashing were 2.35 and 1.83 mg, respectively. The average size of
fibers from discharged detergent water and rinse water were 17.49 and 17.65 μm in diameter, and 1.21 and 1.29 mm in
length.
Keywords: wastewater from washing process, polyester, microplastic
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คํานํา

ปั จจุ บนั พลาสติ กเข้ามามี บทบาทรอบตัวมากมาย ซึ่ งผลิ ตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในชี วิตประจําวันทําจาก
พลาสติ ก เนื่ องจากพลาสติ กสามารถนํา มาขึ้ นรู ปได้ง่ายด้วยต้นทุ นการผลิ ตตํ่า และนํา มาใช้งานได้หลากหลาย
เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ เครื่ องใช้ในครัวเรื อน ของเล่นเด็ก เครื่ องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น ด้วยปริ มาณพลาสติก
ที่ เพิ่มมากขึ้ นและการจัดการขยะที่ ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ จึ งก่อให้เกิ ดขยะพลาสติ ก ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
และยังมี ภยั พลาสติ กอี กรู ปแบบหนึ่ ง ที่ เรี ยกว่าไมโครพลาสติ ก ไมโครพลาสติ กเป็ นพลาสติ กที่ มีขนาดเล็กกว่า
5 มิ ลลิ เมตร ไมโครพลาสติ กมี ที่มาจากหลายแหล่ง เช่ น เกิ ดจากการเสี ยดสี ของยางรถยนต์กบั ถนน หรื อสี ที่ใช้
ทาอาคารหรื อยานพาหนะ เม็ดพลาสติ กที่ เป็ นวัสดุ ต้ งั ต้นของการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์พลาสติ ก เม็ดพลาสติ กที่ อยู่ใน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ท าํ ความสะอาด หรื อแม้กระทั่งผ้า ที่ ทาํ จากใยสังเคราะห์ ไมโครพลาสติ กเหล่ านี้ สามารถลอดผ่าน
จากกระบวนการบําบัดนํ้าเสี ยลงสู่ ทะเลได้ อีกทั้งขยะพลาสติ กที่ มีขนาดใหญ่ที่ล่องลอยอยู่ในทะเลเมื่อถูกรังสี ยูวี
จากดวงอาทิตย์ จะสลายโครงสร้างเป็ นชิ้นเล็กลงได้ กลายเป็ นไมโครพลาสติก
การปนเปื้ อนของไมโครพลาสติ กที่พบในสิ่ งแวดล้อมส่ วนหนึ่ งมาจากการซักเสื้ อผ้าที่ผลิตมาจากเส้นใย
สังเคราะห์ โดยหลุ ด ออกมาจากการซักผ้า นักวิ ท ยาศาสตร์ ได้ทาํ การทดสอบเสื้ อผ้า ที่ ทาํ จากพลาสติ ก 3 ชนิ ด
ได้แก่ acrylic, polyester และ cotton-polyester เพื่อจะดูวา่ เสื้ อผ้าที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ประเภทไหน มีชิ้นส่ วนหลุด
ออกมาเยอะที่สุด โดยการนําเครื่ องซักผ้าไปติดตั้งเครื่ องกรองพิเศษ เพื่อจะจับและวัดปริ มาณไมโครพลาสติกที่ หลุด
ออกมาจากการซักผ้า ซึ่ งได้ขอ้ สรุ ปของการทดลองพบว่า เสื้ อผ้าที่ มีใยผ้า acrylic มีเศษชิ้ นส่ วนหลุดออกมาเยอะ
ที่ สุ ด ที่ 728,789 เส้ น ใยต่ อ การซั ก 1 ครั้ ง (Napper and Thompson, 2016)ในการซั ก ผ้า แต่ ล ะครั้ ง จะมี เ ส้ น ใย
จากไมโครพลาสติกหลุดออกมา เนื่องจากเครื่ องซักผ้าส่ วนใหญ่จะไม่มีเครื่ องกรองที่สามารถดักจับไมโครพลาสติก
เหล่านี้ ได้ จึ งทําให้เศษต่ าง ๆ จากเสื้ อผ้าของเราโดนระบายทิ้ งไปกับนํ้า จากนั้นไมโครพลาสติ กบางส่ วนก็ จะ
เดิ นทางต่อไปยังโรงบําบัดนํ้าเสี ย ซึ่ งอาจจะไม่สามารถถูกกําจัดได้หมด เนื่ องจากระบบบําบัดนํ้าเสี ยชุ มชนส่ วน
ใหญ่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อกําจัดของแข็งที่ มีขนาดเล็กมากที่ ไม่สามารถถูกย่อยสลายได้ดว้ ยกระบวนการทาง
ชีวภาพ เช่น ไมโครพลาสติก จึงทําให้ไมโครพลาสติกเหล่านี้หลุดไปยังแหล่งนํ้าธรรมชาติ
งานวิจยั นี้ ได้ทาํ การศึ กษาหาปริ มาณไมโครพลาสติ กจากการซักเสื้ อผ้าพอลิเอสเตอร์ 100% ด้วยเครื่ องซักผ้า
ฝาบน และการซักผ้าด้วยมือ เพื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณการปลดปล่อยไมโครพลาสติกจากวิธีการซักที่แตกต่างกัน

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์ ที่ใช้
1.) เครื่ องซักผ้าฝาบน SAMSUNG รุ่ น WA75H4000SG/ST 2.) เสื้ อโพลีเอสเตอร์ 100%
3.) ตะแกรง (Sieve) ขนาด 330 ไมโครเมตร และ 20 ไมโครเมตร 4.) ผงซักฟอกและกะละมัง
อุปกรณ์ การวิเคราะห์
1.) เครื่ องวัดความขุ่น (Turbidity Meter) 2.) ชุดกรองสู ญญากาศ 3.) เครื่ องชัง่ นํ้าหนักทศนิยม 4 ตําแหน่ง
4.) ตูอ้ บ 105 องศาเซลเซี ยส 5.) ตูด้ ูดความชื้น 6.) กระดาษกรองเบอร์ 1 ขนาดรู กรอง 11 ไมครอน
7.) กล้อง stereo microscope รุ่ น Stemi 2000-C
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วิธีการทดลอง
การทดลองจะแบ่งออกเป็ น 2 ชุดการทดลองและ 1 ชุดควบคุม ชุดการทดลอง 2 ชุด คือชุดการทดลองที่ซกั
ด้วยเครื่ องซักผ้า (เสื้ อตัวที่ 1 และ 2) และการซักด้วยมือ (เสื้ อตัวที่ 3 และ 4) และชุดควบคุมการทดลอง (เสื้ อตัวที่ 5
และ 6) คือการแช่ผา้ ทิ้งไว้ในนํ้าซักและนํ้าล้างโดยไม่ได้มีการปั่นหรื อขยี้ผา้ โดยนํ้าหนักเสื้ อตัวที่ 1–6 ดังนี้ 93.2465
กรัม, 86.2690 กรัม, 79.6036 กรัม, 84.5092 กรัม, 79.6036 กรัม และ 89.2054 กรัม ตามลําดับ ทําการซักตัวละ 20
ครั้ง โดยในแต่ละครั้งของการทดลอง จะใช้ปริ มาณนํ้าซักเท่ากับ 22.5 ลิตรและนํ้าล้างเท่ากับ 27.5 ลิตร ปริ มาณนํ้าที่
ใช้ในแต่ละครั้งและแต่ละชุดของการทดลองเท่ากัน ทั้งในการซักด้วยเครื่ อง ซักด้วยมือและชุดควบคุม ในการเก็บ
ตัวอย่างในแต่ละครั้ง เพื่อนํามาวิเคราะห์ ได้เก็บนํ้าทิ้งจากการซักผ้าด้วยวิธีการซักด้วยเครื่ องซักผ้า ซักด้วยมือ และ
ชุดควบคุม โดยได้ทาํ การเก็บแยกนํ้าทิ้งจากขั้นตอนการซักผ้าด้วยผงซักฟอก (รวมนํ้าที่ออกมาจากการบิดผ้า) และ
ขั้นตอนการล้า งผ้า (รวมนํ้า ที่ อ อกมาจากขั้นตอนการบิ ด ผ้า) จากนั้นนํา นํ้า ดังกล่ า วมาผ่านตะแกรง ขนาด 300
ไมโครเมตร และขนาด 20 ไมโครเมตร โดยให้ตะแกรงขนาด 300 ไมโครเมตร อยูข่ า้ งบนและขนาด 20 ไมโครเมตร
อยู่ขา้ งล่าง หลังจากนั้นเก็บนํ้าจากตะแกรงแต่ละขนาด ใส่ ในขวดขนาด 600 มิลลิลิตร โดยแยกขวดกันระหว่าง
นํ้า ที่ ไ ด้จากตะแกรงขนาด 300 ไมโครเมตรและตะแกรงขนาด 20 ไมโครเมตร ทํา การทดลองทั้งหมด 20 ครั้ ง
โดยในแต่ ละครั้ งมี ปริ มาณนํ้า ปริ มาณ แล้วนํา มาวิ เ คราะห์ ด ้วยวิ ธีการวัด ความขุ่น และการชั่งนํ้า หนักเส้นใย
ที่อยูบ่ นตะแกรง ทําการบันทึกผล และวิเคราะห์ผลการทดลอง
วิธีการวิเคราะห์
1.การวัดความขุ่น เติ มนํ้าตัวอย่างขนาด 600 มิลลิลิตร ที่ ได้จากการทดลอง ลงในหลอดขนาด 15 มิลลิลิตร
โดยมีการเขย่าขวดเพื่อให้เส้นใยเกิดการกระจายตัว และนํามาวัดความขุ่น ด้วยเครื่ องวัดความขุ่น (Turbidity meter)
หลังจากนั้นทํา การบันทึ กผลการวิเคราะห์ เมื่ อได้ผลการวิเคราะห์แ ล้วให้เ ทตัวอย่างนํ้ากลับคื นลงในขวด 600
มิลลิลิตร
2.ชั่ งนํา้ หนักเส้ นใย นํากระดาษกรองเบอร์ 1 ขนาดรู กรอง 11 ไมครอน พรมด้วยนํ้ากลัน่ และวางบนถ้วย
อลูมิเนี ยม นําไปอบที่ อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง และทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 10 นาที
แล้วมาเข้าตูด้ ูดความชื้ นเป็ นเวลา 20 นาที เพื่อไล่ความชื้ น ชัง่ นํ้าหนักกระดาษกรองที่ ที่ผ่านตูอ้ บความชื้ นแล้วใน
หน่วยมิลลิกรัม จํานวน 3 ครั้ง หาค่าเฉลี่ย และบันทึกผล เขย่าตัวอย่างนํ้า เทตัวอย่างนํ้าที่ ผ่านการวัดความขุ่นแล้ว
ผ่านกระดาษกรองที่เตรี ยมไว้ลงกระดาษกรอง ด้วยชุดกรองสุ ญญากาศ อบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซี ยส 1 ชัว่ โมง
และนําไปเก็บไว้ในตูด้ ูดความชื้น ชัง่ นํ้าหนักกระดาษกรอง จํานวน
3.ครั้งแล้วหา ค่าเฉลี่ย และบันทึกผล
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Table 1 Average turbidity of suspended fibrous microplastics in DI water (20 washing cycles): from detergent
discharge
Turbidity – microplastics released
from detergent discharge on a 300
μm-mesh sieve

Washing machine
T-shirts1 T-shirts2
0.65
0.59
0.62

Average (NTU)
Average 2 Samples (NTU)

% Turbidity - handwashing more
than washing machine
Turbidity – microplastics released
from detergent discharge on a 20
μm-mesh sieve

Washing machine

T-shirts4
0.79

T-shirts5
0.72

0.87

Washing machine

Handwashing

T-shirts1 T-shirts2
0.92
0.97
0.94

T-shirts3
1.72

T-shirts6
0.76
0.74

Control set

T-shirts4
1.45

T-shirts5
0.90

1.59

T-shirts6
0.74
0.82

40.44

Handwashing

Control set (A)

2

Washing machine

2

Turbidity (NTU)

Turbidity (NTU)

T-shirts3
0.96

Control set

29.18

Average (NTU)
Average 2 Samples (NTU)
% Turbidity -handwashing more
than washing machine

2.5

Handwashing

Handwashing

Control set (B)

1.5

1.5
1

1

0.5

0.5
0

0

2

4

6

8

12

Number of washes

Washing machine

14

16

18

Control set (C)

Handwashing

0

20

0

5

Washing machine

4

10

Number of washes

15

Handwashing

20

Control set (D)

Turbidity (NTU)

4

10

Turbidity (NTU)

3

3

2

2

1

1

0

0

0

2

4

6

8

10

12

Number of washes

14

16

18

20

0

5

10

Number of washes

15

Fig. 1 Average turbidity of suspended fibrous microplastics in DI water (20 washing cycles): from detergent
discharge; microplastics on a 300 μm-mesh sieve: (A) and (B), microplastics on a 20 μm-mesh sieve: (C) and (D)
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Table 2 Average turbidity of suspended fibrous microplastics in DI water (20 washing cycles): from rinse water
Turbidity – microplastics released
from rinse water on a 300 μmmesh sieve

Washing machine
T-shirts1 T-shirts2
0.51
0.63
0.57

Average (NTU)
Average 2 Samples (NTU)
% Turbidity - washing machine
more than handwashing
Turbidity – microplastics released
from rinse water on a 20 μm-mesh
sieve

Washing machine

Washing machine

T-shirts5
0.48

Handwashing

T-shirts1 T-shirts2
0.61
1.07
0.84

T-shirts3
1.07

T-shirts6
0.45
0.47

T-shirts4
1.04
1.05

Control set
T-shirts5
0.64

T-shirts6
0.57
0.60

20.35

Handwashing

(A)

Control set

Washing machine

3

Handwashing

Control set

(B)

2

1

1

0.5

0

0
0

2

4

6

8

10

12

Number of washes

Washing machine

2.5

14

16

18

0

20

Control set (C)

Handwashing

5

Washing machine

2

10

Number of washes

15

20

Control set (D)

Handwashing

1.5

2

Turbidity (NTU)

Turbidity (NTU)

T-shirts4
0.54
0.54

Turbidity (NTU)

Turbidity (NTU)

T-shirts3
0.55

Control set

4.65

Average (NTU)
Average 2 Samples (NTU)
% Turbidity -handwashing more
than washing machine
1.5

Handwashing

1.5
1

1

0.5

0.5
0

0

2

4

6

8

10

12

Number of washes

14

16

18

20

0

0

5

10

Number of washes

15

Fig. 2 Average turbidity of suspended fibrous microplastics in DI water (20 washing cycles): from rinse water;
microplastics on a 300 μm-mesh sieve: (A) and (B), microplastics on a 20 μm-mesh sieve: (C) and (D)
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จากค่าเฉลี่ยจะเห็นได้ว่าค่าความขุ่นของนํ้าผ่านตะแกรงขนาด 20 ไมโครเมตรทั้งซักและล้างผ้ามีค่าความ
ขุ่นที่มากกว่าขนาด 300 ไมโครเมตร แสดงดัง Table 1 และ Table 2 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
ความขุ่นกับจํานวนครั้งที่ ซักโดยการแช่ ผา้ พบว่ามีแนวโน้มไปในทางเดียวกันคื อ เมื่อจํานวนครั้งที่ ซักมากขึ้ นไป
จนถึง 20 ครั้งความขุ่นมีแนวโน้มที่ลดลง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั (ณัฏฐ์นรี และ วริ ษา, 2562) แสดงดัง Fig. 1 และ
Fig. 2
Table 3 Average amount of fibrous microplastics released from detergent discharge (20 washing cycles)
Amount of fibrous microplastics released from Washing machine
Handwashing
Control set
detergent discharge on a 300 μm-mesh sieve T-shirts1 T-shirts2 T-shirts3 T-shirts4 T-shirts5 T-shirts6
Average (mg)
1.75
1.57
1.03
1.37
1.05
0.85
Average 2 Samples (mg)
1.66
1.20
0.95
% amount of fibrous microplastics from washing machine
27.62
more than those from handwashing
Amount of fibrous microplastics released from Washing machine
Handwashing
Control set
detergent discharge on a 20 μm-mesh sieve
T-shirts1 T-shirts2 T-shirts3 T-shirts4 T-shirts5 T-shirts6
Average (mg)
1.61
1.62
2.85
1.85
1.15
0.93
Average 2 Samples (mg)
1.62
2.35
1.04
% amount of fibrous microplastics from handwashing
31.16
more than those from washing machine
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

Fig. 3 Fibrous microplastics from detergent discharge; on a 300 μm-mesh sieve: washing machine (A),
handwashing (B), control set (C); and on a 20 μm-mesh sieve: washing machine (D), handwashing (E), control set
(F)
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Table 4 Average amount of fibrous microplastics released from rinse water (20 washing cycles)
Amount of fibrous microplastics released
from rinse water on a 300 μm-mesh sieve

washing machine
T-shirts1
1.44

Average (mg)
Average 2 Samples (mg)
% amount of fibrous microplastics from washing
machine more than those from handwashing
Amount of fibrous microplastics released
from rinse water on a 20 μm-mesh sieve

T-shirts2
1.43
1.43

handwashing
T-shirts3
1.60

T-shirts4 T-shirts5 T-shirts6
1.10
0.52
0.53
1.35
0.53

5.81
washing machine

T-shirts1
2.34

Average (mg)
Average 2 Samples (mg)
% amount of fibrous microplastics from washing
machine more than those from handwashing

control set

T-shirts2
1.69
2.02

handwashing
T-shirts3
1.69

control set

T-shirts4 T-shirts5 T-shirts6
1.96
0.67
0.75
1.83
0.71

9.26

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

Fig. 4 Fibrous microplastics from rinse water; on a 300 μm-mesh sieve: washing machine (A), handwashing (B),
control set (C); and on a 20 μm-mesh sieve: washing machine (D), handwashing (E), control set (F)
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ผลการศึกษาขนาดเส้นใยโดยเฉลี่ย พบว่าเส้นใยที่คา้ งบนตะแกรงขนาด 300 μm มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย
17.72 และ 15.66 μm ความยาวเฉลี่ย 1.57 และ 1.59 mm จากนํ้าซักผ้าและนํ้าล้างผ้าตามลําดับ โดยมีขนาดเส้นใย
ใกล้เคียงกับที่คา้ งบนตะแกรงขนาด 20 μm มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 17.49 และ 17.65 μm และความยาวเฉลี่ย 1.21
และ 1.29 mm จากนํ้าซักและล้างผ้า ตามลําดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบหาปริ มาณเส้นใยจากการซักด้วยเครื่ องและซักด้วยมือพบว่า โดยเฉลี่ยการซักด้วยเครื่ องซัก
ผ้าจะปล่อยเส้นใย มากกว่าการซักด้วยมือ ยกเว้นเส้นใยจากนํ้าซักผ้า ที่คา้ งอยู่บนตะแกรงขนาด 20 μm โดยเฉลี่ย
แล้วจะปล่อยเส้นใยจากการซักด้วยมือมากกว่าการซักด้วยเครื่ อง แสดงดัง Table 3 และ Table 4
จากผลการทดลองพบว่าปริ มาณเส้นใยที่มีขนาด 20–300 ไมครอน มีปริ มาณมากกว่าเส้นใยที่มีขนาดใหญ่
กว่า 300 ไมครอน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (MERMAID, 2017) โดยความต่ างของปริ มาณเส้นใยที่ ขนาด
ต่างกันนี้ จะเห็นได้ชดั มากกับการซักมือ โดยอาจเป็ นผลจากแรงในการใช้มือขยี้ที่ควบคุมได้ยากและอาจทําให้เส้น
ใยขนาดเล็กหลุดออกมาได้มากกว่าการซักเครื่ อง

สรุ ป

ไมโครพลาสติ กชนิ ดเส้นใยจากผ้าใยสังเคราะห์สามารถปะปนกับนํ้าทิ้งจากการซักผ้าด้วยเครื่ องซักผ้า
การซักด้วยมือ และการแช่ผา้ ทิ้งไว้ โดยพบว่าทั้งในนํ้าซักผ้าและนํ้าล้างผ้ามีไมโครพลาสติ กชนิ ดเส้นใยปะปนอยู่
นอกจากนี้ ขนาดของเส้นใยโดยเฉลี่ ยที่ พบทั้งในนํ้าซักผ้าและนํ้าล้างผ้าทั้งที่ คา้ งบนตะแกรงขนาด 20 และ 300
ไมโครเมตรมีขนาดใกล้เคียงกัน เนื่ องจากปั จจัยที่ทาํ ให้เส้นใยค้างบนตะแกรงนอกจากขึ้นกับขนาดของเส้นใยแล้ว
ยังขึ้นกับลักษณะที่เส้นใยสัมผัสตะแกรงด้วย (แนวตั้งฉาก แนวเฉี ยง หรื อแนวนอน)
จากผลการวิเคราะห์พบว่าความขุ่นและปริ มาณของเส้นใยมีความสัมพันธ์กนั เนื่ องจากเส้นใยขนาดเล็ก
เป็ นอนุภาคที่ทาํ ให้เกิดความขุ่นในนํ้า โดยผลการทดลองมีความสอดคล้องกันคือ เมื่อจํานวนครั้งในการซักเพิ่มมาก
ขึ้นความขุ่นของนํ้าทิ้งทั้งจากขั้นตอนการซักและการล้างผ้าจะน้อยลง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (MERMAID,
2017) แสดงให้เห็นว่าในการซักครั้งแรกจะมีการปล่อยไมโครไฟเบอร์ ออกมามาก อาจจะมีการดําเนิ นการซักผ้าที่มี
การควบคุมก่อนวางจําหน่ าย (การจับไมโครไฟเบอร์ ที่ปล่อยออกมา) และสามารถเป็ นแนวทางในการนําไปหา
วิธีการลดปริ มาณไมโครพลาสติกได้ ลดการผลิตและการใช้เสื้ อผ้าใยสังเคราะห์หาวิธีที่ทาํ ให้ไมโครไฟเบอร์ หลุด
ร่ วงจากเนื้อผ้าน้อยที่สุด ผูผ้ ลิตเครื่ องซักผ้าควรออกแบบเครื่ องซักผ้าที่มีฟิลเตอร์กรองไมโครไฟเบอร์ออกจากนํ้าทิ้ง

กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึ กษาที่คอยให้คาํ ปรึ กษา เพื่อการดําเนินงานวิจยั สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครจํานวน 8 โรง
Estimation of greenhouse gases from 8 central municipal wastewater treatment plants in Bangkok
ธิดารัตน์ มาละวรรณา*, สุ ชีลา พลเรื อง
Thidarad Malawanna*, Sucheela Polruang
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ 10900
Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand.
* Corresponding author. E-mail address: thidarad.m@ku.th

บทคัดย่ อ

งานวิจัยนี้ ได้ทาํ การศึ กษาปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกที่ เกิ ดขึ้ นจากโรงควบคุ มคุ ณ ภาพนํ้าเสี ยชุ ม ชนขนาดใหญ่
จํ า นวน 8 โรง ของกรุ งเทพมหานครฯ ปี 2560 เพื่ อ หาค่ า ศั ก ยภาพที่ ท ํา ให้ เ กิ ด ภาวะโลกร้ อ นในหน่ ว ยปริ มาณ
คาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปริ มาตรนํ้าเสี ย (kgCO2eq./m3) จากการศึกษาพบว่า มีปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้นอยู่
ในช่วง 0.1838–0.7152 kgCO2eq./m3 เกิ ดจากกิ จกรรมการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก 2 ทาง คือทางตรง ได้แก่ การย่อยสลาย
สารอินทรี ยใ์ นระบบที่อยูใ่ นช่วง 0.0253-0.0610 kgCO2eq./m3 และทางอ้อม ได้แก่ การใช้ไฟฟ้าอยูใ่ นช่วง 0.1454–0.6233
kgCO2eq./m3 (การปลดปล่อยมากที่ สุด) การใช้สารเคมีอยู่ในช่วง 0.00002–0.00037 kgCO2eq./m3 การย่อยสลายของกาก
ตะกอนในนํ้ าทิ้ ง อยู่ ใ นช่ ว ง 0.0019–0.0054 kgCO2eq./m3 และการขนส่ ง กากตะกอนไปกํา จั ด อยู่ ใ นช่ ว ง 0-0.0009
kgCO2eq./m3 โรงที่ มีการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกมากที่ สุด คื อโรงควบคุมคุณภาพนํ้าทุ่งครุ โดยปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกขึ้นกับคุณภาพนํ้าขาเข้า ประเภทและประสิ ทธิภาพของระบบ คุณภาพนํ้าทิ้งและตะกอน เป็ นต้น
คําสําคัญ: ระบบบําบัดนํ้าเสี ยชุมชน, ก๊าซเรื อนกระจก, ภาวะโลกร้อน

Abstract

The Objective of this research was to estimate greenhouse gas (GHG) emission from 8 large municipal wastewater
treatment plants (WWTP) in Bangkok in 2017. The functional unit was given as kilogram carbon dioxide equivalent per
cubic meter wastewater (kgCO2eq./m3). During this period, the total amount of GHG was 0.1838–0.7152 kgCO2eq./m3.
Direct GHG emission was 0.0253–0.0610 kgCO2eq./m3, which was the degradation of organic matter in wastewater.
Indirect GHG emissions, included electricity consumption, chemical use, degradation of sludge existing in treated effluent,
and transportation of sludge to the central sludge treatment plant, were 0.1454–0.6233, 0.00002–0.00037, 0.0019-0.0054 and
0-0.0009 kgCO2eq./m3, respectively. The result showed that Thungkru wastewater treatment plant had the highest GHG
emission. GHG emission from WWTP depends on several factors, including wastewater characteristics, type and efficiency
of WWTP, treated effluent, sludge property etc.
Keywords: domestic wastewater treatment, greenhouse gases, global warming
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คํานํา

ปัจจุบนั การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทวีความรุ นแรงและส่ งผลกระทบเป็ นวงกว้าง โดยสาเหตุส่วน
หนึ่ งเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากกิ จกรรมของมนุ ษย์ที่มีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
(Greenhouse Gas) โดยทาง Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (Michiel et al., 2006). ระบุ ว่ า
ระบบบําบัดนํ้าเสี ยถูกกําหนดเป็ นแหล่งกําเนิ ดก๊าซเรื อนกระจก โดยเฉพาะก๊าซ CH4 และ N2Oโดยก๊าซเรื อนกระจก
ส่ วนใหญ่ถูกปลดปล่อยจากกระบวนการที่มีการใช้ไฟฟ้ าของระบบ โดยเฉพาะในระบบบําบัดนํ้าเสี ยแบบใช้อากาศ
ระบบเติ ม อากาศเป็ นส่ ว นหนึ่ งที่ มี ก ารปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อนกระจกสู ง สุ ด (Polruang et al., 2018) ปั จ จุ บ ั น
กรุ งเทพมหานครมี ร ะบบบํา บัด นํ้า เสี ย รวมขนาดใหญ่ ทั้งหมด 8 แห่ งได้แ ก่ โรงควบคุ มคุ ณ ภาพนํ้า สี่ พ ระยา
รัตนโกสิ นทร์ ช่องนนทรี หนองแขม ทุ่งครุ ดินแดง จตุจกั ร และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่ อ โดย
สามารถบํา บัด นํ้า เสี ย ได้ร วมทั้งสิ้ น 1,112,000 m3/day ปริ มาณนํ้า เสี ย ที่ บาํ บัด ได้จริ งในปี 2560 เท่ า กับ 866,414
m3/day (สํานักงานจัดการคุณภาพนํ้า กรุ งเทพมหานคร, 2561) ระบบบําบัดนํ้าเสี ยแต่ละชนิ ดมีกระบวนการทํางาน
และการเดินระบบที่แตกต่างกัน ซึ่ งมีผลต่อการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกแตกต่างกันทั้งชนิดและปริ มาณ
งานวิจยั นี้ ได้ทาํ การศึ กษาปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่ เกิ ดขึ้ นจากระบบบําบัดนํ้าเสี ยชุ มชน จํานวน 8 โรง
ใหญ่ของกรุ งเทพมหานครฯ ในปี พ.ศ. 2560 ใช้แนวทางการประเมินของ U.S.EPA (2010) และแนวทางการคํานวณ
ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกจากกิ จกรรมขององค์กร (2561) โดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินปริ มาณก๊าซเรื อน
กระจกของระบบบํา บั ด นํ้ าเสี ยชุ ม ชน เพื่ อ หาค่ า ศั ก ยภาพที่ ท ํา ให้ เ กิ ด ภาวะโลกร้ อ นในหน่ ว ยกิ โ ลกรั ม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อลูกบาศก์เมตร รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากระบบ
บําบัดนํ้าเสี ยชุมชนต่อไป

วิธีการวิจัย

ในงานวิจยั นี้ ศึกษาการประเมินก๊าซเรื อนกระจกของโรงควบคุมคุณภาพนํ้า กรุ งเทพมหานคร จํานวน 8

โรง ใช้ขอ้ มูลในปี 2560 โดยขอบเขตการศึกษารวบรวมข้อมูลกิจกรรมด้านการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางตรงจาก
ระบบบําบัดนํ้าเสี ย เช่ น อัตราการไหลของระบบบําบัดนํ้าเสี ย (m3/day) ปริ มาณความสกปรกในรู ปบี โอดี (BOD)
ก่ อ นและหลังบํา บัด (mg/l) ปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) ก่ อนและหลังบํา บัด (mg/l) เป็ นต้น ส่ วนข้อมู ล
กิจกรรมด้านการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางอ้อมจากระบบบําบัดนํ้าเสี ย ได้แก่ ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ า สารเคมี และ
การเดินทางขนส่ ง เป็ นต้น เริ่ มตั้งแต่กระบวนการรับนํ้าเสี ยเข้าสู่ ระบบ กระบวนการบําบัดนํ้าเสี ย การปล่อยนํ้าหลัง
การบําบัดออกสู่ สิ่งแวดล้อม และการขนส่ งกากตะกอนนํ้าเสี ยไปบําบัด
การคํานวณการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกจากระบบบําบัดนํา้ เสี ย
วิ ธีการปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อนกระจกที่ เ กิ ด ขึ้ นจากกิ จกรรมของระบบบํา บัดนํ้า เสี ย โดยใช้แ นวทางการ
ประเมินของ U.S.EPA (2010) และแนวทางการคํานวณปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกจากกิจกรรมขององค์กร (2561)
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1) การปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกทางตรง
เกิ ดจากกิ จกรรมการย่อยสลายสารอินทรี ยใ์ นกระบวนการบําบัดนํ้าเสี ยทางชี วภาพ ได้แก่ CO2 และ CH4
โดย CO2 เป็ นก๊าซพื้นฐานที่ สามารถเกิ ดขึ้ นได้จากกระบวนการบําบัดทางชี วภาพแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ
ขณะที่ CH4 เกิ ดขึ้ นจากการบําบัดทางชี วภาพแบบไม่ใช้อากาศ และ N2O เกิ ดขึ้ นจากปฏิ กิริยาไนตริ ฟิเคชัน่ และ
ดี ไนตริ ฟิเคชัน่ โดยมีปริ มาณไนโตรเจนในนํ้าเสี ยที่ เข้าระบบเป็ นตัวกําหนดการปลดปล่อย N2O ซึ่ งมีวิธีการใน
การประเมิน CO2 CH4 และ N2O ที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดนํ้าเสี ย ดัง Equations 1–3 และมีสมการที่ใช้ประเมินก๊าซ
เรื อนกระจกที่ เกิ ดขึ้ นในรู ปแบบของศักยภาพที่ ทาํ ให้เ กิ ดภาวะโลกร้ อน (Global Warming Potential : GWP) ใน
หน่วยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อลูกบาศก์เมตร ดัง Equation 4
(1)
CO2 (kgCO2eq/m3) = 10-6 • Qww • OD • EƒƒOD • CFCO2 • [(1-MCFww • BGCH4)(1-𝜆𝜆)]
3
-6
CH4 (kgCO2eq/m ) = 10 • Qww • OD • EƒƒOD • CFCH4 • [(MCFww • BGCH4)(1-𝜆𝜆)]
(2)
3
-6
N2O (kgCO2eq/m ) = Qww • TKNi • EFN2O • 44/28•10
(3)
𝑛𝑛
และ GHG emission (kgCO2eq/m3) = 𝛴𝛴𝑖𝑖=1 (GHGi • GWPi)
(4)
โดยที่ CO2, CH4 และ N2O คื ออัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน และก๊าซไนตรัส
ออกไซด์ (kgCO2eq/m3) ตามลํา ดับ, Qww คื ออัต ราการไหลของนํ้า เสี ย เข้า ระบบบํา บัด (m3/hr), OD คื อค่ าความ
ต้องการออกซิ เจนของนํ้าเสี ยเข้าระบบได้แก่ ค่า BOD5 หรื อ COD (g/m3), EƒƒOD คื อประสิ ทธิ ภาพของระบบบํา บัด ,
CFCO2 คื อก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ท่ี เกิ ดขึ้นสู งสุ ดต่อหน่ วยความต้องการออกซิ เจน เท่ากับ 1.375 gCO2/g oxygen
demand, CFCH4 คือก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้ นสู งสุ ดต่อหน่วยความต้องการออกซิ เจน เท่ากับ 0.5 gCH4/g oxygen demand,
BGCH4 คือสัดส่ วนของคาร์ บอนในมีเทนต่อก๊าซชี วภาพที่ เกิดขึ้ น (ค่า default = 0.65), ค่า MCFww คือค่าปรับแก้ของ
ก๊าซมี เทนและ λ คื อผลผลิ ตมวลชี วภาพ โดยในกรณี ที่ประสิ ทธิ ภาพการกําจัด BOD มากกว่าหรื อเท่ ากับ 85%
MCFww มีค่า และ λ มีค่าเท่ากับ 0 และ 0.65 ตามลําดับ ในกรณี ที่ประสิ ทธิ ภาพการกําจัด BOD น้อยกว่า 85% ค่า
MCFww และ λ เท่ากับ 0.3 และ 0.45 ตามลําดับ, TKNi คือปริ มาณค่า TKN ของนํ้าเสี ยเข้าระบบบําบัด (g/m3), EFN2O
คื อค่ าการปลดปล่ อยของก๊ า ซไนตรั ส ออกไซด์ เท่ า กับ 0.005 g N emitted as N2O/g TKN, 44/28 คื อค่ า การแปลง
นํ้าหนักมวลโมเลกุล (g N2O/g N emitted as N2O), GHG คืออัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
(kgCO2eq.), GHGi คือปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกของก๊าซแต่ละชนิ ด (kg), GWPi คือค่าศักยภาพที่ทาํ ให้เกิดโลกร้อน
ของก๊าซแต่ละชนิด (ค่า GWPi ของ CO2 CH4 และ N2O มีค่าเท่ากับ 1, 25 และ 298 ตามลําดับ)
2) การปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกทางอ้ อม
การประเมิ นก๊าซเรื อนกระจกที่ เกิ ดขึ้ นจากกิ จกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้ า กิ จกรรมการใช้สารเคมี และ
กิ จกรรมจากการขนส่ งกากของเสี ยไปกําจัด มี แนวทางการคํานวณจากสมการเดี ย วกันดัง Equation 5 แต่ มีการ
เลือกใช้ขอ้ มูลกิจกรรมและค่าการปลดปล่อย (EF) ที่ต่างกัน
GHG Emission = Activity data × Emission Factor
(5)
โดยที่ กิจกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า GHG Emission คื อปริ มาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
จากการใช้พลังงาน (kgCO2 eq./kWh), Activity data คือปริ มาณการใช้ไฟฟ้ า (kWh), กิจกรรมการใช้สารเคมี GHG
Emission คือปริ มาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากการใช้สารเคมี (kgCO2 eq./kg), Activity data คือ
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ปริ มาณการใช้สารเคมี (kg), กิจกรรมการขนส่ งกากของเสี ยไปกําจัด GHG Emission คือปริ มาณการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์จากการขนส่ ง (kgCO2 eq.), Activity data คือปริ มาณขยะ (ton/เดือน) โดยค่า Emission Factor
ของการปลดปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ต่อหน่ วยการผลิต ในกิ จกรรมการใช้ไฟฟ้ า การใช้สารเคมี และการ
ขนส่ งกากของเสี ยไปกําจัดแสดงใน Table 1
Table 1 Emission Factor of electricity consumption, chemical use, degradation of sludge existing in treated
effluent, and transportation of sludge to the central sludge treatment plant
Information
Unit
Emission Factor (kgCO2eq./Unit)
Electricity
kWh
0.5986a
Alum (WWT)
kg
0.2770b
Anionic polymer (WWT)
kg
0.3500b
Cation polymer (WWT)
kg
1.4300b
รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ขนาดเล็ก 8.5 ตัน Full load
ton-km
0.0653a
รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ขนาดเล็ก 8.5 ตัน No load
km
0.4069a
a
ตารางแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร (UPDATE: กุมภาพันธ์ 2563)
b
ตารางแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ของผลิตภัณฑ์ (2554)
นอกจากนี้ การประเมินก๊าซเรื อนกระจกทางอ้อมยังรวมถึงก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อย
สลายของกากตะกอนในนํ้าทิ้งที่ปล่อยสู่ แหล่งนํ้าธรรมชาติ สําหรับระบบบําบัดนํ้าเสี ยแบบ AS มีการประเมิน CO2
เพียงชนิ ดเดี ยวจากการย่อยสลายของกากตะกอนในนํ้าทิ้ง โดยใช้สมการการคํานวณของ Shahabadi et al. (2009)
Equation 6
MCO2,Sludge Degradation = 0.58 gCO2 / gVSS • PDDegradable SS eff Sludge
(6)
โดยที่ MCO2,Sludge Degradation คื อ อัต ราการเกิ ด ของ CO2 จากการย่ อ ยสลายของสารอิ น ทรี ย์ใ นนํ้ าทิ้ ง
(gCO2 eq./day), PDDegradable SS eff Sludge คือปริ มาณตะกอนจุลินทรี ยท์ ี่คงเหลือในนํ้าทิ้ง(gVS)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การประเมินการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกทางตรงต่ อหน่ วยปริ มาตรนํา้ เสี ย
ผลการประเมินปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกของโรงควบคุมคุณภาพนํ้าเสี ย กรุ งเทพมหานคร จํานวน 8 โรง ปี
2560 มีปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางตรง โดยการคํานวณกิจกรรมการย่อยสลายสารอินทรี ยใ์ นระบบบําบัด
นํ้าเสี ย มี ก๊าซที่ เกิ ดขึ้ นจากกิ จกรรมได้แ ก่ CO2 CH4 และ N2O (Fig. 1) พบว่าในการปลดปล่ อยก๊าซเรื อนกระจก
ทางตรงอยู่ใ นช่ วง 0.0253-0.0610 kgCO2eq/m3 โดยโรงควบคุ มคุ ณ ภาพนํ้า ที่ มีการปลดปล่ อยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ทางตรงมากที่สุดคือ ช่องนนทรี รองลงมาคือ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่ อ และดินแดง
Fig. 1 แสดงปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางตรงแยกตามชนิ ดของก๊าซ ผลจากการคํานวณพบว่า
โรงควบคุมคุณภาพนํ้าเสี ยที่มีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก CO2, CH4 และ N2O มากที่สุดคือ รัตนโกสิ นทร์ ช่องนนทรี
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และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่ อ ตามลําดับ โดยจะเห็นได้วา่ โรงควบคุมคุณภาพนํ้าสี่ พระยา ทุ่งครุ
จตุจกั ร และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่ อ มีค่าการปลดปล่อยก๊าซ CH4 เท่ากับ 0 เนื่องจากในปี 2560
โรงควบคุมคุณภาพนํ้าทั้ง 4 แห่ งมีประสิ ทธิ ภาพการกําจัดสารอินทรี ยม์ ากกว่าหรื อเท่ากับ 85% จัดเป็ นระบบบําบัด
แบบใช้อากาศที่ มีประสิ ทธิ ภ าพในการดําเนิ นระบบที่ ดี ส่ งผลให้ปริ มาณการปลดปล่อยก๊าซ CH4 ที่ ได้จากการ
คํานวณ (สมการที่ 2) มีค่าเป็ น 0 เนื่ องจากค่า MCF เท่ากับ 0 ในขณะที่หากประสิ ทธิ ภาพการกําจัดสารอินทรี ยข์ อง
ระบบมีค่าตํ่ากว่า 85% จัดเป็ นระบบบําบัดแบบใช้อากาศที่มีประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นระบบที่ไม่ดีมากนัก นัน่ คือ
สามารถมี ก๊าซ CH4 เกิ ดขึ้ นได้ (ค่ า MCF มี ค่ามากกว่า 0) เช่ นมี การเติ มอากาศไม่เ พี ยงพอกับความต้องการของ
จุลินทรี ยเ์ พื่อใช้ในการย่อยสลายสารอินทรี ย ์
GHG emission per year (kgCO2eq/ m3)

0.0500

CO2

0.0400
0.0300
0.0200
0.0100
0.0000

CH4

0.0467

N2O
0.0327

0.0303
0.0228
0.0124
0.0000

0.0139
0.0147 0.0162
0.0078

0.0229

0.0206

0.0133
0.0039

0.0240
0.0173
0.0080

0.0136
0.0096

0.0000

Si Phraya Rattanakosin Chong Nonsi Nongkhaem Thungkru

Din Daeng

0.0078

0.0094

0.0000

0.0000

Chatuchak

Bang Sue

Fig. 1 Direct greenhouse gas emission from wastewater treatment plants in 2560 (2017) (kgCO2eq/m3)
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางตรงจากการบําบัดนํ้าเสี ยของโรงควบคุมคุณภาพ
นํ้าแต่ละแห่ ง พบว่าโรงควบคุมคุณภาพนํ้าที่บาํ บัดนํ้าเสี ยปริ มาณมาก จะมีการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกมากตาม
ไปด้วย นอกจากนี้ ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางตรงยังขึ้นกับประเภทของระบบ และความสามารถในการ
บําบัด BOD และ TKN อีกด้วย โดยในกระบวนการบําบัดนํ้าเสี ยแบบใช้อากาศ สารอินทรี ยใ์ นระบบถูกย่อยสลาย
และเปลี่ยนรู ปเป็ นก๊าซ CO2 โดยจุลินทรี ยแ์ บบใช้อากาศ (Aerobic bacteria) ก๊าซ CH4 มีโอกาสเกิ ดขึ้ นได้เล็กน้อย
จากสภาวะไร้อากาศในบางจุดของระบบเติมอากาศ ส่ วนก๊าซ N2O เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการไนตริ ฟิเคชันและ ดี
ไนตริ ฟิ เคชัน (IPCC, 2006) (Fig. 2) แสดงปริ มาณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากโรงควบคุ มคุ ณ ภาพนํ้า ของ
กรุ งเทพมหานครในปี พ.ศ.2560 จําแนกตามประเภทของก๊าซเรื อนกระจก (tonCO2eq) พบว่าก๊าซ N2O มีส่วนสําคัญ
ต่อปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากระบบบําบัดนํ้าเสี ย แม้วา่ ก๊าซ N2O ที่เกิดขึ้นมีปริ มาณไม่มาก แต่เนื่องจาก
ค่าศักยภาพการเกิ ดภาวะโลกร้อนของก๊าซ N2O มีค่าเป็ น 298 เท่าของก๊าซ CO2 จากผลการศึ กษาของ IPCC โดย
คาดการณ์ว่าการปลดปล่อย N2O จากทางตรงมีนอ้ ยกว่าทางอ้อม (IPCC, 2006) แต่ในระบบบําบัดนํ้าเสี ยหลายแห่ ง
เป็ นระบบบํา บัด ขั้น สู ง (Advanced treatment) ซึ่ งเป็ นการบํา บัด นํ้า เสี ย โดยการกํา จัด สารอาหาร สี กลิ่ น และ
สิ่ งเจื อปนอื่นๆที่ หลงเหลือจาการบําบัด เช่ น สารอินทรี ย ์ การกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากนํ้าเสี ย เป็ นต้น
เพื่อให้น้ าํ ที่ผ่านการบําบัดแล้วสามารถนํากลับมาใช้ได้อีก หรื อสามารถระบายสู่ แหล่งรองรับนํ้าโดยไม่ก่อให้เกิ ด
ปั ญหายูโทรฟิ เคชัน (สุ เทพ, 2552) ดังนั้นนํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดแบบขั้นสู งแล้วจึ งมีปริ มาณสารอาหารที่หลงเหลือ
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อยู่ลดลงส่ งผลให้ N2O ที่ จะเกิ ดขึ้ นจากการปลดปล่อยทางตรงลดลงด้วยซึ่ งจะตรงกันข้ามกับการคาดการณ์ ข อง
IPCC, 2006 ว่า N2O จะปลดปล่อยจากทางอ้อมมากกว่าในระบบบําบัดนํ้าเสี ยชุมชนทัว่ ไป
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Fig. 2 Direct greenhouse gas emission from wastewater treatment plants in 2560 (2017) (tonCO2eq)
การประเมินการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกทางอ้ อมต่ อหน่ วยปริ มาตรนํา้ เสี ย
จากกิ จกรรม ของระบบบําบัดนํ้าเสี ย ที่ ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางอ้อม ได้แก่ การใช้ไฟฟ้ า
การใช้สารเคมี การย่อยของกากตะกอนในนํ้าทิ้ง และการขนส่ งกากตะกอนไปกําจัด พบว่า กิจกรรมการใช้ไฟฟ้ า
เป็ นกิจกรรมที่ ปลอดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางอ้อมสู งสุ ด เนื่ องจากระบบบําบัดนํ้าเสี ยของกรุ งเทพมหานครเป็ น
ระบบบําบัดนํ้าเสี ยแบบใช้อากาศ โดยการเติมอากาศมีสัดส่ วนการใช้ไฟฟ้าสู งสุ ดเทียบกับกิจกรรมการใช้ไฟฟ้าอื่น
(Polruang et al., 2018) จากผลการประเมินพบว่าโรงควบคุมคุณภาพนํ้ารัตนโกสิ นทร์ มีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
มากที่ สุด รองลงมาคื อดิ นแดง และช่ องนนทรี มี ค่าการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก เท่ ากับ 0.6233, 0.5121 และ
0.5022 kgCO2eq/m3 ตามลําดับ (Fig. 3)
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Fig. 3 Indirect greenhouse gas emission from electricity consumption
กิจกรรมการย่อยของกากตะกอนในนํ้าทิ้ง พบว่าโรงควบคุมคุณภาพนํ้ารัตนโกสิ นทร์ มีการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกมากที่สุด รองลงมาคือ ดินแดง และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่ อ มีค่าการปลดปล่อยก๊าซ
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เรื อนกระจก เท่ากับ 0.0054, 0.0036 และ 0.0027 kgCO2eq/m3 โดยการย่อยของกากตะกอนในนํ้าทิ้ งเกิ ดขึ้ นเมื่ อมี
ตะกอนจุลินทรี ยท์ ี่อยู่ในรู ปของแข็งแขวนลอยระเหย ปะปนในนํ้าทิ้งที่ปล่อยลงสู่ แหล่งนํ้าสาธารณะ อาจถูกทับถม
และเกิ ด ปฏิ กิริ ย าการย่อ ยสลายในแหล่ ง นํ้า สาธารณะได้ ซึ่ งการลดปริ มาณนํ้า ทิ้ งโดยการนํา นํ้า ทิ้ ง กลับมาใช้
ประโยชน์สามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในส่ วนนี้ได้ (Fig. 4)
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Fig. 4 Indirect greenhouse gas emission from Degradation of sludge existing in treated effluent
กิ จกรรมการใช้สารเคมี พบว่าโรงควบคุมคุณภาพนํ้าหนองแขม มีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกมากที่ สุด
รองลงมาคื อ ทุ่ งครุ และสี่ พ ระยา มี ค่ า การปลดปล่ อยก๊ า ซเรื อนกระจก เท่ า กับ 0.00037, 0.00020 และ 0.00011
kgCO2eq/m3 ตามลําดับ โดยสารเคมีหลักที่ใช้เพื่อรวมตะกอนให้ตะกอนมีความเข้มข้นมากขึ้น ช่วยลดปริ มาตรของ
กากตะกอนที่ขนส่ งลงได้ ส่ งผลต่อจํานวนเที่ยวที่ใช้ในการขนส่ งจึงลดลงตามไปด้วย (Fig. 5)
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Fig. 5 Indirect greenhouse gas emission from chemical use
การขนส่ งกากตะกอนไปกําจัด พบว่าโรงควบคุมคุณภาพนํ้าสี่ พระยา มีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกมากที่สุด
รองลงมาคือ จตุจกั ร และทุ่งครุ มีค่าการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก เท่ากับ 0.0009, 0.0004 และ 0.0003 kgCO2eq/m3
ตามลําดับ โดยการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการขนส่ งกากตะกอนไปกําจัด ขึ้นกับระยะทางที่ใช้ในการขนส่ ง
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กากตะกอนจากแต่ละโรงควบคุมคุณภาพนํ้าส่ งไปบําบัดยังโรงบําบัดตะกอนหนองแขม จํานวนเที่ ยวที่ ใช้ในการ
ขนส่ ง และนํ้าหนักของตะกอนที่บรรทุก (Fig. 6)
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Fig. 6 Indirect greenhouse gas emission from Transportation of sludge to the central sludge treatment plant
การประเมินเปรี ยบเที ยบงานวิจยั การประเมินก๊าซเรื อนกระจกจากระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวมชุ มชน (ศิริพร,
2556) พบว่าปริ มาณการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกรวมรายโรงปี 2554 มีค่าอยูใ่ นช่วง 0.1597-0.2787 kgCO2eq./m3
ซึ่ งใน ปี 2560 มี ค่า 0.1838–0.7152 kgCO2eq./m3 มี ค่าเพิ่ มขึ้ นประมาณ 2–3 เท่ า โดยพบว่าในปี 2554 ปริ มาณก๊าซ
เรื อนกระจกที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด ซึ่ งเป็ นไปตามแนวทางเดียวกับงานวิจยั นี้ โดย
สัดส่ วนการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการใช้ไฟฟ้ าปี 2554 และ 2560 เฉลี่ยทุกโรงคิดเป็ นประมาณ 71% และ
87% ตามลําดับ อย่างไรก็ดีพบว่าปัจจัยหลักของการเพิ่มขึ้นของปริ มาณการใช้ไฟฟ้าในปี 2554 เทียบกับปี 2560 อาจ
มาจากการเก็บข้อมู ลที่ ดี มากขึ้ น ทํา ให้ส ามารถรวบรวมปริ มาณการใช้ไฟฟ้ า ของแต่ ละหน่ วยเครื่ องจักร หรื อ
กระบวนการที่ครอบคลุมและแม่นยําขึ้น และส่ วนหนึ่ งอาจเป็ นผลจากเครื่ องจักรที่มีอายุมากขึ้นทําให้ตอ้ งใช้ไฟฟ้า
มากขึ้ น นอกจากนี้ ค่ า Emission factor การใช้ไ ฟฟ้ า ของปี 2560 (EF = 0.5986) มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2554 (EF =
0.5610) โดยรวมจึ งส่ งผลให้การปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกปี จากการใช้ไฟฟ้ ารวมทั้งการปลดปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกรวมในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 อย่างเห็นได้ชดั พิจารณาผลการประเมินก๊าซเรื อนกระจกที่ เกิ ดขึ้ นเที ยบ
กับผลการศึกษาอื่นๆ พบว่าผลการศึกษานี้ มีความสอดคล้องกับการศึกษาการประเมินก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้ นจาก
นํ้า เสี ย ชุ มชน เป็ นระบบแบบใช้อ ากาศ และลักษณะนํ้า เสี ย ที่ ใกล้เ คี ย งกัน (Monteith et al., 2005) ทํา ให้ผ ลการ
ประเมินที่ได้มีความใกล้เคียงกันซึ่ งอยูใ่ นช่วง 0.228–0.245 kgCO2eq./m3

สรุ ป

ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกประเมินจากโรงควบคุมคุณภาพนํ้าเสี ย ขนาดใหญ่ กรุ งเทพมหานคร
จํานวน 8 โรง ปี พ.ศ. 2560 ส่ วนใหญ่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากกิจกรรมการใช้ไฟฟ้ า (ทางอ้อม) มาก
ที่สุด อยูใ่ นช่วง 0.14546-0.62334 kgCO2eq./m3 เมื่อเทียบกับกิจกรรมการย่อยสลายสารอินทรี ยใ์ นระบบ (ทางตรง) อยู่
ในช่ ว ง 0.02536-0.06100 kgCO2eq./m3 การย่ อ ยของกากตะกอนในนํ้ าทิ้ ง (ทางอ้อ ม) อยู่ ใ นช่ ว ง 0.00192-0.0054
kgCO2eq./m3 การใช้สารเคมี(ทางอ้อม)อยู่ในช่วง 0.00002-0.00037 kgCO2eq./m3 และการขนส่ งกากตะกอนไปกําจัด
(ทางอ้อม) อยูใ่ นช่วง 0–0.00090 kgCO2eq./m3 ตามลําดับ
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โรงควบคุมที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกมากที่ สุด คือโรงควบคุมคุณภาพนํ้าทุ่งครุ โดยปั จจัยที่ มีผล
ต่อการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกขึ้นกับคุณภาพนํ้าขาเข้า ประเภทและประสิ ทธิ ภาพของระบบ คุณภาพนํ้าทิ้งและ
ตะกอน เป็ นต้น
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การสลายตัวของสี ย้อมด้ วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกออกซิเดชั นร่ วมกับตัวเร่ งปฏิกริ ิยา TiO2
Degradation of dye from the photocatalytic oxidation process with TiO2 as the catalyst
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บทคัดย่ อ

การย่อยสลายสี ยอ้ มมาลาไคท์กรี น (MG) และเมทิ ลีนบลู (MB) ที่ ความเข้มข้นเริ่ มต้นที่ แตกต่างกัน (5 และ 10
ppm) ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกที่ มีผงไทเทเนี ยมไดออกไซด์ (TiO2) และแสงยูวีเอ (UV-A) ถูกศึ กษาโดยใช้การ
เปลี่ยนแปลงของค่าการดูดกลืนแสง (Abs) และค่าความเข้มสี ในหน่วย ADMI เป็ นดัชนีช้ ีวดั โดยการทดสอบเริ่ มต้นด้วยการ
ทดลองในที่มืด 45 นาที ต่อด้วยการทดลองในที่มีแสง 60 นาที จากผลการทดลอง พบว่า ความเข้มข้นของ 5 ppm-MG และ
5 ppm-MB มีค่าลดลงประมาณ 99.00% สําหรับค่า ADMI ค่าที่ตรวจวัดได้ของ 5 ppm-MG และ 5 ppm-MB คือ 50 และ 150
ADMI ตามลําดับ ในกรณี ของความเข้มข้น 10 ppm ค่าการลดลงของความเข้มข้น (Abs) และ ADMI ของ 10 ppm-MG มีค่า
ใกล้เคียงกับกรณี ของ 5 ppm-MG แต่สําหรับ 10 ppm-MB ค่าการลดลงของความเข้มข้น (Abs) คือ 84.70% และค่า ADMI
คือ 650 จากผลการทดลองสามารถสรุ ปได้วา่ อัตราการย่อยสลายสี ยอ้ มด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกของสี ยอ้ ม MG
เร็ วกว่าสี ยอ้ ม MB
คําสําคัญ: ไทเทเนียมไดออกไซด์, โฟโตคะตะไลติก, มาลาไคท์กรี น, เมทิลีนบลู, ยูวเี อ

Abstract

Degradation of Malachite Green (MG) and Methylene Blue (MB) dyes with different initial concentrations
(5 and 10 ppm) via photocatalytic oxidation process in the presence of titanium dioxide (TiO2) powder and UV light were
investigated. The change in absorbance (Abs) and color intensity in the unit of ADMI was used as indicator to evaluate dye
degradation. The photocatalytic test was carried out in the dark for 45 minutes and followed by 60 minutes under UV-A
light. The results showed that the concentration value of 5 ppm-MG and 5 ppm-MB decreased approximately 99.00%. For
ADMI color value, the measured value of 5 ppm-MG and 5 ppm-MB was 50 and 150 ADMI, respectively. In case of 10
ppm concentration, the decrease in concentration (Abs) and ADMI color values of 10 ppm-MG were similar to that of 5
ppm-MG, but for 10 ppm-MB, the decrease in concentration (Abs) value was observed as 84.74% and ADMI color value
was 650. With these results, it can be concluded that photocatalytic degradation rate of MG dye is faster than MB dye.
Keywords: malachite green, methylene blue, photocatalytic, titanium dioxide, UV-A
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คํานํา
อุตสาหกรรมสิ่ งทอมีการใช้สารเคมีในกลุ่มสี ยอ้ มเป็ นหลัก ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น คื อ นํ้าทิ้งจากอุตสาหกรรม
ประเภทนี้ มี ก ารตรวจพบสี ย อ้ มปนเปื้ อนอยู่ เ สมอ แหล่ ง นํ้า ที่ มี ก ารปนเปื้ อนสี ย อ้ มส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ
สิ่ งแวดล้อม เช่น แหล่งนํ้าธรรมชาติขาดความสวยงามและปริ มาณแสงอาทิตย์ที่ตกลงสู่ ผิวนํ้ามีไม่เพียงพอทําให้พืช
นํ้าไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ ส่ งผลให้ปริ มาณออกซิ เจนในนํ้าลดลงทําให้สัตว์น้ าํ อาจตายได้ (Charoenlarp and
Prabphane, 2015) นอกจากผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นโดยตรงต่อสิ่ งแวดล้อม สี ยอ้ มที่ ปนเปื้ อนในแหล่งนํ้ายังก่อให้เกิ ด
อันตรายร้ายแรงต่อทั้งสิ่ งมีชีวิตในนํ้าและมนุษย์ที่ใช้แหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภคบริ โภคเพราะสี ยอ้ มบางชนิ ดมีสารก่อ
มะเร็ ง (Ngadi et al., 2013; Hassaan and Nemr, 2017) เมื่อพิจารณาผลกระทบต่าง ๆ เหล่านี้ การศึกษาเพื่อหาวิธีการ
บําบัดนํ้าทิ้งที่มีสียอ้ มปนเปื้ อนก่อนปล่อยลงสู่ แหล่งนํ้าธรรมชาติจึงมีความสําคัญ
โดยทัว่ ไป กระบวนการกําจัดสี ยอ้ มที่ ปนเปื้ อนออกจากนํ้าทิ้งมี 3 รู ปแบบ คื อ กระบวนการทางกายภาพ
เช่น การดูดซับและการตกตะกอน กระบวนการทางชี วภาพ เช่น ระบบบําบัดนํ้าเสี ยทางชี วภาพ และกระบวนการ
ทางเคมี เช่น การเติมคลอรี นและการเติมโอโซน (Katheresan et al., 2018) อย่างไรก็ตาม กระบวนการข้างต้นไม่ใช่
การย่อยสลายสี ยอ้ มที่ ป นเปื้ อนในนํ้า แต่ เป็ นการเปลี่ ย นสถานะของสี ยอ้ มให้อยู่ในรู ปของตะกอน นอกจากนี้
กระบวนการกําจัดสี ยอ้ มบางประเภทเป็ นสาเหตุ ของการเกิ ดสารมลพิษอุบตั ิ ใหม่ซ่ ึ งจําเป็ นต้องได้รับการบําบัด
ต่ อไป เช่ น การเติ มคลอรี น (Arslan et al., 2000; Chaudhuri and Sur, 2000; Stock et al., 2000) ด้วยเหตุ น้ ี นักวิ จัย
พยายามศึ กษาและค้นหาวิธีการกําจัดสี ยอ้ มที่ ปนเปื้ อนในนํ้า ที่ ไม่ก่อให้เกิ ดผลพลอยได้ที่เป็ นสารมลพิษ หนึ่ งใน
กระบวนการที่ได้รับความนิ ยมในปั จจุบนั สําหรับการกําจัดสี ยอ้ มที่ปนเปื้ อนในนํ้า คือ กระบวนการโฟโตคะตะไล
ติ ก กระบวนการนี้ เป็ นหนึ่ งในกระบวนการออกซิ เ ดชัน ขั้น สู ง (Advanced Oxidation Processes, AOPs) เป็ น
เทคโนโลยีที่มีศกั ยภาพสู งในการกําจัดสารอินทรี ย ์ (Herrmann et al., 1993) และก่อให้เกิดมลพิษน้อยกว่าเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่ งกระบวนการนี้มีการใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาเชิงแสงร่ วมด้วย ในปัจจุบนั ตัวเร่ งปฏิกิริยาที่ได้รับ
ความนิ ย มมากที่ สุ ด คื อ ไทเทเนี ย มไดออกไซด์ (TiO2) (Ajmal et al., 2014) เนื่ อ งจากเมื่ อ พิ จ ารณาทั้ง ในเชิ ง
เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ TiO2 เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาที่มีความคุม้ ค่าในการลงทุนมากที่สุด ทั้ง
ในเรื่ องราคา คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี และประสิ ทธิ ภาพของในการย่อยสลายสารมลพิษ (Fujishima et
al., 2000)
งานวิจยั นี้ มุ่งเน้นศึกษาความแตกต่างของความสามารถในการย่อยสลายสี ยอ้ มสองชนิ ดด้วยกระบวนการ
โฟโตคะตะไลติก โดยสี ยอ้ มมาลาไคท์กรี น (Malachite Green, MG, C23H25ClN2) และเมทิลีนบลู (Methylene Blue,
MB, C16H18ClN3S) เป็ นสี ยอ้ มที่ใช้ในการทดสอบ ซึ่ งเป็ นสี ยอ้ มที่มีการใช้อย่างแพร่ หลายในอุตสาหกรรมสิ่ งทอและ
เป็ นสี ยอ้ มที่มีความเป็ นพิษต่อสิ่ งมีชีวิตแลสิ่ งแวดล้อมโดยงานวิจยั นี้ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าการดูดกลืนแสง
(Absorbance, Abs) และหน่ วยมาตรฐานในการวัดค่ าสี (American Dye Manufacturers Institute, ADMI) เที ยบกับ
เวลา โดยพิจารณาความสัมพันธ์ภายใต้สภาวะที่มีและไม่มีการใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยา รวมถึงการมีและไม่มีแหล่งกําเนิด
แสงอัลตราไวโอเลต เอ (Ultraviolet A, UV-A)
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อุปกรณ์ และวิธีการ
สารเคมีที่ใช้
ไทเทเนี ยมไดออกไซด์ (TiO2; KemAus; 99%; AR Grade) สี ยอ้ มมาลาไคท์กรี น (Malachite Green (MG);
LOBA CHEMIE PVT.LTD.) สี ย ้อ มเมทิ ลี น บลู (Methylene Blue (MB); KemAus) และโซเดี ย มไฮดรอกไซด์
(NaOH; KemAus; 97%, AR Grade)
การเตรี ยมนํา้ เสี ยสั งเคราะห์
เตรี ยมนํ้าเสี ยสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นของสี ยอ้ มเท่ากับ 5 และ 10 ppm โดยใช้สียอ้ มแต่ละชนิ ด (MG
และ MB) ผสมกับนํ้ากลัน่
การทดสอบการสลายตัวของสี ย้อมด้ วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก
การทดลองถูกจัดให้อยู่ในถังปฏิ กรณ์โฟโตคะตะไลติ ก (Photocatalytic reactor, Fig. 1) ที่ใช้แหล่งกําเนิ ด
แสง UV-A (OSRAM, 300W, 315–400 nm, 1000 µW/cm3) และระยะห่ างระหว่างบีกเกอร์ และหลอดไฟเท่ากับ 15
cm โดยทําการทดลองดังนี้ เติมนํ้าเสี ยสังเคราะห์ที่เตรี ยมไว้ 200 mL ลงในบีกเกอร์ ปริ มาตร 250 mL จากนั้นเติมผง
TiO2 ความเข้มข้น 1 g/L ทําการทดลองในสภาวะที่ไม่มีแสงเป็ นเวลา 45 นาที จากนั้นทําการทดลองในสภาวะที่ มี
แสง โดยแบ่งเป็ นการทดลองที่ ระยะเวลา 0, 5, 10, 20, 40 และ 60 นาที ในระหว่างการทดลองมีการปั่ นกวนด้วย
magnetic stirrer ตลอดเวลา เก็บนํ้าตัวอย่างตามเวลาเพื่อทําการวิเคราะห์ต่อไป สําหรับชุดการทดลองควบคุม ทําการ
ทดลองตามรู ปแบบการทดลองข้างต้น โดยแบ่งเป็ นชุ ดทดลองที่ ใช้ TiO2 เป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยาแต่ไม่มีการฉายแสง
UV-A (กําหนดให้ ทําการทดลองในสภาวะที่ไม่มีแสงเป็ นเวลา 45 นาที และกวนผสมต่อในสภาวะที่ไม่มีแสงอีก 60
นาที) ชุดการทดลองที่ไม่มีการใช้ TiO2 แต่มีการฉายแสง UV-A (กําหนดให้ ทําการทดลองในสภาวะที่ไม่มีแสงเป็ น
เวลา 45 นาที และกวนผสมต่อในสภาวะที่มีแสงอีก 60 นาที)

Fig. 1 Photocatalytic reactor
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การตรวจวิเคราะห์ นา้ํ ตัวอย่ าง
ก่ อ นทํา การตรวจวิ เ คราะห์ น้ ํา ตัว อย่ า ง ทํา การแยกผง TiO2 ออกจากนํ้า ตัว อย่ า งด้ว ยเครื่ องปั่ น เหวี่ ย ง
(Centrifuge) เก็บตัวอย่างนํ้าส่ วนใส (Supernatant) เพื่ อทําการวิเคราะห์ โดยทําการวิเคราะห์ค่าการดู ดกลื นแสง
(Absorbance, Abs) และหน่ วยมาตรฐานในการวัดค่าสี (American Dye Manufacturers Institute, ADMI) ด้วย UVVis Spectrophotometer (HACH, DR 5000) การวิเคราะห์ค่า Abs ของสี ยอ้ ม MG และ MB นั้น ทําการวัดค่า Abs ที่
ความยาวคลื่นสู งสุ ด 615 และ 665 nm ตามลําดับ สําหรับการวิเคราะห์ค่า ADMI ใช้วิธีมาตรฐาน APHA 2120F
เมื่อได้ค่า Abs และ ADMI จากการวิเคราะห์ ทําการหาค่าความเข้มข้นของสี ยอ้ มในนํ้า (C) ด้วยการเทียบค่า
ที่ตรวจวัดได้กบั กราฟมาตรฐาน (Standard Curve) ใช้ค่า Ct/C0 ที่ได้ (Ct คือ ความเข้มข้น ณ เวลานั้น ๆ และ C0 คือ
ความเข้มข้นเริ่ มต้น) ในการอธิ บายการเปลี่ยนแปลงของค่า Abs และ ADMI เทียบกับเวลา

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการศึกษาการย่ อยสลายสี ย้อม MG
จากการศึกษาการย่อยสลายสี ยอ้ ม MG ในนํ้าเสี ยสังเคราะห์ที่ความเข้มข้น 5 และ 10 ppm (ADMI เริ่ มต้น
เท่ากับ 1500 และ 2900 ตามลําดับ) โดยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก ด้วย Photocatalytic Reactor ที่ใช้แหล่งกําเนิ ด
แสง UV-A และผง TiO2 พบว่า กระบวนการนี้สามารถลดความเข้มข้น (Abs) และค่า ADMI ของสี ยอ้ ม MG ที่ความ
เข้มข้น 5 ppm ได้เท่ ากับ 100.00% และ 96.70% ตามลําดับ และที่ ความเข้มข้น 10 ppm มี ค่าเท่ ากับ 99.80% และ
98.30% ตามลําดับ เมื่อพิจารณาภาพรวมของการทดลองชุดนี้ (Fig. 2) พบว่า ค่าความเข้มข้น (Abs) และ ADMI มี
แนวโน้มลดลงไปในทิศทางเดียวกัน
(A)

(B)

Fig. 2 Relationships between (A) the changes inabsorbance values of the MG containing solution and various
reaction times, and (B) the changes in ADMI color values of MG containing solution and various reaction times.
เมื่อพิจารณาชุ ดการทดลองที่ ใช้ TiO2 เป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยาแต่ไม่มีการฉายแสง UV-A (กรณี ที่ 1, Fig. 3A)
และชุ ดการทดลองที่ ไม่มีการใช้ TiO2 แต่มีการฉายแสง UV-A (กรณี ที่ 2, Fig. 3(B)) พบว่า สําหรับกรณี ที่ 1 ความ
เข้มข้น (Abs) ของ 5 ppm-MG และ 10 ppm-MG ลดลงประมาณ 28.70% และ 11.00% ตามลําดับ และสําหรับกรณี
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ที่ 2 ความเข้มข้น (Abs) ของ 5 ppm-MG และ 10 ppm-MG ลดลงประมาณ 19.80% และ 8.60% ตามลํา ดับ เมื่ อ
พิจารณาภาพรวมของการทดลอง 2 กรณี น้ ี (Fig. 3) พบว่า การใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาหรื อแสงเพียงอย่างเดียวสามารถลด
ปริ มาณสี ยอ้ ม MG ในนํ้าได้เล็กน้อย โดยการลดลงนี้เกิดจากกระบวนการดูดซับจากความสามารถในการดูดซับของ
ผงตัวเร่ งปฏิกิริยาและการย่อยสลายด้วยแสง UV-A ซึ่ งเป็ นการยืนยันว่า สี ยอ้ ม MG สามารถถูกกําจัดได้ดว้ ยการดูด
ซับและถูกย่อยสลายได้ดว้ ยแสง UV-A ในกรณี ของการลดลงของค่ า ADMI นั้น พบว่า มี แนวโนม้ลดลงไปใน
ทิศทางเดียวกัน (ไม่มีการนําเสนอผลการวิเคราะห์)
(A)

(B)

Fig. 3 Relationships between the changes in absorbance values of the MG containing solution and various reaction
times. (A) with TiO2 and UV-A turned off (B) without TiO2 and UV-A turned on
ผลการศึกษาการย่ อยสลายสี ย้อม MB
จากการศึกษาการย่อยสลายสี ยอ้ ม MB ในนํ้าเสี ยสังเคราะห์ที่ความเข้มข้น 5 และ 10 ppm (ADMI เริ่ มต้น
เท่ากับ 1750 และ 2900 ตามลําดับ) โดยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก ด้วย Photocatalytic Reactor ที่ใช้แหล่งกําเนิ ด
แสง UV-A และผง TiO2 พบว่า กระบวนการนี้ สามารถความเข้มข้น (Abs) และค่า ADMI ของสี ยอ้ ม MG ที่ ความ
เข้มข้น 5 ppm ได้เ ท่ า กับ 99.40% และ 91.40% ตามลํา ดับ และที่ ค วามเข้มข้น 10 ppm มี ค่ า เท่ า กับ 84.70% และ
77.60% ตามลําดับ เมื่อพิจารณาภาพรวมของการทดลองชุดนี้ (Fig. 4) พบว่า ค่าความเข้มข้น (Abs) และ ADMI มี
แนวโน้มลดลงไปในทิศทางเดียวกัน
เมื่อพิจารณาชุ ดการทดลองที่ ใช้ TiO2 เป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยาแต่ไม่มีการฉายแสง UV-A (กรณี ที่ 1, Fig. 5A)
และชุ ดการทดลองที่ ไม่มีการใช้ TiO2 แต่มีการฉายแสง UV-A (กรณี ที่ 2, Fig. 5B) พบว่า สําหรับกรณี ที่ 1 ความ
เข้มข้น (Abs) ของ 5 ppm-MB และ 10 ppm-MB ลดลงประมาณ 33.70% และ 20.60% ตามลําดับ และสําหรับกรณี ที่
2 ความเข้มข้น (Abs) ของ 5 ppm-MB และ 10 ppm-MB ลดลงประมาณ 11.20% และ 5.90% ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
ภาพรวมของการทดลอง 2 กรณี น้ ี (Fig. 5) พบว่า การใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาเพียงอย่างเดียวสามารถลดปริ มาณสี ยอ้ ม MB
ในนํ้าได้ โดยการลดลงนี้เกิดจากกระบวนการดูดซับจากความสามารถในการดูดซับของผงตัวเร่ งปฏิกิริยา แต่การใช้
แสง UV-A เพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดปริ มาณสี ยอ้ ม MB ได้อย่างมีนยั สําคัญ ผลการทดลองนี้เป็ นการยืนยันว่า สี
ย้อม MB สามารถถูกกําจัดได้ดว้ ยการดูดซับแต่ไม่สามารถถูกย่อยสลายได้ดว้ ยแสง UV-A ในกรณี ของการลดลง
ของค่า ADMI นั้น พบว่า มีแนวโนม้ลดลงไปในทิศทางเดียวกัน (ไม่มีการนําเสนอผลการวิเคราะห์)
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(A)

(B)

Fig. 4 Relationships between (A) the changes in absorbance values of the MB containing solution and various
reaction times, and (B) the changes in ADMI color values of MG containing solution and various reaction times
(A)

(B)

Fig. 5 Relationships between the changes in absorbance values of the MB containing solution and various reaction
times. (A) with TiO2 and UV-A turned off (B) without TiO2 and UV-A turned on
เมื่ อ พิ จ ารณาประสิ ท ธิ ภ าพในการบํา บัด สี ย อ้ ม MG และ MB ในนํ้า เสี ย สั ง เคราะห์ โ ดยกระบวนการ
โฟโตคะตะไลติ ก พบว่า กระบวนการนี้ ทาํ ให้ความเข้มสี ของสี ยอ้ มทั้งสองชนิ ดลดลงอย่างต่อเนื่ องตามเวลาของ
ปฏิกิริยาที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งเกิดจาก เมื่อพลังงานจากแสง UV-A มีค่ามากพอที่จะกระตุน้ แถบพลังงานของตัวเร่ งปฏิกิริยา
TiO2 และเกิดเป็ นปฏิกิริยาลูกโซ่ โดยทําให้อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ถูกกระตุน้ ไปอยูท่ ี่แถบคอนดักชัน จากนั้นที่
แถบวาเลนซ์เดิมจะเกิดโฮลขึ้น ซึ่ งโฮลที่เกิดขึ้นนี้จะทําปฏิกิริยากับนํ้า ทําให้เกิดตัวออกซิ ไดซ์ที่รุนแรง คือ Hydroxyl
Radicals (•OH) และ Superoxide Radicals (•O2- ) ซึ่ งตัว ออกซิ ไ ดซ์ เ หล่ า นี้ สามารถเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชัน กับ
สารอินทรี ยห์ รื อสิ่ งปนเปื้ อนในนํ้าเสี ยได้ (Srinivasan and Somasundaram, 2003) โดยสี ยอ้ มที่ ปนเปื้ อนในนํ้าเสี ย
สังเคราะห์จะถูกออกซิ ไดซ์ดว้ ย •OH และ •O2- ทําให้ความเข้มข้นของสี ในนํ้าเสี ยสังเคราะห์ลดลง
จากผลการทดลองทั้งหมดข้างต้นนั้น กระบวนการโฟโตคะตะไลติกสามารถย่อยสลายสี ยอ้ ม MG ได้ดีกว่า
MB เนื่องจาก มีความเป็ นไปได้วา่ โครงสร้างสี ยอ้ มที่แตกต่างกันส่ งผลให้เกิดการย่อยสลายที่แตกต่างกัน อีกทั้งเมื่อ
พิจารณาผลกระทบจากกระบวนการดูดซับด้วยตัวเร่ งปฏิ กิริยา สี ยอ้ ม MG สามารถถูกดูดซับด้วยผง TiO2 ได้นอ้ ย
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กว่าสี ยอ้ ม MB ทําให้อนุภาคสี สามารถเคลื่อนที่และสัมผัสกับผง TiO2 และแสงได้ดีกว่า ถึงแม้วา่ กระบวนการดูดซับ
หรื อดูดติดผิวสามารถทําให้กระบวนการโฟโตคะตะไลติกเกิดได้เร็ วขึ้น แต่กระบวนการดูดซับที่มากเกินไป ส่ งผล
ให้ผง TiO2 มีพ้ืนที่รับสัมผัสน้อยลง ทําให้พ้ืนผิวในการรับแสงน้อยลง และการย่อยสลายจะเกิดช้าลงตามไปด้วย
นอกจากนี้ กระบวนการดูดซับของผง TiO2 มีผลต่อการลดลงของความเข้มสี ของสี ยอ้ มในนํ้าอย่างชัดเจน
แสง UV-A มีผลต่อการย่อยสลายสี ยอ้ ม MG มากกว่า MB เพราะสี ยอ้ ม MB ส่ วนใหญ่ถูกดูดซับด้วยผง TiO2 ทําให้
การรับสัมผัสแสงของอนุภาคสี MB น้อยกว่า MG ค่า Abs และ ADMI มีความแปรผันตามกัน ประสิ ทธิ ภาพในการ
ลดความเข้มสี ของสี ยอ้ มที่มีความเข้มข้นตํ่าจะสู งกว่าสี ยอ้ มที่มีความเข้มข้นสู ง เพราะเมื่อความเข้มสี ของสี ยอ้ มใน
นํ้าสู งขึ้น ค่า Abs และ ADMI จะสู งขึ้นตาม เนื่องจากจํานวนอนุภาคสี ที่เพิ่มขึ้น ทําให้เกิดการบดบังแสงที่ส่องลงมา
ส่ งผลให้ผง TiO2ได้รับพลังงานแสง UV-A ไม่ทว่ั ถึง ทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการย่อยสลายสี ยอ้ มลดลง

สรุ ป

กระบวนการโฟโตคะตะไลติ กสามารถย่อยสลายสี ยอ้ ม MG และ MB ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ กลไก
ดังกล่าวนี้ จาํ เป็ นต้องใช้ท้ งั กระบวนการดู ดซับและพลังงานแสงควบคู่ กนั เพื่อให้ได้ประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลาย
สู งสุ ด กระบวนการโฟโตคะตะไลติกสามารถย่อยสลายสี ยอ้ ม MG ได้ดีกว่า MB อาจเป็ นผลจากความแตกต่างของ
โครงสร้างโมเลกุลและผลกระทบจากกระบวนการดูดซับด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยา สุ ดท้ายนี้ ความเข้มข้นของสี ยอ้ มมีผล
โดยตรงต่อกระบวนการย่อยสลาย โดยประสิ ทธิ ภาพในการลดความเข้มสี ของสี ยอ้ มที่มีความเข้มข้นตํ่าจะสู งกว่าสี
ย้อมที่ มีความเข้มข้นสู ง ดังนั้น การย่อยสลายสี ยอ้ มควรมีการลดความเข้มข้นของสี ยอ้ มในนํ้าก่อนการกําจัด เพื่อ
หลีกเลี่ยงระยะเวลาในการกําจัดที่นานเกินไป
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของชิ้นโฟมโพลีสไตรี น และ
ปั จจัยการเปลี่ยนรู ปของชิ้นโฟมในนํ้าทะเลและนํ้ากลัน่ ภายใต้สภาวะแวดล้อมจําลองแบบเร่ งที่มีคลื่นและมีแสง/ไม่มีคลื่น
แต่มีแสง/ไม่มีคลื่นและไม่มีแสงในระยะเวลา 6 เดื อน และตัวอย่างชิ้นโฟมในเดื อนที่ 0 เดื อนที่ 4 และเดื อนที่ 6 จะตรวจ
วิเคราะห์พ้ืนผิวและหมู่ฟังก์ชน่ั ของชิ้นโฟม ผลการทดลอง พบว่าพื้นผิวของชิ้นโฟมในนํ้าทะเลและนํ้ากลัน่ ที่มีคลื่นและมี
แสง ที่ ไม่มีคลื่นแต่มีแสง มีการเปลี่ยนแปลงสี พ้ืนผิวโฟม มีขนาดชิ้นโฟมที่ เล็กลง พบรอยแตกที่ พ้ืนผิวโฟม และมีการ
เปลี่ ยนแปลงหมู่ฟังก์ชน่ั ของชิ้ นโฟม และพื้นผิวของชิ้ นโฟมในนํ้าทะเลและนํ้ากลัน่ ที่ ไม่มีคลื่ นและไม่มีแสงไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงสี พ้ืนผิวโฟม มีขนาดชิ้นโฟมที่เท่าเดิม ไม่พบรอยแตกที่พ้ืนผิวโฟม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงหมู่ฟังก์ชน่ั ของ
ชิ้นโฟม อาจระบุวา่ แสงและคลื่นเป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่พ้ืนผิวโฟมและหมู่ฟังก์ชน่ั ของชิ้น
โฟมเนื่ องจากการย่อยสลายชิ้นโฟมด้วยปฏิกิริยาโฟโต้ออกซิ เดชัน่ โดยมีออกซิ เจน ความร้อนและแสงอัลตร้าไวโอเลตเป็ น
ปั จจัยสําคัญ และการย่อยสลายชิ้นโฟมด้วยแรงเชิงกล
คําสําคัญ: การย่อยสลาย, โฟม, โพลีสไตรี น

Abstract

The objectives of the research was to study the physical and chemical transformation of polystyrene foam. The
factor of polystyrene foam transformation under circumstancing Brine and distilled water sample by using wave/light,
without wave/with light, without wave/without light in sixth month. Sample of polystyrene foam in zero, fourth and sixth
month analyzation the surface and function group of polystyrene foam the result of the experiment is Surface of Brine
sample, distilled water sample under circumstancing of wave/light and without wave/with light the polystyrene foam
surface colour is changed size decrease has a fracture on the surface and the function group of polystyrene foam has
changed. The Surface of Brine sample, distilled water sample under circumstancing of without wave/without light nothing
change on the surface, size has not change, no fracture found and the function group not change. May specify light and
wave is the primary factor of physical transformation on the surface of polystyrene foam and function group of polystyrene
foam as degradation of polystyrene by photo oxidation reaction with oxygen, heat and the ultraviolet is the primary factor
and degradation of polystyrene foam by mechanical force.
Keywords: degradation, foam, polystyrene
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คํานํา
พลาสติกเป็ นวัสดุที่นิยมใช้และมีตน้ ทุนตํ่า มีความทนทานต่อการกัดกร่ อน มีการเติมสารเติมแต่งเพื่อให้
โครงสร้างของพลาสติกมีความแข็งแรงและทนต่อการย่อยสลายมากขึ้น ทําให้ขยะพลาสติกเป็ นมลพิษที่สาํ คัญทัว่
โลก ในปั จจุบนั ขยะพลาสติกขนาดเล็กและไมโครพลาสติ กเริ่ มเป็ นประเด็นที่ น่าสนใจของนักวิจยั ทัว่ โลกในเรื่ อง
การแพร่ กระจายของไมโครพลาสติกในสิ่ งแวดล้อม เช่ น ไมโครพลาสติ กในชายหาด ไมโครพลาสติ กในนํ้าและ
ตะกอนดิ น (Zbyszewski and Corcoran, 2010) รวมทั้งไมโครพลาสติ กอาจสะสมในสัตว์น้ าํ (ปิ ติ พงษ์ และคณะ,
2559) โดยมีปัจจัยทางธรรมชาติ เช่ น แสงแดดและคลื่นนํ้า ทําให้ชิ้นพลาสติ กขนาดใหญ่เกิ ดการแตกหัก ผุกร่ อน
และย่อยสลายเป็ นพลาสติกขนาดเล็กและไมโครพลาสติก (Sun et al., 2020)
ไมโครพลาสติก คือ พลาสติกขนาดเล็กที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร แหล่งกําเนิดของไมโครพลาสติกมา
จาก 2 แหล่งกําเนิด คือ พลาสติกที่ผลิตขึ้นมีขนาดเล็กมาก เช่น ไมโครพลาสติกในเครื่ องสําอางและผลิตภัณฑ์ทาํ
ความสะอาด และไมโครพลาสติกที่มาจากชิ้นพลาสติกขนาดใหญ่เกิดการย่อยสลายด้วยปฏิกิริยาโฟโต้ออกซิ เดชัน่
ทําให้ชิ้นพลาสติกมีขนาดเล็กลงและเข้าสู่ แหล่งนํ้าทั้งนํ้าจืดและนํ้าทะเล รวมทั้งสัตว์น้ าํ อาจกลืนกินไมโครพลาสติก
ทําให้ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในระยะยาว (Brandon et al., 2016)
งานวิจยั ครั้งนี้จดั ทําเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของชิ้นโฟมโพลีสไตรี น และปัจจัย
การเปลี่ยนรู ปของชิ้นโฟมขนาดใหญ่ภายใต้สภาวะแวดล้อม อาทิเช่น แสงอัลตร้าไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ คลื่นนํ้า
และกระแสนํ้า ชิ้นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ คือ ชิ้นกล่องโฟมใส่ อาหารสี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร และ
ยาว 1 เซนติ เมตร ที่ ผลิตจากเม็ดพลาสติ กชนิ ดโพลีสไตรี น (Polystyrene, PS) แสงอัลตร้าไวโอเลตที่ ใช้ คื อ แสง
สังเคราะห์จากหลอดไฟ UVA คลื่นนํ้าและกระแสนํ้าจําลองด้วยเครื่ องเขย่า (Shaker) การเปลี่ยนรู ปของชิ้ นกล่อง
โฟมใส่ อาหารจําลองภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบเร่ งที่มีคลื่นและมีแสง ไม่มีคลื่นแต่มีแสง ไม่มีคลื่นและไม่มีแสงใน
ระยะเวลา 6 เดื อน และเก็บตัวอย่างชิ้ นโฟมโพลีสไตรี นในเดื อนที่ 0 เดื อนที่ 4 และเดื อนที่ 6 เพื่อตรวจวิเคราะห์
ลักษณะพื้นผิวของตัวอย่างชิ้นโฟมโพลีสไตรี นด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (Scanning Electron
Microscope, SEM) และวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนั่ ของชิ้นโฟมโพลีสไตรี นด้วยเทคนิ คฟูเรี ยร์ ทรานส์ฟอร์ มอินฟราเรดส
เปกโตรสโคปี (Fourier Transform Infrared spectroscopy, FTIR)

อุปกรณ์ และวิธีการ
ชิ น้ ผลิตภัณฑ์ พลาสติกที่ใช้ ทดสอบ
ชิ้นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ คือ ชิ้นกล่องโฟมใส่ อาหารสี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร และยาว 1
เซนติเมตร (Fig. 1) ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลีสไตรี น (Polystyrene, PS) จํานวน 40 ชิ้น

1 cm.

1 cm.

Fig. 1 A piece of foam food container, square 1 cm wide and 1 cm long
430

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

อุปกรณ์ ที่ใช้ จาํ ลองการเปลีย่ นรู ปของชิ น้ ผลิตภัณฑ์ พลาสติกภายใต้ สภาวะแวดล้ อมแบบเร่ ง
ชุดอุปกรณ์ที่ใช้จาํ ลอง ออกแบบเป็ นกล่องสแตนเลสสี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้าง 55 เซนติเมตร และยาว 55
เซนติ เมตร กล่องสแตนเลสสี่ เหลี่ ยมจัตุรัสมี การติ ดตั้งหลอดไฟ UVA-340 พัดลมระบายอากาศ และเครื่ องเขย่า
(Shaker) (Fig. 2) เครื่ องเขย่าออกแบบให้ใส่ บีกเกอร์ แก้วขนาด 250 มิลลิลิตร ซึ่ งบรรจุชิ้นผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาด
กว้าง 1 เซนติเมตร และยาว 1 เซนติเมตร และบรรจุน้ าํ 160 มิลลิลิตร

Fig. 2 A simulation environmental chamber equipped with a UV340 lamp, Shaker and without Shaker
สภาวะแวดล้ อมที่ใช้ จาํ ลองการเปลีย่ นรู ปของชิ ้นผลิตภัณฑ์ พลาสติก
การเปลี่ ยนรู ปของชิ้ นกล่องโฟมโพลี ส ไตรี นจะจําลองภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบเร่ งตามเงื่ อนไขใน
(Table 1) คือ การจําลองชิ้นโฟมโพลีสไตรี นในนํ้าที่มีคลื่นและมีแสง ไม่มีคลื่นแต่มีแสง ไม่มีคลื่นและไม่มีแสง
Table 1 Environmental conditions affecting the degradation of polystyrene foam products
Plastic Product Factors affecting the degradation of
Environmental conditions Model
polystyrene foam products

Polystyrene
foam

Water
resources
seawater

Sea Water

Sunlight









Distilled
water









Polystyrene foam in seawater with wave and sunlight
Polystyrene foam in seawater without wave and sunlight
Polystyrene foam pieces in seawater without waves and
without light.
Polystyrene foam in seawater with wave and sunlight
Polystyrene foam in seawater without wave and sunlight
Polystyrene foam pieces in seawater without waves and
without light.

แหล่ งนํ้า นํ้าทะเลที่ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี จะใช้ในชุดอุปกรณ์ที่ใช้จาํ ลองการเปลี่ยนรู ปของชิ้ น
โฟมโพลีสไลลีนภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบเร่ ง นํ้าทะเลที่ ใช้จะผ่านตะแกรงกรองขนาด 300 ไมครอน และ 75
ไมครอน เพื่อคัดแยก หิ น ทราย ขยะ และไมโครพลาสติกในนํ้าทะเล
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คลื่นนํ้า ติดตั้งเครื่ องเขย่า (Shaker) ที่มีขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร และยาว 50 เซนติเมตร ที่สามารถใส่ บีก
เกอร์ แก้วและกําหนดความเร็ วรอบได้ (Fig. 2) เพื่อจําลองคลื่นในนํ้า ความเร็ วคลื่นในนํ้าทะเลบริ เวณอ่าวไทย มี
ค่าเฉลี่ย 10 เซนติเมตรต่อวินาที จะใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดความเร็ วรอบของเครื่ องเขย่า และความเร็ ว
รอบของเครื่ องเขย่าที่ใช้ทดสอบ คือ 150 รอบต่อนาที ซึ่ งมีค่าประมาณ 5 เท่าของความเร็ วคลื่นในนํ้าทะเล
แสงแดด ติ ดตั้งหลอดไฟUVA-340 ที่ มีขนาดกว้าง 3.25 เซนติ เมตร และยาว 58 เซนติ เมตร (20 วัตต์ต่อ
หลอด) จํานวน 5 หลอด ในชุดอุปกรณ์ที่ใช้จาํ ลองการเปลี่ยนรู ปของชิ้นผลิตภัณฑ์พลาสติกภายใต้สภาวะแวดล้อม
แบบเร่ ง (Fig. 2) เพื่อจําลองแสงอัลตร้าไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ ความเข้มแสงอัลตร้าไวโอเลตเมื่อดวงอาทิตย์อยูท่ ี่
จุดเหนื อศรี ษะ มีค่าประมาณ 36 วัตต์ต่อตารางเมตร จะใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานของความเข้มแสงอัลตร้าไวโอเลตจาก
ดวงอาทิ ต ย์ และความเข้มแสงของหลอดไฟUVA-340 จํา นวน 5 หลอด เท่ า กับ 269 วัต ต์ต่ อตารางเมตร ซึ่ งมี
ค่าประมาณ 7.5 เท่าของความเข้มแสงอัลตร้าไวโอเลตจากดวงอาทิตย์
การเก็บตัวอย่ างและวิเคราะห์ ตัวอย่ าง
การเปลี่ยนรู ปของชิ้นโฟมโพลีสไตรี นภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบเร่ งจะจําลองในระยะเวลา 6 เดือน เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชิ้นโฟมโพลีสไตรี นตลอดระยะเวลาการทดลอง และ
เก็บชิ้นโฟมโพลีสไตรี นในเดือนที่ 0 เดือนที่ 4 และเดือนที่ 6 เพื่อตรวจวิเคราะห์ลกั ษณะพื้นผิวของตัวอย่างชิ้นโฟม
โพลีสไตรี นด้วยกล้องจุลทรรศน์และมีแสง ไม่มีคลื่นแต่มีแสง ไม่มีคลื่นและไม่มีแสอิเล็กตรอนแบบส่ องกราด
(Scanning Electron Microscope, SEM) และวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของชิ้นโฟมโพลีสไตรี นด้วยเทคนิ คฟูเรี ยร์
ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (Fourier Transform Infrared spectroscopy, FTIR)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การเปลีย่ นแปลงของพื น้ ผิวชิ น้ โฟมโพลีสไตรี นที่มองเห็นด้ วยตาเปล่ า
ในเดือนที่ 0 (เริ่ มต้นการทดลอง)ชิ้นโฟมโพลีสไตรี นที่มีพ้ืนผิวสี ขาวและรู ปทรงสี่ เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดกว้าง
1 เซนติเมตร และยาว 1 เซนติเมตร แช่อยูใ่ นนํ้าทะเลและนํ้ากลัน่ ที่สภาวะแวดล้อมจําลองแบบเร่ ง (มีคลื่นและมีแสง/
ไม่มีคลื่นแต่มีแสง/ไม่มีคลื่ นและไม่มีแสง) ในเดื อนที่ 2 และเดื อนที่ 4 ชิ้ นโฟมในนํ้าทะเลพบเกล็ดเกลือที่ พ้ื นผิว
และชิ้นโฟมบางชิ้นในนํ้าทะเลและนํ้ากลัน่ ที่มีคลื่นและมีแสง ไม่มีคลื่นแต่มีแสง มีขนาดเล็กลงและชิ้นโฟมบางชิ้น
แตกออกจากชิ้นโฟมรู ปทรงสี่ เหลี่ยมจัตุรัส และชิ้นโฟมในเดือนที่ 4 มีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับชิ้นโฟมในเดือนที่ 2
ในเดือนที่ 2 – 6 ชิ้นโฟมในนํ้าทะเลที่มีคลื่นและมีแสง ไม่มีคลื่นแต่มีแสง พบการเปลี่ยนแปลงของสี พ้ืนผิวโฟมจาก
สี ขาวเป็ นสี เหลื อง เนื่ องจากปฏิ กิริยาออกซิ เดชัน่ ของแสงUVAบนพื้ นผิวโฟมและมี หมู่ฟังก์ชน่ั Carbonyl group
(C=O) เกิดขึ้น
ในเดือนที่ 6 ชิ้นโฟมในนํ้าทะเลพบเกล็ดเกลือที่พ้ืนผิว และชิ้นโฟมในนํ้าทะเล และนํ้ากลัน่ ที่มีคลื่นและมี
แสง ไม่มีคลื่นแต่มีแสง มีขนาดเล็กกว่าชิ้ นโฟมในเดื อนที่ 4 เนื่ องจากการแตกออกจากชิ้นโฟมที่ มีขนาดใหญ่ ใน
เดือนที่ 6 ชิ้นโฟมในนํ้ากลัน่ ที่มีคลื่นและมีแสง ไม่มีคลื่นแต่มีแสง พบการเปลี่ยนแปลงของสี พ้ืนผิวโฟมจากสี ขาว
เป็ นสี เหลือง เนื่ องจากปฏิ กิริยาออกซิ เดชัน่ ของแสงUVAบนพื้นผิวโฟม และมีหมู่ฟังก์ชนั่ Carbonyl group (C=O)
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เกิดขึ้น ในเดือนที่ 0 – 6 ชิ้นโฟมในนํ้าทะเลและนํ้ากลัน่ ที่ไม่มีคลื่นและไม่มีแสง ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของรู ปร่ าง
ขนาด และสี พ้ืนผิวชิ้นโฟม Fernández-González et al. (2020) ระบุวา่ ชิ้นโพลีสไตรี นในสภาวะแวดล้อมที่มีแสงUV
และมีอากาศจะเกิดสี เหลืองที่พ้ืนผิวและมีการย่อยสลายของชิ้นโฟม
การเปลีย่ นแปลงของพืน้ ผิวชิ น้ โฟมโพลีสไตรี นที่มองเห็นด้ วยเทคนิคกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด
ในเดือนที่ 0 (เริ่ มต้นการทดลอง) พื้นผิวชิ้นโฟมโพลีสไตรี นในนํ้าทะเลและนํ้ากลัน่ ที่สภาวะแวดล้อมจําลอง
แบบเร่ ง (มีคลื่นและมีแสง/ไม่มีคลื่นแต่มีแสง/ไม่มีคลื่นและไม่มีแสง) มีลกั ษณะเป็ นพื้นผิวเรี ยบและไม่มีรอยแตกที่
พื้นผิว (Table 2และTable 3) ในเดือนที่ 4 พื้นผิวชิ้นโฟมโพลีสไตรี นในนํ้าทะเลและนํ้ากลัน่ ที่มีคลื่นและมีแสง ไม่มี
คลื่ นแต่ มีแสง มี ลกั ษณะพื้ นผิวที่ แตกออกเป็ นชิ้ นเล็ก (Table 2 และ Table 3) ในเดื อนที่ 6 พื้ นผิวชิ้ นโฟมโพลี ส
ไตรี นในนํ้าทะเลและนํ้ากลัน่ ที่มีคลื่นและมีแสง ไม่มีคลื่นแต่มีแสง มีลกั ษณะพื้นผิวที่แตกออกเป็ นชิ้ นเล็กกว่าใน
เดื อนที่ 4 Cai et al. (2018) รายงานผลว่าในเดื อนที่ 1 ชิ้ นโพลี สไตรี นในนํ้าทะเล นํ้ากลัน่ และอากาศในสภาวะ
แวดล้อมที่มีแสง UV เริ่ มเกิดรอยแตกและเกิดการย่อยสลายของชิ้นโฟมเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา และรอยแตกบ่งชี้การ
สัมผัสที่ ยาวนานขึ้ นถึงกระบวนการย่อยสลายด้วยกระบวนการโฟโต้ออกซิ เดชัน่ (Cooper, 2012) ลักษณะพื้นผิว
ของชิ้นโพลีโพพีลีนที่ถูกออกซิ เดชัน่ ในนํ้าทะเลพบว่ามีรอยแตกและหลุมลึกที่พ้ืนผิว (Zbyszewski and Corcoran,
2010) ในเดื อ นที่ 0–6 พื้ นผิ วชิ้ นโฟมโพลี ส ไตรี นในนํ้า ทะเลและนํ้า กลั่นที่ ไ ม่ มีค ลื่ น และไม่ มี แ สง ไม่ พ บการ
เปลี่ยนแปลงที่พ้ืนผิวชิ้นโฟม (Table 2 และTable 3)
Table 2 The degradation of polystyrene in the circumstance environments sea water using wave/light, without
wave/with light, without wave/without light
Simulat Enivronments

Month 0

Polystyrene piece surface appearance
Month 4

Sun/wave

Sea
water

Sun/N.wave
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Table 2 (continued).
Simulat
Enivronments
Sea N.sun/N
water .wave

Month 0

Polystyrene piece surface appearance
Month 4

Month 6

Table 3 The degradation of polystyrene in the circumstance environments distilled water using wave/light, without
wave/with light, without wave/without light
Simulat Enivronments

Month 0

Polystyrene piece surface appearance
Month 4

Month 6

Sun/wave

Distilled
water

Sun/
N.wave
N.sun/
N.wave

ผลการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวชิ้ นโฟมในเดื อนที่ 0–6 สรุ ปได้ว่า แสงUVAเป็ นปั จจัยหลักที่ มีผลต่อการ
เปลี่ยนรู ปของชิ้นโฟม เนื่ องจากชิ้นโฟมในนํ้าที่มีคลื่นและไม่มีคลื่นแต่มีแสง พบรอยแตกแยกของพื้นผิวชิ้นโฟม
แต่ชิ้นโฟมในนํ้าที่ไม่มีคลื่นและไม่มีแสง ไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่พ้ืนผิวชิ้นโฟม และคลื่นนํ้าเป็ นปั จจัยรองที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนรู ปของชิ้นโฟม เนื่องจากชิ้นโฟมในนํ้าที่มีคลื่นและไม่มีคลื่นแต่มีแสง พบรอยแตกแยกของพื้นผิวชิ้น
โฟม
การเปลีย่ นแปลงองค์ ประกอบทางเคมีของชิ น้ โฟมโพลีสไตรี นที่วิเคราะห์ ด้วยเทคนิคฟูเรี ยร์ ทรานส์ ฟอร์ ม
อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี
ในเดือนที่ 0 (เริ่ มต้นการทดลอง)ชิ้นโฟมโพลีสไตรี นในนํ้าทะเลและนํ้ากลัน่ ที่สภาวะแวดล้อมจําลองแบบ
เร่ ง (มีคลื่นและมีแสง/ไม่มีคลื่นแต่มีแสง/ไม่มีคลื่นและไม่มีแสง) ไม่พบหมู่ฟังก์ชนั่ Hydroxyl group (-OH) ที่ความ
ยาวคลื่น 3,100–3,700 cm-1 หมู่ฟังก์ชนั่ Carbonyl group (C=O) ที่ ความยาวคลื่น 1,550–1,810 cm-1 และหมู่ฟังก์ชนั่
Ethers (C-O) ที่ความยาวคลื่น 1070–1140 cm-1 ในเดือนที่ 4 ชิ้นโฟมโพลีสไตรี นในนํ้าทะเลและนํ้ากลัน่ ที่ไม่มีคลื่น
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แต่ มีแ สง พบหมู่ ฟั งก์ชั่น Hydroxyl group (-OH) ที่ ค วามยาวคลื่ น 3100–3700 cm-1 หมู่ ฟั งก์ชั่น Carbonyl group
(C=O) ที่ความยาวคลื่น 1,550–1,810 cm-1 และหมู่ฟังก์ชนั่ Ethers (C-O) ที่ความยาวคลื่น 1,070–1,140 cm-1 ในเดือน
ที่ 6 ชิ้ นโฟมโพลีสไตรี นในนํ้าทะเลและนํ้ากลัน่ ที่ มีคลื่ นและมี แสง ไม่มีคลื่นแต่มีแสง พบหมู่ฟังก์ชนั่ Hydroxyl
group (-OH) ที่ ความยาวคลื่ น 3,100–3,700 cm-1 หมู่ฟังก์ชั่น Carbonyl group (C=O) ที่ ความยาวคลื่ น 1,550–1,810
cm-1 และหมู่ฟังก์ช่นั Ethers (C-O) ที่ ความยาวคลื่ น 1070–1140 cm-1เพิ่ มขึ้ นเมื่ อเที ยบกับหมู่ฟังก์ชั่นในเดื อนที่ 4
(Table 4 และ Table 5) และในเดื อนที่ 6 ชิ้ นโฟมโพลีสไตรี นในนํ้าทะเลและนํ้ากลัน่ ที่ ไม่มีคลื่ นแต่ มีแสง พบหมู่
ฟั งก์ชนั่ Hydroxyl group (-OH) หมู่ฟังก์ชน่ั Carbonyl group (C=O) และหมู่ฟังก์ชนั่ Ethers (C-O) เพิ่มขึ้ นชัดเจน
กว่าในนํ้าทะเลและนํ้ากลัน่ ที่มีคลื่นและมีแสง และในเดือนที่ 0 – 6 ชิ้นโฟมโพลีสไตรี นในนํ้าทะเลและนํ้ากลัน่ ที่ ไม่
มี ค ลื่ น และไม่ มี แ สง ไม่ พ บหมู่ ฟั ง ก์ ชั่น Hydroxyl group (-OH) ที่ ค วามยาวคลื่ น 3,100–3,700 cm-1 หมู่ ฟั ง ก์ ชั่น
Carbonyl group(C=O) ที่ ค วามยาวคลื่ น 1,550–1,810 cm-1 และหมู่ ฟั งก์ชั่น Ethers (C-O) ที่ ค วามยาวคลื่ น 1,070–
1,140 cm-1 (Table 4และTable 5)
Table 4 Changed of chemical composition polystyrene in the circumstance environments sea water using
wave/light, without wave/with light, without wave/without light
Simulat Enivronments
Month 0

Polystyrene piece surface appearance
Month 4

Sun/wave

Sea water

N.D.

Sun/N.wave
N.sun/N.wave
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Table 5 Changed of chemical composition polystyrene in the circumstance environments distilled water using
wave/light, without wave/with light, without wave/without light
Simulat Enivronments
Month 0
Sun/wave
Distilled
water

Polystyrene piece surface appearance
Month 4
N.D.

Month 6

Sun/N.wave
N.sun/N.wave

ผลการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของชิ้นโฟมในเดือนที่ 0 – 6 สรุ ปได้ว่า แสงUVAเป็ นปั จจัยหลัก
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหมู่ฟังก์ชนั่ ของชิ้นโฟม อัณณพ และสมศักดิ์ (2552) Gewert et al. (2015) และ Cai et al.
(2018) ระบุว่าหมู่ฟังก์ชน่ั Hydroxyl group (-OH) และหมู่ฟังก์ชนั่ Carbonyl group (C=O) สามารถบ่งชี้ ถึงการย่อย
สลายพลาสติกด้วยปฏิกิริยาโฟโต้ออกซิ เดชัน่ (Photo-Oxidation) โดยมีออกซิ เจน ความร้อน แสงอัลตร้าไวโอเลต
หรื อแรงทางกลเป็ นปั จจัยสําคัญ รายงานผลของ Lenz R et al. (2015) พบว่าชิ้ นพอลิ เอทิ ลีนเทเรฟทาเลตเอทิ ลีน
(PET) ในนํ้ากลัน่ และนํ้าทะเลที่มีแสง UV ไม่พบการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของชิ้น PET

สรุ ป

ชิ้นโฟมโพลีสไตรี นในนํ้าทะเลและนํ้ากลัน่ ที่สภาวะแวดล้อมจําลองแบบเร่ งที่มีคลื่นและมีแสง ที่ไม่มีคลื่น
แต่มีแสง พบการเปลี่ยนแปลงสี ที่พ้ืนผิวโฟม (จากพื้นผิวสี ขาวเป็ นพื้นผิวสี เหลือง) พบชิ้นโฟมมีขนาดที่เล็กลงและ
เล็กลงมากเมื่อได้รับแสงในระยะเวลาที่ นานขึ้ น พบรอยแตกที่ พ้ืนผิวโฟม และพบหมู่ฟังก์ชน่ั Hydroxyl group (OH) หมู่ฟังก์ชน่ั Carbonyl group (C=O) และหมู่ฟังก์ชนั่ Ethers (C-O) ที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นชัดเจนเมื่อได้รับแสง
ในระยะเวลาที่ นานขึ้ นและชิ้ นโฟมโพลีสไตรี นในนํ้าทะเลและนํ้ากลัน่ สภาวะแวดล้อมจําลองแบบเร่ งที่ไม่มีคลื่น
และไม่มีแสงไม่พบการเปลี่ยนแปลงสี ที่พ้ืนผิวโฟม (พื้นผิวสี ขาว) พบชิ้ นโฟมมีขนาดที่ เท่าเดิ ม ไม่พบรอยแตกที่
พื้ น ผิ ว โฟม และไม่ พ บหมู่ ฟั ง ก์ช่ัน Hydroxyl group (-OH) หมู่ ฟั ง ก์ชั่น Carbonyl group (C=O) และหมู่ ฟั ง ก์ ช่ัน
Ethers (C-O) อาจระบุว่า แสงและคลื่นเป็ นปั จจัยที่ ทาํ ให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่พ้ืนผิวโฟมและทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงหมู่ฟังก์ชนั่ ของชิ้นโฟม เนื่ องจากการย่อยสลายชิ้นโฟมด้วยปฏิกิริยาโฟโต้ออกซิ เดชัน่ (PhotoOxidation) โดยมี ออกซิ เจน ความร้ อนและแสงอัลตร้าไวโอเลตเป็ นปั จจัยสําคัญ และการย่อยสลายชิ้ นโฟมด้วย
แรงเชิงกล
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับแก้ความเอนเอียงของปริ มาณฝนจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก CanESM5 ซึ่ ง
พัฒ นาตามเงื่ อ นไขของรายงาน the Sixth Assessment Report (AR6) โดยคณะกรรมการระหว่ า งรั ฐ บาลว่ า ด้ว ยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ด้วยเทคนิค Quantile mapping สําหรับพื้นที่ลุ่มนํ้าคลองสวนหมาก โดยสถานีตรวจวัด
ฝนที่เป็ นตัวแทนจํานวน 2 สถานี ได้แก่ สถานี กาํ แพงเพชรและสถานี อุม้ ผาง ซึ่ งดําเนิ นการสอบเทียบและทวนสอบข้อมูล
ปริ มาณฝนรายวันในช่วง ค.ศ. 2001–2012 และ 1991–2000 ตามลําดับ ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลปริ มาณฝนจากแบบจําลอง
ภูมิอากาศโลกที่ ผ่านกระบวนการปรับแก้ความเอนเอี ยงมีความแม่นยํามากขึ้นทั้ง 2 สถานี โดยมีค่า R2 เพิ่มขึ้นและมี ค่า
RMSE ลดลง ทั้งในช่วงการสอบเทียบและทวนสอบ โดยปริ มาณฝนตรวจวัดเฉลี่ยในมีค่าเท่ากับ 1,420 มม.ต่อปี ในขณะที่
ปริ มาณฝนรายปี เฉลี่ยของแบบจําลองก่อนและหลังการปรับแก้เท่ากับ 2,366 และ 1,592 มม.ต่อปี จากการปรับแก้ความเอน
เอียงด้วยวิธี Quantile mapping พบว่า เป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถนําไปสู่ การฉายภาพอนาคตของปริ มาณฝนภายใต้
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป
คําสําคัญ: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ภาพฉายอนาคตของปริ มาณฝน, ลุ่มนํ้าคลองสวนหมาก

Abstract

The objective of the research was to correct rainfall bias from the CanESM5 global climate model which was
developed under the terms of the Sixth Assessment Report (AR6), by the Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) by using the Quantile Mapping Technique over the Klong Suan Mak river basin. There are 2 representative
meteorological stations, Kamphaengphet and Umphang Station. The calibration and validation of the daily rainfall data
was conducted during the years of 2001–2012 and 1991–2000, respectively. As the result, the precipitation data from the
global climate model under the bias correction process was more accurate at both stations, with an increasing of R2 and
reducing of RMSE during both the calibration and verification periods. The average annual observed rainfall in the study
area was 1,420 mm per year, while the model's average annual rainfall before and after the adjustment was 2,366 and 1,592
mm per year. Evaluating the efficiency of bias correction using Quantile mapping technique was found to be effective. In
the future, it could be a guide to project the future of rainfall under climate change.
Keywords: climate change, Klong Suan Mak river basin, the future projection of rainfall
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คํานํา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ (climate change) ที่ กาํ ลังเกิ ดขึ้ นทัว่ โลก ล้วนส่ งผลต่ อสภาพแวดล้อม
บนโลก เช่น อุณหภูมิ ปริ มาณฝน ระดับนํ้าทะเลปานกลาง ซึ่ งในนิยามของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ (IPCC) ตามเงื่ อนไขรายงานการประเมิ นครั้ งที่ 6 (Sixth Assessment Report, AR6)
สาระสําคัญที่ เกี่ ยวข้องกับสภาพภู มิอากาศ คื อ การปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ทําให้อุณหภู มิโลกเพิ่ มขึ้ น 1.5 องศา
เซลเซี ยส ภายในปี ค.ศ. 2100 (IPCC, 2021)
Coupled Model Intercomparison Project 6 (CMIP6) เป็ นโครงการวิจยั ที่ ศึ กษาและรวบรวมแบบจํา ลอง
ภูมิอากาศโลก ซึ่ งอยู่ภายใต้รายงาน AR6 ในปั จจุบนั โดยมีการปรับแก้นิยามของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก
ให้สอดคล้องกับปั จจัยที่ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบด้วย แบบจําลองภูมิอากาศโลกจํานวน
มาก หนึ่ งในนั้น คื อ แบบจํา ลองภู มิ อ ากาศโลก The Canadian Earth System Model version 5 (CanESM5) โดย
แบบจําลองจะสร้างภาพฉายของสภาพภูมิอากาศในอนาคต ซึ่ งใช้ตวั แปรภูมิอากาศจํานวนมากสําหรับแบบจําลอง
เช่น อุณหภูมิ ความชื้น รังสี ดวงอาทิตย์ ปริ มาณฝน เป็ นต้น
ที่ ผ่านมามีการศึกษาโดยใช้แบบจําลอง CanESM2 ในระบบ AR5 ทั้งในต่างประเทศ เช่ น การศึ กษาดัชนี
ความแห้งแล้งในลุ่มนํ้า Baro (Gebremedhin et al., 2018) ประเทศเอธิ โอเปี ย และลุ่มนํ้า Langat ประเทศมาเลเซี ย
(Huang et al., 2016) การฉายภาพอนาคตของปริ มาณฝนในลุ่มนํ้า Thu Bon ประเทศเวียดนาม (Phuong et al., 2020)
รวมถึงประเทศไทย เช่ น พัลลภ และคณะ (2562) ได้ทาํ การคัดเลื อกความสัมพันธ์ของตัวแปรภู มิอากาศโลกกับ
ข้อมูลภูมิอากาศตรวจวัด ณ สถานี อุตุนิยมวิทยาเกษตรอู่ทอง หรื อ การศึ กษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อปริ มาณนํ้าท่าในลุ่มนํ้าเพชรบุรี (เกศวรา และคณะ, 2561) และ พลเพชร และคณะ (2563) ได้ทาํ การลด
มาตราส่ วนทางสถิติของปริ มาณฝนรายเดือนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่โครงการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เป็ นต้น ซึ่ งจะเห็นได้วา่ แบบจําลอง CanESM ของประเทศแคนาดา มีการใช้งานอย่างแพร่ หลาย
ทัว่ โลกรวมถึ งภู มิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้และประเทศไทยจึ งเป็ นข้อสนับสนุ นในการเลื อกใช้แบบจําลอง
CanESM5 ของประเทศแคนาดา ซึ่ งเป็ นแบบจําลองในระบบใหม่ล่าสุ ด (AR6) สําหรับการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ซึ่ งใน
ปั จจุบนั มีการใช้แบบจําลองภูมิอากาศโลกมากขึ้นเพื่อการสร้างภาพฉายอนาคตของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ
ภูมิอากาศโลก (Bonsal and Prowse, 2005) โดยผลจากแบบจําลองภูมิอากาศจะแสดงผลในรู ปแบบ Grid cell ขนาด
ใหญ่ปกคลุมทัว่ โลกครอบคลุมพื้ นที่ ขนาด 200–500 กม. จึ งไม่สามารถนําไปใช้งานในระดับพื้ นที่ เป้ าหมายได้
โดยตรง จําเป็ นต้องประยุกต์ใช้เทคนิคการลดมาตราส่ วน (เกศวรา และคณะ, 2561) อย่างไรก็ดียงั มีวิธีการนําผลจาก
แบบจํา ลองภู มิ อ ากาศมาใช้งานกับ พื้ นที่ เ ป้ า หมายอี กรู ปแบบ คื อ การปรั บแก้ค วามเอนเอี ย งด้วยวิ ธี Quantile
Mapping ซึ่ งเป็ นวิธีที่ได้รับความนิ ยมใช้งานอย่างแพร่ หลาย ปั จจุบนั ถูกพัฒนาและสามารถใช้งานผ่านเครื่ องมือที่
เรี ยกว่า Climate Data Bias Corrector โดยเป็ นซอฟต์แวร์ ที่สามารถปรับแก้ความเอนเอียงของข้อมูลสภาพภูมิอากาศ
ด้วยวิธี Quantile Mapping ซึ่ งสามารถใช้ได้กบั ตัวแปร ปริ มาณฝน อุณหภูมิ และรังสี ดวงอาทิตย์ โดยมีประยุกต์ใช้
ปรับแก้ปริ มาณฝนในประเทศอินเดีย ทําให้ปริ มาณฝนหลังการปรับแก้มีความแม่นยํามากขึ้ นเมื่อเทียบกับปริ มาณ
ฝนตรวจวัด (Gupta et al., 2019) ซึ่ งตัวอย่างงานวิจยั ที่ กล่าวมาเป็ นการศึ กษาในระบบ AR5 แต่ ในปั จจุ บนั มี การ
เผยแพร่ รายงานในระบบใหม่ (AR6) จึงนํามาสู่ วตั ถุประสงค์งานวิจยั นี้ กล่าวคือ
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งานวิ จัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาผลการปรั บ แก้ค วามเอนเอี ย งของข้อ มู ล ปริ ม าณฝนรายวัน จาก
แบบจําลอง CanESM5 ในระบบ AR6 ซึ่ งมีความทันสมัยที่สุดในปั จจุบนั สําหรับพื้นที่ลุ่มนํ้าคลองสวนหมาก โดย
ใช้เครื่ องมื อ Climate Data Bias Corrector (CDBC) จากสถานี ตรวจวัดภู มิอากาศที่ มีผลต่ อพื้ นที่ ลุ่มนํ้าคลองสวน
หมาก 2 สถานี แบ่งเป็ น ช่วงสอบเทียบ (2001–2012) และ ช่วงทวนสอบ (1991–2000) เพื่อพิสูจน์ประสิ ทธิ ภาพของ
วิธีปรับแก้ดงั กล่าว โดยสรุ ปผลการวิเคราะห์ในรู ปแบบปริ มาณฝนรายเดือน ซึ่ งงานวิจยั นี้ จะเป็ นจุดเริ่ มต้นของการ
พัฒนางานวิจยั ไปสู่ การฉายภาพอนาคตของปริ มาณฝนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของพื้นที่การศึกษา
ต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ที่การศึกษา
ลุ่มนํ้าคลองสวนหมาก เป็ นลุ่มนํ้าสาขาของลุ่มนํ้าปิ ง มีขนาดพื้นที่ 1,213.43 ตร.กม. อยู่ทางด้านตะวันตก
ของแม่น้ าํ ปิ ง ไหลไปรวมกับแม่น้ าํ ปิ งที่ ตาํ บลนครชุ ม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่ งอยู่ในกริ ด
15.3484N 94.4375E ของแบบจําลองภูมิอากาศโลก CanESM5 แสดงดัง Fig. 1
สถานีตรวจวัดภูมิอากาศและข้ อมูลปริ มาณฝน
สําหรับข้อมูลปริ มาณฝนที่นาํ มาใช้ในงานวิจยั นี้ จากการพิจารณาสถานี ตรวจวัดภูมิอากาศที่มีอิทธิ พลต่อ
พื้นที่ลุ่มนํ้าคลองสวนหมากโดยการสร้าง Thiessen Polygon ร่ วมกับการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลปริ มาณ
ฝน พบว่า มี ส ถานี ต รวจวัด สภาพภู มิอ ากาศของกรมอุ ตุ นิย มวิ ทยาจํา นวน 2 สถานี ได้แ ก่ สถานี อุตุ นิย มวิ ท ยา
กําแพงเพชรและสถานี อุตุนิยมวิทยาอุม้ ผาง แสดงดัง Fig. 1 ซึ่ งเป็ นข้อมูลในช่ วงปี ค.ศ. 1991–2012 โดยแบ่งเป็ น
ช่วงสอบเทียบ (ค.ศ. 2001–2012) และ ทวนสอบ (ค.ศ. 1991–2000) ตามลําดับ ระหว่างข้อมูลฝนตรวจวัดกับข้อมูล
ฝนจากแบบจําลอง CanESM5

Fig. 1 Klong Suan Mak river basin
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การปรั บแก้ ความเอนเอียงของข้ อมูลด้ วยวิธี Quantile Mapping
วิธีปรับแก้ความเอนเอียงแบบ Quantile Mapping เป็ นวิธีการปรับแก้ในเชิงความถี่และปริ มาณ โดยทําการ
สร้ างกราฟแจกแจงความถี่ แบบแกมมา (Gamma distribution) ของข้อมูลปริ มาณฝน (เมื่ อค่ านํ้าฝนมากกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.1 mm) ของข้อมูลจากสถานี ตรวจวัด (Observed) และข้อมูลจากแบบจําลอง (GCM) ในช่วงเวลาอดีต ซึ่ งมี
ช่ วงเวลาเดี ยวกัน (วรชัย, 2560) แสดงดัง Equation 1 จากนั้นทําการสร้างโค้งความน่ าจะเป็ นสะสม (Cumulative
Distribution Function, CDF) และประมาณค่าพารามิเตอร์ ของ CDF ของ Equation 2 ข้อมูลจากสถานี ตรวจวัด และ
ค่าพารามิเตอร์ของ CDF ของข้อมูลในอดีตจากแบบจําลอง GCM
สมการแจกแจงความถี่แบบแกมมา (Probability Distribution Function : PDF)
𝑓𝑓(𝑥𝑥 ) =

1

ɼ(𝛼𝛼)𝛽𝛽𝛼𝛼

𝑥𝑥

𝑥𝑥

𝛼𝛼−1 −𝛽𝛽

𝑒𝑒

(1)

สมการแจกแจงความน่าจะเป็ นแบบสะสม (Cumulative Distribution Function : CDF)
𝐹𝐹 (𝑋𝑋) = ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥 ) =

1

ɼ(𝛼𝛼)𝛽𝛽

𝛼𝛼−1
𝑒𝑒
𝛼𝛼 𝑥𝑥

𝑥𝑥
𝛽𝛽

−

(2)

จากนั้นทําการสร้างความสัมพันธ์ของโค้งความน่าจะเป็ นแบบสะสมของข้อมูลจากแบบจําลองกับข้อมูล
ตรวจวัดดัง Equation 3 เพื่อใช้ค่าปรับแก้หรื อเรี ยกว่า Transfer function ในการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
จากแบบจําลองดัง Equation 4
𝐹𝐹𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 (𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ) = 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 (𝑥𝑥𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 )
(3)
′
′
−1
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
= 𝐹𝐹𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
(𝑥𝑥𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 )
(4)
′
′
โดยที่ 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
ค่าปริ มาณฝนรายวันจากแบบจําลองที่ปรับแก้
𝑥𝑥𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = ข้อมูลฝนรายวันจากสถานีตรวจวัด
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = ข้อมูลฝนรายวันจากแบบจําลองช่วงเวลาในอดีตซึ่ งเป็ นเวลาเดียวกันกับข้อมูลตรวจวัด
−1
เมื่อได้แฟคเตอร์ปรับแก้ หรื อ Transfer function (𝐹𝐹𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
) ดังสมการที่ 4 แฟคเตอร์ปรับแก้ดงั กล่าว จะได้
นําไปปรั บแก้ขอ้ มูลฝนรายวันจากแบบจําลองช่ วงเวลาในอดี ตและทําการตรวจสอบความถู กต้อ งหลังปรั บแก้
จากนั้นเมื่ อผลการตรวจสอบความถูกต้องดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรั บได้ จึ งนําแฟคเตอร์ ปรั บแก้ดงั กล่าวไป
ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนข้อมูลฝนในช่วงเวลาอนาคตต่อไป
จากทฤษฎี ก ารปรั บ แก้ค วามเอนเอี ย งแบบ Quantile Mapping แสดงรู ป แบบของกราฟการแจกแจง
ความน่าจะเป็ นแบบสะสม (Cumulative Distribution Function : CDF) ดัง Fig. 2 โดยมีหลักการ คือ ต้องการปรับแก้
ความเอนเอียงของข้อมูลจากแบบจําลองให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัด โดยอาศัยทฤษฎีและกระบวนการ
ปรับแก้ตามรายละเอียดของหลักการที่ได้อธิ บายไปข้างต้น
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Fig. 2 The quantile mapping bias correction (Kim et al., 2019)
การตรวจสอบความแม่ นยํา
การตรวจสอบความแม่ นยําของผลการสอบเที ย บ (Calibration) และทวนสอบ (Validation) เพื่ อแสดง
ประสิ ทธิ ภาพจากการปรับแก้ความเอนเอียงของข้อมูลจากแบบจําลอง ประกอบด้วย
1) ค่ าสัมประสิ ทธิ์ การตัด สิ นใจ (Coefficient of Determination; R2) เป็ นดัชนี ที่แสดงความสัมพัน ธ์ ข อง
ข้อมูลจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งเส้น (Liner Regression) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 หากเข้าใกล้ 0 คื อ ตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ตามกันน้อย แต่ถา้ เข้าใกล้ 1 คื อ ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามมีความสัมพันธ์
ตามกันมากดัง Equation 5

เมื่อ

𝑅𝑅 2
𝑀𝑀
𝑂𝑂

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑂𝑂, 𝑀𝑀)
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝑂𝑂)

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝑀𝑀)

𝑅𝑅 2 = (

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑂𝑂,𝑀𝑀)

�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝑂𝑂)𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝑀𝑀)

)2

(5)

คือ สัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจ
คือ ค่าจากแบบจําลอง
คือ ค่าจากการตรวจวัด
คือ ความแปรปรวนระหว่างค่าตรวจวัดกับแบบจําลอง
คือ ความแปรปรวนของข้อมูลตรวจวัด
คือ ความแปรปรวนของข้อมูลแบบจําลอง

2) รากที่สองของค่าเฉลี่ยความผิดพลาดกําลังสอง (Root Mean Square Error; RMSE) เป็ นดัชนีแสดง
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากการคํานวณกับข้อมูลที่ได้จากการปรับแก้ แสดงดัง Equation 6
1

เมื่อ

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �𝑛𝑛 ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(𝑀𝑀𝑖𝑖 − 𝑂𝑂𝑖𝑖 )2

คือ รากที่สองของค่าเฉลี่ยความผิดพลาดกําลังสอง
𝑛𝑛
คือ จํานวนของข้อมูล
𝑖𝑖
คือ ลําดับของข้อมูล
ส่ วนตัวแปรอื่น ๆ ใน Equation 6 มีความหมายเช่นเดียวกับคําอธิ บายตัวแปรของ Equation 5
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการปรับแก้ขอ้ มูลปริ มาณฝนรายวันจากแบบจําลอง CanESM5 แล้วสรุ ปผลในรู ปแบบปริ มาณฝนรายปี
โดยที่มีปริ มาณฝนตรวจวัดรายปี เฉลี่ย 1,420 มม./ปี เมื่อเทียบกับแบบจําลองก่อนการปรับแก้มีปริ มาณฝนรายปี เฉลี่ย
2,366 มม./ปี หลังจากการปรับแก้มีปริ มาณฝนรายปี เฉลี่ย 1,592 มม./ปี แสดงให้เห็นว่าหลังการปรับแก้ความเอนเอี ยง
ด้วยวิธี Quantile Mapping ทําให้ปริ มาณฝนจากแบบจําลองมีค่าใกล้เคียงกับปริ มาณฝนตรวจวัดมากขึ้น โดยที่ความ
แตกต่างระหว่างปริ มาณฝนรายปี ตรวจวัดกับแบบจําลองลดลงจาก 946 มม. เหลือเพียง 172 มม. โดยผลการปรับแก้
ในช่ ว งสอบเที ย บแสดงดัง Fig. 3 และ Fig. 4 ในช่ วงทวนสอบแสดงดัง Fig. 5 และ Fig. 6 อี กทั้งทํา ให้รู ปแบบ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณฝนในเดื อนต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันมากขึ้ นในช่วงสอบเที ยบ แสดงดัง
Fig. 7 และช่ วงทวนสอบแสดงดัง Fig. 8 พร้ อมแสดงแผนภาพการกระจายตัว (Scatter plot) แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลปริ มาณฝนตรวจวัดและปริ มาณฝนจากแบบจําลองก่อนและหลังการปรับแก้ในช่วงสอบเทียบ แสดง
ดัง Fig. 9 และ Fig. 10 ในช่วงทวนสอบแสดงดัง Fig. 11 และ Fig. 12 นั้นมีความสัมพันธ์ของข้อมูลมากขึ้น

Fig. 3 Monthly rainfall of calibration at Kamphaengphet Meteorological Station

Fig. 4 Monthly rainfall of calibration at Umphang Meteorological Station
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Fig. 5 Monthly rainfall of validation at Kamphaengphet Meteorological Station

Fig. 6 Monthly rainfall of validation at Umphang Meteorological Station
(A)

(B)

Fig. 7 Average monthly rainfall of calibration at Kamphaengphet (A) and Umphang Meteorological Station (B)
(A)

(B)

Fig. 8 Average monthly rainfall of validation at Kamphaengphet (A) and Umphang Meteorological Station (B)
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(A)

(B)

Fig. 9 Scatter plot before (A) and after (B) bias of calibration at Kamphaengphet Meteorological Station
(A)

(B)

Fig. 10 Scatter plot before (A) and after (B) bias of calibration at Umphang Meteorological Station
(A)

(B)

Fig. 11 Scatter plot before (A) and after (B) bias of validation at Kamphaengphet Meteorological Station
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(A)

(B)

Fig. 12 Scatter plot before (A) and after (B) bias of validation at Umphang Meteorological Station
จากการตรวจสอบค่ า สั มประสิ ท ธิ์ ในการตัด สิ นใจ (Coefficient of Determination; R2) พบว่า ที่ ส ถานี
อุตุนิยมวิทยากําแพงเพชรในช่วงสอบเที ยบ ก่อนและหลังการปรับแก้มีค่า R2 เท่ากับ 0.183 และ 0.455 ตามลําดับ
ในช่ วงทวนสอบ ก่อนและหลังการปรับแก้มีค่า R2 เท่ากับ 0.159 และ 0.250 ตามลําดับ และที่ สถานี อุตุนิยมวิทยา
อุม้ ผางในช่ วงสอบเที ยบ ก่อนและหลังการปรั บแก้มีค่า R2 เท่ากับ 0.387 และ 0.521 ตามลําดับ ในช่ วงทวนสอบ
ก่อนและหลังการปรับแก้มีค่า R2 เท่ากับ 0.360 และ 0.399 ตามลําดับ โดยค่า R2 ที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลที่มากขึ้น แสดงดัง Table 1
จากการตรวจสอบค่ารากที่ สองของค่าเฉลี่ยความผิดพลาดกําลังสอง (Root Mean Square Error; RMSE)
พบว่าที่สถานีอุตุนิยมวิทยากําแพงเพชรในช่วงสอบเทียบ ก่อนและหลังการปรับแก้มีค่า RMSE เท่ากับ 191.604 และ
94.458 ตามลําดับ ในช่วงทวนสอบ ก่อนและหลังการปรับแก้มีค่า RMSE เท่ากับ 199.396 และ 153.270 ตามลําดับ
และที่ สถานี อุตุ นิยมวิ ทยาอุ ม้ ผางในช่ วงสอบเที ยบ ก่ อนและหลังการปรั บแก้มีค่า RMSE เท่ ากับ 162.028 และ
90.409 ตามลําดับ ในช่วงทวนสอบ ก่อนและหลังการปรับแก้มีค่า RMSE เท่ากับ 168.963 และ 122.461 ตามลําดับ
โดยค่า RMSE ที่ลดลง แสดงถึงความคลาดเคลื่อนที่ลดลง แสดงดัง Table 2
Table 1 The result of calibration and validation
Calibration
Station
Kamphaengphet
Umphang

Before
R2
RMSE
0.183 191.604
0.387 162.028

Validation

After
R2
RMSE
0.455 94.458
0.521 90.409
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Before
R2
RMSE
0.159 199.396
0.360 168.963

After
R2
RMSE
0.250 153.270
0.399 122.461

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึ กษาการปรับแก้ความเอนเอียงของข้อมูลปริ มาณฝนจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก CanESM5
ภายใต้นิยามของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ตามเงื่อนไขรายงาน
การประเมินครั้งที่ 6 (AR6) ด้วยวิธี Quantile Mapping ในพื้นที่การศึกษาลุ่มนํ้าคลองสวนหมาก ซึ่ งดําเนิ นการสอบ
เทียบและทวนสอบแบบจําลอง พบว่า ปริ มาณฝนจากแบบจําลองหลังการปรับแก้ความเอนเอียงมีความสอดคล้อง
กับปริ มาณฝนตรวจวัดมากยิ่งขึ้ น สังเกตได้จากความแตกต่างระหว่างปริ มาณฝนรายปี ตรวจวัดกับแบบจําลองที่
ลดลงจาก 946 มม. เหลือ 172 มม. อีกทั้งรู ปแบบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในเดือนต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันมาก
ยิ่งขึ้น แผนภาพการกระจายตัวของปริ มาณฝนตรวจวัดและฝนจากแบบจําลองมีความสัมพันธ์กนั มากขึ้น รวมถึงการ
ตรวจสอบค่าความแม่นยําทางสถิติ โดยค่า R2 ที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มากขึ้น และค่า RMSE ที่
ลดลง แสดงถึงความคลาดเคลื่อนที่ลดลง เป็ นการยืนยันว่าปริ มาณฝนหลังการปรับแก้มีความแม่นยํามากขึ้น แสดง
ให้เห็ นว่าการปรับแก้ความเอนเอี ยงด้วยวิธี Quantile Mapping เป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถนําไปใช้ปรับแก้
ความเอนเอียงของค่าปริ มาณฝนจากแบบจําลองภูมิอากาศโลกสําหรับพื้นที่การศึกษา
สําหรับผลการศึกษาของงานวิจยั ได้ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจยั อย่างครบถ้วนในการศึกษาเพื่อทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพการปรับแก้ความเอนเอียงของปริ มาณฝนจากแบบจําลองภูมิอากาศโลกด้วยวิธี Quantile Mapping ซึ่ ง
แสดงผลของประสิ ทธิ ภาพทั้งในรู ปแบบของความสอดคล้องกันในเชิ งปริ มาณและรู ปแบบแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลง
รวมถึงประสิ ทธิภาพจากการประเมินด้วยดัชนีทางสถิติ ซึ่งงานวิจยั นี้จะนําไปสู่การพัฒนาต่อยอดในการฉายภาพอนาคตของ
ปริ มาณฝนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตสําหรับพื้นที่การศึกษาหรื อสามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั พื้นที่
อื่น ๆ ต่อไป
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การจับความรู้ ฝังลึกของบริษัทรับเหมาก่ อสร้ าง: กรณีศึกษาโครงการก่ อสร้ างโรงพยาบาล
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บทคัดย่ อ

ความรู ้ฝังลึกในอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็ นสิ่ งสําคัญในการพัฒนาและเสริ มสร้างนวัตกรรมการดําเนินงาน การ
วิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อจับความรู ้ฝังลึกจากการดําเนิ นงานโครงการ เพื่อนําไปจัดเก็บให้สามารถนําไปใช้เพื่อให้เกิ ด
การพัฒนาองค์ความรู ้องค์กรอย่างยัง่ ยืน โดยทําการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างแห่ งหนึ่ ง เพื่อทดลองเก็บ
ความรู ้ฝังลึกที่ได้จากการดําเนินโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ตามกระบวนการจับความรู ้ฝังลึกที่ได้พฒั นาขึ้น ทํา
การเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในโครงการ 4 ท่ าน และผูท้ ี่ ไม่ได้เกี่ ยวข้องกับโครงการอี ก 4 ท่ าน พบว่า
สามารถจับความรู ้ในการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้และประสบความสําเร็ จ และสามารถนําไปบรรจุในคู่มือการทํางาน และ
พบว่ากระบวนการริ เริ่ มโครงการมีข้ นั ตอนที่ไม่ครบถ้วน การขาดกระบวนการในการพัฒนาฝี มือแรงงาน รวมถึงขาดคู่มือ
ในการตรวจสอบคุณภาพงานที่เป็ นมาตรฐานขององค์กรอีกด้วย
คําสําคัญ: การจัดการองค์ความรู ้, ความรู ้ฝังลึก, บริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง

Abstract
Tacit knowledge is critical to development and innovation of construction industry. The study intends to capture
tacit knowledge gained from project operation and store in knowledge container so that it can be accumulated for continual
development of the organization. Action research is conducted in a construction company to capture tacit knowledge from
construction of a hospital project. The tacit knowledge capture process developed earlier is deployed. Interviews are
conducted with 4 project officers together with other 4 officers who do not involve with the hospital project. It was found
that new technologies used successfully in this project should be kept in Work Instruction manual. The study also reveals
that project initiation process is not spelled out clearly in the company manual. The quality work inspection standard has
not been developed to assist project staff. Moreover, the standardized training to develop workmanship among skilled labor
has not been established to fulfil the continuity of the project.
Keywords: knowledge management, tacit knowledge, construction organization
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คํานํา
ในปั จจุบนั นั้นมี การก่ อสร้างเพิ่ มขึ้ นอย่างมากมาย ทั้งโครงการก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทําให้
บริ ษทั ต่ างๆ มี การแข่ งขันกันเพื่ อจะให้มีโอกาสได้งานสู งขึ้ นเช่ นการลดราคา ลดระยะเวลา แต่ ในขั้นตอนการ
ก่อสร้างจริ งนั้นพบว่าในหลายโครงการเกิดปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ ทํางานล่าช้ากว่าแผนงาน และปัญหาอื่นๆ
อีกมากมาย ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ ก็จะถูกแก้ไขและจบไปในโครงนั้น เมื่อมีโครงการใหม่ปัญหาเหล่านี้ ก็ยงั กลับมาอีก
ดังนั้นทางผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่ จะสะสมองค์ความรู ้ที่สะท้อนจากโครงการก่อสร้างที่ผ่านมา ผ่านประสบการณ์
และความรู ้จากกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งกระบวนการในการ
ดําเนิ นงาน และการสร้างองค์ความรู ้ ใหม่ให้มีประสิ ทธิ ภาพและทําให้บริ ษทั เหล่านี้ น้ ันมีความน่ าเชื่ อถือเพิ่ มขึ้ น
ต่อไป โดยในที่น้ ี ทางผูว้ ิจยั ได้อา้ งอิงกระบวนการในการที่ จะจัดการความรู ้ฝังลึกในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของ
Wethyavivorn and Teerajetgul (2020) ดัง Fig 1. ซึ่ งได้แสดงให้เห็นแล้วว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นผลสรุ ปที่ได้รับนั้น
จะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ดังนั้นจึ งทําให้ทางผูว้ ิจยั เลื อกขั้นตอนในการสะสมความรู ้ มาปรั บใช้ในงานวิจยั
เพื่อที่จะสร้างองค์ความรู ้ใหม่กบั องค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

Fig 1. A Four-Stage Process Model of Effective Tacit Knowledge Capture in the Construction Industry
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อุปกรณ์ และวิธีการ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในกระบวนการเก็บข้อมูลนั้นจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
1.ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับองค์กร หน้าที่ บุคคล องค์ความรู ้ นโยบาย รวมถึงแนวทางในการควบคุมคุณภาพ
ผลงาน เช่นคู่มือการปฎิบตั ิงาน (Work Instruction: WI), คําบรรยายลักษณะงาน (Job Description: JD)
2.ข้อมู ลจากโครงการก่ อสร้ า ง โดยในที่ น้ ี ท างผูว้ ิ จัย ได้ศึ กษาโครงการโรงพยาบาลอิ นทรารั ต น์ ซึ่ งมี
งบประมาณการก่อสร้าง 560 ล้านบาท และมีพ้ืนที่ก่อสร้าง 34,393 ตารางเมตร โดยปัจจุบนั โครงการนี้ ก่อสร้างแล้ว
เสร็ จ โดยในที่น้ ี วิเคราะห์จากเอกสารที่ มีความเกี่ยวข้องกับงบประมาณและระยะเวลาของโครงการ เช่น แผนงาน
ก่อสร้าง (S-CURVE), งบประมาณโครงการ
3.ข้อมูลส่ วนของการสัมภาษณ์ จะแบ่งกลุ่มผูท้ ี่สัมภาษณ์ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มคนใน และกลุ่มคนนอก
โดยกลุ่มคนในคือผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรง และกลุ่มคนนอกคือผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในทางอ้อมของ
โครงการ จากนั้นนําคําตอบทั้งหมดมาสังเคราะห์ความรู ้ที่ได้ เพื่อไปยืนยันต่อกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญถึงการสร้างเป็ นองค์
ความรู ้ใหม่ โดยคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์จะประกอบไปด้วย 4 คําถามดัง Table 1.
Table 1 Questions to ask interview groups
No.
1
2
3
4

Questions
What did we do best so that the project could save time, cost or increase in quality or efficiently
satisfied the client's needs?
What did we already try our best but the result was not as good as we expected?
What did not we try our best and that we should have done better to prevent a loss incurred by the
project stakeholders or the loss could have been reduced ?
What had we done badly that resulted in a loss both to the project and our firm?

กระบวนการวิจัย
การดําเนินการวิจยั แบ่งเป็ นลําดับชั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ คือ
1. ค้นคว้า และศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี และแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง
2. กําหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะทําการศึกษา ทั้งกลุ่มโครงการตัวอย่าง และกลุ่มประชากรที่สมั ภาษณ์
3. เก็บข้อมูลจากองค์ความรู ้ขององค์กร และจากโครงการก่อสร้างตัวอย่าง โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาข้อควรปรับปรุ ง และเพื่อระบุถึงการเรี ยนรู ้และความรู ้ใหม่ที่ได้ นําไปสู่ กบั การปรับปรุ งองค์ความรู ้เดิม
4. การสัมภาษณ์ เพื่อระบุถึงความรู ้ที่ได้ในโครงการก่อสร้างและแนวทางการปรับปรุ งให้ดีย่ิงขึ้น โดย
สัมภาษณ์กลุ่มคนที่คดั เลือกไว้และถามตามคําถามที่กาํ หนดไว้

451

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

5. วิเคราะห์ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยสังเคราะห์ความรู ้ที่ได้จากโครงการก่อสร้าง เพื่อจัดทําองค์
ความรู ้ใหม่หรื อปรับปรุ งองค์ความรู ้เดิม โดยจะนําองค์ความรู ้น้ ีไปเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อประเมิณถึงความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้ในการนําไปใช้จริ ง
6. บรรจุเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการวิจยั พบว่าในการเก็บข้อมูลจากองค์ความรู ้ขององค์กรนั้นยังมีองค์ความรู ้ในหลายหมวดที่ ยงั ไม่
ชัดเจนและไม่ครอบคลุมคือส่ วนของงานบริ การโดยแบ่งเป็ นส่ วนของสํานักงาน และโครงการก่อสร้าง ซึ่ งประกอบ
ไปด้วยคู่ มือการทํางาน แผนควบคุ มคุ ณภาพ ดัชนี ช้ ี วดั ความสําเร็ จ ดัง Fig 2. และจากการวิเคราะห์ผลที่ ได้จาก
โครงการก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลอินทรารัตน์ ซึ่ งได้วิเคราะห์งบประมาณและระยะเวลาในการก่อสร้าง ถึง
สาเหตุ การเปลี่ ย นแปลงในแต่ ล ะช่ ว งดัง Fig 3.ได้ข ้อสรุ ปว่า มี การขอเพิ่ ม งบประมาณมากที่ สุ ด ในหมวดงาน
เตรี ยมการ, งานซ่ อมแซม, งานโครงสร้าง ตามลําดับ โดยมีสาเหตุในการของบประมาณมากจากการ ประมาณการ
ไว้ไม่เพียงพอ, ไม่ได้ประมาณการไว้, คิดปริ มาณตกตามลําดับ และสาเหตุที่มีผลต่อความล่าช้ามากที่สุดนั้นคือการ
เพิ่มงานเพิ่ม-ลด และหลังจากนั้นทางผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสัมภาษณ์กบั ทางผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการคือกลุ่มคนใน
และกลุ่มคนนอก ดัง Table 3. ตามคําถามที่ ได้เตรี ยมไว้ 4 ข้อ ซึ่ งจากการสัมภาษณ์น้ นั ได้รับรู ้ ถึงความรู ้และแนว
ทางการปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ที่ จะนํา ไปปรั บในองค์ค วามรู ้ ด ัง Table 2. หลังจากนั้นนํา ความรู ้ ที่ ไ ด้น้ ี ไ ปเสนอต่ อกลุ่ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งประกอบด้วย 1. กรรมการผูบ้ ริ หาร 2. ผูอ้ าํ นวยการโครงการ 3. ผูจ้ ดั การฝ่ ายควบคุมต้นทุน 4. ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายประมาณราคา เพื่อปรับองค์ความรู ้เดิม และสร้างองค์ความรู ้ใหม่ ซึ่ งได้ขอ้ สรุ ปจากทางผูเ้ ชี่ ยวชาญดังนี้ 1. การ
นํานวัตกรรมและความรู ้ทางเทคนิ คในการก่อสร้างมาจัดทําเป็ นคู่มือการปฏิ บตั ิ งานโดยปรับปรุ งความรู ้ดา้ นการ
คู่ มือการปฏิ บตั ิ งาน (WI) 2. ให้ฝ่ายฝึ กอบรมจัดฝึ กอบรมฝี มื อแรงงานเพื่ อให้ได้ผ ลงานที่ มีคุณภาพ และให้ฝ่าย
ก่ อสร้ างจัดทําคู่ มือ การควบคุ มและตรวจสอบขั้นตอนการทํา งานในแต่ ละงาน (PQP) 3. ให้ฝ่ายก่ อสร้ า ง , ฝ่ าย
ประเมิณราคา , ฝ่ ายควบคุมต้นทุน ร่ วมกันจัดทําคู่มือสําหรับการตรวจสอบก่อนเริ่ มการก่อสร้าง และระหว่างงาน
ก่อสร้าง โดยให้ผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องในแต่ ละขั้นตอนจะต้องลงนามตรวจสอบ โดยปรับปรุ งกระบวนการทํา งาน
(Work Flow) 4.ปรับปรุ งดัชนี ช้ ี วดั ความสําเร็ จ (KPI) โดยให้กาํ หนดเกณฑ์ที่เป็ นค่าชี้ วดั เพื่อให้ทางโครงการทําให้
ได้ตามเกณฑ์และจะต้องรายงานในทุกๆ เดือน โดยเพิ่มดัชนี้การชี้วดั ดังนี้
1. สามารถควบคุมงานก่อสร้างทั้งหมดให้แล้วเสร็ จพร้อมส่ งมอบลูกค้าก่อนหมดสัญญา 5 %
2. สามารถควบคุมงบประมาณงานก่อสร้างทั้งหมด โดยยังคงต้องมีกาํ ไรมากกว่า 5%
3. สามารถควบคุมข้อบกพร่ องจากการก่อสร้างได้ โดยไม่เกิน 0.5% ของมูลค่างานก่อสร้าง
ดังนั้นทางผูว้ ิจยั จึ งได้จดั ทําคู่มือตามที่ผเู ้ ชี่ ยวชาญแนะนํา และทางผูเ้ ชี่ ยวชาญยังได้แนะนําว่าเมื่อความรู ้ใหม่ได้รับ
การทดสอบตรวจสอบและสะสมไว้ในองค์ความรู ้ บริ ษทั ควรใช้ความพยายามอย่างมากในการระบุความรู ้เชิ งกล
ยุทธ์และความสามารถที่ จาํ เป็ น ในการสร้างคลังความรู ้ให้พนักงานทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจน ขั้นตอนเหล่านี้ ควร
ดําเนิ นการในตอนท้ายของโครงการเพื่อให้มีเวลาเพียงพอสําหรับการสะท้อนความรู ้ที่ได้รับในระหว่างการดําเนิน
โครงการ ซึ่ งสอดคล้องกับ Wethyavivorn and Teerajetgul (2020)
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Table 2 Interview results in INTRARAT HOSPITAL project
First Focus Group: Internal Project Team
Second Focus Group: External Experts
Issues Identified
Resulting in
Issues Clarified
Embed in Container
What did we do best so that the project could save time, cost or increase in quality or efficiently satisfied the
client's needs?
Use a Coupler instead of Able to reduce the
Technical knowledge
Add this knowledge to
a steel splicing
budget by five million
and project experience. the work Instruction
and reduce the time
manual ( WI )
about one month
Using ready-made lintels Able to reduce the
Technical knowledge
Add this knowledge to
Instead of pouring
budget by one million
and project experience. the work Instruction
concrete
and reduce the time
manual ( WI )
about half of month
What did we already try our best but the result was not as good as we expected?
Lack of detailed quantity Budget increases and
There is a rush to start Increase work processes
estimation
schedule delays
construction causing the in workflow manual and
lack of costs and
add checklist to do and
verification with those must verify by related
involved
people
What did not we try our best and that we should have done better to prevent a loss incurred by the project
stakeholders or the loss could have been reduced?
The control of labor work Cause work defect and Labor is constantly
Add training into job
has also been found to be delays
changing and
description to send labor
impaired. Due to the lack
to train required skills.
lack of work training
of quality workmanship
The skill training should
be standardized.
What had we done badly that resulted in a loss both to the project and our firm?
Lack of proper work
Lead to unqualified work Use experience in
Add work manual and
quality control
that need to be corrected reviewing works
inspection manual.
which increases the
budget
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Table 3 Interviewer groups in INTRARAT HOSPITAL project
Internal Project Team
NO.

Position

1

External Experts

Office Engineer

Experience
(Year)
4

Position
Estimator

Experience
(Year)
5

2

Site Engineer

2

Cost Engineer Manager

20

3

Project Engineer

8

Cost Engineer

5

4

Project Manager

16

Project Manager ( Other project )

16

สรุ ป

งานวิจยั นี้ เพื่อรวบรวมความรู ้และระบุการเรี ยนรู ้ที่ได้รับจากการดําเนิ นการก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่
เพื่อนําไปสู่ การสร้างเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ และพัฒนาประสิ ทธิ ภาพองค์กรอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งได้ขอ้ สรุ ปว่าในองค์กรที่ ได้
ศึกษานั้นมีองค์ความรู ้ที่ยงั ไม่ได้ชดั เจนหรื อยังไม่มีเลยในส่ วนของการบริ หารโครงการก่อสร้างและสํานักงาน ดังนั้น
ทางผูว้ ิจยั จึ งเก็บข้อมูลจากโครงการก่อสร้างถึงความรู ้และประสบการณ์ที่ได้ซ่ ึ งพบว่าสิ่ งที่ ได้คือ 1.โครงการมีการ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบ วิธีการก่อสร้าง ส่ งผลต่อความล่าช้า และงบประมาณ 2.ความล่าช้าของโครงการ จากงานเพิ่ม
ส่ งผลต่องบประมาณของโครงการ 3.โครงการมีการประมาณการงบไว้ไม่เพียงพอ และมีการคิดปริ มาณตก หรื อ ราคา
เปลี่ยน 4. พบ Defect ที่เกิดจากการทํางาน ทําให้ตอ้ งของบในการแก้ไข 5. ปัญหาความล่าช้าจากการจัดซื้ อของเจ้าของ
งาน ทําให้เกิดความล่าช้าในแผนงาน และจากนั้นสัมภาษณ์กลุ่มประชากรที่ได้คดั เลือกสามารถจับความรู ้เพิ่มเติมได้
คือโครงการยังมีการนํานวัตกรรมและเทคนิคต่างๆมาใช้ดว้ ยเพื่อลดต้นทุน
ดังนั้นจึงนําความรู ้ท่ีได้ท้ งั หมดพร้อมแนวทางการปรับปรุ งเพื่อบรรจุในองค์ความรู ้ขององค์กรเสนอต่อกลุ่ม
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจึ งได้แนวทางการปรับปรุ งคื อ 1. เสนอนวัตกรรมและเทคนิ คไว้ในองค์ความรู ้ของฝ่ ายก่อสร้าง และให้
จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานออกมาด้วย 2. ให้มีการจัดทําคู่มือกระบวนการในการทํางานก่อสร้างเพื่อรักษามาตรฐานให้
เป็ นแบบเดียวกันในทุกโครงการ 3. เพิ่มการฝึ กอบรมฝี มือแรงงาน และได้เพิ่มคู่มือในการตรวจสอบงานก่อสร้างเพื่อ
ลดปั ญ หาในด้า นต้นทุ นและเวลา 4. ปรั บปรุ งเกณฑ์ค่ า ชี้ วดั ประสิ ทธิ ภ าพทั้งหมด 3 เกณฑ์ ทั้งหมดนี้ จะกลับไป
ปรับปรุ งองค์ความรู ้ขององค์ให้ชดั เจนยิ่งขึ้ น พร้อมทั้งยังเน้นยํ้าให้บริ ษทั ควรใช้ความพยายามอย่างมากในการระบุ
ความรู ้และความสามารถที่จาํ เป็ นในการสร้างองค์ความรู ้ และให้พนักงานทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
โดยกระบวนการเหล่านี้ จะดําเนิ นการในตอนท้ายของโครงการเพื่อให้มีเวลาเพียงพอสําหรับการสะท้อนความรู ้ ที่
ได้รับในระหว่างการดําเนินโครงการ สิ่ งเหล่านี้จะเปลี่ยนการดําเนินงานในโครงการต่อๆ ไป
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บทคัดย่ อ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานภาครั ฐ มี ส่ ว นสํา คัญ ยิ่ง ต่ อ ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ข องประชาชน และยัง เป็ นโครงการที่ ต ้อ งใช้
งบประมาณสู ง การประยุกต์ใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาโครงการก่อสร้างเหล่านี้ จึงน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ
ประเทศไทย งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวชี้วดั เพื่อประเมินความสอดคล้องในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
ภาครั ฐตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง โดยศึ กษาจากแนวทางการพัฒนาโครงการพระราชดําริ กระแสพระราชดํารัส
หลักการทรงงาน หนังสื อ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้ศึกษาเปรี ยบเทียบกับหลักการพัฒนาโครงการอย่างยัง่ ยืนจาก
งานวิจยั ในต่างประเทศ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อภิมาน และได้พฒั นาร่ างของคํานิ ยามและตัวแปรทั้งหมด 45 ตัวแปร เพื่อใช้
ประเมินความสอดคล้องกับทั้ง 5 มิติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การมี ภู มิ คุ ้ม กัน ความรู ้ และคุ ณ ธรรม และได้ท ํา การตรวจสอบความสอดคล้อ งเชิ งเนื้ อ หาโดยการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ กกับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 7 คน พบว่าผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นสอดคล้องกับตัวแปรเกือบทั้งหมด มีตวั แปรด้านความพอประมาณ และด้านคุณธรรม
เท่านั้นที่ถูกปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะเพื่อให้มีความสอดคล้องมากยิง่ ขึ้น
คําสําคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง, โครงการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ, การพัฒนาที่ยงั่ ยืน

Abstract

Public infrastructure project is vital to the living of the people. The project usually requires substantial amount of
budget. The application of sufficiency economy philosophy to the development of the public infrastructure would be
beneficial to Thailand. The study aims to develop sufficiency economy indicators to assess public infrastructure project
development in Thailand. Extensive review of literatures related to Royal Initiated Projects, Royal Speech, King Bhumibol’s
working principles is conducted. Sustainable project development principles an indicator from other countries are also
reviewed to compare with the philosophy of sufficiency economy using Meta-Analysis method. Preliminary set of 45
operational variables measuring 5 constructs: moderation, reasonableness, self-immunity, knowledge and moral is developed.
The content validation is done through in-depth interviews with 7 experts. It was found that the experts agree with most of
the variables except the moderation and the moral which have been revised as suggested.
Keyword: sufficiency economy, public infrastructure project, sustainable development
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คํานํา

โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ (Public Infrastructure) หมายถึง ระบบสาธารณะที่อาํ นวยความสะดวกและรองรับ
สวัสดิการขั้นพื้นฐานของประชาชนด้านต่างๆ ซึ่ งการพัฒนาระบบดังกล่าวจําเป็ นต้องอาศัยงบประมาณสนับสนุ นจาก
ภาครั ฐ หรื อ งบประมาณเฉพาะกิ จใดๆ ที่ จัด สรรมาเพื่ อให้บริ การแก่ คุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชน ประกอบด้ว ย
โครงสร้าง และสาธารณู ปโภคเพื่อการให้บริ การต่างๆ แก่สงั คมของประเทศ เช่น ถนน สะพาน สนามบิน ท่าเรื อ เขื่อน
ฝาย โรงพยาบาล โรงเรี ยน สวนสาธารณะ เป็ นต้น (Diugwu et al., 2015)
ในช่ วงปี 2009–2018 มู ลค่ า การลงทุ นก่ อสร้ า งมี สัด ส่ วนเฉลี่ ย 8.1% ของผลิ ต ภัณ ฑ์มวลรวมในประเทศ
(Gross Domestic Product: GDP) โดยส่ วนใหญ่เป็ นโครงการลงทุ นโครงสร้ างพื้ นฐานของภาครั ฐ คิ ดเป็ นสัดส่ วน
เกือบ 80% ของมูลค่าก่อสร้างงานภาครัฐทั้งหมด (NESDC, 2018. เว็บไซต์) และการพัฒนาในระดับประเทศเป็ นการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเร่ งให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และคํานึงถึงผลกําไรเป็ น
สําคัญ ประเทศต้องพัฒนาหลายเรื่ องพร้อมกันเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดด ส่ งผลให้เกิดความไม่
สมดุ ลทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม (Yudelson, 2010) ดังเช่ นตัวอย่างการเกิ ดวิกฤติ เศรษฐกิ จในปี
2540 และในปลายเดือนพฤศจิกายนปี 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็ นพระมหากษัตริ ย ์
ไทย รัชกาลที่ 9 ได้ทรงเมตตาพระราชทานแนวคิ ดปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงเพิ่มในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ ซึ่ งมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายระยะยาว
ที่ยงั่ ยืน (U.N. Thailand, 2549)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นทั้งหลักคิดและหลักปฏิบตั ิที่เป็ นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของประชาชน
ทุ กระดับ รวมทั้งภาครัฐและหน่ วยงานต่ าง ๆ ก็สามารถนําปรัชญานี้ ไปประยุกต์และใช้ในการบริ หารและพัฒนา
ประเทศด้านต่างๆได้อย่างกว้างขวาง (ทิศนา, 2558) ซึ่ งได้ถูกน้อมนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิ นชีวิต และการทํางาน
ทั้งในระดับบุคคล ชุ มชน ธุ รกิ จขนาดกลาง ธุ รกิ จขนาดย่อม ธุ รกิ จขนาดใหญ่ และองค์กรภาครัฐ ในส่ วนกลางและ
ภูมิภาค ซึ่ งประสบความสําเร็ จและได้รับรางวัลการประกวดผลงานตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่ วมจัดขึ้น
โดยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ และหน่ วยงานต่างๆ เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปั จจุบนั (กปร, 2554) จึงเห็นความสําคัญที่จะนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้
ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของภาครั ฐ โดยวิจยั นี้ จะพัฒนาตัวชี้ วดั ในการช่ วยพัฒนาให้เกิ ดความยัง่ ยืนในระบบ
อุตสาหกรรมการก่อสร้างภาครัฐของไทย เพื่อช่ วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอนาคตอย่างเป็ นระบบที่ สุดใน
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

อุปกรณ์ และวิธีการ
ดัชนีตัวชีว้ ัด
กรอบของหลักปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักและสองเงื่ อ นไขพื้ น ฐาน
(วิจิตร, 2560) โดยองค์ประกอบหลักทั้ง 3 ประกอบไปด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุม้ กันในตัว
ในส่ วนของเงื่อนไขพื้นฐานที่จะทําให้บรรลุความพอเพียงได้แก่ ความรู ้ และคุณธรรม ดัง Fig. 1
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Fig. 1 The Sufficiency Economy Philosophy leads to the development of a built and sustainable environment (SDGs)
วิธีการ

งานวิจยั นี้ มีข้ นั ตอนวิธีการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานภาครัฐ เพื่อการพัฒนาเครื่ องมือวัดความพอเพียงในรู ปของแบบสอบถาม โดยรวบรวมข้อคําถาม และศึกษา
การทรงงานในโครงการพระราชดําริ ที่ผ่านมา งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งมา
ประยุกต์ใช้ พระบรมชาโชวาท โครงการภาครัฐ และเกณฑ์ปฏิบตั ิท้ งั ในประเทศ และต่างประเทศ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
การวิเคราะห์เนื้ อหา (content analysis) งานวิจยั นี้ เป็ นรู ปแบบการวิจยั เชิ งคุณภาพ ใช้วิธีการการสัมภาษณ์เชิ งลึก (indepth interview) (Lincharearn, 2555) จากผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 6 คน (Macmillan, 1971)โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์
ครั้ งละประมาณ 2 ชั่วโมงต่ อ คน และนํา ข้อ มู ลที่ ไ ด้มาพัฒ นาแบบสอบถามให้ส มบู รณ์ ข้ ึ น เพื่ อนํา ไปเก็บข้อ มูล
วิเคราะห์ และสรุ ปผลต่อไป
การคัดเลือกคุณสมบัติของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูว้ ิจยั จะแบ่งผูเ้ ชี่ ยวชาญออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านการปฏิบตั ิงานด้านวิศวกรรม และ กลุ่มที่ 2 ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญต้องมี
ประสบการณ์การทํางานมากกว่า 10 ปี มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ และมีงานวิจยั หรื อปฏิ บตั ิ หน้าที่ เกี่ ยวข้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

จากการรวบรวมทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับงานวิจยั ตัวชี้ วดั ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โครงการใน
พระราชดําริ พระบรมราโชวาท โครงการภาครัฐ และเกณฑ์ปฏิ บตั ิ ท้ งั ในประเทศ และต่างประเทศ ผูว้ ิจยั วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) รวบรวมข้อคําถามทั้งหมด 43 ข้อ ซึ่ งจําแนกจํานวนข้อคําถามในแต่
ละด้านได้ดงั นี้ ด้านความพอประมาณ 10 ข้อ ด้านความมีเหตุผล 6 ข้อ ด้านการมีภูมิคุม้ กันในตัว 5 ข้อ ด้านความรู ้
7 ข้อ ด้านคุณธรรม 15 ข้อ
ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิ งลึ ก (in-depth interview) จากผูเ้ ชี่ ยวชาญซึ่ งแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการปฏิ บตั ิ งานด้านวิศวกรรม และ กลุ่มที่ 2 ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
พบว่า ข้อ คํา ถามทั้งหมด 43 ข้อ เป็ นที่ ย อมรั บของผูเ้ ชี่ ย วชาญ แต่ ย งั มี บางข้อที่ ครอบคลุ มหลายประเด็นจึ งทําให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญมีขอ้ เสนอแนะให้แยกประเด็นคําถามที่ซอ้ นทับกัน จึงทําให้ขอ้ คําถามเพิ่มเป็ น 45 ข้อ ซึ่ งจําแนกจํานวนข้อ
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คําถามในแต่ ละด้านได้ดงั นี้ ด้านความพอประมาณ 11 ข้อ เพิ่ มจากเดิ ม 1 ข้อ ด้านความมี เหตุ ผล 6 ข้อ ด้านการมี
ภูมิคุม้ กันในตัว 5 ข้อ ด้านความรู ้ 7 ข้อ ด้านคุณธรรม 16 ข้อ เพิ่มจากเดิ ม 1 ข้อ ข้อคําถามที่ ถูกแยกประเด็นเพิ่มเติม
ได้แก่
ความพอประมาณ ข้อที่ถูกพิจารณาให้แยกประเด็นเพิ่มเติมคือ หัวข้อการดําเนิ นโครงการตามทรัพยากรที่มี
ข้อคําถามที่ 4 พิจารณากําลังความสามารถของคนทั้งในหน่ วยงานที่ รับผิดชอบและคนภายในชุ มชนที่ จะออกแบบ
ก่อสร้าง กํากับดูแล และบํารุ งรักษาโครงการ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาคนให้มีความรู ้ความสามารถ และทักษะที่
จําเป็ นต่อการพัฒนาดูแลโครงการ แยกได้ดงั นี้ ประเด็นแรก ข้อที่ 4 พิจารณาความสามารถของคนทั้งในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ และคนภายในชุ มชนที่ จะออกแบบ ก่อสร้าง กํากับดูแล และบํารุ งรักษาโครงการ ประเด็นที่สอง ข้อที่ 5
สนับสนุนการพัฒนาคนให้มีความรู ้ความสามารถ และทักษะที่จาํ เป็ นต่อการพัฒนาดูแลโครงการ
คุ ณ ธรรม ข้อที่ ถูกพิ จารณาให้แ ยกประเด็นเพิ่ มเติ มคื อ หัวข้อทิ ฏ ฐิ ส ามัญ ญตา ข้อคํา ถามที่ 3 ที มพัฒ นา
โครงการเข้าใจบทบาทหน้าที่ ของตนเองเป็ นอย่างดี และเคารพในบทบาทหน้าที่ สิ ทธิ เสรี ภาพในการทํางานของ
ผูร้ ่ วมงาน และประชาชนทุ กฝ่ าย ไม่เอาตนเป็ นใหญ่ แยกได้ดงั นี้ ประเด็นแรก ข้อที่ 3 ที มพัฒนาโครงการเข้า ใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเองเป็ นอย่างดี ประเด็นที่สอง ข้อที่ 4 ทีมพัฒนาโครงการเคารพสิ ทธิ เสรี ภาพในการทํางานของ
ผูร้ ่ วมงาน และประชาชนทุกฝ่ าย ไม่เอาตนเป็ นใหญ่ เพื่อลดความขัดแย้ง ซึ่ งแสดงใน Table 1
Table 1 Result of 45 questions by content analysis
Question
1
Reasonableness
The necessity for project development
1 Solve community problem

2 Improve the quality of life

3 Long-term development

Consider the impact of the project carefully
4 Economic impact

5 Social and cultural impacts

6 Environmental impact

Moderation
Execution of projects based on available resources
1 Spend appropriately
2 Utilize labor and nature

3 Use simple technology

4 Consider people capacity

5 Develop human resource
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3





4

5

6

7

8

9
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Table 1 (continued).
Question
1
2
The development is suitable for the community
6 Suitable to local lifestyle

7 Suitable to the environment

8 Suitable to local economy

Project design is economical and most beneficial
9 Project has multi-benefits
10 Project is economical

11 Consider whole-life costs

Self-immunity
A plan to promote self-reliance over the long term
1 Consider LT management plan

2 Self-reliance in tech


3 Rehab of natural resources
The project is flexible & plans to adapt to future changes
4 Designed to support LT changes


5 Flexibility for adaptive utilization

Knowledge
Knowledge of the problem
1 Active listen to the community
2 Investigate problem on-site
3 Exchange knowledge and experience
Knowledge of troubleshooting options
4 Gain participations from all sectors
5 Develop simple solutions
6 Gain public involvement of decision
7 Establish a network of community
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Table 1 (continued).
Question

1

2

3

4

Moral
To be amiable in deed
1 Work with mutual respect
2 Work together in solidarity
3 Work with perseverance
To be amiable in thought
4 Have good wishes to each other
5 Have trust and no prejudice
To be amiable in word
6 Inform team with full information
7 Recommend the team politely
8 Communicate appropriately

To share any lawful gains with virtuous fellows
9 Sacrifice for public benefit
10 Fair benefit to all parts of community
To keep without blemish the rules of conduct along with one’s fellows
11 Be honest with integrity

12 Be consistent with local traditions

To be endowed with right views along with one’s fellows
13 Have excellent teamwork
14 Find common ground


15 Understand their roles and responsibilities
16 Respect the right of others

สรุ ป

5

6

7

8

9

10











































































































จากข้อ มู ล การสั ม ภาษณ์ ผู เ้ ชี่ ย วชาญได้เ สนอแนะให้เ พิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดที่ ชัด เจนในหัว ข้อของความ
พอประมาณ และหัวข้อคุณธรรม เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจในหัวข้อนี้ อย่างตรงประเด็น และอีกหนึ่ งข้อเสนอแนะที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้แนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลที่จะได้รับจากการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ว่าผลที่เกิดขึ้น สามารถตอบผลสุ ดท้ายที่เกิดขึ้นได้อย่างไร เช่น
ด้านความสมดุล ความสมดุลมหภาคในระยะยาว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังความ และสิ่ งแวดล้อม
ด้านความมัน่ คง การก่อเกิดรากฐานความมัน่ คงกับประเทศ สังคม และชุมชน
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ด้านความยัง่ ยืน ทําให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด จะถูกนําไปพิจารณาเพื่อทําการพัฒนาตัวชี้วดั เพื่อประเมินความ
สอดคล้องในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ ิจยั ต้องขอขอบพระคุณผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 6 ท่านไว้ ณ ที่น้ ี ที่ได้กรุ ณาสละเวลา ให้ความคิดเห็นอันเป็ น
ประโยชน์ยิ่งเกี่ยวกับตัวชี้วดั ที่ได้พฒั นาขึ้นในงานวิจยั นี้
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ เป็ นการสํารวจเบื้ องต้นเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างพื้นฐานกับความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข (ตัวชี้ วดั
ของกระทรวงมหาดไทย) โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็ นการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้งศึกษารวบรวมเอกสารจนกระบวนการพัฒนา
และข้อมูลโครงการก่อสร้างในพื้นที่ และส่ วนที่สองสัมภาษณ์โดยใช้รูปแบบการสนทนากลุ่มกับตัวแทนหมู่บา้ น 8 หมู่บา้ น
ในฐานะผูใ้ ช้โครงการ โดยสอบถามว่าโครงสร้างพื้นฐานรู ปแบบใดจะส่ งผลต่อตัวชี้วดั ความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข พบว่าโครงการ
ส่ วนใหญ่ที่ถูกพัฒนาจะเป็ นโครงการประเภทถนน ตามนโยบายการกระจายความเจริ ญ แต่ชุมชนแม้จะต้องการถนน แต่ควร
เป็ นถนนที่มีไฟส่องสว่างและกล้องวงจรปิ ด และชุมชนก็ตอ้ งการพื้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ และยังต้องการระบบขนส่งสาธารณะ
อีกด้วย เนื่องจากการมีพาหนะส่วนตัวนั้น เป็ นค่าใช้จ่ายที่สูง
คําสําคัญ: ความอยูเ่ ย็นเป็ นสุข, โครงสร้างพื้นฐาน, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

Abstract

This research is a preliminary survey to find the relationship between infrastructure and Green and Happiness Index
(indicators developed by the Ministry of Interior). Data is collected through in-depth interviews in 2 parts. The first part
interview is conducted with local government authority officials who developed the project. The archival record of project
development process as well as information related to infrastructure projects developed in the areas are also collected. The
second part interview is conducted with representatives from 8 villages who are users of the infrastructure developed asking
the infrastructure required to increase their level of happiness. It was found that most of the projects developed are roads
following the civilization policy. However, the community would like to have not just the existing type of road by the road
with light and CCTV to enhance their safety. They also need a recreation space. Furthermore, they identify the need for public
transport vehicles since it is costly to individually own a private vehicle.
Keyword: green and happiness index, infrastructure, community development, sustainable development
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คํานํา

ความสุ ขมักถูกคิดว่าเป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลซึ่ งแต่ละคนต้องรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว อย่างไรก็
ตามความสุ ขก็ถือเป็ นลักษณะของชุมชนเช่นกัน (Adams, 1992; Hagerty, 2000; Quercia et al., 2012) แล้วทําไมต้องมี
ความสุ ข เนื่ องจากความสุ ขถือเป็ นสิ่ งสําคัญและมีประโยชน์อย่างมากในการนํามาพัฒนานโยบายต่าง ๆ รวมทั้งเป็ น
ตัวชี้ วดั ที่สาํ คัญถึงการบริ หารการจัดการ ว่าสิ่ งที่กาํ ลังดําเนิ นการอยู่น้ นั ถูกต้องหรื อมีประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาที่ ดี
มากน้อยเพียงใด โดยเป็ นทั้งเกณฑ์และการวัดผลของประชาชนหรื อกลุ่มคนได้อย่างดี โดยการศึ กษาที่ มีอยู่ได้ระบุ
ปั จจัยสําคัญสองประเภทที่ เกี่ ยวข้องกับความสุ ขคื อ ประเภทแรกคื อสถานะทางประชากรและเศรษฐกิ จและสังคม
(SES) ซึ่ งไม่ จาํ กัด อายุ การศึ กษา อาชี พ รายได้แ ละสุ ขภาพ (Ed Diener & Biswas-Diener, 2002; Sun et al., 2015;
Anderson et al., 2012) หรื อเรี ยกกันว่าความสุ ขทางอ้อมผ่านการปลูกฝังความสัมพันธ์ทางสังคม ตัวอย่างเช่นรายได้ที่
เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความสุ ข ได้รับการสํารวจอย่างกว้างขวางและโดยทัว่ ไปมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุ ข
(Diener, 2000; Liu et al., 2017) ประเภทที่ สองคื อสภาพแวดล้อมที่ อยู่อาศัย (Dong and Qin, 2017) หรื อเรี ยกกันว่า
ความสุ ขทางตรงผ่านการรวมสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ส่งผลต่อความเป็ นอยูท่ ี่ดี โดยในแต่ละพื้นที่กม็ ีบริ บทที่แตกต่าง
กันจึ งมี การสร้ างดัชนี ตวั ชี้ วดั ที่ เหมาะสมของแต่ ละพื้ นที่ ทั้งนี้ ดัชนี “ความอยู่เย็นเป็ นสุ ข”ร่ วมกันในสังคมไทย มี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาขึ้นเพื่อวัดผลกระทบสุ ดท้ายที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แต่ละฉบับ ดังนั้น ดัชนีความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขร่ วมกันในสังคมไทย เป็ นการวัดความสุ ขร่ วมกันของสังคม
ไม่ใช่ความสุ ขของคนใดคนหนึ่ ง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ตัวชี้วดั ต่าง
ๆ เกิดจากการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่ วน และเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าทําให้เกิดความสุ ขร่ วมกันในสังคมไทย
ดังนั้น ความสุ ขดังกล่าวจึงสามารถวัดได้ดว้ ยข้อมูลที่เป็ นรู ปธรรม
โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) หมายถึง “ระบบและบริ การพื้นฐานเช่น ระบบคมนาคมและพลังงานที่
ประเทศหรื อองค์กรใช้เพื่อทําให้การทํางานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ” ซึ่ งมีตวั ชี้ วดั มากมายที่ถูกดึงเข้ามาใช้ในการ
วัดหาความสุ ขมวลรวมของประชาชน หนึ่ งในสิ่ งที่ ก่อให้เกิ ดความสุ ขที่ ทุกพื้นที่ ตอ้ งเจอและเลือกใช้คือโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยอาจรวมถึงสิ่ งอํานวยความสะดวกเช่ นการมีพ้ืนที่ สีเขี ยวและการเข้าถึงการขนส่ งและวัฒนธรรม เรื่ อง
เหล่านี้ อาจส่ งผลต่อความเป็ นอยู่ที่ดีของผูอ้ ยู่อาศัยโดยตรง การวิจยั ที่เกิดขึ้นใหม่ช้ ี ให้เห็นความเชื่ อมโยงระหว่างการ
เข้า ถึ งสภาพแวดล้อ มสี เขี ยวและความเป็ นอยู่ที่ดี (Brereton et al., 2008; Campbell and Wiesen, 2011; Akers et al.,
2012; Kaplan, 2016) ความสามารถในการชมธรรมชาติ จากหน้าต่างบ้านและการใช้ชีวิตใกล้พ้ืนที่ สีเขียวที่ มีโอกาส
ออกกําลังกายหรื อพื้นที่ โล่งกว้างอาจก่อให้เกิ ดความสุ ขได้ (Brereton et al., 2008; Akers et al., 2012; Kaplan, 2016)
และยังมีการศึกษาพบว่าการใช้ชีวิตใกล้ทางรถไฟ (Morris, 2011) หรื อการขนส่ ง (Leyden et al., 2011) และในเมืองที่
มีความสามารถในการเดินและขี่จกั รยานได้มากขึ้น (Choi, 2013) อาจช่วยเพิ่มความสุ ข ซึ่ งปัจจัยที่นาํ ไปสู่ ความสุ ขอาจ
แตกต่ า งกันไปขึ้ นอยู่กับการผสมผสานของบุ ค ลิ กภาพที่ เ ป็ นเอกลักษณ์ ภ ายในชุ มชนซึ่ งอาจเกิ ด จากบริ บ ททาง
วัฒนธรรม (Hofstede and McCrae, 2004; Triandis, 2016)
โดยงานวิจยั ฉบับนี้ ได้ศึกษาสํารวจโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั กับความต้องการของประชาชนเพื่อ
หาศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างพื้นฐานกับความสุ ขของประชาชน ว่ามีความความเกี่ยวเนื่ องกันในด้าน
ใดและส่ งผลอย่างไรกับความสุ ขมวลรวมของประชาชน
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วิธีวจิ ัย
ดัชนีตัวชีว้ ัด
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (2560) นิยามของคําว่า “ความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
ร่ วมกัน” หมายถึง สภาวะที่คนมีคุณภาพชี วิตที่ดี ดํารงชี วิตอย่างมีดุลยภาพทั้งในด้านจิต กาย ปั ญญา เป็ นผลที่เกิดจาก
ความเชื่ อมโยงระหว่างสมาชิ กในครอบครัว ชุ มชน ระบบเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง และสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นองค์
รวม โดยมีความสัมพันธ์กนั บนพื้นฐานของหลักนิ ติธรรม หลักธรรมาภิ บาล นําไปสู่ การพัฒนาและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติและยัง่ ยืน ซึ่ งสามารถสรุ ปเป็ นองค์ 5 องค์ประกอบหลักได้แก่องค์ประกอบที่ 1) การมีสุขภาวะ 2)เศรษฐกิจ
เข้มแข็งและเป็ นธรรม 3) สิ่ งแวดล้อมและระบบนิ เวศสมดุล 4) สังคมประชาธิ ปไตยที่มีธรรมาภิบาลและ 5) การสร้าง
ความเป็ นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
วิธีการเก็บข้ อมูล
วิธีเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพโดยการจัดให้มีคนที่ เลือกจากประชากรที่ ตอ้ งการศึกษาจํานวนไม่มากนักมาร่ วม
สนทนากันเพื่ออภิปรายพูดคุยกัน โดยมุ่งประเด็นการสนทนาไปยังเรื่ องที่สนใจศึกษาในการจัดการสนทนากลุ่มอย่าง
เป็ นระบบ โดยเลือกผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม กลุ่มละจํานวน 6 คน ที่มีลกั ษณะประชากร สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ที่ คล้ายคลึงกัน ระหว่างพูดคุย มีพิธีกรเป็ นผูด้ าํ เนิ นรายการ มีผูจ้ ดบันทึ กเป็ นผูจ้ ดย่อเนื้ อหาการสนทนาและมี เ ทป
บันทึกเสี ยงบันทึกรายละเอียดของการพูดคุย เมื่อเสร็ จสิ้ นการสนทนา ผูบ้ นั ทึกจะถอดรายละเอียดจากเทปที่บนั ทึกไว้
เพื่ อ ใช้เ ป็ นข้อมู ลในการวิ เ คราะห์ ต่ อไป (กรมการพัฒ นาชุ มชน, 2551) โดยในการดํา เนิ นงานแบ่ งออกเป็ นการ
สัมภาษณ์ท้ งั ฝั่งของภาครัฐและประชาชนโดยครั้งแรกฝั่งภาครัฐได้เชิญผูเ้ กี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ นายกเทศบาลตําบล
เกล็ดแก้ว รองนายกเทศบาลเทศบาลตําบลเกล็ดแก้ว ผูอ้ าํ นวยการกองช่ าง รองผูอ้ าํ นวยการกองช่ างและเจ้าหน้าที่
ราชการอีก 2 คน รวมเป็ น 6 คนเพื่อสํารวจหาแนวทางในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของชุ มชน ในส่ วนฝั่ ง
ประชาชนถูกแบ่งออกเป็ น 8 กลุ่มตามจํานวนชุ มชนทั้ง 8 ชุ มชนของเทศบาลตําบลเกล็ดแก้ว ซึ่ งมีคนที่ เข้าร่ วมดังนี้
ประธานกรรมการชุ มชน รองประธานกรรมการชุ มชนและตัวแทนประชาชนจากการโหวตของประชาชนอีก 4 คน
รวม 6 คนต่ อกลุ่มมาทําการเก็บข้อมูลที ละกลุ่ม โดยใช้เวลา 45 นาที ในการสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล โดยใช้คาํ ถามชุ ด
เดี ยวกันว่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานใดที่ ตอบโจทย์ในแต่ละองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านของความอยู่เย็นเป็ นสุ ขและ
ความต้องการของประชาชนต้องการโครงสร้างพื้นฐานแบบใดเพื่อจะให้มีความสุ ขทั้ง 5 ด้าน
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ข้ อมูลจากการสํารวจพืน้ ที่
เทศบาลตําบลเกล็ดแก้ว อําเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรีต้ งั อยูท่ างทิศเหนื อของอําเภอสัตหี บ มีพ้ืนที่ประมาณ 58
ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็ นที่ราบลาดเอียง สลับภูเขา โดยลาดเอียงสู่ ชายทะเลด้านทิศตะวันตก ภูมิอากาศของเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลเกล็ดแก้ว มีลกั ษณะอากาศแบบมรสุ มเขตร้อนได้รับอิทธิ พลจากมรสุ มตะวันออกเฉี ยงใต้ มีผลทํา
ให้ฝนตกชุก และได้รับอิทธิ พลจากมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ซึ่ งเป็ นช่วงฤดูที่มีอากาศหนาว หรื อแห้งแล้ง โดยแบ่ง
เขตการปกครองออกเป็ น 8 ชุมชนได้แก่ 1) หมู่ 3 ชุมชนเนิ นสามัคคี 2) หมู่ 5 ชุมชนทรายแก้ว 3) หมู่ 5 ชุมชนเขาช้าง
4) หมู่ 6 ชุมชนบ้านเขากระทิง 5) หมู่ 7 ชุมชนบ้านหนองหิ น 6) หมู่ 8 ชุมชนร่ วมพัฒนาวัดใหม่อยูส่ งัด 7) หมู่ 9 ชุมชน
เกล็ดแก้วพัฒนาและ 8) หมู่ 10 ชุ มชนบ้านโค้งวันเพ็ญ (สํานักงานเทศบาลตําบลเกล็ดแก้ว, 2556) ซึ่ งมี ประชากร
ทั้งหมด 14,175 คนรวมเป็ น 5,722 หลังคาเรื อน โดยในพื้นที่มีผูป้ ระกอบอาชีพหลากหลายแต่สามารถจําแนกใหญ่ได้
คือพื้นที่เขตสี ส้มเหลืองลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชี พราชการทหารและแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่สีเขี ยวฟ้ า
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ทาํ การเกษตรและทําประมงในบางส่ วน (สํานักงานเทศบาลตําบลเกล็ดแก้ว, 2556) ดังแสดงใน
Fig. 1

Fig. 1 Map of Tambon Klet Kaew

ผลและวิจารณ์ ผล

การสํา รวจความคิ ด เห็ นเกี่ ยวกับโครงสร้ างพื้ นฐานที่ สัมพันธ์ กับความอยู่เย็นเป็ นสุ ข โดยการสอบถาม
ประชาชนโดยให้ความสําคัญกับความสุ ขว่าในแต่ ละหัวข้อของความสุ ข คิ ดเห็นว่ามีสิ่งปลูกสร้างอะไรที่ สามารถ
ตอบสนองความสุ ข เหล่า นี้ ในแต่ ละองค์ป ระกอบ ซึ่ งได้สรุ ปมาเป็ นดัง Table 1 โดยจาก Table 1 จะเห็ นว่าผูต้ อบ
สัมภาษณ์ช้ ี ให้เห็นถึงความสุ ขของพวกเขาที่ผา่ นแต่ละองค์ประกอบนั้นสามารถถูกตอบสนองจากโครงสร้างพื้นฐาน
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แบบใดได้บา้ งดังที่แสดงใน Table 1 และสามารถอธิ บายความสุ ขแต่ละองค์ประกอบจากการตอบของผูต้ อบสัมภาษณ์
ได้ดงั นี้

Good physical and mental health
✓
✓
Good social health
✓
✓
✓
Morality, intelligence and learning habit
✓
✓
Strong and fair Security of quality of life and work
✓
✓
economy
Strong and effective economy
✓
✓
Economic fairness
✓
Balanced
Good quality environment
✓
✓
✓
environment and Balanced ecosystem
ecosystem
Green economy
✓
Democratic
Quality democracy
society with
Rule of law and governance
governance
Decentralization of power
Prevention and mitigation of social and political
violence
Cultivation of
Protection of rights and non-discrimination
✓
fairness and
Access to social welfare and economic resources ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
reduction of
Environmental and natural resource justice
✓
social disparity
* ✓ means that those interviewed agree that infrastructure satisfies happiness in that particular topic

Communication and
management

Revenue generating area

Renewable energy

Public utility

Facilities for education

Sub-component

Transportation

Core components

Facilities for health

Table 1 An opinion poll on the infrastructure related to the green and happiness index

Well-being
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✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
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องค์ประกอบที่ 1 การมีสุขภาวะ โดยในส่ วน 1) สุ ขภาพกายและจิตดี ตัวแทนชุมชนส่ วนใหญ่คิดเห็นในทาง
เดียวกันคือการมีสิ่งปลูกสร้างที่ส่งเสริ มการออกกําลังกายหรื อสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการออกกําลังรวมถึงศาสนา
สถานที่ อยู่ใกล้ชุมชนส่ งผลด้านสุ ขภาพจิ ต ที่ ดีของพวกเขา 2) สุ ขภาวะทางสังคมที่ ดี ในส่ วนนี้ ตวั แทนชุ มชนให้
ความสําคัญกับความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่ งในพื้นที่หมู่ 3,7,10 และ 11 ที่มีพ้ืนที่ห่างใกล้จากตัวเมือง
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นป่ าเขาและสวน ตัวแทนชุมชนได้ระบุถึงความสําคัญของไฟฟ้าส่ องสว่างว่ามีความจําเป็ นต่อการใช้
ชีวิต ทางตัวแทนชุมชนเมืองอย่างหมู่ 5 ได้เสริ มว่าการมีกล้อง CCTV สามารถช่วยให้เขารู ้สึกถึงความปลอดภัยในการ
ใช้ชีวิตในพื้นที่ มากขึ้ นและมองว่าการมีจุดรอรถขนส่ งมวลชลที่ มีความปลอดภัยและสะดวกสบายก็มีความสําคัญ
เช่ นเดี ยวกันซึ่ งมีความคิ ดเห็นคลายกับตัวแทนชุ มชนหมู่ 6 และ 9 3) การมีคุณธรรมและสติ ปัญญาใฝ่ รู ้ ทุกตัวแทน
ชุมชนให้ความสําคัญกับการทักษะการเรี ยนรู ้โดยไม่ใช่ แค่การเรี ยนรู ้ในระบบศึ กษาปกติ แต่ยงั รวมถึงการเสริ มการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะอาชี พของคนในชุ มชน ว่าเป็ นสิ่ งจําเป็ นเพื่อให้คนในชุ มชนเกิ ดการพัฒนาและต่อยอดทาง
ความคิด
องค์ประกอบที่ 2 เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็ นธรรม โดยในส่ วน 1)การมีหลักประกันคุณภาพชี วิตและงานที่ดี
ทุกตัวแทนชุมชนมองว่าการมีศูนย์กระจายสิ นค้าหรื อตลาดนั้นเพิ่มโอกาสในอาชีพมากขึ้นเนื่ องจากส่ วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรและบางส่ วนอยู่ใกล้สถานที่ ท่องเที่ ยว รวมถึงพื้นที่ เรี ยนรู ้ วิชาชี พนั้นก็มีส่วนสําคัญเช่ นเดี ยวกัน ในส่ วน
ตัวแทนชุมชนหมู่10,11ที่ มีอ่างเก็บนํ้าเพื่อการประมงได้เสริ มว่า อยากให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวต่าง ๆ เช่นอ่าง
เก็บนํ้าที่เป็ นจุดประมงของพื้นที่หากมีการพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวก็สามารถเพิ่มรายได้และอาชีพให้กบั ชุมชนที่ น้ นั
ได้เป็ นอย่างดี 2) เศรษฐกิจเข้มแข็งและมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นหัวข้อที่พูดถึงการพึ่งพาตนเองและการสร้างเศรษฐกิจที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ หากพูดในทางตรงศู นย์กระจายสิ นค้า ก็ถือเป็ นการสร้ า งเศรษฐกิ จในพื้ นที่ แต่ หากให้คนในพื้ นที่
สามารถพึ่งพาตนเองได้น้ นั การเรี ยนรู ้ก็ถือเป็ นปั จจัยสําคัญ ซึ่ งในแต่ละตัวแทนชุ มชนเสนอถึ งศู นย์เรี ยนรู ้วิชาชี พ
โครงการอบรมวิชาชี พ ศูนย์เรี ยนรู ้พฒั นาผลิตภัณฑ์รวมถึงพื้นที่ เรี ยนรู ้เพื่อการเกษตรและศูนย์ขายพันธุ์พืช เพื่อช่วย
สร้ างการพัฒนาและให้ชาวบ้านสามารถเรี ยนรู ้และพึ่งพาตนเองได้ ตัวแทนชุ มชนหมู่ 11 ได้เสริ มเพิ่ มว่าการปลูก
พื ชผักสวนครัว นั้นยังช่ วยในส่ วนการพึ่งพาตนเองของครอบครั วได้อีกด้วย 3)ความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิ จ เป็ น
หัวข้อที่กล่าวถึงความเท่าเที ยมความเป็ นธรรมในการกระจายรายได้ในพื้นที่ คือการรวมทุกความต้องการข้างต้นไว้
ด้วยกัน ทั้งความเท่าเที่ยวในการซื้ อและขายโดยมีศูนย์กระจายสิ นค้า ตลาด รวมถึงความเท่าเทียมทางองค์ความรู ้เช่น
ศูนย์เรี ยนรู ้อาชีพ
องค์ประกอบที่ 3 สิ่ งแวดล้อมและระบบนิ เวศสมดุล โดยในส่ วน 1) สิ่ งแวดล้อมมีคุณภาพดี หลายตัวแทน
ชุมชนมองว่ามลภาวะต่าง ๆ ภาครัฐสามารถจัดการได้เป็ นอย่างดี ท้ งั ปั ญหาขยะ มลพิษทางอากาศแม้กระทั้งนํ้า แต่มี
ปั ญหาระบบระบายนํ้าเสี ยที่ยงั ไม่มีประสิ ทธิ ภาพมากพอ จากการสํารวจพบว่าในชุมชนหมู่ 11 มีโรงงานโรงโม่ที่ก่อ
ปั ญหามลพิ ษทางอากาศแต่ ก็มีการจัดการที่ ดีทาํ ให้ตวั แทนชุ มชนเสนอว่าไม่เกิ ดปั ญหาในส่ วนนี้ 2) ระบบนิ เวศที่
สมดุ ลมี การดู แ ลรั กษาสถานที่ ทางธรรมชาติ ต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี อาทิ สถานที่ ท่องเที่ ย วริ มทะเลแหล่ งท่ องเที่ ย ว
ธรรมชาติทางๆในพื้นที่ก็มีการจัดการได้เป็ นอย่างดีและมีการจัดการโครงการดูแลรักษาความสะอาดแหล่งธรรมชาติ
ต่ างๆ รวมถึ งชายาฝั่ งที่ มีการสร้ า งกําแพงกันนํ้าทะเลกัด เซาะ 3) เศรษฐกิ จสี เขี ยวจะกล่าวถึ ง ระบบการผลิ ต และ
พฤติกรรมการบริ โภคที่ยง่ั ยืน มีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม ในส่ วนนี้ เนื่ องจากปั ญหาไฟฟ้ าของหมู่ 10 และ11 ที่
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ไม่เพียงพอจึ งมีการจัดนําเสนอแผนสร้างแผงพลังงานโซล่าเซลล์เพื่อเป็ นพลังงานทดแทนของหมู่บา้ น ในส่ วนของ
กระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กบั ไฟฟ้าส่ องสว่างของชุมชน
องค์ประกอบที่ 4 สังคมประชาธิ ปไตยที่มีธรรมาภิ บาล โดยการที่สังคมจะเป็ นสังคมประชาธิ ปไตยที่ มีธรร
มาภิ บาล ประชาชนมองว่าการมีระบบการแจ้งเตื อนหรื อสื่ อสารให้ประชาชนได้เข้าใจและรับรู ้ข่าวสารต่าง ๆ ของ
ชุมชนมีส่วนช่วยให้ประชาชนเกิดความเข้าใจความเป็ นไปทางการเมืองของชุมชนได้ดียิ่งขึ้นหรื อแม้กระทั้ง การจัดตั้ง
เวที ประชาคมเพื่อรับฟั งเสี ยงของประชาชน ก็เป็ นส่ วนให้เกิ ดการกระจายอํานาจและส่ งผลให้มีประชาธิ ปไตยที่ มี
คุ ณ ภาพในระดับ หนึ่ ง และจากการที่ สํา นัก งานเทศตํา บลในพื้ น ที่ มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ทํา ให้ป ระชาชนสามารถ
ตรวจสอบความโปร่ งใส่ ในการทํางานของภาครัฐได้ ช่วยให้สงั คมเกิดประชาธิ ปไตยที่มีธรรมาภิบาล
องค์ประกอบที่ 5 การสร้างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม โดยในส่ วน 1) การได้รับการ
คุม้ ครองสิ ทธิ และการไม่เลือกปฏิบตั ิในส่ วนหัวข้อนี้ ตวั แทนชุมชนอธิ บายว่าสิ ทธิ และการไม่เลือกปฏิ บตั ิของพื้นที่ น้ ี
เป็ นไปในทางทีดีคือไม่มีเรื่ องนี้เนื่องจากการที่ได้รับการดูแลและมีสาํ นักงานท้องถิ่นที่ค่อยดูแลในเรื่ องนี้ 2) การเข้าถึง
สวัสดิ การทางสังคมและทรัพยากรทางเศรษฐกิ จคื อการที่ ประชาชนได้รับสิ ทธิ ในการเข้าถึงระบบและบริ การของ
ภาครัฐอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพซึ่ งในบางส่ วนยังไม่ได้เข้าถึงในเรื่ องนี้ ท้ งั ระบบขนส่ งมวลชนที่ขาดแคลนในบางพื้นที่
หรื อพลังงานไฟฟ้าที่ในบางพื้นที่ไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ และ 3) ความเป็ นธรรมด้านสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติประชาชนส่ วนใหญ่ให้ขอ้ นี้ไปในทางที่ดีเพราะทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่มีท้ งั ฝั่งติดทะเลที่ ถูก
นํามาทําเป็ นแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนและยังมีพ้ืนที่เพื่อการเกษตรและอ่างเก็บนํ้าที่ ประชาชน
ใช้ในการดําเนินชีวิตทั้งเลี้ยงปากท้องและการสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัว
จากกรณี น้ ี แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่ องของโครงสร้างพื้นฐานกับความสุ ขที่ส่งผ่านอิทธิ ผลในบางส่ วน
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของความสุ ขมวลรวมของประชาชน ดังที่ ได้สรุ ปความต้องการของตัวแทนประชาชนใน
เทศบาลตําบลเกล็ดแก้ว และตอบสนองความสุ ขของคนเหล่านั้น ที่แสดงใน Table 2 และ Table 3
Table 2 Infrastructure exists today and require of the people. To the happy response
Existing infrastructure
Required infrastructure
Transportation Roads, lighting,
transportation of major
routes
Facilities for Exercise building,
health
Guardhouse, temple,
Breakwater.

Bicycle lanes, car pavilions, CCTV,
transportation of sub-routes, road
with lighting
Bicycle track, the park, central
sports field, nursing home, reservoir
development as a resting place.

Facilities for
education

Online instructional media,
Vocational Learning Center, Center
for Disabled Schools, Product
Development Learning Center
Wastewater treatment system,
recycling plant

Public utility

Municipal School,
Cultivation Learning
Center, Plant
Distribution Center
Electricity, water supply,
artesian well, waste pond
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Satisfied happiness

Well-being, Strong and fair
economy, Cultivation of fairness
and reduction of social disparity
Well-being, Balanced
environment and ecosystem,
Cultivation of fairness and
reduction of social disparity
Well-being, Strong and fair
economy, Cultivation of fairness
and reduction of social disparity
Well-being, Balanced
environment and ecosystem,
Cultivation of fairness and
reduction of social disparity
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Table 3 Infrastructure exists today and require of the people. To the happy response (continuous)
Existing infrastructure Required infrastructure
Satisfied happiness
Renewable
energy

Revenue
generating area

-

Reservoir, Sai Kaew
Beach, Tourist Shop,
Municipal Market,
Distribution Center

Communication Municipal office,
and management community hall, voice
by line

Recycling plant, Wind
turbine generator, solar
panels.
Reservoir development as a
tourist destination, local
products distribution center,
fertile farmland
Online learning center

Balanced environment and
ecosystem, Cultivation of fairness
and reduction of social disparity
Balanced environment and
ecosystem, Democratic society
with governance, Cultivation of
fairness and reduction of social
disparity
Well-being, Democratic society
with governance, Cultivation of
fairness and reduction of social
disparity

สรุ ป

บทความนี้ แสดงให้เห็นว่าสิ่ งปลูกสร้างที่ หลากหลายรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ นั้นเป็ นรากฐานของ
การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริ ญในด้านต่างๆ และเป็ นการตอบสนองความสุ ขของประชาชนจากโครงสร้างพื้นฐาน
เหล่านั้น จากกรณี น้ ี แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่ องของโครงสร้างพื้นฐานกับความสุ ขที่ส่งผ่านอิทธิ ผลในบางส่ วน
ขององค์ประกอบต่างๆ ของความสุ ขมวลรวมของประชาชน โดยหากจะทําแผนพัฒนาเมืองในอนาคตการที่จะพัฒนา
เมืองเพียงแต่ใช้แผนเดิมหรื อจากส่ วนกลางในการพัฒนา อาจไม่ได้ตอบสนองความต้องการทั้งหมดของประชาชนจึง
ควรมี การสอบถามความต้อ งการและมองแผนที่ จะพัฒนาให้สะท้อนความสุ ขของประชาชนเพื่ อการพัฒนาที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพต่อประชาชนในพื้นที่ มากขึ้ น ดังที่ได้สรุ ปความต้องการของตัวแทนประชาชนในเทศบาลตําบลเกล็ด
แก้วกับการตอบสนองความสุ ขทั้ง 5 องค์ประกอบของดัชนี ความอยู่เย็นเป็ นสุ ข พบว่าโครงการส่ วนใหญ่ที่ถูกพัฒนา
จะเป็ นโครงการประเภทถนน ตามนโยบายการกระจายความเจริ ญ แม้ว่าชุมชนจะต้องการถนน แต่ควรเป็ นถนนที่ มี
ไฟส่ อ งสว่า งและกล้องวงจรปิ ดรวมถึ งก็ตอ้ งการพื้ นที่ พกั ผ่อนหย่อนใจและยังต้องการระบบขนส่ งสาธารณะที่
ครอบคลุมอีกด้วย เนื่ องจากการมีพาหนะส่ วนตัวนั้น เป็ นค่าใช้จ่ายที่สูง โดยข้อมูลเหล่านี้ เป็ นเพียงแค่การตอบสนอง
ความต้องการกับความสุ ขของตัวแทนประชาชนในพื้ นที่ เทศบาลตําบลเกล็ดแก้ว ซึ่ งช่ วยเพิ่ มเพียงแค่ ความสุ ขใน
เฉพาะกลุ่มคนและพื้นที่ดงั กล่าว อย่างไรก็ตามปัจจัยที่นาํ ไปสู่ ความสุ ขอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั การผสมผสานของ
บุคลิกภาพที่เป็ นเอกลักษณ์ภายในชุมชนซึ่ งอาจเกิดจากบริ บททางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปของแต่ละพื้นที่
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การวิเคราะห์ ปัจจัยความยัง่ ยืนในการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านพลังงานไฟฟ้ าในประเทศไทยโดยใช้
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บทคัดย่ อ

ประเทศไทยมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มสู งขึ้นในอนาคต การคัดเลือกรู ปแบบพลังงานไฟฟ้าจึงมีความสําคัญ
การพิจารณาปั จจัยด้านความยัง่ ยืนร่ วมกับปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยผูต้ ดั สิ นใจหลายองค์กรที่มีภารกิจหน้าที่ต่างกันทําให้การ
ตัดสิ นใจมีความซับซ้อน งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความยัง่ ยืนและหาค่านํ้าหนัก ของทางเลือกที่มีผลต่อการ
พัฒนาโรงไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างยัง่ ยืนโดยใช้กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี (Fuzzy Analytical Hierarchy
Process, FAHP) ปั จจัยความยัง่ ยืนที่มีความสําคัญมากที่สุดเรี ยงตามลําดับ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของแหล่งพลังงาน การได้รับ
การยอมรับจากสาธารณะ ความคุม้ ค่าของโครงการ การสร้างอาชี พ การปล่อยก๊าซเรื อนกระจก และรู ปแบบของการพัฒนา
โรงไฟฟ้ าในประเทศไทย ได้แก่ โรงไฟฟ้ าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้ าถ่านหิ น และโรงไฟฟ้ า
นิ วเคลียร์ ตามลําดับ งานวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการคัดเลือกรู ปแบบโรงไฟฟ้าของประเทศไทย ที่มีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ต่อไป
คําสําคัญ: กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี (FAHP), การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน, การพัฒนาโรงไฟฟ้า

Abstract

Thailand's increasing demand for electricity has the tendency to increase in the near future. Selecting the energy sources
to generate electricity is therefore the essential decision to be made. The consideration of sustainability factors, together with
other relevant criteria to be made by several organizational and governmental sectors and decision-makers with their different
responsibilities and purposes have complicated the direction of selecting the most suitable type of energy for the country. This
research aims to analyze the sustainability factor and the weight of the choices that affect the sustainable development of power
plants in Thailand by adopting the Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP). The most important sustainability factors in
order are: energy resource reliability, gaining public acceptance, value of project, job creation, and the greenhouse gas emissions
(GHG emissions). Moreover, the developmental patterns of power plant in Thailand are Natural gas power plant, Renewable
power plant, Coal power plant, and Nuclear power plants respectively. This research will be beneficial to help determine the
most suitable power plant for a sustainable electricity generation of Thailand.
Keyword: Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP), sustainable development, development of power plant
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คํานํา
ที่มาของงานวิจัย
ประเทศไทยมี ความต้องการพลังงานไฟฟ้ าเพิ่ มสู งขึ้ นในอนาคต ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงพลังงานโดย
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการเสนอแนะนโยบายและบูรณาการ
แผนบริ หารพลังงานของประเทศได้คาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าในอนาคตของไทยว่าจะมีค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.2 ใน
ปี พ.ศ. 2580 (ปริ มาณไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นจาก 30,303 เมกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2560 ถึง 53,997 เมกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2580) โดย
ได้จดั ทําแผนพัฒนากําลังผลิ ตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2561–2580 (Power Development Plan 2018 หรื อแผน
PDP 2018) (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2561) นอกจากนี้ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่ งมี
ภารกิ จหลักเพื่อรักษาความมัน่ คงด้านพลังงานไฟฟ้ าและเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้จดั ทํา
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อให้สามารถเพิ่มพลังงานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2560 ให้มากขึ้นร้อยละ 67.5
ในปี พ.ศ. 2580 (ปริ มาณไฟฟ้ าเพิ่ มขึ้ นจาก 46,090 เมกะวัตต์ เป็ น 77,211 เมกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2580) (สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน, 2561) (ดัง Fig. 1) รู ปแบบของพลังงานไฟฟ้ ามีหลายรู ปแบบ อาทิ เช่ น พลังงานถ่านหิ น
พลังงานก๊าซธรรมชาติ พลังงานนิ วเคลียร์ หรื อพลังงานหมุนเวียน เป็ นต้น (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน,
2561) เนื่ องจากความจําเป็ นด้านพลังงานไฟฟ้ าดังกล่าวจึงต้องมีการคัดเลือกรู ปแบบพลังงานที่เหมาะสมกับประเทศ
ซึ่ งต้องพิจารณาปั จจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ปั จจัยสําคัญประการหนึ่ งที่ตอ้ งคํานึ งถึง ได้แก่ ปั จจัยด้านความยัง่ ยืน
ของการพัฒนาโรงไฟฟ้ าในประเทศไทยซึ่ งความยัง่ ยืนด้านพลังงานได้ถูกกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ.
2561 – 2580 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2561) และแผนยุทธศาสตร์ ของหลาย
องค์กรด้านพลังงาน เช่น แผนวิสาหกิจ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2564 – 2573 (การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย, 2564) การกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์กร
สหประชาชาติ (United Nation, UN) (United Nation, 2015) การพิจารณาปั จจัยด้านความยัง่ ยืนร่ วมกับปั จจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยผูต้ ดั สิ นใจหลายองค์กรที่มีภารกิจหน้าที่ต่างกันทําให้การตัดสิ นใจมีความซับซ้อน ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงนํา
กระบวนการลํา ดับ ชั้น เชิ ง วิ เ คราะห์ แ บบฟั ซ ซี (Fuzzy Analytical Hierarchy Process, FAHP หรื อ Fuzzy AHP) มา
ประยุกต์ใช้ เนื่ องจาก FAHP เป็ นวิธีที่ได้รับการยอมรั บในงานวิ จยั อย่างแพร่ หลายว่าสามารถใช้ใ นการจัด ลํา ดับ
ความสําคัญของปั จจัยและทางเลื อกของการตัดสิ นใจที่ มี ความซับซ้อนได้เป็ นอย่างดี อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อ การ
พัฒนาพลังงานของประเทศไทยต่อไป

Fig. 1 Incremental Demands for Electricity and Power Development Plan
Source: Modified from PDP 2018 (Energy Policy and Planning Office, 2019)
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งานวิจยั หลายเรื่ องได้นาํ เสนอว่าปั จจัยที่ มีความสําคัญต่ อความยัง่ ยืนของการพัฒนาโรงไฟฟ้ าประกอบด้วย 5
ปั จจัย ได้แก่ 1) ความคุ ้มค่ าของโครงการ (Value of Project) 2) ความน่ าเชื่ อถื อของแหล่ งพลังงาน (Energy Resource
Reliability) 3) การปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (GHG Emissions) 4) การสร้างอาชี พ (Job Creation) 5) การได้รับการยอมรั บจาก
สาธารณะ (Gaining Public Acceptance) (Amer and Daim, 2011; Stremikiene et al., 2016; Zhang et al., 2015; Colak and
Kanya, 2017; Janda and Tan, 2017; Wu et al., 2018; Lee and Chang, 2018; Omrani et al., 2018) ดังแสดงใน Table 1
Table 1 Review of FAHP Research

•
•

•
•
•

Wu et al. (2018)
•
•
•
•

SUM

•
•
•
•

Omrani et al. (2018)

•

Janda and Tan (2017)

Colak and Kanya (2017)

•
•
•
•
•

Zhang et al. (2015)

•
•
•
•
•

Lee and Chang (2018)

Value of Project
Energy Resource Reliability
GHG Emissions
Job Creation
Gaining Public Acceptance

Stremikiene et al. (2016)

Factors

Amer and Daim (2011)

Author

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

7
6
7
7
7

งานวิจยั นี้ได้กาํ หนดทางเลือก 4 ทางเลือกจากแผน PDP 2018 ที่สามารถจําแนกชนิดของโรงไฟฟ้าออกเป็ น 3
ชนิ ด หลัก คื อ โรงไฟฟ้ า ถ่ า นหิ น (Coal Power Plant) โรงไฟฟ้ า ก๊ า ซธรรมชาติ (Natural Gas Power Plant) และ
โรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Plant) แต่เนื่ องจากโรงไฟฟ้ านิ วเคลียร์ (Nuclear Power Plant) เป็ น
โรงไฟฟ้ าที่ในประเทศไทยยังไม่เคยมีการก่อสร้างมาก่อนซึ่ งทัว่ โลกก่อสร้างกันอย่างแพร่ หลายจึ งเป็ นอีกทางเลือก
ของงานวิจยั นี้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าอย่างยัง่ ยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อวิเคราะห์ปัจจัยความยัง่ ยืนและหาค่ านํ้าหนักของปั จจัยที่ มีผลต่อการพัฒนา
โรงไฟฟ้าในประเทศไทยโดยใช้ FAHP

วิธีการศึกษา

วิธีการศึกษางานวิจยั นี้ประกอบด้วย 1) การกําหนดโครงสร้างการตัดสิ นใจ 2) การสํารวจข้อมูลการตัดสิ นใจ
โดยการเปรี ยบเทียบรายคู่จากแบบสอบถาม AHP ที่ใช้สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ ยวชาญ 3) การทดสอบความสอดคล้องของการ
ตัดสิ นใจและวิเคราะห์ดว้ ยวิธี FAHP ซึ่ งการดําเนินการมีดงั นี้
การกําหนดโครงสร้ างการตัดสิ นใจ
โดยการจัด แบ่ ง (Decomposition) โครงสร้ า งการตั ด สิ นใจเป็ นแบบลํา ดั บ ชั้ น (Hierarchy) ดัง Fig. 2
ประกอบด้วย โครงสร้างระดับที่ 1 เป็ นระดับชั้นบนสุ ดของเป้ าหมาย (Goal) โครงสร้างระดับที่ 2 ได้แก่ หลักเกณฑ์
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(Criteria) เป็ นปั จจัยที่ ใช้ในการระบุความยัง่ ยืนของการพัฒนาโรงไฟฟ้ าในประเทศไทย และโครงสร้างระดับที่ 3
ได้แก่ ทางเลือก (Alternative) การพัฒนาโรงไฟฟ้าซึ่ งใช้พลังงานในการผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
Sustainability Factors of Power Plant Development in Thailand Using Fuzzy AHP
Value of Project

Energy Resource
Reliability

GHG Emissions

Job Creation

Natural Gas Power
Nuclear Power
Plant
Plant
Fig. 2 Hierarchy Structure of Sustainability Factors Prioritization
Source: Modified from Saaty (Saaty, 2012)
Coal Power Plant

Gaining Public
Acceptance

Renewable Power
Plant

การสํารวจข้ อมูลการตัดสิ นใจโดยการเปรี ยบเทียบรายคู่ (Pairwise Comparison)
งานวิจยั นี้ ได้รวบรวมข้อมูลการตัดสิ นใจจากผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งสิ้ น 13 ท่าน จาก 2 กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูก้ าํ หนด
แผน PDP ของประเทศ คือ 1) กลุ่มผูก้ าํ หนดนโยบายและ 2) กลุ่มผูร้ ับผิดชอบโครงการตั้งแต่ระดับปฏิบตั ิการจนถึง
ระดับผูช้ ่วยผูว้ า่ การประสบการณ์ทาํ งานอยูร่ ะหว่าง 5 – 39 ปี (เฉลี่ย 19 ปี ) การตัดสิ นใจเป็ นการเปรี ยบเทียบค่านํ้าหนัก
ความสําคัญ (wi/ wj) ระหว่างปัจจัยหรื อทางเลือกเป็ นรายคู่ i และ j ใด ๆ จํานวนทั้งหมด n ปัจจัยหรื อทางเลือก โดยใช้
ตัวเลขแทนค่าความสําคัญเชิ งเปรี ยบเที ยบของส่ วนย่อยในแต่ละระดับชั้นเมื่อพิจารณาภายใต้ปัจจัยหรื อทางเลือกค่า
มาตรฐานที่นิยมใช้เปรี ยบเทียบความสําคัญที่ มีระดับความสําคัญเป็ นตัวเลข 1 ถึง 9 แสดงระดับความสําคัญที่เท่ากัน
จนถึ งระดับความสําคัญที่ สูงกว่าอย่างมาก (Saaty, 1990) ดัง Table 2 ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ ได้จะนําไปจัดเป็ น
ตารางเมทริ กซ์ของค่าเปรี ยบเทียบ
การทดสอบความสอดคล้ องของการตัดสิ นใจและวิเคราะห์ ด้วยวิธี FAHP
ค่าระดับความสําคัญเปรี ยบเทียบรายคู่ที่ได้จากขั้นตอนที่ผ่านมาในแบบเมทริ กซ์จะถูกนําไปทดสอบความ
สอดคล้องของการตัดสิ นใจและนําไปวิเคราะห์ค่านํ้าหนักความสําคัญของปั จจัยและค่ านํ้าหนักความสําคัญของ
ทางเลือกต่อไปซึ่ งการตัดสิ นใจมีความสอดคล้องของเหตุผล (Consistency Ratio, C.R.) เป็ นสัดส่ วนระหว่างค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Consistency Index, C.I.) และค่าดัชนี ความสอดคล้องเชิ งสุ่ ม (Random Index, R.I.) โดยค่า C.R. ที่
ยอมรับได้ข้ ึนอยู่กบั ขนาดของเมทริ กซ์ เช่น เมทริ กซ์ขนาด 4 × 4 ค่า C.R. ที่ยอมรับได้ตอ้ งน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.08
และเมทริ กซ์ขนาดตั้งแต่ 5 x 5 ขึ้นไปค่า C.R. ที่ยอมรับได้ตอ้ งน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.1 (Saaty, 1990; Kabir and Hasin,
2011) ทั้ง นี้ ค่ า C.I. มี ค่ า เท่ า กับ (λmax-n) / (n-1) โดยที่ λmax เป็ นค่ า สู ง สุ ด ของ Eigenvalue เมทริ ก ซ์ A และค่ า R.I.
สําหรับจํานวน 5 ปั จจัยและ 4 ทางเลือกเป็ น 1.11 และ 0.89 (Saaty, 2012) ตามลําดับค่านํ้าหนักคะแนนของรู ปแบบ
ทางเลือกนั้นหาได้จากการวิเคราะห์ค่านํ้าหนักของข้อมูลแต่ละรู ปแบบปั จจัยหรื อทางเลือกซึ่ งผลรวมของค่านํ้าหนัก
ความสําคัญ (Wi) ของปัจจัยหรื อทางเลือกนั้นจะมีค่าเท่ากับ 1
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลของ FAHP เป็ นการพัฒนาขั้นตอนในการคํานวณและวิเคราะห์จากการนําวิธีการของ
AHP และ Fuzzy มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เนื่องจาก AHP ไม่สามารถจัดการกับการตัดสิ นใจที่มีความคลุมเครื อได้อย่าง
สมบูรณ์ โดยการแสดงตรรกะให้เป็ นตัวเลขในรู ปแบบสามเหลี่ยมเพราะง่ายต่อความเข้าใจและนําไปคํานวณได้โดย
ใช้สามเหลี่ยมตัวเลข Fuzzy กับการเปรี ยบเทียบคู่ (Pairwise Comparison) ของ AHP การคํานวณและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในวิธีการ FAHP ทําได้หลายวิธี แต่วิธีหนึ่ งที่ ได้รับความนิ ยม คื อวิธีของ Chang (Chang, 1996) โดยคงรู ปแบบการ
เปรี ยบเทียบระดับความสําคัญเชิงคู่ของปั จจัย แต่ในการแปลงภาษาระดับความสําคัญในการเปรี ยบเทียบซึ่ งเป็ นภาษา
พูดให้เป็ นตัวเลข จะใช้ตวั เลข Fuzzy แบบสามเหลี่ยม (Triangular Fuzzy Numbers, TFNs) มาแทนการใช้ตวั เลขเดี่ยว
1 – 9 โดยที่ รูปแบบตัวเลข Fuzzy จะเป็ นแบบ (l, m, u) มี m เป็ นค่ากลางของ µM(x) และ l, u เป็ นค่าขอบเขตล่างและบน
ตามลําดับซึ่งแทน ได้ดว้ ย Equation 1 สามารถแสดงเป็ นตัวเลข Fuzzy สามเหลี่ยม (l, m, u) ได้ดงั Table 2
0
⁄
(𝑚𝑚 − 1)
(𝑥𝑥
−
1)
�� = �
𝜇𝜇�𝑥𝑥/𝑀𝑀
(𝑢𝑢 − 𝑥𝑥)⁄(𝑢𝑢 − 𝑚𝑚)
0

𝑥𝑥 < 1
𝑙𝑙 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑚𝑚
𝑚𝑚 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑢𝑢
𝑥𝑥 > 𝑢𝑢

Table 2 Triangular Fuzzy Conversion Scale

Linguistic Scale
Equal importance
Intermediate values between the two adjacent judgments
Weakly important
Intermediate values between the two adjacent judgments
Strongly more important
Intermediate values between the two adjacent judgments
Very strong more important
Intermediate values between the two adjacent judgments
Absolutely more important

(1)

Priority Triangular Fuzzy Scale
1
(1/2, 1, 3/2)
2
(3/4, 5/4, 7/4)
3
(1, 3/2, 2)
4
(5/4, 7/4, 9/4)
5
(3/2, 2, 5/2)
6
(7/4, 9/4, 11/4)
7
(2, 5/2, 3)
8
(9/4, 11/4, 13/4)
9
(5/2, 3, 7/2)

Reciprocal Scale
(2/3, 1, 2)
(4/7, 4/5, 4/3)
(1/2, 2/3, 1)
(4/9, 4/7, 4/5)
(2/5, 1/2, 2/3)
(4/11, 4/9, 4/7)
(1/3, 2/5, 1/2)
(4/13, 4/11, 4/9)
(2/7, 1/3, 2/5)

Source: Modified from (Saaty, 1990; Demirel1 et al., 2008)
คํานวณค่าขอบเขตสังเคราะห์ฟัซซี (Si) ด้วย Equation 2

𝑗𝑗

𝑗𝑗 −1

𝑛𝑛
𝑚𝑚
𝑆𝑆𝑖𝑖 = ∑𝑚𝑚
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(2)

ต่อมาคํานวณหาระดับความเป็ นไปได้ของ Si ≥ Sj เมื่อ Si = (li, mi, ui), Sj = (lj, mj, uj); i ≠ j ตาม Equation 3
𝑉𝑉�𝑆𝑆𝑖𝑖 ≥ 𝑆𝑆𝑗𝑗 � =

⎧

⎨
⎩

1,
0,

�𝑙𝑙𝑗𝑗 −𝑢𝑢𝑖𝑖 �

(𝑚𝑚𝑖𝑖 −𝑢𝑢𝑖𝑖 )−�𝑚𝑚𝑗𝑗 −𝑙𝑙𝑗𝑗 �

,

𝑚𝑚𝑖𝑖 ≥ 𝑚𝑚𝑗𝑗
𝑙𝑙𝑗𝑗 ≥ 𝑢𝑢𝑖𝑖
𝑂𝑂𝑂𝑂ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒

และคํานวณหาเวกเตอร์ความสําคัญ ด้วย Equation 4 𝑊𝑊𝑖𝑖′ = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛�𝑆𝑆𝑖𝑖 ≥ 𝑆𝑆𝑗𝑗 � 𝑗𝑗 = 1, 2, … , 𝑚𝑚; 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗)
จะได้เวกเตอร์ความสําคัญ 𝑊𝑊 ′ ของเมทริ กซ์ ดัง Equation 5 𝑊𝑊 ′ = (𝑊𝑊1′ , 𝑊𝑊2′ , … , 𝑊𝑊𝑛𝑛′ )𝑇𝑇
ทําการ Normalization ด้วย Equation 6

𝑊𝑊𝑖𝑖′
′
𝑖𝑖=1 𝑊𝑊𝑖𝑖

𝑊𝑊𝑖𝑖 = ∑𝑛𝑛
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𝑊𝑊1 , 𝑊𝑊2 , … , 𝑊𝑊𝑛𝑛

คือค่าถ่วงนํ้าหนักความสําคัญ
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𝑊𝑊 = (𝑊𝑊1 , 𝑊𝑊2 , … , 𝑊𝑊𝑛𝑛 )𝑇𝑇

(7)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการวิเคราะห์ ค่านํา้ หนักของปั จจัยความยั่งยืนและทางเลือกในการพัฒนาโรงไฟฟ้าในประเทศไทย
พบว่า การมี ความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้ า คื อเป้ าหมายของทั้ง 2 กลุ่ม ปั จจัยความน่ าเชื่ อถื อของแหล่ ง
พลังงานจึงมีค่านํ้าหนักความสําคัญมากที่สุดถึงร้อยละ 29.2 มากกว่าค่าความสําคัญของการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกอยู่
กว่า 3 เท่า เนื่ องจากกลุ่มเป้ าหมายที่ ให้การตอบแบบสอบถามเกื อบทั้งหมดเป็ นวิศวกรซึ่ งมัน่ ใจในเทคโนโลยีของ
โรงไฟฟ้ าชนิ ดต่างๆ ปั จจุบนั มีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกน้อยลงอย่างมากเป็ นผลให้ปัจจัยการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ได้รับค่านํ้าหนักความสําคัญน้อยที่ สุด ร้อยละ 11.3 โดยทางเลือกที่ ได้รับค่าความสําคัญมากที่ สุดอันเป็ นผลมาจาก
ความสําคัญของปั จจัยความน่ าเชื่ อถือของแหล่งพลังงานและการได้รับการยอมรับจากสาธารณะคื อโรงไฟฟ้ าก๊าซ
ธรรมชาติร้อยละ 30.5 ถัดมาโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนที่ร้อยละ 29.5 ใกล้เคียงกับอันดับที่ 1 ซึ่ งในอนาคตพลังงาน
หมุนเวียนจะมาแทนที่ โ รงไฟฟ้ า ก๊าซธรรมชาติ แ ละถ่า นหิ น เนื่ องจากการหมดไปของแหล่ งพลังงาน และแม้ว่า
โรงไฟฟ้ านิ วเคลียร์ จะได้รับค่านํ้าหนักความสําคัญน้อยที่สุดร้อยละ 17.0 แต่ก็ยงั มากพอที่ จะทําให้ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
พิจารณาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้อยู่ ในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศต่อไป ดัง Fig. 3

Fig. 3 Relative Weights of Sustainability Factors and Alternatives
3.2 ผลการวิ เคราะห์ ค่านํา้ หนั กของปั จจั ยความยั่งยื นจําแนกตามกลุ่มเป้ าหมาย 2 กลุ่ม กลุ่มผูร้ ั บผิดชอบ
โครงการให้ความสําคัญกับปั จจัยการยอมรับจากสาธารณะและปั จจัยความคุม้ ค่าของโครงการมากกว่ากลุ่มผูก้ าํ หนด
นโยบายเนื่องจากเป็ นกลุ่มที่ตอ้ งดําเนิ นโครงการร่ วมกับประชาชนอยูเ่ สมอและมักถูกประชาชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการ
ปรับขึ้นค่าไฟฟ้ าอยูบ่ ่อยครั้งซึ่ งความคุม้ ค่าของโครงการนั้นส่ งผลโดยตรงต่อต้นทุนค่าไฟฟ้ า โดยทั้ง 2 กลุ่มเป้ าหมาย
ให้ความสําคัญกับปั จจัยการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกน้อยที่ สุดซึ่ งในงานวิจยั ต่อไปควรสอบถามจากกลุ่มอื่ นเพิ่ มขึ้ น
ดัง Fig. 4
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Fig. 4 Relative Weights of Sustainability Factors
ผลการวิเคราะห์ ค่านํา้ หนักของทางเลือกจําแนกตามกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม
กลุ่มผูก้ าํ หนดนโยบายให้ความสําคัญมากที่ สุดคื อโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุ นเวียน ร้ อยละ 33.4 เนื่ องจากกลุ่ มนี้
ประกอบไปด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็ นหน่วยงานที่ให้ขอ้ มูลกับ สนพ. เพื่อใช้ในการ
จัดทําแผน PDP ของประเทศ โดยกลุ่มผูร้ ับผิดชอบโครงการนั้นได้ให้ความสําคัญกับทางเลือกโรงไฟฟ้ าก๊าซธรรมชาติ มาก
ที่สุด ร้อยละ 32.4 อันเป็ นผลมาจากนโยบายของหน่ วยงานที่ ให้ความสําคัญกับปั จจัยการได้รับการยอมรับจากสาธารณะ
และความเชื่ อถือได้ของแหล่งพลังงานซึ่ งทั้ง 2 กลุ่มนี้ ให้ค่านํ้าหนักความสําคัญของทางเลื อกโรงไฟฟ้ านิ วเคลียร์ น้อยที่
สุ ดแต่ค่านํ้าหนักยังคงสู งอย่างมี นยั สําคัญที่ กลุ่มผูก้ าํ หนดนโยบายควรเสนอทางเลื อกโรงไฟฟ้ านิ วเคลี ยร์ เข้าไปในแผน
PDP อีกครั้งหนึ่ง ดัง Fig. 5

Fig. 5 Relative Weights of Sustainability Alternatives

สรุ ป
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยความยัง่ ยืนและทางเลือกของการพัฒนาโรงไฟฟ้ าในประเทศไทยที่ได้รับค่านํ้าหนัก
ความสําคัญมากที่สุดคือปัจจัยความน่าเชื่ อถือของแหล่งพลังงานและทางเลือกโรงไฟฟ้ าก๊าซธรรมชาติซ่ ึ งเป็ นผลที่ได้
จากการวิเคราะห์โดยใช้ FAHP เนื่ องจากวิธีการนี้ เป็ นการนําเอาทฤษฎี ฟัซซี มาใช้ร่วมกับ AHP แบบเดิ ม เพราะ
สามารถจัดการกับการตัดสิ นใจที่มีความคลุมเครื อได้อย่างสมบูรณ์ใกล้เคียงความคิดมนุษย์ ทั้งนี้ การพัฒนาโรงไฟฟ้า
ในประเทศไทยอย่างยัง่ ยืนในมุมมองของกลุ่มผูก้ าํ หนดนโยบายได้ให้ความสําคัญกับปั จจัยความน่าเชื่อถือของแหล่ง
พลังงานมากที่สุด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Plant) ต่างจากมุมมองของ
ผูร้ ับผิดชอบโครงการซึ่ งต้องพบกับการสนับสนุ นและการร้องเรี ยนจากประชาชนอยู่เสมอจึ งได้ให้ความสําคัญกับ
ปั จจัยการยอมรับจากสาธารณะมากที่ สุด และมุ่งเน้นการพัฒนาโรงไฟฟ้ าก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Power Plant)
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เป็ นสําคัญ งานวิจยั นี้ สามารถนําไปใช้กาํ หนดนโยบายของประเทศในการพัฒนาโรงไฟฟ้ าอย่างยัง่ ยืนที่ เป็ นภารกิจ
สําคัญของ 2 กลุ่มนี้ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี้ สําเร็ จได้ดว้ ยดีจากการสนับสนุ นของบุคลากร สนพ. พพ. และ กฟผ. ซึ่ งให้ความร่ วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั ชิ้นนี้เป็ นอย่างยิ่ง
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การวิเคราะห์ ปัจจัยความยัง่ ยืนในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย โดยใช้
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บทคัดย่ อ

แหล่งพลังงานหมุนเวียนเป็ นทางเลือกในการส่ งเสริ มความยัง่ ยืนทางพลังงานของประเทศไทย การคัดเลือกรู ปแบบ
ของพลัง งานหมุ น เวี ย นที่ เ หมาะสมมี ค วามซับ ซ้อ น งานวิ จัย นี้ จึ ง มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ วิ เ คราะห์ ค่ า นํ้าหนัก ความสํา คัญ
ของปั จจัยความยัง่ ยืนและทางเลือกของรู ปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี
(Fuzzy Analytical Hierarchy Process, Fuzzy AHP) ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยความยัง่ ยืนที่มีความสําคัญสูงสุดคือ ความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งพลังงาน ราคาต้นทุ นค่าไฟฟ้ า และการยอมรั บของสังคม และการสร้างอาชี พ และการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ตามลําดับ และรู ปแบบของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีความสําคัญสู งสุ ดคือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าชีว
มวล โรงไฟฟ้ าพลังนํ้า และโรงไฟฟ้ าพลังงานลม ตามลําดับ ผลการวิจัยยังสามารถพัฒนาแบบจําลองสําหรั บใช้คดั เลือก
รู ปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยต่อไป
คําสําคัญ: กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี, โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน, ความยัง่ ยืน

Abstract

Renewable energy sources are an alternative to promoting Thailand's energy sustainability. The selection
of appropriate renewable energy is complex. The objective of this research is to analyze the importance weight of
sustainability factors and alternative renewable power plants through a fuzzy analytical hierarchy process (FAHP). The results
of the research showed that the most important sustainability factor was energy source reliability, Electricity cost, Social
acceptance, Job creation and GHG emissions, respectively. And the most important renewable energy power plant was solar
power plants, Biomass power plant, Hydroelectric power plant and wind power plants, respectively. The research results can
also be developed for selecting renewable energy power plants to benefit the renewable energy development of Thailand.
Keywords: Fuzzy Analytical Hierarchy Process, renewable energy power plant project, sustainability
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คํานํา
ที่มาของงานวิจัย
แหล่งพลังงานหมุนเวียนเป็ นทางเลื อกในการส่ งเสริ มความยัง่ ยืนทางพลังงานของประเทศไทย การผลิต
ไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยในอนาคตในปี พ.ศ. 2562 กระทรวงพลังงานโดยสํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่ภารกิ จหลักในการเสนอแนะนโยบายและแผนการบริ หารและพัฒนา
พลังงานของประเทศ และการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่ งมีภารกิจหลักในเพื่อรักษาความมัน่ คงด้าน
พลังงานไฟฟ้ าและเพิ่ มขี ดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้คาดการณ์ความต้องการไฟฟ้ าจากพลังงาน
หมุนเวียนในอนาคตของไทยจะว่ามีสัดส่ วนเพิ่มขึ้ นร้อยละ 16 ในปี พ.ศ. 2580 (สัดส่ วนการผลิตไฟฟ้ าเพิ่มขึ้ นจาก
ร้อยละ 22 ในปี พ.ศ. 2561 ถึง ร้อยละ 38 ในปี พ.ศ. 2580) โดยได้จดั ทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย
พ.ศ. 2561–2580 (Power Development Plan 2018 หรื อแผน PDP 2018) (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2561)
(ดัง Fig. 1) รู ปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีหลายรู ปแบบ อาทิเช่น พลังงานนํ้า พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์
หรื อพลังงานชีวมวล เป็ นต้น (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2561) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนดังกล่าวจึ งต้องมีการคัดเลื อกรู ปแบบพลังงานหมุนเวียนที่ เหมาะสมกับประเทศซึ่ งต้องพิจารณาปั จจัยที่
เกี่ยวข้องหลายประการ ปัจจัยสําคัญประการหนึ่ งที่ตอ้ งคํานึ งถึง ได้แก่ ปัจจัยด้านความยัง่ ยืนของพัฒนาโรงไฟฟ้ าของ
ประเทศไทย ซึ่ งความยัง่ ยืนด้านพลังงานได้ถูกกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2561) และแผนยุทธศาสตร์ ของหลายองค์กรด้านพลังงาน เช่น แผนวิสาหกิจ
การไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิ ต แห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2564–2573 (การไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิ ต แห่ งประเทศไทย, 2563) การกํา หนด
เป้ าหมายในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์กรสหประชาชาติ (United Nation, UN)
(United Nations, 2015) การพิจารณาปัจจัยด้านความยัง่ ยืนร่ วมกับปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยผูต้ ดั สิ นใจหลายองค์กรที่
มีภารกิจหน้าที่ต่างกัน ทําให้การตัดสิ นใจมีความซับซ้อน ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงนํากระบวนการลําดับชั้นเชิ งวิเคราะห์
แบบฟั ซซี่ (Fuzzy Analytical Hierarchy Process, FAHP หรื อ Fuzzy AHP) มาประยุกต์ใช้ เนื่ องจาก FAHP เป็ นวิธีที่
ได้รับการยอมรับในงานวิจยั อย่างแพร่ หลายว่าสามารถใช้ในการจัดลําดับความสําคัญของปั จจัยและทางเลือกของการ
ตัดสิ นใจที่มีความซับซ้อนได้เป็ นอย่างดีอนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยต่อไป
40%
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Renewable Energy Power Plant Proportion

Fig. 1 Share of Electricity Produced from Renewable Energy Power Plants in Thailand
Source: Modified from PDP 2018 (Energy Policy and Planning Office, 2019)
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งานวิจยั หลายเรื่ องได้นาํ เสนอว่าปั จจัยที่ มีความสําคัญต่ อความยัง่ ยืนของการพัฒนาโรงไฟฟ้ าประกอบด้วย
5 ปั จจัย ได้แก่ 1)ราคาต้นทุ นค่ าไฟฟ้ า (Electricity Cost) 2) ความน่ าเชื่ อถื อของแหล่ งพลังงาน (Energy Resource
Reliability) 3) การปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (GHG Emissions) 4) การสร้างอาชี พ (Job Creation) 5) การยอมรับของสังคม
(Social Acceptance) (Kaya and Kahraman, 2010; Amer and Daim, 2011; Al Garni et al, 2016; Çolak and Kaya, 2017; Lee
and Chang, 2018) ดังแสดงใน Table 1
Table 3 Review of Renewable Energy Research Under Sustainability Factor
Reference Literature
Kaya and Amer and Al Garni Çolak
Sustainability Factor
Kahraman Daim
et al. and Kaya
(2010)
(2011)
(2016) (2017)
Economic
Electricity Cost
*
*
Energy Resource Reliability
*
*
*
*
Environmental GHG Emissions
*
*
*
*
Social
Job Creation
*
*
*
*
Social Acceptance
*
*
*
*

Lee and
Chang
(2018)
*
*
*
*

วัตถุประสงค์
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาแบบจําลองความสัมพันธ์ของค่านํ้าหนัก
ปัจจัยความยัง่ ยืนที่มีต่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยแต่ละทางเลือก
วิธีการวิจยั
วิธีการวิจยั แบ่งเป็ น 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ศึ กษาปั จจัยความยัง่ ยืนและทางเลื อก 2) กําหนดโครงสร้างการ
ตัดสิ นใจตามทฤษฎี กระบวนการลําดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ 3) เก็บข้อมูล 4) วิเคราะห์และทดสอบความสอดคล้องของการ
ตัดสิ นใจ และ 5) วิเคราะห์ค่านํ้าหนักตามทฤษฎีกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี
1.1. ศึกษาปั จจัยความยั่งยืนและทางเลือก
งานวิจยั ทําการศึกษา และรวบรวมปั จจัยความยัง่ ยืนจากงานวิจยั ที่ผา่ นมา ดังแสดงใน Table1
1.2. กําหนดโครงสร้ างการตัดสิ นใจตามทฤษฎีกระบวนการลําดับชั้ นเชิ งวิเคราะห์
จัดแบ่ง (Decomposition) โครงสร้างการตัดสิ นใจเป็ นแบบลําดับชั้น (Hierarchy) ดัง Fig.2 ประกอบด้วย
1.2.1. โครงสร้ างระดับที่ 1 เป็ นเป้ าหมาย (Goal) “พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุ นเวี ยนอย่างยัง่ ยื น”
ที่อยูร่ ะดับบนสุ ดของลําดับชั้นในการวิเคราะห์
1.2.2. โครงสร้างระดับที่ 2 เป็ นปั จจัย (Factor) ความยัง่ ยืนในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน
กํ า หนดไว้ 3 ปั จ จั ย ประกอบด้ ว ย ราคาต้ น ทุ น ค่ า ไฟฟ้ า (Electricity Cost) ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
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แหล่งพลังงาน (Energy Resource Reliability) การปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (GHG Emissions) การสร้างอาชี พ
(Job Creation) และการยอมรับของสังคม (Social Acceptance)
1.2.3. โครงสร้างระดับที่ 3 เป็ นรู ปแบบทางเลือก (Alternative) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกําหนด
ไว้ 4 ทางเลือก ประกอบด้วย โรงไฟฟ้ าพลังนํ้า (Hydroelectric Plants) โรงไฟฟ้ าพลังงานลม (Wind Power
Plant) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) และโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant)
Develop Sustainable Renewable Energy Power Plant Project
Electricity Cost

Energy Resource
Reliability

Hydroelectric Plants

GHG Emissions

Wind Power Plants

Job Creation

Solar Power Plants

Social Acceptance

Biomass Power Plants

Fig. 2 Hierarchy Structure of Sustainable Development Prioritization
Source: Modified from Saaty (1990)
1.3. จัดทําแบบเก็บข้ อมูล
จัดทําแบบสอบถามและเก็บข้อมูลโดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบปั จจัยในการคัดเลือกทางเลือกที ละคู่ (Pairwise) ตาม
มาตรฐานเปรี ยบเที ยบความสําคัญรายคู่ (ดัง Table 3) ของกลุ่มเป้ าหมายซึ่ งมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจจัดทําแผนการจัดตั้ง
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ประกอบไปด้วย 2 กลุ่มคือ
1.3.1. กลุ่มผูด้ าํ เนิ นการโครงการ คือ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.)
1.3.2. กลุ่มผูก้ าํ หนดนโยบาย คือ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
1.4. วิเคราะห์ และทดสอบความสอดคล้ องของการตัดสิ นใจ
ข้อ มู ลจากแบบสอบถามจะถู ก จั ด เป็ นตารางเมตริ กซ์ ข องค่ า เปรี ยบเที ย บ (Pairwise Comparison Matrix)
ซึ่ งสมาชิกของเมตริ กซ์กาํ หนดเป็ นค่านํ้าหนักความสําคัญที่เปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ ดัง Table 2

An

wn/ w1

Source: Modified from Wind and Saaty (1980)

…
…
…
…

An
w1/ wn
…

A1

A1
w1/ w1

Criteria

…

Criteria

…

Table 4 Pairwise Comparison Matrix

wn/ wn

คํานวณหาค่ าอัตราความสอดคล้อง (Consistency Ratio: C.R.) ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนระหว่างค่ าดัชนี ความสอดคล้อง
(Consistency Index: C.I.) และค่ าดัชนี ความสอดคล้องเชิ งสุ่ ม (Random Index: R.I.) ค่ าอัตราส่ วนความสอดคล้อง (C.R.)
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กรณี พิจารณาปั จจัย มากกว่าหรื อเท่ ากับ 5 ปั จจัย ไม่ควรมี ค่าเกิ นร้ อยละ 10 และสําหรั บ 4 ปั จจัย ไม่ควรเกิ นร้ อยละ 9
ทั้งนี้ค่า Consistency Index (C.I.) มีค่าเท่ากับ (λmax -n) / (n-1) โดยที่ (λmax) เป็ นค่าสู งสุ ดของ Eigen Value ของเมทริ กซ์ A
1.5. วิเคราะห์ ค่านํา้ หนักตามทฤษฎีกระบวนการลําดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ แบบฟั ซซี (FAHP)
กระบวนการลําดับชั้นเชิ งวิเคราะห์แบบฟั ซซี มีหลากหลายวิธีการ วิธีการหนึ่ งที่ ได้รับควานิ ยมคื อวิธีการ
วิเคราะห์ขอบเขตของ Chang, D. Y. (1996) โดยตัวเลขฟัซซี แบบสามเหลี่ยม (Triangular Fuzzy Number) ดังแสดงใน
Table 53 จะถูกนํามาใช้แทนการใช้ตวั เลขเดี่ยวสําหรับเปรี ยบเทียบระดับความสําคัญของปัจจัย
Table 5 Triangular Fuzzy Conversion Scale
Linguistic Scale

Priority Triangular Fuzzy Scale
1
(1/2, 1, 3/2)
2
(3/4, 5/4, 7/4)
3
(1, 3/2, 2)
4
(5/4, 7/4, 9/4)
5
(3/2, 2, 5/2)
6
(7/4, 9/4, 11/4)
7
(2, 5/2, 3)
8
(9/4, 11/4, 13/4)
9
(5/2, 3, 7/2)

Equally Important
Intermediate Values between The Two Adjacent Judgments
Weakly Important
Intermediate Values between The Two Adjacent Judgments
Strongly More Important
Intermediate Values between The Two Adjacent Judgments
Very Strong More Important
Intermediate Values between The Two Adjacent Judgments
Absolutely More Important

Source: Modified from Bozbura et al. (2007)

คํานวณค่าขอบเขตสังเคราะห์ฟัซซี จาก Equation 1
𝑆𝑆𝑖𝑖 =

𝑚𝑚

𝑗𝑗
� 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑗𝑗=1

⊗

𝑛𝑛

𝑚𝑚

𝑗𝑗
�� � 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔 �
𝑖𝑖=1 𝑗𝑗=1

−1

Reciprocal Scale
(2/3, 1, 2)
(4/7, 4/5, 4/3)
(1/2, 2/3, 1)
(4/9, 4/7, 4/5)
(2/5, 1/2, 2/3)
(4/11, 4/9, 4/7)
(1/3, 2/5, 1/2)
(4/13, 4/11, 4/9)
(2/7, 1/3, 2/5)

(1)

ต่อมาคํานวณหาระดับความเป็ นไปได้ของ Si ≥ Sj เมื่อ Si = (li, mi, ui), Sj = (lj, mj, uj); i ≠ j ตาม Equation 2
และคํานวณหาเวกเตอร์ความสําคัญ ด้วยสมการที่ 3 จะได้เวกเตอร์ความสําคัญ W’ ของเมทริ กซ์ ดัง Equation 4
𝑉𝑉�𝑆𝑆𝑖𝑖 ≥ 𝑆𝑆𝑗𝑗 � =

⎧
⎪

1,
0,

�𝑙𝑙𝑗𝑗 − 𝑢𝑢𝑖𝑖 �
⎨
⎪ (𝑚𝑚
𝑖𝑖 − 𝑢𝑢𝑖𝑖 ) − �𝑚𝑚𝑗𝑗 − 𝑙𝑙𝑗𝑗 �
⎩

𝑚𝑚𝑖𝑖 ≥ 𝑚𝑚𝑗𝑗
𝑙𝑙𝑗𝑗 ≥ 𝑢𝑢𝑖𝑖
𝑂𝑂𝑂𝑂ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑊𝑊𝑖𝑖′ = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝑆𝑆𝑖𝑖 ≥ 𝑆𝑆𝑗𝑗 � 𝑗𝑗 = 1, 2, … , 𝑚𝑚; 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗), 𝑊𝑊 ′ = (𝑊𝑊1′ , 𝑊𝑊2′ , … , 𝑊𝑊𝑛𝑛′ )𝑇𝑇

(2)

(3), (4)

ทําการ Normalization ด้วย Equation 5 จะได้เวกเตอร์ความสําคัญใหม่ตาม Equation 6 โดยที่ W1, W2, … , Wn
คือค่าถ่วงนํ้าหนักความสําคัญ
(5), (6)
𝑊𝑊𝑖𝑖 = 𝑊𝑊𝑖𝑖′ ⁄∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑊𝑊𝑖𝑖′ , 𝑊𝑊 = (𝑊𝑊1 , 𝑊𝑊2 , … , 𝑊𝑊𝑛𝑛 )𝑇𝑇
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

0.277
0

0.1

0.2

0.3

0.376

0

0.32

0.5

0.04

1

0.09
0.02

0.229

0.01
0.12

0.087
0.031

0.25
0.25

F5 Social Acceptance
F4 Job Creation
F3 GHG Emissions
F2 Energy Resource Reliability
F1 Electricity Cost

0.32
0.57

ปั จจัยความยั่งยืนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยความยัง่ ยืนของโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยเรี ยงลําดับ
ตามความสํา คัญ ได้ด ังนี้ ความน่ า เชื่ อถื อของแหล่ งพลังงาน (ร้ อยละ 37.6) ราคาต้นทุ นค่ า ไฟฟ้ า (ร้ อยละ 27.7)
การยอมรั บ ของสังคม (ร้ อ ยละ 22.9) การสร้ างอาชี พ (ร้ อยละ 8.7) และการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจก (ร้ อยละ 3.1)
ตามลําดับ ดัง Fig.3
ปั จจัยความน่าเชื่ อถือของแหล่งพลังงานมีค่านํ้าหนักความสําคัญมากที่สุดเนื่ องจากเป็ นปั จจัยที่เป็ นจุดอ่อน
ของพลังงานหมุนเวียน และส่ งผลต่อความมัน่ คงทางพลังงานของประเทศ ปั จจัยการสร้างอาชีพ และปั จจัยการปล่อย
ก๊ า ซเรื อ นกระจกมี ค่ า นํ้า หนักความสํา คัญไม่ ถึงร้ อยละ 10 เนื่ องจากโรงไฟฟ้ า พลังงานหมุ น เวี ย นมี การจ้า งงาน
และการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกน้อยกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่น
ผลการวิเคราะห์แสดงความแตกต่างของค่านํ้าหนักความสําคัญของปั จจัยความยัง่ ยืนของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ดัง Fig. 4 พบว่ า กลุ่ ม ผู ด้ ํา เนิ น การโครงการให้ค่ า นํ้า หนัก ความสํา คัญ กับ ปั จ จัย การยอมรั บ ของสั ง คมมากกว่ า
กลุ่ มผูก้ าํ หนดนโยบายร้ อ ยละ 28 เนื่ องจากการทํา งานต้องมี ส่ วนเกี่ ย วข้องกับชุ มชนและสังคมตลอดระยะเวลา
ดําเนิ นงานโครงการ กลุ่มผูก้ าํ หนดนโยบายให้ค่านํ้าหนักความสําคัญกับปั จจัยความเชื่ อถื อได้ของแหล่งพลังงาน
มากกว่ากลุ่มผูด้ าํ เนินการโครงการถึงร้อยละ 25 เนื่องจากคํานึงถึงความมัน่ คงทางพลังงานของประเทศเป็ นสําคัญ

F1
F2
F3
F4
F5
Project Operators
Policymakers

0.4

Fig. 3 Relative Weights of Sustainability Factor Fig. 4 Relative between Target Group Classification and Sustainability
Factor
ทางเลือกของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
ทางเลื อกของโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุ นเวีย นในประเทศไทยเรี ย งลําดับตามความสําคัญ ได้ดงั นี้
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ (ร้อยละ 28.5) โรงไฟฟ้ าชี วมวล (ร้อยละ 26.2) โรงไฟฟ้ าพลังนํ้า (ร้อยละ 25.4) และ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม (ร้อยละ 19.9) ตามลําดับ ดัง Fig. 5
โรงไฟฟ้ า พลัง นํ้า โรงไฟฟ้ า ชี ว มวล และโรงไฟฟ้ า พลัง งานแสงอาทิ ต ย์เ ป็ นทางเลื อ กที่ มี ค่ า นํ้า หนัก
ความสําคัญใกล้เคียงกัน โรงไฟฟ้ าพลังงานลมมีค่านํ้าหนักความสําคัญน้อยที่สุดเนื่ องจากมีความผันผวนของแหล่ง
พลังงานมาก ส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงทางพลังงาน
ผลการวิเคราะห์แสดงความแตกต่างของค่านํ้าหนักความสําคัญของทางเลือกของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดัง Fig.
6 พบว่า ค่านํ้าหนักความสําคัญของทางเลือกจากทั้ง 2 กลุ่มเป้าหมายใกล้เคียงกัน
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A3
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Fig. 6 Relative between Target Group Classification and Alternative

แบบจําลองความสั มพันธ์ ของค่ านํา้ หนักปั จจัยความยั่งยืนและทางเลือกของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศไทย
จากผลการวิ จัยสามารถนําค่ านํ้าหนักของปั จจัยและทางเลื อกของโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุ นเวี ย น
ในประเทศไทย สามารถพัฒนาเป็ นแบบจําลองความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
โรงไฟฟ้าพลังนํ้า
= 0.254 (F1) + 0.301 (F2) + 0.147 (F3) + 0.096 (F4) + 0.202 (F5)
โรงไฟฟ้าพลังงานลม
= 0.296 (F1) + 0.142 (F2) + 0.183 (F3) + 0.084 (F4) + 0.295 (F5)
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
= 0.191 (F1) + 0.322 (F2) + 0.093 (F3) + 0.093 (F4) + 0.300 (F5)
โรงไฟฟ้าชีวมวล
= 0.234 (F1) + 0.386 (F2) + 0.029 (F3) + 0.181 (F4) + 0.170 (F5)

สรุป

ความน่ า เชื่ อถื อของแหล่ งพลังงานเป็ นปั จ จัย ความยัง่ ยื น ที่ มี ค วามสํา คัญ มากที่ สุ ด เนื่ องจากเป็ นปั จ จัย
ที่ มีผลต่ อความมัน่ คงทางพลังงานของประเทศไทยและเป็ นจุ ดอ่อนของพลังงานหมุนเวียน โดยกลุ่มเป้ าหมายทั้ง
2 กลุ่มให้ค่า นํ้า หนักความสําคัญของปั จจัยความยัง่ ยื นแตกต่ า งกันไปตามหน้า ที่ ค วามรั บผิด ชอบ และโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิ ตย์เป็ นรู ปแบบโรงไฟฟ้ าที่ มีความสําคัญมากที่ สุด เนื่ องจากแหล่งพลังงานมี ความน่ าเชื่ อถื อ สู ง
มีการใช้กนั อย่างแพร่ หลายทําให้เป็ นที่ ยอมรั บของสังคมและมีราคาถูก จากผลการวิจยั สามารถพัฒนาแบบจําลอง
สําหรับใช้คดั เลือกโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยจากปัจจัยความยัง่ ยืนต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี้ สาํ เร็ จได้ดว้ ยการสนับสนุนจากผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริ หารสํานักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
กรมพัฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน (พพ.) และการไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.)
ที่ให้ความร่ วมมือในการสัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถาม และให้ขอ้ เสนอแนะซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั อย่างยิง่

489

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

เอกสารอ้ างอิง

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2560. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580.
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 2561. แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561–2580.
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย. 2563. แผนวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564–2573.
Al Garni, H., Kassem, A., Awasthi, A., Komljenovic, D., Al-Haddad, K. 2016. A multicriteria decision making
approach for evaluating renewable power generation sources in Saudi Arabia. Sustain. Energy Technol.
Assess. 16: 137–150.
Amer, M., Daim, T.U. 2011. Selection of renewable energy technologies for a developing county: A case of
Pakistan. Energy Sustain Dev. 15: 420–435.
Bozbura, F.T., Beskese, A., Kahraman, C. 2007. Prioritization of human capital measurement indicators using
fuzzy AHP. Expert Syst. Appl. 32: 1100–1112.
Chang, D.Y. 1996. Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP. Eur. J. Oper. Res. 95: 649–655.
Çolak, M., Kaya, I. 2017. Prioritization of renewable energy alternatives by using an integrated fuzzy MCDM
model: A real case application for Turkey. Renew. Sust. Energ. Rev. 80: 840–853.
Kaya, T., Kahraman, C. 2010. Multicriteria renewable energy planning using an integrated fuzzy VIKOR & AHP
methodology: The case of Istanbul. Energy. 35: 2517–2527.
Lee, H.C., Chang, C.T. 2018. Comparative analysis of MCDM methods for ranking renewable energy sources in
Taiwan. Renew. Sust. Energ. Rev. 92: 883–896.
Saaty, T.L. 1990. How to make a decision: the analytic hierarchy process. Eur. J. Oper. Res. 48: 9–26.
Saaty, T.L. 2001. Fundamentals of the analytic hierarchy process. In: Schmoldt, D.L., Kangas, J., Mendoza, G.A.,
Pesonen, M. (Eds.). The Analytic Hierarchy Process in Natural Resource and Environmental Decision
Making. Kluwer Academic Publishers, The Netherlands. pp. 15–35.
United Nations. 2015. Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.
https://sdgs.un.org/sites/default/files/publications/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Devel
opment%20web.pdf, 4 February 2021.
Wind, Y., Saaty, T.L. 1980. Marketing applications of the analytic hierarchy process. Manage Sci. 26: 641–658.

490

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

การวิเคราะห์ การเลือกรู ปแบบการเดินทางข้ ามแม่ นํา้ เจ้ าพระยาระหว่ างเรื อข้ ามฟากกับสะพานคนเดิน
กรณีศึกษา: ท่ าพระจันทร์ -ท่ าวังหลัง
Travel mode choice analysis of crossing the Chao Phraya River between ferry and pedestrian bridge:
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บทคัดย่ อ
การเดิ นทางข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยาโดยอาศัยเรื อข้ามฟากในปั จจุบนั มี ขอ้ จํากัดด้านความปลอดภัยและความล่าช้า
สะพานคนเดินจึงเป็ นหนึ่ งทางเลือกที่สําคัญที่จะช่วยลดข้อจํากัดในการเดินทางข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยาได้ โดยงานวิจยั นี้ ใช้วิธี
สํารวจข้อมูลแบบ Stated Preference ศึ กษาการเลือกรู ปแบบการเดิ นทางภายใต้สถานการณ์ สมมติ ผูว้ ิจัยได้เสนอให้ผูเ้ ดิ น
ทางเลือกระหว่างใช้เรื อข้ามฟากแบบเดิม หรื อเปลี่ยนมาใช้สะพานคนเดิ นข้ามแม่น้ าํ แบบใหม่ ซึ่ งงานวิจยั นี้ ได้สํารวจกลุ่ม
ตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่ใช้เรื อข้ามฟากเป็ นประจํา 2) กลุ่มที่ไม่ได้ใช้เรื อข้ามฟากเป็ นประจํา และ 3) กลุ่มที่ไม่เคยใช้เรื อ
ข้ามฟาก และนําข้อมูลที่สาํ รวจมาสร้างแบบจําลองโลจิททวินามแยกตามกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาแสดงถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้สะพานคนเดินข้ามแม่น้ าํ ซึ่งสามารถนํามาใช้คาดการณ์ผลกระทบต่อปริ มาณผูใ้ ช้เรื อข้ามฟาก โดยพบว่า
ผูใ้ ช้เรื อข้ามฟากบางส่ วนมีแนวโน้มจะเปลี่ยนมาใช้สะพานคนเดินเพิ่มขึ้น ผลจากงานวิจยั สามารถนําไปเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาสะพานคนเดินข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยาต่อไป
คําสําคัญ: ทางเลือกในการเดินทาง, แบบจําลองโลจิททวินาม, เรื อข้ามฟากแม่น้ าํ , สะพานคนเดินข้ามแม่น้ าํ

Abstract
Ferry is one of the most popular modes for commuters who need to cross the Chao Phraya River. However, the
concern is raised on safety and efficiency such as delay and congestion. Pedestrian bridge is one of the alternatives that can
be taken into considerations. This research focused on the travel mode choice study under hypothetical scenarios which are
based on the stated preference survey. In a questionnaire, participants were asked whether they would cross the river by a
traditional river-crossing ferry or a new model of pedestrian bridge. The survey consisted of three target groups 1) People
who use ferries regularly. 2) People who rarely use ferries. 3) People who have never used a ferry. The survey data were used
as an input to develop a Binary Logit Model for each sample target group. The factors affecting the decision to use the
pedestrian bridge across the river were determined. The model was applied to predict the impact on the number of ferry
passengers and found that some passengers would shift to the pedestrian bridge. The results of this research can be used as a
guideline for the further development of the pedestrian bridge across the Chao Phraya River
Keywords: Binary Logit Model, ferry, pedestrian bridge across the river, travel mode choice
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คํานํา

การเดินทางข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยาโดยใช้เรื อข้ามฟากในปั จจุบนั มีผใู ้ ช้บริ การจํานวนมาก จากรายงานประจําปี
งบประมาณ 2562 ของกรมเจ้าท่า ระบุว่าในปี 2562 เรื อข้ามฟากแม่น้ าํ เจ้าพระยามีผูใ้ ช้บริ การ 33,926,929 คน และมี
จํานวนเที่ยวเรื อให้บริ การมากถึง 789,612 เที่ยวเรื อ (กรมเจ้าท่า, 2563) แต่เรื อข้ามฟากยังมีขอ้ จํากัดด้านความปลอดภัย
และความล่าช้า โดยในปั จจุบนั มีทางเลือกในการเดิ นทางข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยาหลากหลายมากขึ้ น ซึ่ งสะพานคนเดิ น
ข้ามแม่น้ าํ ถือเป็ นหนึ่งทางเลือกที่สาํ คัญที่จะช่วยลดข้อจํากัดดังกล่าวได้
งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกรู ปแบบการเดินทางข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยาระหว่างท่าพระจันทร์ -ท่าวัง
หลัง ภายใต้สถานการณ์สมมติ โดยให้ผเู ้ ดินทางเลือกระหว่างเดินทางด้วยเรื อข้ามฟากแบบเดิม หรื อเปลี่ยนมาใช้การ
เดินทางรู ปแบบใหม่ที่ผวู ้ ิจยั ได้กาํ หนดขึ้น คือ สะพานคนเดินข้ามแม่น้ าํ ซึ่ งงานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่
มีผลต่อการเปลี่ยนรู ปแบบการเดิ นทางข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยา และคาดการณ์ผลกระทบในด้านปริ มาณผูใ้ ช้บริ การเรื อ
ข้ามฟาก โดยมีขอบเขตการศึกษา คือ การเดินทางข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยาระหว่างท่าพระจันทร์ -ท่าวังหลัง ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับจากงานวิจยั นี้ คือ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนรู ปแบบการเดินทางข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยา และแนวโน้มของปริ มาณ
ผูใ้ ช้บริ การเรื อข้ามฟากที่ เปลี่ ยนแปลงไป เพื่ อนําไปเป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งบริ การเรื อข้ามฟาก หรื อพัฒนา
สะพานคนเดินข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยาเส้นทางใหม่ต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การสํารวจข้ อมูล
การศึกษานี้ ใช้การสํารวจข้อมูลวิธี Stated Preference (SP) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเดินทางในทางเลือกที่ยงั
ไม่เกิ ดขึ้ นจริ ง โดยผูว้ ิจยั ได้จาํ ลองทางเลื อกการเดิ นทางรู ปแบบใหม่ คื อ การข้ามฟากแม่น้ าํ เจ้าพระยาระหว่างท่า
พระจันทร์ -ท่ าวังหลัง ด้วยสะพานคนเดิ น ความยาว 225 เมตร ความกว้าง 8 เมตร ใช้เวลาเดิ น 5 นาที และไม่คิด
ค่าบริ การ โดยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดคุณลักษณะที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ให้สะพาน 3 คุณลักษณะ ได้แก่ ความปลอดภัย
ในการให้บริ การ (พนักงานรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิ ด) สิ่ งอํานวยความสะดวก (ลิฟต์ บันไดเลื่อน และ
หลังคา) และภูมิทศั น์ที่สวยงาม (การปลูกต้นไม้จดั สวน และที่นงั่ พักผ่อนบนสะพาน) ซึ่ งแต่ละคุณลักษณะมีระดับการ
ให้บริ การ 2 ระดับ คื อ มีการให้บริ การ และไม่มีการให้บริ การ ซึ่ งสามารถนํามาจําลองเป็ นทางเลือกได้ท้ งั หมด 8
สถานการณ์ (ประไพศรี และ พงศ์ชนัน, 2551) ในการสํารวจข้อมูลผูว้ ิจยั ได้สาํ รวจข้อมูล 3 ประเภท คือ ข้อมูลลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ของผูเ้ ดินทาง ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางด้วยเรื อข้ามฟากในปั จจุบนั และข้อมูลการเลือกใช้รูปแบบ
การเดินทางภายใต้สถานการณ์สมมติ โดยผูว้ ิจยั ได้สาํ รวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่ใช้เรื อข้ามฟาก
เป็ นประจํา 2) กลุ่มที่ไม่ได้ใช้เรื อข้ามฟากเป็ นประจํา และ 3) กลุ่มที่ไม่เคยใช้เรื อข้ามฟาก ซึ่ งกําหนดให้จาํ นวนข้อมูล
ในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง มากกว่า 75 คน (Ortúzar and Willumsen, 2001)
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การพัฒนาแบบจําลอง
แบบจําลองที่ ใช้ในงานวิจยั คื อ แบบจําลองโลจิ ททวินาม (Binary Logit Model) เพื่ อใช้ในการคาดการณ์
ความน่าจะเป็ นที่ผเู ้ ดินทางจะเลือกใช้สะพานคนเดินข้ามแม่น้ าํ ซึ่ งแบบจําลองแสดงดัง Equation 1 (Train, 2009)
e(UBridge -(UFerry ))
(1)
PBridge = (UBridge -(UFerry ))
1+e
โดยที่ PBridge คือ
UBridge คือ
UFerry คือ

ความน่าจะเป็ นที่ผเู ้ ดินทางจะเลือกใช้สะพานคนเดินข้ามแม่น้ าํ
อรรถประโยชน์จากการเดินทางด้วยสะพานคนเดินข้ามแม่น้ าํ
อรรถประโยชน์จากการเดินทางด้วยบริ การเรื อข้ามฟากแม่น้ าํ

ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดรู ปแบบโครงสร้างของแบบจําลอง และนําข้อมูลที่สาํ รวจได้มาประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ
ตัวแปรในแบบจําลอง จากนั้นทําการตรวจสอบค่าทางสถิติและความเหมาะสมของแบบจําลอง เพื่อหาแบบจําลองที่
เหมาะสมที่สุด โดยการตรวจสอบค่าทางสถิติได้ทาํ การพิจารณา 2 ส่ วน คือ 1) ตรวจสอบนัยสําคัญของตัวแปร โดย
พิจารณาจากค่าสัมบูรณ์ของค่าสถิติ t ของตัวแปร หากมีค่ามากกว่า 1.96 แสดงว่าตัวแปรนั้นมีนยั สําคัญทางสถิติต่อ
สมการอรรถประโยชน์ดว้ ยระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 (Louviere et al., 2000) และ 2) ตรวจสอบความเหมาะสม
ของแบบจําลอง โดยพิจารณาจากค่าดัชนี ความสอดคล้อง ρ2 ของแบบจําลอง หากมีค่าอยู่ระหว่าง 0.2–0.4 แสดงว่า
แบบจําลองนั้นมีความเหมาะสมและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผูเ้ ดินทางได้อย่างแม่นยํา (Louviere et al., 2000)
เมื่ อได้แบบจําลองที่ เหมาะสมแล้วสามารถนําแบบจําลองที่ ได้ไปวิเคราะห์ปัจจัยที่ มีผลต่อการเปลี่ ยนรู ปแบบการ
เดินทางข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยา และคาดการณ์ผลกระทบในด้านปริ มาณผูใ้ ช้บริ การเรื อข้ามฟาก

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

จากการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามจํานวน 280 ชุด สามารถจําแนกตามกลุ่มตัวอย่างได้ดงั Table 1

Table 1 Number of travelers classified by target groups
Target groups
People who use ferries regularly (more than 3 times per week)
People who rarely use ferries (less than 2 times per week)
People who have never used a ferry
Total

Number of travelers
120
80
80
280

การพัฒนาแบบจําลองการเลื อกรู ปแบบการเดิ นทางข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยา ท่าพระจันทร์ -ท่าวังหลัง โดยใช้
แบบจําลองโลจิททวินาม (Binary Logit Model) ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลที่สาํ รวจมากําหนดเป็ นตัวแปร แสดงดัง Table 2
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Table 2 Definition of variables in the Binary Logit Model
No. Variables
Symbols
1
Gender
GENDER (Female =0, Male =1)
2
Age
AGE (Less than or equal to 30 years =1,
Over 30 years =2)
3
Education level
EDU (Undergraduate =1, Postgraduate =2)
4
Occupations
OCC (Reference = Student)
5
Car or motorcycle ownership
CAR (Not Owned =0, Owned =1)
No. Variables
Symbols
6
Purposes of using the ferry service
OJT (Reference = Go to the hospital)
7
Travel time
FERRYTIME (Less than or equal to 5 min. =1,
(From waiting the ferry to the opposite pier)
5-10 min. =2, 11-15 min. =3, 16-20 min. =4,
Over 20 min. =5)
8
Frequency of ferry usage per week
FREQ (3-6 times =1, 7-10 times =2, Over 10 =3)
9
Ferry fare
COST (Normal person =3.5, The elderly =2)
10 Safety services (Security guard and CCTV)
SPSAFETY (Not available =0, Available =1)
11 Facilities (elevator, escalator, and roof)
SPFAC (Not available =0, Available =1)
12 Landscape design (Trees and relaxing seats)
SPLAND (Not available =0, Available =1)
การกําหนดรู ปแบบโครงสร้ างของแบบจําลอง
ข้อมูลที่ นาํ มาพัฒนาแบบจําลองมี 3 ส่ วน ได้แก่ ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลเกี่ ยวกับการเดิ นทางด้วยเรื อข้ามฟากแม่น้ าํ เจ้าพระยาในปั จจุ บนั และข้อมูลการเลือกใช้รูปแบบการเดิ นทาง
ภายใต้สถานการณ์สมมติ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดการพิจารณาแบบจําลองออกเป็ น 3 รู ปแบบดังนี้
1. แบบจําลองรู ปแบบที่ 1 พิจารณาแบบจําลองจากตัวแปรคุณลักษณะของสะพานคนเดิ นข้ามแม่น้ าํ โดย
สมการจะมีแค่อรรถประโยชน์ที่เกิดจากสะพานเท่านั้น ดังแสดงตาม Equation 2
UBridge = β0 +β1 (SPSAFETY)+β2 (SPFAC)+β3 (SPLAND)

(2)

2. แบบจําลองรู ปแบบที่ 2 พิจารณาแบบจําลองจากตัวแปรลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ร่ วมกับตัวแปรคุ ณลักษณะของสะพาน โดยสมการจะมี แค่อรรถประโยชน์ที่เกิ ดจากสะพานเท่ านั้น ดังแสดงตาม
Equation 3
UBridge = β0 +β1 (SPSAFETY)+β2 (SPFAC)+β3 (SPLAND)+β4 (GENDER)
+β5 (AGE)+β6 (EDU)+β7 (OCC(1))+β8 (OCC(2))+β9 (OCC(3))+β10 (CAR)

(3)

3. แบบจําลองรู ปแบบที่ 3 พิจารณาแบบจําลองจากตัวแปรการเดินทางด้วยเรื อข้ามฟากในปั จจุบนั ร่ วมกับตัว
แปรลักษณะประชากรศาสตร์ และตัวแปรคุณลักษณะของสะพาน ดังแสดงตาม Equation 4
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UBridge - UFerry = β0 +β1 (SPSAFETY)+β2 (SPFAC)+β3 (SPLAND)
+β4 (GENDER)+β5 (AGE)+β6 (EDU)+β7 (OCC(1))+β8 (OCC(2))
+β9 (OCC(3))+β10 (CAR)+β11 (OJT(1))+β12 (OJT(2))+β13 (OJT(3))
+β14 (FERRYTIME)+β15 (FREQ)+β16 (COST)

(4)

เมื่อพิจารณาแบบจําลองของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้เรื อข้ามฟากเป็ นประจํา ซึ่ งมีความถี่ในการใช้เรื อข้ามฟาก
เพียงค่าเดียว จึงส่ งผลให้ไม่มีตวั แปร FREQ ในแบบจําลองรู ปแบบที่ 3 (สมการที่ 4) และเมื่อพิจารณาถึงแบบจําลอง
ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้เรื อข้ามฟาก ซึ่ งกลุ่มนี้ จะไม่มีตวั แปรจากการเดินทางด้วยเรื อข้ามฟากแม่น้ าํ เจ้าพระยาใน
ปัจจุบนั ส่ งผลให้ไม่มีแบบจําลองรู ปแบบที่ 3 (Equation 4) ในกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้เรื อข้ามฟาก
การประมาณค่ าสั มประสิ ทธิ์ ของตัวแปรในแบบจําลองและการคัดเลือกแบบจําลองที่เหมาะสม
ผลการประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรในแบบจําลองจําแนกตามกลุ่มตัวอย่าง แสดงตัง Table 3
Table 3 The estimated coefficients of the variables in the appropriate model classified by target group
People who use
People who
People who have
ferries regularly.
rarely use ferries.
never used a ferry.
Variables
Model type 3
Model type 3
Model type 2
Coefficient
t-stat
Coefficient
t-stat
Coefficient
t-stat
Constant
SPSAFETY
SPFAC
SPLAND
GENDER
AGE
EDU
OCC(1)
OCC(3)
CAR
OJT(1)
OJT(2)
FERRYTIME
FREQ
COST
ρ2
% Correct
Prediction

-4.776
2.461
1.897
0.597
0.533
-0.834
-0.733
-0.778
NS*
NS*
-0.597
-0.701
1.201
0.451
0.399

-5.49
12.35
9.97
3.41
2.78
-3.42
-3.45
-3.33
NS*
NS*
-2.34
-3.04
10.29
2.58
2.13

0.364

-6.949
-9.67
2.019
8.62
1.826
7.92
0.733
3.41
0.787
3.37
0.515
2.07
NS*
NS*
-0.791
-2.84
-0.982
-3.10
0.530
2.04
1.563
2.81
NS*
NS*
1.560
9.47
NS*
NS*
NS*
NS*
Statistical test
0.341

80.40 %

78.30 %

0.714
2.696
2.539
1.206
1.434
-2.430
NS*
NS*
NS*
NS*
NS*
NS*
NS*
NS*
NS*

1.93
10.13
9.68
5.16
5.80
-9.20
NS*
NS*
NS*
NS*
NS*
NS*
NS*
NS*
NS*

0.400
81.60 %

*NS is not significant
1. แบบจํา ลองของกลุ่ ม ที่ ใ ช้เ รื อ ข้า มฟากเป็ นประจํา ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด คื อ แบบจํา ลองรู ป แบบที่ 3 โดย
แบบจําลองมีค่า ρ2 เท่ากับ 0.364 ซึ่ งแบบจําลองสามารถแสดงได้ตาม Equation 5
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UBridge -UFerry = - 4.776 + 2.461(SPSAFETY) + 1.897(SPFAC) + 0.597(SPLAND) + 0.533(GENDER)
- 0.834(AGE) - 0.733(EDU) - 0.778(OCC(1)) - 0.597(OJT(1)) - 0.701(OJT(2)) + 1.201(FERRYTIME)
+ 0.451(FREQ) + 0.399(COST)
โดยที่ OCC(1) คือ
OJT(1) คือ
OJT(2) คือ

(5)

อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จุดประสงค์ในการเดินทางคือเดินทางไปโรงเรี ยน/มหาวิทยาลัย
จุดประสงค์ในการเดินทางคือเดินทางไปทํางาน

จากค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรในแบบจําลองสามารถสรุ ปปั จจัยที่ มีผลต่อการเปลี่ยนรู ปแบบการเดิ นทาง
ข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยา ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เรื อข้ามฟากเป็ นประจําได้ แสดงดัง Table 4
Table 4 Factors influencing the decision to use the pedestrian bridge of people who use ferries regularly
Factors A*
Factors B**
1) Male travelers 2) Frequency of ferry usage
1) Travelers aged over 30 years old.
3) Ferry fare
4) Safety services of the bridge 2) Traveler's education level.
5) Bridge facilities
3) Travelers who are civil servant.
6) Landscape design of the bridge
4) Travelers who intend to go to school / university.
7) Travel time
5) Travelers who intend to go to work.
*Factors A are positively associated with pedestrian bridge usage.
**Factors B are negatively associated with pedestrian bridge usage.
2. แบบจําลองของกลุ่มที่ ไม่ได้ใช้เรื อข้ามฟากเป็ นประจําที่ เหมาะสมที่ สุด คื อแบบจําลองรู ปแบบที่ 3 โดย
แบบจําลองมีค่า ρ2 เท่ากับ 0.341 ซึ่ งแบบจําลองสามารถแสดงได้ตาม Equation 6
UBridge -UFerry = - 6.949 + 2.019(SPSAFETY) + 1.826(SPFAC) + 0.733(SPLAND) + 0.787(GENDER)
+0.515(AGE) - 0.791(OCC(1)) - 0.982(OCC(3)) +0.530(CAR) +1.563(OJT(1)) +1.560(FERRYTIME)

(6)

โดยที่ OCC(3) คือ อาชีพเจ้าของกิจการ/รับจ้าง ฯลฯ
จากค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรในแบบจําลองสามารถสรุ ปปั จจัยที่ มีผลต่อการเปลี่ยนรู ปแบบการเดิ นทาง
ข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยา ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้เรื อข้ามฟากเป็ นประจําได้ แสดงดัง Table 5
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Table 5 Factors influencing the decision to use the pedestrian bridge of people who rarely use ferries
Factors A*
Factors B**
1) Male travelers 2) Travelers aged over 30 years old. 3) Travel time
1) Travelers who are civil
4) Safety services of the bridge 5) Bridge facilities
servant.
6) Landscape design of the bridge 7) Travelers have their own car or motorcycle. 2) Travelers who are
8) Travelers who intend to go to school / university.
business owner/freelancer.
*Factors A are positively associated with pedestrian bridge usage.
**Factors B are negatively associated with pedestrian bridge usage.
3. แบบจําลองของกลุ่มที่ไม่เคยใช้เรื อข้ามฟากที่เหมาะสมที่สุด คือแบบจําลองรู ปแบบที่ 2 โดยแบบจําลองมี
ค่า ρ2 เท่ากับ 0.400 ซึ่ งแบบจําลองมีแค่อรรถประโยชน์ที่เกิดจากสะพานเท่านั้น สามารถแสดงได้ตาม Equation 7
UBridge = 0.714+2.696(SPSAFETY) +2.539(SPFAC) +1.206(SPLAND) +1.434(GENDER) -2.430(AGE)

(7)

จากค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรในแบบจําลองสามารถสรุ ปปั จจัยที่ มีผลต่อการเปลี่ยนรู ปแบบการเดิ นทาง
ข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยา ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้เรื อข้ามฟากได้ แสดงดัง Table 6
Table 6 Factors influencing the decision to use the pedestrian bridge of people who have never used a ferry
Factors A*
Factors B**
1) Male travelers 2) Safety services of the bridge 1) Travelers aged over 30 years old.
3) Bridge facilities 4) Landscape design of the bridge
*Factors A are positively associated with pedestrian bridge usage.
**Factors B are negatively associated with pedestrian bridge usage.
การคาดการณ์ ผลกระทบในด้ านปริ มาณผู้ใช้ เรื อข้ ามฟาก ที่เกิดจากสะพานคนเดินข้ ามแม่ นา้ํ
การคาดการณ์ผลกระทบ ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้แบบจําลองเหมาะสมที่ สุดของกลุ่มที่ ใช้เรื อข้ามฟากเป็ นประจํา
และกลุ่มที่ ไม่ได้ใช้เรื อข้ามฟากเป็ นประจํา ส่ วนในกลุ่มที่ ไม่เคยใช้เรื อข้ามฟากจะไม่ นาํ มาคาดการณ์ ผลกระทบ
เนื่ องจากประชากรในกลุ่มดังกล่าวไม่ใช่ ปริ มาณผูใ้ ช้เรื อข้ามฟาก โดยข้อมูลที่นาํ มาคาดการณ์ผลกระทบ เป็ นข้อมูล
ของคนที่ ใช้เรื อข้ามฟากจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนข้อมูลในแต่ละกลุ่มตัวอย่างที่ นาํ ไปประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์
โดยข้อมูลดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่นาํ ไปประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ ซึ่ งผลการคาดการณ์แสดงดัง Table 7
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Table 7 The predicted percentage of decreasing ferry passengers
Attributes of the pedestrian bridge
Percentage of decreasing ferry passengers
Scenario
Safety
Landscape
People who use ferries People who rarely
Facilities
services
design
regularly.
use ferries.
1
Not available Not available Not available
13.33
20.00
2
Not available
Available
Not available
50.00
55.00
3
Not available Not available
Available
23.33
30.00
4
Not available
Available
Available
70.00
75.00
5
Available
Not available Not available
66.67
60.00
6
Available
Available
Not available
90.00
85.00
7
Available
Not available
Available
80.00
75.00
8
Available
Available
Available
93.33
90.00
จาก Table 7 พบว่าในสถานการณ์ที่ 8 ที่ สะพานคนเดิ นมีคุณลักษณะครบทั้ง 3 ประการ เป็ นสถานการณ์ที่
ส่ งผลกระทบต่อปริ มาณผูใ้ ช้เรื อข้ามฟากมากที่สุด โดยปริ มาณผูใ้ ช้เรื อข้ามฟากของกลุ่มที่ใช้เรื อข้ามฟากเป็ นประจํา
และกลุ่มที่ ไม่ได้ใช้เรื อข้ามฟากเป็ นประจํา มีแนวโน้มลดลงถึงร้อยละ 93.33 และร้อยละ 90.00 ตามลําดับ แต่ท้ งั นี้
ปริ มาณผูใ้ ช้เรื อข้ามฟากที่ลดลงของสถานการณ์ที่ 8 มีความใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่ 6 โดยในกลุ่มที่ใช้เรื อข้ามฟาก
เป็ นประจําลดลงร้อยละ 93.33 และร้อยละ 90.00 ตามลําดับ และในกลุ่มที่ไม่ได้ใช้เรื อข้ามฟากเป็ นประจําลดลงร้อย
ละ 90.00 และร้อยละ 85.00 ตามลําดับ ดังนั้นสามารถสรุ ปได้ว่า คุณลักษณะของสะพานที่ผเู ้ ดินทางต้องการและมีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ คือ ความปลอดภัยในการให้บริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวก ซึ่ งจากการทบทวนเอกสาร
พบว่าคุณลักษณะ 2 อย่างนี้สอดคล้องกับสิ่ งที่คนเดินเท้าต้องการ คือสภาพแวดล้อมในการเดินเท้าที่ปลอดภัย น่าดึงดูด
ใจ และมีความสะดวกสบายในการเดิน (Georgia Department of Transportation, 2018)

สรุ ป

จากผลการศึกษาสามารถสรุ ปเป็ นประเด็นสําคัญได้ดงั นี้
1. ผลจากการประมาณค่ าสัมประสิ ทธิ์ แบบจําลองของทุ กกลุ่มตัวอย่าง พบว่าปั จจัยด้านคุ ณลักษณะของ
สะพานที่มีนยั สําคัญทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ความปลอดภัยในการให้บริ การ สิ่ งอํานวยความสะดวก และภูมิทศั น์ที่
สวยงาม โดยมี ความสัมพันธ์เชิ งบวก หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมี แนวโน้มเลื อกใช้สะพานมากขึ้ นหากสะพานมี
คุณลักษณะ 3 ประการดังกล่าว ส่ วนปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีนยั สําคัญทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ โดยมี
ความสัมพันธ์เชิ งบวก หมายความว่าผูเ้ ดิ นทางเพศชายมีแนวโน้มเลือกใช้สะพาน นอกจากนี้ พบว่าปั จจัยระยะเวลา
ทั้งหมดที่ ใช้โดยสารเรื อข้ามฟากนับตั้งแต่ รอเรื อจนถึ งท่ าเรื อฝั่ งตรงข้าม มี นยั สําคัญในกลุ่มที่ ใช้เรื อข้ามฟากเป็ น
ประจํา และกลุ่มไม่ได้ใช้เรื อข้ามฟากเป็ นประจํา โดยมี ความสัมพันธ์เชิ งบวก หมายความว่าผูเ้ ดิ นทางมี แนวโน้ม
เลือกใช้สะพานมากขึ้น หากเรื อข้ามฟากใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้น

498

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

2. ปัจจัยด้านอายุมีนยั สําคัญทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง แต่มีทิศทางความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนกัน โดยในกลุ่มที่ใช้เรื อ
ข้ามฟากเป็ นประจํา มี ความสัมพันธ์เชิ งลบ หมายความว่าผูเ้ ดิ นทางอายุต่ าํ กว่า 30 ปี มี แนวโน้มจะเลือกใช้สะพาน
เนื่องจากในกลุ่มดังกล่าว คนอายุต่าํ กว่า 30 ปี ส่ วนใหญ่มีจุดประสงค์การเดินทางคือเดินทางไปโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย
ทํางาน และโรงพยาบาล ย่อมต้องการการเดินทางที่สามารถคํานวณเวลาได้ เพื่อไปถึงจุดหมายได้อย่างตรงต่อเวลา ซึ่ ง
แตกต่างกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้เรื อข้ามฟากเป็ นประจําที่ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์เชิ งบวก ซึ่ งหมายความว่าผูเ้ ดินทาง
อายุต่าํ กว่า 30 ปี มีแนวโน้มที่จะไม่เลือกใช้สะพาน เนื่องจากในกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว คนที่อายุไม่เกิน 30 ปี ส่ วนใหญ่
มีจุดประสงค์คือเดินทางไปท่องเที่ยว ซึ่ งไม่ตอ้ งการความรวดเร็ วในการเดินทาง
จากการศึ กษาพบว่าผูเ้ ดิ นทางให้ค วามสําคัญ กับความปลอดภัยในการเดิ นทาง ความสะดวกสบาย และ
ระยะเวลาในการเดิ นทาง ซึ่ งการศึ กษานี้ สามารถนําไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาสะพานคนเดิ นข้ามแม่น้ าํ หรื อ
ปรับปรุ งบริ การเรื อข้ามฟากให้มีคุณลักษณะที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ ดินทางต่อไป
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บทคัดย่ อ

การศึกษานี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสึ กหรอของบังใบล้อและพลังงานความเสี ยดทานที่เกิดขึ้นขณะเข้าโค้ง
ของขบวนรถโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า รถโดยสารเส้นทางกรุ งเทพฯ-เชียงใหม่ มีค่าความสึ ก
หรอของบังใบล้อ 6.07 มิลลิเมตร ต่อระยะทาง 204,984 กิโลเมตร รถโดยสารที่ให้บริ การทั้งเส้นทางกรุ งเทพฯ-หาดใหญ่ และ
กรุ งเทพฯ-อุบลราชธานี มีค่าความสึ กหรอของบังใบล้อ 4.78 มิลลิเมตร ต่อระยะทาง 268,288 กิ โลเมตร ในขณะที่ พลังงาน
ความเสี ยดทานระหว่างบังใบล้อและรางต่อความยาวโค้ง ที่เกิดขึ้นขณะเข้าโค้งบนเส้นทางกรุ งเทพฯ-เชียงใหม่ มีค่า 34,025.15
จูลต่อเมตร เส้นทางกรุ งเทพฯ-หาดใหญ่ มีค่า 15,013.02 จูลต่อเมตร และ เส้นทางกรุ งเทพฯ-อุบลราชธานี มีค่า 19,849.67 จูล
ต่อเมตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่าพลังงานความเสี ยดทานขณะเข้าโค้งที่เกิดขึ้นมีผลต่อค่าความสึ กหรอของบังใบล้อรถโดยสาร
คําสําคัญ: ค่าความสึ กหรอของบังใบล้อ, บังใบล้อ, พลังงานความเสี ยดทาน

Abstract

This is a study on a relationship between wheel flange wear and curving friction energy of the State Railway of
Thailand train sets. The results show that a train set running on Bangkok-Chiangmai route has a flange wear of 6.07 mm per
204,984 km while another train set running on both Bangkok-Hat Yai and Bangkok-Ubon Ratchathani routes has a flange
wear of 4.78 mm per 268,288 km. Values of curving friction energy per curve length on each route are 34,025.01 J/m,
15,013.02 J/m, and 19,849.67 J/m for Bangkok-Chiangmai route, Bangkok-Hat Yai route, and Bangkok-Ubon Ratchathani
route respectively. The study concludes that a value of curving friction energy is clearly related to wheel flange wear.
Keywords: flange wheels, potential friction energy, wheel flange wear
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คํานํา

การรถไฟแห่ งประเทศไทยได้จดั ซื้ อขบวนรถโดยสารเชิ งพาณิ ชย์จากบริ ษทั CNR (China CNR Corporation
Limited) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 115 คัน โดยมีลกั ษณะของแคร่ ลอ้ เป็ นชนิดที่มีฐานล้อกว้างกว่าฐานล้อ
เดิ มของการรถไฟแห่ งประเทศไทยแต่ยงั คงใช้ลอ้ รถไฟแบบ“คอนทัวร์ วิฑูร” (การรถไฟแห่ งประเทศไทย, 2505) มี
การใช้เ ครื่ อ งวัด เลเซอร์ ที่ชื่ อว่า เครื่ อง Calipri (Calipri C40 Instruction Manual Technical module descriptions) ใน
การเก็บข้อมูลค่าความสึ กหรอของล้อรถไฟโดยสาร 115 คัน จากการตรวจวัดความสึ กหรอของล้อรถไฟโดยสาร 115
คัน พบว่าที่ พิกดั ความสึ กหรอของโคนบังใบล้อที่ 6 มิลลิเมตร รถไฟโดยสารในแต่ละเส้นทางมีระยะทางการวิ่งไม่
เท่ ากัน และลักษณะทางโค้งของแต่ ละเส้นทางแตกต่ างกัน (ฝ่ ายช่ างโยธา, 2562a; 2562b; 2562c) ด้วยเหตุ น้ ี จึ งมี
การศึกษา คํานวณและวิเคราะห์ผลของแรงกระทําต่อล้อและรางรถไฟที่มีผลต่อค่าความสึ กหรอของล้อรถไฟบริ เวณ
โคนบัง ใบ ของรถไฟโดยสาร 115 คัน โดยใช้ห ลัก การของ Wienstock and Greif (1980) ใน 3 เส้ น ทาง ได้แ ก่
กรุ งเทพฯ-เชียงใหม่ กรุ งเทพฯ-หาดใหญ่ และ กรุ งเทพฯ-อุบลราชธานี

ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การศึกษานี้ ใช้ขอ้ มูลรถไฟโดยสาร 115 คัน คํานวณและวิเคราะห์ความสึ กหรอของล้อรถไฟบริ เวณโคนบัง
ใบที่ เ กิ ด ขึ้ นขณะเข้าโค้ง โดยเริ่ มจากการคํานวณหาแรงกระทําต่ อล้อและรางขณะเข้าโค้งในรั ศ มี ต่า งๆ จากนั้น
คํานวณหาแรงเสี ยดทานและพลังงานความเสี ยดทานจากข้อมูลทางโค้งของเส้นทางการเดินรถ เพื่อวิเคราะห์ผลความ
สึ กหรอของล้อรถไฟบริ เวณโคนบังใบที่เกิดขึ้นขณะเข้าโค้ง
คํานวณและวิเคราะห์ผลของแรงกระทําต่อล้อและรางรถไฟขณะเข้าโค้ง ในรัศมีโค้งที่ทาํ ให้เกิดแรงกระทํา
ต่อล้อรถไฟโดยสาร 115 คัน บริ เวณโคนบังใบ โดยใช้ Equation 1–3 (Weinstock and Greif, 1980):
Free Curving
เกิดขึ้นเมื่อ R1<R<R0

(1 + h ) l
=
2

R1

(1 + h ) r
2

R0 =

(1)

q
l

0

(2)

 q Ph 
α +

 l 4f 

Flange Forces
Fg1 = 0

 αl 
αq 
2 l
 (1 + h ) −
 P 
r
R r0 
Fg 2 =
−4 
+  0 

αl
 αl  
 h 1 −   1 − r
0
 r0  
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q = Flange Clearance (merter)
เมื่อ R = Radius of Curving (meter)
P = Centrifugal Force (Newton)
h = Ratio of wheel base to track gauge
r = Wheel radius of undisplaced wheelset (meter) α = Wheel conicity (rad)
l = Half of Track gauge (merter)
f = Creep coefficient (Linear theory)
Fg 2 = Flange force (Newton)
กําหนดค่า Track Plan Acceleration มีค่าเท่ากับ 0 ดังนั้นค่า P มีค่าเท่ากับ 0
0

จากการเก็บข้อมูลรถไฟโดยสารของการรถไฟแห่ งประเทศไทย 115 คัน คํานวณและวิเคราะห์ผลของแรง
กระทําต่อล้อและรางรถไฟขณะเข้าโค้งตามหลักการของ Wienstock and Robert (1980) พบว่ามีการเข้าโค้งแบบ Free
Curving ที่รัศมี 177.80 เมตร ถึง 2,871.16 เมตร เกิดแรงกระทําที่โคนบังใบ (Fg 1 = 0, Fg 2) เท่านั้น และเนื่ องจากล้อ
ของรถไฟโดยสาร 115 คัน ใช้ระบบดิสเบรก ดังนั้นแรงกระทําที่พ้ืนล้อทั้งหมด ไม่มีผลต่อความสึ กหรอบริ เวณพื้นล้อ
ทําให้การศึกษาครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นไปที่ บริ เวณความสึ กหรอของโคนบังใบเท่านั้น หลังจากนั้นทําการหาแรงเสี ยดทาน
และพลังงานเสี ยดทานต่อไป โดยใช้ Equation 4–5
Friction Force
(4)

f = µN

เมื่อ f = Friction Force (newton)
N = Normal Force on Flange Wheel (newton)

µ = Flange Coefficient of Friction

Friction Energy
E f = fs

เมื่อ E f = Friction Energy (joule)

f =

Friction Force (newton)

(5)
s = Length of Curve (meter)

ข้ อมูลการกลึงล้ อรถโดยสารของการรถไฟแห่ งประทศไทย
ปัจจุบนั ล้อชุดใหม่ของรถไฟโดยสาร 115 คัน มีความหนา 70 มิลลิเมตร เมื่อความหนาล้อรถไฟลดลงหรื อถึง
พิกดั ความสึ กหรอที่ 5–8 มิลลิเมตร ทางฝ่ ายช่างกลของการรถไฟแห่ งประเทศไทยจะนําล้อรถไฟเข้ารับการกลึ งเพื่อ
ปรับปรุ งสภาพโปรไฟล์ของล้อรถไฟ โดยในการกลึงแต่ละครั้งความหนาล้อรถไฟจะหายไป 10 มิลลิเมตร ทําให้ลอ้ 1
ชุด สามารถเข้ารับการกลึงได้ 4 ครั้ง ก่อนเลิกใช้ที่ความหนา 28 มิลลิเมตร (การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2505)

แนวทางการดําเนินงาน
ข้ อมูลรถไฟ 115 คัน ของการรถไฟแห่ งประเทศไทย
สําหรับการศึกษานี้ใช้ขอ้ มูลรถไฟ 115 คัน ของการรถไฟแห่งประเทศไทยในคํานวนแรงกระทําต่อล้อและรางรถไฟ
ที่มีผลต่อความสึ กหรอของโคนบังใบ (การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2505; 2564) แสดงดัง Table 1
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Table 1 Technical Parameter of 115 Train of State Railway of Thailand
Technical Parameter

Parameter Index

Flange Clearance
Wheel Conicity
Ratio of Wheef Base to Track Gauge
Wheel Radius of Undisplaced Wheel Set
Track Gauge
Flange Coefficient of Friction
Creep Coefficient (Linear Theory)
Normal Force on A Wheel (W=560000 N, 8 Wheel)

0.009 m
0.05 rad
2.182 m
0.425 m
1.054 m
0.5
75
70000 N

หมายเหตุ: ดัดแปลงจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (2505; 2564)
วั ด ข้ อ มูลล้ อ รถไฟโดยเครื่ องวั ดเลเซอร์ ที่ ชื่อว่ า เครื่ อง Calipri (Calipri C40 Instruction Manual Technical module
descriptions)
วิธีการวัดข้อมูลล้อรถไฟโดยเครื่ องวัดเลเซอร์ Calipri เริ่ มจากการยิงเลเซอร์ลงบนผิวสัมผัสของโปรไฟล์ลอ้
รถไฟ ระยะยิงเลเซอร์ ห่างจากผิวสัมผัสของโปรไฟล์ลอ้ ไฟประมาณ 10 เซนติเมตร จากนั้นเครื่ องวัดเลเซอร์ Calipri
ประมวลผลเป็ นรู ปโปรไฟล์ลอ้ เสมือนจริ งและเก็บข้อมูลล้อรถไฟในรู ปแบบ PDF การศึกษาครั้งนี้สนใจข้อมูลของล้อ
รถไฟบริ เวณโคนบังใบ (Fw2) เท่านั้น โดยเริ่ มเก็บค่าความสึ กหรอของล้อรถไฟบริ เวณโคนบังใบก่อนเริ่ มใช้งาน
จนถึงค่าพิกดั ความสึ กหรอที่ 6 มิลลิเมตร ของรถไฟ 2 ขบวน เส้นทางการเดินรถไฟกรุ งเทพฯ-เชียงใหม่ และเส้นทาง
กรุ งเทพฯ-หาดใหญ่-อุบลราชธานี ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลล้อรถไฟ 115 คัน รวมทั้งสิ้ น 12 เดื อน อยู่ระหว่าง
มีนาคม พ.ศ .2562 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2563 ดังแสดงใน Fig. 1

Fig. 1 Calipri Instrument
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วิเคราะห์ ข้อมูลผลการศึกษา
- คํานวณหาแรงกระทําบริ เวณโคนบังใบ
- ศึกษาเส้นทางรถไฟจากบัญชีขอ้ มูลโค้ง (บัญชีขอ้ มูลโค้ง การรถไฟแห่งประเทศไทย)
- คํานวณหาพลังงานความเสี ยดทานที่สูญเสี ยต่อความยาวโค้งที่เกิดขึ้นขณะเข้าโค้ง (Curving Friction Energy)

ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ ผล
คํานวณหาแรงกระทําบริ เวณโคนบังใบ
ตามหลักการของ Wienstock and Greif (1980) เมื่อนําข้อมูลรัศมีโค้งของทางรถไฟที่ศึกษาทั้ง 3 เส้นทางและ
ข้อมูลของรถไฟ 115 คัน แทนค่าในสมการที่ 1–3 พบว่าที่รัศมีเข้าโค้งน้อยมีแรงกระทําบริ เวณโคนบังใบสู งมาก และ
ลดลงเรื่ อยๆเมื่อมีรัศมีเข้าโค้งสู งขึ้ น กําหนดให้ทางโค้งรัศมี 180–350 เมตร (Fg = 160,000 N ถึง 80,000 N) เป็ นโค้ง
แคบ โค้งรัศมี 350–2,800 เมตร เป็ นโค้งกว้าง (Fg = 80,000 N ถึง 0 N) โดยพิจารณาปริ มาณแรงกระทําบริ เวณโคนบัง
ใบที่นอ้ ยกว่า 50%ของแรงกระทําบริ เวณบังใบสู งสุ ดเป็ นโค้งแคบ และปริ มาณแรงกระทําบริ เวณโคนบังใบที่มากกว่า
50% ของแรงกระทําบริ เวณบังใบสู งสุ ดเป็ นโค้งกว้าง ดังแสดงใน Fig. 2
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Fig. 2 Force on wheel Graph (Wienstock and Greif, 1980)
ศึกษาเส้ นทางรถไฟจากบัญชีข้อมูลโค้ ง
ศึ กษาเส้นทางการเดิ นรถไฟ 3 เส้นทาง ได้แ ก่ กรุ งเทพฯ-เชี ย งใหม่ กรุ งเทพฯ-หาดใหญ่ และ กรุ งเทพฯอุบลราชธานี (ฝ่ ายช่างโยธา, 2562a; 2562b; 2562c) เพื่อใช้ในการคํานวณหาแรงกระทําต่อล้อและรางรถไฟตามหลักการ
ของ Wienstock and Greif (1980), Friction Force และ Friction Energy ซึ่ งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วย รัศมี
โค้ง และความยาวโค้ง เท่านั้น โดยแยกข้อมูลเป็ นโค้งทางซ้าย และโค้งทางขวา แสดงดัง Fig. 3 และ Fig. 4
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Fig. 3 Percentage of left curve Length on Bangkok-Chiangmai, Bangkok-Hat Yai and Bangkok-Ubon rachathani
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จาก Fig. 3 และ Fig. 4 พบว่าที่เปอร์เซ็นต์ความยาวโค้งทั้งโค้งซ้ายและโค้งขวาในทางโค้งที่มีรัศมีต่าํ กว่า 350
เมตร ในเส้นทางการเดิ นรถไฟกรุ งเทพฯ-เชี ยงใหม่ มีปริ มาณมากกว่า เส้นทางกรุ งเทพฯ-หาดใหญ่ และ กรุ งเทพฯอุบลราชธานี ซึ่ งช่วงทางโค้งที่มีรัศมีต่าํ กว่า 350 เมตรเป็ นช่วงที่ทาํ ให้เกิดแรงกระทําบริ เวณโคนบังใบสู งและเมื่อยิ่งมี
ความยาวโค้งมากยิง่ ทําให้เกิดแรงกระทําบริ เวณโคนบังใบนาน
คํานวณหาพลังงานความเสี ยดทานที่สูญเสี ยต่ อความยาวโค้ งที่เกิดขึน้ ขณะเข้ าโค้ ง (Curving Friction Energy)
จากข้อมูล รัศมีและความยาวโค้งจากบัญชี ขอ้ มูลโค้ง และแรงที่ กระทําบริ เวณโคนบังใบขณะเข้าโค้งที่ได้
จากการคํานวณ นําค่ามาแทนในสมการที่ 4–5 เพื่อหาแรงเสี ยดทานที่เกิดขึ้นและพลังงานความเสี ยดทานที่เกิดขึ้นขณะ
เข้าโค้งรวมที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทาง พบว่าในเส้นทางการเดินรถไฟกรุ งเทพฯ-เชี ยงใหม่ มีปริ มาณพลังงานความเสี ยด
ทานที่สูญเสี ยต่อความยาวโค้งที่เกิดขึ้นขณะเข้าโค้งมากกว่า กรุ งเทพฯ-อุบลราชธานี และ เส้นทางกรุ งเทพฯ-หาดใหญ่
ตามลําดับ แสดงดัง Fig. 5
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จาก Fig. 5 พบว่าจากข้อมูลพลังงานความเสี ยดทานที่สูญเสี ยต่อความยาวโค้งที่เกิดขึ้นขณะเข้าโค้งในแต่ละ
เส้นทาง พบว่าพลังงานความเสี ยดทานที่สูญเสี ยต่อความยาวโค้งที่เกิดขึ้นขณะเข้าโค้ง ในโค้งทางซ้ายและโค้งทางขวา
ขาไปและขากลับมีค่าใกล้เคี ยงกันโดยมิได้ต้ งั ใจ เป็ นผลทําให้ลอ้ ซ้ายและล้อขวาในแต่ ละเส้นทางมี ความสึ กหรอ
ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ยงั พบว่าเส้นทางการเดินรถไฟกรุ งเทพฯ-เชียงใหม่ มีพลังงานความเสี ยดทานต่อความยาวโค้ง
ที่ เ กิ ด ขึ้ นขณะเข้า โค้ง (34,025.15 จู ลต่ อ เมตร) สู งกว่า เส้นทางกรุ ง เทพฯ-หาดใหญ่ (15,013.02 จู ลต่ อเมตร) และ
เส้นทางกรุ งเทพฯ-อุบลราชธานี (19,849.67 จูลต่อเมตร) คิ ดเป็ นประมาณ 2.3 เท่า และ 1.7 เท่าตามลําดับ ทําให้ลอ้
รถไฟ เส้นทางกรุ งเทพฯ-เชียงใหม่มีความสึ กหรอสู งกว่าเส้นทางกรุ งเทพฯ-หาดใหญ่ และ กรุ งเทพฯ-อุบลราชธานี ซึ่ ง
เป็ นไปตามการเก็บข้อมูลของล้อรถไฟโดยสาร 115 คัน

สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึ กษาข้อมูลความสึ กหรอล้อรถไฟโดยสาร 115 คัน จากเครื่ องมือวัดเลเซอร์ Calipri และจากการ
คํานวณตามทฤษฎี ของ Wienstock and Robert (1980) พบว่าเส้นทางการเดิ นรถไฟกรุ งเทพฯ-เชี ยงใหม่ มี ปริ มาณ
พลังงานความเสี ยดทานที่สูญเสี ยต่อความยาวโค้งที่เกิดขึ้นขณะเข้าโค้งและความสึ กหรอของล้อบริ เวณโคนบังใบสู ง
กว่าเส้นทางกรุ งเทพฯ-หาดใหญ่ และ กรุ งเทพฯ-อุบลราชธานี แสดงให้เห็นว่าทางโค้งที่ มีพลังงานความเสี ยดทานที่
สู ญเสี ยต่อความยาวโค้งเป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อความสึ กหรอของล้อรถไฟโดยสาร 115 คัน ดังนั้นถ้าต้องการลดปริ มาณ
ความสึ กหรอของล้อรถไฟบริ เวณโคนบังใบลง สามารถทําได้โดยการปรับปรุ งเส้นทางให้มีรัศมีทางโค้งมากกว่า 350
เมตร (พลังงานความเสี ยดทานที่สูญเสี ยต่อความยาวโค้งเกิดขึ้นขณะเข้าโค้งสู งมากกว่า 50% ของพลังงานความเสี ยด
ทานสู งสุ ด) ตลอดเส้นทาง ทั้งนี้ ตอ้ งคํานึ งถึ งข้อจํากัดทางสภาพเส้นทางและภู มิประเทศด้วยอี กประการหนึ่ งก่ อน
ดําเนินการปรับปรุ งเส้นทาง
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การพัฒนาเครื่ องมือวัดคอนทัวร์ ล้อแบบดิจิตัลสํ าหรับการรถไฟแห่ งประเทศไทย
A development of a digital wheel contour measuring device for the state railway of Thailand
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บทคัดย่ อ

บทความนี้แสดงถึงการพัฒนาเครื่ องมือวัดคอนทัวร์ ลอ้ แบบดิจิตลั สําหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยที่สามารถสร้าง
ขึ้ น โดยใช้ว สั ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จัด หาได้ใ นประเทศ ข้อ มู ล จากการวัด สามารถนํา ไปประมวลกับ ซอฟแวร์ ที่ มี ใ ช้ทั่ว ไปได้
ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ของเครื่ องมือวัดในแนวนอนและแนวตั้งจากการเปรี ยบเทียบกับเครื่ องมือวัดสามมิติมีค่าเป็ น
0.2827 มม. และ 0.1281 มม. ตามลําดับ ผลการทดลองวัดขนาดคอนทัวร์ ลอ้ สึ กเปรี ยบเที ยบกับคอนทัวร์ วิทูร สามารถใช้
คํานวณระยะสึ กของบังใบล้อได้ระหว่าง 5.3905 ± 0.2827 มม. และ ระยะสึ กของพื้นล้อมีค่าระหว่าง 1.9415 ± 0.1281 มม.
คําสําคัญ: คอนทัวร์วทิ ูร เครื่ องมือวัดคอนทัวร์ลอ้ ล้อรถไฟ

Abstract

This paper presents a development of a digital wheel contour measuring device for the state railway of Thailand
which can be built with locally procured materials and equipment. The measured data can be processed with generally
available software that a user prefers. The absolute errors of the device in horizontal and vertical directions are 0.2827 mm
and 0.1281 mm respectively. A measurement of a worn wheel can be used to calculate a wheel flange wear of 5.3905 ± 0.2827
mm and a wheel tread wear of 1.9415 ± 0.1281 mm.
Keywords: Vidura contour, contour measuring device, train wheel

508

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

คํานํา

การรถไฟแห่งประเทศไทยมีการใช้งานเครื่ องมือวัดคอนทัวร์ลอ้ เพื่อติดตามลักษณะการสึ กหรอของล้อรถไฟ
ตามระยะทางที่มีการใช้งาน และมีการเปรี ยบเทียบค่าที่วดั ได้จากเครื่ องมือวัดและค่าพิกดั ที่กาํ หนดไว้ สามารถแสดง
ให้เห็นถึงความผิดปกติของการสึ กหรอของล้อรถไฟได้ รัชชานนท์ และคณะ (2561) ได้ทาํ การศึกษาการสึ กหรอของ
รถโดยสารชนิ ด Daewoo ของการรถไฟแห่ งประเทศไทยโดยใช้เครื่ องมือวัดคอนทัวร์ ลอ้ แบบ Yoshida ของฝ่ ายการ
ช่างกล การรถไฟแห่ งประเทศไทย ตามที่แสดงไว้ใน Fig. 1 ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือวัดที่ทาํ การลอกรู ปคอนทัวร์ ลอ้ จากการ
ลากก้านสัมผัสไปตามคอนทัวร์ ลอ้ และใช้ปากกาลูกลื่นขีดเส้นตามคอนทัวร์ ลอ้ ที่ทาํ การวัดลงบนแผ่นกระดาษ และมี
การควบคุมการเลื่อนของหัวอ่านและหัวปากกาโดยใช้มือหมุนและเกลียวแม่แรงทําให้มีความทนทานและแม่นยําใน
การเคลื่อนที่ ดังนั้นระยะความคลาดเคลื่อนที่ นอ้ ยที่ สุดที่ เกิ ดขึ้นได้ในแนวตั้งและแนวนอนของเครื่ องมือชนิ ดนี้ จึงมี
ค่าประมาณ 0.5 มม. ซึ่ งมีค่าเท่ากับขนาดของหัวปากกาลูกลื่น ข้อดีของเครื่ องมือวัดชนิ ดนี้ คือความคงทนต่อการใช้
งานมาก และสามารถนํามาใช้งานได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีการฝึ กหัดมากนัก การรถไฟแห่งประเทศไทยยังมีการใช้งาน
เครื่ องมือวัดคอนทัวร์ ลอ้ ชนิ ดไม่สัมผัสแบบ Calipri ซึ่ งการวัดคอนทัวร์ ลอ้ มีค่าความคลาดเคลื่อนตํ่าเพียง 0.08 มม.
(NEXTSENSE, 2020) แต่เครื่ องมือวัดต้องมีการฝึ กอบรมเฉพาะและตัวเครื่ องมือวัดมีราคาสู ง ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั จึงได้มี
แนวคิ ดในการจัดสร้างเครื่ องมือวัดคอนทัวร์ ลอ้ ที่ สามารถผลิตขึ้นจากวัสดุอุปกรณ์ที่จดั หาได้ในประเทศ มีราคาไม่
แพง สามารถบันทึกข้อมูลในรู ปแบบดิจิตลั ได้โดยตรง สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการประมวลผลโดยสามารถเลือกใช้
ซอฟแวร์ได้อย่างอิสระ และทราบค่าความคลาดเคลื่อนได้แน่นอนทําให้ขอ้ มูลที่ได้จากการวัดด้วยเครื่ องมือวัดมีความ
น่าเชื่อถือและใช้นาํ ไปเปรี ยบเทียบกับพิกดั การสึ กของล้อรถไฟได้อย่างถูกต้อง

Fig. 1 A “Yoshida” wheel contour measuring device of SRT
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การสร้ างเครื่ องมือวัดคอนทัวร์ ล้ อแบบดิจิตัล

Fig. 2 A new digital wheel contour measuring device (CMD)
เครื่ องมือวัดคอนทัวร์ ลอ้ แบบดิจิตลั ใช้โครงสร้างในลักษณะเดียวกับเครื่ องมือวัดคอนทัวร์ ลอ้ แบบ Yoshida
ของการรถไฟแห่ งประเทศไทย ซึ่ งสามารถยึดกับล้อรถไฟได้ และติดตั้งเครื่ องมือวัดขนาดแบบดิ จิตลั ตามแนวนอน
และแนวตั้ง โดยเครื่ องมือวัดมีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อบันทึกข้อมูลระยะในแนวนอนและแนวตั้งที่ได้
จากการเลื่อนเครื่ องมือวัดโดยใช้มือหมุนตาม Fig. 2 เครื่ องมือวัดนี้สามารถใช้งานกับล้อรถไฟที่มีความหนาได้ถึง 135
มม. ซึ่ งเป็ นล้อที่ มีความหนาสู งสุ ดของการรถไฟแห่ งประเทศไทย หลังจากทําการบันทึ กข้อมูลเสร็ จแล้ว จะทําการ
ประมวลผลโดยการใช้โปรแกรม MATLAB เพื่อคํานวณค่าต่างๆ ต่อไป
การหาค่ าความคลาดเคลื่อนในการวัด
การหาค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดของเครื่ องมือวัดคอนทัวร์ ลอ้ แบบดิจิตลั ทําได้โดยการเปรี ยบเทียบผล
การวัดระยะในแนวตั้งและแนวนอนของชิ้ นส่ วนทดสอบที่ ได้จากเครื่ องมือวัด และผลการวัดจากเครื่ องวัดสามมิติ
(Coordinate Measuring Machine, CMM) ชนิ ด ACCRETECH รุ่ น XYZAX AXCEL ที่มีความแม่นยําสู งในการวัด มี
ค่าความคลาดเคลื่อนในแนวตั้งและแนวนอนไม่เกิ น ± 2.325 ไมครอน (Accretech, 2020) โดยใช้หอ้ งปฏิบตั ิการการ
วัดละเอียดของบริ ษทั บางพลี พรี ซิชน่ั จํากัด Bangplee Precision Company Limited ในการทดสอบ การคํานวณค่า
ความคลาดเคลื่ อนสัมบู ร ณ์ (Absolute Error) ในแนวนอน ∆𝑥𝑥 และ ค่ า ความคลาดเคลื่ อนสัมบู ร ณ์ ในแนวตั้ง ∆𝑦𝑦
เป็ นไปตาม Equations 1–2
∆𝑥𝑥 = �max(𝑥𝑥𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖 )�
𝑖𝑖
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(2)

∆𝑦𝑦 = �max(𝑦𝑦𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 )�
𝑖𝑖

𝑥𝑥𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 = ระยะในแนวนอนที่วดั ได้จากจากเครื่ อง CMM
𝑦𝑦𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 = ระยะในแนวตั้งที่วดั ได้จากจากเครื่ อง CMM

𝑥𝑥𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 = ระยะในแนวนอนที่วดั ได้จากเครื่ องมือวัดคอนทัวร์ ลอ้ แบบดิจิตลั
𝑦𝑦𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 = ระยะในแนวตั้งที่วดั ได้จากเครื่ องมือวัดคอนทัวร์ ลอ้ แบบดิจิตลั

x, mm

Fig. 3 A flange clearance and a nominal contact point between an unworn Vidura contour and a BS100A rail
การคํานวณค่ าจากข้ อมูลการวัด
ผูว้ ิจยั จะได้ทาํ การวัดคอนทัวร์ลอ้ รถไฟที่ศูนย์ซ่อมบํารุ งรถสิ นค้าโดยใช้เครื่ องมือวัดคอนทัวร์ลอ้ แบบดิจิตลั ที่
ได้พฒั นาขึ้ น และนําข้อมูลจากการวัดมาทําการคํานวณตําแหน่ งจุดสัมผัสที่ กาํ หนด (Nominal Contact Point) และ
ระยะห่ างระหว่างบังใบล้อและขอบราง (Flange Clearance) เพื่อคํานวณระยะการสึ กของพื้นล้อ (Tread Wear Depth)
และ ระยะการสึ กของบังใบล้อ (Flange Wear Depth) ทําการเปรี ยบเทียบกับค่าที่คาํ นวณได้จากคอนทัวร์วิทูร (Vidura
Contour) และคอนทัวร์ ของรางรถไฟชนิ ด BS100A ที่ ใช้ในการรถไฟแห่ งประเทศไทย วิธีการคํานวณระยะต่างๆ
เป็ นไปตาม วิชยั (2563) โดยค่าที่ทาํ การวัดจะมีค่าความคลาดเคลื่อนสู งสุ ดในแนวนอนและแนวตั้งตามค่าที่ได้จากการ
ทดสอบ Fig. 3 แสดงระยะห่ างระหว่างบังใบล้อและขอบรางเป็ น 8.5223 มม. และ จุดสัมผัสที่ถูกกําหนดมีพิกดั เป็ น
(63.1340 มม., -0.0567 มม.) สําหรับกรณี ของล้อคอนทัวร์วทิ ูร และ รางชนิด BS100A

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ผลการทดลองเพื่อคํานวณหาค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ของเครื่ องมือวัดคอนทัวร์ ลอ้ แบบดิจิตลั เป็ นไป
ตามรู ปที่ 4 จากการคํานวณโดยใช้สมการที่ 1 และ สมการที่ 2 พบว่า∆x มีค่า 0.2827 มม. และ∆y มีค่า 0.1281 มม.
ดังนั้นค่าวัดได้จากเครื่ องมือในแนวนอน x มม.และค่าที่วดั ได้จากเครื่ องมือในแนวตั้ง y มม.จะมีค่าที่วดั ได้จริ งในช่ วง
x ± ∆x มม. และ y ± ∆y มม.ตามลําดับ
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Fig. 5 แสดงผลการวัดจากเครื่ องมือวัดคอนทัวร์ ลอ้ แบบดิจิตลั จากล้อรถไฟบรรทุกสิ นค้าที่ มีการใช้งานมา
ประมาณ 300,000 กม. ผลจากการวัดถูกนํามาเปรี ยบเทียบกับขนาดของล้อคอนทัวร์วิทูรที่ยงั ไม่ได้ใช้งาน และคํานวณ
ค่าต่างๆ ได้ ระยะห่ างระหว่างบังใบล้อและขอบรางของล้อสึ กมีค่า 13.9128±0.2827 มม. ในขณะที่ตาํ แหน่งพิกดั ของ
จุดสัมผัสที่ถูกกําหนดของล้อสึ กคือ (76.7429±0.2827 มม., -1.8848±0.1281 มม.) เมื่อนําไปเปรี ยบเทียบกับระยะห่ าง
ระหว่างบังใบล้อและขอบรางของล้อที่ยงั ไม่ใช้งาน และ ตําแหน่งพิกดั ของจุดสัมผัสที่ถูกกําหนดของล้อที่ยงั ไม่ใช้งาน
จะพบว่าบังใบมี ระยะการสึ กระหว่าง 5.3905±0.2827 มม.และ ระยะการสึ กของพื้ นล้อซึ่ งเป็ นผลต่ างของระยะใน
แนวตั้งของจุดสัมผัสที่ถูกกําหนดของล้อที่ยงั ไม่ใช้งานและล้อสึ กมีค่าระหว่าง 1.9415± 0.1281 มม.

Fig. 4 A comparison of measurements from CMD and CMM to quantify maximum absolute errors in x and y
directions of the device
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Fig. 5 Results from a new wheel contour measuring device in comparison with unworn Vidura contour

สรุ ป

เครื่ องมือวัดคอนทัวร์ ลอ้ ชนิ ดดิจิตลั ถูกสร้างขึ้นโดยใช้วสั ดุและอุปกรณ์ที่จดั หาได้ภายในประเทศ โครงสร้าง
เครื่ องมือมีความแข็งแรงทนทาน มีลกั ษณะการใช้งานได้ง่ายเหมื อนเครื่ องมือวัดคอนทัวร์ ลอ้ แบบ Yoshida มีการ
ทดสอบเพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ กบั เครื่ องมื อวัดขนาดสามมิติ โดยมีค่าความคลาดเคลื่ อนสัมบู รณ์ ใน
แนวนอนและแนวตั้งเป็ น 0.2827 มม. และ 0.1281 มม. ตามลําดับ ค่าที่วดั ได้สามารถนําไปประมวลโดยใช้ซอฟแวร์ ที่
ใช้แพร่ หลายทัว่ ไปตามที่ผใู ้ ช้งานมีความถนัดและสะดวก

กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณฝ่ ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้เอื้อเฟื้ อการศึกษาเครื่ องมือวัดคอนทัวร์
ล้อ Yoshida และการทดลองวัดคอนทัวร์ ลอ้ ด้วยเครื่ องมือวัดที่ได้ประดิษฐขึ้ นใหม่ คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณบริ ษทั มิน
เซน แมชีนเนอรี่ จํากัด บริ ษทั บางพลี พรี ซิชน่ั จํากัด และ บริ ษทั เอสไฟว์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
การใช้งานห้องปฏิ บตั ิ การการวัดละเอียดของทางบริ ษทั ฯ โดยใช้เครื่ องมือ ACCRETECH รุ่ น XYZAX AXCEL ใน
การทดลองหาค่าความคลาดเคลื่อนของการวัดระยะของเครื่ องมือ และ ผลิตชิ้นส่ วนโครงสร้างเครื่ องมือวัดล้อคอน
ทัวร์ วิฑูร คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณศูนย์วิศวกรรมระบบรางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KURAIL) ในการเอื้อเฟื้ อข้อมูล
ด้านการคํานวณ
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บทความนี้เป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบมูลค่าการลงทุนเพื่อเป็ นข้อมูลตั้งต้นในการกําหนดรู ปแบบการประเมินมูลค่า
การลงทุนในการจัดหาระบบรถไฟ (Railway System) สําหรับรถไฟฟ้าในเมือง (Metro Train) ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของงานวิจยั
เรื่ อ งการสร้ า งรู ป แบบการคํา นวณหามู ล ค่ า การลงทุ น ฯ (Cost Model of Railway Systems For Metro Projects in Thailand
[CAPEX]) พบว่า มู ล ค่ า การลงทุ น ระบบรถไฟ (Railway System) ของรถไฟฟ้ า แบบรางเหล็ ก โดยประมาณคื อ 686–986
ล้านบาท/กม ในขณะที่ระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) จะอยูท่ ี่ 432–736 ล้านบาท/กม เมื่อพิจารณาสัดส่วนมูลค่าการลงทุน
ของระบบต่างๆ ที่ประกอบเข้ากันเป็ นระบบรถไฟฟ้านั้นจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกันทั้งรถไฟฟ้าแบบรางเหล็กและรถไฟฟ้า
รางเดี่ ยว (Monorail) กล่าวคื อขบวนรถไฟฟ้ ามีมูลค่าสู งสุ ดคิดเป็ นกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่ารวม รองลงมาคือระบบไฟฟ้ า
ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบสื่ อสารตามลําดับ โดยระบบอื่นๆ ที่ลดหลัน่ กันลงมาจะมีสัดส่ วนใกล้กนั มากและไม่ได้แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญ ดังนั้นชนิ ดและจํานวนของขบวนรถไฟฟ้ามีผลอย่างมีนยั สําคัญต่อมูลค่าการลงทุนของโครงการ เพราะ
ระบบอื่นๆ จะมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกันมาก
คําสําคัญ: มูลค่าการลงทุน, รถไฟในเมือง, รถไฟฟ้าแบบรางเหล็ก, รถไฟฟ้ารางเดี่ยว, ระบบรถไฟ

Abstract

This study forms part of the research for the Cost Model of Railway System for Metro Projects in Thailand
(CAPEX). The output of this paper will be used as the baseline for cost modelling. It compiles and compares the CAPEX
cost for Railway Systems of Metro Project (both Conventional Metro and Monorail) in Thailand. The result shows that the
cost of a conventional metro is in a range of 686–986 M THB/km, while the cost of Monorail falls between 432–736 M
THB/km. The variation of the cost is greatly dominated by type and quantity of rolling stock. On both types of railway, the
Rolling Stock takes the highest proportion, more than 30% of the overall cost, followed by Power Supply, Signalling, and
Telecommunication System, the remaining sub-systems share a similar size of the cost proportions. It can be observed that
Rolling Stock type and fleet size greatly affect overall cost while other systems do not have significant impact due to the
similarities in terms of system characteristic and performance.
Keywords: CAPEX, conventional metro, metro project, monorail, railway system.
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คํานํา

รถไฟในเมืองหรื อ Metro Train ถือได้ว่าเป็ นรู ปแบบการเดินทางที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสําหรับเมืองที่ มีขนาด
ใหญ่ เป็ นแหล่งธุ รกิจและมีประชากรและการจราจรหนาแน่น ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีรถไฟในเมือง (Metro Train)
ให้บริ การทั้งหมดสามเส้นทาง คื อรถไฟฟ้ าสายสี เขี ยว สายสี น้ าํ เงิ นและสายสี ม่วง โดย ณ วันที่ จดั ทําบทความนี้ มี
สถานี ที่ เ ปิ ดให้บริ การแล้ว 106 สถานี ความยาวเส้นทางรวมกันกว่า 129 กิ โ ลเมตรและกํา ลังอยู่ในช่ วงก่ อสร้ า ง
โครงการต่อขยายเพิ่มขึ้ นอีก ในปี 2020 มีผูโ้ ดยสารใช้บริ การทั้งหมดเฉลี่ยวันละกว่าหนึ่ งล้านเที่ ยว และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องจนกลายเป็ นปั จจัยสําคัญสําหรับชี วิตคนเมืองไปแล้ว นอกเหนื อจากเส้นทางที่ให้บริ การแล้วนั้น
ยังมีโครงการต่างๆ ที่ อยู่ในระหว่างการก่อสร้างได้แก่ สายสี ส้ม สายสี ชมพู และสายสี เหลือง และโครงการอื่นใน
แผนการก่อสร้างอีก โดยที่บางโครงการเช่นสายสี ชมพูและสายสี เหลืองเป็ นรู ปแบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) แต่ก็
มี ระบบรถไฟ (Railway System) ที่ เหมื อนกับรถไฟในเมื องแบบรางเหล็กเช่ น ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบไฟฟ้ า
ระบบสื่ อสาร SCADA ระบบเก็บค่าโดยสารอัติโนมัติ ระบบประตูชานชลา
มีงานศึกษาและงานวิจยั หลากหลายในระดับสากลไม่วา่ จะเป็ นอเมริ กา ยุโรป และเอเชี ยที่มีความพยายามจะ
สร้างเกณฑ์มาตรฐาน หรื อ Benchmark ในการประเมินราคาก่อสร้างรถไฟรวมถึงรถไฟในเมือง โดยส่ วนใหญ่จะเป็ น
การนําเสนอในรู ปแบบราคาต่อหน่วยความยาวเส้นทาง เช่น ต่อไมล์หรื อต่อกิโลเมตร อย่างไรก็ดีพบว่าผลการสํารวจ
ศึกษามูลค่าการลงทุนมีค่าแตกต่างกันของแต่ละโครงการค่อนข้างมาก (Flyvbjerg 2008) อีกทั้งเกณฑ์ที่กาํ หนดขึ้นมา
ในแต่ละภูมิภาค (Region) นั้นไม่สามารถจะปรับใช้ได้อย่างแม่นยํากับภูมิภาคอื่นๆ พบว่าบางงานศึกษาวิจยั จะมีการ
ระบุไว้วา่ เกณฑ์การประเมินที่นาํ เสนอนั้นเหมาะสมหรื อใช้อา้ งอิงได้ภายในในทุกภูมิภาคนั้นๆ เท่านั้น (RAILPAG)
ความแตกต่างของราคาค่าก่อสร้างหรื อมูลค่าเงินลงทุนนั้นขึ้นอยู่กบั หลายปัจจัยเช่นคุณลักษณะของโครงการ
สถานที่ (Location) สภาพภูมิประเทศ (Geographical) ความซับซ้อนทางเทคนิ ค กฎหมายและข้อกําหนด การเมือง
แผนการตลาด เทคโนโลยีที่เลือกใช้ สมรรถนะ (Performance) ของระบบ ภาษี ค่าจ้างแรงงาน และความแตกต่างกัน
ในด้านอื่นๆ โดยงานวิจยั ในต่างประเทศเท่าที่ สืบค้นได้น้ นั มูลค่าของการลงทุ นจะครอบคลุมทั้งงานโยธาและงาน
ระบบรถไฟ ไม่ได้แยกสัดส่ วนงานระบบรถไฟและงานโยธา หรื อบางงานวิจยั ก็แยกออกมาเป็ นบางระบบเท่านั้นจึ ง
ไม่สามารถเปรี ยบเทียบกับโครงการในประเทศตามขอบเขตของการศึกษานี้ได้
หลักปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปของการประเมินราคาสําหรับงานระบบรถไฟในโครงการรถไฟในประเทศไทยจะทํา
ในช่วงการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ โดยเป็ นการประเมินเป็ นรายโครงการและจะสรุ ปราคาจริ งในช่วงการ
ก่อสร้างหรื อเมื่อลงนามสัญญา
บทความนี้ จะเป็ นการเปรี ยบเที ยบมูลค่าการลงทุนเพื่อเป็ นข้อมูลตั้งต้นในการกําหนดรู ปแบบการประเมิน
มูลค่าการลงทุนในการจัดหาระบบรถไฟ (Railway System) สําหรับรถไฟฟ้ าในเมือง (Metro Train) ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของงานวิจยั เรื่ องการสร้างรู ปแบบการคํานวณหามูลค่าการลงทุนฯ อย่างไรก็ดีการศึ กษานี้ รวมถึงงานวิจยั เป็ นการ
นําเสนอการประเมินมูลค่าเบื้องต้น (estimated baseline) เพื่อให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ในการกําหนดทิ ศ
ทางการพัฒนาโครงการรถไฟเช่ นฝ่ ายวางแผน ผูบ้ ริ หาร หรื อผูส้ นใจลงทุ นได้รับรู ้ถึงมูลค่าการลงทุ นเบื้ องต้นได้
รวดเร็ วที่ สุด (As early as possible) เพื่ อสามารถนําไปวิเคราะห์โครงการว่ามี ความเหมาะสมที่ จะทําการศึ กษาใน
รายละเอียดต่อไปหรื อไม่ หรื อใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนําไปต่อยอดสําหรับการคํานวณอื่นๆ รวมไปถึงเงินอุดหนุน
ที่รัฐอาจจําเป็ นต้องมีส่วนร่ วมอีกด้วย โดยมิได้มีความตั้งใจที่จะนํามาแทนที่การประเมินมูลค่าการลงทุนหรื อราคาค่า
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ก่ อสร้ างในช่ วงของการศึ กษาความเหมาะสม ซึ่ งเป็ นประเมิ นและวิเคราะห์โดยละเอี ยดจากข้อมู ลการออกแบบ
(Conceptual design) ที่ เ ฉพาะเจาะจงตามคุ ณ ลัก ษณะและข้อ กํา หนดของแต่ ล ะโครงการ (Project features and
Requirements) โดยการศึ กษานี้ จะครอบคลุมเฉพาะระบบรถไฟประกอบไปด้วย รถไฟฟ้ า (Rolling Stock) ระบบ
อาณัติสญ
ั ญาณ (Signalling System) ระบบไฟฟ้า (Power Supply system) ระบบสื่ อสาร (Telecommunication system)
SCADA System ระบบเก็ บ ค่ า โดยสารอัติ โ นมัติ (Automatic Fare Correction System) ระบบประตู ก้ ัน ชานชาลา
(Platform screen Door) เครื่ องมือเครื่ องจักรในศูนย์ซ่อม (Depot Workshop Equipment) โดยมิได้ครอบคลุมมูลค่างาน
ก่อสร้างงานโยธา ระบบรางและทางวิง่ และงานประกอบอาคารต่างๆ

แนวทางการดําเนินงาน

รวบรวมข้อมูลโครงการและมู ลค่ าการลงทุ นของระบบรถไฟในเมื อง (Metro Train) โครงการต่ างๆ ใน
ประเทศไทยทั้งโครงการที่ ก่อสร้างแล้วเสร็ จและให้บริ การผูโ้ ดยสารแล้ว โครงการที่ ยงั อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
และโครงการที่ อยู่ในแผนการก่อสร้างในอนาคต โดยที่ โครงการที่ ก่อสร้างแล้ว และโครงการที่ กาํ ลังก่อสร้างจะใช้
มูลค่าการลงทุนจริ ง เท่าที่สามารถจะสื บค้นและเข้าถึงได้ ไม่วา่ จะเป็ นจากข้อมูล Online หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรื อจาก
ผูเ้ กี่ ยวข้องกับโครงการ สําหรั บโครงการที่ อยู่ในแผนการดําเนิ นงานจะเป็ นข้อมูลจากรายงานผลการศึ กษาความ
เหมาะสม หรื อผลการวิเคราะห์โครงการที่ จดั ทําโดยที่ปรึ กษา ให้กบั หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง จากนั้นจึ งนํามาคัดกรอง
เฉพาะข้อมูลที่เหมาะสมมีความคลาดเคลื่อนน้อย และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูล
ระบบรถไฟสําหรั บรถไฟฟ้าในเมือง (Railway System for Metro Train)
ในปั จจุบนั รถไฟในเมืองจะเป็ นรถไฟที่ขบั เคลื่อนด้วยไฟฟ้ า หรื ออาจเรี ยกอย่างคุน้ หู ว่ารถไฟฟ้ า (Electrified
Railway) ในรถไฟฟ้ า ในเมื อ ง (Metro Train) นั้นมี ค วามสํา คัญ อย่า งมากในการให้บริ การที่ มีเ ป้ า หมายเพื่ อความ
ปลอดภัย และความน่ า เชื่ อ ถื อ สู งสุ ด การออกแบบหรื อเลื อ กใช้ร ะบบรถไฟ (Railway System) นั้นจะอ้า งอิ ง กับ
มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่ งระบบรถไฟ (Railway System) ประกอบได้ดว้ ยระบบย่อยต่ า งๆ
ดังต่อไปนี้
• ตัวรถไฟฟ้ า (Rolling stock) ถือเป็ นยานพาหนะสําหรั บขนส่ งผูโ้ ดยสาร สําหรับโครงการรถไฟในเมื องนั้น
จะนิ ย มใช้ร ถไฟฟ้ า อยู่ ส องชนิ ด คื อ รถไฟฟ้ า ล้อ เหล็ก วิ่ ง บนรางเหล็ก และรถไฟฟ้ า ล้อ ยางวิ่ ง บนคาน
(Guideway Beam) หรื อเรี ยกอีกย่างว่ารถไฟฟ้ ารางเดี่ ยว (Monorail) รถไฟฟ้ าทั้งสองชนิ ดเคลื่อนด้วยระบบ
ไฟฟ้ า โดยรับพลังงานไฟฟ้ าผ่านทางขารับไฟฟ้ าหรื อเรี ยกว่า Collector shoes โดยจะใช้ไฟฟ้ าขับเคลื่อนที่
เป็ นไฟฟ้ากระแสตรงแรงดัน 750 Vdc ส่ งผ่านทางรางจ่ายไฟฟ้า สําหรับรถไฟฟ้าแบบล้อเหล็กจะมีความยาว
ต่อตูห้ รื อคันประมาณ 20–25 เมตร ความจุผโู ้ ดยสารต่อตูป้ ระมาณ 360 คน (BTS Website) รถไฟฟ้าแบบราง
เดี่ยวนั้นจะมีขนาดเล็กกว่ารถไฟฟ้ าแบบล้อเหล็ก และสามารถวิ่งบนทางที่มีโค้งที่แคบกว่า นํามาต่อพ่วงเข้า
ด้วยกันเป็ นขบวนรถไฟ โดยที่ จาํ นวนตู ห้ รื อคันต่ อขบวนจะกํา หนดให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ผูโ้ ดยสาร (Demand Forecast)
• ระบบไฟฟ้ากําลัง (Power Supply System) ถือเป็ นหัวใจสําคัญของระบบ เพราะการขับเคลื่อนรถไฟฟ้ านั้นใช้
กําลังไฟฟ้ า ระบบรถไฟฟ้ ารวมถึงระบบอํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานี และศูนย์ควบคุมก็ใช้กาํ ลัง
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งานไฟฟ้ าทั้งหมด โดยจะรับไฟฟ้ ามาจากการไฟฟ้ าฯ และแยกออกเป็ นสองระบบจ่ายไฟฟ้ าย่อยๆ คือระบบ
จ่ายไฟฟ้าขับเคลื่อน (Traction Power) และระบบไฟฟ้าบริ การ (Auxiliary Power)
ระบบอาณัติ สัญญาณ (Signalling System) ถื อเป็ นหัวใจสํา คัญ ของการเดิ นรถอย่า งปลอดภัย เป็ นระบบ
ควบคุมการเดินรถทั้งหมดเพื่อการเดินรถด้วยความปลอดภัยสู งสุ ด โดยส่ วนใหญ่ระบบอาณัติสัญญาณและ
ควบคุ มการเดิ นรถสําหรั บรถไฟฟ้ าในเมื องจะเป็ นแบบอัติโ นมัติ ควบคุ มด้วยคอมพิ วเตอร์ มี การติ ดต่ อ
แลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างรถไฟฟ้ าและระบบภาคพื้ นตลอดเวลาผ่านทางคลื่ นความถี่ วิทยุ เรี ยกว่าระบบ
อาณัติสัญญาณแบบ Communication Base Train Control (CBTC) เป็ นระบบที่ มีใช้กันอย่างแพร่ หลายใน
หลายประเทศรวมถึงในประเทศไทยด้วย ซึ่ ง CBTC นี้ จะประกอบไปด้วยระบบย่อยๆ ทํางานร่ วมกัน คื อ
ระบบบัง คับ สั ม พัน ธ์ (Interlocking) ระบบ Automatic Train Control (ATC) ซึ่ งประกอบไปด้ว ย ระบบ
Automatic Train Protection (ATP), Automatic Train Operation (ATO)
ระบบสื่ อ สาร (Telecommunication System) เป็ นระบบอํา นวยความสะดวกที่ จ ะขาดไม่ ไ ด้ใ นรถไฟฟ้ า
สมัยใหม่ ทําหน้าที่ เป็ นตัวกลางในการติ ดต่อประสานงานไม่ว่าจะเป็ นระหว่างพนักงานกับพนักงาน หรื อ
พนักงานกับผูโ้ ดยสาร อีกทั้งยังใช้เป็ นส่ วนเสริ มในการสังเกตการณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กบั ผูโ้ ดยสาร
ด้วย ระบบสื่ อสารจะประกอบไปด้วยระบบย่อยต่ า งๆ เช่ น ระบบส่ งผ่านข้อมู ลสื่ อสารหลัก (Backbone
Communication System) ระบบโทรศัพ ท์ (Telephone System) ระบบวิ ท ยุ สื่ อ สาร (Radio System) ระบบ
โทรทัศน์วงจรปิ ด (Closed Circuit Television System) ระบบนาฬิ กาหลัก (Master clock) ระบบแจ้งข้อ มูล
ผูโ้ ดยสาร (Passenger Information System) ระบบส่ งข้อมูลความจุสูงผ่านทางคลื่นความถี่วิทยุ (Broadband
Radio System)
ระบบควบคุมและจัดเก็บข้อมูล (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition) ทําหน้าที่ช่วยในการ
ควบคุมบริ หารจัดการทางด้านวิศกรรม และการซ่ อมบํารุ งระบบต่างๆ ซึ่ งใช้ในการตรวจสอบ ติ ดตามผล
และควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ เครื่ องมือและการบริ การ รวมถึงเก็บและประมวลผลการใช้กาํ ลังงาน
ไฟฟ้า
ระบบจัดเก็บค่ า โดยสารอัตโนมัติ (Automatic Fared Collection System - AFC) ทําหน้าที่ ในการขายบัต ร
โดยสาร เก็บค่าโดยสารและเก็บข้อมูลรู ปแบบการเดินทางของผูโ้ ดยสาร
ระบบประตูก้ นั ชานชาลา (Platform Screen Door) เพื่อกั้นขอบชานชาลาป้ องกันผูโ้ ดยสารตกลงไปบนทาง
รถไฟไม่วา่ จะโดยตั้งใจหรื ออุบตั ิเหตุ
ศู นย์ซ่อมบํารุ ง (Depot and Depot Workshop Equipment) ในโครงการรถไฟฟ้ าฟ้ าหรื อขนส่ งมวลชนใดๆ
การซ่อมบํารุ งถือเป็ นกิจกรรมที่มีความสาคัญอย่างยิ่งถึงการประสบความสําเร็ จของโครงการ เพราะส่ งผลถึง
ความปลอดภัย ความตรงเวลา ความน่าเชื่ อถือและเป็ นชื่ อเสี ยงขององค์กร อย่างที่ทราบกันดีว่ากิจกรรมการ
ซ่ อ มบํา รุ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ที่ ศู น ย์ซ่ อ ม โดยมู ล ค่ า การลงทุ น ในการศึ ก ษานี้ จะคิ ด เฉพาะเครื่ อ งมื อ
เครื่ องจักรที่ใช้ในกิจกรรมซ่อมบํารุ งเท่านั้น
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มูลค่ าการลงทุ นระบบรถไฟ = ขบวนรถไฟฟ้ า + ระบบไฟฟ้ า + ระบบอาณัติสัญญาณ + ระบบสื่ อสาร +
ระบบ SCADA + ระบบเก็บค่ า โดยสารอัต โนมัติ + ระบบประตู ก้ นั ชานชาลา +
เครื่ องมือเครื่ องจักรในศูนย์ซ่อมบํารุ ง
รถไฟฟ้าในเมืองที่ทาํ การศึกษา (Metro Trains under study)
ข้อ มู ลของรถไฟฟ้ า ในเมื องที่ ทาํ การศึ กษาแสดงดัง Fig. 1 จะสังเกตเห็ นว่า ระบบรถไฟที่ ศึ กษานั้นมี ท้ ัง
รถไฟฟ้าแบบล้อเหล็กวิ่งบนรางเหล็ก และรถไฟฟ้าล้อยางวิ่งบนคานหรื อเรี ยกว่า Monorail อย่างไรก็ดีเนื่องจากขนาด
และส่ วนประกอบของรถไฟฟ้าที่แตกต่างกัน มูลค่าการลงทุนจึงไม่สามารถนํามาเปรี ยบเทียบกันได้
การเปรี ยบเทียบข้อมูลมูลค่าการลงทุนของระบบรถไฟจะถูกแยกออกเป็ นสองส่ วนคือรถไฟฟ้าแบบรางเหล็ก
และรถไฟฟ้ าแบบ Monorail โครงการที่ เลือกใช้รถไฟฟ้ าแบบรางเหล็กส่ วนใหญ่จะเป็ นเส้นทางสายหลักมีจาํ นวน
ผูโ้ ดยสารจากผลการคาดการณ์สูง เนื่องจากขบวนรถไฟฟ้ามีความจุผโู ้ ดยสารมากกว่ารถไฟฟ้าแบบ Monorail สําหรับ
เส้นทางสายรองที่มีผโู ้ ดยจํานวนผูโ้ ดยสารน้อยกว่า หรื อในเส้นทางที่มีขอ้ จํากัดเรื่ องรัศมีโค้งหรื อข้อจํากัดด้านพื้นที่ ก็
จะเลือกใช้รถไฟฟ้าแบบ Monorail ที่มีขนาดเล็กกว่า

Fig. 1 Railway Under Study
ผลการศึ กษามูลค่าการลงทุนระบบรถไฟคิดแบบต่อกิ โลเมตร ทั้งของรถไฟฟ้ าแบบรางเหล็กและรถไฟฟ้ า
แบบ Monorail แสดงดัง Fig. 2 และ Fig. 3 จะเห็นได้ว่ามูลค่าเงิ นลงทุนแบบไม่รวมมูลค่าของตัวรถไฟฟ้ าของรถไฟ
แบบรางเหล็กจะอยู่ระหว่าง 369 – 613 ล้านบาท/กม เฉลี่ย 528 ล้านบาท/กม และเมื่อรวมมูลค่าขบวนรถไฟฟ้ าด้วยก็
จะอยูร่ ะหว่าง 686–986 ล้านบาท/กม เฉลี่ย 840 ล้านบาท/กม ในขณะที่ระบบรถไฟฟ้าแบบรางเดี่ยว (Monorail) จะอยู่
ที่ ประมาณ 347–499 เฉลี่ ย 408 ล้านบาท/กม และ 432–736 เฉลี่ ย 573 ล้านบาท/กม ตามลําดับ อย่างไรก็ดีสําหรั บ
โครงการ Monorail หาดใหญ่น้ นั มีมูลค่าการลงทุนค่อนข้างตํ่าเนื่ องมาจากในช่ วงเริ่ มต้นโครงการมีความต้องการใช้
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ขบวนรถไฟฟ้ าเพี ยง 7 ขบวน ขบวนละ 2 ตู โ้ ดยสาร รวมเป็ น 14 ตู โ้ ดยสาร ซึ่ งเป็ นจํานวนที่ มีความแตกต่ า งจาก
โครงการต่างจากโครงการอื่นๆ อย่างมีนยั สําคัญ โดยสังเกตเห็นว่าเมื่อไม่พิจารณามูลค่าลงทุนของขบวนรถ มูลค่าของ
ระบบประกอบอื่นๆ จะมีความใกล้เคียงกันและไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
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Fig. 2 Railways System Cost per Km
ผลการศึกษาเมื่อแยกวิเคราะห์สดั ส่ วนมูลค่าการลงทุนของระบบย่อยที่ประกอบเข้ากันเป็ นระบบรถไฟฟ้าทั้ง
ของรถไฟฟ้าแบบล้อเหล็กและรถไฟฟ้าแบบล้อยางแสดงดัง Fig. 4 และ Fig. 5 โดยที่ตวั รถไฟฟ้าจะมีมูลค่าสู งที่สุด
รองลงมาคือระบบไฟฟ้า ระบบอาณัติสญ
ั ญาณ ระบบสื่ อสาร สําหรับระบบอื่นๆ เช่นระบบเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
เครื่ องมือเครื่ องจักรในศูนย์ซ่อม ประตูก้ นั ชานชาลา และตํ่าที่สุดคือระบบ SCADA โดยมีสดั ส่ วนที่ใกล้กนั มากและ
สามารถสลับลําดับกันได้ข้ ึนอยู่กบั ผูป้ ระเมินราคาในโครงการนั้นๆ
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Fig. 3 Railways System Cost per Km (Monorail)
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Fig. 4 Metro Sub-Systems Cost Proportion

Fig. 5 Sub-Systems Cost Proportion (Monorail)

สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ

จากข้อมูลการศึกษาจะสังเกตเห็นว่ามูลค่าการลงทุนของระบบรถไฟฟ้าแบบล้อเหล็กจะสู งกว่ารถไฟฟ้ าแบบ
รางเดี่ยว (Monorail) โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 46 และร้อยละ 30 เมื่อไม่รวมมูลค่าของตัวรถไฟฟ้ า ทั้งนี้ อาจเป็ นผล
เนื่ องมาจากขนาดและชิ้ นส่ วนของรถไฟฟ้ าที่ ต่างกัน ขนาดและความยาวของชานชาลาที่ ต่างกัน อี กทั้งโครงการ
รถไฟฟ้ ารางเดี่ ยว (Monorail) ที่ ศึกษาจะเป็ นรู ปแบบทางยกระดับทั้งหมด ในขณะที่ รถไฟฟ้ าล้อเหล็กมีท้ งั แบบทาง
ยกระดับ และอุ โ มงค์ใ ต้ดิ น ซึ่ งมี อ าจมี ผ ลกระทบกับ มู ล ค่ า การลงทุ น ของบางระบบเช่ น ประตู ก้ ัน ชานชาลา
ระบบสื่ อสาร ดังนั้นในงานวิจยั เรื่ องการสร้างรู ปแบบการคํานวณหามูลค่าการลงทุนของระบบรถไฟทั้งสองชนิ ด
จะต้องค่า multiplier เข้ามาเกี่ยวข้อง
และเมื่อพิจารณาถึงสัดส่ วนมูลค่าการลงทุนของระบบย่อยแต่ละระบบที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็ นระบบรถไฟ
จะเห็ นว่าทั้งระบบรถไฟฟ้ าแบบล้อเหล็กและรถไฟฟ้ าแบบ Monorail มี ผลที่ สอดคล้องกันกล่าวคื อมู ลค่ าของตัว
รถไฟฟ้ า (Rolling Stock) จะเป็ นสัดส่ วนที่ สูงสุ ดโดยมี ปริ มาณถึ งกว่าร้ อยละ 30 รองลงมาคื อระบบไฟฟ้ า (Power
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Supply System) ประมาณร้ อ ยละ 20 ระบบอาณั ติ สั ญ ญาณ (Signalling) ประมาณร้ อ ยละ 12–16 และระบบอื่ น ๆ
ลดหลัน่ กันลงมาเรื่ อยๆ อาจมีการเรี ยงลําดับสัดส่ วนที่ต่างกันบ้างในบางระบบแต่ไม่ได้ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ดังนั้น
ชนิ ดและจํานวนของขบวนรถไฟฟ้ ามี ผลอย่างมี นัยสําคัญต่ อมูลค่าการลงทุ นของโครงการ เพราะระบบอื่ นๆจะมี
คุณลักษณะคล้ายคลึงกันมาก
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บทคัดย่ อ

บทความนี้ นาํ เสนอการศึกษาวิธีการยืดอายุการใช้งานของพื้นผิวหน้าสัมผัสล้อรถไฟที่ใช้งานในระบบรถไฟฟ้าแอร์
พอร์ ต เรล ลิงก์ โดยการสลับทิศทางการวิ่งของขบวนรถทุกวัน และทําการรวบรวมข้อมูลจากสถิติการกลึงล้อรถไฟ ตามรอบ
การซ่อมบํารุ ง ในระยะเวลาประมาณ 3 ปี ย้อนหลัง ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะห์และคํานวณระยะทางการใช้งานของล้อที่เพิ่มขึ้น
ถ้ามีการสร้างจุดกลับรถในช่วงระหว่าง สถานี ลาดกระบังและสถานี สุวรรณภูมิ ผลการคํานวณแสดงให้เห็นว่าการสลับทิศ
ทางการเดินรถสามารถยืดอายุการใช้งานของล้อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ ต เรล ลิงค์ ได้ระยะทางประมาณ 60,000 กิโลเมตร คิดเป็ น
อายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 7.69
คําสําคัญ: การยืดอายุการใช้งานของพื้นล้อ, ล้อรถไฟ, แอร์พอร์ต เรล ลิงก์

Abstract

This paper presents a study of the extension of wheel thread service life of the airport rail link train by alternating
daily running directions. The 3 year records of wheel turning depth were studied and applied for a calculation of extended
service life of a wheel set in the case that the reverse triangle track between Suvarnabhumi and Ladkrabang stations could be
provided. The results showed that the daily alteration of running directions could extend the service life of a wheel set for
60,000 km or maximum 7.69 % of the current service life.
Keywords: airport rail link, extension of wheel thread service life, train wheel
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คํานํา

ในปั จจุบนั ระบบขนส่ งมวลชนของประเทศไทยเป็ นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่ วงเวลาเร่ งด่วนที่ มีการจราจรติ ดขัด ซึ่ งระบบรถไฟฟ้ าของประเทศไทยมี การใช้งานล้อคอนทัวร์ (wheel profile)
S1002 เป็ นส่ วนใหญ่ซ่ ึ งเป็ นลักษณะรู ป ทรงของหน้าตัดล้อรถไฟตามมาตรฐานสหภาพยุโรป EN 13715 ซึ่ งจะมี
ลักษณะพิ เศษที่ แตกต่ างจากล้อโปรไฟล์อื่นๆ คื อ พื้ นล้อจะมี ความโค้งรับกับหัวราง ไม่ว่าจะเป็ นรถไฟฟ้ าบี ทีเอส
รถไฟฟ้าสายสี น้ าํ เงิน หรื อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
ล้อรถไฟฟ้ าของแอร์ พอร์ ต เรล ลิงก์ ที่ผ่านการใช้งานในทุกๆวัน อาจจะเกิดความสึ กหรอหรื อเสี ยหายขึ้นได้
จากปั จจัยหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นความเร็ วของขบวนรถที่ใช้งาน สภาพของทางรถไฟและโหลดต่างๆที่ขบวน
รถจะต้องรองรับนั้น และจากข้อมูลสถิติของการกลึงล้อจะพบว่าการสึ กหรอของพื้นผิวหน้าสัมผัสล้อของล้อทั้งสอง
ข้าง จะมี ค่าอัตราการสึ กหรอที่ ไ ม่เ ท่ ากัน ส่ งผลให้ตอ้ งทําการกลึ งล้อข้างที่ เ กิ ด การสึ กหรอน้อยกว่า ในปริ มาณที่
มากกว่า เพื่อให้เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อทั้งสองข้างมีค่าเท่ากันหรื อใกล้เคี ยงกันมากที่ สุด เพื่อความคล่องตัวและ
ความปลอดภัยในการให้บริ การ แก่ผโู ้ ดยสารต่อไป ทําให้เกิดการสู ญเสี ยเนื้ อล้อข้างที่เกิดการสึ กหรอน้อยกว่าไปโดย
ที่ไม่จาํ เป็ น และทําให้อายุการใช้งานล้อสั้นลงไปด้วยเช่นเดียวกัน
การศึกษาวิธีการยืดอายุการใช้งานของพื้นล้อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จะเป็ นการวิเคราะห์จากข้อมูลของ
สถิติการกลึงล้อในระยะเวลาประมาณ 3 ปี ย้อนหลัง และทําการคาดการณ์เพิ่มเติ มว่าถ้าเกิดมีการสลับทิศทางการวิ่ง
ของขบวนรถในทุก ๆ วันจะสามารถยืดอายุการใช้งานของพื้นล้อได้มากน้อยเพียงใดนัน่ เอง

Fig. 1 CITY LINE of Airport Rail Link

ทฤษฎีและหลักการ (theory and principle)
เนื่องจากในปัจจุบนั อัตราของการสึ กหรอของล้อทั้งสองข้างของขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มีขนาด
ที่ ไม่ เ ท่ า กัน ซึ่ งเกิ ด จากสภาพของเส้ น ทางวิ่ ง ที่ มี ท างโค้ง หลัก เพี ย งทางโค้ง เดี ย ว ตรงบริ เ วณที่ อ อกจากสถานี
ลาดกระบัง ไปยังสถานีสุวรรณภูมิ ประกอบกับขบวนรถไฟฟ้ามีการวิ่งแบบทางเดียวทั้งขาไปและขากลับ จึงส่ งผลให้
ในแต่ละครั้งที่ทาํ การกลึงล้อ จะต้องทําการกลึงล้อข้างที่เกิดการสึ กหรอน้อยกว่าออกไปเป็ นปริ มาณที่มากกว่า เพื่อให้
ล้อทั้งสองข้าง มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใกล้เคียงกันและพร้อมที่จะนําออกไปให้บริ การต่อไป จึงเป็ นการสู ญเสี ยเนื้ อล้อ
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ข้างที่มีการสึ กหรอน้อยกว่าไปโดยไม่มีประโยชน์ ดังนั้น ถ้าสามารถหาวิธีที่จะทําให้ลอ้ ทั้งสองข้างที่ผ่านการใช้งาน
มาเกิดการสึ กหรอที่ใกล้เคียงกันก็จะช่วยลดปั ญหาการสู ญเสี ยเนื้อล้อไปโดยเปล่าประโยชน์และช่วยยืดอายุการใช้งาน
ของตัวล้อให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น โดยจะเป็ นการลดค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งใช้ในการเปลี่ยนล้อใหม่ไปด้วยเช่นเดียวกัน
ซึ่ งแนวทางที่งานวิจยั ฉบับนี้ ได้ทาํ การศึกษาก็คือการสลับทิศทางการวิ่งของขบวนรถในทุก ๆ วัน เพื่อเป็ นการทําให้
อัตราการสึ กหรอของล้อทั้งสองฝั่งมีขนาดที่ใกล้เคียงกันนัน่ เอง แต่สืบเนื่องจาก ในปัจจุบนั ทางแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ยัง
ไม่มีโครงสร้างที่ สามารถใช้เป็ นจุดกลับรถของขบวนรถไฟฟ้ าได้ในเส้นทางปั จจุบนั แต่ในอนาคตอันใกล้น้ ี จะเกิ ด
โครงการรถไฟความเร็ วสู งเชื่อมสามสนามบินโดยจะมีการใช้โครงสร้างเดิมของทางแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ทําให้มีความ
เป็ นไปได้ที่จะมีการสร้างโครงสร้างไว้เป็ นจุดกลับรถของขบวนรถไฟฟ้าในอนาคต โดยทางผูว้ ิจยั คาดการณ์วา่ จุดที่มี
โอกาสสร้างจุดกลับรถเพิ่มเติ มได้มากที่ สุด คื อ ในช่ วงทางที่ ออกจากสถานี ลาดกระบังไปยังสถานี สุวรรณภูมิ โดย
รายละเอียดที่ ทางผูว้ ิจยั ได้คาดการณ์เกี่ ยวกับการเดิ นรถในช่วงกลับรถของขบวนรถไฟฟ้ านั้นจะแสดงให้เห็นดังใน
Fig.2 ค่าที่เกี่ยวข้องกับการสึ กหรอของล้อรถไฟ ได้แก่ อัตราการสึ กหรอของพื้นล้อต่อระยะทางวิ่ง และความลึกใน
การกลึงล้อในแต่ละรอบของการซ่อมบํารุ ง เป็ นไปตาม Table 1

Fig. 2 Predict Triangular junction of Airport Rail Link between LAT KRABANG station and Suvarnabhumi station
Table 1 Wheel thread wear parameters
Left

Wear depth (mm)
Turning depth (mm)

(𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝜕𝜕)𝐿𝐿 ∆𝑠𝑠 = 𝑌𝑌𝐿𝐿
𝑌𝑌𝑇𝑇𝐿𝐿

Right

(𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝜕𝜕)𝑅𝑅 ∆𝑠𝑠 = 𝑌𝑌𝑅𝑅

โดยที่ Y คือ ระยะการสึ กหรอของพื้นล้อรถไฟ ณ ตําแหน่งที่ทาํ การวัด, mm
s คือ ระยะทางในการเดินรถ, km
∆𝑠𝑠 คือ ระยะทางในการเดินรถของขบวนรถนั้น ๆ ในแต่ละรอบของการกลึงล้อ
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝑌𝑌𝑇𝑇𝑅𝑅

คือ อัตราการสึ กหรอของพื้นล้อรถไฟต่อระยะทางในการเดินรถ
YT คือ ระยะความลึกในการกลึงล้อรถไฟเพื่อทําให้เส้นผ่านศูนย์กลางล้อทั้งสองข้างมีขนาดที่เท่ากัน
𝜕𝜕𝜕𝜕
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ซึ่ งหากมีการสร้างโครงสร้างทางกลับรถให้ขบวนรถไฟฟ้าแอร์ พอร์ ต เรล ลิงก์ ดังที่ได้เสนอไปดังกล่าวก่อน
หน้านี้ อัตราการสึ กหรอของพื้นล้อรถไฟ (𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝜕𝜕)𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 จะเป็ นค่าเฉลี่ยของอัตราการสึ กหรอของทั้งล้อซ้ายและ
ล้อขวา โดยที่
𝝏𝝏𝝏𝝏

( 𝝏𝝏𝝏𝝏 )𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 =

𝟏𝟏
𝟐𝟐

𝝏𝝏𝝏𝝏

𝝏𝝏𝝏𝝏

(( 𝝏𝝏𝝏𝝏 )𝑳𝑳 + ( 𝝏𝝏𝝏𝝏 )𝑹𝑹 )

(1)

และ ระยะการสึ กหรอของล้อรถไฟฟ้าโดยเฉลี่ย YAvg จะกลายเป็ น
𝝏𝝏𝝏𝝏

(2)

𝒀𝒀𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = (𝝏𝝏𝝏𝝏)𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨. ∆𝑠𝑠

โดยมีระยะความลึกในการกลึงล้อ (YT) เป็ น

(3)

𝒀𝒀𝑻𝑻 = 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎{𝑌𝑌𝑇𝑇𝐿𝐿 , 𝑌𝑌𝑇𝑇𝑅𝑅 }

ซึ่ งจะเลือกเป็ นค่าที่นอ้ ยที่สุดที่ใช้ในการกลึงล้อเนื่องจากไม่จาํ เป็ นที่จะต้องเผื่อระยะการกลึงที่ชดเชยความไม่เท่ากัน
ของขนาดล้อทั้งสองข้างแล้วนัน่ เอง
โดยจะมีการเก็บข้อมูลการสึ กหรอและข้อมูลการกลึงของล้อรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ประเภทขบวนรถ
CITY Line 01 และนํามาวิเคราะห์และทําการเปรี ยบเทียบกับการคํานวณที่ได้จาก Equation 1 และ 2 เพื่อตรวจสอบว่า
สามารถยืดอายุการใช้งานของล้อรถไฟได้มากน้อยเพียงใดนัน่ เอง

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

จากการที่ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถิติของการกลึงล้อ ประกอบกับการสังเกตการสึ กหรอของ
พื้นผิวหน้าสัมผัสล้อที่เกิดขึ้ นจากหน้างานจริ งทําให้พบว่าพื้นผิวหน้าสัมผัสล้อทั้งสองข้างของขบวนรถไฟฟ้ า แอร์
พอร์ ต เรล ลิงก์ มีอตั ราการสึ กหรอที่ไม่เท่ากัน โดยส่ วนใหญ่จะเกิดการสึ กหรอที่ลอ้ ฝั่ งขวามากกว่าล้อฝั่งซ้าย ซึ่ งก็มี
ความสอดคล้องกับความเป็ นจริ งที่ขบวนรถไฟฟ้ามีการวิ่งในทิศทางเดียวเสมอทั้งขาไปและขากลับ จึงส่ งผลให้ลอ้ ทั้ง
สองข้างมีอตั ราการสึ กหรอ ที่ ไม่เท่ากันนัน่ เอง จากปั ญหาดังกล่าว ทําให้เวลาที่ถึงรอบการกลึง หลังจากผ่านการใช้
งานเป็ นระยะทาง 60,000 กิโลเมตรนั้นจะต้องทําการกลึงล้อด้านที่เกิดการสึ กหรอน้อยกว่าในปริ มาณที่มากกว่าเพื่อให้
เส้นผ่านศู นย์กลางของล้อทั้งสองข้างหลังการกลึ งมี ค่าใกล้เคี ยงกันส่ งผลให้เกิ ดการสู ญเสี ยเนื้ อของล้อไปโดยไม่
จําเป็ นและทําให้อายุการใช้งานของล้อนั้นสั้นลงเรื่ อยๆ ตามขีดจํากัดที่ได้กาํ หนดไว้ คือ เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ
ถูกกลึงจากค่าเริ่ มต้นที่ 850 มิลลิเมตร จนเหลือ 786 มิลลิเมตร จะต้องทําการเปลี่ยนล้อใหม่ในทันที

526

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Fig. 3 Depot of Airport Rail Link and Turning operation
ภายหลังจากที่ ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลและพบปั ญหาดังกล่าว ทางผูว้ ิจยั จึ งได้ลองนึ กถึงแนวทางในการสลับทิศ
ทางการวิ่งของขบวนรถในทุกวัน เพื่อต้องการให้อตั ราการสึ กหรอของพื้นล้อรถไฟ มีค่าที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ งได้ทาํ การ
คาดการณ์ โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางสถิติของการกลึงล้อจริ ง เพื่อพิสูจน์ว่าหากทําการสลับล้อในการใช้งานจะช่วยยืด
อายุการใช้งานได้มากหรื อน้อยเพียงใดโดยในเอกสารฉบับนี้ จะขอยกผลการคาดการณ์ขอ้ มูลของรถไฟฟ้ าแอร์พอร์ต
เรล ลิงก์ ประเภท CITY Line 01 ในเพลาที่ 1 มาเป็ นตัวอย่างประกอบ

Case study:
Bogie ID 106553
Vehicle ID 2011

Fig. 4 Top view of Airport Rail Link train
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Fig. 5 Left wheel diameters

Fig. 6 Right wheel diameters
ใน Fig. 5 และ Fig. 6 จะเป็ นการแสดงผลลัพ ธ์ ข องแนวทางที่ ผู ้วิ จัย ได้ท ํา การศึ ก ษาในรู ป แบบกราฟ
เปรี ยบเที ยบระหว่างล้อที่ ทาํ การทํานายและล้อที่ ใช้งานจริ งตามข้อมูลทางสถิ ติของการกลึ งล้อ ของเพลาล้อทาง
ด้านซ้ายของขบวนรถ และเพลาล้อทางด้านขวาของขบวนรถตามลําดับ โดยในแกน y จะเป็ นเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ล้อ ที่ มีหน่ ว ยเป็ นมิ ลลิ เ มตร ส่ วนแกน x จะเป็ นระยะทางที่ ลอ้ สามารถใช้งานได้ในหน่ วยกิ โ ลเมตรนั่นเอง โดย
รายละเอี ยดในกราฟจะประกอบไปด้วยเส้นประสี แดงที่ แสดงถึ งเส้นผ่านศู นย์กลางล้อ 786 มิ ลลิ เมตร ซึ่ งเป็ นค่ า
ขีดจํากัดการใช้งานเพลาล้อของทางผูผ้ ลิต เส้นสี น้ าํ เงินและสี เขียวแสดงถึงค่าของเส้นผ่านศูนย์กลางล้อตามข้อมูลทาง
สถิ ติจริ ง ส่ วนเส้นสี เหลื องนั้นจะแสดงถึ งเส้นผ่านศู นย์กลางล้อของ เพลาล้อที่ ได้ทาํ นายขึ้ นมาใหม่โดยใช้แนว
ทางการสลับ ทิ ศ ทางการวิ่ ง ของขบวนรถนั่น เอง โดยสาเหตุ ที่ จ ะต้อ งแยกผลลัพ ธ์ ที่ ค ํา นวณได้อ อกเป็ นกราฟ
เปรี ยบเที ยบของเพลาล้อซ้ายและเพลาล้อขวา เนื่ องจากผูว้ ิจยั ต้องการให้สังเกตเห็ นความแตกต่ างได้อย่างชัดเจน
นัน่ เอง
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Table 2 Wheel turning operation CITY Line 01
Wheel set
Axle 1, 2 additional distance 60,000 kilometers

Service life extend
60000/1,140,000

(%)
5.26

Axle 3, 4 additional distance 60,000 kilometers

60000/1,200,000

5

Axle 5, 6, 7 and 8 additional distance 60,000 kilometers

60000/780,000

7.69

Axle 9, 10 additional distance 60,000 kilometers

60000/840,000

7.14

Axle 11, 12 additional distance 60,000 kilometers

60000/780,000

7.69

Motor bogie = Axle 1–4 and Axle 9–12, Trailer bogie = Axle 5–8

สรุ ป

จากการศึกษาข้อมูลสถิติการกลึงล้อย้อนหลังเทียบกับการคาดการณ์ในกรณี ที่ทาํ การสลับทิศทางการวิ่งของ
ขบวนรถไฟฟ้ า CITY Line 01 พบว่าระยะทางที่สามารถใช้งานล้อมีค่าเพิ่มขึ้นหรื อกล่าวได้ว่าสามารถยืดอายุการใช้
งานของพื้นล้อรถไฟฟ้าได้ถา้ เราทําการสลับทิศทางการวิ่งของขบวนรถไฟฟ้า เพราะจะทําให้อตั ราการสึ กหรอของล้อ
ทั้งสองฝั่งมีค่าใกล้เคียงกัน และลดปั ญหาในเรื่ องที่จะต้องกลึงล้อที่มีการสึ กหรอน้อยกว่าไปโดยไม่จาํ เป็ นได้นนั่ เอง
ซึ่ งในกรณี ตวั อย่างนี้เพลาล้อทั้ง 12 เพลาล้อของขบวนรถ CITY Line 01 จะสามารถยืดอายุการใช้งานได้เป็ นระยะทาง
เท่ากับ 60,000 กิโลเมตร โดยมีอตั ราการยืดอายุการใช้งานของแต่ละเพลาล้อเป็ นไปตาม Table 2 ซึ่ งจะทําให้สามารถ
ทําการกลึงเพิ่มได้อีก 1 รอบการกลึงนัน่ เอง
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A development of BS100A rail head wear measuring device
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่ องมือที่มีกลไกการทํางานเป็ นแขนกลสองแขนซึ่ งมีการเคลื่อนที่ของข้อต่อ
แบบหมุน และมีตวั เข้ารหัสเป็ นตัวรับค่ามุมที่เคลื่อนที่ในการวัดให้มีสามารถวัดค่าความสึ กของรางรถไฟได้ โดยจะทําการวัด
ค่าของหัวรางทัว่ ไปที่ไม่มีการสึ กหรอด้วยเครื่ องมือข้างต้น แล้วนําผลที่ได้ไปเทียบกับค่าที่วดั จากเครื่ อง CMM ก่อนเพื่อหาค่า
ความผิดพลาดสัมบูรณ์สูงสุ ดของอุปกรณ์ จากนั้นจะทําการจําลองหัวรางที่ สามารถวัดค่าความสึ กของรางได้อย่างแน่นอน
ขึ้นมา และนําเครื่ องมือเดิมไปวัดค่าหัวรางจําลอง เพื่อหาค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์ในการวัดความสึ กหรอของราง นําค่าความ
ผิ ด พลาดสั ม บู ร ณ์ ใ นการวัด ความสึ ก ของรางมาเปรี ย บเที ย บกับ ค่ า ความผิ ด พลาดสั ม บู ร ณ์ สู ง สุ ด เพื่ อ ตรวจสอบความ
คลาดเคลื่อนพิกดั ของความสึ กหรอของหัวราง BS100A ของเครื่ องมือ ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดเพื่อนําเครื่ องมือดังกล่าว
ไปวัดความสึ กหรอของรางในพื้นที่จริ งได้ในอนาคต
คําสําคัญ: การวัดความเสี ยหาย, ค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์, เครื่ องมือวัดแขนกลสองแขน, รางรถไฟ

Abstract

The aim of this research is to develop a measuring instrument which operates by a mechanism consists of two
mechanical arms. The movements of both arms are provided by rotational joints with the encoder as a receiver of the moving
angle in the measurement. First of all, use the mentioned instrument to measure standard rail, then compare the result with
the data measured by Coordinate Measuring Machine (CMM) to find the maximum absolute error of the instrument. Secondly,
use the same instrument to measure imitate worn rail to observe the absolute error in measuring rail wear. Subsequently,
compare the absolute error in measuring rail wear with the maximum absolute error to check an instrument error of the rail
head wear measurement which will be further developed tool for implementation in the real site.
Keywords: absolute error, measurement of rail wear, rail, two arms mechanism
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คํานํา

รถไฟตกรางเกิ ดขึ้ นได้จากหลายสาเหตุ หนึ่ งในสาเหตุเหล่านั้นเกิดจากรางรถไฟที่ มีการสึ ก ซึ่ งการสึ กของ
รางรถไฟนั้นเกิดจากรางที่เสี ยดสี กบั ล้อรถไฟ หรื อเกิดจากการกัดกร่ อนของสนิ ม จึงต้องมีการตรวจสอบการสึ กหรอ
ของรางรถไฟเป็ นประจํา เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถไฟและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผโู ้ ดยสาร
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจยั นี้ จึงได้ทาํ การพัฒนาเครื่ องมือวัดความสึ กของหัวราง ซึ่ งเป็ นเครื่ องวัด
แขนกล 2 แขน โดยเป็ นแขนกลแบบ planar เพื่อตรวจสอบความเสี ยหายบริ เวณหัวรางรถไฟ โดยใช้การคํานวณทาง
คณิ ตศาสตร์ เพื่อสอบเที ยบเครื่ องวัดกับเครื่ อง CMM เมื่อสอบเที ยบเครื่ องวัดแล้วเราจะได้ค่าผิดพลาดสัมบูรณ์ของ
เครื่ องวัดแขนกลมา จากนั้นเราจะนําเครื่ องวัดแขนกล 2 แขนมาวัดหัวรางจําลองที่รู้ค่าความสึ กของรางแน่นอน เพื่อหา
ค่ าความผิดพลาดสัมบู รณ์ในการวัดความสึ กหรอของรางและนําไปเที ยบกับค่าความผิดพลาดสัมบู รณ์สูงสุ ด เพื่ อ
ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนพิกดั ของความสึ กหรอของหัวรางของเครื่ องมือ
เครื่ องมือวัดแขนกล 2 แขนของงานวิจยั ได้ถูกพัฒนามาเพื่อนํามาใช้ในการวัดหัวรางรถไฟ โดยเครื่ องวัดแขน
กลนั้นมีใช้กนั อย่างแพร่ หลายในต่างประเทศ ทว่ามีราคาที่สูง ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงจัดทําขึ้ นเพื่อลดต้นทุนจากการซื้ อ
เครื่ องต้นแบบ โดยนําไปพัฒนาให้เหมาะกับการใช้งานในไทย

อุปกรณ์ และวิธีการ
เครื่ อง CMM (Coordinate Measuring Machine)
เครื่ อง CMM (Coordinate Measuring Machine) หรื อเครื่ องวัด 3 มิติ คื อเครื่ องมือที่ ใช้ในการวัดรู ปทรงทาง
เรขาคณิ ตของวัตถุทางกายภาพ การตรวจวัดนั้นจะใช้หวั probe สัมผัสวัตถุในตําแหน่งที่ตอ้ งการวัด ซึ่ งหัว probe นั้น
อาจถูกควบคุมโดยผูป้ ฏิ บตั ิงานหรื อสั่งการจากคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่ได้จาก CMM นั้นจะระบุเป็ นพิกดั คาร์ ทีเซี ยน
สามมิติ (แกน XYZ) (เวธกา, 2562)

Fig. 1 CMM (Coordinate Measuring Machine)
เครื่ องวัดแขนกล 2 แขน
เครื่ องวัดแขนกล 2 แขน ประกอบด้วย incremental rotary encoder 2 ตัว ทําหน้าที่ในการตรวจจับทิศทางการ
หมุนที่แขนเคลื่อนที่โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino MEGA 2560 + Encoder Counter R2) เป็ นตัวประมวลผล
สัญญาณของ encoder แล้วแปลงมาเป็ นมุมที่ แขนกลเคลื่อนที่ ไป โดยบริ เวณปลายของแขนกลที่ 2 จะมี Round Nut
เพื่อใช้สมั ผัสพื้นผิวที่ตอ้ งการวัด ดัง Fig. 2
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Fig. 2 Two Arm Mechanism
การหาตําแหน่ ง Round Nut ของเครื่ องวัดแขนกล 2 แขน
การหาตําแหน่ งจากการใช้เครื่ องวัดแขนกลนั้นจะคํานวณด้วยวิธีทางเรขาคณิ ต โดยเปลี่ยนค่าเชิ งมุมของ
encoder ที่วดั ได้ตามแขนกลที่เคลื่อนที่ไปตามพื้นผิวหน้าตัดของรางรถไฟให้เป็ นตําแหน่งเชิ งเส้นของหน้าตัดของราง
รถไฟ ทําให้เกิดเป็ นรู ปร่ างสองมิติดงั Equation 1 และ 2
x = l1cos (θA+ θ1) + l2cos (θA + θB + θ1 + θ2)
(1)
(2)
y = l1sin (θA+ θ1) + l2sin (θA + θB + θ1 + θ2)
โดย x คือ ตําแหน่งบนแกน x หน่วยเป็ น มม.
y คือ ตําแหน่งบนแกน y หน่วยเป็ น มม.
l1 คือ ความยาวของแขนกลตัวที่ 1 หน่วยเป็ น มม.
l2 คือ ความยาวของแขนกลตัวที่ 2 หน่วยเป็ น มม.
θ1 คือ มุมของแขนกลตัวที่ 1 เทียบกับระนาบ x หน่วยเป็ น องศา
θ คือ มุมของแขนกลตัวที่ 2 เทียบกับระนาบ x หน่วยเป็ น องศา
θA คือ มุมที่ encoder ตัวที่ 1 หมุน หน่วยเป็ น องศา
θB คือ มุมที่ encoder ตัวที่ 2 หมุน หน่วยเป็ น องศา
Equation 1 และ 2 จะนํามาคํานวณโดยสัมพันธ์กบั ตัวแปรใน Fig. 3 โดย θA และ θB เป็ นตัวแปรที่แปรผันได้
2

Fig. 3 Two Arm Mechanism Model
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อุปกรณ์ ยึดเกาะราง
เป็ นแผ่นอะลูมิเนี ยม 2 แผ่นที่ระหว่างกลางมีขาแม่เหล็กยึดติดอยู่ ด้านบนมีแผ่นเหล็กสําหรับวางเครื่ องวัด
แขนกล 2 แขน และมีแผ่นพลาสติกติดกับแผ่นเหล็กเพื่อป้ องกันไม่ให้วางเครื่ องวัดแขนกลเลยจุดที่ตอ้ งการ ใช้ใน
การยึดเกาะกับรางรถไฟเพื่อเป็ นฐานในการวางเครื่ องวัดแขนกล 2 แขน เพื่อให้การวัดของแขนกลอยูใ่ นตําแหน่งเดิม
ทุกครั้งในการวัด

Fig. 4 Bracket
หั วรางจําลอง
เป็ นหัวรางจําลองที่ ออกแบบขึ้ นมาด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS เพื่อให้รู้ค่าความสึ กของรางที่ แน่ นอน
ทําขึ้นมาจากไม้อดั โดยมีท้ งั หมด 3 รู ปแบบดัง Fig. 5

Fig. 5 Rail Wear Models
การติดตั้งเครื่ องวัด
ในงานวิจยั นี้ จะติ ดตั้งเครื่ องวัดแขนกลไว้กบั อุปกรณ์ยึดเกาะราง โดยเครื่ องวัดจะอยู่บริ เวณด้านบนแผ่น
เหล็ก ชิ ด กับ ขอบแผ่นอะลู มิเ นี ยมแผ่นหน้า และแผ่นพลาสติ ก เมื่ อวางได้ต าํ แหน่ งที่ ต ้องการแล้วแผ่นเหล็กและ
เครื่ องวัดแขนกลจะยึดติ ดกันด้วยแม่เหล็กที่ ฐานของเครื่ องวัด หลังจากนั้นวางแขนกลตัวที่ 2 ไว้บนน๊อตที่ อยู่ใต้จุด
กําเนิดเล็กน้อย เพื่อใช้ตาํ แหน่งนี้เป็ นจุดอ้างอิง Fig. 6
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Fig. 6 Two Arm Mechanism at Reference Position
หลังจากติดตั้งเครื่ องวัดแขนกล ทําการวัดความยาวและวัดมุมตามระบบพิกดั เชิงขั้วของแขนที่ 1 และ 2 ตาม
Fig. 3 เพื่อนํามาใช้ใน Equation 3 และ 4
วิธีสอบเทียบ
เก็บค่า θA และ θB ที่ได้จากเครื่ องวัดแขนกล แล้วนําค่าทุกค่ามาแทนลงใน Equation 3 และ 4 จะได้เป็ น
(3)
x = 65cos (θA- 47.4) + 98cos (θA + θB - 47.4 – 187.51)
y = 65sin (θA- 47.4) + 98sin (θA + θB - 47.4 – 187.51)
(4)
จากนั้นนําผลที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับค่าที่ได้จากเครื่ อง CMM เพื่อทําการหาค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์สูงสุ ด
max (Δx) และ max (Δy) จะได้ผลลัพธ์ออกมาดัง Fig. 7 โดยจากภาพแกนในแนวนอน คื อ แนวแกน X และแกนใน
แนวตั้งคือแนวแกน Y มีหน่วยเป็ นมิลลิเมตรทั้ง 2 แกน ค่าที่อยูใ่ นกราฟคือตําแหน่งต่าง ๆ ที่วดั ได้ในแนวแกน X และ
แกน Y

Fig. 7 Compare Result between Tool and CMM
เมื่อพล๊อตกราฟและทําการคํานวณด้วยโปรแกรม MATLAB จะเห็นได้วา่ ค่า Δx และ Δy ตามแนวแกน x
และ y มีค่าเท่ากับ 5.059 มม. และ 5.228 มม. ตามลําดับ ซึ่ งเมื่อลบรัศมีของ Round Nut ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 4.99 มม. ออก ก็
จะเหลือค่า Δx และ Δy เป็ น 0.069 มม. และ 0.238 มม. ตามลําดับ
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การวัดค่ าหั วรางจําลอง
นําหัวรางจําลองตัวที่ตอ้ งการจะวัดมาติดที่ปลายของรางรถไฟตาม Fig. 8 เพื่อให้ได้มีจุดกําเนิ ดเดียวกับการ
วัดหัวรางจริ ง

Fig. 8 Measured Rail Wear Model 1, 2 and 3
การวัดการสึ กหรอของหั วราง
การวัดการสึ กหรอของหัวรางที่กาํ หนดได้โดย International Union of Railways (UIC) มีการกําหนดได้ตาม
Fig. 9 โดยมีการวัดระยะการสึ กของหัวรางในแนวดิ่ง w1 เทียบกับรู ปทรงของหัวรางเดิม และมีการวัดระยะการสึ กของ
หัวรางในแนวระดับ w2 เทียบกับรู ปทรงของหัวรางเดิม และระยะการสึ กของหัวรางในแนวเส้นทแยงมุม w3 เทียบกับ
รู ปทรงหัวรางเดิ ม โดยแนวของเส้นทแยงมุม 45 องศาวัดจาดจุดสัมผัสระหว่างขอบรางและเส้นสัมผัสที่ ทาํ มุม 45
องศากับแนวระดับในทิศทางตามเข็มนาฬิกา และลากเส้นทแยงมุมจากจุดสัมผัสนั้นมาตัดกับเส้นแนวดิ่ งที่ลากลงมา
จากสันราง (วิชยั , 2563) ซึ่ งค่าพิกดั การสึ กสู งสุ ดที่กาํ หนดให้ใช้ได้ของหัวราง BS100A คือไม่เกิน 27% ของเนื้อที่หน้า
ตัดหัวราง (สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร, 2561)

Fig. 9 UIC Rail Head Wear Measurement
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

หลังจากเก็บข้อมู ลจากการวัด หัวรางทั้ง 3 แล้ว นํา ผลที่ ไ ด้มาพล๊อตกราฟในโปรแกรม MATLAB แล้ว
เปรี ยบเทียบผลกับผลที่ได้จากรางจริ ง จะได้ดงั Fig. 10 และ Table 1

Fig. 10 Compare Result of Real Rail, Rail Wear Model 1, Rail Wear Model 2, and Rail Wear Model 3
Table 1 Result
Real Wear Model
1
2
3

Measured Wear Axis

Result (mm.)

Real Value (mm.)

w1
w2
w3
w1
w2
w3
w1
w2
w3

12.634
0.987
10.97
3.257
17.129
17.441
4.1
23.293
22.18

13
0
10.49
4.72
17.30
17.42
5.49
25.47
22.01

Absolute Error (Δ)
(mm.)
0.366
0.987
0.48
1.463
0.171
0.021
1.39
2.17
0.17

โดยภาพใน Fig. 10 แกนในแนวนอน คื อ แนวแกน X และแกนในแนวตั้งคื อแนวแกน Y มี หน่ ว ยเป็ น
มิลลิเมตรทั้ง 2 แกน ค่าที่อยูใ่ นกราฟคือตําแหน่งต่าง ๆ ที่วดั ได้ในแนวแกน X และ แกน Y
จาก Table 1 จะได้ว่า ค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์ของหัวรางจําลองทั้งสามแบบ มีค่าสู งสุ ดอยู่ที่ 2.17 มม. ซึ่ ง
เมื่ อนํามาเที ยบกับค่ าความผิดพลาดสัมบู รณ์ สูงสุ ด ที่ มีค่า max (Δx) และmax( Δy) เป็ น 0.069 มม. และ 0.238 มม.
ตามลําดับ แล้ว จะเห็นได้ว่าเมื่อนําเครื่ องมือไปวัดกับหัวรางจําลองแล้วมีค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์มากกว่าค่าความ
ผิดพลาดสัมบูรณ์สูงสุ ด แต่เนื่ องจากหัวรางจําลองที่สร้างมามีขนาดเล็กกว่าหัวรางจริ ง และมีความผิดพลาดที่เกิดจาก
มนุษย์ เช่น การติดหัวรางจําลองเอียง ตามที่เห็นดังตัวอย่าง Fig. 11
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Fig. 11 The Gap between Rail Wear Model and Real Rail & Human Error
จึ งทําให้สามารถสรุ ปได้ว่าเครื่ องมื อวัดแขนกลสองแขนที่ ทาํ การพัฒนาขึ้ นมาสามารถใช้ในการวัด การ
สึ กหรอของรางได้

สรุ ป

จากการนําเครื่ องมือวัดแขนกลสองแขนมาทดสอบด้วยการนํามาเทียบผลที่ วดั หัวรางจริ งได้กบั ผลที่วดั ด้วย
เครื่ อง CMM ได้ผลดัง Fig. 7 และนําเครื่ องวัดแขนกลสองแขนมาวัดหัวรางสึ กจําลองได้ผลดัง Table 1 แล้วนําค่าความ
ผิดพลาดสัมบูรณ์มาเปรี ยบเที ยบกัน จะได้ว่าเครื่ องวัดแขนกลที่ พฒั นาขึ้ นมาสามารถนํามาใช้ในการวัดการสึ กหรอ
ของหัวรางได้จริ ง
ทว่าในการทําวิจยั ครั้งนี้ ยังมีความผิดพลาดจากหัวรางจําลองที่มีขนาดเล็กกว่าหัวรางจริ ง และความผิดพลาด
ในการติดตั้งหัวรางจําลองที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ ดังนั้นในการนําไปใช้ในพื้นที่จริ งจึงไม่เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าว
อย่างไรก็ตามในการนําอุปกรณ์ไปใช้ในพื้นที่จริ ง จะต้องทําการพัฒนาเครื่ องวัดแขนกลสองแขนให้สามารถ
ทํางานและบันทึกข้อมูลได้โดยไม่ตอ้ งเชื่อมสายอุปกรณ์กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกในการพกพาอุปกรณ์
ไปใช้งานในพื้นที่จริ ง
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ขอขอบพระคุณ นาย เลิศ ทองเจือ ที่ได้กรุ ณาช่วยเหลือในการทําหัวรางสึ กจําลองและอุปกรณ์ยึดเกาะรางขึ้นมา
ขอขอบพระคุณ นาย พงษ์ศกั ดิ์ รุ จิพืช ที่ได้ช่วยเหลือในการให้ขอ้ มูลของหัวรางจริ งที่วดั ด้วยเครื่ อง CMM
ขอขอบพระคุ ณ นางสาว เวธกา กนกเวชยัน ต์ รวมถึ ง ทุ ก คนที่ ช่ ว ยเหลื อ และให้ก ํา ลัง ใจกัน ตลอดมา
ขอขอบพระคุณ ณ ที่น้ ี
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เวลาเข้ าสู่ สมดุลของระบบปรั บความดันไฮดรอลิกร่ วมกับวาล์ วเปิ ดปิ ดความเร็วสู ง
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ นาํ เสนอเวลาเข้าสู่ สมดุล ของระบบปรับความดันไฮดรอลิก ด้วยไฮดรอลิกทรานส์ฟอร์ เมอร์ ทาํ งาน
ร่ วมกับวาล์วเปิ ดปิ ดความเร็ วสูง เป้ าหมายของงานวิจยั คือ การคํานวณหาเวลาเข้าสู่ สมดุลเมื่อเปลี่ยนแปลงค่า duty ratio ของ
สัญ ญาณสั่ง การทํา งานของวาล์ว และสัด ส่ ว นการกระจัด ของมอเตอร์ ต่ อ ปั๊ ม โดยที่ ร ะบบปรั บ ความดัน ไฮดรอลิ ก ที่
ทําการศึกษานั้น ประกอบด้วยวาล์วเปิ ดปิ ดความเร็ วสูง วาล์วกันกลับ ไฮดรอลิกทรานส์ฟอร์เมอร์แบบมาตรฐานติดตั้งล้อตุน
กําลัง และวาล์วลิ้น หลักการทํางานของระบบเริ่ มจากวาล์วเปิ ดปิ ดความเร็ วสู งได้รับสัญญาณ PWM ที่มีค่า duty ratio และ
ความถี่เป็ นตัวแปรในการสั่งทํางาน เป็ นการสลับทอร์กไฮดรอลิกที่ทางขาเข้าของไฮดรอลิกทรานส์ฟอร์ เมอร์ มีผลทําให้ไฮ
ดรอลิกทรานส์ฟอร์ เมอร์ หมุนสลับขึ้น-ลง และเข้าสู่ สมดุลเนื่ องจากการต้านการไหลที่ทางออกด้วยวาล์วลิ้น จากการศึกษา
พบว่าการเพิ่มทั้งค่า duty ratio และสัดส่วนการกระจัดมอเตอร์ต่อปั๊ ม ส่งผลทําให้เวลาเข้าสู่สมดุลลดลง
คําสําคัญ: วาล์วความเร็ วสูง, เวลาเข้าสู่สมดุล, ไฮดรอลิกทรานส์ฟอร์เมอร์

Abstract

Settling time of a hydraulic pressure converter with a hydraulic transformer working with high-speed on-off valve
is studied in the paper. The goal of the research is to calculate the settling time by changing the duty ratio of the PWM
signal and motor-to-pump displacement ratio. The system consists of a high-speed on-off valve driven by a PWM signal,
a check valve, a conventional hydraulic transformer with flywheel, and a throttle valve. The system is started by sending a
PWM signal with a duty ratio and frequency signal as control variables to a high-speed on-off valve. The control signal
forces the opening and closing of the hydraulic torque on the inlet side of the hydraulic transformers. This causes the
hydraulic transformers speed to rise and fall. The steady-state is then reached by the load pressure created by the throttle
valve. The results shown that increasing both the duty ratio and the motor-to-pump displacement ratio resulted in the
reduction of settling time.
Keywords: high-speed valve, hydraulic transformer, settling time
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คํานํา

เวลาเข้าสู่ สมดุลเป็ นค่าที่ แสดงถึ งความรวดเร็ วในการตอบสนองต่ อสัญญาณควบคุม การตอบสนองที่
รวดเร็ วจะส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพของระบบ เช่ นเดี ยวกันกับระบบควบคุ มความดันที่ ตอ้ งการการตอบสนองที่
รวดเร็ ว สําหรับการควบคุมความดันแบบต่อเนื่ อง ที่ ควบคุมด้วยวาล์วเซอร์ โว (servo valve) และวาล์วพรอพพอร์
ชันนัล (proportional vavle) มีค่าใช้จ่ายสู งจึงจะมีความแม่นยํา อีกทั้งการออกแบบระบบควบคุมยังมีความซับซ้อน
ด้วยข้อจํากัดดังกล่าว วาล์วเปิ ดปิ ดจึงถูกนํามาใช้ทดแทนการควบคุมด้วยวาล์วแบบต่อเนื่ อง ในการใช้วาล์วเปิ ดปิ ดที่
ทํางานเพียงสองตําแหน่งคือเปิ ดสุ ดและปิ ดสุ ด จะส่ งผลต่อการแกว่งของผลตอบสนองที่ได้ แต่การลดการแกว่งของ
สัญญาณสามารถทําได้โดยการสลับวาล์วด้วยความถี่สูง
การประยุกต์ใช้วาล์วเปิ ดปิ ดกับระบบควบคุมความดันและควบคุมในงานไฮดรอลิกนั้น มีการศึ กษาและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่ องด้วยคุณสมบัติของวาล์วที่ควบคุมง่ายไม่ซบั ซ้อน งานวิจยั ของ Jeong and Kim (2001) ได้ศึกษา
การควบคุมความดันไฮดรอลิก ด้วยวาล์วเปิ ดปิ ดความเร็ วสู ง การวิเคราะห์ได้รวมผลของพลศาสตร์ ของวาล์วด้วย
ซึ่ งพบว่าความดันเฉลี่ยนั้นขึ้นอยู่กบั ค่า duty cycle และความถี่ของสัญญาณสัง่ ทํางาน ส่ วนขนาดการแกว่งจะขึ้นอยู่
กับค่า duty cycle และความถี่เช่นกัน หลักการทํางานของวาล์วเปิ ดปิ ดคือปิ ดสุ ดและปิ ดสุ ดเท่านัน่ จึงทําให้สญ
ั ญาณ
ขาออกมี การแกว่งขึ้ นและลงสลับกัน เพื่ อความราบเรี ยบของสัญญาณที่ ได้จาํ เป็ นต้องมี ตวั เหนี่ ยวนําไฮดรอลิก
(hydraulic indutor) รวมถึงวาล์วเปิ ดปิ ดต้องทํางานด้วยความถี่สูง งานวิจยั ของ Wang et al. (2011) ทําการออบแบบ
ระบบปรั บความดันด้วยวาล์วเปิ ดปิ ดความเร็ วสู ง โดยใช้มอเตอร์ ไฮดรอลิ กติ ดตั้งล้อตุ นกําลัง ทําหน้าที่ เป็ นตัว
เหนี่ ย วนํา ไฮดรอลิ ก โดยวงจรที่ อ อกแบบเหมื อ นกับ วงจรสวิ ต ช์โ หมดบัค คอนเวอร์ เ ตอร์ (switchmode buck
converter) ในวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ การสลับการทํางานของวาล์ว พบว่าความดันเฉลี่ยที่ทางออกของภาระโหลดนั้น
ขึ้นอยู่กบั ค่า duty cycle ของสัญญาณ PWM และสามารถปรับความดันได้อย่างต่อเนื่ อง แต่ไม่เกินความดันจากต้น
กําลังไฮดรอลิ ก (supply pressure) นอกจากนี้ ย งั มี ร ะบบที่ สามารถเพิ่ มความดันให้สูงกว่าความดันต้นกํา ลัง ซึ่ ง
เรี ยกว่าบู สท์คอนเวอร์ เตอร์ ดงั แสดงในงานวิจยั ของ Feng et al. (2013) โดยการใช้มอเตอร์ ติดตั้งล้อตุ นกําลัง ทํา
หน้าที่เป็ นตัวเหนี่ ยวนําไฮดรอลิก การออกแบบวงจรเหมือนกับวงจรสวิตช์โหมดบูสท์คอนเวอร์เตอร์ (switchmode
boost converter) ในระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าสามารถปรับความดันได้สูงกว่าความดันต้น
กําลังไฮดรอลิก นอกจากการใช้มอเตอร์ เป็ นตัวเหนี่ ยวนําไฮดรอลิกแล้ว ยังมีตวั เหนี่ ยวนําอีกประเภทหนึ่ งที่ ใช้ใน
วงจรไฮดรอลิ ก คื อการใช้ท่อเหนี่ ยวนํา (inertance tube) (Pan et al., 2014; Pan and Plummer, 2018; Wiens, 2016)
เนื่ องจากค่าเหนี่ ยวนําขึ้นอยูก่ บั ความยาวของท่อ การใช้ท่อความยาวเป็ นตัวเหนี่ ยวนําจึงมีขอ้ จํากัดเรื่ องพื้นที่ในการ
ติดตั้ง
วาล์วเปิ ดปิ ดมีขอ้ ได้เปรี ยบคือควบคุมง่าย การตอบสนองเร็ ว คงทนต่อความปนเปื้ อนของนํ้ามันไฮดรอลิก
จึ งทําให้มีงานวิจยั ที่ ศึกษาเกี่ ยวกับการออกแบบและพัฒนาวาล์ว เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานของวาล์ว การ
ออกแบบวาล์วเปิ ดปิ ดแบบหมุนเป็ นงานที่ศึกษาถึงการบังคับวาล์วด้วยกลไกการหมุน ดังแสดงในงานวิจยั ของ Tu
et al. (2008) ด้วยข้อจํากัดของวาล์วที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือเกิดการแกว่ง หรื อการกระเพื่อมของผลตอบสนองตามการ
สั่งของสัญญาณ PWM การลดการแกว่งสามารถทําได้โดยการบังคับวาล์วเปิ ดปิ ดด้วยความเร็ วสู ง โดยมีงานวิจยั ที่
ศึกษาถึงความถี่ของวาล์วที่สูงถึง 200 Hz ประยุกต์ใช้งานกับระบบควบคุมไฮดรอลิก (Ouyang et al., 2008) และอีก
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คุณสมบัติของวาล์วคือต้องตอบสนองเร็ วโดยมีงานที่ ศึกษาการตอบสนองของวาล์วเร็ วที่ 1 มิลลิวินาที และมีการ
ประยุกต์ใช้กบั ระบบเครื่ องยนต์ดีเซลเพื่อสัง่ จ่ายนํ้ามัน (Passarini and Nakajima, 2003)
ระบบไฮดรอลิกมีอุปกรณ์ที่เรี ยกว่าไฮดรอลิกทรานส์ ฟอร์ เมอร์ ใช้สําหรับปรับกําลังทางไฮดรอลิก การ
ควบคุมโดยทัว่ ไปเป็ นการควบคุมแบบต่อเนื่ องด้วยการเปลี่ยนแปลงการกระจัดของแต่ละทางการไหล (Lee and Li,
2018; Shen et al., 2013) ขณะเดี ย วกัน มี ห ลายงานวิ จัย ที่ นํา วาล์ว เปิ ดปิ ดมาใช้แ ทนระบบที่ ค วบคุ ม ด้ว ยวาล์ว
แบบต่ อ เนื่ อ ง ถึ งแม้ว่า วาล์วเปิ ดปิ ดจะมี ข ้อ ดี คื อ ควบคุ ม ง่ า ยและค่ า ใช้จ่า ยตํ่า แต่ ผ ลที่ ไ ด้จะเกิ ด การแกว่ ง ของ
ผลตอบสนอง ซึ่ งสามารถลดได้โดยการใช้ลอ้ ตุ นกําลัง เพื่ อศึ กษาผลการตอบสนองของระบบ ในงานวิจยั นี้ จึง
นําเสนอการคํานวณเวลาเข้าสู่ สมดุล กับระบบปรับความดันด้วยวาล์วเปิ ดปิ ดความเร็ วสู งโดยใช้ไฮดรอลิกทรานส์
ฟอร์เมอร์แบบมาตรฐานเป็ นตัวเหนี่ยวนําไฮดรอลิก
2
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Fig. 1 Pressure converter system with high-speed on-off valve and hydraulic transformer

อุปกรณ์ และวิธีการ
หลักการทํางานระบบปรั บความดันด้ วยวาล์ วเปิ ดปิ ดความเร็ วสู งร่ วมกับไฮดรอลิกทรานส์ ฟอร์ เมอร์
งานวิจยั นี้เป็ นการวิเคราะห์ระบบให้เป็ นอุดมคติดว้ ยสมการคณิ ตศาสตร์ พร้อมทั้งหาคําตอบด้วยโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ระบบปรั บความดันไฮดรอลิ กด้วยวาล์วเปิ ดปิ ดความเร็ วสู งร่ วมกับไฮดรอลิ กทรานส์ ฟ อร์ เมอร์
ประกอบด้วย วาล์วเปิ ดปิ ดความเร็ วสู งสลับเปิ ดปิ ดความดันจากต้นกําลังด้วยการสั่งงานผ่านสัญญาณ PWM วาล์ว
กันกลับ (check valve) ไฮดรอลิกทรานส์ฟอร์ เมอร์ แบบมาตรฐาน (conventional hydraulic transformer) ติ ดตั้งล้อ
ตุนกําลัง วาล์วลิ้น (throttle valve) ซึ่ งแสดงดัง Fig. 1 ไฮดรอลิกทรานส์ฟอร์ เมอร์ แบบมาตรฐานมีส่วนประกอบที่
เป็ นมอเตอร์และปั๊มไฮดรอลิก ตําแหน่งระหว่างการติดตั้งวาล์วเปิ ดปิ ดความเร็ วสู ง มอเตอร์และวาล์วกันกลับเรี ยกว่า
ถังความดันสลับ (switching chamber) ทางเข้ามอเตอร์รับทอร์กของไหลจากถังความดันสลับที่ได้จากการสลับวาล์ว
เปิ ดปิ ด ส่ วนทางออกมีปั๊มไฮดรอลิก และต้านการไหลด้วยวาล์วลิ้นเป็ นการจําลองภาระโหลด
การทํางานเริ่ มจากการเปิ ดสัญญาณ PWM เป็ นการสั่งวาล์วเปิ ด ความดันและอัตราการไหลในถังความดัน
สลับมีค่าเท่ากับความดันต้นกําลัง มอเตอร์ รับทอร์ กของไหลและหมุนด้วยความเร็ วเร่ งขึ้ นขับล้อตุนกําลังและปั๊ ม
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ความดันที่ทางออกของปั๊ มสู งขึ้นด้วยการจําลองจากการต้านของวาล์วลิ้น ความเร็ วรอบของไฮดรอลิกทรานส์ฟอร์
เมอร์และความดันที่ได้เป็ นความดันขาขึ้น แสดงดัง Fig. 2a เป็ นสถานะของการสะสมพลังงานในล้อตุนกําลัง
การปิ ดสัญญาณ PWM เป็ นการสั่งวาล์วปิ ด ความดันในถังความดันสลับจะลดลงอย่างรวดเร็ ว แต่ไฮดรอ
ลิกทรานส์ฟอร์เมอร์ยงั คงหมุนต่อด้วยความเฉื่ อยของล้อตุนกําลัง จึงทําให้ดูดนํ้ามันจากถังพักผ่านวาล์วกันกลับ ไม่
มีทอร์ กขับมอเตอร์ แต่ระบบถูกต้านโดยภาระโหลดที่ เป็ นวาล์วลิ้น ทําให้ไฮดรอลิกทรานส์ฟอร์ เมอร์ มีความเร็ ว
ส่ งผลให้ความดันภาระโหลดลดลง แสดงดัง Fig. 2b ระบบจะทํางานสลับเปิ ดอีกครั้งและเป็ นเช่ นนี้ ต่อไปตามการ
สัง่ การทํางานของวาล์ว ในการวิเคราะห์เพื่อหาความเร็ วและความดันนั้นกําหนดวาล์วตอบสนองอย่างรวดเร็ วตาม
สัญญาณ PWM
Ps , Qs
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2

1

3

Qcheck
7

Qm

4 Jw

Qp

QL

4 Jw

3
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a) On stage

PL

Pm

1

6

5

2

Ps , Qs

PL

Pm

6

5
Qp

Qm

QL

b) Off stage

Fig. 2 Working process of pressure converter system

การวิเคราะห์ ระบบปรั บความดัน
เป็ นการวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ยของความดันภาระโหลด โดยกําหนดให้ ที่ สภาวะคงตัวระบบสลับการ
ทํางานด้วยความถี่สูง จึ งสามารถประมาณความเร็ วรอบของไฮดรอลิกทรานส์ฟอร์ เมอร์ ให้มีค่าคงที่ และจากการ
พิจารณาสมการการเคลื่อนที่ของไฮดรอลิกทรานส์ฟอร์ เมอร์ โดยทอร์ กขับคือ ทอร์ กการไหลจากถังความดันสลับ
และทอร์กที่ตา้ นคือ ทอร์กจากภาระโหลด ซึ่ งจําลองโดยวาล์วลิ้น จะได้
Pm Dm − PL D p = J

โดยที่

dω
+ Bω
dt

(1)

คือความดันทางเข้ามอเตอร์
P
คือความดันภาระโหลดหรื อความดันที่ทางออกปั๊ม
D
คือการกระจัดของมอเตอร์
คือการกระจัดของปั๊ม
D
คือโมเมนต์ความเฉื่ อยรวมระหว่างมอเตอร์ ล้อตุนกําลังและปั๊ม
J
คือสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานหนืดรวม
B
อย่า งไรก็ต าม เนื่ องจากที่ ส ภาวะคงตัว ค่ า เฉลี่ ย ของความดันภาระโหลด หรื อความเร็ วรอบไม่ มีการ
เปลี่ยนแปลงตามเวลา และหากไม่คิดผลของความหนื ด จะทําให้สามารถหาผลความความดันตกเฉลี่ยในหนึ่ งคาบ
ของสัญญาณ ได้จากผลต่างระหว่างความดันระบบและความดันในถังสลับ ∆P = P − P ส่ วนสมการการไหลผ่าน
วาล์วเปิ ดปิ ด จะสามารถหาได้จากสมการอัตราการไหล ตาม Equation 2
Pm
L

m

p

s
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( Ps − Pm ) D

(2)

คืออัตราการไหลผ่านวาล์วเปิ ดปิ ดความเร็ วสู ง
k
คือค่าคงที่การไหลผ่าน kq = Cd 2 / ρ
C
คือค่าสัมประสิ ทธิ์ การต้านทานการไหล
คือความหนาแน่นของนํ้ามันไฮดรอลิก
ρ
A
คือพื้นที่หน้าตัดของวาล์วเปิ ดปิ ดความเร็ วสู ง
คือค่า duty ratio
D
P
คือความดันระบบ
อัตราการไหลของภาระโหลด คื ออัตราการไหลผ่านวาล์วลิ้น ซึ่ งอัตราการไหลผ่านวาล์วลิ้น สามารถ
คํานวนได้จากความสัมพันธ์ของสมการการไหลผ่านช่องแคบ (orifice) ซึ่ งเป็ นการจําลองภาระโหลด ตาม Equation
3
QHSV
q

d

v

s

(3)

Qt = kq At PL

โดยที่

คืออัตราการไหลผ่านวาล์วลิ้น
A
คือพื้นที่หน้าตัดวาล์วลิ้น
ส่ ว นการไหลของมอเตอร์ แ ละปั๊ ม จะได้มาจากผลคู ณ ระหว่า งความเร็ วรอบและการกระจัด นั่นคื อ
Q = ω D และ Q = ω D ตามลําดับ ซึ่ งเป็ นสมการของปั๊ มและมอเตอร์ ใ นอุด มคติ ไม่มีการคิ ดของการสู ญเสี ย
ของระบบ เมื่อมอเตอร์และปั๊ มประกอบกันขึ้น เป็ นไฮดรอลิกทรานส์ฟอร์เมอร์ ทั้งสองจะมีเพลาหมุนร่ วมกัน อัตรา
การไหลก็จะเท่ากัน ดังนั้น จะได้
Qt
t

p

p

m

m

Qm =

Dm
Qp
DP

(4)

อัตราการไหลของปั๊ มคื ออัตราการไหลผ่านภาระโหลด Q = Q และอัตราการไหลผ่านวาล์วเปิ ดปิ ดคื อ
อัตราการไหลที่ ผ่านมอเตอร์ Q = Q ความสัมพันธ์ของ Equation 2, 3 และ4 จะได้ความสัมพันธ์ของสมการ
ความดันที่ได้จากการวิเคราะห์ดว้ ยสมการการไหล Equation 5
p

HSV

t

m

D
DP

m
kq At
( Ps − Pm ) D =

kq Av

PL

(5)

Equation 1 และ 5 เมื่อพิจารณาสภาวะคงตัวและความหนืดจากของไหลมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับความดัน
จากต้นกําลัง ที่สภาวะคงตัวความดันภาระโหลดสมมูล (equivalent load pressure) จะคํานวณได้ตาม Equation 6
PL =

Ps D
 D kq At 
D+ m
 D k A 
Dm
 p q v 
Dp

2

(6)

การคํานวณเวลาสู่ สมดุล
การคํานวณเวลาสู่ สมดุล คํานวณจากการกําหนดความดันเฉลี่ยของการสลับวาล์วเท่ากับผลคูณระหว่าง
ความดันระบบและค่า duty ratio ( P = P D ) (Wang et al., 2011) พลศาสตร์ ของมอเตอร์ และปั๊ มที่ ได้เป็ นสมการ
เชิงอนุพนั ธ์อนั ดับหนึ่งไม่เชิงเส้น ตาม Equation 7
m

s

542

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

dω
a − bω 2 =
dt

(7)

3
Dm
1 Dp
โดยที่ a P=
,
=
D
b
s
J
J kq2 At2

การหาผลเฉลยของสมการพลศาสตร์จะได้เป็ นดัง Equation 8
=
ω

a
b

2


1 − 2 ab ⋅t

+ 1
 e

(8)

ความเร็ วรอบเพลามอเตอร์ ซ่ ึ งต่อร่ วมกับปั๊ มไฮดรอลิกนั้น เมื่อระบบเข้าสู่ สมดุลแล้วหาได้จากการหาค่า
ลิมิตของสมการ (8) เมื่อเวลาเข้าสู่ ค่าอนันต์จะได้ความเร็ วรอบ ตาม Equation 9
ωss =

a
b

(9)

สําหรับการหาเวลาเข้าสู่ สมดุลหาได้โดยการคิด 98% ของค่าสุ ดท้าย เมื่อแทนค่าที่เวลาสู่ สมดุลในสมการ
ผลเฉลย แล้วทําการแก้สมการหาเวลา เวลาที่ได้น้ นั คือเวลาสู่ สมดุล

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

เวลาเข้าสู่ สมดุลแสดงถึงความเร็ วในการตอบสนองของระบบ ซึ่ งเป็ นเวลาของสภาวะชัว่ ครู่ การวิเคราะห์
หาเวลาสู่ สมดุลจะทําการเปรี ยบเทียบสองกรณี คือ เมื่อเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการกระจัดมอเตอร์ ต่อปั๊ ม และค่า duty
ratio
ผลการตอบสนองกรณี ที่สัดส่ วนการกระจัดมอเตอร์ ต่อปั๊ มเท่ากับ 1 ที่ ค่า duty ratio เท่ากับ 0.5 ความดัน
และความเร็ วเฉลี่ยที่ สภาวะคงตัวเท่ากับ 49.7 บาร์ และ 292 รอบต่อนาที ตามลําดับ จะได้เวลาเข้าสู่ สมดุลเท่ากับ
3.12 วินาที หากเปรี ยบเที ยบกับเมื่ อเพิ่ มสัดส่ วนการขจัดมอเตอร์ ต่อปั๊ มเป็ น 2 ต่ อ 1 โดยเพิ่ มการกระจัดมอเตอร์
ความดันและความเร็ วรอบเฉลี่ยที่สภาวะคงตัวเท่ากับ 96.6 บาร์ และ 407 รอบต่อนาที ตามลําดับ มีเวลาเข้าสู่ สมดุล
เท่ากับ 2.20 วินาที นัน่ คือการเพิ่มสัดส่ วนการกระจัดโดยการเพิ่มการกระจัดมอเตอร์ ให้เป็ น 2 เท่า มีผลทําให้เวลา
ตอบสนองเร็ วขึ้น 29.49% แต่ค่าเฉลี่ยเมื่อระบบเข้าสู่ สมดุลนั้นมีค่าที่แตกต่างกัน สําหรับสัดส่ วนการกระจัดมอเตอร์
ต่อปั๊ มเป็ น 1 ต่อ 0.5 (ลดการกระจัดของปั๊ ม) ความดันและความเร็ วรอบที่ สภาวะคงตัวเท่ากับ 96.6 บาร์ และ 815
รอบต่อนาที ตามลําดับ มีเวลาเข้าสู่ สมดุลเท่ากับ 8.63 วินาที นัน่ คือการลดการกระจัดของปั๊ มทําให้เวลาเข้าสู่ สมดุล
เพิ่มขึ้น 176.6% เมื่อเทียบกับกรณี ที่สัดส่ วนการกระจัดมอเตอร์ ต่อปั๊ มเท่ากับ 1 แสดงการตอบสนองความเร็ วรอบ
และความดันภาระโหลด ดัง Fig. 3a และ 3b ตามลําดับ
สําหรับการเปลี่ยนแปลงค่า duty ratio ซึ่ งคือค่าสัดส่ วนเวลาเปิ ดสัญญาณในหนึ่งคาบ หากเปรี ยบเทียบเวลา
เข้าสู่ สมดุลกรณี ที่สัดส่ วนมอเตอร์ ต่อปั๊ มเท่ากับ 1 จะเห็นว่าการเพิ่ม duty ratio ตั้งแต่ 0.2 ถึง 0.8 โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ
0.2 มีเวลาเข้าสู่ สมดุลเท่ากับ 4.76, 3.91, 3.41, 3.12, 2.82, 2.60 และ 2.44 วินาที ตามลําดับ ดังแสดงใน Fig. 4 จะเห็น
ว่า เวลาเข้าสู่ สมดุลมีค่าลดลงเมื่อ duty ratio เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกันกับกรณี ที่สดั ส่ วนการกระจัดมอเตอร์ต่อปั๊ มเท่ากับ
2:1 และ 1:0.5 มีเวลาเข้าสู่ สมดุลลดลงเมื่อค่า duty ratio เพิ่มขึ้นเช่นกัน นัน่ คือเวลาในการตอบสนองของระบบมีค่า
เร็ วขึ้นเมื่อเพิ่มค่า duty ratio เนื่องจากการที่เพิ่มค่า duty ratio นั้นเป็ นการเพิ่มสัดส่ วนเวลาในการเปิ ด นัน่ คือมอเตอร์
ได้รับทอร์กไฮดรอลิกในช่วงเวลายาวนานกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่า duty ratio ที่ต่าํ กว่า จึงทําให้ความเร็ วรอบเพลา
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มอเตอร์ หมุนได้เร็ วมากกว่าก่อนที่ วาล์วจะปิ ดการไหลด้วยการสั่งของสัญญาณ PWM ซึ่ งจะทําให้ความดันภาระ
โหลดสัมพันธ์กบั ความเร็ วรอบเช่นกัน
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Fig. 3 Rotary speed and load pressure response
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สรุ ป

ในการประยุกต์วาล์วเปิ ดปิ ด ทํางานร่ วมกับไฮดรอลิกทรานส์ฟอร์เมอร์ เพื่อปรับความดันในระบบไฮดรอ
ลิ ก วาล์วจะทํางาน โดยการสลับเปิ ดและปิ ด จึ งทําให้ผลตอบสนองมี การแกว่งเกิ ดขึ้ น ดังนั้น เพื่ อศึ กษาผลการ
ตอบสนองของระบบ จึงนําเสนอผลของการเปลี่ยนแปลงค่า duty ratio และสัดส่ วนการกระจัดของมอเตอร์ต่อปั๊ม ที่
มี ต่อเวลาเข้าสู่ สมดุ ล โดยที่ ส่ วนแรกคื อการเพิ่ มค่ า duty ratio มี ผลให้เวลาเข้าสู่ สมดุ ลลดลง ทําให้ระบบมี การ
ตอบสนองที่ เ ร็ วขึ้ น ทั้งนี้ เนื่ องจาก การเพิ่ ม duty ratio เป็ นการเพิ่ มสัด ส่ วนเวลาเปิ ดของสัญญาณในหนึ่ งคาบ
ช่วงเวลาเปิ ดที่นานขึ้น ทําให้ไฮดรอลิกทรานส์ฟอร์ เมอร์ ได้รับทอร์กไฮดรอลิกจากต้นกําลังไฮดรอลิกมากขึ้น เวลา
เข้าสู่ สมดุ ลจึ งมี ค่าลดลง สําหรั บทุ กกรณี ของสัดส่ วนการกระจัดมอเตอร์ ต่อปั๊ ม ส่ วนที่ สอง เมื่ อเปลี่ ยนแปลงค่า
สัดส่ วนการกระจัดมอเตอร์ ต่อปั๊ ม โดยการเพิ่มการกระจัดมอเตอร์ มีผลทําให้ระบบตอบสนองได้เร็ วขึ้น สําหรับทุก
ค่า duty ratio ส่ วนการลดการกระจัดของปั๊ม มีผลทําให้ระบบตอบสนองได้ชา้ ลง สําหรับทุกค่า duty ratio
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ ศึกษาการจําลองอพยพหนี ไฟของผูใ้ ช้อาคารโรงงานผลิตถุงลมนิ รภัย ด้วยโปรแกรม Pathfinder เพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งเส้นทางหนี ไฟ ให้สอดคล้องตามกฎหมาย และเกิ ดความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้อาคาร โดย
อาคารที่ จาํ ลองการอพยพหนี ไฟเป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กมี ช้ นั ลอย มีพ้ืนที่ รวมทั้งหมด 7,130 ตารางเมตร และมี
จํานวนผูใ้ ช้อาคารรวม 607 คน ซึ่ งทําการจําลองการอพยพหนี ไฟใน 3 สถานการณ์ ผลการศึ กษาพบว่า การจําลองการ
อพยพหนี ไฟในสถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2 มีเวลาในการอพยพเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด ส่ วนการจําลองการ
อพยพหนีไฟในสถานการณ์ที่ 3 ใช้เวลาในการอพยพไม่เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งในสถานการณ์ที่ 3 ใช้เวลาในการ
อพยพ 5.52 นาที ผูว้ ิจยั จึงทําการเพิ่มประตูทางออกหนี ไฟจํานวน 2 ประตู หลังจากเพิ่มประตูหนี ไฟ พบว่า ผลการจําลอง
การอพยพหนีไฟในสถานการณ์ที่ 3 ใช้เวลา 3.78 นาที ซึ่งเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
คําสําคัญ: การจําลอง, โปรแกรม Pathfinder, อพยพ

Abstract

This research was established to simulate the fire evacuation in the building of an airbags manufacturing factory
by using the Pathfinder program to propose guidelines for designing the fire evacuation route in accordance with the laws
and to ensure the safety of the building users. The building that was simulated for fire evacuation is a reinforced concrete
building with a mezzanine. It has a total area of 7,130 square meters and a total occupancy of 607 people. This research
simulates fire evacuation in 3 situations. Simulations for fire evacuation in scenario 1 and scenario 2 have evacuation times
as required by law. But scenario 3 resulted in an evacuation time of 5.52 minutes which does not follow the requirements
of the law. Improving the evacuation times was accomplished by installing additional exit doors. After adding these exit
doors, it was found that the simulation results for the fire evacuation time were 3.78 minutes, which was within the limit
required by law.
Keywords: evacuation, pathfinder program, simulation
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คํานํา

อัคคีภยั เป็ นภัยใกล้ตวั ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและก่อให้เกิดความสู ญเสี ยต่อชีวิตและทรัพย์สิน จํานวนมหาศาล
โดยเฉพาะการเกิดอัคคีภยั ในที่ที่มีการชุ มนุ มคน เช่น บ้านพักอาศัย โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ในอดี ตที่
ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 ที่ทาํ ให้
มีผูเ้ สี ยชี วิตจํานวน 188 คน และผูบ้ าดเจ็บอี ก 469 คน สภาพอาคารโรงงานพังทลายทั้งหมด จากการตรวจสอบ
พบว่าโรงงานก่อสร้างไม่ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ไม่ได้สร้างบันไดหนี ไฟ ประตูทางเข้า-ออกมีนอ้ ย และคับ
แคบเกิ นกว่ากฎหมายกําหนด ไม่มีระบบการเตื อนภัยที่ สมบูรณ์และได้มาตรฐาน (วิกิพีเดี ย สารานุ กรมเสรี ) การ
อพยพคนจากเพลิงไหม้ถือเป็ นปั จจัยหลักที่ควรคํานึ งถึงเป็ นอย่างมาก ส่ วนที่สาํ คัญของอาคารที่ใช้อพยพ คือ ความ
ปลอดภัยของเส้นทางหนี ไฟ ปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจําลองการอพยพ เนื่ องจาก
การจําลองด้วยโปรแกรมสามารถประเมินสถานการณ์ภายในอาคาร พร้อมทั้งสามารถดูพฤติกรรมการอพยพไปยัง
ทางออกของคน เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และมองเห็นแนวทางในการรับมือกับ
เหตุการณ์ดงั กล่าว
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริ หาร จัดการ และดําเนิ นการด้านความปลอดภัยอาชี วอนามัย
และสภาพแวดล้อ มในการทํา งานเกี่ ย วกับ การป้ อ งกัน และระงับ อัค คี ภ ัย พ.ศ. 2555 และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่ อง การป้องกันและระงับอัคคีภยั ในโรงงาน พ.ศ. 2552 กําหนดให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนี ไฟทุก
ชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสองเส้นทางซึ่ งสามารถอพยพลูกจ้างที่ทาํ งานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่ จุดที่ปลอดภัย
ภายในเวลาไม่เกิ นห้านาที มีงานวิจยั เกี่ ยวกับการประยุกต์โปรแกรมจําลองด้านพลศาสตร์ อคั คีภยั และการอพยพ
สํา หรั บ ที่ พ กั คนงานโครงการก่ อ สร้ า งขนาดใหญ่ (อารยา, 2552) ทํา การศึ กษาพฤติ กรรมการอพยพและการ
คาดการณ์เวลาอพยพของผูท้ ี่อยูใ่ นอาคาร โดยใช้โปรแกรม Fire Dynamics Simulator with Evacuation (FDS+Evac)
ทําให้สามารถเห็นพฤติ กรรมการอพยพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้ น เมื่อเกิดเพลิงไหม้ผูอ้ พยพจะตอบสนองต่อเหตุการณ์
และต่างพยายามอพยพออกสู่ ภายนอกด้วยทางออกที่ ใกล้ที่สุด นอกจากนี้ ยงั มีการศึ กษาเกี่ ยวกับเวลาที่ ใช้ในการ
อพยพ (Zhong-an et al., 2011) พบว่า เวลาที่ใช้ในการอพยพจะลดลงถ้ามีการเพิ่มบันไดและขยายให้กว้างขึ้น ต่อมา
ในปี 2562 ได้มี ง านวิ จัย เกี่ ย วกับ การประยุ ก ต์ ใ ช้โ ปรแกรม Pathfinder ในการอพยพหนี ไ ฟ (อภิ ชั ย , 2562)
ทําการศึกษาการอพยพหนี ไฟในโรงงานผลิตชิ้ นส่ วนยานยนต์ พบว่าบันไดและประตูหนี ไฟที่ 1 มีความหนาแน่ น
ของผูอ้ พยพทําให้ขีดความสามารถในการอพยพไปยังจุดรวมพลล่าช้า จึงได้กาํ หนดให้มีประตูหอ้ งอีก 1 ประตูเป็ น
ทางออกสําหรับเส้นทางอพยพ ผลปรากฎว่าพนักงานคนสุ ดท้ายสามารถอพยพออกจากอาคารเข้าสู่ บนั ไดหนี ไฟ
โดยใช้เวลา 231.1 วินาทีซ่ ึ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
ดังนั้นเพื่อให้การอพยพหนี ไฟของพนักงานในโรงงานผลิตถุงลมนิ รภัย มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ผูว้ ิจยั
จึงมีความสนใจในการจําลองการอพยพหนีไฟของพนักงานออกจากอาคารเพื่อดูพฤติกรรมการอพยพไปยังทางออก
ของพนักงาน และวิเคราะห์ระยะเวลาที่ใช้ในการอพยพเทียบเคียงกับกฎหมาย ทําให้สามารถมองเห็นภาพรวมของ
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และใช้เป็ นแนวทางในการเสนอแนะ ปรับปรุ งเส้นทางหนี ไฟ และปรับปรุ งแผนตอบโต้เหตุ
ฉุกเฉิ นให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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อุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุอุปกรณ์
1. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริ มประกอบ
1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
CPU – Intel Core i5-8250U (1.60 – 3.40 GHz, 4C/8T)
GPU – NVIDIA GeForce MX150 (2GB GDDR5)
RAM – 8 GB DDR4
1.2 เครื่ องพิมพ์
2. โปรแกรมที่ใช้งาน
2.1 โปรแกรม Pathfinder 2020
2.2 โปรแกรม AutoCAD 2019
วิธีการ
1. สร้างแบบจําลองการอพยพคนออกจากอาคารโรงงานผลิตถุงลมนิรภัยโดยใช้โปรแกรม Pathfinder
แบบอาคารที่นาํ มาใช้ในการจําลองสถานการณ์เพลิงไหม้น้ นั เป็ นแบบอาคารของโรงงานผลิตถุงลมนิ รภัยแห่ง
หนึ่ ง เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กมีช้ นั ลอย ขนาดกว้าง 72 เมตร ยาว 85 เมตร มีพ้ืนที่ รวมทั้งหมด 7,130 ตาราง
เมตร บริ เวณชั้นล่างจัดเป็ นโรงงานผลิตถุงลมนิ รภัย สํานักงานและพื้นที่คลังสิ นค้า มีประตูทางออกหนี ไฟทั้งหมด
9 ประตู บริ เวณชั้นลอยจัดเป็ นพื้นที่สาํ นักงาน มีบนั ไดซึ่ งใช้งานปกติ 2 บันได ดังแสดงใน Fig. 1
Exit 6

Stairs 1
1
Exit 1

Exit 7
Production Zone
Office Zone

Warehouse Zone

Exit 8

Exit 9

Stairs 2

Exit 2, 3, 4

Exit 5

Fig. 1 Draw a building lay out by using Pathfinder program
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2. ทําการเพิ่มจํานวนคนผูใ้ ช้อาคารในโปรแกรม Pathfinder
จํานวนผูใ้ ช้อาคารคํานวณตามมาตรฐาน NFPA 101 life safety code โดยแบ่งออกเป็ นการหาความจุของพื้นที่
ภายในชั้น โดยวัดจากพื้ นที่ ดา้ นในของผนังอาคาร (Gross Area) หารด้วยค่ า Factor ของกิ จกรรม Occupancy Load
Factor เป็ นค่าที่กาํ หนดขนาดพื้นที่ ต่อจํานวนคน ตามกิจกรรมของพื้นที่ สามารถคํานวณหาจํานวนผูใ้ ช้อาคารสู งสุ ด
อ้างอิงตามมาตรฐาน NFPA 101 เท่ากับ 607 คน และมีจาํ นวนผูใ้ ช้อาคารจริ ง เท่ากับ 490 คน แสดงดัง Table 1
Table 1 Show number of Occupant load in each room that classified by room type
Area
Occupant load factor
Occupant
Occupant
Rooms/spaces
use
(m2)
(m2/person)
load
(person)
(person)
Warehouse
Storage use
1,640
46.5
35
32
Production Line
Industrial use 4,160
9.3
447
326
Office Floor 1
Business use
320
14
23
39
Office Floor 2
Business use
817
14
59
50
Assembly use
193
Use number of Fixed
43
43
seats
Total
607
490
งานวิจยั นี้ จาํ ลองการอพยพหนี ไฟโดยใช้จาํ นวนผูใ้ ช้อาคารสู งสุ ดที่ได้จากการคํานวณ เท่ากับ 607 คน
3. กําหนดค่าพารามิเตอร์และกําหนดสถานการณ์
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ได้กาํ หนดค่าพารามิเตอร์ ลงในโปรแกรม ประกอบด้วย พฤติกรรมการอพยพ เป็ น
แบบ Steering คือ เป็ นการเคลื่อนที่แบบรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลไว้ เส้นทางการเดินเป็ นแนววิถีโค้ง (นริ นทร์ ,
2559) ความเร็ วในการเคลื่ อนที่ จะกําหนดแบ่ งตามช่ วงอายุชายหญิ ง โดยเลื อกตั้งค่ าในโปรแกรมเป็ น Uniform
distribution และกําหนดสถานการณ์ ในการจําลองการอพยพหนี ไฟ อ้างอิ งตามมาตรฐาน NFPA 101 Life safety code
แสดงดัง Table 2
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Table 2 Design fire Scenario for Evacuation
Case
Scenario
1
While cutting airbag fabric with laser cutting machine No.5, there was a piece of airbag attached to
the machine, causing a fire to spread. All exit doors could be used.
2
A broken lamp fell onto the Micro gas generator area, causing an explosion and a fire which spread
rapidly, causing the main fire door to be inaccessible.
3
There was a short circuit in the AHU Room. The door was left open. Smoke spread to the main fire
escape route making it impossible to use the fire escape door.
Table 3 Pre-evacuation time (Reference PD 7974-6:2004)
SCENARIO CATEGORY AND MODIFIER

First occupants
st
∆tpre(1 percentile)

Occupant distribution
∆tpre(99thpercentile)

0.5
1
> 15

1.0
2
>15

(Minutes)

A: Awake and Familiar (Office or industrial)
M1 B1-B2 A1-A2
M2 B1-B2 A1-A2
M3 B1-B2 A1-A3

(Minutes)

ผู ว้ ิ จัย ได้วิ เ คราะห์ เ วลาล่ า ช้า ในการอพยพตามตารางมาตรฐาน Table 3 สามารถพิ จ ารณาได้จ าก 3
องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ด้านการบริ หารจัดการ มีผใู ้ ช้อาคารผ่านการอบรมด้านการจัดการความปลอดภัยจากอัคคีภยั
และไม่มีพนักงานประจําที่ดูแลความปลอดภัยด้านอัคคีภยั 2. ด้านการตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีการติ ดตั้ง
ระบบตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทว่ั ทั้งอาคาร และถ้าตรวจจับได้จะแจ้งไปยังผูใ้ ช้อาคารทันที และ 3. ด้านความ
ซับซ้อนของอาคาร เป็ นอาคารชั้นเดียวรู ปทรงสี่ เหลี่ยมแบบง่ายมีการกั้นแบ่งห้องไม่มาก มีแผนผังแบบง่าย ดังนั้น
จึงกําหนดเงื่อนไขเป็ น M2 B1-B2 A1-A2 สามารถวิเคราะห์ Pre-evacuation time เป็ น ∆tpre1st (1 นาที) สําหรับคนที่
อยูใ่ กล้จุดที่เกิดเพลิงไหม้ จะเริ่ มอพยพ และ ∆tpre99th (2 นาที) สําหรับคนอื่น ๆ ที่ตอ้ งอพยพออกนอกอาคาร

ผลและวิจารณ์ ผลทดลอง

การทดลองด้วยการจําลองสภาพเหมือนจริ งของอาคารโรงงานผลิตถุงลมนิ รภัย เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กมีช้ นั ลอย ชั้นที่ 1 มีพ้ืนที่ ใช้สอย 6,120 ตารางเมตร มีจาํ นวนผูใ้ ช้อาคาร 505 คน ส่ วนชั้นลอยมีพ้ืนที่ ใช้สอย
1,010 ตารางเมตร มีจาํ นวนผูใ้ ช้อาคาร 102 คน มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 7,130 ตารางเมตร และมีจาํ นวนผูใ้ ช้อาคารรวม
607 คน แบ่งเป็ นชายหญิงคละกัน ใช้โปรแกรม Pathfinder สร้างเป็ นแบบจําลองห้องต่าง ๆ ตามสัดส่ วนจริ ง และ
กําหนดคนในห้องต่าง ๆ จากนั้นกําหนดให้ผใู ้ ช้อาคารอพยพไปยังประตูทางหนีไฟ โดยจําลองการอพยพหนี ไฟใน
3 สถานการณ์
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แสดงผลดัง Fig.2, Fig.3, Fig.4

Laser 5
Laser 7

Laser
Cutting6

MGG Storage

จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
เครื่ องตัด Laser No.5

Fig. 2 Show simulation Evacuation in case 1 fire to spread at the Laser No.5 cutting machine in second 119.2
สถานการณ์ ท่ี 1 ในขณะที่ กาํ ลังตัดผ้าถุงลมนิ รภัยด้วยเครื่ องตัดเลเซอร์ หมายเลข 5 เศษผ้าได้ไปติ ดกับ
เครื่ องจักรทําให้แสงเลเซอร์ ไหม้ผา้ เกิดการลุกลาม ประตูทางออกทุกเส้นทางใช้งานได้ จากผลการจําลองอพยพ
หนีไฟ พบว่า เวลาที่ผใู ้ ช้อาคารคนสุ ดท้ายจะอพยพออกนอกอาคารคือวินาทีที่ 232.5 วินาที หรื อ 3.87 นาที

Exit 9 ไม่สามารถใช้งานได้

Laser 5
Laser 7
Cutting
Laser 6

MGG Storage

จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
ห้องจัดเก็บ Micro gas generator

Fig. 3 Show simulation Evacuation in case 2 an explosion at the Micro gas generator storage area in second 130
สถานการณ์ที่ 2 หลอดไฟแตกได้หล่นลงมาบริ เวณพื้นที่จดั เก็บ Micro gas generator ทําให้เกิดการระเบิด
มีเพลิงไหม้เกิดขึ้น ไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็ ว ทําให้กีดขวางประตูหนีไฟหลักใช้งานไม่ได้ ผลการจําลองอพยพหนี
ไฟ พบว่า เวลาที่ผใู ้ ช้อาคารคนสุ ดท้ายจะอพยพออกนอกอาคารคือวินาทีที่ 262.3 วินาที หรื อ 4.37 นาที
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Exit 6 ไม่สามารถใช้งานได้

จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
ห้อง AHU ชั้น 1
Laser 5
Laser 7
Cutting
Laser 6

MGG Storage

Fig. 4 Show simulation Evacuation in case 3 there was a short circuit in the AHU Room. The door was left open.
Smoke spread to the main fire escape route making it impossible to use the fire escape door
สถานการณ์ที่ 3 เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในห้อง AHU ที่ไม่มีผใู ้ ช้งาน ประตูหอ้ งเปิ ดค้างไว้ ควันไฟได้ลามไปยัง
เส้นทางหนี ไฟหลัก ทําให้ไม่สามารถใช้งานประตูหนี ไฟได้ 1 ประตู จากผลการจําลองอพยพหนี ไฟ พบว่า เวลาที่
ผูใ้ ช้อ าคารคนสุ ด ท้า ยจะอพยพออกนอกอาคารคื อวิ นาที ที่ 331.3 วิ นาที หรื อ 5.52 นาที ซึ่ งไม่ เ ป็ นไปตามที่
กฎหมายกําหนด
การจําลองการอพยพหนีไฟทั้ง 3 สถานการณ์สามารถสรุ ปผลได้ดงั Table 4
Table 4 Summary of fire evacuation times from Exit doors for each Scenario
Scenario
Details
Exit Door flow rate
Exit 1 Exit 2 Exit 3 Exit 4 Exit 5 Exit 6 Exit 7 Exit 8 Exit 9
1
Last out (s)
232.4 120.9 128.6 123.1 214.4 183.9 142.2 145.8 138.0
Total use (Pers) 85
1
2
1
229 252
16
9
12
2
Last out (s)
232.4 64.1 128.6 122.3 262.2 241.1 82.2 92.9
0
Total use (Pers) 85
1
2
1
229 252
16
21
0
3
Last out (s)
253.0 64.7 68.6 62.3 331.1 0
142.2 145.8 138.0
Total use (Pers) 91
1
2
1
475
0
16
9
12

สรุ ป

การจําลองการอพยพหนีไฟของโรงงานผลิตถุงลมนิรภัยด้วยโปรแกรม Pathfinder เพื่อเปรี ยบเทียบเวลาใน
การอพยพเทียบกับกฎหมาย โดยทําการจําลองการอพยพหนีไฟใน 3 สถานการณ์ พบว่า การจําลองการอพยพหนี
ไฟในสถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2 มีเวลาในการอพยพเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด ส่ วนการจําลองการ
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อพยพหนี ไฟในสถานการณ์ที่ 3 ใช้เวลาในการอพยพไม่เป็ นไปตามที่ กฎหมายกําหนด ซึ่ งในสถานการณ์ที่ 3 ใช้
เวลาในการอพยพ 5.52 นาที และพบว่าประตูทางออกหนี ไฟที่ 5 บริ เวณพื้นที่ไลน์การผลิตมีความหนาแน่ นของผู ้
อพยพทําให้ความสามารถในการอพยพออกจากอาคารล่าช้า ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งทําการเพิ่มประตูทางออกหนี ไฟ โดย
กําหนดให้ประตูที่มีอยู่แล้ว แต่ไม่ได้กาํ หนดให้เป็ นประตูหนี ไฟจํานวน 2 ประตู คือ จุดที่ 1 บริ เวณแผนก Module
Airbag มี ขนาดกว้าง 90 เซนติ เมตร จุ ดที่ 2 บริ เวณทางเข้าสํานักงาน มี ขนาดกว้าง 180 เซนติ เมตร และทําการ
ปรับปรุ งเส้นทางหนี ไฟใหม่บริ เวณประตูหนี ไฟที่ เพิ่มเข้ามา โดยให้เว้นช่องว่างสําหรับทางออกไปสู่ ประตูหนี ไฟ
หลังจากเพิ่มประตูหนีไฟ พบว่า ผลการจําลองการอพยพหนีไฟในสถานการณ์ที่ 3 ใช้เวลา 227.3 วินาที หรื อ 3.78
นาที ซึ่ งเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด แสดงดัง Fig. 5
เพิ่มประตูหนี ไฟขนาด 90 ซม.

1

ปรับปรุ งเส้นทางหนี ไฟใหม่

เพิ่มประตูหนีไฟ
ขนาด 180 ซม.

2
Laser 5
Laser 7
Cutting
Laser 6

MGG storage

Fig. 5 Show add Exit door 1 (Module) and Exit door 2 (Entrance office)
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บทคัดย่ อ

ในทุกวันนี้การสกัดสารสําคัญจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติประกอบไปด้วยวิธีทางกลและทางเคมี เพื่อนําไปใช้ในการ
ผลิต เวชรภัณฑ์ เครื่ องสําอาง นํ้าหอม หรื อ อาหารโดยอาศัยเครื่ องมือที่ซบั ซ้อน มีราคาสูงและไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จาก
การศึ กษาพบว่าอีกวิธีหนึ่ งที่เป็ นที่นิยมในภาคอุตสาหกรรม คือ การสกัดด้วย “คาร์ บอนไดออกไซด์เหนื อจุดวิกฤต” โดย
อาศัย CO2 ซึ่ งมีความดันวิกฤติและอุณหภูมิวิกฤติต่ าํ จากนํ้าแข็งแห้ง ไม่เป็ นพิษ ไม่ติดไฟ ราคาถูกและสามารถกําจัดออก
จากสารสกัดได้ง่ายร่ วมกับการใช้ฮีทเตอร์เพื่อเพิ่มอุณหภูมิและความดันให้เป็ นไปตามกฎของแก๊สอุดมคติ (Ideal Gas Law)
จากผลการทดลองพบว่าสามารถสร้าง คาร์ บอนไดออกไซด์เหนื อจุดวิกฤต ได้ รวมถึงทําให้อุณหภูมิ และ แรงดันขึ้นไปสูง
ถึง 120° C ที่กว่า 220 Bar สําหรับกาแฟบด และ ที่ค่าต่าง ๆ สําหรับ ตัวอย่างทดลองอื่น ๆ
คําสํ าคัญ: คาร์ บอนไดออกไซด์เหนื อจุดวิกฤต, ของเหลวยิ่งยวดเหนื อจุดวิกฤต, เครื่ องสกัดคาร์ บอนไดออกไซด์เหนื อจุด
วิกฤต

Abstract

In nowadays, the extraction of essential substances from natural products involves by mechanical and chemical
process to use in the production of pharmaceutical, cosmetic, perfume or food using sophisticated equipment high price
and cannot moved. Studies have shown that another popular method in the industry is extraction with " super critical fluid
extraction " by means of CO2, which has a low critical pressure and low critical temperature. From dry ice, it is non-toxic,
non-flammable, inexpensive and can be easily removed from the extract, together with the use of a heater to increase the
temperature and pressure in accordance with the Ideal Gas Law can create super critical fluid co2 extraction above the
critical point, as well as raising temperatures and pressures up to 120° C and over 220 Bar for coffee and at different values
for other samples.
Keywords: extraction, SFE, supercritical fluid
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คํานํา

การสกัดสาระสําคัญจากพืชนั้นมีดว้ ยกันหลายวิธีธรรมชาติ โดยวิธี เช่ น“ การกลัน่ ด้วยไอนํ้า” หรื อ“ การ
สกัดด้วยตัวทําละลาย” รวมไปถึงมีเครื่ องมือที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กบั วิธีการและคุณภาพของของสารสกัดที่ตอ้ งการ
ซึ่ งสารสําคัญเหล่านี้ มกั พบได้เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับนํ้าหนักของพืชที่ใช้ทาํ การสกัด ในปั จจุบนั มีความต้องการ
สารสําคัญ(นํ้ามันหอมระเหย) มากขึ้ นทั้งในภาคครัวเรื อน และ อุตสาหกรรมยา อาทิ เช่ น คาเฟอีนในเมล็ดกาแฟ,
Xanthomas ในมังคุ ด, Damascena ในดอกกุหลาบ และ Limonene ในใบมะกรู ด อย่างไรก็ดีประเทศไทยจํา เป็ น
จะต้องนําเข้าสารเหล่านี้เนื่องจาก การสกัดสารเหล่านี้ตอ้ งใช้เทคโนโลยีข้ นั สู ง ใช้ระยะเวลาในการสกัดหลายชัว่ โมง
และใช้เงิ นลงทุ นเป็ นจํานวนมาก (ผศ.ดร.ภก. ธนภัทร ทรงศักดิ์ ) ดังนั้น การศึ กษาการสกัดรวมถึ งคุ ณภาพของ
กระบวนการสกัดเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิ่ง ส่ งผลให้การสกัดด้วยคาร์ บอนไดออกไซด์เหนื อจุดวิกฤตยิ่งยวดเป็ นตัวทํา
ละลาย ซึ่ งมีจุดเด่นคือเป็ นตัวทําละลายที่ไม่มีกลิ่นและไม่เป็ นอันตราย ทําให้สารสกัด (นํ้ามันหอมระเหย) ที่สกัดได้
ปลอดภัยเมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ยา สารแต่งกลิ่น และ สารปรุ งรส รวมถึงคุณสมบัติการเป็ นสารไม่ติดไฟความ
หนื ด ตํ่า และง่ า ยต่ อ การแทรกซึ มจากคุ ณ สมบัติ ข องก๊ า ซคาร์ บอนไดออกไซด์ ณ จุ ด วิ กฤตที่ มีล ักษณะเป็ นทั้ง
ของเหลวและก๊าซ ซึ่ งเมื่อทําการลดความดันจะทําให้ไม่มีตวั ทําละลายเหลืออยู่ในผลิตภัณฑ์ (Katherine B. Louie
and Trent R. Northern,2020) ทั้งนี้ คุณสภาพของการสกัดสามารถปรับได้โดยการควบคุมความดันและอุณหภูมิที่
เหมาะสม สําหรับการสกัดพืชต่าง ๆ แต่เครื่ องเหล่านี้ มีขนาดใหญ่ ต้นทุนสู ง และไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ งานวิจยั
นี้จึงมุ่งเน้นไปที่การศึกษาเครื่ องสกัดคาร์บอนไดออกไซด์เหนือจุดวิกฤตแบบเคลื่อนย้ายได้ เพื่อลดระยะเวลาในการ
สกัด เมื่ อ เที ย บกับวิ ธี การสกัด อื่ น ๆ ทํา ให้ส ะดวกต่ อ การเคลื่ อ นย้า ย และ เพื่ อการลดต้นทุ น ในการนํา เข้า จาก
ต่างประเทศ

อุปกรณ์ และวิธีการ
แนวคิ ดในการออกแบบและดําเนินการ
จากผลการศึกษาเราพบว่าสภาวะเหนื อจุดวิกฤตยิ่งยวดของคาร์ บอนไดออกไซด์น้ นั จําเป็ นจะต้องใช้อุณหภูมิ
และความดันสู ง ซึ่ งค่ าทั้งสองนี้ มีผลต่ อคุ ณภาพของการสกัด ดังนั้น การออกแบบภาชนะที่ ใช้ในการสกัด จึ งมี
ความสําคัญ ต้องสามารถทนต่อแรงดัน และ ความร้อนได้เป็ นอย่างดี (Wang et al., 2016) รวมถึงการควบคุมการ
เพิ่มขึ้ นของอุณหภูมิซ่ ึ งสามารถทําได้โดยการให้ความร้อนผ่านฮี ทเตอร์ ส่งผลให้เกิ ดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและ
แรงดันขึ้ นไปจนถึงจุดวิกฤติ Fig.1 ซึ่ งเป็ นไปตามกฏของเทอร์ โมไดนามิคอี กทั้งยังจําเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องวัดได้
เพราะหากวัดได้จะควบคุมได้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้จดั ทําแนวคิดในการออกแบบเป็ นขั้นตอน ดัง Fig. 2
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Fig.1 Pressure and Temperature reach the critical point after operate for 20 minutes
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Fig.2 Design concept of Movable Carbon Dioxide Supercritical Fluid Extraction
ขั้นตอนการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์
การออกแบบทางกล
การทําการออกแบบเครื่ องสกัดโดยเริ่ มจากหลักการคํานวณการออกแบบภาชนะรับแรงดันเพื่อให้มนั่ ใจว่า
เครื่ องสกัดจะสามารถทนแรงดันขนาดใช้งานได้ และ ไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายซึ่ งอาศัยสมการตาม Fig. 3 รวมกับ

r02 + ri2
ri2
(σn )max = pi � 2
�
,
(σ
)
=
p
�
� , (σr )max = −pi
l max
i
r0 − ri2
r02 − ri2

Fig. 3 Stress distribution in thick-walled cylinder subjected to internal pressure. (a) Thick-walled cylinder (b)
Tangential stress distribution (c) Radial stress distribution
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การวิ เ คราะห์ ด ้วยโปรแกรม ANSIS software โดยอาศัย วิ ธีการ Finite Element Method ในการสร้ า ง boundary
conditions โดยอาศัยสมบัติของวัสดุ ตาม Fig. 4 เพื่อนํามาวิเคราะห์ในแบบจําลอง จากนั้นทําการ Simulation ดัง
Fig. 5

Fig. 4 Mechanical properties of materials

Fig. 5 Hoop and longitudinal stress of cylinder with wall thickness difference (a) 6 mm, (b) 7 mm, (c) 8 mm.
เมื่อนําผลที่ได้จากการคํานวณมาเปรี ยบเทียบกับการจําลองด้วยวิธีการ FEA พบว่าค่าที่ได้มีความใกล้เคียง
กันดัง Table 1 จากนั้นนําค่าที่ได้มาใช้ในการสร้างแบบจําลอง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Solid Work ดัง Fig. 6 จากนั้น
นําค่าที่ได้ไปเลือกท่อ จะได้ท่อไร้ตะเข็บตามมาตรฐาน API 5L GR.B / ASTM A106 GR.B / DIN1629 ST52.0 ตาม
ตาราง Table 2 เป็ นส่ วนรับแรงดัน จากนั้นเลือกหน้าแปลนด์บอดตามมาตรฐาน JIS 10K ขนาด 3 นิ้ว ดัง Fig.7 เป็ น
ฝาบนและล่างเพื่อใช้ในการจับยึดเพื่อป้องกันการรั่วไหล

Fig.6 3-D model of extractor and holder
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Table 1 Comparison between analytic and simulation of the maximum hoop and longitudinal stress with

wall thickness and internal pressure variations

Table 2 Comparison between analytic and simulation of the maximum hoop and longitudinal stress with

wall thickness and internal pressure variations
Ultimate
Tensile
Strength
(MPa)

Yield point
(MPa)

Elastic
Modulus
(GPa)

Fatigue
Strength
(MPa)

Shear
Strength
(MPa)

Shear
Modulus
(GPa)

Maximum
Temperature
(°C)

785

590

190

230

360

73

400
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Fig.7 Body of extractor (Pipe API 5L GR.B)
การออกแบบทางไฟฟ้า
ทํา การออกแบบวงจรด้ว ยโปรแกรม Fitzing ตาม Fig. 8 ใช้ Thermocouple type K เป็ น sensor ในการ
ตรวจวัดอุณภูมิจากนั้นทําการส่ งสัญญาณแบบ Analog ให้กบั Microcontroller (Arduino) ในการประมวลผลจากนั้น
Arduino จะทําหน้าที่ส่งคําสัง่ ต่อไปให้ Heater และ ใช้ Relay ในการตัดต่อการทํางานเมื่ออุณหภูมิถึงค่าที่ตอ้ งการดัง
Fig. 9

MAX6675

Fig.8 Control Diagram

Thermocouple Type-K

Arduino

TM1637
Display

Voltage Relay

Fig. 9 Actual control unit on board
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ผลการทดลอง

จากผลจัดสร้างจะได้เครื่ องสกัดดัง Fig.10 และ การทดลองสกัดนํ้ามันจากเมล็ดกาแฟพบว่า เมื่อให้ความ
ร้อนแก่คาร์บอนไดออกไซด์ในรู ปของนํ้าแข็งแห้งซึ่ งอยูภ่ ายในเครื่ องสกัดจนมีอุณหภูมิและแรงดันที่สูงขึ้น หนือจุด
วิกฤติ ดังกราฟใน Fig.11 และกราฟการเพิ่มขึ้นของ อุณหภูมิ และ แรงดัน เทียบกับเวลาในกราฟที่ Fig.12 และ Fig.
13 ตามลําดับ

Fig. 10 The extractor unit

Fig. 11 Show temperature and pressure when the prototype operated
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Fig. 12 Pressure rise with time

Fig. 13 Temperature rise with time
สรุ ป

เครื่ องสกัดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวด (ระบบวงปิ ด) ที่ ใช้ในการทดลองสามารถสกัดนํ้ามัน
หอมระเหยได้ แต่ในปริ มาณที่ต่าํ มากและไม่สามารถวัดปริ มาตรได้ เนื่ องจากโรงงานแต่ละแห่ งมีสภาพการสกัดที่
แตกต่างกันและนํ้ามันที่สกัดออกมาเมื่อเปิ ดวาล์วเพื่อเป่ าแรงดัน ดังนั้นต้องหาภาชนะมาปิ ดวาล์วเพื่อเก็บนํ้ามันและ
นํ้ามันบางส่ วนยังคงอยู่ที่ผิววาล์วด้านใน ปั จจัยที่ ทาํ ให้ปริ มาณนํ้ามันตํ่าเนื่ องจากเครื่ องของเราสามารถควบคุ ม
อุณหภูมิได้เพียงอย่างเดียวและไม่สามารถควบคุมความดันได้เช่นในการสกัดกาแฟจุดที่เหมาะสมคือประมาณ 80°
C, 300 Bar แต่ที่อุณหภูมิน้ ี เครื่ องของเราทํางานที่ 155 Bar ดังนั้น ความดันและอุณหภูมิที่วดั ได้ระหว่างการทดลอง
แสดงในรู ป จากการทดลองนํ้ามันสกัดมีความหนืดสู งมีความเข้มข้นกลิ่นแรงและติดทนนาน
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ เสนอการทดลองการทํางานของเทอร์ โมอิเล็กทริ กคูลเลอร์ (Thermoelectric Cooler) หรื อแผ่นเพลเทียร์
(Peltier) โดยนํา ไปใช้สํ า หรั บ ทํา ความร้ อ นและความเย็ น ให้ ไ ด้ ต รงตามระดับ อุ ณ หภู มิ ( Temperature Profile) ของ
กระบวนการปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส(Polymerase chain reaction) ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
อย่างรวดเร็ ว ผลจากการศึกษาด้วยวิธีการจําลองพบว่าเทอร์ โมอิเล็กทริ กคูลเลอร์ สามารถทําความร้อนได้อย่างรวดเร็ ว แต่
การทําความเย็นนั้นใช้เวลาค่อนข้างมาก จึงได้ทาํ การทดลองเพื่อหาอัลกอริ ทึม(Algorithm) ที่เหมาะสมในการทําความเย็น
จากอุณหภูมิประมาณ 90 องศาเซลเซี ยส ไปยัง อุณหภูมิประมาณ 55 องศาเซลเซี ยส ในงานวิจยั นี้ ได้สร้างอุปกรณ์ตน้ แบบ
สําหรับการทดสอบระบบควบคุมของเทอร์ โมอิเล็กทริ กคูลเลอร์ ที่ทาํ หน้าที่เป็ นอุปกรณ์ทาํ ความเย็นโดยใช้บอร์ ด Arduino
Mega 2560 ในการควบคุม ซึ่ ง Arduino สามารถจ่ายสัญญาณ Pulse Width Modulation หรื อ PWM ด้วยความถี่ 490 Hz ใน
การทดลองนี้ จะทําการหน่ วงค่าความถี่ของ PWM ในการจ่ายกระแสไฟฟ้ า, ทําการปรับหาค่ากระแสไฟฟ้ า และหาช่วง
คาบเวลาที่เหมาะสมในการจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อให้เทอร์โมอิเล็กทริ กคูลเลอร์สามารถทําความเย็นได้มีประสิ ทธิภาพสูงสุด
คําสํ าคัญ: เทอร์โมอิเล็กทริ กคูลเลอร์, ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเลส, การทําความเย็นของเพลเทียร์

Abstract

This research presenting, the experiment of the function for a Thermoelectric Cooler or a Peltier, which is a
device that using for heating and cooling to meet the temperature profile of the polymerase chain reaction (PCR) which is
a process with rapid temperature change. The result from simulation represents that the Thermoelectric Cooler can rapidly
increase the heating rate but cooling takes a lot of time. Therefore, conducted an experiment to find out an appropriate
algorithm for Thermoelectric Cooler to cooling from approximately 90 degrees Celsius to 55 degrees Celsius. This research
also prototyping a system for testing the control of the cooling process of the thermoelectric cooler by using an Arduino
Mega 2560 board controller that The Arduino board can supply Pulse Width Modulation or PWM signals with a frequency
of 490 Hz in this experiment will delay the frequency of PWM signals of the electric current. And adjusting the appropriate
electric current and appropriate time to distribute electricity for the thermoelectric cooler to provide the most efficient
cooling process.
Keywords: Arduino, PCR, Peltier, Thermoelectric Coolers
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คํานํา

ในปั จจุบนั มีการนําเทอร์ โมอิเล็กทริ กคูลลิ่งหรื อเพลเทียร์ (Peltier) ไปใช้งานกันอย่างแพร่ หลายมากขึ้น ซึ่ ง
เป็ นอุปกรณ์ที่สามารถทําความร้อนหรื อทําความเย็นได้ และนอกจากนี้ ยงั มีขนาดให้เลือกมากมาย จึงทําให้สามารถ
นําไปใช้งานได้หลากหลายและเป็ นที่ นิยมในการนํามาใช้เป็ นอุปกรณ์ ทาํ ความเย็นในงานอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งใน
งานวิจยั นี้ จะทําการศึกษาและทดสอบการทําความเย็นของเทอร์โมอิเล็กทริ กคูลเลอร์ ให้สามารถทําอุณหภูมิได้ตาม
ต้องการและมี ประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุด โดยจะทดสอบให้เพลเที ยร์ สามารถทําความเย็นจากอุณหภู มิประมาณ 90
องศาเซลเซี ยส ลดลงไปที่อุณหภูมิประมาณ 55 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งเป็ นอุณหภูมิในช่วง annealing กระบวนการของ
ปฏิ กิริยาลูกโซ่ พอลิเมอเรส(Polymerase chain reaction) หรื อ PCR เป็ นกระบวนการที่ ใช้สําหรับการเพิ่มปริ มาณ
สารพันธุกรรม
ในกระบวนปฏิ กิริยาลูกโซ่ พอลิ เมอเรสนั้นจะมี การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอยู่ 3 ระดับได้แก่ ระดับที่
หนึ่ ง Denaturation มีระดับอุณหภูมิที่ 92–96 องศาเซลเซี ยส ระดับที่สอง Annealing มีระดับอุณหภูมิที่ 37-65 องศา
เซลเซี ยส ระดับที่ สาม Extension มีระดับอุณหภูมิที่ 72–75 องศาเซลเซี ยส ในการเปลี่ยนแปลงของระดับอุณหภูมิ
นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและมีลกั ษณะเป็ น Thermal Cycle ผลจากทดสอบพบว่าการทําความเย็นนั้น
ใช้เวลาค่อนข้างมาก จึงได้มีการนําอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเพิ่มความสามารถในการระบายความร้อนมาใช้ เช่น พัด
ลม หรื อ Heatsink เป็ นต้น นอกจากนี้ การใช้อลั กอริ ทึม(Algorithm) ที่ เหมาะสมในการทําความเย็นก็สามารถช่วย
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทําความเย็นได้ ในการทดลองนี้จึงได้ทาํ การทดสอบหาอัลกอริ ทึม(Algorithm) ที่เหมาะใน
การทําความเย็นของ PCR ในช่วง Annealing
การใช้อลั กอริ ทึมด้วยวิธีการควบคุม PID ในการควบคุมการทําของเทอร์ โมอิเล็กทริ กคูลลิ่งให้สามรถทํา
ความเย็นในช่วง Annealing พบว่าสามารถทําความเย็นจากอุณหภูมิ 92 องศาเซลเซี ยส ลดไปยัง 55 องศาเซลซี ยส
ใช้เวลาประมาณ 55 วินาที โดยมีการติดตั้ง Heastsink และพัดลมในการช่วยระบายความเย็น (กันต์พจน์ และคณะ,
2562)
ในการทดลองนี้ จึงได้นาํ เอาวิธีการทําความเย็นแบบ Transient Thermoelectric Pulse Cooling มาใช้ ซึ่ งวิธี
นี้จะทําการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็ นช่วงคาบเวลา (Piggotta and Allen. 2017) และนํามาทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการทํา
ความเย็นของเทอร์โมอิเล็กทริ กคูลลิ่ง
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อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองการทําความของเทอร์โมอิเล็กทริ กคูลเลอร์ มีดงั แสดงใน Table 1

Table 1 Equipment
Name

Picture

1. Peltier 12V

2. Arduino Mega 2560

3. Mosfet breakout board

4. Temperature sensor PT100

5. RTD-to-Digital Converter MAX31865

6. Heatsink
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การเตรี ยมอุปกรณ์
ในการประกอบระบบสําหรับการใช้ทดสอบการทําความเย็นของเทอร์โมอิเล็กทริ กคูลเลอร์ มีวิธีการต่อ
ดังที่ได้แสดงใน Fig. 1

Fig. 1 Schematic diagram
และได้ทาํ การติดตั้งเซนเซอร์เพื่อวัดอุณหภูมิของเทอร์โมอิเล็กทริ กคูลเลอร์ โดยทําการติดตั้งเซนเซอร์ตาม
รู ปที่ได้แสดงใน Fig. 2

Fig. 2 Sensor installation
วิธีการทดลอง
ในการทดลองนี้ จะทําการกําหนด setpoint ของอุณหภูมิช่วงที่ 3 หรื อช่วง Annealing ของ PCR ตามตาราง
ที่ Table. 2 และทําการทดสอบโดยจ่ายกระแสไฟฟ้ าที่ 0.5 แอมป์ เป็ นช่วงคาบของเวลาที่ต่างกันที่ 0–1 วินาที หรื อ
ใช้วิธี Thermoelectric Pulse Cooling และนํามาเปรี ยบเทียบหาช่วงคาบเวลาที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด
Table 2 Setpoint
State
1. Heating
2. Cooling

setpoint
90
55
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของการทดลองการทําความเย็นจากอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยสลดลงไปที่ 55 เซลเซี ยส โดยไม่มีการ
ติดตั้ง Heatsink พบว่าเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้เพลเทียร์ ที่ 0.5 แอมป์ ในการทําความเย็นอย่างต่อเนื่ องโดยไม่มีการ
หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพลเทียร์ใช้เวลามากกว่า 300 วินาทีในการทําความเย็น ตามรู ปที่ Fig. 3

Fig. 3 Temperature profile of thermoelectric without pulse cooling
ผลของการทดลองการทําความเย็นจากอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยสลดลงไปที่ 55 เซลเซี ยส โดยไม่มีการ
ติ ดตั้ง Heatsink พบว่าเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้เพลเที ยร์ ที่ 0.5 แอมป์ และจ่ายกระแสไฟฟ้ าในช่ วงคาบของเวลาที่
คาบเท่ากับ 1 วินาที ในการทําความเย็นพบว่าเพลเที ยร์ ใช้เวลาประมาณ 270 วินาที ในการทําความเย็น ตามรู ปที่
Fig. 4

Fig. 4 Temperature profile of thermoelectric pulse cooling with 1 second per period (T)
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ผลของการทดลองการทําความเย็นจากอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยสลดลงไปที่ 55 เซลเซี ยส โดยไม่มีการ
ติ ดตั้ง Heatsink พบว่าเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้เพลเที ยร์ ที่ 0.5 แอมป์ และจ่ายกระแสไฟฟ้ าในช่ วงคาบของเวลาที่
คาบเท่ากับ 0.5 วินาที ในการทําความเย็นพบว่าเพลเทียร์ ใช้เวลาประมาณ 210 วินาที ในการทําความเย็น ตามรู ปที่
Fig. 5

Fig. 5 Temperature profile of thermoelectric pulse cooling with 0.5 second per period (T)
ผลของการทดลองการทําความเย็นจากอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยสลดลงไปที่ 55 เซลเซี ยส โดยมีการติดตั้ง
Heatsink พบว่าเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เพลเทียร์ที่ 0.5 แอมป์ ในการทําความเย็นอย่างต่อเนื่ องโดยไม่มีการหยุดจ่าย
กระแสไฟฟ้าเพลเทียร์ใช้เวลา 65 วินาที ในการทําความเย็น ตามรู ปที่ Fig. 6

Fig. 6 Temperature profile of thermoelectric with heatsink without pulse cooling
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ผลของการทดลองการทําความเย็นจากอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยสลดลงไปที่ 55 เซลเซี ยส โดยมีการติดตั้ง
heatsink พบว่าเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เพลเทียร์ที่ 0.5 แอมป์ และจ่ายกระแสไฟฟ้าในช่วงคาบของเวลาที่คาบเท่ากับ
0.5วินาที ในการทําความเย็นพบว่าเพลเทียร์ใช้เวลาประมาณ 45 วินาที ในการทําความเย็น ตามรู ปที่ Fig. 7

Fig. 7 Temperature profile of thermoelectric pulse cooling with heatsink and 0.5 second per period (T)
การใช้อลั กอริ ทึม thermoelectric pulse cooling โดยมีค่าคาบของเวลาอยูท่ ี่ 0.5 วินาที ใช้เวลาในการทํา
ความเย็นได้เร็ วที่สุดเมื่อ ตามที่ได้แสดงใน Fig.5 นําค่าที่ได้จากการทดลองดังกล่าว มาใช้กบั ระบบที่มีการติดตั้ง
Heatsink ผลที่ได้กย็ งั สามารถทําความเย็นได้เร็ วที่สุด ตามรู ปที่ได้แสดงใน Fig. 7

สรุ ป
จากการทดสอบหาอัลกอริ ทึม(Algorithm) ที่เหมาะในการทําความเย็นของกระบวนการปฏิกิริยาลูกโซ่พอ
ลิเมอเรสในช่วง Annealing จากอุณหภูมิที่ 90 องศาเซลเซี ยส ไปยัง 55 องศาเซลเซี ยส พบว่าการใช้อลั กอรึ ชิทึมแบบ
Thermoelectric Pulse Cooling สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทําความเย็นของของเทอร์ โมอิเล็กทริ กคูลเลอร์ ได้
โดยใช้เวลาในการทําความเย็นน้อยที่สุด อยู่ที่ 210 วินาที และเมื่อติดตั้งอุปกรณ์สาํ หรับระบายความร้อนใช้เวลา 45
วินาที ซึ่ งสามารถนําอัลกอริ ทึม Thermoelectric Pulse Cooling ประยุกต์ใช้ร่วมกับการควบคุ มแบบ PID เพื่ อใช้
สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยํามากขึ้น
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การทดสอบประสิ ทธิภาพการซึมนํา้ ของกระเปาะเซรามิกส์ เพื่อใช้ ในระบบการให้ นํา้ แก่ พืช
Effectiveness of emitter in ceramic bulb for subsurface irrigation system
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บทคัดย่ อ

การให้น้ าํ แก่พืชโดยทัว่ ไปแล้วนั้นจะเป็ นการรดนํ้าตรงจุดที่เป็ นผิวดิน ทําให้น้ าํ ไม่สามารถไปถึงรากที่อยูล่ ึกลงไป
ใต้ดิน ในบทความนี้ จึงมีแนวคิดในการออกแบบอุปกรณ์ในการให้น้ าํ ใต้ดินแก่พืชที่จะสามารถรดได้ถึงส่ วนรากที่อยูล่ ึกลง
ไป เพื่อลดการสู ญเสี ยนํ้า ในระบบจะมีการใช้กระเปาะเซรามิกส์ช่วยในการให้น้ าํ ใต้ดิน โดยทําการศึกษาประสิ ทธิ ภาพการ
ซึ มนํ้าของกระเปาะเซรามิกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร มีความยาว 3 ขนาด ได้แก่ 75, 90 และ110 มิลลิเมตร โดย
ผลิตที่อุณหภูมิ 950 และ 1050 องศาเซลเซี ยส เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ โดยแต่ละแบบจะมีความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร มีการ
เก็บข้อมูลด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP 32 เพื่อให้สามารถวัดอัตราการซึ มนํ้าที่ แตกต่างกันออกไป การซึ มนํ้าของ
กระเปาะซึ่งมีการผลิตที่อุณหภูมิต่าํ จะดีกว่ากระเปาะที่ผลิตที่อุณหภูมิสูง เนื่องจากความพรุ นมากกว่า เพื่อให้เกษตรนําไปใช้
งานได้ตรงตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด
คําสําคัญ: การให้น้ าํ อย่างแม่นยํา, การให้น้ าํ ใต้ผิวดิน, วัสดุที่มีรูพรุ น

Abstract

Generally, Watering the plant usually apply on the surface of the soil. So, this method wastes a lot of water
especially in the sunny or low humidity day, causing the water can’t reach to root underground. In this research, we
designed the subsurface irrigation system to supplies water for root using ceramic bulbs. We studied the water permeability
efficiency of ceramic bulbs by divided ceramic bulb with 30 mm diameter into 3 size such as 75, 90, 110 centimeters.
Each size has thickness about 3 millimeters. The Ceramic Bulbs were process at High and Low temperature (1050 and
950°C). Data of water permeability were collected via ESP32 microcontroller. The experiment shows that the low
temperature ceramic bulb has better water permeability rates than high temperature ceramic bulbs because low temp
ceramic bulb has higher porosity. So, we can use to design subsurface irrigation system for each type of plant.
Keywords: precision irrigation, subsurface irrigation, porous materials
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คํานํา

การให้น้ าํ แก่พืชนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการเจริ ญเติ บโตของพืช ซึ่ งความต้องการนํ้าจะเป็ นไปตาม
ความต้องการของพืชในแต่ชนิ ดและแต่ละช่ วงการเจริ ญเติ บโต องค์ประกอบหลักที่ มีผลต่อปริ การใช้น้ าํ ของพื ช
ได้แก่ แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้ นสัมพัทธ์ของอากาศ และความเร็ วลม ซึ่ งจะมีผลต่อการคายนํ้าและการระเหย
ดัง นั้น จึ ง ต้อ งหาวิ ธี ที่ จ ะชดเชยปริ มาณที่ สุ ญ เสี ย ไป โดยวิ ธี ที่ ป ระสบความสํา เร็ จ ในการให้ น้ ํา มากที่ สุ ด คื อ
microirrigation ที่ เป็ นวิธีที่สามารถทําให้ชาวสวนสามารถดูแลพืชได้อย่างแม่นยํา รวมถึงการให้สารอาหารแก่ตน้
พืชได้ตรงจุด ทําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด (Malhotra and Das, 2016) โดยการให้นาํ แก่พืชอย่างเหมาะสม จะต้อง
มีการให้น้ าํ อย่างลํ้าลึกและไม่บ่อยมากนัก (Jauron, 1994) วิธีการให้น้ าํ แก่พืชอย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้น คุณภาพของ
นํ้าก็เป็ นหนึ่ งในปั จจัยสําคัญ วิธีที่ใช้ปริ มาณนํ้าไม่มากแต่ระยะเวลาในการให้น้ าํ นาน เรี ยกว่า Drip Irrigation วิธีน้ ี
จะเป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิ ภาพและใช้ทรัพยาการนํ้าได้อย่างคุม้ ค่า (Stein and Welsh, 1914) ระบบการใช้น้ าํ แก่พืชที่ ดี
จะต้องตอบสนองความต้องการนํ้าของพืชได้อย่างเพียงพอ มีความสะดวกแก่ผใู ้ ช้ และเหมาะสมกับปั จจัยแวดล้อม
ต่ างๆ รวมไปถึ งในปั จจุ บนั ได้การพัฒนาออกแบบระบบการจัดการนํ้าแก่ พืชผ่าน cloud เพื่ อให้สามารถทํานาย
สถานะความสมบูรณ์โดยรวมของพืชได้อีกด้วย โดยจะมีการส่ งค่าพารามิเตอร์ ต่างๆไปยัง Cloud และใช้ Machine
learning ในการสร้างเงื่อนไขเพื่อตรวจสอบสภาวะของพืชในขณะนั้น ๆ (Reghukumara and Vijayakumarb, 2019)
ดังนั้นบทความนี้ จึงได้มีการพัฒนาระบบให้น้ าํ แก่พืชใต้ผิวดิน โดยใช้กระเปาะเซรามิกส์เป็ นตัวซึ มนํ้าออก
ตามอัตราที่ กาํ หนดไว้ เพื่อเป็ นการลดความสิ้ นเปลืองนํ้า และเป็ นการรดนํ้าได้อย่างตรงจุด (D. Reich, R. Godin,
J.L. Chávez and I. Broner) ซึ่ งสามารถปรับระดับตามความลึกของรากได้ ดัง Fig. 5 การให้น้ าํ ใต้ผิวดินมีขอ้ ดีคือ 1.
การติดตั้งระบบให้น้ าํ ใต้ผิวดินแบบถาวร มีการใช้แรงงานรายปี น้อยกว่าการติดตั้งระบบแบบบนพื้นผิว และยังเป็ น
การเพิ่ มอายุการใช้งานของระบบ 2.ลดการเกิ ดโรคและช่ วยลดวัชพื ช 3.ช่ วยลดการบดอัดของดิ น 4.ให้น้ าํ และ
สารอาหารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 5.ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น (Phene et al., 1987)

Fig. 5 Early-season root development of cotton (Oosterhuis, 1990)
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อุปกรณ์ และวิธีการ

ในบทความนี้ ได้มีการทําการทดลองเพื่อหาอัตราการซึ มนํ้าของกระเปาะเซรามิกส์ที่ถูกผลิตขึ้นที่อุณหภูมิ
ต่างกัน เพื่อให้มีความพรุ นต่างกัน (Mouiya et al., 2019) ดัง Fig. 6 โดยกระเปาะเซรามิกจะมีความยาว 75 มิลลิเมตร
90 มิลลิเมตร และ 110 มิลลิเมตร หนา 3 มิลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มิลิเมตร แล้วจึงทําการทดลองเพื่อให้ทราบ
ถึงความเหมาะสม ก่อนจะนําไปประยุกต์ในการใช้งานจริ งต่อไปได้ ซึ่ งในการใช้งานนั้น จะสามารถเลือกขนาดและ
ชนิดของกระเปาะเพื่อให้เหมาะสมแก่ปริ มาณนํ้าที่พืชต้องการ ณ ขณะนั้น

Fig. 6 Ceramic Bulb

(A)

(B)

Fig. 7 The Equipment in experiment. (A) water tank (B) Ceramic bulb (C) Load cell
การหาอัตราการซึ มนํ้าของกระเปาะเซรามิกส์ มีอุปกรณ์ดงั นี้
• กระเปาะเซรามิกส์ ดัง Fig. 7 (B)
• ท่ออะคลิลิค ความยาว 20 เซนติเมตร
• กระบะสําหรับใส่ ดิน
• Load cell ดัง Fig. 7 (C)
• ถังนํ้า ดัง Fig. 7 (A)
• เซนเซอร์ DHT22 สําหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ
• ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32
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Fig. 8 Experimental setup

วิธีการทดลอง

จากการทดลองดังแสดงใน Fig. 8 จะทําการหาอัตราการซึ มนํ้าของกระเปาะเซรามิกส์ที่ถูกผลิตโดยการเผา
ที่ อุณหภู มิ 950 (Low Temperature) และ 1050 (High Temperature) องศาเซลเซี ยส มี ความยาวของกระเปาะสาม
ขนาดคื อ 75, 90,110 เซนติ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร ความหนา 3 มิลิเมตร ดัง Fig. 10 รวมทั้งหมด 6
กระเปาะโดยในการทดลองจะแบ่งออกเป็ นสองส่ วนคือ การหาอัตราการซึ มนํ้าในอากาศ เทียบกับอัตราการซึ มนํ้า
ใต้ดิน โดยการทดลองทั้งหมดจะเกิ ดขึ้ นที่ อุณหภูมิห้อง การทดลองหาอัตราการซึ มนํ้าในอากาศดัง Fig. 9B จะทํา
โดยการนํากระเปาะเซรามิกส์จะเชื่ อมต่อกับท่ออะคลิลิคซึ่ งตรงปลายเป็ นท่อต่อกับสายยางจากถังนํ้า จากนั้นจะมี
การจับเวลาหาอัตราการซึ มนํ้าทุกชัว่ โมง และมีการชัง่ นํ้าหนักของนํ้าในถังนํ้าที่เปลี่ยนไป โดยใช้ Load cell เชื่อมต่อ
กับ ESP 32 ส่ วนการทดลองใต้ดิน จะมีการฝังกระเปาะลงในกระบะที่มีการเตรี ยม ดินสําหรับปลูกพืชดัง Fig. 9A
(A)

(B)

Fig. 9 (A) Ceramic Bulb in Loam soil (B) Ceramic Bulb in air
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Fig. 10 Drawing of Ceramic Bulb

ผลการทดลอง

จากการทดลอง จะพบว่ากระเปาะเซรามิกส์ที่ถูกผลิตมาด้วยกรรมวิธีข้ ึนรู ปด้วยแม่พิมพ์น้ นั ชิ้นงานที่ได้จะ
มีขนาดแตกต่างจากขนาดที่ได้ทาํ การออกแบบไว้ โดยขนาดจริ งของกระเปาะแต่ละหมายเลขจะเป็ นไปตาม Table 1
Table 1 Actual size of Ceramic bulb
No.
1
2
3
4
5
6

Process Temperature
High
High
High
Low
Low
Low

Bulb Length
(mm)
106.34
91.50
75.09
109.69
95.48
77.45

Diameter
(mm)
33.43
33.27
33.20
35.18
34.98
34.77

Thickness
(mm)
3.23
3.11
3.04
2.91
3.56
3.76

ในการทดลองหาอัตราการซึ มนํ้าในอากาศ จะพบว่าใน 24 ชัว่ โมง พบว่าปริ มาณการซึ มนํ้าของกระเปาะ
หมายเลข 1 จะเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.76 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง กระเปาะหมายเลข 2 เฉลี่ยที่ 2.50 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง กระเปาะ
หมายเลข 3 เฉลี่ยที่ 1.55 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง ดัง Fig. 11 ส่ วนกระเปาะหมายเลข 4 เฉลี่ยที่ 4.73 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง
กระเปาะหมายเลข 5 เฉลี่ยที่ 3.01 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง และ กระเปาะหมายเลข 6 เฉลี่ยที่ 2.21 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง ดัง
Fig. 12
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Fig. 11 Water permeability rate of High Temp Ceramic Bulb No.1-3 in Air

Fig. 12 Water permeability rate of Low Temperature Ceramic Bulb No.4-6 in Air
จากนั้นเมื่อนํากระเปาะหมายเลข 1–6 มาทดลองหาอัตราการซึ มนํ้าในดิน จะพบว่า ปริ มาณการซึ มนํ้าของ
กระเปาะหมายเลข 1 จะเฉลี่ยอยูท่ ี่ 5.68 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง กระเปาะหมายเลข 2 เฉลี่ยที่ 3.77 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง
กระเปาะหมายเลข 3 เฉลี่ยที่ 2.91 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง ดัง Fig. 13 ส่ วนกระเปาะหมายเลข 4 เฉลี่ยที่ 6.94 มิลลิลิตรต่อ
ชัว่ โมง กระเปาะหมายเลข 5 เฉลี่ยที่ 5.37 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง และ กระเปาะหมายเลข 6 เฉลี่ยที่ 4.36 มิลลิลิตรต่อ
ชัว่ โมง ดัง Fig. 14

Fig. 13 Water permeability rate of High Temperature Ceramic Bulb No.1-3 in Loam Soil
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Fig. 14 Water permeability rate of Low Temperature Ceramic Bulb No.4-6 in Loam Soil

สรุ ป

จากการวัด ขนาดกระเปาะเซรามิ กส์ ที่ ได้ทาํ การออกแบบได้ คื อ 75 มิ ลลิ เ มตร 90 มิ ลลิ เ มตร และ 110
มิ ลลิ เมตรพบว่าขนาดมี ค วามคลาดเคลื่ อ นจากเดิ มที่ ออกแบบไว้ เนื่ องจากกรรมวิ ธีในการผลิ ต ทั้งนี้ ความคาด
เคลื่อนที่เกิดขึ้นยังคงไม่เกิน 10 % เมื่อทําการทดลองที่อุณหภูมิเฉลี่ย 26 องศาเซลเซี ยส ความชื้ นสัมพันธ์ 50–60%
พบว่า อัตราการการซึ มนํ้าของกระเปาะเซรามิกส์ที่ถูกฝังดินจะมีมากกว่ากระเปาะเซรามิกส์ในอากาศ เนื่องจากมีดิน
เป็ นตัวซับนํ้า สภาพแวดล้อมรอบกระเปาะจึงแห้งกว่าในอากาศ ทําให้น้ าํ สามารถซึ มออกมาได้มากขึ้น จาก
Table 2 กระเปาะที่ถูกเผาที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซี ยสจะสามารถซึ มนํ้าออกมาได้ดีกว่า กระเปาะที่ถูกเผา
ที่อุณหภูมิ 1050 องศาเซลเซี ยส เนื่องจากรู พรุ นจะมีขนาดเล็กลงเมื่อกระเปาะเซรามิกถูกเผาที่อุณหภูมิสูงขึ้น ทั้งนี้จะ
สามารถเลือกใช้กระเปาะเซรามิกส์ที่เหมาะสมแก่การให้น้ าํ ใต้ผิวดินได้ตามความเหมาะสมของชนิดพืชต่อไป
Table 2 Comparison of Average Water Permeability Rate in Air and Loam Soil
Process Temperature

High Temperature

Low Temperature

Average Water Permeability Rate (mL/ hr.)
Bulb No.

Air

Loam Soil

1

2.8

5.7

2

2.5

3.8

3

1.5

2.9

4

4.7

6.9

5
6

3.0
2.2

5.4
4.4
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ เป็ นการสร้างและออกแบบอัลกอลิธึมโดยใช้เทคโนโลยีการมองเห็ นของเครื่ องจักรและรับภาพจาก
กล้องเว็บแคมเพื่อคัดแยกขวดแก้วที่ มีส่ิ งแปลกที่ เคลื่อนที่ บนสายพานลําเลี ยง การคัดแยกใช้เทคนิ คการจัดแสงสว่างที่
เหมาะสมสําหรับลดแสงรบกวนและจัดทําอัลกอลิธึมผ่านโปรแกรม NI Vision Builder 2015 โดยที่ฟังก์ชน่ั ของโปรแกรม
สามารถตัด แสงรบกวนที่ เ หลื อ อยู่, กํา หนดขอบเขตการตรวจสอบ, จํา แนกขวดแก้ว ที่ มี ส่ิ ง แปลกปลอมกับ ไม่ มี สิ่ ง
แปลกปลอมและแสดงข้อมูล การศึ กษาพบว่าการใช้เทคโนโลยีการมองเห็ นของเครื่ องจักรและรั บภาพจากกล้องเว็บ
แคม งานวิจยั นี้สามารถสร้างอัลกอลิธึมคัดแยกขวดแก้วได้ความถูกต้องมากกว่า 85%
คําสําคัญ: การมองเห็นของเครื่ องจักร, กล้องเว็บแคม, อัลกอลิธึม

Abstract

This research is to build and design the algorithm for detecting foreign objects in a glass bottle using machine
vision technology and inspection with image form webcam camera to sort all foreign bottles along the conveyor line. The
detection used proper lighting techniques for reducing reflective light and using program NI Vision Builder 2015 to create
algorithm. The program function is able to remove residual disturbing light, define the inspection scope, classify bottle
with foreign objects and display. This research achieved the algorithm can classify bottle with foreign objects with accuracy
more than 85%.
Keywords: algorithm, machine vision, webcam camera
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คํานํา

เทคโนโลยีการมองเห็นของเครื่ องจักรเป็ นระบบที่ ในปั จจุบนั ภาคอุตสาหกรรมนิ ยมใช้เพื่อตรวจสอบหา
สิ่ งผิดปกติของผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทดแทนการใช้สายตามนุษย์ เนื่ องจากสามารถตรวจสอบได้แม่นยํา
(ภานุ วฒั น์, 2558) รวมถึ งสามารถตรวจสิ่ งของที่ มีการเคลื่ อนรวดเร็ วและปริ มาณสู งโดยประสิ ทธิ ภาพยังคงเดิ ม
นอกจากนี้ ยงั สามารถตรวจสอบวัตถุที่มีขนาดเล็กเกิ นกว่ามนุษย์สามารถมองเห็นได้อีกด้วย แต่การนําเทคโนโลยี
การมองเห็นของเครื่ องจักรไม่เหมาะกับงานที่ตน้ ทุนตํ่าเพราะเทคโนโลยีการมองเห็นของเครื่ องจักรนิ ยมใช้ในการ
ผลิตที่มีเคลื่อนรวดเร็ วและปริ มาณสู ง (Arsalan and Aziz, 2012) จึงทําให้ในท้องตลาดมีแต่อุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งซึ่ งราคาสู งตามไปด้วย
ในงานวิจยั นี้ ได้มุ่งเน้นการนําเทคโนโลยีการมองเห็ นของเครื่ องจักรผ่านโปรแกรม NI Vision Builder
2015 ร่ วมกับกล้องเว็บแคม เพื่อตรวจสอบสิ่ งแปลกปลอมในขวดแก้วเพื่อคัดแยกและนํากลับไปรี ยูท ทดแทนการ
ใช้แรงงานคนในการตรวจสอบด้วยตาเปล่าโดยเป็ นงานที่ไม่ได้ตอ้ งการประสิ ทธิ ภาพสู งและมีงานลงทุนตํ่า

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์ และการติดตั้ง
อุปกรณ์สําหรับงานวิจยั นี้ ได้แก่ กล้องเว็บแคม, คอมพิวเตอร์ , Program NI Vision Builder 2015, ไฟส่ อง
สว่าง, สายพานลําเลียง, ไกด์ประคองและขวดแก้วตัวอย่าง ติ ดตั้งกล้องเว็บแคมในตําแหน่ งด้านข้างของสายพาน
ลําเลี ยงและติ ดตั้งไฟส่ องสว่างในลักษณะ Back lighting เพื่ อให้กล้องเว็บแคมสามารถถ่ายภาพของวัตถุให้เห็น
รู ปร่ างได้ชัดเจนและลดแสงสะท้อนจากสิ่ งแวดล้อม (Novini, 1993) รวมถึ งติ ดตั้ง Guide สําหรั บบังคับให้ขวด
เคลื่อนที่ไปในตําแหน่ งที่ กล้องบันทึ กภาพและเชื่ อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ ผ่าน USB Port ซึ่ งหลังจากติ ดตั้ง
อุปกรณ์แล้วเสร็ จแสดงตาม Fig. 1

Fig. 1 The equipment setup for glass bottle inspection
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การเขียนอัลกอลิมทึ ม
จัดทําอัลกอลิ มทึ มสําหรั บคัด แยกขวดแก้วที่ มีส่ิ งแปลกและไม่มีสิ่ งแปลกปลอม โดยใช้โปรแกรม NI
Vision Builder 2015 ประกอบด้วยขั้นตอนตาม Fig. 2 และมีหลักการทํางานดังนี้

Fig. 2 Flow diagram of algorithm for detecting foreign objects in a glass bottle
1. Check product loop สําหรับตรวจสอบว่ามีขวดแก้วเข้ามารอการตรวจสอบหรื อไม่โดยใช้ Module ดังนี้
1.1 ใช้ Acquire Image Module สําหรับรับภาพจากกล้องเว็บแคม
1.2 ใช้ Vision Assistant Module ปรับภาพเป็ นภาพขาวดําและให้แสดงภาพขวดให้มีสีดาํ ทั้งในกรณี ขวดที่
มีสิ่งปลอมและไม่สิ่งแปลกปลอม ในส่ วนของแสงที่ส่องจากด้านหลังเปลี่ยนเป็ นสี ขาวทั้งหมดตาม
ขั้นตอนด้านล่าง โดยผลที่ได้แสดงตาม Fig. 3
1.2.1 ใช้คาํ สัง่ Brightness เพื่อปรับความสว่างของภาพ
1.2.2 ใช้คาํ สัง่ Extract HSL - Luminance plane เพื่อเอาความสว่างของสี ในภาพออก
1.2.3 ใช้คาํ สัง่ Lookup Table - Equalize เพื่อปรับความคมชัดและความสว่าง โดยใช้ความสัมพันธ์
แบบไม่เป็ นเชิงเส้นตรง เพื่อพยายามเปลี่ยนการกระจายข้อมูลที่ไม่ปกติให้เป็ นแบบปกติและปรับ
จํานวนจุดบนภาพในแต่ละจุดให้ค่าความเข้มมีจาํ นวนใกล้เคียงกัน
1.2.4 ใช้คาํ สัง่ Threshold - Moment เพื่อทําการรบกวนภาพและเก็บข้อมูลค่าเฉลี่ยและความ
แปรปรวนของภาพที่ถูกรบกวนและภาพต้นฉบับ เพื่อคํานวณใหม่ให้เป็ น Binary images โดย
แบ่งแยกพิกเซลให้แตกต่างกัน (Milan Sonka et al., 2013)
1.2.5 ใช้คาํ สัง่ Basic Morphology - Close object เพื่อทําให้ภาพแสดงวัตถุได้ชดั เจนมากขึ้น โดยวิธี
เติมเต็มหลุมเล็กๆ เพื่อทําให้ขอบเขตเรี ยบเนียน แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่หรื อรู ปร่ างของวัตถุ
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(A)

(B)

Fig. 3 Original images (A), After used Brightness, Extract HSL - Luminance plane, Lookup Table - Equalize,
Threshold - Moment and Basic Morphology - Close object (B)
1.3 ใช้ Count Pixels Module นับจํานวนพิกเซล โดยกําหนดพื้นที่ตรวจสอบที่มุมด้านล่างของแสงสว่าง
โดยมีเงื่อนไขหากนับจํานวนพิกเซลสี ดาํ ได้ไม่ถึง 85% ของพื้นที่ตรวจสอบระบบจะแสดงเป็ น False ซึ่ ง
หมายถึงยังไม่มีขวดลําเลียงเข้าสู่ ระบบและจะยังไม่เปลี่ยนการทํางานไปยัง loop ถัดไป
2. Delay loop สําหรับหน่วงเวลาให้ขวดเคลื่อนที่ไปยังตําแหน่งที่กล้องเว็บแคมบันทึกภาพเพื่อตรวจสอบสิ่ ง
แปลกปลอมในขวดแก้ว โดยใช้ Delay Module
3. Count infeed loop สําหรับนับจํานวนของขวดที่เข้ามาตรวจสอบ โดยใช้ Calculator setup module เพื่อนับจํานวน
และ Set Variable module เพื่อบันทึกค่า
4.inspec loop สําหรับคัดแยกขวดแก้วที่มีสิ่งแปลกปลอมและไม่มีสิ่งแปลกปลอมโดยใช้ Module ดังนี้
4.1 ใช้ Acquire Image Module สํารหรับรับภาพจากกล้องเว็บแคม
4.2 ใช้ Vision Assistant Module ปรับภาพเพื่อให้ รู ปทรงของขวด, พื้นที่นอกขวด, สิ่ งแปลกปลอมที่อยูใ่ น
ขวดเป็ นสี ดาํ และภายในขวดที่ไม่มีสิ่งแปลกปลอมเป็ นสี ขาวตามขั้นตอนด้านล่าง โดยผลที่ได้แสดงตาม
Fig. 4
4.2.1 ใช้คาํ สัง่ Brightness เพื่อปรับความสว่างของภาพ
4.2.2 ใช้คาํ สัง่ Extract HSL - Saturation plane เพื่อเอาความอิ่มตัวของสี ในภาพออก
4.2.3 ใช้คาํ สัง่ Lockup Table - Square Root เพื่อเพิ่มความสว่างและคอนทราสต์ในบริ เวณที่มืด
(Jovitha Jerome, 2010)
4.2.4 ใช้คาํ สัง่ Gray Morphology - Proper Close เพื่อลบพิกเซลสี ดาํ กลุ่มเล็กๆ ที่แยกอยูใ่ นพื้นที่ขาว
และทําให้ขอบเขตของพื้นที่ในภาพที่สีดาํ ดูสมํ่าเสมอขึ้น (Dakun Zhang, 2009) สามารถพิจารณาโดย
ใช้ Equation 1
proper-closing(I) = max(I, EDDEED(I))
โดยที่ I คือ ภาพต้นฉบับ , E คือ การย่อภาพ และ D คือการขยายภาพ
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(A)

(B)

Fig. 4 Original images (A), after used Brightness, Extract HSL - Saturation plane, Lockup Table - Square Root,
Gray Morphology - Proper Close (B)
4.3 ใช้ Count Pixels Module นับจํา นวนพิ กเซล โดยกํา หนดพื้ นที่ ต รวจสอบที่ ด ้านล่ างของขวดตํ่าจาก
ฉลากลงมาจนถึงก้นขวด โดยมีเงื่อนไขหากนับจํานวนพิกเซลสี ขาวอยูร่ ะหว่าง 140,000 ถึง 220,000 พิกเซล โดยค่า
ดังกล่าวได้จากการทดสอบขวดแก้วที่มีส่ิ งแปลกปลอมกับไม่มีสิ่งแปลกปลอมและส่ งค่าไปบันทึกที่ loop ถัดไป
5. Count pass loop สําหรับนับจํานวนของขวดแก้วที่ ไม่มีสิ่งแปลกปลอมโดยใช้ Calculator setup module เพื่อนับ
จํานวน และ Set Variable module เพื่อบันทึกค่า โดยเมื่อผ่านตอนดังกล่าวจะกลับไปเริ่ มต้นที่ Check product loop
วิธีการทดลอง
รวบรวมขวดแก้วที่ไม่มีส่ิ งแปลกปลอมและมีสิ่งแปลกปลอม โดยขวดแก้วที่มีสิ่งแปลกปลอมจัดทําโดยใส่
วัตถุลงไปในขวด โดยเป็ นวัตถุที่พบได้บ่อยและไม่สามารถล้างด้วยเครื่ องล้างขวดได้แก่ หน้ากากอนามัย, ฝาจีบ,
ซองขนมพลาสติ กทึ บ, ก้นกรองบุ หรี่ , กระดาษชํา ระ ตาม Fig. 5 ทดสอบอัลกอริ ทึมโดยนํา ขวดแก้วที่ ไม่ มีสิ่ง
แปลกปลอมและมีสิ่งแปลกปลอมลําเลียงบนสายพานและบันทึกการทดลอง รวมถึงคํานวณหาประสิ ทธิ ภาพของ
อัลกอลิธึม
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Fig. 5 Cigarette butts (A), package (B), Crown cap (C), Mask (D), Paper Napkin (E)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

งานวิจยั นี้ตอ้ งการสร้างและออกแบบอัลกอลิธึมโดยใช้เทคโนโลยีการมองเห็นของเครื่ องจักร โดยรับภาพ
จากกล้องเว็บแคมเพื่อคัดแยกขวดแก้วที่มีส่ิ งแปลกปลอมที่เคลื่อนที่บนสายพานลําเลียง ผลการทดลองการคัดแยก
ขวดแก้วที่ ไม่มีสิ่งแปลกปลอมและมีสิ่งแปลกปลอมที่ พบบ่อย ซึ่ งสามารถคัดแยกได้ประสิ ทธิ ภาพมากกว่า 85%
โดยค่าประสิ ทธิ ภาพการคัดแยกแต่ละแบบมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่ขนาดของวัตถุแปลกปลอมที่อยูใ่ นขวด ผลการ
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ทดลองแสดงใน Table 1 และ Fig. 6 จากผลการทดลองจะเห็ นได้ว่า วัต ถุที่ มีข นาดใหญ่ จะสามารถคัด แยกได้มี
ประสิ ทธิ ภาพกว่าวัตถุที่มีขนาดเล็ก
Table 1 Results of detecting foreign objects in glass bottle
Data

Configure

Result

accuracy (%)

Clean bottle

bottle with foreign objects

Clean bottle

bottle with foreign objects

50

-

50

-

100

bottle with foreign objects

-

50

3

47

94

Clean bottle and bottle with foreign objects

10

40

8

42

96

Paper Napkin

25

25

20

30

90

package

25

25

25

25

100

Mask

25

25

25

25

100

Cigarette butts

25

25

32

18

86

Crown cap

25

25

29

21

92

Clean bottle

bottle with foreign
objects

Fig. 6 Before and After used algorithm Clean bottle (A), Cigarette butts (B), package (C), Paper Napkin (D),
Mask (E) and Crown cap (F)

สรุ ป

การใช้กล้องเว็บแคมร่ วมกับเทคโนโลยีการมองเห็นของเครื่ องจักรออกแบบอัลกอลิธึมผ่านโปรแกรม NI
Vision Builder 2015 สามารถคัดแยกขวดแก้วที่มีสิ่งแปลกปลอมและไม่มีส่ิ งแปลกปลอมได้ โดยมีประสิ ทธิ ภาพอยู่
ที่ 93.60% คํา นวณจากค่ า เฉลี่ ย ประสิ ท ธิ ภ าพจากการทดลองคัด แยกขวดแก้ว ที่ ไ ม่ มี สิ่ ง แปลกปลอมและมี ส่ิ ง
แปลกปลอมได้แก่ หน้ากากอนามัย, ฝาจีบ, ซองขนมพลาสติกทึบ, ก้นกรองบุหรี่ , กระดาษชําระ
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การติดตามและการหยิบวัตถุทเี่ คลื่อนทีบ่ นสายพานลําเลียงด้ วยระบบกล้ องบนแขนหุ่นยนต์
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บทคัดย่ อ

ระบบหุ่ นยนต์หยิบชิ้ นงานบนสายพานลําเลี ยงในขณะที่ สิ่งของเคลื่ อนที่ ปกติ จะใช้การทํางานระหว่างกล้อง
ร่ ว มกับ เซนเซอร์ อ่า นระยะทางของสายพาน (Encoder) เมื่ อ กล้อ งถ่า ยภาพระบุ ตาํ แหน่ ง แล้ว หุ่ น ยนต์เคลื่ อ นที่ ไปตาม
ตําแหน่ งโดยทํางานร่ วมกับระยะทางที่ ได้จากเซนเซอร์ ซึ่ งจําเป็ นจะต้องใช้พ้ืนที่ ในส่ วนที่ ติดตั้งตัวกล้องและในขณะที่
ระยะทางมากขึ้นอาจทําให้ชิ้นงานเคลื่อนผิดพลาดไปจึงต้องการทําระบบที่ทาํ ให้ระยะทางสั้นและอุปกรณ์ที่ใช้นอ้ ยลง
โดยการทดลองจะจับภาพวัตถุเคลื่อนที่บนสายพานลําเลียงด้วยกล้องที่ติดตั้งบนแขนหุ่ นยนต์ เพื่อทําการค้นหา
ตําแหน่งเซนทรอยด์ของวัตถุและทําการคํานวณหาความเร็ วของวัตถุเพื่อทําการคํานวณหาความเร็ วที่ใช้สง่ั หุ่นยนต์ทาํ การ
หยิบชิ้นงาน โดยทําการทดลองที่ความเร็ วของสายพานลําเลียงและมุมของวัตถุที่แตกต่างกัน
จากการทดลองระบบการติ ดตามและการหยิบวัตถุที่เคลื่ อนที่ บนสายพานลําเลี ยงด้วยกล้องบนแขนหุ่ นยนต์
สามารถแก้ปั ญ หาในเรื่ อ งของพื้ น ที่ ใ นการทํา งานและจํา นวนอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ล งได้ แต่ อ ย่า งไรก็ ต ามความถู ก ต้อ งและ
ประสิ ทธิภาพของการทํางาน ยังไม่เป็ นที่น่าพอใจมากนัก เนื่องจากปั ญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกของหุ่นยนต์
คําสําคัญ: กล้องบนแขนหุ่นยนต์, การมองเห็นของเครื่ องจักร, สายพานลําเลียง

Abstract

The robotic handling system for pick and place parts on a conveyor belt while the parts moving, usually cooperate
between camera and sensor for read the distance of the belt (Encoder) by the camera take a photo for determines the position
then the robot move along the position. This system requires more space for mounted the camera. The distances of conveyer
are the factor of the accuracy of pick and place so need to do the shorter distances and less equipment.
The experiment mounted the camera on the robot arm, the camera will capture objects moving on a conveyor belt
to find the centroid position of the object then calculate the velocity of the object to calculate the speed that will order the
robot to pick the object. We test by set at the different speed of conveyor belt and use various of the object angles.
The result of the experiment the system by tracking the test, the picking part on the conveyor with camera mounted
on the robot arm can solved the problem of working space and reduce the number of equipment usage. However, the
accuracy and efficiency of the work still not very satisfactory due to the problems from the external environment of the
robot.
Keywords: conveyor belt, Eye-in-hand, machine vision
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คํานํา

ปั จจุบนั นี้ ในอุตสากรรมการผลิตได้มีการใช้หุ่ นยนต์ที่ช่วยในการลดแรงงานมนุษย์ หุ่ นยนต์อุตสาหกรรม
นั้นจะถูกออกแบบมาให้กบั การทํางานที่ซ้ าํ ๆ กันได้อย่างถูกต้อง ในขอบเขตการทํางานที่ถูกควบคุม ตามโปรแกรม
ที่ได้ต้ งั ไว้
การหยิบวัตถุในอุตสหกรรมการผลิตจะใช้การทํางานระหว่างกล้องร่ วมกับเซนเซอร์เพื่ออ่านระยะทางของ
สายพาน (Encoder) และเพื่ อหาจุ ดศู นย์กลาง (Centroid) ที่ ใช้เป็ นจุ ดอ้างอิ งในการวัดระยะทางและการคํา นวณ
ตําแหน่งในการหยิบวัตถุของแขนกล(Manipulator)ซึ่ งข้อดีของงานนี้คือใช้ระยะทางในการหยิบชิ้นงานบนสายพาน
ลดลงแต่ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานยังคงเดิมทําให้สามารถประหยัดพื้นที่ในการทํางานของหุ่นยนต์มากยิ่งขึ้น

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์

ประกอบไปด้วย คอมพิ วเตอร์ (Computer) กล้องวีดีโอ (Camera) สายพานลําเลี ยง (Conveyor) แขนกล
(Manipulator) เครื่ องมือ (Tool) และชิ้นงาน (Parts) ดัง Fig. 1. และแผนพังการทํางานดังแสดงตาม Fig. 2

Fig. 1 Experiment equipment
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Fig. 2 Flow diagram of tracking and picking of moving objects on conveyor belt with Eye-in-Hand manipulator
system
การระบุตาํ แหน่ งของวัตถุด้วยด้ วยภาพ
ในการวิจยั นี้ เลือกใช้วิธีการแปลงภาพให้เป็ นภาพไบนารี่ โดยใช้ฟังก์ชนั่ ของ (Opencv, 2019) OpenCV ทํา
การปรับค่าเทรสโฮลด์ (Threshold) เพื่อค้นหาสี ของวัตถุที่ตอ้ งการ แล้วทําการแบ่งพื้นที่โดยการหาเส้นขอบเขตของ
วัตถุ (Contour image) ทําการวาดสี่ เหลี่ยมในการปิ ดล้อมวัตถุ (Bounding box) หลังจากนั้นสามารถหา (Open CV,
2015) จุ ด ศู นย์กลางของวัต ถุ (Centroid) โดยใช้ค่ า เฉลี่ ย ถ่ วงนํ้า หนักของความเข้มของพิ กเซลของภาพ (Image
moment) เพื่อใช้จุดศูนย์กลางนั้นเป็ นจุดอ้างอิงในการวัดระยะทางและคํานวณหาตําแหน่งหยิบวัตถุต่อไปซึ่ งได้ผล
ดัง Fig. 3.

590

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Fig. 3 Left is mask image after adjust threshold, Right is image bounding box and centroid position
การเทียบระยะทางระหว่ างกล้ องกับแขนกล
(Rosebrock, 2019) ใช้วิธีการถ่ายภาพหาตําแหน่ งเปรี ยบเที ยบกับระยะทางจริ งกับจํานวนของพิกเซลใน
ภาพเพื่อหาความเร็ วของรถที่เคลื่อนที่จากจุดหนึ่ งไปยังอีกจุดหนึ่งในขอบเขตที่กาํ หนดไว้ได้ การทดลองนี้จึงทําการ
บันทึกตําแหน่งแขนกลที่ถ่ายภาพในขณะนั้นไว้และทําการขยับแขนกลไปยังตําแหน่งอื่นเพื่อทําการถ่ายภาพ แล้ว
ทําการคํานวณหาระยะพิกเซลที่เปลี่ยนไปเทียบกับระยะทางของแขนกลที่ขยับไปจะได้อตั ราส่ วนของระยะทางของ
แขนกลเทียบกับการเคลื่อนที่ของชิ้นงานที่กล้องตรวจจับได้
การคํานวณหามุมและความเร็ วของวัตถุจากภาพ
(Abecassis, 2011) การหามุมเอียงของวัตถุสามารถทําได้โดยนําสี่ เหลี่ยมในการปิ ดล้อมวัตถุ (Bounding
Box) ซึ่ งแต่ละมุมจะมีตาํ แหน่งของเส้นปิ ดล้อมทําให้สามารถนํามาคํานวณหามุมของชิ้นงาน โดยใช้ตาํ แหน่งของ
มุมทางด้านแกน X และแกน Y โดยคํานวณหามุมได้จาก Equation 1
∆𝑌𝑌
𝜃𝜃 = tan−1 ∆𝑋𝑋
(1)
ซึ่ งได้ผลการอ่านค่ามุมของวัตถุจาก bonding box ที่ 10–40 องศา ดังแสดงตาม Fig. 4
(A)

(B)

(C)

(D)

Fig. 4 Angle of object calculated from bounding box at 10-degree (A), 20-degree (B), 30-degree (C), 40-degree (D)
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ทําการปรับความเร็ วของสายพานลําเลียงที่ ระดับคามเร็ ว 10 – 40 เซ็นติ เมตรต่อนาที (Temiz et al. 2012)
แล้วทําการคํานวณหาความเร็ วของชิ้ นงาน 𝑉𝑉𝑐𝑐 โดยใช้สมการการเคลื่ อนที่ บนสมมุติฐานว่าการเคลื่ อนที่ เกิ ดขึ้ น
เฉพาะทิ ศ ทาง 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 และไม่ เ กิ ด การเคลื่ อ นที่ ใ นแกน 𝑧𝑧 และแกนหมุ นของชิ้ น งาน 𝜔𝜔 จะสามารถเขี ย นสมการ
ความเร็ วของชิ้นงานออกมาได้ดงั Equation 2 นี้
โดยที่
𝑉𝑉𝑐𝑐 คือ ความเร็ วของชิ้นงาน

0 𝑡𝑡𝑥𝑥 −1
𝑆𝑆𝑦𝑦 � �𝑡𝑡𝑦𝑦 �

𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑆𝑆𝑥𝑥
𝑉𝑉𝑐𝑐 = �𝑉𝑉 � = � 0
𝑐𝑐𝑐𝑐

(2)

𝑆𝑆𝑥𝑥 คือระยะทางที่ชิ้นงานเคลื่อนที่ในทิศทางแกน X จากจุด A ไปยังจุด B

𝑆𝑆𝑦𝑦 คือระยะทางที่ชิ้นงานเคลื่อนที่ในทิศทางแกน Y จากจุด A ไปยังจุด B

คือเวลาที่ชิ้นงานเคลื่อนที่จากจุด Aไปยังจุด B
ภาพแสดงตําแหน่งต่างๆ ในการคํานวณหาความเร็ วของวัตถุ ดังแสดงตาม Fig. 5
(A)
𝑡𝑡𝑥𝑥 = 𝑡𝑡𝑦𝑦

A

D
C

B

(B)

B

A

Fig. 5 Position for calculate velocity of object (A), Region of Interest for calculate velocity from A to B (B)
การหาความเร็ วในการหยิบชิ้นงานของแขนกล 𝑉𝑉𝑟𝑟 ที่จุดหยิบชิ้นงานในตําแหน่ง C โดยการกําหนดระยะทางจากจุด
B ไปยังจุด C (𝑆𝑆𝑐𝑐 ) เทียบกับระยะทางของแขนกลที่เคลื่อนที่จากจุด D ไปยังจุด C จะได้ดงั Equation 3
𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑉𝑉𝑟𝑟 = �𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟 � = � 0
𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟
0

0

𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
0

และ ความเร็ วของชิ้นงานจากจุด B ไปยังจุด D ได้จาก Equation 4

เมื่อเวลา

𝑡𝑡

𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵 = �𝑉𝑉 � = � 0
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

0

𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

0
𝑡𝑡𝑥𝑥 −1
0 � �𝑡𝑡𝑦𝑦 �
𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑡𝑡𝑍𝑍

𝑡𝑡𝑥𝑥 −1
� �𝑡𝑡 �

(4)

𝑦𝑦

ของทั้งสองสมการมีค่าเท่ากันในตําแหน่ง D จะได้ดงั Equation 5
𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑟𝑟 = � 𝑟𝑟𝑟𝑟 � = � 0
𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟
0

0

𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
0

(3)

𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
0
0 �� 0
𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
0

0

𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
0

0
0 �

𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

−1

𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑉𝑉
� 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 �
𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

ซึ่ งได้ผลการวัดความของวัตถุจากจุดศูนย์กลางที่ความเร็ ว 10–40 เซนติเมตรต่อนาที ดังแสดงตาม Fig. 6
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Fig. 6 Result of measuring the speed of the object at 10 cm/min(A), 20 cm/min(B), 30 cm/min(C), 40 cm/min(D).

การส่ งข้ อมูลไปให้ แขนกล
Yaskawa (2016) แขนกลอุตสาหกรรมของ Yaskawa สามารถรั บคําสั่งผ่า นระบบแลนโดยสามารถส่ ง
ข้อมูลให้แขนกลโดยใช้การติ ดต่ อสื่ อสารผ่านระบบ TCP เพื่ อทําการควบคุมแขนกลได้ท้ งั ตําแหน่ งและอินพุท
เอ้าพุท จึงใช้วิธีการนี้ ส่งข้อมูลของความเร็ วและตําแหน่ งที่ ทาํ การคํานวณไปยังแขนกลเพื่อให้แขนกลทําการหยิบ
ชิ้นงานที่ตวั กล้องระบุตาํ แหน่งให้

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ผลการทดลองวัดมุมของชิ้นงานด้วยกล้องจากการนําสี่ เหลี่ยมในการปิ ดล้อมวัตถุมาทําการคํานวณหามุม
ของวัตถุที่มุมเอียง 0–40 องศาพบว่ามีความผิดพลาดตํ่ามากดังแสดงผลการทดลองใน Table 1
Table 1 Experiment for measuring the angle of object with a camera
Workpiece Angle(Degree)

Average

% error

0
10
20
30
40

0.0231
10.0349
20.0429
30.0603
40.0462

0.21
0.35
0.21
0.20
0.12
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ผลการทดลองวัดความเร็ วชิ้นงานด้วยกล้องจากการใช้จุดศูนย์กลางวัตถุมาทําการคํานวณหาความเร็ ว 0–40
เซ็นติ เมตรต่อนาที เที ยบกับความเร็ วที่ อ่านได้จากเอ็นโค้ดเดอร์ พบว่าที่ ความเร็ ว 0–30 เซนติ เมตรต่อนาที มีความ
ผิดพลาดตํ่ามาก ดังแสดงผลการทดลองใน Table 2
Table 2 Experiment for measuring the object speed with a camera
Workpiece Speed (cm/min) Average
10
20
30
40

9.9955
20.0097
29.9557
39.7824

% error
0.05
0.05
0.15
0.54

ผลการทดลองวัดมุมของชิ้นงานด้วยกล้องเปรี ยบเทียบกับความเร็ วของวัตถุที่ความเร็ ว 0–40 เซนติเมตรต่อ
นาที พบว่าที่ความเร็ ว 0 – 30 เซนติเมตรต่อนาที มีความผิดพลาดตํ่ามาก ดังแสดงผลการทดลองใน Table 3
Table 3 Experiment for measuring the angle of workpiece at various conveyor belt speeds (% accuracy)
Conveyor speed (cm/min)
Workpiece Angle (Degree)
Accuracy (%)
10
20
30
40
0
0
0
0.05
0.05
99.98
10
10
10
10
10.05
99.88
20
20
20
20.05
20.06
99.86
30
30
30.15
30.28
30.57
99.17
40
40.25
40.45
40.57
40.88
98.66
ผลการทดลองใช้แขนกลหยิบชิ้นงานที่มุม 0–40 องศาและความเร็ ววัตถุที่ความเร็ ว 0–40 เซ็นติเมตรต่อนาที
พบว่าที่ที่มความเร็ ว 0–30 เซ็นติเมตรต่อนาที มีความแม่นยําประมาณ 98.65% ดังแสดงผลการทดลองใน Table 4
Table 4 Experiment with the mechanical arm to lift the workpiece at different angles and speeds (% accuracy)
Conveyor speed (cm/min)
Workpiece Angle (Degree)
Accuracy (%)
10
20
30
40
0
99.00
98.90
98.90
98.80
98.90
10
98.80
98.80
98.80
98.80
98.80
20
98.70
98.60
98.60
98.50
98.60
30
98.50
98.40
98.40
97.30
98.15
40
98.50
98.50
98.30
95.10
97.60
Accuracy (%)
98.70
98.64
98.60
97.70
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สรุ ป

จากการทดลองการติ ด ตามและการหยิ บวัต ถุ ที่ เ คลื่ อนที่ บนสายพานลํา เลี ย งด้วยระบบกล้องบนแขน
หุ่ นยนต์จะพบว่าความเร็ วในการเคลื่อนที่ของสายพานลําเลียงมีผลต่อความแม่นยําในการติดตามและหยิบวัตถุของ
แขนกล
จะกล่าวได้วา่ เมื่อความเร็ วของชิ้นงานที่มากขึ้น จะทําให้ความแม่นยําในการติดตามและหยิบวัตถุของแขน
กลลดลง ดังนั้นจากการทดลองนี้ จะพบว่าความเร็ วของสายพานที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่ไม่เกิ น 30 cm/min ที่ความ
แม่นยําเฉลี่ย 98.80% เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพความแม่นยําให้กบั แขนกล และจากการทดลองการลดอุปกรณ์ในการ
ทํางานของระบบ ทําให้ทราบว่าระบบสามารถทํางานในพื้นที่นอ้ ยลงได้และสามารถลดเปอร์เซ็นความผิดพลาดใน
การทํางานของเครื่ องลงได้
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การตรวจจับและการรู้ จําอักขระด้ วยแสงของป้ ายรถบรรทุกชิ้นงานด้ วยการเรียนรู้ เชิ งลึก
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บทคัดย่ อ

ปั จจุ บันการตรวจจับและการรู ้จาํ อักขระด้วยแสง ถูกนํามาใช้อย่างมากในทางการค้าและเชิ งวิชาการของการ
ตรวจจับป้ ายทะเบียนรถ แต่ในด้านคลังสิ นค้ายังไม่เป็ นที่นิยมเท่ากับการตรวจจับป้ ายทะเบียนรถเนื่องจากลักษณะของภาพ
ข้อมูลของคลังสิ นค้ายังมีความยากของการรู ้จาํ อักขระด้วยแสง
ระบบการตรวจจับและการรู ้จาํ ด้วยแสงของป้ ายบรรทุกชิ้นงานด้วยการเรี ยนรู ้เชิง เพื่อแก้ปัญหาของการตรวจจับ
ของป้ ายรถบรรทุกชิ้นงาน ด้วยวิธีการเรี ยนรู ้เชิ งลึกด้านของการตรวจจับวัตถุดว้ ยโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อหาตําแหน่ ง
ของป้ ายชิ้นงานและทําการปรับปรุ งภาพที่บิดเบี้ยวด้วยวิธีของภาพเพื่อทําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสูงในของการอ่านอักขระด้วย
แสงผลทดสอบการตรวจจับและการรู ้จาํ อักขระด้วยแสงด้วยการเรี ยนรู ้เชิงลึก สามารถใช้การอ่านป้ ายและการหาตําแหน่ง
ของรถบรรทุ ก ชิ้ น งาน แต่ ก็ มี ข ้อ เสี ย ที่ จ ะต้อ งสร้ า งต้น แบบของป้ า ยสิ น ค้า ขึ้ น ใหม่ โ ดยใช้ก ารบัน ทึ ก เพื่ อ ทํา ให้เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพสูงสุด
คําสําคัญ: การตรวจจับวัตถุ, การปรับปรุ งภาพบิดเบี้ยว, การรู ้จาํ อักขระ, ระบบประสาทเทียม

Abstract

At moment Object detection and Optical Character Recognition was used in commercial and academic method
for Automatic License Plate Recognition (ALPR) but warehouse not as popular as ALPR because photo of cart label does
not have standard like license plate and problem about label ex. Picture burr, label does not balance etc.
Experimental system Detection and Optical Character Recognition of the Workpiece Cart Label with Deep
Learningfor solve the problem detect label cart by method Convolution Neural Network for detect position of label cart
and rectifying multiple distorted images, are fed to an Optical Character Recognition. System test result Detection and
Optical Character Recognition of the Workpiece Cart Label with Deep Learning can read data from label, find position but
this system should use same pattern with train data for get result high performance.
Keywords: convolution neural network, object detection, optical character recognition, rectifying image
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คํานํา

ในปั จจุบนั ความรู ้ในด้านการคอมพิ วเตอร์ วิทศั น์ (Computer Vision) คื อศาสตร์ หนึ่ งที่ มีการพัฒนาอย่าง
มากและมันเป็ นศาสตร์ ที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณไปตลอด คอมพิวเตอร์ วิทศั น์ จะมีหลักการที่ เกี่ ยวข้องกับการ
มองเห็นของมนุษย์แต่ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผา่ นระบบปัญญาประดิษฐ์ ( Artificial Intelligence) ซึ่ งสาขา
หนึ่ งของปั ญญาประดิ ษฐ์ที่เป็ นที่ นิยมในปั จจุบนั คื อ การตรวจจับ (Object Detection) (Alhussein et al., 2019) ซึ่ งมี
การประยุกต์ใช้ในการตรวจจับป้ ายทะเบี ยนรถ แต่การนํามาใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมค่อนข้างน้อยในการจัด การ
คลังสิ นค้า โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เนื่ องด้วยใช้งบประมาณในการลงทุนที่สูง ทางผู ้
ทดลองจึงจัดทําระบบการบันทึกการเข้าของคลังสิ นค้าในงบประมาณที่ต่าํ โดยใช้กล้องเว็บแคมที่ มีราคาถูกเพื่อลด
ต้นทุนในการทําระบบลง

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์

ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer) กล้องวีดีโอ (Web Camera) กล้องมือถือ (Phone Camera) รถบรรทุก
ชิ้นงาน (Cart) ป้ายบอกชนิดของงาน (Tag) และ ป้ายทะเบียนรถบรรทุกชิ้นงาน (Label)

Fig. 1 A8 and A9 are Label on front of cart A14 and A15 are Label on Top of cart
วิธีทดลอง
การทดลองระบบตรวจจับป้ ายและการรู ้ จาํ ด้วยแสงของป้ ายทะเบี ยนของรถขนบรรทุ กชิ้ นงานภายใน
คลังสิ นค้าโดยกระบวนการทดลองจะมี การติ ดป้ ายทะเบี ยนของรถไว้ที่ดา้ นหน้าและด้านบนของรถ โดยจะใช้
ด้านหน้าในการบันทึกเข้าส่ วนด้านบนไว้สาํ หรับการยืนยันความถูกต้องของป้ายด้านหน้า
1.การตรวจจับป้ายทะเบียนรถบรรทุกชิ้นงาน (Object Detect Label)
การตรวจจับป้ ายทะเบียนรถบรรทุกชิ้นงาน ในครั้งนี้ เลือกที่ใช้วิธีตรวจจับวัตถุ (Object Detection) เนื่ อง
ด้วยวิธีการนี้(Arthur Ouaknine, Review of Deep Learning Algorithms for Object Detection,) สามารถบอกตําแหน่ง
ของวัตถุที่ถูกตรวจจับและยังสามารถตรวจจับวัตถุที่มีหลายชิ้นในภาพเดียวได้ ซึ่ งจะผูท้ ดลองสามารถใช้ตาํ แหน่ ง
ในการปรับปรุ งภาพเพื่อใช้ในการอ่านตัวหนังสื อบนภาพได้
1.1 การบอกตําแหน่งของชิ้นงาน (Annotation)
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การบอกตําแหน่งของวัตถุที่ตอ้ งการ ตรวจจับวัตถุ (Object Detection) เพื่อใช้ในการฝึ กสอน (Train model)
ทางผู ้วิ จั ย ได้ ท ํา การเลื อ ก(DARRENL, DEC-18)โปรแกรม labelling ที่ ถู ก เขี ย นด้ ว ยภาษาไพทอน (Python
Programming Language) โดยโปรแกรมเป็ น Free software: MIT license (Alexey Bochkovskiy, Chien-Yao Wang,
Hong-Yuan Mark Liao,2020)การบอกตําแหน่งของวัตถุในการตรวจจับต้องเป็ นตามรู ปแบบของ YOLO Format ซึ่ ง
อยูใ่ นรู ป <Object-Class> <x_center> <y_center> <width> <height>
1.2 การเพิ่มจํานวนข้อมูลภาพหรื อการเพิ่มจํานวนรู ป
1.2.1 การเพิ่มหรื อลดความสว่างรู ปภาพโดยการสุ่ ม (Random brightness)
การเพิ่มหรื อลดความสว่างของรู ปภาพ คื อการเพิ่มหรื อลดค่าความอิ่ มตัว (Saturation) ของสี ในระบบสี
HSV (Hue Saturation Value) โดยเริ่ มจากการแปลงสี ของรู ปในระบบสี RGB (Red Green Blue) เป็ นระบบสี HSV
หลังจากนั้นทําการสุ่ มตัวเลขที่อยูใ่ นช่วง 0.3 ถึง 1 เพื่อนําเอาไปเป็ นตัวคูณของความอิ่มตัวของสี (Saturation)
1.2.2 การเพิ่มกรอบให้รูปภาพ
การเพิ่มกรอบให้รูปภาพเป็ นการเพิ่มสิ่ งแวดล้อมภายนอกในรู ปมากขึ้นเพื่อทําให้คอมพิวเตอร์ มองว่าเป็ น
รู ปภาพที่ ต่างจากเดิ มโดยเป็ นการใช้เครื่ องมื อของ OPENCV (OpenCV Dev team ,2019, Adding borders to your
images)ในการทํากรอบ โดยกรอบที่นาํ มาใช้ประกอบด้วย
cv2.BORDER_REPLICATE cv2.BORDER_REFLECT cv2.BORDER_REFLECT_101
cv2.BORDER_WRAP cv2.BORDER_CONSTANT
1.3 การสอน (Train model)
การสอนโมเดลการตรวจับวัตถุ (Train model Object detection) ผูท้ าํ การทดลองได้เลื อก Model Yolov4
เพื่ อทําการตรวจจับวัตถุประสิ ทธิ ภาพของ Graphics Processing Units ( GPU is RTX 2070 Supper ) ของอุปกรณ์
สามารถทําการตรวจับวัตถุได้ในช่ วงเวลาการทํางานจริ ง(Real Time) (30 FPS) และ มีค่า AP และ AP50 ที่ สูงกว่า
Model โดยมีการเทียบตาม Fig. 2

Fig. 2 Comparison of the proposed YOLOv4 and other state-of-the-art object detectors. YOLOv4 runs twice faster
than EfficientDet with comparable performance. Improves YOLOv3’s AP and FPS by 10% and 12%, respectively
(Alexey Bochkovskiy, Chien-Yao Wang, Hong-Yuan Mark Liao, 2020)
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2.1 การตัดรู ปในส่ วนที่ตอ้ งการ
โดยตัวแปรส่ วนหนึ่งที่เกี่ยวกับตําแหน่งของวัตถุที่เราตรวจจับได้คือ ตําแหน่งในแนวแกนนอน ตําแหน่ง
ในแนวแกนตั้ง ความกว้างของกรอบสี่ หลี่ยม ความสู งของกรอบสี่ หลี่ยม
Xcenter = int � Xcentreyolo × Widthpicture �

Ycenter = int( Ycenter_yolo × Hight picture )
W = int� wyolo × Widthpicture �

x = X center −

W
2

Y = Ycenter −

H
2

H = int( Hyolo × Hight picture )

หลังจากนั้นตัดวัตถุที่เราสนใจออกมาจากรู ปหลักตามสมการนี้
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 [𝑋𝑋: 𝑋𝑋 + 𝑤𝑤, 𝑌𝑌: 𝑌𝑌 + 𝐻𝐻]

Fig. 3 Method for crop picture after got position for yolo model
3. การแก้ไขการบิดเบี้ยวและความเหมือนของรู ปภาพ (Rectification and Homograph of Image)
3.1 หากรอบสี่ เหลี่ยมรอบรู ป
การหาจุดมุมบนกรอบสี่ เหลี่ยมเพื่อจะทําการแก้ความบิดเบี้ยวของตัวป้ ายทะเบียนรถบรรทุกชิ้นงาน ด้วย
วิธีการแปลงรู ปอยูใ่ นมาตรฐานสี แบบ HSV ซึ่ งง่ายต่อการดึงจุดเด่นของสี หลังจากนั้นทําการกําหนดช่วงของค่าใน
แต่ละค่าของสี HSV เพื่อตัดสี ที่อยู่นอกเหนื อออก โดยการทดลองนี้ ใช้ช่วง สี สนั หรื อเฉดสี ( Hue) อยูท่ ี่ 148-174 ค่า
ความบริ สุทธิ์ ของสี (Saturation) อยู่ที่ช่วง 26–255 และ ค่ าความสว่าง (Value) อยู่ที่ 92–255 หลังจากนั้น(Satya
Mallick)ใช้เทคนิ คการประมาณรู ปร่ าง (Contour Approximation) เพื่อหาจุดบนรู ปบนเส้นรอบรู ป โดยใช้เครื่ องมือ
ใน OpenCV ที่ อา้ งอิงมาจากขั้นตอนวิธี Douglas-Peucker เพื่อหาเส้นรอบรู ปและใช้ cv2.approxPolyDP เพื่อนําจุด
บนขอบสี่ เหลี่ยมออก

Fig. 4 Find Point of rectangle by OpenCV
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3.2 ความเหมือนของรู ปภาพ (Homography of Image)
(Satya Mallick) เป็ นการใช้จุดทั้งสี่ ที่ได้จากการทําการประมาณรู ปร่ าง (Contour) เพื่ อทําขั้นตอนความ
เหมือนของรู ปภาพ (Homography Image) เพื่อลดความบิดเบี้ยวของรู ปภาพ (Rectification) โดยเขียนอยู่ในรู ปเมท
ริ กซ์ 3×3ซึ่ งจะเขียนในรู ปของสมการของจุด A ได้ดงั สมการนี้
𝑥𝑥𝐴𝐴
𝑥𝑥𝐴𝐴,
,
�𝑦𝑦𝐴𝐴 � = 𝐻𝐻3×3 �𝑦𝑦𝐴𝐴 �
1
1

โดยที่ การทดลองครั้งนี้ ใช้เครื่ องมือใน OpenCV เพื่อช่ วยในการคํานวณความเหมือนของรู ปภาพ (Homography)
คือ cv2.findHomography เพื่อแปลงภาพตาม Figs. 8 และ 9

Fig. 5 Top View Homography

Fig. 6 Front View Homography

4. เพิ่มความหนาของเส้นตัวอักษร (Increase Thickness Character) หรื อ การขยายตัว (Dilation)
การเริ่ มจากการแปลงจากภาพสี ไปเป็ นภาพขาวดํา (Gray Scale ) เพื่อลดตัวรบกวน (Noise) หลังจากนั้นใช้
เคอร์ เนล (Kernel) ที่เป็ นเมทริ กซ์ (Matrix) 3×3 ที่มีสมาชิ กในเมทริ กซ์ (Matrix) เป็ น 0 ทั้งหมดเพื่อทําการลดสี ขาว
ลงโดยใช้เครื่ องมือใน (OpenCV Dev team ,2019, Morphological Transformations) OpenCV คือ cv2.erode ช่วยใน
การคํานวณจากภาพขาวดําที่ถูกเพิ่มความคมชัด (Contrast) ของภาพ กระบวนการทั้งหมดจะทําให้เส้นของตัวอักษร
มีความหนามากขึ้นตาม Fig. 10

Fig. 7 Dilation Image
5. การหมุนรู ป (Rotation Image)
การหามุมของรู ปภาพเพื่อทําการหมุนภาพให้อยู่ลกั ษณที่ ต้ งั ตรงเพื่ อง่ายต่ อการอ่านตัวหนังสื อเป็ นป้ าย
ทะเบียนของรถบรรทุกชิ้นงาน โดยใช้ (OpenCV Dev team ,2019, Template Matching )เครื่ องมือต้นแบบการจับคู่
(Template Matching) เพื่อเปรี ยบเที ยบตัวอักษร A ที่ อยู่บนรู ปภาพ โดยการเลื่อนต้นแบบตัวอักษร (Template A)
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เพื่อหาตัวอักษร A ที่ มีความใกล้เคี ยงกับต้นแบบตัวอักษรในภาพที่ มีขนาดใหญ่แล้วทําการหมุนตามค่าที่ กาํ หนด
ตาม Fig. 12

Fig. 8 Template for Rotation
6. การตรวจจับตัวอักษรบนป้ายรถบรรทุกชิ้นงาน (Detect Character of Label)
หลังจากได้รูปที่ มีการลดการรบกวนจากสิ่ งรบกวนต่างๆ แล้วทําการเอารู ปมาดําเนิ นการตรวจจับวัตถุที่
ต้องการตรวจสอบ (Object Detection) อีกครั้งเพื่อทําการตรวจจับตัวอักษรที่อยูใ่ น Fig. 13

Fig. 9 It shows result detect Character from YOLOV4 A8 from front view and A16 from top view
ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
งานวิจยั นี้ ตอ้ งการหาเครื่ องมื อที่ มีตน้ ทุ นตํ่าเพื่อใช้บนั ทึ ก การเข้าออกของรถบรรทุ กชิ้ นงาน ในระบบ
คลังสิ นค้าโดยมองจากด้านหน้า (Front View) และหาตําแหน่งของรถบรรทุกชิ้นงาน จากจากมุมมองด้านบน (Top
View) โดยทดลองครั้ งนี้ ได้ทดสอบผลการทดลองโดยการนํารู ปที่ ถูกถ่ายด้วยเว็บแคม (Web Camera) มาทําการ
ทดสอบโดยมี จาํ นวนรู ปทั้งหมด 1042 รู ป โดยผลการทดลองเป็ นไปตามตารางที่ 1 ซึ่ งในค่ าในแต่ ค่ าเฉลี่ ยการ
ทํานาย (Average Precision) และตัวอักษรให้ค่ามากกว่า 95 % และได้ค่าพื้นที่ใต้กราฟ (Area Under Curve :AUC )
อยูท่ ี่ 96.69 % ค่าผลเฉลยร้อยละของพื้นที่ทบั ซ้อน (Average Intersection Over Union) = 83.52 %
Table 1 Result of each character, are A and 0-9, AP is Average precision TP is Ture Position FP is False Position
Character
AP
TP
FP

A

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

96.74% 97.34% 97.05% 96.23% 94.33% 98.68% 97.55% 97.08% 95.52% 96.02% 97.10%
1018
106
686
255
115
150
159
133
171
168
134
24
0
0`
0
0
1
1
0
1
1
0
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สรุ ป

การใช้กล้องเว็บแคมใช้ร่วมกับประสาทเที ยมและเทคนิ คทางคอมพิ วเตอร์ วิชั่นสามารถช่ วยให้อ่า นตัว
อักษรบนรถบรรทุกชิ้ นงาน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยอ้างจากผลการทดลองที่ให้ค่า Average precision มากกว่า
90% และค่ า พื้ นที่ ใต้กราฟ ที่ ไ ด้มากถึ ง 96.69 % โดยอ้า งอิ งจากบทความของ Brownlee (2020) Satangmongkol
(2019) และ Bee (2018) ที่กล่าวเกี่ยวกับค่า เฉลี่ยการทํานาย (Average Precision ) และ ค่าพื้นที่ใต้กราฟ

Fig. 10 show method for detection on top view

Fig. 3 shows method for detection on front view
(Area Under Curve : AUC )ว่าถ้า เฉลี่ยการทํานาย ใกล้เคี ยง 1% หรื อ 100% เป็ นโมเดลที่ มีการทํา นายที่
แม่นยําและมีค่าพื้นที่ใต้กราฟ มากกว่า 90 % เป็ น โมเดลที่ทาํ งานดีมาก

กิตติกรรมประกาศ

บทความฉบับนี้ สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ต้องขอขอบคุณ รศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย ที่ให้การแนะนําและ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนทําให้บทความฉบับนี้เสร็ จสมบูรณ์

เอกสารอ้ างอิง

Bochkovskiy, A., Wang, C.-Y., Mark Liao, H.-Y. 2020, YOLOv4: Speed and Accuracy of Object Detection
Ouaknine, A. 2018. Review of deep learning algorithms for object detection, https://medium.com/zylapp/reviewof-deep-learning-algorithms-for-object-detection, 5 February 2018
DARRENL, https://github.com/tzutalin/labelImg, December 2018
Brownlee, J. 2020. Classification Accuracy is not enough: More performance measures you can use,
https://machinelearningmastery.com/classification-accuracy-is-not-enough-more-performance-measures-youcan-use, 30 June 2020.
Satangmongkol, K. อธิ บาย 10 Metrics พื้นฐานสําหรับวัดผลโมเดล Machine Learning,
https://datarockie.com/2019/03/30/top-ten-machine-learning-metrics/, 30 March 2019
602

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Alhussein, M. Aurangzeb, K., Haider, S.I. 2019. Vehicle License Plate Detection and Perspective Rectification,
Department of Computer Engineering, College of Computer and Information Sciences, King Saud
University
OpenCV Dev team. 2019. Adding borders to your images,
https://docs.opencv.org/3.4/dc/da3/tutorial_copyMakeBorder.html
OpenCV Dev team, 2019, Morphological Transformations, https://opencv-python-tutroals.readthedocs.io
/en/latest/py_tutorials/py_imgproc/py_morphological_ops/py_morphological_ops.html
OpenCV Dev team, 2019, Template Matching
https://docs.opencv.org/master/d4/dc6/tutorial_py_template_matching.html
OpenCV Dev team, 2019, Contour Features,
https://docs.opencv.org/master/dd/d49/tutorial_py_contour_features.html
Mallick, S., Homography Examples using OpenCV (Python / C ++),
https://learnopencv.com/homography-examples-using-opencv-python-c/, 3 January 2016.
Bee, P. What is mAP Evaluation?, Tag: average precision,
https://medium.com/boobeejung/what-is-map-evaluation-8d7a4adc67da, September 2018.

603

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

การประมาณค่ าปริมาณก๊ าซเรื อนกระจกทีเ่ กิดจากบ่ อขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ เป็ นการประมาณค่าปริ มาณก๊าซเรื อนกระจก (ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซมีเทน (CH4)) ที่
เกิ ดจากบ่อขยะมูลฝอยของเทศบาลเมื องพระพุทธบาท โดยคํานวณจากการเที ยบสัดส่ วนกับปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่
เกิ ดขึ้นจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนของงานวิจยั อ้างอิงที่ มีการรายงานไว้ การคํานวณใช้ขอ้ มูลปริ มาณขยะมูลฝอยที่
เกิ ดขึ้ นของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท ตั้งแต่เริ่ มดําเนิ นการถึ งปี พ.ศ. 2565 จํานวนทั้งสิ้ น 382,626.90 ตัน เพื่อคํานวณ
ปริ มาณ CO2 และ CH4 ที่ เกิ ดขึ้นเป็ นรายปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560–2670 จากการศึกษาพบว่าปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกทั้งหมดที่
เกิ ด ขึ้ นเท่ า กั บ 10,521,180.90 ตั น คาร์ บอนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า คิ ด เป็ นค่ า เฉลี่ ย ต่ อ ปี ประมาณ 94,785.40 ตั น
คาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่เกิ ดขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 9.77 ของปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกจากจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีเทกองและฝังกลบในประเทศไทย และเมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกจากแหล่งอื่น ได้แก่ การผลิตข้าวนาปี จะเท่ากับการผลิตข้าวนาปี ประมาณปี ละ 120,000 ไร่ (192 ตารางกิ โลเมตร)
โดยผลการศึกษานี้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดแนวทางการชดเชยหรื อลดปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้นจากบ่อขยะ
มูลฝอยชุมชน
คําสําคัญ: การประมาณค่าก๊าซเรื อนกระจก, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ก๊าซมีเทน, ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า,
บ่อขยะมูลฝอย

Abstract

This research estimated greenhouse gas (Carbon Dioxide (CO2) and Methane (CH4)) emissions that is generated from
Phraphutthabat landfill by quantitative comparison with the reported greenhouse gas emissions from municipal waste
landfill of a reference study. The calculation was based on the total amount of solid waste of 382,626.90 ton from the beginning of
the operation of Phraphutthabat Municipality landfill until 2022. The emissions of CO2 and CH4 were calculated annually during
2017 to 2127. It was found that the amount of greenhouse gas emission was 10,521,180.90 tonCO2eq, which was equal to the
annual average emission of 94,785.40 tonCO2eq. Additionally, the emission of Phraphutthabat landfill is 9.77 percentage of
the greenhouse gas emission amount from open dump and landfill in Thailand. To compare with other emission sources,
the emission from this study is similar to crop season rice cultivation around 120,000 rai (192 km2). The result provided fundamental
information for planning appropriate measures to compensate or reduce the amount of greenhouse gases from municipal
waste landfill.
Keywords: carbon dioxide, estimated greenhouse gas, landfill site, methane, tonco2eq
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คํานํา

ปัจจุบนั ปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยถือว่าเป็ นปัญหาที่สาํ คัญ ไม่วา่ จะเป็ นปัญหาขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสม เนื่ องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรแฝงจากแรงงานต่างชาติที่เข้า
มาทํางาน พฤติกรรมการบริ โภคของประชาชนในการสั่งซื้ อสิ นค้า บริ การออนไลน์ ทําให้เกิดขยะพลาสติกจํานวน
มาก ในปี พ.ศ. 2562 มีอตั ราการเกิดขยะมูลฝอยชุมชนเฉลี่ยเท่ากับ 1.18 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ,
2563) ส่ งผลให้ปริ มาณขยะมู ลฝอยเพิ่ มจํา นวนมากขึ้ นทุ กวัน แต่ การจัด การขยะมู ลฝอยในประเทศไทยยังไม่
เหมาะสม ทําให้เกิ ดปั ญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและเหตุเดื อดร้อนรําคาญขึ้ น เช่ น กลิ่นเหม็นรบกวน หรื อเป็ น
แหล่งพาหะของสัตว์นาํ โรค รวมถึงปั ญหาการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการกําจัดอย่างถูก
วิธี ซึ่ งก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้นนี้เป็ นปั ญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน และเป็ นปัญหาที่สาํ คัญอย่างหนึ่ ง
ของโลก ซึ่ งก๊าซเรื อนกระจกที่ สาํ คัญที่ เกิ ดจากขยะมูลฝอย ได้แก่ CO2 และ CH4 โดย CH4 มีศกั ยภาพในการทําให้
เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) มากกว่า CO2 ถึง 25 เท่า (IPCC, 2007) โดยวิธีการกําจัดขยะ
มูลฝอยส่ วนใหญ่ที่ใช้ในประเทศไทยคือ วิธีการเทกอง (Open dump) และการฝังกลบ (Landfill site)
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นขนาดกลางที่ ต้ งั อยู่ในจังหวัดสระบุรี ซึ่ งมี
พื้นที่บ่อขยะมูลฝอยอยู่ในพื้นที่ของตนเอง และประสบกับปั ญหาขยะตกค้างสะสมในพื้นที่ บ่อขยะมูลฝอยจํานวน
มาก โดยบ่ อขยะมูลฝอยแห่ งนี้ มีการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีเทกองและการฝั งกลบเชิ งวิศวกรรม แต่ ไม่มีการ
รวบรวมนําก๊าซที่ เกิ ดจากขยะมูลฝอยไปจัดการอย่างถูกวิธี ทําให้ก๊าซเหล่านั้นลอยสู่ ช้ นั บรรยากาศเกิ ดเป็ นมลพิษ
ทางอากาศขึ้ น และส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนโดยรอบบ่อขยะมูลฝอยและพื้นที่ ใกล้เคี ยง ซึ่ งวิธีการ
กําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ทําให้เกิด CH4 มากกว่าการเทกองถึง 10 เท่า การฝังกลบขยะมูลฝอยทําให้เกิด CH4 ได้
ราว 103–366 พันตันต่อปี (เครื อข่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งประเทศไทย (TCCN), 2562)
งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อประมาณค่าปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ได้แก่ CO2 และ CH4 ที่เกิด
จากบ่อขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท โดยคํานวณจากการเทียบสัดส่ วนกับปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่
เกิดขึ้นจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนของงานวิจยั อ้างอิงที่มีการรายงานไว้ เพื่อหาแนวทางในการชดเชยหรื อลด
ก๊าซเรื อนกระจกดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ที่ศึกษา
สถานที่ กาํ จัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ตําบลพระพุทธบาท อําเภอพระพุทธ
บาท จังหวัดสระบุรี มีเนื้ อที่ 166 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา เริ่ มใช้งานมาตั้งแต่ปี 2535 (ค.ศ. 1992) มีการกําจัดขยะมูล
ฝอยด้วยวิธีเทกอง (Open dump) และวิธีการฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineered Landfill) โดยขยะมูลฝอยส่ วนใหญ่มี
การกําจัดด้วยวิธีฝังกลบ ในพื้นที่ บ่อขยะมูลฝอยแห่ งนี้ มีบ่อฝั งกลบที่ ปิดบ่ อไปจํานวน 1 บ่อในปี พ.ศ.2560 (ค.ศ.
2017) ซึ่ งมี ปริ มาณขยะมู ลฝอย จํานวน 200,000 ตัน ปั จจุ บนั มี ปริ มาณขยะมูลฝอยที่ เข้า สู่ บ่อขยะมู ลฝอยแห่ ง นี้
ประมาณ 80 ตัน/วัน มีสมาชิกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่รวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ที่นาํ
ขยะมูลฝอยมาทิ้ง ณ ที่น้ ี จํานวน 16 แห่ง ได้แก่
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2. เทศบาลตําบลนายาว
3. เทศบาลตําบลพุกร่ าง
5. เทศบาลตําบลเสาไห้
6. เทศบาลตําบลหัวปลวก
8. เทศบาลตําบลห้วยป่ าหวาย
9. องค์การบริ หารส่ วนตําบลเขาวง
11. องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองโน
13. องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านกลับ
15. องค์การบริ หารส่ วนตําบลเริ งราง 16. องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยบง

การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลปริ มาณขยะมูลฝอย
1. การรวบรวมปริ มาณขยะมูลฝอย
รวบรวมข้อมูลปริ มาณขยะของเทศบาลเมื องพระพุ ทธบาทและกลุ่ม Clusters ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2535-2562
(ค.ศ.1992–2019) จากฐานข้อมูลของเทศบาลเมืองพระพุทธบาทและสํานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สระบุรี ซึ่ งมีปริ มาณเท่ากับ 270,959.11 ตัน
2. การคํานวณปริ มาณขยะมูลฝอยปี พ.ศ. 2563–2565 (ค.ศ. 2020–2022)
การคํานวณปริ มาณขยะมูลฝอยในช่ วงปี พ.ศ. 2563–2565 (ค.ศ. 2020–2022) เป็ นการหาปริ มาณขยะมูล
ฝอยในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในบ่อขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท เป็ นระยะเวลา 3 ปี เนื่ องจากในปี พ.ศ.
2565 เทศบาลเมืองพระพุทธบาทจะมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการกําจัดขยะมูลฝอยโดยจะดําเนิ นโครงการคัดแยก
ขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็ นเชื้ อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) และนําไปผลิตเป็ นพลังงานไฟฟ้ า ซึ่ งปริ มาณ
ขยะมูลฝอยที่ได้จากการคํานวณนี้จะนําไปประมาณค่าการเกิดก๊าซเรื อนกระจก โดยมีวิธีการคํานวณปริ มาณขยะมูล
ฝอย ดังนี้
2.1 คํา นวณอัต ราการเปลี่ ย นแปลงประชากรเฉลี่ ย ขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในกลุ่ ม
Clusters ในระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2543–2562 (ค.ศ.2000–2019) ตามคู่ มือมาตรฐานการวางผังเมื อง (กรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, ม.ป.ป.) จากสมการ
1 P -P
อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร (r) = ( t 0 )×100 หน่วย : % ต่อปี
n

P0

โดยที่ r คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรเฉลี่ยต่อปี
P คือ จํานวนประชากร

n คือ จํานวนปี
t คือ ปี ฐาน

r

อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรเฉลี่ย = เมื่อ n = 20
n
2.2 คํานวณการคาดการณ์ประชากรปี พ.ศ. 2563-2565 (ค.ศ.2020-2022) ตามคู่มือมาตรฐานการ
วางผังเมือง (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, ม.ป.ป.) จากสมการ
การคาดการณ์ประชากร Pt+n = Pt (1+r)n
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2.3 คํานวณการคาดการณ์ ปริ มาณขยะมูลฝอยของแต่ละองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในกลุ่ม Clusters
หน่วย ตันต่อปี (ton/year) ตามคู่มือการกรอกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยตามแบบ คพ. 1 2 และ3 (กรมควบคุมมลพิษ, 2562)
จากสมการ
ปริ มาณขยะมูลฝอยปี ที่ t = อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของพื้นที่ × จํานวนประชากร × 365 วัน
โดยที่ เทศบาลเมือง อัตราการเกิดขยะมูลฝอย = 0.00115 ตัน/คน/วัน เทศบาลตําบล อัตราการเกิดขยะมูลฝอย = 0.00102 ตัน/
คน/วัน องค์การบริ หารส่ วนตําบล อัตราการเกิดขยะมูลฝอย = 0.00091 ตัน/คน/วัน
3. การคาดการณ์ ปริ มาณการเกิดก๊ าซเรื อนกระจกของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท
การคาดการณ์ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกในงานวิจยั นี้ จะใช้วิธีการประมาณค่าปริ มาณ CO2 และ CH4 จาก
งานวิจยั ที่ ได้ทาํ การศึ กษาไว้ ซึ่ งมีลกั ษณะเมืองเป็ นเมืองท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมจึ งมีความคล้ายคลึงกับเทศบาล
เมืองพระพุทธบาทและกลุ่ม Clusters ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมหลายแห่ งที่สาํ คัญ และลักษณะ
ขององค์ประกอบขยะมูลฝอยส่ วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะเป็ นเศษอาหารและพลาสติก โดยมีวิธีการคาดการณ์ปริ มาณการ
เกิดก๊าซเรื อนกระจก ดังนี้
3.1 แบ่ งช่ วงการคํานวณกราฟของงานวิจยั เรื่ อง Evaluation of Quality and Quantity of Emitted
Gases from Shiraz Landfill (Talaiekhozani et al., 2016) ที่ได้ทาํ การศึกษาไว้

Fig. 1 Calculation area under a curve for estimate CO2 and CH4 from a curve of research from Evaluation of
Quality and Quantity of Emitted Gases from Shiraz Landfill. (Talaiekhozani et al., 2016)
ทําการแบ่งกราฟออกไป 8 ส่ วน โดยได้ช่วงปี ออกเป็ น 35 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540–2575 (ค.ศ. 1997–2032)
ส่ วนถัดไปจะแบ่งออกเป็ นทุกๆ 10 ปี เริ่ มจากปี พ.ศ. 2575–2645 (ค.ศ. 2033–2102) ดังแสดงตาม Fig. 1
3.2 หาพื้นที่ใต้กราฟของก๊าซ CO2 และ CH4 ตาม Fig.1 โดยส่ วนที่หนึ่ง หาพื้นที่ใต้กราฟจากสู ตร
การหาพื้นที่สามเหลี่ยม เท่ากับ ½ ×สู ง×ฐาน ส่ วนถัดไปที่เหลืออีก 7 ส่ วนหาจากสู ตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู
เท่ากับ ½ ×ผลบวกของด้านคู่ขนาน×สู ง และนําปริ มาณขยะมูลฝอยของบ่อขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพระพุทธ
บาทตั้งแต่ปี พ.ศ.2535–2562 และปริ มาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2563–2565 ที่ได้จากคํานวณข้อ 2. ซึ่ งมีปริ มาณรวม
เท่ากับ 382,626.92 ตัน มาเที ยบสัดส่ วนกับปริ มาณขยะมูลฝอยของงานวิจยั ตามข้อ 3.1 เพื่อหาค่าปริ มาณก๊าซ CO2
และ CH4 ที่เกิดขึ้นในช่วงปี ดังกล่าว
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3.3 นําปริ มาณ CO2 และ CH4 ในช่วงปี พ.ศ.2535–2560, 2561, 2562, 2563, 2564 และ 2565 ที่ได้
จากการประมาณค่า 8 ส่ วนมาจําแนกเป็ นรายปี โดยการหารด้วยช่วงปี ที่ได้กาํ หนดไว้ เพื่อหาปริ มาณ CO2 และ CH4
ในปี พ.ศ. 2560–2670 (ค.ศ. 2017–2127) ในหน่วยตัน (ton) และ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tonCO2eq) โดย
คูณค่าศักยภาพในการทําให้เกิ ดภาวะโลกร้อนของก๊าซเรื อนกระจก (Global Warming Potential: GWP) โดยที่ ค่า
GWP ของ CO2 = 1 หน่ วยคาร์ บอนไดออกไซด์เที ยบเท่ า (tonCO2eq) และ CH4 = 25 หน่ วยคาร์ บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tonCO2eq)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมาณค่าการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากบ่อขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองพระพุทธบาท ดังแสดงใน Fig. 2–4
(B)

(A)

Fig. 2 The amount of emission CO2 (A) and CH4 (B) from Phraphutthabat landfill in 2017-2127 in unit ton
จากการประมาณค่าปริ มาณการเกิ ด CO2 และ CH4 จากบ่อขยะของเทศบาลเมืองพระพุทธบาทในปี พ.ศ.
2560–2670 ในหน่วยตัน (ton) มีปริ มาณการเกิด CO2 และ CH 4 คิดค่าเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 9,391.48 ตัน และ 3,415.76
ตันตามลําดับ
(A)

(B)

Fig. 3 The amount of emission CO2 (A) and CH4 (B) from Phraphutthabat landfill in 2017-2127 in unit tonCO2eq
จากการประมาณค่าปริ มาณการเกิ ด CO2 และ CH4 จากบ่อขยะของเทศบาลเมืองพระพุทธบาทในปี พ.ศ.
2560-2670 ในหน่วยตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tonCO2eq) มีปริ มาณการเกิด CO2 และ CH4 คิดค่าเฉลี่ยต่อปี
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เท่ า กับ 9,391.48 tonCO2eq และ 85‚393.93 tonCO2eq ตามลํา ดับ จะเห็ น ได้ว่ า ปริ มาณการเกิ ด CH4 ในหน่ ว ย
tonCO2eq มีค่าสู งกว่าในหน่วยตัน เนื่องจากค่า GWP ของ CH4 มีค่ามากกว่า CO2 ถึง 25 เท่า

Fig. 4 The amount of emission Greenhouse gas from Phraphutthabat landfill since 2017–2127 in unit tonCO2eq
ปริ มาณการเกิดก๊าซเรื อนกระจกจากบ่อขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพระพุทธบาทในปี 2560–2670 หน่วย
tonCO2eq ซึ่ งมี ค่าเฉลี่ ยการเกิ ดก๊าซเรื อนกระจกต่ อปี เท่ ากับ 94‚785.41 tonCO2eq จะเห็ นได้ว่าปริ มาณก๊าซเรื อน
กระจกที่เกิดขึ้นจากบ่อขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพระพุทธบาทมีปริ มาณเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จนถึงจุดสู งสุ ดในปี พ.ศ.
2599 (ค.ศ. 2056) ซึ่ งเท่ากับ 427‚019.68 tonCO2eq แล้วปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกจึงเริ่ มน้อยลง ดังแสดงตาม Fig. 4
เนื่องจากมีปริ มาณขยะมูลฝอยที่คาดการณ์ไว้สูงสุ ด ขยะมูลฝอยเหล่านั้นจะเกิดกระบวนการที่ย่อยสลายสารอินทรี ย ์
โดยจุลินทรี ยท์ ี่สร้างก๊าซได้ เมื่อมีปริ มาณขยะมูลฝอยมากทําให้สารอินทรี ยใ์ นระบบมีปริ มาณมากตามไปด้วย จึงมี
การผลิตก๊าซจากขยะมูลฝอยเพิ่มสู งขึ้นและค่อยๆ น้อยลง เพราะปริ มาณสารอินทรี ยใ์ นระบบน้อยลง
จากผลการคาดการณ์ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 9.77 ของ
ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีเทกองและฝั งกลบของประเทศไทย ซึ่ งมี
ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกต่อปี เท่ากับ 970,000 tonCO2eq (องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การ
มหาชน, ม.ป.ป.) เมื่อเที ยบกับการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของเทศบาลเมืองนครพนม ที่ มีขนาดการปกครองและ
รู ปแบบการจัดการขยะมูลฝอยคล้ายกับเทศบาลเมืองพระพุทธบาท โดยมีการคํานวณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกด้วย
วิธี default ของ IPCC พบว่ามีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 1 บ่อเท่ากับ 117‚138 tonCO2eq
(อรอนงค์ และ พรพรรณ, 2558) จะเห็ นได้ว่าปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่ ได้จากการคํานวณด้วยวิธี default ของ
IPCC มีค่าสู งกว่าเพียงเล็กน้อย และหากนํามาเปรี ยบเทียบกับการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากแหล่งอื่น ได้แก่ การ
ผลิตข้าวนาปี จะเท่ากับการผลิตข้าวนาปี ปี ละ 120,000 ไร่ หรื อเท่ากับ 192 ตารางกิ โลเมตร (สํานักงานเศรษฐกิ จ
การเกษตร‚ 2558) โดยการศึกษาในครั้งนี้เป็ นเพียงการประมาณค่าปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่อาจเกิดจากบ่อขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท เพื่อดูแนวโน้มการเกิดก๊าซเรื อนกระจกในระยะยาว และหาแนวทางในการลด/
ชดเชยปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้นเหล่านั้นในอนาคต
ดังนั้น ถ้าต้องการชดเชยปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่เกิ ดขึ้ นจากบ่อขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพระพุทธ
บาทนี้ โดยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และช่วยดูดซับคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากบ่อขยะมูลฝอย ต้องดําเนินการปลูก
ต้นไม้ประเภทกระถินยักษ์ ซึ่ งมีความสามารถในการกักเก็บคาร์ บอนมากที่สุด (สุ ภา และวรวุฒิ‚ 2559) ประมาณปี
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ละ 14‚604 ไร่ หรื อ 1‚460‚400 ต้น ซึ่ งเป็ นปริ มาณที่มากและใช้พ้ืนที่ในการปลูกต้นไม้อย่างมาก วิธีการลดก๊าซเรื อน
กระจกที่ เ กิ ด ขึ้ น จากบ่ อ ขยะมู ล ฝอยแห่ ง นี้ ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการคัด แยกขยะมู ล ฝอยจาก
แหล่ งกํา เนิ ด โดยอาศัยหลัก 3Rs โดยรณรงค์ใ ห้ประชาชนในพื้ นที่ คดั แยกขยะที่ ย่อยสลายได้นํามาทําปุ๋ ยหมัก
ครัวเรื อนอย่างง่าย จัดตั้งเครื อข่ายชุมชนสร้างอาชีพ โดยให้ประธานชุมชนเป็ นแกนนํา และเป็ นการสร้างรายได้ใน
แต่ละชุมชน จากการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้เป็ นการเพิ่มการคัดแยกขยะมูลฝอยพวกพลาสติก มีการจัดทํา
ข้อตกลงกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในกลุ่ม Clusters ในการลดปริ มาณขยะมูลฝอยในแต่ละพื้นที่ และลดอัตรา
ค่าธรรมเนี ยมในการกําจัดขยะมูลฝอย และปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการขยะมูลฝอยให้มีความเหมาะสมลดการนําไป
ฝังกลบหรื อเทกอง จากข้อมูลของเทศบาลเมืองพระพุทธบาทคาดว่าในปี พ.ศ.2565 (ค.ศ. 2022) เทศบาลเมืองพระ
พุทธบาทจะมีการดําเนิ นโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็ นเชื้ อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) และ
นําไปผลิตเป็ นพลังงานไฟฟ้ า ในส่ วนการผลิตเป็ น RDF เป็ นวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ สามารถลดการปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจกได้ 0.48 tonCO2eq/ton solid waste ซึ่ งมีการนําเข้าขยะมูลฝอยมาผลิตเป็ น RDF วันละ 110 ตัน จะทําให้
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากขยะมูลฝอยได้ปีละ 19,272 tonCO2eq และส่ วนการผลิตพลังงานไฟฟ้ า
โดยใช้ RDF เป็ นวิธีการที่ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้ 0.11 tonCO2eq/ton solid waste โดยปริ มาณ
RDF ที่เข้าสู่ ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าวันละ 75 ตัน จะทําให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากขยะมูลฝอย
ได้ปีละ 3‚011.25 tonCO2eq (องค์การจัดการก๊าซเรื อนกระจก, 2558) เมื่อรวมปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่สามารถลด
ได้จากวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยทั้ง 2 วิธีต่อปี จะสามารถลดปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกได้เท่ากับ 22,283.25 tonCO2eq

สรุ ป

จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าจากการคาดการณ์ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้นจากบ่อขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองพระพุทธบาทในปี พ.ศ. 2560–2670 จะเกิดก๊าซเรื อนกระจกปริ มาณทั้งหมด 10,521,180.94 tonCO2eq
ซึ่ งคํานวณจากผลรวมของปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่ เกิ ดขึ้ นในแต่ ละปี โดยในปี พ.ศ. 2599 (ค.ศ. 2056) จะเกิ ด
ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกสู งสุ ด เท่ากับ 427‚019.68 tonCO2eq และมีค่าเฉลี่ยปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้นจากบ่อ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพระพุทธบาทที่เกิดขึ้นต่อปี เท่ากับ 94‚785.41 tonCO2eq
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้เพื่อศึกษาสมดุลนํ้าของอ่างเก็บนํ้าฯ เพื่อให้ทราบสภาวะการขาดแคลนนํ้าโดยศึกษา 2 กลุ่มแบ่งออกเป็ น
กลุ่มก่อนการผันนํ้า และหลังการผันนํ้า อีกทั้งยังแบ่งเป็ นกลุ่มๆละ 4 กรณี คือ ไม่กาํ หนดเกณฑ์ปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้า เกณฑ์
ปฏิ บตั ิการฯปี 2558 เกณฑ์ปฏิ บตั ิการฯปี 2562 และ และปรับปรุ งเกณฑ์ปฏิ บตั ิการฯ ก่อนการผันนํ้าการปรับปรุ งเกณฑ์
ปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้าเมื่อเทียบกับเกณฑ์ปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้าปั จจุบนั ปี 2562 ของอ่างเก็บนํ้าแม่งดั สมบูรณ์ชล และอ่างเก็บ
นํ้าแม่กวงอุดมธารา ลดการระบายผ่านอาคารนํ้าล้น โดยเฉลี่ยประมาณ 0.30 และ 0.30 ล้าน ลบ.ม./ปี ตามลําดับ หลังการผัน
นํ้า อ่างเก็บนํ้าแม่งดั สมบูรณ์ ชล สามารถเพิ่มปริ มาณส่ งนํ้าอุปโภคบริ โภคโดยเฉลี่ ยประมาณ 21.40 ล้าน ลบ.ม./ปี และ
เพื่มพื้นที่ชลประทานเพาะปลูกไม้ผล 7,500 ไร่ อีกทั้งการปรับปรุ งเกณฑ์ปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้าช่วยลดการระบายผ่านอาคาร
นํ้าล้น โดยเฉลี่ยประมาณ 0.40 ล้าน ลบ.ม./ปี และการผันนํ้าไปที่อ่างเก็บนํ้าแม่กวงอุดมธาราทําให้เพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ฤดูฝน 10,116 ไร่ และฤดูแล้ง 59,088 ไร่ ช่วยลดการระบายผ่านอาคารนํ้าล้น โดยเฉลี่ยประมาณ 1.50 ล้าน ลบ.ม./ปี
คําสําคัญ: เกณฑ์ปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้า, ขาดแคลนนํ้า, อ่างเก็บนํ้า

Abstract

The objective of this research is to study the current water balance of the reservoirs. In order to identify the
condition of water shortage. we separate the water balance into 2 groups, which are before water diversion and after water
diversion. Each group is also divided into 4 cases studies, as follows: 1) No reservoir operation rule curve, 2) 2015 reservoir
operation rule curve, 3) 2019 reservoir operation rule curve and 4) improved reservoir operation rule curve. As a result, the
improved reservoir operation of Mae Ngat Somboon Chon reservoir and Mae Kuang Udomthara reservoir before water
diversion can reduce discharge from spillway around 0.30 and 0.30 MCM/year, respectively.After water diversion, Mae
Ngat Somboon chon Reservoir can increase the domestic water usage on average of 21.40 MCM./year and increase 7,500
rai of the irrigation area. Moreover, improved reservoir Operation can reduce discharge from spillway around 0.40 MCM.
/year. The water diversion of Mae Kuang Udomthara Reservoir can help increase 10,116 rai of irrigation area in the rainy
season and 59,088 rai in the dry season. Furthermore, the improved reservoir operation rule curve is able to reduce 1.50
MCM./year of exceeded water on average.
Keyword: reservoir operation rule curve, water deficit, reservoir
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คํานํา

ในปั จจุบนั มีความเจริ ญเติ บโตเพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็ ว เกิดปั ญหาความต้องการนํ้าอุปโภคบริ โภค และความ
ต้องการนํ้าเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น การนํานํ้าจากลุ่มนํ้าบริ เวณใกล้เคียงที่มีปริ มาณมาก เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่จะ
ช่วยแก้ไขปัญหาโดยจะผันนํ้าจากลุ่มนํ้าแม่แตงที่มีปริ มาณนํ้ามาก มายังอ่างเก็บนํ้าแม่งดั สมบูรณ์ชล และอ่างเก็บนํ้า
แม่งดั สมบูรณ์ชลจะผันไปอ่างเก็บนํ้าแม่กวงอุดมธารา เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนนํ้าในปัจจุบนั และรองรับการเพิ่ม
ความต้องการใช้น้ าํ ในอนาคต อีกทั้งเกณฑ์การปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้า (Reservoir Operation Rules) ถือเป็ นเครื่ องมือ
สําคัญในการบริ หารจัดการนํ้าให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด อีกทั้งยังเป็ นเกณฑ์การตัดสิ นใจในการกักเก็บนํ้าและ
ระบายนํ้า โดยการศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสมดุลนํ้าของอ่างเก็บนํ้าแม่งดั สมบูรณ์ชล และอ่างเก็บนํ้าแม่กวง
อุดมธารา และนํามาวิเคราะห์หาเกณฑ์การปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้าให้เหมาะสมทั้งสภาพในปัจจุบนั และอนาคต จําลอง
สภาพและวิเคราะห์สมดุลนํ้าของอ่างเก็บนํ้าด้วยแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ MIKE HYDRO เพื่อให้ทราบสภาวะการ
ขาดแคลนนํ้า ในพื้ นที่ ศึกษา และปรั บปรุ งโค้งปฏิ บัติ การอ่ า งเก็บนํ้า ที่ สร้ างโดยวิธี Vacancy Minimum Storage
Requirement

อุปกรณ์ และวิธีการ
การประเมินปริ มาณนํา้ ไหลลงอ่ างเก็บนํา้
รวบรวมข้ อ มู ล ปริ มาณนํ้ าฝน ปริ มาณนํ้ าท่ า และการระเหย จากหน่ ว ยงานกรมชลประทาน/
กรมอุตุนิยมวิทยา และนําข้อมูลเข้าแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าท่ า ด้วย NAM Model การสอบเที ยบพารามิ เตอร์ ข อง
แบบจําลองกับข้อมูลสถานีวดั นํ้าท่าใกล้เคียงอ่างเก็บนํ้าของกรมชลประทาน (นุชนารถ ศรี วงศิตานนท์, 2556)
การประเมินความต้ องการนํา้ เพื่อการชลประทาน
รวบรวมข้อมูลชนิ ดพืช สัมประสิ ทธิ์ การใช้น้ าํ ของพืชแต่ละชนิ ด (Crop Coefficient, Kc) รู ปแบบการปลูก
พืช (Croping Pattern) ประสิ ทธิ ภาพการชลประทาน และใช้วิธีสมดุลนํ้าในแปลงนาในการวิเคราะห์ โดยข้อมูล
นํ้าฝนในการศึกษานี้ใช้วิธีของธี เอสเสน (Thiessen Method) สําหรับเลือกสถานีให้ครอบคลุมกับพื้นที่
การจําลองระบบโครงการข่ ายของอ่ างเก็บนํา้
แบบจําลอง MIKE HYDRO ในการวิเคราะห์จาํ ลองโครงข่ายระบบนํ้าของอ่างเก็บนํ้าเหมือนสภาพจริ งใน
พื้นที่มากที่สุด โดยมีข้ นั ตอนคือกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา รวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น พื้นที่รับนํ้า ความต้องการใช้
นํ้าในกิจกรรมต่างๆ เช่น ความต้องการนํ้าเพื่อการชลประทาน ความต้องการนํ้าอุปโภคบริ โภค และความต้องการ
นํ้าเพื่อการรักษาระบบนิ เวศ สําหรับการวิเคราะห์สมดุลนํ้าอ่างเก็บนํ้าแม่งดั สมบูรณ์ชล และอ่างเก็บนํ้าแม่กวงอุดม
ธารา โดยการศึกษานี้ ทาํ การวิเคราะห์แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ ก่อนการผันนํ้า และหลังการผันนํ้าจากลุ่มนํ้าแม่แตงมายัง
อ่างเก็บนํ้าแม่งดั สมบูรณ์ชล และผันนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าแม่งดั สมบูรณ์ชลไปยังอ่างเก็บนํ้าแม่กวงอุดมธารา โครงข่าย
จําลองระบบลุ่มนํ้าของพื้นที่การศึกษา แสดงดัง Fig.1 และแบ่งรายละเอียดกรณี ศึกษาต่างๆ ดังนี้
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กลุ่มที่ 1 ก่อนการผันนํ้า ปริ มาณนํ้าไหลเข้าอ่างเก็บนํ้าแม่งดั สมบูรณ์ชลโดยเฉลี่ยประมาณ 308.97 ล้าน ลบ.
ม./ปี และปริ มาณนํ้าไหลเข้าอ่างเก็บนํ้าแม่กวงอุดมธาราโดยเฉลี่ยประมาณ 186.85 ล้าน ลบ.ม./ปี
กรณี ศึกษาที่ 1 ไม่กาํ หนดเกณฑ์ปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้า กรณี ศึกษาที่ 2 กําหนดเกณฑ์ปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้าปี พ.ศ. 2558
กรณี ศึกษาที่ 3 กําหนดเกณฑ์ปฏิ บตั ิ การอ่างเก็บนํ้าปี พ.ศ. 2562 กรณี ศึกษาที่ 4 กําหนดเกณฑ์ปฏิ บตั ิ การอ่างเก็ บนํ้า
ปรับปรุ งใหม่
กลุ่มที่ 2 หลังการผันนํ้าจากลุ่มนํ้าแม่แตงมายังอ่างเก็บนํ้าแม่งดั สมบูรณ์ชล ปริ มาณนํ้าไหลเข้าอ่างรวม
ปริ มาณนํ้าที่ผนั โดยเฉลี่ยประมาณ 517.35 ล้าน ลบ.ม./ปี และผันนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าแม่งดั สมบูรณ์ชลไปยังอ่างเก็บนํ้า
แม่กวงอุดมธารา ปริ มาณนํ้าไหลเข้าอ่างเก็บนํ้ารวมปริ มาณนํ้าที่ผนั โดยเฉลี่ยประมาณ 375.15 ล้าน ลบ.ม./ปี
กรณี ศึกษาที่ 5 ไม่กาํ หนดเกณฑ์ปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้า กรณี ศึกษาที่6 กําหนดเกณฑ์ปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้าปี พ.ศ. 2558
กรณี ศึกษาที่ 7 กําหนดเกณฑ์ปฏิ บ ัติ การอ่างเก็บนํ้าปี พ.ศ. 2562 กรณี ศึกษาที่ 8 กําหนดเกณฑ์ปฏิ บัติ การอ่างเก็ บนํ้า
ปรับปรุ งใหม่

Fig. 1 Schematic diagram of Research Area
การจัดทําเกณฑ์ ปฏิ บัติการอ่ างเก็บนํา้
การสร้างเส้นระดับเก็บกักนํ้าสู งสุ ด (Upper Rule Curve) และระดับเก็บกักนํ้าตํ่าสุ ด (Lower Rule Curve)
โดยใช้วิธี Vacancy Minimum Storage Requirement Rule Curve จะคิดตามหลักการที่วา่ ปริ มาตรนํ้าในอ่างเก็บนํ้าจะ
เต็มอ่างพอดี เมื่อสิ้ นสุ ดฤดูฝน และปริ มาตรนํ้าในอ่างเก็บนํ้าจะแห้งพอดี เมื่อสิ้ นสุ ดฤดูแล้ง (โดยเกณฑ์ปฏิ บตั ิ การ
ใหม่แตกต่างจากเกณฑ์ปฏิ บตั ิการเดิ ม (ปี พ.ศ.2558 และ ปี พ.ศ. 2562) โดยในช่วงเดื อนฤดูแล้งปรับลดเกณฑ์การ
เก็บกักนํ้าตํ่าสุ ด (Lower Rule Curve) ให้ต่าํ ลงเพื่อลดปริ มาณการขาดแคลนนํ้าชลประทานช่วงต้นฤดูแล้ง และปรับ
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เพิ่มระดับเก็บกักนํ้าสู งสุ ด (Upper Rule Curve) ในช่ วงต้นฤดูฝนให้สูงขึ้ นเพื่อเพิ่มการเก็บกักนํ้า เกณฑ์ปฏิ บตั ิ อ่าง
เก็บนํ้าทั้ง 4 เกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษา แสดงดัง Fig. 2 และ Fig. 3 (กรมชลประทาน, 2561)
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Fig. 2 Case1 to 4 Reservoir Operation Rule Curve
Maengat Somboonchon Reservoir
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Fig. 3 Case1 to 4 Reservoir Operation Rule Curve
Maekuang Udomthara Reservoir

ผลและวิเคราะห์ ผลการทดลอง

Qobs (m3/s)

Fig. 4 Calibration Result of Rainfall runoff model
for Mae Ngat Somboon Chon Reservoir
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ผลการวิเคราะห์ปริ มาณนํ้าไหลลงอ่างเก็บนํ้าแม่งดั สมบูรณ์ชล และอ่างเก็บนํ้าแม่กวงอุดมธารา ได้จดั ทํา
แบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าท่าด้วย NAM Model การสอบเทียบพารามิเตอร์ ของแบบจําลองกับข้อมูลนํ้าท่าที่ บนั ทึ กของ
กรมชลประทานโดยใช้ข ้อ มู ล ปี พ.ศ. 2557 ถึ ง พ.ศ. 2558 ในการวิ เ คราะห์ มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การตัด สิ นใจ
(Coefficient Determination, R2) เท่ากับ 0.64 และ 0.72 ตามลําดับ ค่า Water Balance Error (%WBL) เท่ากับ 0.96%
และ 1.53% ตามลําดับ แสดงดัง Fig. 4 และ Fig. 5 พารามิเตอร์ ที่ได้จากการสอบเที ยบแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าท่า ซึ่ ง
การตรวจสอบพารามิเตอร์ ใช้ขอ้ มูลปี 2551 ถึง 2552 ในการวิเคราะห์โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจ (Coefficient
Determination, R2) เท่ากับ 0.79 และ 0.56 ตามลําดับ ค่า Water Balance Error (%WBL) เท่ากับ 0.62% และ 1.12%
ตามลําดับ แสดงดัง Fig. 6 และ Fig. 7

Fig. 5 Calibration Result of Rainfall runoff model
for Mae Kuang Udomthara Reservoir
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Fig. 6 Verification Result of Rainfall runoff model
for Mae Ngat Somboon Chon Reservoir
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Fig. 7 Verification Result of Rainfall runoff model
for Mae Kuang Udomthara Reservoir

ผลการศึกษาความต้องการนํ้าเพื่อการชลประทาน โดยใช้แบบจําลองสมดุลนํ้าในแปลงนา ด้วยข้อมูลนํ้าฝนรอบ 30
ปี (พ.ศ. 2531 – 2560) ทําการคํานวณความต้องการนํ้าชลประทานของอ่างเก็บนํ้าแม่งดั สมบูรณ์ชล และอ่างเก็บนํ้า
แม่กวงอุดมธาราในการศึกษาครั้งนี้จะนําพืชที่เพาะปลูก ในพื้นที่มาคิดความต้องการใช้น้ าํ ชลประทาน ประกอบด้วย
ข้าวกข.นาดํา (นาปรังและนาปี ) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถัว่ เหลือง ถัว่ ลิสง หอมแดง มะม่วง และลําไย เป็ นต้น โดยมี
รู ปแบบการเพาะปลูกพืช (Cropping Pattern) และขนาดพื้นที่เพาะปลูก ของอ่างเก็บนํ้าแม่งดั สมบูรณ์ชลและอ่างเก็บ
นํ้า แม่ ก วงอุ ด มธารา ดัง แสดง Fig. 8 Fig. 9 และ Table 1 ตามลํา ดับ โดยผลการคํา นวณความต้อ งการใช้น้ ํา
ชลประทาน ซึ่ งเป็ นการนําปริ มาณการใช้น้ าํ ของพืชมาหักลบด้วยปริ มาณฝนใช้การและบวกด้วยปริ มาณนํ้ารั่ วซึ ม
แล้วจึงหารด้วยประสิ ทธิ ภาพการชลประทาน โดยค่าประสิ ทธิ ภาพการชลประทานอ่างเก็บนํ้า แม่งดั สมบูรณ์ชลและ
อ่างเก็บนํ้าแม่กวงอุดมธารา ในช่วงฤดูฝน 55% ฤดูแล้ง 65% จะเห็นได้ว่า ความต้องการใช้น้ าํ ชลประทานของ ข้าว
นาปรังมากกว่าข้าวนาปี เนื่องจากในฤดูแล้งจะไม่มีฝนใช้การ ดังแสดง Table 2

Fig. 8 Cropping Pattern of Mae Ngat Somboon chon Reservoir

Fig. 9 Cropping Pattern of Mae kuang Udomthara Reservoir
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Table 1 Irrigation Area of Mae Ngat Soomboon Chon Reservoir and Mae Kuang Udomthara Reservoir (Rai)
Before water
After water
Before water
After water
diversion
diversion
diversion
diversion
Plant
Rainy
Dry
Rainy
Dry
Rainy
Dry
Rainy
Dry
Order
Species Season Season Season Season Season Season Season Season
1 Rice
52,311 45,536 52,311 45,536 113,951 28,949 113,951 78,762
2 Maize
19,050
19,050
3 Soybean
15,040
15,040
4 Peanut
3,493
7,619
5 Red Onion
3,925
8,892
6 Mango
21,019 21,019 21,019 28,519
7 Longon
26,956 26,956 32,105 32,105
Total
92,380 81,595 92,380 89,095 144,832 59,398 154,948 118,486
Table 2 Irrigation Water Demand of Mae Ngat Somboon Chon Reservoir and Mae Kuang Udomthara Reservoir
Mae Ngat Somboon Chon Reservoir (M3/Rai) Mae Kuang Udomthara Reservoir (M3/Rai)
Plant
species
Rain Season Dry Season All Year Rain Season Dry Season
All Year
Rice
849.00
2,252.00
719.00
2,261.00
Maize
326.47
Soybean
763.00
Peanut
851.00
Red Onion
859.00
Mango
4,833.00
Longon
1,843.00
Total
1,175.47
3,015.00
4,833.00
1,578.00
3,112.00
1,843.00
ผลการศึกษาสมดุลนํ้าใช้ขอ้ มูล 30 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531–2560 ที่มีสภาพการในปั จจุบนั โดยแบ่งเป็ นการ
วิเคราะห์เป็ น 2 หัวข้อหลัก คือ ก่อนมีการผันนํ้า และหลังมีการผันนํ้า โดยก่อนมีการผันนํ้าแบ่งออกเป็ น 4 กรณี คือ
ไม่กาํ หนดเกณฑ์ปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้า กําหนดเกณฑ์ปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้าปี พ.ศ. 2558 กําหนดเกณฑ์ปฏิบตั ิการอ่าง
เก็บนํ้าปี พ.ศ. 2562 และกําหนดเกณฑ์ปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้าปรับปรุ งใหม่ โดยอ่างเก็บนํ้าแม่งดั สมบูรณ์ชล และอ่าง
เก็บนํ้าแม่กวงอุดมธารา จะมีขอ้ มูลปริ มาณนํ้าไหลลงเข้าอ่างเก็บนํ้า โดยเฉลี่ยประมาณ 308.97 ล้าน ลบ.ม./ปี และ
186.85 ล้าน ลบ.ม./ปี ตามลําดับ ปริ มาณความต้องการนํ้าเพื่อการอุปโภคบริ โภค โดยเฉลี่ยประมาณ 17.35 ล้าน ลบ.
ม./ปี และ 18.25 ล้าน ลบ.ม./ปี ตามลําดับ และความต้องการนํ้าเพื่อการชลประทาน โดยเฉลี่ยประมาณ 156.70 ล้าน
ลบ.ม. ประกอบด้วยพื้นที่การเพาะปลูกในฤดูฝน 92,380 ไร่ ฤดูแล้ง 81,595 ไร่ และ 115.83 ล้าน ลบ.ม. ประกอบด้วย
พื้ นที่ เ พาะปลู กฤดู ฝ น 144,832 ไร่ ฤดู แ ล้ง 59,398 ไร่ ตามลํา ดับ โดยข้อมู ลปริ มาณนํ้า ล้นอาคารระบายนํ้า ล้น
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(Spillway) นํ้าระบายผ่าน Outlet ขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริ โภค และขาดแคลนนํ้าเพื่อการชลประทานอ่างเก็บนํ้า
แม่งดั สมบูรณ์ชล และอ่างเก็บนํ้าแม่กวงอุดมธารา แสดงดัง Table 3 และกราฟเปรี ยบเทียบการขาดแคลนนํ้าอุปโภค
บริ โภค การขาดแคลนนํ้าชลประทาน และปริ มาณนํ้าล้นผ่านอาคารระบายนํ้าล้นกรณี ที่ 1 ถึง 4 ของอ่างเก็บนํ้าแม่งดั
สมบูรณ์ชล และอ่างเก็บนํ้าแม่กวงอุดมธารา แสดงดัง Fig.10 และ Fig.11 ตามลําดับ
Table 3 Comparison study results of case 1 to 4 Mae Ngat Somboon Chon and Mae Kuang Udomthara Reservoirs
Water Spill (mcm.)
Domestic
Number of
Irrigation
Number of
Reservoir Case
water deficit
Shortage water deficit
Shortage
Spillway Outlet
(mcm.)
(year)
(mcm.)
(year)
1
12.00 138.13
0.31
1
3.86
2
Mae ngat
2
2.97
166.92
0.20
5
14.04
9
Somboon
3
3.07
160.38
0.17
5
11.17
13
chon
4
2.78
159.78
0.17
5
10.94
6

15

3.1

2.8

5

11.2

10.9

1
Domestic water deficit (mcm.)

15

30

20
0.2

0.2

2
3
Irrigation water deficit (mcm.)

0.2

6
8
8
6
0

35

10

3.9
0.3

5

12.76
19.80
20.20
19.65
Mae Kuang Udomthara Reservoir

40

0

14.0
12.0

6
8
8
6

25

11.7

10.5

19.8

15

10.2

20.2

19.7

10
15

20
25

12.8

10
0

30
1.3
1
Domestic water deficit (mcm.)

4
water spill Spillway (mcm.)

10.6

20

5

25

5

Water Spill Spillway (mcm.)

Water deficit (mcm.)

1.29
2.29
2.63
2.19

Water deficit (mcm.)

3.0

20

0

32.04
38.46
38.53
38.35

Mae Ngat Somboon Chon Reservoir

25

10

11.69
10.63
10.50
10.21

Water Spill Spillway (mcm.)

Mae Kuang
Udomthara

1
2
3
4

2.3

2.6
2
3
Irrigation water deficit (mcm.)

2.2

35

40
4
water spill Spillway (mcm.)

Fig. 10 Comparison Study Results Water deficit and Water Fig. 11 Comparison Study Results Water deficit and
spill from spillway Maengat Somboonchon Reservoir
Water spill from spillway Maekuang Udomthara Reservoir
กรณี หลังมี การผันนํ้า โดยจะผันนํ้าจากประตู ระบายนํ้าแม่ต ะมาน ลุ่มนํ้าแม่แตง ไปยังอ่างเก็บนํ้า แม่ งัด
สมบูรณ์ชล จะดําเนิ นการในฤดูฝนช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน โดยจะสามารถส่ งนํ้าได้ในกรณี ที่น้ าํ
ผ่านประตูมีปริ มาณมากกว่า 21.00 ลบ.ม./วินาที และส่ งนํ้าได้สูงสุ ด 28.50 ลบ.ม./วินาที การผันนํ้าจากอ่างเก็บนํ้า
แม่งดั สมบูรณ์ชลไปยังอ่างเก็บนํ้าแม่กวงอุดมธารา จะดําเนิ นการในฤดูฝนเช่นเดียวกัน โดยจะส่ งนํ้าเมื่อปริ มาณนํ้า
อยู่ในระดับสู งกว่าระดับเก็บกัก และส่ งนํ้าได้สูงสุ ด 26.00 ลบ.ม./วินาที โดยกรณี หลังมี การผันนํ้าแบ่ งออกเป็ น
4 กรณี คือ ไม่กาํ หนดเกณฑ์ปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้าและมีการผันนํ้า กําหนดเกณฑ์ปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้าปี 2558 และมี
การผันนํ้า กําหนดเกณฑ์ปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้าปี 2562 และมีการผันนํ้า กําหนดเกณฑ์ปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้าปรับปรุ ง
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ใหม่และมีการผันนํ้า โดยทั้ง 4 กรณี จะมีขอ้ มูลปริ มาณนํ้าที่ผนั จากลุ่มนํ้าแม่แตงไปยังอ่างเก็บนํ้าแม่งดั ฯ และอ่างเก็บ
นํ้าแม่งดั ฯไปยังอ่างเก็บนํ้าแม่กวงฯ เฉลี่ยประมาณ 211.64 ล้าน ลบ.ม./ปี และ 182.37 ตามลําดับ รวมมีน้ าํ ไหลเข้า
อ่างเก็บนํ้าโดยเฉลี่ยประมาณ 520.60 ล้าน ลบ.ม./ปี และ 369.22 ล้าน ลบ.ม./ปี ตามลําดับ ในกรณี อ่างเก็บนํ้าแม่งดั
สมบู รณ์ ชล จะสามารถเพิ่มการส่ งนํ้าเพื่อการอุปโภคบริ โภค โดยเฉลี่ ยประมาณ 21.41 ล้าน ลบ.ม./ปี เพิ่ มพื้ นที่
ชลประทานไม้ผล/ไม้ยืนต้นในฤดูแล้งได้อีก 7,500 ไร่ ในกรณี อ่างเก็บนํ้าแม่กวงอุดมธาราเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน
ฤดูฝนจากเดิ ม 144,832 ไร่ เป็ น 154,948 ไร่ ฤดูแล้งจากเดิ ม 59,398 ไร่ เป็ น 118,486 ไร่ โดยข้อมูลปริ มาณนํ้าล้น
อาคารระบายนํ้า ล้น (Spillway) นํ้า ระบายผ่า น Outlet ขาดแคลนนํ้า อุ ปโภคบริ โ ภค และขาดแคลนนํ้า เพื่ อการ
ชลประทาน อ่างเก็บนํ้าแม่งดั สมบูรณ์ชล และอ่างเก็บนํ้าแม่กวงอุดมธารา แสดงดัง Table 4 และกราฟเปรี ยบเทียบ
การขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริ โภค การขาดแคลนนํ้าชลประทาน และปริ มาณนํ้าล้นผ่านอาคารระบายนํ้าล้นกรณี ที่ 5
ถึง 8 ของอ่างเก็บนํ้าแม่งดั สมบูรณ์ชล และอ่างเก็บนํ้าแม่กวงอุดมธารา แสดงดัง Fig. 12 และ Fig. 13 ตามลําดับ
Table 4 Comparison study results case 5 to 8 Mae Ngat Somboon Chon and Mae Kuang Udomthara Reservoir
Water Spill (mcm.)
Domestic
Number of
Irrigation
Number of
water deficit
Shortage water deficit
Shortage
Reservoir Case
Spillway Outlet
(mcm.)
(year)
(mcm.)
(year)
5
11.46
113.01
1.08
3
4.71
3
Mae ngat
6
3.33
131.10
0.67
5
6.73
8
Somboon
7
3.45
126.66
0.61
6
6.69
10
chon
8
3.09
126.70
0.62
4
6.56
6

3.5

3.1

15

5

10

15

0

1.1
5
Domestic water deficit (mcm.)

6.7

6.7

4.7

5

6.6

20
0.7

0.6
6
7
Irrigation water deficit (mcm.)

0.6

12.60
28.00
28.41
27.54

5
9
10
6

Mae Kuang Udomthara Reservoir

60

10
11.5

5
6
7
6
70

0

Water deficit (mcm.)

3.3

20

0.89
1.76
2.02
2.15

50
40

77.4

75.9

28.4

28.0

20

0

27.5

12.6
0.9
5
Domestic water deficit (mcm.)

8
water spill Spillway (mcm.)

80.1

30

10

25

79.4

1.8

2.0
6
7
Irrigation water deficit (mcm.)

2.2

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

Water Spill Spillway (mcm.)

80.85
87.05
92.75
91.34

Mae Ngat Somboon Chon Reservoir

25

Water deficit (mcm.)

79.44
80.06
77.41
75.92

Water Spill Spillway (mcm.)

Mae Kuang
Udomthara

5
6
7
8

8
water spill Spillway (mcm.)

Fig. 12 Comparison Study Results Water deficit and Water Fig. 13 Comparison Study Results Water deficit and
spill from spillway Maengat Somboonchon Reservoir

Water spill from spillway Maekuang Udomthara Reservoir
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สรุ ป

ผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ เมื่อปรับปรุ งเกณฑ์ปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้าสามารถลดการระบายนํ้าผ่านอาคารระบาย
นํ้าล้น และลดการขาดแคลนนํ้าชลประทาน โดยในช่วงเดือนฤดูแล้งปรับลดเกณฑ์การเก็บกักนํ้าตํ่าสุ ด (Lower Rule
Curve) ให้ต่ าํ ลงเพื่อลดปริ มาณการขาดแคลนนํ้าชลประทานช่ วงต้นฤดูแล้ง และปรับเพิ่มระดับเก็บกักนํ้า สู งสุ ด
(Upper Rule Curve) ในช่ วงต้นฤดู ฝนให้สูงขึ้ นเพื่ อเพิ่ มการเก็บกักนํ้า โดยก่ อนมี การผันนํ้า การปรั บปรุ งเกณฑ์
ปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้าเมื่อเทียบกับเกณฑ์ปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้าปั จจุบนั ปี พ.ศ. 2562 ของอ่างเก็บนํ้าแม่งดั สมบูรณ์ชล
และอ่างเก็บนํ้าแม่กวงอุดมธารา ลดการระบายนํ้าผ่านอาคารระบายนํ้าล้น (spillway) โดยเฉลี่ยประมาณ 0.30 และ
0.30 ล้าน ลบ.ม./ปี และลดการขาดแคลนนํ้าชลประทานโดยเฉลี่ยประมาณ 0.23 และ 0.55 ล้าน ลบ.ม./ปี ตามลําดับ
หลังมีการผันนํ้า ปริ มาณนํ้าที่ผนั จากลุ่มนํ้าแม่แตงมาอ่างเก็บนํ้าแม่งดั สมบูรณ์ชล ทําให้ปริ มาณนํ้าไหลเข้าอ่างเก็บ
นํ้าจากเดิม 308.97 เพิ่มเป็ น 520.61 ล้านลบ.ม./ปี และปริ มาณนํ้าที่ผนั จากอ่างเก็บนํ้าแม่งดั สมบูรณ์ชลไปยังอ่างเก็บ
นํ้า แม่กวงอุดมธารา ทําให้ปริ มาณนํ้าไหลเข้าอ่างเก็บนํ้าจากเดิม 186.85 เพิ่มเป็ น 369.22 ล้านลบ.ม./ปี ปั จจุบนั อ่าง
เก็บนํ้าแม่งดั สมบู รณ์ชลมี การส่ งนํ้าไปที่ อาํ เภอเมื องเชี ยงใหม่ หลังการผันนํ้าสามารถเพิ่มปริ มาณส่ งนํ้าอุปโภค
บริ โภคโดยเฉลี่ยประมาณ 21.40 ล้าน ลบ.ม./ปี และเพื่มพื้นที่ชลประทานเพาะปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น 7,500 ไร่ อีกทั้ง
การปรับปรุ งเกณฑ์ปฏิบตั ิการอ่างเก็บนํ้า สามารถช่วยลดการระบายผ่านอาคารนํ้าล้น (Spillway) โดยเฉลี่ยประมาณ
0.40 ล้าน ลบ.ม./ปี ลดการขาดแคลนนํ้าชลประทาน โดยเฉลี่ยประมาณ 0.10 ล้าน ลบ.ม./ปี และการผันนํ้าไปที่อ่าง
เก็บนํ้าแม่กวงอุดมธาราทําให้เพิ่มพื้นที่ชลประทานฤดูฝน 10,116 ไร่ และฤดูแล้ง 59,088 ไร่ ช่วยลดการระบายผ่าน
อาคารนํ้าล้น (Spillway) โดยเฉลี่ยประมาณ 1.50 ล้าน ลบ.ม./ปี ลดการขาดแคลนนํ้าชลประทาน โดยเฉลี่ยประมาณ
1.00 ล้าน ลบ.ม./ปี

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณ ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ณั ฐ มาแจ้ง ประธานกรรมการที่ ป รึ กษา วิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลัก ผู ้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์จิระวัฒน์ กณะสุ ต อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนั ธ์ร่วม และอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้าทุ ก
ท่าน ที่ได้กรุ ณาให้ความรู ้ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ขอขอบคุณโครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษาแม่แฝก-แม่งดั สมบูรณ์ชล และโครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษา
แม่กวงอุดมธารา สํานักงานชลประทานที่ 1 และสํานักบริ หารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา ที่ ให้การสนับสนุ นข้อมูล
คําปรึ กษา ข้อแนะนําต่างๆ ในการทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
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บทคัดย่ อ

ทุเรี ยนเป็ นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ในสภาพปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากยางพาราเป็ นทุเรี ยน
มากขึ้น ส่ งผลให้การใช้น้ าํ ในพื้นที่ชลประทานมากขึ้น ภายใต้ขอ้ จํากัดของระบบส่ งนํ้าในปั จจุบนั ของพื้นที่ชลประทานฝั่ง
ขวาของเขื่อนประแสร์ จึงได้ทาํ การศึกษาความต้องการใช้น้ าํ ชลประทานด้วยแบบจําลอง WUSMO พบว่า พื้นที่ชลประทาน
ฝั่งขวาของเขื่อนประแสร์ มีพ้ืนที่เพาะปลูกทุเรี ยน 36,433 ไร่ มีความต้องการใช้น้ าํ ชลประทานรายสัปดาห์สูงสุ ดเกิดในช่วง
สัป ดาห์ ที่ 1–3 ของเดื อ นเมษายน เท่ า กับ 6.164 ลบ.ม./วิน าที และได้ท ํา การวิเ คราะห์ ก ารไหลในระบบท่ อ ส่ ง นํ้า ด้วย
แบบจําลอง EPANET 2.0 เมื่อระดับนํ้าในอ่างฯอยูท่ ี่ระดับเก็บกักปกติ (+35.50 ม. รทก) และระดับเก็บกักตํ่าสุด (+24.00 ม.
รทก) พบว่า มีค่าความสู งแรงดันอยูใ่ นช่วง 24.79 – 84.64 เมตร และความเร็ วการไหลในท่อส่ งนํ้าอยูใ่ นช่วง 0.6–2.5 เมตร/
วินาที โดยระบบท่อส่งนํ้าสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากยางพาราเป็ นทุเรี ยนที่เหมาะสมเท่ากับ
ร้อยละ10 ของพื้นที่ยางพาราของพื้นที่ชลประทานฝั่งขวาเขื่อนประแสร์ ทําให้พ้ืนที่เพาะปลูกทุเรี ยนเพิ่มเป็ น 42,946 ไร่ มี
ความต้องการนํ้าชลประทานเท่ากับ 7.266 ลบ.ม./วินาที จะได้ค่าความสูงแรงดันอยูใ่ นช่วง 16.61– 82.96 เมตร และความเร็ ว
การไหลในท่ออยูใ่ นช่วง 0.6–3.0 เมตร/วินาที
คําสําคัญ: แบบจําลองWUSMO, แบบจําลอง EPANET2.0

Abstract

Durian is an economic crop of Rayong province. At present, land use of agricultural is changing from Rubber tree
to Durian. As a result, irrigation water requirement is increasing under the limitation of Prasae Dam irrigation water systems
the study is aimed to analyze the irrigation water requirement by using WUSMO model. The result shown that right side
irrigation area of Prasae Dam has durian planting area of 36,433 Rai and maximum weekly irrigation water requirement
st

rd

occurs in 1 - 3 week in April around 6.164 m3/s. EPANET2.0 was used to analyze the pipelines system flow at +35.50
m.MSL. (retention level) and +24.00 m.MSL. (minimum water level) and the result shown that this pipelines system pressure
is 24.79–84.64 meter and the velocity is 0.6–2.5 m/s. Land use in the irrigation area has can be changed from Rubber tree
to Durian but should not reach 10% of currently Rubber tree area. As a result, the total Durian area will be 42,946 Rai and
irrigation water requirement will be 7.266 m3/s with 16.61–82.96 m of pressure and velocity will be 0.6–3.0 m/s.
Keywords: WUSMO, EPANET2.0

621

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

คํานํา

เขื่ อนประแสร์ เป็ นเขื่ อนขนาดใหญ่ในจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ลุ่มนํ้าชายฝั่ งทะเลตะวันออก ที่ ตาํ บลชุ มแสง
อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมีวตั ถุประสงค์ในการส่ งนํ้าช่วยเหลือพื้นที่การชลประทาน การอุปโภค-บริ โภค
การรักษาระบบนิ เวศน์ดา้ นท้ายนํ้า การบรรเทาอุทกภัยในลุ่มนํ้าประแสร์ และการผันนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม เนื่ องจาก
วัต ถุ ป ระสงค์ของเขื่ อ นประแสร์ ด ังที่ กล่ าวมาข้างต้น จึ งจํา เป็ นต้องมี การบริ หารจัด การนํ้า อย่างเหมาะสมจาก
สถานการณ์ปัจจุบนั ที่ มีความต้องการนํ้ามากขึ้ นจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากยางพาราเป็ นสวน
ผลไม้ในพื้นที่ชลประทานฝั่งขวาของเขื่อนประแสร์ โดยการส่ งนํ้าด้วยระบบท่อส่ งนํ้าไปยังจุดจ่ายนํ้าต่างๆ ลงคลอง
ธรรมชาติ แล้วจึงให้เกษตรกรในพื้นที่สูบนํ้าจากคลองไปใช้ในการเกษตรด้วยตนเอง
ด้วยเหตุน้ ี จึงได้จดั ทําแบบจําลองเพื่อศึกษาวิเคราะห์ศกั ยภาพการส่ งนํ้าด้วยระบบท่อของเขื่อนประแสร์ใน
สภาพปั จจุบนั และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากยางพาราเป็ นทุเรี ยนเต็มศักยภาพของท่อส่ งนํ้าฝั่งขวา
เขื่อนประแสร์ เพื่อให้การส่ งนํ้าด้วยระบบท่อของโครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษาประแสร์มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด

อุปกรณ์ และวิธีการ
วิธีการศึกษา
1.การรวบรวมข้อมูลและเตรี ยมข้อมูลที่ใช้ในการศึ กษาประกอบด้วย ข้อมูลความต้องการนํ้าชลประทาน
ของพื้นที่เพาะปลูก ข้อมูลกายภาพของระบบท่อส่ งนํ้าฝั่งขวาของเขื่อนประแสร์
2.การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อใช้ในการศึกษาเป็ นการตรวจสอบข้อมูลที่จดั เก็บเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
2.1 การตรวจสอบความถูกต้องของปริ มาณฝนจากสถานีในพื้นที่ดว้ ยวิธีโค้งทับทวี (Double Mass Curve)
2.2 ความต้องการนํ้าชลประทานใช้ขอ้ มูลพื้นที่การเพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทานฝั่งขวาของ
เขื่อนประแสร์ดว้ ยแบบจําลอง WUSMO
3.การประยุกต์แบบจําลอง EPANET2.0 แบบ Single period (Fig.1) กําหนดค่ า C ในสู ตรของ HazenWilliams เป็ นท่อเหล็กเหนียว (ใหม่และไม่ดาด) มีค่าเท่ากับ 140 ด้วยกรณี ศึกษาดังนี้
3.1 กรณี ที่ 1 การใช้น้ าํ ในปัจจุบนั ของท่อส่ งนํ้าฝั่งขวาเขื่อนประแสร์
3.2 กรณี ที่ 2 การใช้น้ าํ ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากยางพาราเป็ นทุเรี ยนเต็ม
ศักยภาพของท่อส่ งนํ้าฝั่งขวาเขื่อนประแสร์
4.สรุ ปผลการดําเนินการ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1.ลักษณะทางกายภาพของเขื่อนประแสร์ สามารถสรุ ปดังแสดงใน Table 1
Table 1 Prasae Dam physical characteristics
Dam
Catchment area
Dam height
Maximum
2
(km .)
(m.MSL.)
water level
(m.MSL)
Prasae Dam
603
+39.00
+36.00
622

Retention
level
(m.MSL.)
+35.50

Minimum
water level
(m.MSL.)
+24.00
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Fig.1 Pipeline system and Pump curve
ที่มา: โครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษาประแสร์ สํานักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
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2.ความต้ องการนํา้ ชลประทาน
ผลการคํานวณความต้องการนํ้าชลประทานของพื้นที่ศึกษาโดยใช้แบบจําลอง WUSMO ด้วยข้อมูลนํ้าฝน
รอบ 30 ปี (พ.ศ.2533–2562) ทําการคํานวณความต้องการนํ้าชลประทานของเขื่อนประแสร์ ในการศึกษาครั้งนี้จะนํา
พืชที่เพาะปลูกในพื้นที่มาคิดความต้องการใช้น้ าํ ชลประทาน คือ ทุเรี ยนเป็ นตัวแทนไม้ผลในพื้นที่ศึกษา ดังแสดงผล
การคํานวณการใช้น้ าํ ของพืชตามทฤษฎี ใน Table 2 ทุเรี ยนมีความต้องการใช้น้ าํ ตามทฤษฎี สูงสุ ดในเดือนเมษายน
เท่ากับ 135.00 มม. (216 ลบ.ม./ไร่ ) และความต้องการใช้น้ าํ ตามทฤษฏีรวมทั้งปี เท่ากับ 1,106.25 มม. (1,770 ลบ.ม./
ไร่ ) สําหรับใน Table 3 แสดงผลการคํานวณความต้องการใช้น้ าํ ชลประทาน ซึ่ งเป็ นการนําปริ มาณการใช้น้ าํ ของพืช
มาหักลบด้วยปริ มาณฝนใช้การและบวกด้วยปริ มาณนํ้ารั่วซึ ม แล้วจึงหารด้วยประสิ ทธิ ภาพการชลประทาน จะเห็น
ได้ว่าความต้องการใช้น้ าํ ชลประทานของทุเรี ยนมีค่าสู งสุ ดในเดือนมีนาคมเท่ากับ 243.13 มม. (389 ลบ.ม./ไร่ ) และ
ความต้องการใช้น้ าํ ชลประทานของทุเรี ยนรายปี เท่ากับ 1,070 มม. (1,712 ลบ.ม./ไร่ ) สําหรับความต้องการใช้น้ าํ
ชลประทานรายสัปดาห์ ของพื้ นที่ ชลประทานฝั่ งขวา ซึ่ งมี พ้ื นที่ ปลู กทุ เ รี ย น 36,433 ไร่ พบว่า ความต้อ งการใช้
ชลประทานรายสัปดาห์สูงสุ ดเกิดในช่วงสัปดาห์ที่ 1–3 ของเดือนเมษายน มีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 6.164 ลบ.ม./วินาที
Table 2 Theoretical crop water requirement
Crop

Theoretical crop water requirement
Apr.

May.

Jun.

Anual

Jul.

Aug.

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Theoretical crop water requirement (mm.)
Durian 135.00 105.00 84.38 83.13

84.38

68.13

71.25

81.25

87.50

95.63

80.00

130.63

1,106.25

Theoretical crop water requirement (m3./Rai)
Durian 216.00 168.00 135.00 133.00

135.00

109.00

114.00

130.00

140.00

153.00

128.00

209.00

1,770.00

Jan.

Feb.

Mar.

Table 3 Average Durian irrigation water requirement (1990 – 2019)
Crop

Average Durian irrigation water requirement
Apr.

May.

Jul.

Sep.

Oct.

30.00 18.75 14.38

4.38

23.13 116.88 160.00 157.50 125.63

243.13

1,070.00

Irrigation water requirement (m3./Rai)
225.00
57.00
48.00 30.00 23.00
Durian

7.00

37.00 187.00 256.00 252.00 201.00

389.00

1,712.00
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Nov.

Dec.

Anual

Aug.

Irrigation water requirement (mm.)
140.63
35.63
Durian

Jun.
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3.ผลการประยุกต์ ใช้ แบบจําลองในกรณี ต่างๆ
3.1 กรณี ที่ 1 การใช้ นา้ํ ในปั จจุบันของท่ อส่ งนํา้ ฝั่ งขวาเขื่อนประแสร์
ผลการศึ กษาความสู งแรงดันในระบบท่อส่ งนํ้าเมื่อระดับนํ้าในอ่างฯอยู่ที่ระดับเก็บกักปกติ (+35.50 ม.รทก.)
และที่ระดับนํ้าเก็บกักตํ่าสุ ด ( +24.00 ม.รทก.) โดยติดตั้งเครื่ องสู บนํ้า 3 เครื่ อง อัตราสู บนํ้าเครื่ องละ 2,054.82 ลิตร/วินาที
และความสู งแรงดันเท่ากับ 67.78 เมตร พบว่า ความสู งแรงดันนํ้าที่ จุดจ่ายนํ้าต่างๆ มีค่าความสู งแรงดันอยู่ในช่ วง
24.79 – 84.64 เมตร ในขณะที่ ระดับนํ้าในอ่างฯอยู่ที่ระดับเก็บกักปกติ เส้นท่ อที่ 1 จะมี ค่าความสู งแรงดันสู งสุ ด
เท่ากับ 84.64 เมตร และเมื่อระดับนํ้าในอ่างฯ อยูท่ ี่ระดับเก็บกักตํ่าสุ ดเส้นท่อที่ 2 จะมีค่าความสู งแรงดันตํ่าสุ ดเท่ากับ
24.79 เมตร ดังแสดงใน Fig 2.
หากพิจารณาข้อกําหนดการออกแบบระบบท่อส่ งนํ้า พบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความหนาที่นอ้ ย
ที่ สุดของระบบท่อส่ งนํ้าฝั่ งขวาเขื่ อนประแสร์ สามารถรั บค่าความสู งแรงดันนํ้าได้เท่ากับ 22.86 บาร์ หรื อเท่ากับ
233.07 เมตร ค่าความสู งแรงดันสู งสุ ดที่เกิดของระบบท่อส่ งนํ้าจึงอยูใ่ นเกณฑ์ออกแบบระบบท่อส่ งนํ้าและเมื่อระดับ
นํ้าในอ่างฯลดลงถึงระดับเก็บกักตํ่าสุ ดจะมีความสู งแรงดันเท่ากับ 24.79 เมตรซึ่ งเพียงพอในการส่ งนํ้าเข้าพื้นที่เพาะปลูก

+35.50 MSL. (retention level)
+24.00 MSL. (minimum water level)

Fig. 2 Pipeline Pressure at the present situation
สําหรับผลการศึกษาความเร็ วการไหลในระบบท่อส่ งนํ้า พบว่าในขณะที่ระดับนํ้าในอ่างฯอยู่ที่ระดับเก็บ
กักปกติและลดลงถึงระดับเก็บกักตํ่าสุ ด จะมีค่าความเร็ วการไหลในเส้นท่อเท่ากันเนื่ องจากความต้องการใช้น้ าํ และ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังแสดงใน Fig 3.
1.เส้นท่อที่ 1 อัตราการไหลที่ จุดเริ่ มต้นถึงจุดสุ ดท้ายเท่ากับ 1,333.63–632.30 ลิตร/วินาที ขนาดท่อตั้งแต่
900 –1,600 มิลลิเมตร ความเร็ วอยูร่ ะหว่าง 0.6–1.0 เมตร/วินาที
2.เส้นท่อที่ 2 อัตราการไหลที่ จุดเริ่ มต้นถึงจุดสุ ดท้ายเท่ากับ 2,880.13–939.40 ลิตร/วินาที ขนาดท่อตั้งแต่
900–1,600 มิลลิเมตร ความเร็ วอยูร่ ะหว่าง 0.9–2.5 เมตร/วินาที
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3.เส้นท่อที่ 3 อัตราการไหลที่ จุดเริ่ มต้นถึงจุดสุ ดท้ายเท่ากับ 1,950.71–939.40 ลิตร/วินาที ขนาดท่อตั้งแต่
900–1,400 มิลลิเมตร มีความเร็ วอยูร่ ะหว่าง 1.0–2.0 เมตร/วินาที
จะเห็นว่าความเร็ วการไหลในท่อส่ งนํ้ามีค่ามากกว่า 0.6 เมตร/วินาที เพื่อป้องกันการตกตะกอนในท่อ และ
มีค่าไม่เกิน 3 เมตร/วินาที ซึ่ งจะไม่ทาํ ให้เกิดการกัดกร่ อนในเส้นท่อตามเกณฑ์การออกแบบระบบท่อส่ งนํ้า

Pipe 2
Pipe 3
Pipe 1

Fig. 3 Velocity in pipeline system at the present situation
3.2 กรณี ที่ 2 การใช้น้ าํ ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากยางพาราเป็ นทุเรี ยนเต็มศักยภาพของ
ท่อส่ งนํ้าฝั่งขวาเขื่อนประแสร์
สําหรับการศึกษาการใช้น้ าํ ในอนาคตที่ มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากยางพาราเป็ นทุเรี ยน
เต็มศักยภาพของท่อส่ งนํ้าฝั่งขวาเขื่อนประแสร์ พบว่าระบบท่อส่ งนํ้าสามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เพาะปลูก
ทุเรี ยนได้ ร้อยละ10 ของพื้นที่ยางพารา ทําให้พ้ืนที่ชลประทานฝั่งขวาเขื่อนประแสร์ มีพ้ืนที่สาํ หรับเพาะปลูกทุเรี ยน
เพิ่มขึ้นเป็ น 42,946 ไร่ มีความต้องการนํ้าชลประทานเท่ากับ 7,266.46 ลิตร/วินาทีโดยติดตั้งเครื่ องสู บนํ้า 3 เครื่ อง
อัตราสู บนํ้าเครื่ องละ 2,422.15 ลิตร/วินาที และความสู งแรงดันเท่ากับ 66.31 เมตร
ผลการศึกษาค่าความสู งแรงดันในระบบท่อส่ งนํ้าเมื่อระดับนํ้าในอ่างฯอยู่ที่ระดับเก็บกักปกติ (+35.50 ม.รทก.)
และที่ระดับนํ้าเก็บกักตํ่าสุ ด( +24.00 ม.รทก.) พบว่าค่าความสู งแรงดันนํ้าที่จุดจ่ายนํ้าต่างๆ มีค่าความสู งแรงดันอยู่
ในช่ วง 16.61– 82.96 เมตร ในขณะที่ ระดับนํ้าในอ่างฯอยู่ที่ระดับเก็บกักปกติ เส้นท่ อที่ 1 จะมีค่าความสู งแรงดัน
สู งสุ ดเท่ากับ 82.96 เมตร และในขณะที่ระดับนํ้าในอ่างฯอยูท่ ี่ระดับเก็บกักตํ่าสุ ดจะทําให้เส้นท่อที่ 2 ที่มีค่าความสู ง
แรงดันตํ่าสุ ดเท่ากับ 16.61 เมตรซึ่ งจะมีความสู งแรงดันเพียงพอในการส่ งนํ้าเข้าพื้นที่เพาะปลูกเช่นกัน ดังแสดงใน Fig 4.
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+35.50 m.MSL. (retention level)
+24.00 m.MSL. (minimum water level)

Fig. 4 Pipeline Pressure at the future situation
สําหรับผลการศึกษาความเร็ วการไหลในระบบท่อส่ งนํ้า พบว่าเมื่อระดับนํ้าในอ่างฯอยู่ที่ระดับเก็บกักปกติ
(+35.50 ม.รทก.) และระดับนํ้าเก็บกักตํ่าสุ ด (+24.50 ม.รทก.) จะมีค่าความเร็ วการไหลของท่อส่ งนํ้าเท่ากัน
รายละเอียดดังนี้
1.เส้นท่อที่ 1 อัตราการไหลที่ จุดเริ่ มต้นถึงจุดสุ ดท้ายเท่ากับ 1,726.68–729.76 ลิตร/วินาที ขนาดท่อตั้งแต่
900–1,600 มิลลิเมตร ความเร็ วการไหลอยูร่ ะหว่าง 0.6–1.2 เมตร/วินาที
2.เส้นท่อที่ 2 อัตราการไหลที่จุดเริ่ มต้นถึงจุดสุ ดท้ายเท่ากับ 3,507.69–1,016.55 ลิตร/วินาที ขนาดท่อตั้งแต่
900–1,600 มิลลิเมตร ความเร็ วการไหลอยูร่ ะหว่าง 1.1–3.0 เมตร/วินาที
3.เส้นท่อที่3 อัตราการไหลที่จุดเริ่ มต้นถึงจุดสุ ดท้ายเท่ากับ 2,032.09 –1,016.55 ลิตร/วินาที ขนาดท่อตั้งแต่
900–1,400 มิลลิเมตร มีความเร็ วการไหลอยูร่ ะหว่าง 1.0–2.1 เมตร/วินาที
ทั้งนี้ ความเร็ วการไหลในท่อส่ งนํ้าพบว่ามีความเร็ วตํ่าสุ ดและความเร็ วสู งสุ ดอยู่ในเกณฑ์การออกแบบท่อ
ส่ งนํ้าเช่นกันดังแสดงใน Fig 5.
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Pipe 2
Pipe 3
Pipe 1

Fig. 5 Future velocity in pipeline

สรุ ป

ในสภาพปั จจุบนั พื้ นที่ ชลประทานฝั่ งขวาของเขื่ อนประแสร์ มีพ้ื นที่ เพาะปลูกทุ เรี ยน 36,433 ไร่ มีความ
ต้องการใช้น้ าํ ชลประทานค่าสู งสุ ดในเดื อนมี นาคมเท่ากับ 243.13 มม. (389 ลบ.ม./ไร่ ) และความต้องการใช้น้ าํ
ชลประทานรายปี เท่ากับ 1,070.00 มม. (1,712 ลบ.ม./ไร่ ) สําหรับความต้องการใช้น้ าํ ชลประทานรายสัปดาห์สูงสุ ด
เกิ ด ในช่ ว งสั ป ดาห์ ที่ 1–3 ของเดื อ นเมษายน มี ค่ า เท่ า กับ 6.164 ลบ.ม./วิ น าที ในการประยุ ก ต์ใ ช้แ บบจํา ลอง
EPANET2.0 ในการส่ งนํ้าของระบบท่อส่ งนํ้าในสภาพปัจจุบนั พบว่าความสู งแรงดันอยูใ่ นช่วง 24.79 – 84.64 เมตร
และความเร็ วการไหลในท่อส่ งนํ้าอยู่ในช่วง 0.6–2.5 เมตร/วินาที โดยการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจาก
ยางพาราเป็ นทุเรี ยนที่ เต็มศักยภาพท่อส่ งนํ้าฝั่ งขวาเขื่อนประแสร์ เท่ากับร้อยละ10 ของพื้นที่ ยางพารา ทําให้พ้ืนที่
เพาะปลูกทุเรี ยนเพิ่มเป็ น 42,946 ไร่ ความต้องการนํ้าชลประทานเท่ากับ 7.266 ลบ.ม./วินาที จะมีค่าความสู งความ
ดันอยูใ่ นช่วง 16.61– 82.96 เมตรและความเร็ วการไหลในท่ออยูใ่ นช่วง 0.6-3.0 เมตร/วินาที
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ เป็ นการพัฒนาระบบแมชชี นวิชนั ที่ ใช้เครื อข่ายประสาทเที ยมมาใช้ในการตรวจจับวัตถุ และคัดแยก
มีระบบนับจํานวนวัตถุตามประเภทบนสายพานลําเลียงที่วงิ่ ด้วยความเร็ วต่างๆ กัน โดยสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในโรงงาน
จริ ง ทําการติดตั้งกล้องไว้ที่สายพานลําเลียง เมื่อวัตถุเคลื่อนที่มาถึงตําแหน่งจะทําการส่ งภาพไปที่หน่ วยประมวลผลและ
ระบบจะทําการตรวจแยกประเภทและนับวัตถุ งานวิจยั นี้ จะใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้เชิงลึกที่สามารถเรี ยนรู ้ และสกัดคุณสมบัติ
ของชุดข้อมูลสอนที่ขอ้ มูลเข้าเป็ นรู ปภาพ
จากผลการทดลองพบว่า ระบบแมชชี นวิชนั ที่ ใช้ประสาทเที ยม สามารถตรวจจับ คัดแยก และนับจํานวนวัตถุ
บนสายพานลําเลียงได้อย่างแม่นยํา ที่ความเร็ วของสายพานลําเลียงต่างๆ กัน การใช้กล้องจับภาพทําให้ไม่จาํ เป็ นต้องติดตั้ง
เซนเซอร์เพื่อตรวจจับวัตถุเพิ่มเติม และยังสามารถนําตัวแบบไปขยายผลต่อเพื่อจับวัตถุชนิดอื่นๆ ในอนาคต
คําสําคัญ: การตรวจจับวัตถุ, การเรี ยนรู ้เชิงลึก, เครื อข่ายประสาทเทียม, แมชชีนวิชนั , สายพานลําเลียง

Abstract

This research develops the machine vision system using artificial neural networks. The system also classifies and
counts the number of objects for each type on the moving conveyor. The system will be applied to the real factory by
installing the proper camera on the conveyor. When the object arrives at the camera position, the image is taken and sent
to process. The machine vision system will detect, classify, and count objects. The technique used in this research is deep
learning where its model can be learnt and features are extracted from training data. The input training data is images. The
results demonstrate the accuracy of detection using IoU and MAP on various convey moving different speed. Using camera
to capture images removes the need to install the detection sensor and allows the machine vision system to be extended
easily to detect different kinds of objects.
Keywords: artificial neural network, belt conveyor, deep learning, machine vision, object detection
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คํานํา

ในปั จจุ บันประเทศไทยได้มีการพัฒ นาทางด้านอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เป็ นอย่า งมาก โดยได้มีการนํา
เครื่ องจักรและระบบอัตโนมัติเข้ามาแทนแรงงานคน ซึ่ งในภาคการผลิตที่ สําคัญได้แก่ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิ กส์
อาหารและเครื่ องดื่ ม ล้วนแล้วแต่มีการใช้งานระบบอัตโนมัติท้ งั สิ้ น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิต ซึ่ งในการ
กระบวนการผลิตโดยใช้เครื่ องจักรและระบบอัตโนมัติน้ นั จะมีกระบวนการที่ สําคัญคื อ กระบวนการตรวจสอบ
และนับจํานวนสิ นค้าที่ทาํ การผลิต ซึ่ งในปัจจุบนั ได้ใช้แรงงานมนุษย์ หรื อระบบเซนเซอร์ในการตรวจจับสิ นค้าบน
คอนเวเยอร์ ซึ่ งพบว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงและอาจเกิดความผิดพลาดได้ เนื่ องจากรู ปแบบการผลิตสิ นค้าในปั จจุบนั ที่ใช้
การผลิตแบบยืดหยุ่น สามารถที่จะทําการผลิตสิ นค้าได้หลากหลายชนิ ดโดยใช้เครื่ องจักรเดียวกัน ซึ่ งจะเป็ นปั ญหา
อย่างมากสําหรับการตรวจสอบและนับจํานวนสิ นค้า โดยใช้วธิ ี การดังกล่าว
ในบทความวิจยั นี้ ได้นาํ เสนอ การออกแบบสร้างระบบตรวจสอบและนับจํานวนสิ นค้าบนคอนเวเยอร์ โดย
ใช้เครื อข่ายประสาทเทียม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเซนเซอร์

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์

ประกอบไปด้วย 1. คอมพิ วเตอร์ (Computer) 2. กล้องเว็บแคม (Webcam Camera) 3. สายพานลําเลี ยง
(Conveyor) 4. เครื่ องมือ (Tool) 5. ชิ้นงาน (Parts)

Fig. 1 Equipment and installation
การเตรี ยมข้ อมูลสําหรั บฝึ กสอน (Data preparation)
ในการเตรี ยมข้อมูลสําหรับฝึ กสอนโดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้เชิงลึก (deep learning) นั้น เราได้เตรี ยมข้อมูล
เป็ นภาพขวดนํ้าดื่มจํานวน 1,130 ภาพ โดยแบ่งเป็ นข้อมูลสําหรับฝึ กสอน 1000 ภาพ และ ข้อมูลสําหรับการทดสอบ
130 ภาพ โดยเราจะทําการใส่ ฉลาก (label) เพื่อระบุประเภท (class) และตําแหน่งของวัตถุที่ใช้ในการฝึ กสอน
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Table 1 Split images for train and test
Training
Testing

Type
bottle picture
bottle picture

Images
1,000
130

เพื่อป้องกัน การเรี ยนรู ้เกิน (over fit) ผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การปรับแต่ง เพิ่มข้อมูลให้ภาพโดยการใส่ สิ่ งรบกวน
(noise) และปรับแสงสว่าง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลภาพที่หลากหลาย ทําให้โมเดลที่สอนมีความแม่นยํามากขึ้น
(A)
(B)

Fig. 2 Add noise in picture (A), add light in picture (B)
การปรั บแต่ งโมเดล (Model tuning)
เพื่อลดระยะเวลาในการฝึ กสอนโมเดล เราจะใช้เทคนิค การถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ (transfer learning)
(Nwdunlap,2019) โดยจะทําการถ่ายโอน จาก YOLOv3 weight (Redmon, 2013) จากนั้นเราจะทําการปรับแต่ง และ
ตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับข้อมูลที่เรารวบรวมมา
Table 2 Parameter for fine tuning
Parameter
Value
Input resolution
416 × 416
channels
3
Batch size
64
Learning rate
0.001
Number of filters in the last layer of each yolo layers
18
Number of output classes
1
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การตรวจจับและนับจํานวน (Detection and counting)
หลังจากที่เราทําการฝึ กสอนโมเดลแล้ว ขั้นตอนนี้ จะเป็ นการนําโมเดลที่ทาํ การฝึ กสอนแล้วมาใช้งาน โดย
การทํางานของโปรแกรมเป็ นดังภาพ Fig. 3

Fig. 3 Flowchart diagram
ในการตรวจจับขวดนํ้าดื่มที่ไหลมาตามคอนเวเยอร์น้ นั เราจะใช้อลั กอริ ทึม yolo ในการตรวจจับ ซึ่ ง yolo
มีโครงสร้างโมเดลตาม Fig. 4
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Fig. 4 Yolov3 architecture (Redmon, 2013)
อัลกอริ ทึม yolo (Redmon, 2013) เป็ นการเรี ยนรู ้ เชิ งลึ กซึ่ งใช้วิธีการที่ เรี ยกว่า Fast single shot detection
ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ สามารถตรวจจับ วัตถุ ได้จากการส่ งผ่า นรู ปภาพเข้าไปในระบบเพี ยงครั้ งเดี ย ว โดยใช้หลักการ
โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั ซึ่ ง yolo ที่เราใช้น้ นั เป็ นรุ่ น 3 มีจาํ นวนชั้นทั้งสิ้ น 106 ชั้น ซึ่ งในแต่ละชั้น
จะมีการทํางานที่แตกต่างกัน ประกอบไปด้วย ชั้นคอนโวลูชนั ชั้นของการเพิ่มอัตราสุ่ ม ชั้นของการทํานายผล ซึ่ ง
โครงสร้างจะเป็ นดังภาพ Fig. 4
อัลกอริ ทึม yolo จะจําแนกวัตถุ (classification) ซึ่ งก็คือขวดนํ้าดื่ ม และจะดําเนิ นการหาตําแหน่ งของวัตถุ
(localization) โดยใช้กรอบ (bounding box) ล้อมขวดนํ้าเอาไว้ โดยจะทําไปพร้อมๆกัน ซึ่ งในกระบวนการทํางานจะ
ไม่ได้ทาํ ทั้งภาพ แต่จะแบ่งภาพออกเป็ นส่ วนๆ ส่ งผลให้ได้ความเร็ วในการประมวลผลที่มากขึ้น
ขั้นตอนการทํางานของ yolo จะแบ่งรู ปภาพออกเป็ นส่ วนๆ จากนั้นทําการเลื่ อนการคํานวณไปที ละจุ ด
ตามที่แบ่งไว้ (sliding windows) พร้อมกับคํานวนหาว่าวัตถุจะมีอยู่จริ งหรื อไม่ โดยใช้ค่าความน่าจะเป็ นของวัตถุที่
ปรากฎบนพื้นที่น้ นั ๆ ด้วยกระบวนการ intersection over union (IoU) ในการทํานายกรอบล้อมวัตถุจะได้ขอ้ มูลเป็ น
ชุดข้อมูลประเภทอาร์ เรย์ ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลการมีอยู่จริ งของวัตถุ ตําแหน่งและขนาดของกรอบล้อมวัตถุ และ
ชนิดของวัตถุ ซึ่ งจากหลักการที่ได้กล่าวมานี้ เราจะนํามาใช้ในการตรวจจับและแยกชนิดของขวดนํ้าดื่มบนสายพาน
คอนเวเยอร์
การนับจํานวนขวดนํ้า เราจะตี กรอบสี่ เหลี่ ยมเพื่ อเป็ นเส้นอ้างอิ ง (reference line) ในการส่ งสัญญาณให้
โปรแกรมเก็บค่าและนับจํานวนขวดนํ้าที่ผ่านกรอบสี่ เหลี่ยมนี้ โดยเมื่อขวดนํ้าดื่มไหลผ่านเข้ามาในกรอบสี่ เหลี่ยม
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yolo จะทําการตรวจจับและทํานายผล (prediction) ถ้าค่ าที่ ทาํ นายสู งเกิ นค่ าความมัน่ ใจ (confidence) ที่ เราตั้งค่ า
เอาไว้ที่มากกว่า 70% โปรแกรมจะแสดงฉลากชื่ อ (label name) เมื่ อขวดนํ้าเคลื่ อนที่ ผ่านเส้นด้านซ้ายของกรอบ
สี่ เหลี่ยม โปรแกรมจะทําการนับและบันทึกค่าเข้าสู่ ระบบ เป็ นดัง Fig. 5
(A)

(B)

Fig. 5 Line reference on conveyor (A), prediction and counting bottle (B)
ในการนับ จํา นวนขวดนํ้า นั้น เราได้ใ ช้ อัล กอริ ทึ ม simple online and realtime tracking (sort) (Bewley,
2016) ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์หลักในการตรวจจับวัตถุในแต่ละเฟรมและเชื่อมโยงความสัมพันธ์สาํ หรับการติดตามแบบ
เรี ยลไทม์ โดยได้ประยุกต์ใช้วิธีการของ Kalman filter และ Hungarian สําหรับการติดตามตําแหน่ง
ลักษณะเด่นของ sort คือ ใช้ขอ้ มูลการตรวจจับ เฟรมก่อนหน้าและปัจจุบนั เท่านั้น ทําให้มีประสิ ทธิ ภาพใน
การติดตามวัตถุได้แบบเรี ยลไทล์ ซึ่ งจากจุดเด่นตรงนี้ เราจึ งเลือกใช้ในการตรวจนับขวดนํ้าที่ เลื่อนเข้ามาในกรอบ
สี่ เหลี่ยมที่เราได้ทาํ การตีกรอบเอาไว้ เพื่อเป็ นตัวส่ งสัญญาณให้โปรแกรมทําการนับจํานวน และป้องกันการนับซํ้า

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

งานวิ จัย นี้ ต ้อ งการหาค่ า ความแม่ นยํา ของระบบตรวจจับและนับ จํา นวนวัต ถุ บนคอนเวเยอร์ โดยใช้
เครื อข่ายประสาทเทียม โดยวัตถุที่เราทําการตรวจจับจะเป็ นขวดนํ้าดื่ม ซึ่ งเราจะทําการทดสอบหาค่าความแม่นยําที่
ความเร็ วของคอนเวเยอร์ ที่แตกต่างกัน 2 ระดับ คือ 1 เมตร/นาที และ 3 เมตร/นาที โดยทําการทดสอบอย่างละ 20
ครั้งแล้วบันทึกผล
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Table 3 Detection results and count at speed 1 m/min
Time trial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Sum
Accuracy (%)

Classification
0 (False) ,1 (True)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100%

Table 4 Detection results and count at speed 3 m/min

Counting
0 (False) ,1 (True)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100%

Time trial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Sum
Accuracy (%)
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Classification
0 (False) ,1 (True)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
19
95%

Counting
0 (False) ,1 (True)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
19
95%
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สรุ ป

จากผลการทดลองพบว่าที่ความเร็ วคอนเวเยอร์ 1 เมตรต่อนาที มีค่าเปอร์ เซ็นต์ความถูกต้องในการจําแนก
วัตถุและความแม่นยําในการตรวจนับเท่ ากับ 100 เปอร์ เซ็ นต์ และที่ ความเร็ วคอนเวเยอร์ 3 เมตรต่ อนาที มี ค่า
เปอร์ เซ็นต์ความถูกต้องในการจําแนกและความแม่นยําในการตรวจนับเท่ากับ 95 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งจากข้อมูลการ
ทดลอง พบว่า ให้ค่ า ความแม่ นยําที่ สู งมาก เมื่ อเที ย บกับฮาร์ ด แวร์ ที่ใ ช้ ซึ่ งจะช่ วยลดการพี่ งพาอุ ปกรณ์ จาํ พวก
เซนเซอร์ ลงได้ การที่ จะทําให้ระบบตรวจจับมีความแม่นยํานั้น ข้อมูลที่ นาํ มาใช้สอน ถือได้ว่ามีความสําคัญเป็ น
อย่างมาก เพราะสภาพแวดล้อมในการนําไปใช้งานจริ งนั้นแตกต่างจากในห้องแลปทดลอง โดยเฉพาะปั ญหาเรื่ อง
แสง ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะเทคนิ ค การใส่ แ สงและค่ าความแปรปรวนให้ภาพ เพื่ อให้โมเดลได้เรี ย นรู ้ จากข้อ มู ลที่
หลากหลาย ซึ่ งจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและมีความยืดหยุ่นต่อการนําไปใช้ในสถานที่มีสภาพแวดล้อมที่ แตกต่าง
กันได้
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการรมแก๊สโอโซนด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้งต่อคุณภาพของลําไย
สด โดยทําการรมลําไยสดครั้งละ 9 กก. ด้วยแก๊สโอโซนความเข้มข้น 2000, 4000, 6000 ppm เป็ นเวลา 20 นาที ไหลผ่าน
ตะกร้าในแนวตั้งด้วยอัตราเร็ วเฉลี่ย 0.5 m/s หลังจากนั้นลําไยจะถูกเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4±1°C ผลการศึกษาพบว่าการรม
แก๊สโอโซนทุกตัวอย่าง สามารถชะลอการเกิ ดโรคและการเกิ ดสี น้ าํ ตาลบนเปลือกลําไยได้ การสู ญเสี ยนํ้าหนักและความ
แน่นเนื้อตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาลําไยเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05)
ค่าดัชนี สี L* และ b* ของลําไยที่ รมแก๊สโอโซนมีค่าสู งกว่าลําไยที่ไม่ได้ผ่านการรมแก๊สโอโซน การรมแก๊สโอโซนด้วย
ระบบบังคับอากาศแนวตั้งที่ความเข้มข้น 2000 ppm เป็ นเวลา 20 นาที สามารถยืดอายุการเก็บรักษาลําไยสดได้จาก 12 เป็ น
27 วัน
คําสําคัญ: การยืดอายุการเก็บรักษา, แก๊สโอโซน, ระบบบังคับอาการแนวตั้ง, ลําไยสด

Abstract

The objective of this work was to study the effects of ozone-vertical forced air fumigation on quality of fresh
longan. Gaseous ozone with concentrations of 2000, 4000, 6000 ppm for 20 min was applied on a 9 kg-batch of longan
with flow velocity of 0.5 m/s and then stored at 4±1°C. Results indicated that the sample of all ozone fumigation was able
to retard the disease incidence and pericarp browning of longan. The weight loss and firmness of longan during shelf storage
slightly changed but not significantly different (p > 0.05). The L* and b* of ozonated longans were higher than that of the
non-ozone. The ozone-vertical forced air fumigation at 2000 ppm for 20 min was able to extend the shelf life of longan
from 12 up to 27 days
Keywords: fresh longan, gaseous ozone, shelf-life extension, vertical forced-air fumigation
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คํานํา

ลําไยเป็ นผลไม้เศรษฐกิ จที่ มีสําคัญมากมี ปริ มาณการส่ งออกต่ อปี สู งถึ ง 70,000 ตัน ตลาดหลักของการ
ส่ งออกลําไยสด ได้แก่ จี น เวียดนาม ฮ่ องกง มาเลเซี ย และสิ งค์โปร์ ซึ่ งการส่ งออกลําไยสดนั้นจะต้องคํานึ งถึง
คุณภาพของลําไยที่ส่งออก โดยทัว่ ไปแล้วการควบคุมคุณภาพของลําไยสด จะมีการควบคุมการเสื่ อมสภาพหลังการ
เก็บเกี่ ยวควบคุ มคุ ณภาพของลํา ไยสด คื อการรมด้วยซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ แต่ เมื่ อไม่นานมานี้ ประเทศผูน้ ํา เข้า
อย่างเช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทาํ การกําหนดระดับการตกค้างของซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ไว้ 50 ppm มาเลเซี ย
และแคนาดาได้ปรับกฎระเบียบเกี่ยวกับการนําเข้าลําไยโดยการลดระดับการตกค้างของซัลเฟอร์ ไดออกไซด์เหลือ
เพียง 10 ppm เพราะซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ที่ตกค้างส่ งผลเสี ยอย่างมากต่อร่ างกายของผูบ้ ริ โภค สํานักงานส่ งเสริ ม
การค้าในต่างประเทศ (2559) จากการศึกษาวิธีการรมลําไยสดด้วยซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในห้องรมลําไยด้วยระบบ
บังคับอากาศแนวตั้งนั้น มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่ จะนํามาใช้ในกระบวนการรมผลลําไยสด เพราะสามารถลด
ระดับความเข้มข้นของซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ได้เหลือเพียง 4,000 ppm โดยยังคงป้ องกันการเกิ ดโรคและการเกิ ดสี
นํ้าตาลที่ เปลือกผลลําไยได้ไม่ต่ าํ กว่า 20 วัน ระหว่างเก็บรักษาและช่ วยให้ผลลําไยมีปริ มาณซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
ตกค้างในเนื้ อลําไยไม่เกิน 8 ppm ซึ่ งตํ่ากว่าเกณฑ์สูงสุ ดที่ประเทศแคนาดาได้กาํ หนดไว้ที่ 10 ppm และ สาธารณรัฐ
ประชาชนจี น กํา หนดไว้ที่ 50 ppm อี ก ทั้ง ยัง ไม่ พ บการตกค้า งในเนื้ อ ลํา ไยหลัง จากเก็ บ รั ก ษาเป็ นเวลา 5 วัน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2558)
โอโซน คือสารชนิ ดหนึ่ งที่ถูกผลิตจากออกซิ เจนซึ่ งมีอยู่ทวั่ ไปในอากาศ แก๊สโอโซนมีคุณสมบัติเป็ นสาร
ออกซิ ไดซ์ที่รุนแรงแต่สามารถใช้ได้ปลอดภัยกับอาหาร (Generally Recognized As Safe) แก๊สโอโซนสามารถทํา
ปฏิ กิริยากับสารชี วโมเลกุลและทําปฏิ กิริยาออกซิ เดชันกับโมเลกุลของไขมัน เยื่อเมมเบรนที่ มีสารอิ นทรี ยข์ อง
สิ่ งมีชีวิตทําให้ผนังเซลล์ของสิ่ งมีชีวิตอ่อนแอและแตกสลาย (สุ รินทราพร และคณะ, 2559) จึงมีการนําโอนโซนมา
ใช้ประโยชน์ เช่นการนําไปใช้กาํ จัดเชื้อจุลินทรี ย ์ แบคทีเรี ย เชื้ อราต่าง ๆ การฆ่าเชื้ อโรค และกําจัดการเจริ ญเติบโต
ของแบคทีเรี ยที่ติดมากับผักและผลไม้ โอโซนผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรแห่ งสหรัฐอเมริ กา (USDA) ด้วย
ข้อกําหนดมาตรฐานที่เรี ยกว่า “โดยทัว่ ไปถือว่าปลอดภัย” (GRAS) จนกระทัง่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2544 สํานักงาน
คณะกรรมอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริ กา (U.S. FDA) ได้ยอมรับโอโซนทั้งในสถานะแก๊ส และของเหลวอย่างเป็ น
ทางการ ดังนั้นจึ งเห็ นถึ งการนําโอโซนมาประยุกต์ใช้กบั ระบบดังกล่าวเนื่ องจากการใช้ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ใน
อนาคตอาจเป็ นสิ่ งต้องห้ามหรื อยกเลิ กเนื่ องจากมี การคํานึ งถึ งความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) มากขึ้ น
ดังนั้นโอโซนจึงเป็ นอีกทางเลือกของเทคโนโลยีในอนาคตในการรักษาคุณภาพลําไยหลังการเก็บเกี่ยว
ผูว้ ิจยั จึงได้มีแนวคิดในด้านการนําแก๊สโอโซนมาประยุกต์ใช้กบั ระบบการรมลําไยสดด้วยแก๊สโอโซนด้วย
ระบบบังคับอากาศ โดยจะศึ กษาระบบการรมลําไยด้วยแก๊สโอโซนด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้ง ศึ กษาความ
เข้มข้นของปริ มาณโอโซนและเวลาที่ เหมาะสมที่ ใ ช้ใ นขนาดห้องทดลองเพื่ อนําไปปรั บประยุกต์ใช้ในขนาด
อุตสาหกรรม โดยหวังว่าระบบการรมลําไยสดด้วยแก๊สโอโซนร่ วมกับระบบบังคับอากาศแนวตั้งจะช่วยเพิ่มอายุ
การเก็บรักษาลําไยสด และมีประโยชน์ต่อการใช้แก๊สโอโซนในการรมลําไยสดเพื่อรักษาคุณภาพของลําไยทดแทน
การใช้ซลั เฟอร์ไดออกไซด์ในขนาดอุตสาหกรรมเพื่อตลาดการส่ งออกลําไยสดในอนาคต
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อุปกรณ์ และวิธีการ

ลําไยสด (เกรด AA ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 mm.) จากเกษตรกรในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยจะ
บรรจุ ใส่ ตะกร้ าและมี ขนส่ งโดยไม่มีการควบคุ มอุณหภูมิระหว่างการขนส่ ง ลําและไยจะต้องผ่านการเก็บเกี่ ยว
มาแล้วไม่เกิน 3 วัน จากนั้นจะลําไยสดนํามาตัดแต่งคัดแยกผลที่ติดโรคหรื อมีเชื้อราออกทิ้ง จํานวน 9 kg
ระบบการรมแก๊ สโอโซน
แก๊สโอโซนถูกสร้างขึ้ นที่ อตั ราการผลิตโอโซน 5.5 g /hr. ผ่านเครื่ องกําเนิ ดโอโซนโดยใช้เครื่ อง Corona
discharger ที่มีอตั ราการไหลเข้าของแก๊สออกซิ เจน 7.5 L/min (Sintuya et al., 2018). และระบบจะเชื่ อมต่อกับห้อง
รมแก๊สที่มีขนาด 100 m3 ภายในตูร้ มจะมีระบบการหมุนเวียนอากาศแบบแนวตั้งโดยจะใช้การหมุนเวียนที่ความเร็ ว
ลม 0.5 m/s ดังแสดงใน Fig. 1

Fig. 1 Ozone-vertical forced air fumigation system
การรมด้ วยแก๊ สโอโซน
โดยการรมลําไยสดด้วยแก๊สโอโซนจะทําการจัดเรี ยงลําไยลงในตะกร้าขนาดตะกร้าละ 3 กิโลกรัมจํานวน
3 ตะกร้าและหลังจากนั้นนํามาจัดวางเรี ยงเป็ นแบบแนวตั้งภายในตูร้ ม ตูร้ มโอโซนจะเชื่ อมต่ออยูก่ บั เครื่ องวัดความ
เข้มข้นของแก๊สโอโซนเมื่อทําการจัดเรี ยงลําไยเสร็ จแล้วจะทําการปิ ดตูแ้ ละเริ่ มเปิ ดแก๊สโอโซน โดยตัวอย่างลําไย
สดจะถูกรมด้วยแก๊สโอโซนที่ มีความเข้มข้น 2,000 4,000 และ 6,000 ppm เป็ นเวลา 20 นาทีหลังจากนั้นจะทําการ
ดูดแก๊สโอโซนออกจากตูแ้ ละนําลําไยออกมาระบายความร้อน และตัวอย่างลําไยสดที่ไม่ผ่านการรมด้วยโอโซนจะ
ถูกแยกออกเป็ นตัวควบคุม หลังจากการรมด้วยแก๊สโอโซนตัวอย่างลําไยสดทั้งหมดจะบรรจุในถุงพลาสติ ก High
Density Polyethylene (Chamnan et al., 2019) และเก็บรักษาในตูท้ าํ ความเย็นที่ อุณหภูมิ 4 ± 1° C และจะทําการวัด
คุณภาพของลําไยสดในทุก ๆ 3 วัน ตลอดอายุการเก็บรักษา
การตรวจสอบอุบัติการณ์ ของโรค
การกําหนดอัตราการเกิดโรคโดยจะทําการวัดพื้นที่ของเชื้อราบนผิวผลลําไยตัวอย่างละ 10 ลูกจํานวน 3 ซํ้า
และจะให้ ค ะแนนเป็ น 6 ระดับ คื อ ระดับ 0 = ไม่ มี ก ารเกิ ด โรคระดับ 1 = 1-20% ระดับ 2 = 21-40% ระดับ
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3 = 41-60% ระดับ 4 = 61-80% และระดับ 5 = 81-100% และหากค่าที่ประเมินมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.20 จะถือ
ว่าไม่เป็ นที่ยอมรับสําหรับตลาด
การเกิดสี นา้ํ ตาลที่เปลือก
การเกิ ด ผิ ว สี น้ ํา ตาลบนเปลื อ กลํา ไยสด จะการวัด พื้ น ที่ สี น้ ํา ตาลที่ ป รากฏบนเปลื อ กลํา ไยจากการ
เสื่ อมสภาพของลําไยตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาตัวอย่างละ 10 ลูกจํานวน 3 ซํ้า โดยจะให้คะแนนเป็ น 5 ระดับ
คือ ระดับ 1 = 0 -20% ระดับ 2 = 21-40% ระดับ 3 = 41 - 60%, ระดับ 4 = 61- 80% และ ระดับ 5 = 81- 100%
การสู ญเสี ยนํา้ หนัก
ตัวอย่างลําไยจะมีค่านํ้าหนักเริ่ มต้นที่ 300 g สําหรับการวัดการสู ญเสี ยนํ้าหนักจะใช้เครื่ องชัง่ ดิ จิตอล 2
ตําแหน่ งที่ มีความแม่นยํา ± 0.1 กรั ม (รุ่ น SF-400A, Micro Precision, China) หลังจากชั่งนํ้าหนักลําไยจะถู กเก็บ
รักษาที่ตูเ้ ก็บอุณหภูมิ 4 ± 1° C ลําไยที่ผ่านการรมชุดเดียวกันจะถูกชัง่ นํ้าหนักซํ้า ๆ ตลอดระยะเวลาการเก็บรั กษา
จํานวน 3 ซํ้า และนําค่ามาวัดการสู ญเสี ยนํ้าหนัก ตาม Equation 1
Weight loss (%) =

(Initial weight - final weight)
×100
Initial weight

(1)

การวิเคราะห์ คุณภาพสี
การวิเคราะห์คุณภาพด้านสี ลาํ ไย 10 ลูกจากตัวอย่างจะถูกเลือกแบบสุ่ มโดยที่ แต่ละผลจะถูกทดสอบของ
เปลือกนอกของลําไยโดยใช้เครื่ องวัดสี สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) ยี่หอ้ Hunter lab รุ่ น Mini Scan
XE Plus การ วิเคราะห์สีจะวิเคราะห์ดว้ ย 37 ระบบ CIE โดยการวิเคราะห์วดั สี ในเทอมของค่าความสว่าง (L*) และ
ค่าสี เหลืองและสี น้ าํ เงิน (b*) จํานวน 3 ซํ้า
การวัดความแน่ นเนือ้
การวิเคราะห์ความแน่ นเนื้ อ ผลลําไย 10 ลูกจากตัวอย่างจะถูกเลือกแบบสุ่ มโดยที่ แต่ละผลจะถูกทดสอบ
แบบแทงทะลุ ด ้า นแก้ม ผลจํา นวน 3 ซํ้า โดยใช้เ ครื่ อ ง Texture Analyzer with ± 0.1 g Accuracy (model TA.XTPLUS, Stable Micro Systems, UK) การทดสอบความแน่ นเนื้ อจะใช้หวั วัดแบบ Cylinder Plunger SMS-P/2 probe
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 mm ) ด้วยอัตราแรงกด 20%strain ความเร็ ว Pre-test, Test, และ Post-test เท่ากับ 3 mm/s
3 mm/s และ 10 mm/s ตามลําดับความแน่นเนื้อหาได้จากค่าแรงสู งสุ ดที่หวั กดทะลุผา่ นเปลือกและเนื้อลําไย
การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ ทางสถิติ
การออกแบบการทดลองเชิ งแฟกทอเรี ยลในการออกแบบสุ่ มบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) และผลการทดลอง
ถูกวิเคราะห์ดว้ ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และ Duncan’s Multiple Range Tests. (DMRT) กําหนดค่า
ความเชื่อมัน่ ไว้ที่ 95% และความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ p < 0.05
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของโอโซนต่ ออุบัติการณ์ ของโรคในผลลําไย
พารามิ เ ตอร์ น้ ี เ กี่ ย วข้อ งกับ อายุการเก็บรั กษาลํา ไยสด เพราะการอุ บัติ การณ์ ข องโรคสามารถกํา หนด
ระยะเวลารักษาคุณภาพของลําไยได้เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น แสดงดัง Fig. 2. ให้เห็นว่าอุบตั ิการณ์ของ
โรคในตัวอย่างควบคุมจะเพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็ วในระยะเวลา 12 วัน และตัวอย่างลําไยที่ได้รับการรมด้วยโอโซน มี
การอุบตั ิ การณ์ของโรคน้อยกว่าตัวอย่างที่ ไม่ผ่านการบําบัดเมื่อเก็บไว้ที่ 4 ± 1° C สิ่ งนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Gabler et al. (2010) ที่พบว่าการมด้วยโอโซนช่วยลดการเกิดอุบตั ิการณ์ของโรคได้ถึง 65% ในองุ่น และนักวิจยั อื่น
ก็ได้รายงานด้วยว่าการรมโอโซนช่วยลดจํานวนจุลินทรี ยใ์ นผลไม้ลงได้ เช่น ผลไม้กีวี Minas et al. (2010) แอปเปิ้ ล
ฟูจิ Sheng (2018) เนื่ องจาก โอโซนเข้าไปทําลายผนังเซลล์ของจุลินทรี ย ์ Victorin (1992) ในการศึกษาผลลําไยเมื่อ
เปรี ยบเที ยบกับโอโซนที่ ผ่านการรมแก๊สโอโซนและที่ ไม่ไม่ผ่านการรมแก๊สโอโซน ส่ งผลให้ลาํ ไยที่ ผ่านการรม
โอโซนแล้วมีการเกิดอุบตั ิการณ์ของโรคน้อยกว่า
ผลของโอโซนต่ อการเกิดสี นา้ํ ตาลบนเปลือก
การเกิดสี น้ าํ ตาลบนเปลือก แสดงด้วยดัชนี การเกิดสี น้ าํ ตาล แสดงดัง Fig. 2 การรมโอโซนผลลําไยสดจะ
ช่วยลดดัชนีการเกิดสี น้ าํ ตาลได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับลําไยสดที่ไม่ผา่ นการรมด้วย
แก๊สโอโซนจะเห็นได้ว่าลําไยที่ผ่านการรมด้วยแก๊สโอโซนที่ 2,000 4,000 และ 6,000 ppm มีการเกิดสี น้ าํ ตาลน้อย
กว่าระหว่างการเก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 4 ± 1°C ในวันที่ 0 ผลลําไยสดที่ รมด้วยแก๊สโอโซนที่ ความเข้ม 6,000 ppm
แสดงให้เห็นว่ามีสีน้ าํ ตาลในบนเปลือกน้อยกว่าผลลําไยสดที่ไม่ผ่านการรมด้วยแก๊สโอโซนแต่เมื่อเวลาผ่านไปจะ
เห็นได้วา่ มีการเกิดสี น้ าํ ตาลเพิ่มขึ้นเนื่ องจากเป็ นการรมโอโซนที่ความเข้มข้นสู งทําให้ลาํ ไยมีการสู ญเสี ยคุณภาพจึ ง
ทําให้มีการเกิดสี น้ าํ ตาลอย่างรวดเร็ วเมื่อเก็บไว้เป็ นเวลา 12 วันสอดคล้องกันกับ Whangchai et al. (2006) ลําไยสด
ที่ได้รับโอโซนร่ วมกับกรดออกซาลิกจะมีการเกิดสี น้ าํ ตาลน้อยกว่าลําไยสดที่ไม่ผา่ นการรมแก๊สโอโซน
(B)

(A)

Fig. 2 Effect of ozone on Disease incidence (A), Pericarp browning (B) of longan fruit during storage at 4±1°C
(C = Non, T1 = 2,000, T2 = 4,000, T3 = 6,000 ppm)
ผลของโอโซนต่ อการสู ญเสี ยนํา้ หนัก
การรมด้วยแก๊สโอโซนไม่ได้ส่งผลอย่างชัดเจน ต่อการสู ญเสี ยนํ้าหนักของผลลําไยสดอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) อย่างไรก็ตามตัวอย่างที่ถูกรมด้วยแก๊สโอโซนที่ความเข้มข้น 2,000 4,000 และ 6,000 ppm เป็ นเวลา
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20 นาที ในช่ วง 18 วันในการเก็บรักษาผลลําไยที่ ได้รับโอโซนจะมีน้ าํ หนักลดลงมากกว่าผลไม้ที่ไม่ได้รับการรม
ด้วยโอโซน ตัวอย่างผลไม้ที่ผา่ นการบําบัดด้วยโอโซน 6,000 ppm มีน้ าํ หนักลดลงสู งสุ ด 1.42% ใน 18 วัน แสดงดัง
Fig. 3 ผลการทดลองเหล่านี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Chamnan (2019) ที่ว่าการรมด้วยแก๊สโอโซนในสภาวะ
ความดันเหนือบรรยากาศเล็กน้อยไม่มีผลต่อการสู ญเสี ยนํ้าหนักของผลลําไยสด และ Whangchai et al. (2006) ลําไย
สดที่ได้รับโอโซนจะไม่มีการสู ญเสี ยนํ้าหนักอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
(A)

(B)

Fig. 3 Effect of ozone on Weight loss (A), Firmness (B) of longan fruit during storage at 4±1°C
(C = Non, T1 = 2,000, T2 = 4,000, T3 = 6,000 ppm)
ผลของโอโซนต่ อความแน่ นเนื อ้
ความแน่นเนื้ อสามารถกําหนดเป็ นพารามิเตอร์ ที่สัมพันธ์กบั ความแข็งแรงของผนังเซลล์ของผลลําไยซึ่ ง
อาจมี ผลต่ อการรมด้วยแก๊สโอโซน พบว่าการรมด้วยแก๊สโอโซนไม่ได้ส่งผลต่ อความแน่ นเนื้ อลําไยสดอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ± 1°C ความแน่นเนื้ อของลําไยอยู่ในช่วง 11.56
ถึง 14.55 N แสดงดัง Fig. 4 ผลลําไยสดมีเปลี่ยนความแน่นเนื้ อเพียงเล็กน้อย แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) ผลการทดฃองสอดคล้องกับ Martín et al. (2018) รายงานว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ในค่าความแน่นเนื้ อระหว่างส้มที่ผา่ นการรมด้วยแก๊สโอโซนและการรมด้วยแก๊สโอโซนไม่ส่งผลต่อคุณภาพความ
แน่ นเนื้ อของผลส้ม เช่ นเดี ยวกับ ผลไม้กีวี Minas et al. (2010) แอปเปิ้ ลฟูจิ Sheng (2018) ที่ สรุ ปว่าผลของการรม
โอโซนไม่ได้ส่งผลอย่างต่อความแน่นของผลไม้
ผลของโอโซนต่ อสี
สี เป็ นปั จจัยหนึ่ งในการตัดสิ นคุณลักษณะทางกายภาพสําหรับการซื้ อขายผลลําไยสดพบว่าทันที หลังจาก
การรมโอโซน (วันที่ 0) ผลลําไยที่ ควบคุ มมีค่า L* และ b* เพิ่มขึ้ นจาก 50.37 และ 32.54 เพิ่มขึ้ นเป็ น 58.47 และ
36.11 สาเหตุที่ค่า L* ของลําไยเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) เนื่ องจากผลจากฤทธิ์ การฟอกขาวของ
โอโซนที่มีความเข้มข้นสู ง Forney (2003) ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ± 1°C ลําไยที่รมแก๊สโอโซนที่ความ
เข้มข้น 2,000 4,000 และ 6,000 ppm มีค่า L* และ b* สู งกว่าลําไยควบคุ ม และมีอายุการเก็บรั กษาที่ ยาวนานกว่า
ลําไยคบคุมที่มีสีน้ าํ ตาลเข้มโดยจะเห็นได้วา่ ลําไยที่ผา่ นการรมที่ความเข้ม 6,000 ppm จะมีค่า L* สู งที่สุดแต่มีค่า b*
ตํ่า สุ ด ผลเนื่ องจากเกิ ด จากเนื่ องจากผลจากฤทธิ์ การฟอกขาวของโอโซนที่ มีค วามเข้มข้นสู ง แสดงดัง Fig. 4
ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chamnan (2019) ซึ่ งรมแก๊สโอโซนกับลําไยภายใต้สภาวะความดันสู งกว่า
บรรยากาศและเก็บในบรรจุภณ
ั ฑ์มี L* และ b* (สี เหลืองนํ้าตาลอ่อน) สู งกว่าลําไยที่ไม่ได้ผ่านการรมแก๊สโอโซน
และอายุการเก็บรักษานานกว่าลําไยที่ ไม่ได้ผ่านการรมแก๊สโอโซนเช่ นเดี ยวกัน และผลของสี การฟอกขาวของ
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โอโซนเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค เนื่องจากฤทธิ์ ของโอโซนส่ งผลให้เปลือกของลําไยสว่างขึ้น ดังแสดง Fig. 5 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับลําไยที่ไม่ได้ผา่ นการรมด้วยแก๊สโอโซน
(A)

(B)

Fig. 4 Effect of gaseous ozone and on color L* value (A), b* value (B) of longan fruit during storage at 4±1°C
(C = Non, T1 = 2,000, T2 = 4,000, T3 = 6,000 ppm)

A

B

C

Fig. 5 Effect of gaseous ozone and on color (A = Non, B = 2,000, C = 4,000, D = 6,000 ppm)

D

ผลของการรมแก๊ สโอโซนต่ ออายุการเก็บรั กษาลําไย
แก๊สโอโซนสามารถยืดอายุการเก็บรักษาลําไยสดได้และผลของการรมโอโซนที่ความเข้มต่างกันส่ งผลต่อ
อายุการเก็บรักษาและคุณภาพของลําไย จากการทดลองจะเห็นได้วา่ การรมโอโซนที่ความเข้มข้น 2,000 4,000 และ
6,000 ppm ส่ งผลต่ออายุการเก็บรักษาของลําไยต่างกัน ซึ่ งจะเห็นได้วา่ จากการรมโอโซนที่ความเข้มข้น 2,000 ppm
เป็ นเวลา 20 นาทีหรื อเทียบเท่าที่โดสความเข้มข้น CT (Concentration x Time) เท่ากับ 40,000 ppm.min สามารถยืด
อายุการเก็บรั กษาได้ยาวนานที่ สุดถึ ง 27 วัน เพราะคุ ณสมบัติของโอโซนมี ฤทธิ์ ทําลายเนื้ อเยื่อผนังเซลล์ที่ มีน้ ํา
โอโซนไปทําลายเนื้อเยื่อบริ เวณเปลือกของลําไย ทําให้มีการเกิดเชื้อราได้ยากมากกว่าลําไยที่รมด้วยความเข้มข้นสู ง
กว่าที่ จะส่ งผลต่อเนื้ อเยื้อเปลือกของลําไย ทําให้การรมลําไยที่ ความเข้มข้น 2,000 ยืดอายุได้สูงสุ ดเพราะไม่ส่งผล
ทําลายคุณภาพด้านเปลือกนอกของลําไยสด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chamnan (2019) ซึ่ งรมแก๊สโอโซนกับลําไย
ภายใต้สภาวะความดันสู งกว่าบรรยากาศ ที่โดสความเข้มข้น CT คือ 40,000 ppm.min สามารถยืดอายุของลําไยสด
ได้นานที่สุด

สรุ ป

แก๊สโอโซนสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาและไม่ส่งผลต่อคุณภาพความสดของลําไยสด เช่น การเกิด
อุ บ ัติ การณ์ ข องโรค การเกิ ด สี น้ ํา ตาล และสี เ ปลื อกของผลลํา ไยสด โดยผลลํา ไยสดที่ ไ ม่ ผ่านการรมโอโซนมี
อุบตั ิการณ์ของโรคอย่างเร็ ว และเกิดสี น้ าํ ตาลบนเปลือกมากกว่าลําไยที่ผ่านการรมแก๊สโอโซน ลําไยที่ผ่านการรม
แก๊สโอโซนไม่มีการสู ญเสี ยนํ้าหนักอย่างมีนยั สําคัญ มี L * และ b * น้อยกว่าเมื่อการเก็บรักษาเป็ นเวลา 12 วัน ลําไย
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ที่ผ่านการรมด้วยโอโซนที่ความเข้ม 2,000 ppm จะมีการเกิดอุบตั ิ การณ์ของโรคช้ากว่า ทําให้ยืดอายุการเก็บรั กษา
ของผลลําไยได้นานขึ้ น สู งสุ ดถึง 27 วัน และควรจะต้องศึ กษาเกี่ ยวกับความเร็ วลมในระบบเพิ่ มเติ มสําหรั บการ
นําไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ ทาํ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติเชิงความร้อน และคุณสมบัติวิสโคอิลาสติกแบบพลวัติที่
อุณหภูมิ 25°C ของนํ้ามันรําข้าวสเตียรี น นํ้ามันเมล็ดปาล์มและนํ้ามันมะพร้าว พบว่า กรดไขมันอิ่มตัวในสัดส่ วนสู งของ
นํ้ามันเมล็ดปาล์มและนํ้ามันมะพร้าวทําให้น้ าํ มันทั้งสองชนิ ดมีปริ มาณไขมันที่เป็ นของแข็งสู งกว่านํ้ามันรําข้าวสเตียรี น
อย่างไรก็ตาม นํ้ามันรําข้าวสเตียรี นแสดงคุณลักษณะของแข็งที่อุณหภูมิ 25°C ที่มีความแข็งแรงกว่านํ้ามันเมล็ดปาล์มและ
นํ้ามันมะพร้าวแสดงเป็ นค่ามอดุลสั กักเก็บที่สูงกว่าค่ามอดุลสั สู ญเสี ยเมื่อใช้ความเครี ยดตํ่ากว่า 0.3%ในการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติวิสโคอิลาสติกเมื่อเพิ่มแอมพลิจูด โครงสร้างของแข็งของนํ้ามันรําข้าวสเตียรี น นํ้ามันมะพร้าว และ
นํ้ามันเมล็ดปาล์มประกอบด้วยโครงข่ายสามมิติเชิงกายภาพที่มีความเสถียรในสภาวะสถิตจากการประเมินการเปลี่ยนแปลง
คุ ณสมบัติวิสโคอิ ลาสติ กโดยเพิ่มความถี่ เชิ ง มุม และพบว่าการเติ มกลี เซอริ ลโมโนสเตี ยเรท (จี เอ็มเอส) 1–5% เพิ่มค่า
มอดุลสั กักเก็บของนํ้ามันทั้งสามชนิ ด จึ งสามารถใช้จีเอ็มเอสในการเพิ่มความแข็งแรงของโครงข่ายของแข็งของนํ้ามันที่
อุณหภูมิ 25°C ได้
คําสําคัญ: กลีเซอริ ลโมโนสเตียเรท, นํ้ามันรําข้าว, วิสโคอิลาสติก, สเตียรี น, สารลดแรงตึงผิว

Abstract

This study investigated chemical composition, thermal properties and dynamic viscoelastic properties at 25°C of
rice bran oil stearine (RBS), palm kernel oil (PKO) and coconut oil (CO). The high ratio of saturated fatty acid in PKO and
CO resulted in the high solid fat content (SFC) of both oils compared to RBS. Nonetheless, RBS exhibited solid behaviour
at 25°C of higher strength than PKO and CO, indicated by higher storage modulus (Gʹ) compared to the loss modulus (G″)
when the strain was lower than 0.3% in amplitude sweeps. The solidified RBS, CO and PKO consisted of a threedimensional physical network that was stable at rest, indicated by angular frequency sweeps. Adding 1–5 % glyceryl
monostearate (GMS) increased the Gʹ of all oils, suggesting that GMS can be used to increase the strength of the of RBS,
CO and PKO solid network at 25°C.
Keywords: glyceryl monostearate, rice bran oil, stearine, surfactant, viscoelastic
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คํานํา

ไขมันเป็ นส่ วนประกอบที่ สําคัญในผลิ ตภัณฑ์ข นมอบ ทําหน้าที่ ให้ความนุ่ ม หล่อลื่ น ให้กลิ่ นรสและ
โครงสร้างแก่ขนมอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดโครงสร้างที่คงตัวร่ วมกับกลูเต็น ยับยั้งการคืนตัวของแป้ งระหว่าง
การเก็บรั กษา (antistaling) และให้ความยืดหยุ่นแก่ ยีสต์โด (yeast dough) ระหว่างการหมัก ในการผลิ ตขนมปั ง
จําเป็ นต้องใช้ไขมันที่ มีคุณสมบัติพลาสติ ก (plastic) ช่วยเพิ่มปริ มาตร ไขมันแข็ง (fat hardstock) ที่นิยมใช้ในขนม
ปั งคื อ เนยขาวเอนกประสงค์ (all-purpose shortening) ซึ่ งมี ปริ มาณไขมันแข็ง (solid fat content, SFC) ประมาณ
22–17% ที่ อุณหภู มิ 20–25°C (Stauffer, 1996) อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ โภคในปั จจุ บันมี ค วามใส่ ใจด้า นสุ ขภาพ และ
ต้องการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวในสัดส่ วนสู ง
ในการผลิตนํ้ามันรําข้าวบริ โภค มีข้ นั ตอนการกําจัดไขมันที่มีอุณหภูมิหลอมเหลวสู งโดยการลดอุณหภู มิ
(winterizing) และแยกไขมันแข็งออกด้วยการกรอง ดังนั้นผลพลอยได้เกิ ดขึ้ นจากกระบวนการ คื อ นํ้ามันรําข้าว
สเตียรี น (rice bran stearin, RBS) ที่มีอุณหภูมิหลอมเหลวสู งกว่านํ้ามันรําข้าวบริ โภค รัชชดา และปาริ ฉตั ร (2562)
ได้ใช้น้ าํ มัน RBS มาแทนที่เนยในการผลิตยีสต์โดแช่เยือกแข็งในการผลิตขนมปั งหวาน พบว่า RBS สามารถรักษา
กิจกรรมของยีสต์ได้หลังการละลายนํ้าแข็งภายหลังการเก็บรักษาเป็ นเวลา 33 วัน และขนมปังที่ได้มีปริ มาตรสู งกว่า
การใช้ไขมันผสมระหว่างเนยและ RBS
งานวิจยั นี้ จึงได้ศึกษาคุ ณสมบัติทางเคมี และกายภาพของ RBS เพื่ อผลิ ตเป็ นไขมันแข็งเปรี ยบเที ยบกับ
นํ้า มันที่ มีกรดไขมัน อิ่ ม ตัว ในกลุ่ ม กรดลอริ ก (lauric acid) สู ง ได้แ ก่ นํ้า มันเมล็ด ปาล์ม (palm kernel oil, PKO)
ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในนํ้ามันที่นิยมนํามาใช้ในการผลิตเนยขาว และนํ้ามันมะพร้าว (coconut oil) เมื่อเติมสารลดแรงตึ งผิว
(surfactant) กลี เ ซอริ ลโมโนสเตี ย เรท (glyceryl monostearate, GMS) ต่ อ คุ ณ สมบัติ วิ ส โคอิ ล าสติ ก ของนํ้า มัน
เนื่ อ งจากการเติ ม GMS ซึ่ งมี ช่ ว งอุ ณ หภู มิ ห ลอมเหลวประมาณ 50–55°C (Shukla et al., 2018) ประมาณ 1–4%
สามารถใช้ในการกระตุน้ ให้เกิดผลึกและควบคุมภาวะรู ปร่ างผลึกหลายแบบ (polymorphism) ในนํ้ามัน เช่น นํ้ามัน
ปาล์มสเตียริ นได้ (Liu et al., 2019) ความรู ้จากงานวิจยั นี้ จะสามารถนํามาพัฒนาคุณสมบัติวิสโคอิลาสติกของไขมัน
และนํ้ามันที่เหมาะสมแก่การใช้งานในผลิตภัณฑ์ขนมอบต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
วัตถุดิบ

นํ้ามันรําข้าวสเตียรี น (RBS) จากขั้นตอนการลดอุณหภูมิในกระบวนการผลิตนํ้ามันรําข้าวบริ โภค ซื้ อจาก
บริ ษทั นํ้ามันรําข้าวสุ รินทร์ จํากัด (Surin Bran Oil Co., Buri Ram, Thailand) นํ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น (CO, Thai Pure
Coconut Co., Samut Sakhon, Thailand) และนํ้ ามั น เมล็ ด ปาล์ ม (PKO, Patum Vegetable Oil, Co., Bangkok,
Thailand) ซื้ อจากห้างสรรพสิ นค้าในกรุ งเทพฯ และกลีเซอริ ลโมโนเสตียเรต (glyceryl monostearate, GMS) ได้รับ
อนุเคราะห์จาก NIC Interchem Co. (Bangkok, Thailand) ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมันโดยใช้ Gas
Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID, Agilent 7890 B, Agilent Technologies, Inc., CA, USA) )
ตามวิธีของ TMC-05 (Thailand, 2003) และรายงานผลรวมของกรดไขมันอิ่ มตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัวใน 100
กรั มนํ้า มันตัว อย่า ง ทํา การวิ เ คราะห์ ไ ฟโตสเตอรอล ได้แ ก่ บี ต ้า ซิ โ ตสเตอรอล แคมเพสเตอรอล และสติ กมา
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สเตอรอลโดยใช้ GC-FID (Agilent 6850, Agilent Technologies, Inc., CA, USA) ตามวิธีของ Laakso (2005) และ
รายงานผลไฟโตสเตอรอลใน 100 กรัมนํ้ามันตัวอย่าง
การวิเคราะห์ คุณสมบัติเชิ งความร้ อน
ชัง่ ตัวอย่างนํ้ามันรําข้าวสเตียรี น นํ้ามันมะพร้าว และนํ้ามันเมล็ดปาล์ม 15 กรัมในบีกเกอร์ หลอมเหลวที่
อุณหภูมิ 95°C จนผลึกของของแข็งหลอมเหลว วัดคุณสมบัติเชิ งความร้อนของตัวอย่างโดยใช้เครื่ อง Differential
Scanning Calorimeter (Pyris 1; PerkinElmer, Norwalk, CT, USA) โดยการชั่ ง ตั ว อย่ า งที่ ห ลอมเหลวประมาณ
10–15 มิลลิกรัมลงใน stainless steel pan ปิ ดผนึ ก (hermetically sealed) ให้ความร้อนตัวอย่างจากอุณหภูมิ 25°C ถึง
90°C โดยใช้อตั ราการเพิ่มอุณหภูมิ 10°C /นาที คงอุณหภูมิที่ 90°C เป็ นเวลา 3 นาที เพื่อให้ตวั อย่างหลอมเหลวใน
แบบแผนเดียวกันทุกตัวอย่าง จากนั้นลดอุณหภูมิของตัวอย่างจาก 90°C ไปที่ (-)60°C ใช้อตั ราการลดอุณหภูมิ 10°C
/นาที เพื่ อเปลี่ ยนสถานะของตัวอย่า ง คงอุณหภู มิไว้ที่ -60°C เป็ นเวลา 3 นาที จากนั้นหลอมเหลวตัวอย่า งจาก
อุณหภูมิ -60°C จนถึง 90°C โดยใช้อตั ราการเพิ่มอุณหภูมิ 10°C /นาที รายงานอุณหภูมิ onset temperature (To, °C),
end temperature of melting (Te, °C) และเอนทัลปี ในการหลอมเหลว (ΔH, จูลต่อกรัม) ระหว่างการเพิ่มอุณหภูมิจาก
-60°C จนถึง 90°C คํานวณค่าปริ มาณไขมันที่เป็ นของแข็ง (solid fat content, SFC) ที่อุณหภูมิ 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35°C
การวิเคราะห์ คุณสมบัติวิสโคอิลาสติก
เตรี ยมไขมันแต่ละชนิด 10 กรัมลงในบีกเกอร์ หรื อไขมันผสมกับกลีเซอริ ลโมโนสเตียเรท (GMS) ที่ความ
เข้มข้น 0, 1, 3 และ 5% (w/w) หลอมเหลวที่ อุณหภูมิ 95°C เป็ นเวลา 10 นาที จนผลึกทั้งหมดหลอมเหลว หลังจาก
นั้ น วัด คุ ณ สมบัติ วิ ส โคอิ ล าสติ ก แบบพลวัต ด้ว ยเครื่ อง Modular Compact Rheometer (MCR300, Anton Paar,
Stuttgart, Germany) ด้วยหัววัด PP-50 โดยตั้งระยะห่ างระหว่างฐานและหัววัด 1 มิลลิเมตร ใส่ ตวั อย่างปริ มาณ 2.5
มิลลิลิตรลงบนฐานจากนั้นทําการกดหัววัดลงมาให้อยู่ในตําแหน่ งที่ กาํ หนด เพิ่มอุณหภูมิจาก 20°C ถึง 90°C และ
คงไว้เป็ นเวลา 10 นาที จากนั้นลดอุณหภูมิของตัวอย่างจนถึง 25°C ใช้อตั ราการลดอุณหภูมิ 10°C /นาที และคงไว้ที่
25°C เป็ นเวลา 60 นาที เพื่อให้ตวั อย่างไขมันมีการเปลี่ยนสถานะเป็ นของแข็ง
Amplitude sweep
ทําการทดสอบการตอบสนองของวัสดุแบบพลวัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเครี ยด (% strain) 0.0001 –
100 % โดยใช้ความถี่ 1 เฮิ ร์ตส์ที่อุณหภูมิ 25°C บันทึ กการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตัวอย่าง รายงานเป็ นค่ามอ
ดุ ล ัส กัก เก็ บ (storage modulus, Gʹ) ค่ า มอดุ ล ัส สู ญ เสี ย (storage modulus, G″) ของตัว อย่ า งไขมัน ประมวลการ
ตอบสนองของ Gʹ และ G″ ที่ ยงั เป็ นเส้นตรงขนานกันเมื่ อเพิ่ มความเครี ยด (linear viscoelastic range, LVR) เพื่อ
เลือกความเครี ยดที่เหมาะสมในการวัด Frequency sweep ต่อไป และประเมินค่า Gʹ และ % strain ณ จุดตัดระหว่าง
ค่า Gʹ กับ G″ (crossover point, Gʹ = G″) เพื่อประมวลโครงสร้างภายในของวัสดุในช่วง LVR
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Frequency sweep
ทําการทดสอบการตอบสนองของวัสดุแบบพลวัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความถี่เชิ งมุม 0.1-100 เรเดียนต่อ
วิ นาที ที่ อุ ณ หภู มิ 25°C โดยกํา หนดค่ า % strain เป็ น 0.1% จากช่ วง LVR ที่ ไ ด้จาก amplitude sweep บันทึ กการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตัวอย่าง รายงานเป็ นค่า Gʹ และ G″ ของตัวอย่างไขมัน
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
ทํา การเตรี ย มตัว อย่า ง 2 ครั้ ง และวิ เ คราะห์ ผ ลการศึ กษาโดยใช้ ANOVA เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย โดยวิธี
Duncan’s multiple range testโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, V. 26)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

นํ้ามันรําข้าวสเตียรี น นํ้ามันมะพร้าว และนํ้ามันเมล็ดปาล์ม ประกอบด้วยปริ มาณกรดไขมันอิ่มตัวและกรด
ไขมันไม่อิ่มตัวแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05) สรุ ปใน Fig. 1 นํ้ามันรําข้าวสเตียรี นซึ่ งเป็ นผลพลอยได้จาก
การผลิ ตนํ้ามันรําข้าวบริ โภคมี กรดไขมันหลักคื อ กรดโอเลอิ ก กรดปาลมิ ติก และกรดลิ โนเลอิ ก ตามลําดับ ซึ่ ง
แตกต่างจากกรดไขมันหลักในนํ้ามันมะพร้าวซึ่ งมีกรดลอริ ก ไมริ สติก และกรดปาลมิติกเป็ นกรดไขมันหลัก และ
นํ้ามันเมล็ดปาล์ม ซึ่ งมีกรดลอริ ก ไมริ สติ ก และกรดโอเลอิกเป็ นกรดไขมันหลัก อย่างไรก็ตาม นํ้ามันบริ โภคทั้ง
สามชนิดมีกรดสเตียริ กประมาณ 2.64–3.99 % ของไขมันทั้งหมด
Concentration (g/100g oil)

100
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80
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40
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Fig.1 Concentration of total saturated fatty acids and unsaturated fatty acids in rice bran stearine (RBS), coconut
oil (CO) and palm kernel oil (PKO). Values reported are mean values and standard deviations. The same letter is
not significantly different at p > 0.05.
เทอร์ โมแกรมของนํ้ามันทั้งสามชนิ ดแสดงช่วงอุณหภูมิหลอมเหลวของนํ้ามันรําข้าวสเตียรี น 2 ช่วง (Fig.
2A) ช่วงแรก คือการหลอมเหลวที่ (-)24 – 5°C เนื่องจากไตรเอซี ลกลีเซอรอลในนํ้ามันรําข้าวสเตียรี นมีกรดไขมันไม่
อิ่มตัวเป็ นกรดไขมันหลัก อุณหภูมิหลอมเหลวที่สอง คือ ช่วงอุณหภูมิ 15–38°C ซึ่ งเป็ นผลมาจากกรดไขมันอิ่มตัว
ในนํ้ามันรําข้าวสเตียรี น และอาจรวมถึงแอลกอฮอลสายยาวและเอสเทอร์ของกรดไขมันสายยาวในไขรําข้าว (wax)
อี กด้วย (Wijarnpreecha et al., 2018) ในขณะที่ น้ าํ มันมะพร้ าวและนํ้ามันเมล็ดปาล์ม มี กรดไขมันอิ่ มตัวเป็ นกรด
ไขมันหลักและมีช่วงอุณหภูมิหลอมเหลวระหว่าง 6 – 31°C และ 6 – 33°C ตามลําดับ
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ปริ มาณไขมันแข็ง (solid fat content, SFC) ที่ คาํ นวณ ณ อุณหภู มิต่างๆ แสดงใน Fig. 2B บ่ งชี้ ว่า นํ้ามัน
มะพร้าวและนํ้ามันเมล็ดปาล์มมีไขมันในรู ปของแข็งที่แต่ละอุณหภูมิสูงกว่านํ้ามันรําข้าวสเตียรี น และโครงข่ายของ
ผลึ กไขมัน (fat crystal network) ในนํ้ามันมะพร้ า วและนํ้า มันเมล็ด ปาล์มนี้ เป็ นของแข็งทั้งหมดที่ 0–10°C แต่ ที่
อุณหภูมิ 25°C นํ้ามันรําข้าวสเตียรี นและนํ้ามันมะพร้าวมีสัดส่ วนของไขมันแข็งตํ่ากว่า 20 % ในขณะที่น้ าํ มันเมล็ด
ปาล์ม ยัง คงมี ป ริ ม าณไขมัน แข็ ง สู ง กว่ า 20% ทํา ให้ส ามารถนํา นํ้า มัน เมล็ด ปาล์ม มาใช้เ ป็ นแหล่ ง ไขมัน แทน
all-purpose shortening ในผลิตภัณฑ์ขนมอบได้ (Stauffer, 1996)

Fig. 2 Thermal properties of rice bran stearine (RBS), coconut oil (CO) and palm kernel oil (PKO) during melting
from -60 ºC to 90 ºC: (A) thermogram; (B) solid fat content.
อย่างไรก็ตาม เมื่ อพิ จารณาคุ ณสมบัติวิสโคอิ ลาสติ กแบบพลวัติของนํ้ามันทั้งสามชนิ ดที่ อุณหภูมิ 25°C
พบว่า นํ้ามันทั้งสามมีคุณสมบัติเป็ นของแข็งวิสโคอิลาสติก (viscoelastic solid) เนื่ องจากค่ามอดุลสั กักเก็บ (Gʹ) มี
ค่าสู งกว่ามอดุลสั สู ญเสี ย (G″) ที่ความเครี ยดตํ่าจนเกือบเป็ นภาวะสถิต (static condition) หรื อในช่วง LVR (Fig. 3)
คุณสมบัติของแข็งวิสโคอิลาสติ กของนํ้ามันทั้งสามชนิ ดนี้ เกิ ดจากโครงข่ายผลึก (fat crystal network) ที่ อุม้ นํ้ามัน
เหลวไว้ โครงข่ายผลึกของนํ้ามันรําข้าวสเตียรี นมีค่า Gʹ สู งกว่าโครงข่ายผลึกของนํ้ามันมะพร้าวและนํ้ามันเมล็ด
ปาล์ม และเมื่อพิจารณาที่ crossover point (Gʹ = G″) ก่อนการเปลี่ยนจากสภาวะของแข็งวิสโคอิ ลาสติ กเป็ นของ
ไหลวิสโคอิลาสติ ก (เมื่อ G″ สู งกว่า Gʹ) พบว่า โครงข่ายผลึกของนํ้ามันรําข้าวสเตี ยรี นมีความแข็งแรงมากกว่า
โครงข่ายผลึกของนํ้ามันมะพร้าวและนํ้ามันเมล็ดปาล์ม ความแข็งแรงของโครงข่ายผลึกของนํ้ามันรําข้าวสเตี ยรี น
แสดงเป็ นค่า Gʹ ณ crossover point นี้ สู งกว่าความแข็งแรงของของโครงข่ายผลึกของนํ้ามันมะพร้าวและนํ้ามันเมล็ด
ปาล์ม เกื อ บ 100 เท่ า แม้ว่ า ค่ า SFC ในนํ้า มัน รํ า ข้า วสเตี ย รี น จะตํ่า กว่ า ของนํ้า มัน เมล็ด ปาล์ม อย่ า งมี นัย สํา คัญ
(p < 0.05) (Fig. 2B) จึ งอาจเป็ นไปได้ว่า นอกจากโครงข่ ายผลึ กไขมันที่ เกิ ดจากไตรเอซี ลกลี เซอรอลแล้ว อาจมี
โครงข่ายอื่นเสริ มความแข็งแรงของโครงข่ายผลึกของนํ้ามันรําข้าวสเตียรี นที่ 25°C
เมื่อเติมสารลดแรงตึงผิวกลีเซอริ ลโมโนสเตียเรท (GMS) เพื่อกระตุน้ ให้เกิดผลึกของนํ้ามันระหว่างการลด
อุณหภูมิและคงอุณหภูมิไว้ที่ 25°C เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง GMS ทําหน้าที่เป็ น seeds (Liu et al., 2019) ให้แก่ไตรเอซี ล
กลีเซอรอลที่มีกรดสเตียริ กเป็ นส่ วนประกอบในการเกิด nucleation ก่อนที่จะเกิดการโตของผลึกหรื อ crystal growth
Fig. 4 แสดงว่า การเติม GMS ทําให้น้ าํ มันผสม GMS มีค่า Gʹ สู งขึ้น และนํ้ามันผสมยังคงคุณสมบัติของแข็งวิสโค
650

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

อิลาสติก (Gʹ สู งกว่า G″) ตลอดช่วงความถี่เชิงมุม 0.1 – เรเดียนต่อวินาที (ไม่ได้แสดงค่า G″ในรายงานนี้ ) โดยที่
ไม่ปรากฏ crossover point (Gʹ = G″) ในการประเมินโดย frequency sweep ซึ่ งแสดงว่า โครงข่ายสามมิติของนํ้ามัน
แต่ละชนิดมีความเสถียรในสภาวะสถิตช่วง LVR

Fig. 3 Moduli of different vegetable oils: (A) rice bran stearine (RBS); (B) coconut oil (CO); (C) palm kernel oil
(PKO) and (D) mapping Gʹ and strain at crossover point during amplitude sweeps at 25°C

Fig. 4 Effect of GMS concentration on storage modulus (Gʹ) of different vegetable oils: A) rice bran stearine
(RBS); (B) coconut oil (CO); and (C) palm kernel oil (PKO) during angular frequency sweeps at 25°C. Values
reported are mean values and standard deviations. The same letter is not significantly different at p > 0.05
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โครงข่ายของแข็งของนํ้ามันรําข้าวสเตียรี น นํ้ามันมะพร้าว และนํ้ามันเมล็ดปาล์มเป็ นของแข็งวิสโคอิลาส
ติ ก และไม่เปลี่ ยนเป็ นของไหลวิสโคอิ ลาสติ กเมื่ อมี ความเครี ย ดคงที่ ใ นช่ วง LVR มากระทําซํ้าแล้วซํ้าอี ก การ
ประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมจากของแข็ ง เป็ นของไหลเมื่ อ เพิ่ ม ความถี่ เ ชิ ง มุ ม นี้ ใช้ใ นการอธิ บ าย
ความสามารถในการรั กษาความคงตัวของโครงข่ ายของไขมันที่ ข้ ึ นกับเวลา ซึ่ งจะสะท้อนระยะเวลาในการที่
โครงข่ายของนํ้ามันยังรักษาคุณลักษณะของของแข็งไว้ได้ หากโครงข่ายของนํ้ามันไม่สามารถรักษาคุณลักษณะ
ของแข็ง ค่า Gʹ จะตํ่ากว่าค่า G″ และโครงข่ายของแข็งของนํ้ามันจะเปลี่ยนเป็ นของไหลวิสโคอิลาสติก
การตรวจไม่พบ crossover point ในการประเมิน frequency sweep ของตัวอย่างนํ้ามันและนํ้ามันผสม GMS
นี้แสดงว่า โครงข่ายของนํ้ามันทั้งสามชนิดยังคงคุณลักษณะของของแข็งในระยะยาวได้ อย่างไรก็ตาม ผลึกที่เกิดขึ้น
จากการเติม GMS ของนํ้ามันแต่ละชนิ ดมีความแตกต่างกัน โครงข่ายของแข็งนํ้ามันรําข้าวสเตียรี นและนํ้ามันเมล็ด
ปาล์มมีค่า Gʹ เพิ่มขึ้นจาก 100 พาสคัล เป็ น 106 พาสคัลเมื่อเติม GMS 5% แต่โครงข่ายของแข็งนํ้ามันมะพร้าวมีค่า
Gʹ เพิ่มขึ้นจาก 10 พาสคัล เป็ น 103 พาสคัลเมื่อเพิ่ม GMS ซึ่ งอาจเกิดจากการที่น้ าํ มันมะพร้าวมีกรดไขมันสายสั้นสู ง
กว่านํ้ามันเมล็ดปาล์ม
การที่โครงข่ายของแข็งนํ้ามันรําข้าวสเตียรี นรักษาคุณลักษณะของแข็งเมื่อเติม GMS ใกล้เคียงกับโครงข่าย
ของแข็งนํ้ามันเมล็ดปาล์มซึ่ งมีกรดไขมันอิ่มตัวสู งกว่า อาจเกิดจากองค์ประกอบอื่นในนํ้ามันรําข้าวสเตียรี นที่ไม่ใช่
ไตรเอซี ลกลีเซอรอลมีบทบาทเสริ มในการเกิดโครงข่ายของแข็งนํ้ามันรําข้าวสเตียรี น Table 1 แสดงปริ มาณไฟโต
สเตอรอลของนํ้ามันทั้งสามชนิ ด พบว่านํ้ามันรําข้าวสเตียรี นมีไฟโตสเตอรอลสู งถึง 3,991 มิลลิกรัมในนํ้ามัน 100
กรัม ในขณะที่น้ าํ มันเมล็ดปาล์มและนํ้ามันมะพร้าว มีไฟโตสเตอรอลประมาณ 25–36 มิลลิกรัมในนํ้ามัน 100 กรัม
ไฟโตสเตอรอลมีบทบาทอย่างมากในการเกิ ดโครงสร้างสามมิติที่เป็ นนาโนไฟบริ ล (nanofibril) ร่ วมกับ
แกมมาออไรซานอล (Bot and Agterof, 2006) หรื อเป็ นสารที่ทาํ ให้เกิดเจลฐานนํ้ามัน (oleogelator) โดยไม่เกิดเป็ น
ผลึก นอกจากนั้น การใช้ไฟโตสเตอรอลร่ วมกับโมโนกลีเซอไรด์สามารถสร้างเจลฐานนํ้ามัน (oleogel) ให้มีความ
ยืดหยุ่นและความแข็งเพิ่มขึ้น (Sintang et al., 2017) ได้ มีความเป็ นไปได้ว่า โครงข่ายของแข็งนํ้ามันรําข้าวสเตียรี น
ประกอบด้วยโครงข่ายผลึกของไขมัน (fat crystal network) และโครงข่ายนาโนไฟบริ ลเสริ ม (synergistic network)
เพราะนํ้ามันรําข้าวให้โครงข่ายของแข็งที่มีค่า Gʹ สู งแม้จะมีผลึกตํ่า
Table 2 Selected phytosterol in rice bran stearine (RBS) from winterizing step, coconut oil (CO) and palm kernel
oil (PKO)
Type of oil
𝝱𝝱-sitosterol
Campesterol
Stigmasterol
Total phytosterol
(mg/100 g)
(mg/100 g)
(mg/100 g)
(mg/100 g)
RBS
1508.50a±6.36
341.75a±9.61
2141.50a±149.20
3991.50a±146.37
CO
12.11b±0.16
1.72b±0.28
11.43b±0.31
25.26b±0.76
PKO
23.16b±1.10
1.48b±0.08
11.83b±0.38
36.47b±1.40
* Means ± S.D. in the same column followed by different superscripts are significantly different (p < 0.05)
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สรุ ป

งานวิจยั นี้แสดงความเป็ นไปได้ในการนํานํ้ามันรําข้าวสเตียรี นที่เป็ นผลพลอยได้จากการลดอุณหภูมิในการ
ผลิตนํ้ามันรําข้าวบริ โภคมาใช้เป็ นไขมันแข็งที่ มีโครงข่ายผลึกและโครงข่ายเสริ มที่ ให้ความแข็งแรงสู ง การเติ ม
GMS 1 % ขึ้ นไป เพิ่ มความแข็งแรงของโครงข่ ายของแข็งของนํ้า มันทั้งสามชนิ ด ผลจากการศึ กษานี้ ส ามารถ
นํามาใช้ในการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติวิสโคอิลาสติกของนํ้ามันบริ โภคที่ตอ้ งการคุณลักษณะของของแข็งที่เสถียรที่
อุณหภูมิ 25°C และมีความแข็งแรงสู งเพื่อใช้ทดแทนไขมันอิ่มตัวในผลิตภัณฑ์ขนมอบได้ในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณศูนย์ความเป็ นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สํานักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจยั
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Abstract
Duckweed (Wolffia globosa), known as Khai-nam or Phum, is considered as a good
source of proteins containing up to 40% of dry weight. For comparative purposes with
the conventional extraction method by using water as a solvent with magnetic stirrer, two
ultrasound-assisted extraction (UAE) modes, namely flat and horn transducers have been
investigated. Among all cases, both UAE modes performed effectively than the conventional
method as a significant increase in the protein yield and a decrease in the extraction time were
achieved. However, UAE with a flat transducer was selected for process optimization using
response surface methodology due to the high potential for industrial application. The response
variables have been addressed as ultrasonic frequency (X1; 40 to 120 kHz), extraction time
(X2; 5 to 25 min), and duckweed powder to water ratio (X3; 1:15 to 1:25). The statistical
analysis fitted with a second‐order model (R2=0.943) revealed that X1, X3, and the quadratic
of X1 and X3 had significant effects (p < 0.05) on the protein yields. The optimized conditions
for maximum recovery of protein (42.36%) from duckweed were achieved from the ultrasonic
frequency at 120 kHz, duckweed powder to water ratio 1:25, and 15 min of extraction time.
Keywords: Protein extraction, Response surface methodology, Ultrasound-assisted
extraction, Wolffia globosa
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Introduction
Duckweed (Wolffia globosa) known in Thai as Khai-nam or Phum, is one of the
smallest flowering plants. It is commonly found in freshwater habitats around Thailand and in
many other countries. This plant is a new alternative food source with high nutritional value
for health-conscious consumers. Duckweed contains proteins approximately 40% of dry
weight, therefore it becomes a great source of alternative plant-based proteins. However,
duckweed is currently limited to use as a local food in Thailand. Most of duckweed meal sold
in the market is usually grown and harvested from natural pond. Although duckweed has the
potential to be grown at industrial-scale volumes, but one major limitation is the lack of
scientific validation of its nutritive as protein source and commercial feasibility.
Water and alkali extraction is the conventional method for protein extraction, but this
method usually requires long extraction time, low extraction yield, and non-environment
friendly (Brouwer et al., 2019). Therefore, this has contributed to the growing interest in
extraction method with high efficiency and eco-friendly. Recently, Ultrasound-assisted
extraction (UAE) has been widely used for extraction of many natural products as it has been
proven as an effective method to improve yield of extracted components, increase extraction
rate, and decrease extraction time (Chemat et al., 2017). The statistical interaction between
ultrasound and material can create oscillation of cavitation bubbles, which facilitates the
extraction (Panda and Manickam, 2019). Response surface methodology (RSM) is an
effectively statistical tool for optimizing complex processes. It is widely used in optimizing the
extraction process variables such as protein, polysaccharides, and phenolic compounds from
various kinds of materials (Cacace and Mazza, 2003). RSM can reduce a number of
experimental trials, which are needed to evaluate multiple parameters and their statistical
interactions (Zhong and Wang, 2010).
The purposes of this study were to compare the extraction efficiency, particular to
extraction yield and time of duckweed proteins using conventional method with two UAE
modes, namely flat and horn transducer. The optimized UAE conditions for protein extraction
were investigated, and RSM was designed to analyze the effect of extraction variables on the
protein yield of duckweed extracts.
Materials and Methods
Materials and reagents
Fresh duckweeds (W. globosa) which were harvested in May-June were supplied by
Advanced Greenfarm Co., Ltd., Thailand. All chemicals such as Bovine surum albumin (BSA),
CuSO4.5H2O, and Folin-Ciocalteu phenol were analytical grade and purchased from reputable
suppliers.
Sample preparation
Fresh duckweeds were dried by tray dryer at 60°C for 8 h and ground with a hammer
mill and sieved through 1 mm sieve to obtain duckweed powders.
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Comparison of protein extraction method
Duckweed powders mixed in the distilled water with the ratio of 1:15 were used in all
methods in this investigation. For the conventional method, the mixture was stirred with
magnetic stirrer at speed level 4 (C-MAG HS 7, IKA- Werke GmbH & Co.KG, Germany).
For the UAE methods, the mixture was homogenated by horn transducer, using 20 kHz of
ultrasonic frequency with approximate power at 200 W (Model 300VT Ultrasonic
Homogenizer with 12.7 mm diameter titanium tip, BioLogics, Inc., USA), while the flat
transducer was conducted using ultrasonic frequency at 120 kHz, power level 4 hold in the
food grade stainless steel vessel with volume capacity of 500 ml. The extraction time of each
method was 15, 30, and 60 min. Then, the slurry was centrifuged at 4°C, 12,000g for 20 min.
The supernatant was stored at -60°C before freeze drying and grinding to a dried extract,
respectively.
Optimization of flat ultrasound-assisted extraction condition
According to the comparison study of protein extraction method, the flat-UAE was
selected to optimize the extraction condition. The effect of ultrasonic frequency (X1), extraction
time (X2), and duckweed powder to water ratio (X3) on the duckweed protein yield (%) based
on dried duckweed raw material (Y) was investigated. Each variable was coded at three levels:
-1, 0, 1 as follows: 40, 80, 120 kHz; 5, 15, 25 min; and 1:15, 1:20, 1:25 for ultrasonic frequency,
extraction time, and duckweed powder to water ratio, respectively.
Response surface methodology (RSM) with Box-Behnken design (BBD) was used to
determine the optimal condition of three extraction variables on the protein content of dried
duckweed extracts. The design consisted of 15 experimental points varying three levels coded,
three replicates (treatment 13–15) at the center of the design were used to allow for estimation
of the pure error sum of square. The protein analysis of all experiment points was performed
in triplicates.
Experiment data were fitted to a quadratic polynomial model and regression
coefficients obtained by the enter method. The quadratic model applied in the response surface
was shown in the Equation 1:
Y = 𝛽𝛽0 + ∑𝑘𝑘𝑖𝑖=1 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑖𝑖 + ∑𝑘𝑘𝑖𝑖=1 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑖𝑖2 + ∑𝑖𝑖 ∑𝑗𝑗 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑗𝑗

(1)

where Y is the response values associated with each factor combinations. 𝛽𝛽0 is an intercept
value, 𝛽𝛽𝑖𝑖 is regression coefficients, and 𝑋𝑋𝑖𝑖 is the code levels of independent variable. 𝑋𝑋𝑖𝑖 , 𝑋𝑋𝑗𝑗 ,
and 𝑋𝑋𝑖𝑖2 stand for the statistical interaction and quadratic terms, respectively.
Duckweed powders were mixed with distilled water and held in the stirred flat-UAE
chamber at the different duckweed powder to water ratio, ultrasonic frequency, and extraction
time specified in 15 experimental points at room temperature. After the ultrasonic treatment
process, the slurry was centrifuged at 4°C, 12,000g for 20 min. The supernatant was evaporated
using a rotary evaporator at 72°C under vacuum until the remaining volume was 30 ml. The
solution was stored at -60°C before freeze drying and grinding as a dried protein-rich extract.
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Protein analysis
The soluble protein extracted yield was determined according to the Lowry method
(Lowry et al., 1951) using bovine serum albumin as a standard, and the absorbance at 750 nm
was measured. Then, the protein yield (%) based on dried duckweed raw material was
calculated. In addition, % total protein of dried duckweed raw material and the extract from
the optimal condition were determined according to the Kjeldahl method using a conversion
factor of 6.25 (Kjeldahl, 1883) in order to calculate % recovery of protein.
Statistical analysis
Completely randomized design (CRD) was applied to the comparison study of protein
extraction method. The experiments were conducted in triplicate, and Duncan’s multiple range
test was used to perform statistical analysis, using the IBM SPSS statistics 23.0 (IBM
Corporation Software group, Somers, NY, USA) with significant difference at the 95%
confidence level. For optimization analysis, Box-Behnken design (BBD) were applied in this
study. IBM SPSS statistics 23.0 (IBM Corporation Software group, Somers, NY, USA) with
significant difference at the 95% confidence level was used to analyze linear regression. RSM
was analyzed using STATISTICA 10 software, supplied by TIBCO.
Results and Discussion
Comparison of protein extraction methods
To compare the efficiency of three extraction methods; conventional stirrer, horn-UAE,
and flat-UAE, with different extraction time, the protein yield of dried extracts was calculated
based on dried duckweed (Table 1). The conventional method showed a significant increase in
the protein extracted yield (6.04 to 8.99%) with the increased extraction time (15 to 60 min),
while there was no difference in the protein extracted yield (10%) from the horn-UAE method.
Interestingly, the protein extracted yield from the flat-UAE method were significantly decrease
from 12.22 to 11.37% with the increased extraction time. However, two modes of UAE showed
significantly higher protein extracted yield than the conventional method at the short extraction
time. It was suggested that both UAE methods performed more effectively than the
conventional method as a significant increase in the protein extracted yield and a decrease in
the extraction time were achieved. This might be due to the cavitation event occurred by
propagation of ultrasound waves via a series of compression and rarefaction waves. At
sufficient power, the rarefaction cycle may exceed the extraction force of molecules of the
liquid medium and cavitation bubbles will be formed. When vapor from the system enters the
bubble during expansion phase in negative pressure and implode, the wave was promoted with
high shear energy and turbulence. This might facilitate the release of the components in the
cellular matrix (Bedin et al., 2020). Relative to the general use of horn-UAE mode, the flatUAE was developed to improve the release of ultrasound wave. The flat-UAE method in the
present study was designed to place the transducer around the sample vessel leading to the
release of ultrasound wave thoroughly samples. In contrast to the horn-UAE, ultrasound wave
was released only from the tip of transducer. Hence, the flat transducer might enhance more
bubble cavitation than the other mode.
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Table 1 Effect of different extraction method and time on the % yield of extracted protein
based on dried duckweed
Extraction method
Time
(min)
Magnetic stirrer
Horn-UAE
Flat-UAE
15

6.04±0.16Cb

10.03±0.37Ba

12.22±0.15Aa

30

7.30±0.45Bab

10.86±0.41Aa

11.77±0.11Aab

60

8.99±1.03Aa

10.03±1.62Aa

11.37±0.3Ab

*Mean ± standard deviation from triplicate analyses in a row and column with different capital
and small letters are significantly different (p < 0.05) of extraction method and time,
respectively.
Fitting the models
Table 2 was a regression analysis of duckweed protein extraction following 15
combinations of three independent variables (ultrasonic frequency, X1; extraction time, X2;
and duckweed powder to water ratio, X3. The total determination coefficient (R2) was 0.943,
indicating that it was carried out to fit mathematical model of the experimental data design.
The second-order equation in terms of coded values was shown in the Equation 2:
Y = 28.910 – 0.210X1 + 0.323X2 – 1.649X3 + 0.000X1X1 – 0.007X2X2 + 0.029X3X3
– 0.002X1X2 + 0.009X1X3 + 0.002X2X3

(2)

Table 2 Box-Behnken experimental design and % yield of extracted protein based on dried
duckweed
Run
Coded variables
Uncoded variables
% Yield of
extracted protein
X1
X2
X3
X1
X2
X3
1
-1
-1
0
40
5
20
7.70
2
-1
1
0
40
25
20
10.05
3
1
-1
0
120
5
20
9.20
4
1
1
0
120
25
20
8.88
5
-1
0
-1
40
15
15
10.70
6
-1
0
1
40
15
25
10.39
7
1
0
-1
120
15
15
6.90
8
1
0
1
120
15
25
13.52
9
0
-1
-1
80
5
15
8.33
10
0
-1
1
80
5
25
9.84
11
0
1
-1
80
25
15
8.11
12
0
1
1
80
25
25
10.05
13
0
0
0
80
15
20
9.10
14
0
0
0
80
15
20
8.67
15
0
0
0
80
15
20
9.36
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The p-value was used to determine the significance of each coefficient (Table 3). X1
(ultrasonic frequency) and X3 (duckweed powder to water ratio) showed the significant factors
(p < 0.05). Also, the statistical interaction effect of ultrasonic frequency and duckweed powder
to water ratio was significant (p < 0.05), whereas the extraction time was not significant factor.
Table 3 Coefficients analysis of dependent variable: Y
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
B
Std. Error
Beta
(Constant)
28.910
6.259
X1
-.210
.046
-4.096
X2
.323
.170
1.576
X3
-1.649
.539
-4.024
X1X1
.000
.000
1.198
X2X2
-.007
.003
-1.037
X3X3
.029
.013
2.860
X1X2
-.002
.001
-.847
X1X3
.009
.002
3.830
X2X3
.002
.006
.227

t

Sig.

4.619
-4.519
1.899
-3.058
1.879
-2.146
2.268
-2.160
5.605
.348

.006
.006
.116
.028
.119
.085
.073
.083
.002
.742

Analysis of response surface
The 3D surface plots were drawn to illustrate the main and statistical interaction effects
of three independent variables on the % yield of extracted protein based on dried duckweed
raw material (Fig 1 A-C). Each graph was obtained by varying effect of two variables on
the response (% yield of extracted protein), while fixing the remaining one variable at the
central value. Fig 1A showed the high response on % yield of extracted protein in the
combination of ultrasonic frequency 40 kHz with 15–25 min of extraction time and the other
was 120 kHz of ultrasonic frequency with 5–15 min of extraction time. It is indicated that 120
kHz of ultrasonic frequency was preferable condition as it could reduce the extraction time.
The high response from the statistical interaction effect between extraction time and duckweed
powder to water ratio was shown in the zone of duckweed powder to water ratio 1:23–1:25
with the extraction time 10–15 min (Fig 1B). Similarly, the statistical interaction of ultrasonic
frequency 120 kHz with duckweed powder to water ratio 1:23–1:25 showed the highest
response on the % yield of extracted protein (Fig 1C). This suggested more protein recovery
was resulted from high ultrasonic frequency and high duckweed powder to water ratio due to
the increase in mass transfer rates from cavitation event (Panda and Manickam, 2019).
However, the maximum ultrasonic frequency in this study is 120 kHz due to the limitation of
experimental equipment, so higher frequency may be interesting for further study. Results
revealed the range of optimal combination condition of duckweed protein extraction was
ultrasonic frequency 120 kHz, 10-15 min of extraction time, and duckweed powder to water
ratio 1:23–1:25.
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(A)

(B)

(C)

Fig. 1 Surface plots with contour for the % yield of extracted protein based on dried duckweed;
(A) Effect of ultrasonic frequency and extraction time with duckweed powder to water ratio
1:20, (B) Effect of extraction time and duckweed powder to water ratio with ultrasonic
frequency 80 kHz, and (C) Effect of ultrasonic frequency and duckweed powder to water ratio
with extraction time 15 min.
Optimization of the flat ultrasound-assisted extraction condition
The % yield of extracted protein based on dried duckweed raw material following 15
selected conditions was shown in Table 2. The protein yield of all experiments varied from
6.90 to 13.52%. Results revealed the combination of extraction variables that obtained the
highest protein yield (13.52%) was ultrasonic frequency 120 kHz, extraction time for 15 min,
and duckweed powder to water ratio 1:25. This optimized condition gave 42.36% recovery in
the protein content from dried duckweed raw material. Similar results were obtained from Zhu
et al. (2009), the extraction of defatted wheat germ proteins using UAE and reverse micelles
prepared by chemical solutions was optimized. The final extracted protein efficiency from
wheat germ could reach 45.6%, therefore it is indicated that our study may be more practical
to develop for the large-scale application with greener and simpler process approach.
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Conclusion
Ultrasound-assisted extraction, both horn and flat transducer, was performed more
effectively for protein extraction from duckweed than the conventional method. However,
the flat-UAE was selected for further optimized study as this method could increase more
protein yield and decrease extraction time with practical operation in an industrial scale.
Among three independent variables, the ultrasonic frequency, duckweed powder to water ratio,
and their statistical interaction had a significant effect on the protein yield. The optimal
extraction condition was determined as follows: ultrasonic frequency 120 kHz, extraction time
15 min, and duckweed powder to water ratio 1:25. Under this condition, 42.36% recovery in
protein content from the dried duckweed raw material was achieved.
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Abstract
Some members of Enterobacteriaceae, such as Escherichia coli and Salmonella spp.
have been recognized as foodborne pathogenic bacteria in humans. Providencia spp. and
Morganella spp. are recently reported as possible emerging foodborne pathogens found in
various food-producing animals for human consumption. The present study was performed to
isolate and identify Providencia spp. and Morganella spp. in two types of retail meats sold in
Bangkok and Pathum Thani provinces. A total of 18 chicken ground meat samples and 10 pork
ground meat samples were randomly collected from 7 different retail markets in those two
provinces. Isolation and identification of target bacteria were done according to modified ISO
21567: 2004 followed by API 20E with a few modifications. The results showed 13 and 5
isolates of Providencia spp. were isolated from 18 chicken ground meat and 10 chicken ground
meat, respectively. Besides, 10 and 7 isolates of Morganella morganii were isolated from 18
chicken ground meat and 10 pork ground meat, respectively. The occurrence percentages of
Providencia spp. in chicken ground meat samples and pork ground meat samples were 72%
and 50%, respectively. The occurrence percentages of M. morganii in chicken ground meat
samples and pork ground meat samples were 55% and 70%, respectively. This study indicates
that chicken ground meats and pork ground meats are potential sources of Providencia spp.
and M. morganii.
Keywords: Ground chicken, Ground pork, Morganella morganii, Providencia spp.

663

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Introduction
Providencia species were also known as opportunistic pathogens that caused travellers'
diarrhoea. Providencia is the genus of Gram-negative, rod-shaped bacterium that is members
of the family of Enterobacteriaceae (Shah et al., 2019). This genus contains nine significant
species: P. alcalifaciens, P. sturatii, P. rettgeri, P. rustigianii, P. heimbachae. P. sneebia, P.
burhodogranariea and P. thailandensis. (Hu et al., 2019). Among them, P. alcalifaciens is the
causative organism for both diarrhoeas in human and animals. Providencia is found in polluted
water and isolated from a wide range of living organisms (Du et al., 2018). Besides, Nimnoi
and Pongsilp (2020) reported that Providencia spp. were isolated from seafood in Thailand.
Furthermore, Providencia spp. were isolated from raw chicken, pork and beef samples (Shima
et al., 2015). Both developed and developing countries are concerned with outbreaks related to
P. alcalifaciens which is transmitted mainly through the consumption of contaminated foods
such as, teriyaki chicken burger, pork schnitzel with potato salad and mashed potatoes. It also
caused three foodborne outbreaks in Japan, Turkey and Kenya (Shah et al., 2019).
Morganella morganii is a Gram-negative bacteria that belong to the family of
Enterobacteriaceae and commonly found in the environment and intestinal tracts of humans,
mammals and reptiles (Minnullina et al., 2019). M. morganii is also an opportunistic pathogen
that causes extensive clinical and community-acquired infections (Minnullina et al., 2019).
Besides, M. morganii secretes histamine in decomposed fish meat that causes histamine
poisoning in humans due to its high histidine decarboxylase activity (Yamaki et al., 2020). M.
morganii produces a harmful level of histamine during storage at an inappropriate temperature
(Wongsariya et al., 2016). Nimnoi and Pongsilp, (2020) reported that M. morganii was isolated
from seafood in Thailand. Moreover, M. morganii isolated from diseased Australia's poultry
flock, including geese, turkeys and chicken layers (Palmieri et al., 2020). Furthermore, M.
morganii caused fetal infection in broiler chicks from the hatchery in China (Zhao et al., 2012).
(Li et al., 2018) reported that the pathogen caused a high mortality rate of about 57% in cattle
and contaminated in milk. Furthermore, it is also found in the poultry farm environment in
Portugal (Jones- Dias et al., 2016). Besides, M. morganii was isolated from swine farms in
China (Chen et al., 2019). Therefore, Providencia spp. and M. morganii are recently potential
foodborne pathogens and there is a few information for the presence of these pathogens from
raw meats in Thailand. This study aimed to isolate and identify Providencia spp. and M.
morganii from chicken ground meats and pork ground meats in Bangkok and Pathum Thani
Province.
Materials and Methods
Meat sample collection
A total of 28 ground meat samples, including 18 chicken ground meat samples and 10
pork ground meat samples were collected from 7 different retail markets (Amonphan market,
Saphan Mai market, Bangkhen market, Thannomit market, Talaad Thai market, Rangsit market
and Pornpat market) in Bangkok and Pathum Thani Province during July to October 2020.
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Meat samples were collected aseptically, kept into sealed plastic bags and transported to a
laboratory in an icebox. Samples were then examined within 24 hr at the Food microbial safety
research laboratory, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agro-Industry,
Kasetsart University.
Isolation and identification of target bacteria from meat samples
Providencia spp. and Morganella spp. were isolated from chicken ground meat samples
and pork ground meat samples by using ISO 21567: 2004 (ISO, 2004) with some
modifications. Twenty-five grams of each meat sample were transferred into the stomacher
bag and mixed with 225 ml of Shigella broth containing 0.5 µg/ml of sterile novobiocin
solution. The sample was then homogenized at medium speed in a stomacher blender for 1
min. The homogenized meat sample was incubated in an anaerobic jar at 42°C for 20 hr. After
incubation, the enriched culture was streaked onto three selective differential media including
Mac Conkey agar (MAC) as low selectivity medium, Xylose lysine deoxycholate agar (XLD)
as moderative selectivity, and Hektoen enteric agar (HE) as highly selectively medium and
incubated aerobically at 37° C for 18–24 hr.
Suspected Providencia spp. and Morganella spp. colonies obtained were tested with
some preliminary biochemical tests, including motility in semi-solid nutrient agar (Himedia
laboratories, India), triple sugar iron agar (TSI), and Lysine iron decarboxylase agar (LIA) and
oxidase test. All media used except for semi-solid nutrient agar were purchased from Oxoid
Limited, United Kingdom. Providencia and Morganella positive isolates were further
identified at specie levels by the API 20E (BioMe′rieux) biochemical strip for
Enterobacteriaceae family.
Results and Discussion
In this study, suspected 18 Providencia spp. and 17 Morganella spp. colonies
appearance on three selective differential media and characteristics results of biochemical tests
were shown in Table 1. All suspected Providencia spp. and Morganella spp. colonies appeared
as colourless, variable in motility, alkaline slant and acid butt, H2S negative in TSI, red slant
and acid butt, H2S negative in LIA and negative oxidase test. Both target bacteria could not
ferment lactose or sucrose, but be able to ferment glucose only under anaerobic condition in
TSI. Additionally, they could not produce H2S. In case of LIA, they showed activities of lysine
deaminase and decarboxylase, but no H2S production was observed in LIA. Lysine
deamination combined with ferric ammonium citrate and formed a burgundy colour on the
slant area. In addition, the target organism could not produce cytochrome oxidase enzyme.
Therefore, oxidase activity was negative.
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Table 1 Potential colonial appearances and characteristics of Providencia and Morganella
isolates
Appearance of suspect colony
Bacteria

XLD

HE

Providencia

Colorless

Morganella

Colorless

Biochemical Test

MAC

Motility

Colorless

Colorless
(lactose
negative
colony)

Variable

Colorless

Colorless
(lactose
negative
colony)

Variable

TSI
Alkaline
slant and
acid butt
H2S
negative
Alkaline
slant and
acid butt
H2S
negative

LIA
Red slant/
acid butt
H2S
negative
Red slant/
acid butt
H2S
negative

Oxidase
test
Negative

Negative

Totally, 13 suspected isolates of Providencia spp. were isolated from 18 chicken ground
meat samples and 5 suspected isolates of Providencia spp. were isolated from 10 pork ground
meat samples. Suspected isolates obtained after preliminary biochemical tests were tested with
the API 20E. The result is shown in Fig. 1A and 1B. Identification percentage of
P. alcalifaciens or P. rustigianii showed 89.3% in API 20E. Eighteen suspected Providencia
spp. isolated from chicken ground meat and pork ground meat samples were identified as
P. alcalifaciens or P. rustigianii. From the obtained results, the API 20E cannot differentiate
the specie levels between P. alcalifaciens and P. rustigianii. Hu et al. (2019) described that
both P. alcalifaciens and P. rustigianii have the same biochemical reactions. Therefore, the
molecular-based techniques (Polymerase chain reaction (PCR) and real-time PCR) and whole
genome sequence are needed to be performed to identify the species of those Providencia.
Recently, Providencia spp. concerned with diarrhoea and urinary tract infection have been
rising in both developed and developing countries (Di et al., 2018). In the present study, the
prevalence percentage of 13 suspected Providencia spp. from 18 chicken ground meat samples
was 72%. The prevalence percentage of 5 suspected Providencia spp. from 10 chicken ground
meat samples was 50%. Both chicken and pork ground meat samples were noticeably
contaminated with Providencia spp., including P. alcalifaciens or P. rustigianii. Shima et al.
(2015) reported that the prevalence of Providencia spp. from raw chicken, pork and beef
samples was 65%, 68% and 72%, respectively. In addition, P. alcalifaciens, P. rettgeri, P.
sturatii and P. rustigianii were isolated from both raw meat samples and diarrhoea patients
(Shima et al., 2015).
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(A)

(B)

Fig. 1 Representative results of API 20E for identification of P. alcalifaciens or P. rustigianii
isolated from chicken ground meat sample purchased from Talaad Thai market (A) and P.
alcalifaciens or P. rustigianii isolated from pork ground meat sample purchased from Rangsit
market (B)
Another study by Di et al. (2018) showed that 42% Providencia spp. contaminated in
beef, pork and chicken meats in China and Japan and four species including P. alcalifaciens,
P. rustigianii, P. sturatii and P. rettgeri were identified from those retail meats. They reported
that retail meats were the potential source of Providencia transmission to humans and could be
cause a diarrhoea. It seems that various Providencia spp. contamination in meat samples is due
to different collected samples, different samples sizes, and geographical conditions as well as
different isolation methods. Furthermore, Nahar et al. (2016) reported that P. sturatii was found
in chicken droppings in local farms in Bangladesh. Therefore, their study pointed out that P.
sturatii has been circulating in poultry farms and environments.
In the present study after testing with API 20E (Fig. 2), all 10 suspected Morganella
spp. isolates from 18 chicken ground meat samples were identified as M. morganii and all 7
suspected Morganella spp. isolates from 10 pork ground meat samples were confirmed as M.
morganii. Identification percentage of Morganella morganii showed 99.9% in API 20E. The
prevalence percentage of 10 suspected Morganella morganii from 18 chicken ground meat
samples was 55%. The prevalence percentage of 7 suspected Morganella morganii from 10
pork ground meat samples was 70% respectively. The prevalence of M. morganii in chicken
and pork ground meat samples in our study is higher than the previous study reported that 3
isolates of M. morganii with 1.1% from retail chicken in Middle Tennessee (Kilonzo-Nthenge
et al., 2013). Another study by Li et al. (2018) found that M. morganii was isolated from milk
and cows. Moreover, M. morganii infection caused high motility rate of about 57% and caused
severe pathological lesions in cattle. Therefore, this study pointed out that M. morganii as a
potential pathogen for zoonotic. Chen et al. (2019) reported that M. morganii was presented in
swine farms in China. Jones-Dias et al. (2016) reported that M. morganii was isolated from 13
days old broiler in poultry farm in Portugal. Besides, M. morganii contaminated in foods shows
the importance of public health because it is an emerging pathogen of food animals and has
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zoonotic potential. However, no clear evidence about the foodborne illness related to
M. morganii has been published. However, this study and other studies pointed out that
M. morganii is the potential foodborne pathogens from meats such as chicken and pork.
(A)

(B)

Fig. 2 Representative results of API20E for identification of M. morganii isolated from chicken
ground meat sample purchased from Saphan Mai market (A) and M. morganii isolated from
pork ground meat sample purchased from Rangsit market (B)
Conclusion
To the best of our knowledge, this is the first report of the isolation and identification
of M. morganii from chicken ground meats and pork ground meats in Thailand. In this study,
we also present the isolation and identification of some species of Providencia from chicken
ground meats and pork ground meats. However, more samples at different locations need to be
studied in order to present prevalence information of M. morganii and Providencia spp. in
Thailand.
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Abstract
FAO/WHO recommended the intake of a minimum of 400 g per day of fruit and
vegetables for the prevention of chronic diseases. However, vegetables were reported as a
major source of nitrate content, which may result methemoglobinemia and carcinogenesses.
Washing procedures were among the most common processes applied to a leafy vegetable prior
consumption, however there were no reports on their efficient on nitrate reduction. The purpose
of this study was to investigate different washing procedures in reducing nitrate content in
green oak lettuce, Chinese kale and water spinach. The washing procedures included soaking
for 10 min in a ratio of 1 g of vegetable per 20 milliliters of solution in tap water, 0.35% w/v
salt solution, 0.5% v/v vinegar solution, 0.07% w/v sodium bicarbonate and 0.76% v/v alkyl
polyglycoside solution, and rinsing under running water at 2L/min and 5 L/min for 2 min.
Soaking and rinsing procedures significantly reduced nitrate level in green oak about 25% to
48% and water spinach about 40% to 54% from fresh vegetables, respectively. Reduction of
nitrate level in Chinese kale after soaking and rinsing were not significantly different (p > 0.05)
from the fresh Chinese kale. Therefore, washing process was suitable for decreasing nitrate
content in vegetables.
Keywords: Fresh vegetables, Nitrate content, Reduction, Washing
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Introduction
FAO/WHO recommended the intake of a minimum of 400 g per day of fruit and
vegetables because consisted of phytochemicals, mineral and fiber for prevention of chronic
diseases. Washing of vegetables is a basic method that could reduce risk from physical =, and
chemical hazard is pesticide contaminant. Uhlig et al. (2017) demonstrated that washing at high
flow rate could reduce aerobic count to 80%. Zhang et al. (2007) showed that washing
vegetable could decrease pesticides residue in cabbage about 15% to 79% depending on water
washing. The efficacy of water washing in removing pesticide residue mainly depends on the
solubility of the pesticide and surface characteristics of the fruit or vegetable (Bhilwadikar
et al., 2019). In addition, excess fertilizers in vegetables could be are classified as chemical
hazard as well. For example, nitrate found accumulated in vegetable as a resulted of nitrogen
fertilizer, which is a primary nutrient for vegetables. In addition, FAO (2019) showed that
world demand of nitrogen fertilizer increasing in every year.
Nitrate is a non-toxic substance. However, 5% of nitrate could convert to nitrite at
stomach (Kobayashi et al., 2015 ). Then the nitrate could combine with amine compounds from
foods, resulted in the formation of nitrosamine. Nitrite and nitrosamine in human body may
cause methemoglobinemia and cancer, respectively. Generally, during pre-harvesting step
could br use to reduce nitrate such as using light prior harvesting (Khan et al., 2018), replacing
the nutrient solution with water before harvesting or not providing nitrogen before harvest
(Santamaria et al., 2001). In addition, post-harvest management is another factor that affects
the nitrate content in vegetable (Lin et al., 1980). Therefore, The European Food Safety
Authority (EFSA) has determined safe levels or acceptable daily intakes (ADIs) for nitrate is
3.7 milligrams per kilogram of body weight per day (mg/kg bw/day). In the present research,
we report a survey of nitrate content in edible parts of fresh leafy vegetables labeling as organic
and non-organic available from large retail supermarket compared with fresh non-organic
vegetables from fresh market. Then we further investigate the effect of household washing
methods on nitrate reduction in leafy vegetables.
Meterials and Methods
Sample selection and collection
All total 60 samples included 4 types of vegetables base on most popular for
consumption and distribution: green oak lettuce, red oak lettuce, Chinese kale and water
spinach. Organic vegetables were collected from the retail supermarket. Whereas, non-organic
vegetables were collected from both the retail supermarket and the fresh market (Si Mum
Mueang market, Pathum Thani). The vegetables were stored in ice box during transportation
with controlled time to less than 2 hr to the laboratory. After-that the samples were kept in a
refrigerator at 4ºC overnight before analyze.
Washing procedure
Methods for washing vegetables followed by Thai FDA (2010). After removing the
inedible portion 50 grams of fresh vegetable were soaked in different solutions for 10 minutes
consist of (i) Tap water, 0.35% w/v salt solution, 0.5% v/v vinegar solution, 0.07% w/v sodium
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bicarbonate and 0.76% v/v alkyl polyglycoside solution. All soaking conditions were prepared
in a ratio of 1 gram of vegetable per 20 milliliters of solution. After that the vegetables were
washed by passing with tap water at a flow rate of 2 litter and 5 litter per minutes for 2 minutes.
All treatment used chemical food grade. Control is vegetables before washing.
Extraction procedure
Methods for sample extraction were adapted from Chou et al. (2003). 50 grams of each
vegetables included edible parts were ground. The ground sample was randomly selected for 5
grams prior blended with 80 milliliters of deionized water until homogeneous. The mixture
were incubated in water bath at 80ºC for 20 minutes then it was set at room temperature. After
that, the mixture was filterred by using filter paper No. 4. The supernatant was then transferred
to a 100 milliliter-volumetric flask and adjusted until 100 milliliters with deionize water. The
extracts were stored in refrigerator at 4ºC for further step.
Determination of nitrate
Sample analyze was modified from Chou et al. (2003). High performance liquid
chromatography system consists of a Shimadzu SPD-M20A with diode array detector and a
Shim-pack C18 HPLC column: 5 µm, 250 mm. × 4.6 I.D. The mobile phase solution consists
of methanol HPLCgrade 30% v/v with the addition of n-octylammonium orthophosphate
reagent. The extracted sample was adjusted to about pH 7.0 ± 0.1 by using 10%
orthorphophoric acid v/v prior filtering with 0.45 µm nylon filter membrane and sonicating
before injection. The flow rate 0.8 ml/min at UV wavelength 213nm were used. The injection
volume was 20 µl. Standard solution was prepared from a stock solution of sodium nitrate 100
mg/L. The concentration of standard curve comprises 15, 30, 45, 60, 75 mg/L and stored at 4ºC
prior used.
Statistical analysis
Completely Random Design was used in this study. All treatments were conducted in
3 replicates of measurement have been applied in this study. IBM SPSS Statistics Ver.19 was
used for analyses variance (ANOVA) and compared means using Tukey’s multiple
comparison. The confidence level was 95% (p = 0.05).
Result and Discussion
Comparisons nitrate content (mg/100 g) in fresh green oak lettuce, red oak lettuce, Chinese
kale and water spinach sampled from supermarket and fresh market
Nitrate levels in different type of vegetable are shown in Table 1, the mean of nitrate
found in our samples varied from 1,469.04 to 4,430.66 mg per kg fresh weight. Organic
vegetables had the lowest nitrate content in all four types of vegetable used in this study
including: green oak lettuce (146.90 mg/100 g), red oak lettuce (196.75 mg/100 g), Chinese
kale (239.53 mg/100 g) and water spinach (200.38 mg/100 g). Whereas, the non-organic
vegetable from supermarket included green oak lettuce (274.29 mg/100 g), red oak lettuce
(231.55 mg/100 g), Chinese kale (443.06 mg/100 g) and water spinach (367.17 mg/100 g) and
fresh market included green oak lettuce (254.89 mg/100 g), red oak lettuce (340.44 mg/100 g),
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Chinese kale (298.77 mg/100 g) and water spinach (274.95 mg/100 g) showed similar nitrate
content.
The higher nitrate content in the vegetables grown in non-organic system could be the
result of possible higher amount of chemical fertilizer used, whereas the organic system which
used low or no chemical fertilizer due to its nutrient provided by soil-microbial activity
(Guadagnin et al., 2005). Therefore, the non-organic vegetable can uptake the fertilizer better
than the organic fertilizer. Our nitrate content results showed similar trend as reported by
Nascimento (2019) and Nunez De Gonzalez et al. (2015) which revealed that nitrate content in
organic vegetables such as lettuce and spinach showed lower content than conventional
vegetables from commercial samples.
Table 1 Nitrate content (mg/100 g fresh weight: FW) in four type of vegetables
Nitrate content mg/100 g FW
(minimum - maximum)
Supermarket

Type of vegetables
Green oak lettuce
Red oak lettuce
Chinese kalens
Water spinach

ns

ns

Organic
146.90 ± 48.55NS

Non-organic
274.29 ± 106.55AB

Fresh market
Non-organic
254.89 ± 136.14NS

(60.90 – 175.81)

(95.38 – 357.39)

(22.01 – 376.74)

196.75 ± 65.91
(124.98 – 269.61)
239.53 ± 167.69NS
(127.22 – 532.15)
200.38 ± 163.82a, NS
(54.70 – 420.27)

231.55 ± 109.36
(2,161.92 – 3518.40)
443.06 ± 131.11A
(305.18 – 618.07)
367.17 ± 41.21ab, AB
(312.11 – 425.34)

340.44 ± 50.02NS
(295.83 – 415.47)
298.77 ± 160.78NS
(47.68 – 444.12)
274.95 ±136.42b, NS
(36.73 – 375.09)

NS

B

The data are the means ± SD.
a, b
Different letters in horozontal row indicate significant differences treatments (p ≤ 0.05)
A, B
Different letters in vertical column indicate significant differences treatments (p ≤ 0.05)
ns, NS
No significant difference in the same row and column respectively (p > 0.05)
Influence of household washing on nitrate content (mg/kg) in fresh green oak lettuce, Chinese
kale and water spinach sampled from supermarket
The effect of various household washing methods were shown in Table 2.
Green oak lettuce. Soaking green oak lettuce in 0.5% v/v vinegar solution 10 min were
found that it can reduce nitrate level from control 163.52 to 84.03 mg/100 g FW (48.61%) more
than 0.76% v/v alkyl polyglycoside, 0.35% w/v Salt, 0.07% w/v NaHCO3 and tap water,
respectively (p < 0.05). In addition, reduction of green oak lettuce rinse under running water
flow rate 2L and 5L per min reduce nitrate from control 163.52 to 95.93 and 121.49 mg/100 g
FW (41.33% and 25.70%), respectively (p < 0.05).
Chinese kale. Reduction of nitrate content in Chinese kale found that there were not
significant difference in the nitrate level of all treatment (p > 0.05). Though soaking in 0.07%
w/v NaHCO3 and 0.76% v/v alkyl polyglycoside can reduce nitrate content in Chinese kale
more than other solutions are 343.23 to 264.62 and 296.96 mg/100 g FW (22.90% and 13.19%),
respectively.
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Water spinach. After soaking water spinach in different solution showed the lowest
nitrate level when washing by tap water from control 452.32 to 229.74 mg/100 g FW (49.21%)
then 0.35% w/v Salt, 0.07% w/v NaHCO3, 0.76v/v alkyl polyglycoside and 0.5% v/v Vinegar
but were not significant in each treatment, while rinsing under running tap water 2L and 5L per
min can reduce nitrate level more than soaking from 452.32 to 205.04 and 213.78 mg/100 g
FW (54.67% and 52.74%) but were not significant (p > 0.05).
From the result showed washing vegetable by soaking or rinsing can decrease nitrate
content in some vegetable because of nitrate is solubility compound when washing vegetable
nitrate release from vegetable to washing water (Ebrahimi et al., 2020), however nitrate release
more or less depending on the characteristic of vegetable.
Table 2 Average of nitrate level (mg/100 g fresh weight: FW) in green oak lettuce, Chinese
kale and water spinach before and after washing
Nitrate content (mean ± SD) mg/100 g FW
Washing procedure
Green oak lettuce
Chinese kale
Water spinach
a
ns
Control
163.52 ± 7.35
343.23 ± 16.16
452.32 ± 70.30a
Soaking
Tap water
101.53 ± 15.60bc
335.41 ± 24.24ns
229.74 ± 35.29b
0.35% w/v Salt
94.67 ± 12.02bc
330.49 ± 89.16ns
253.61 ± 17.40b
0.5% v/v Vinegar
84.03 ± 6.92 c
314.97 ± 37.62ns
343.23 ± 16.16b
0.07% w/v NaHCO3
94.71 ± 12.55bc
264.62 ± 85.24ns
261.63 ± 34.72b
0.76% v/v alkyl
92.90 ± 14.03 c
297.96 ± 44.24ns
265.72 ± 16.04b
polyglycoside
Running water
2L/min
95.93 ± 23.35bc
347.30 ± 11.55ns
205.04 ± 92.24b
5L/min
121.49 ± 19.38 b
341.70 ± 32.04ns
213.78 ± 24.3 b
The data are the means ± SD of three replicate samples.
a, b
Different letters in vertical row indicate significant differences treatments (p ≤ 0.05)
ns
No significant difference (p > 0.05)
Conclusions
Nitrate can be found in many foods, but vegetables are major source of nitrate.
Accumulation of nitrate in non-organic vegetables was found higher than organic vegetables
while vegetables from supermarket tended to be found higher amounts of nitrate content than
vegetables from fresh market. Washing method could reduce nitrate content around 3% to 50%.
However, the suitable method to decrease nitrate content for all samples in this study is 0.07%
w/v NaHCO3. Therefore, washing process was suitable for decreasing nitrate content in
vegetables.
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Abstract
This research aimed to reduce the fermentation time of fermented rice flour for
Kanomjeen noodle to 24 hours by adding the initial starter cultures which are Lactobacillus
brevis TISTR 860 (LB) and Lactobacillus plantarum TISTR 951 (LP) in rice slurry to achieve
the good fermentation and high gamma-aminobutyric acid (GABA) content. Before the
fermentation with LB and LP, the pH value of rice slurry was adjusted to 4.5 and enriched 2%
of monosodium glutamate (MSG). The results showed that LB was able to grow from 8.04 to
9.33 log CFU/g and LP could grow from 7.91 to 9.31 log CFU/g. The titratable acidity of LP
was increased to 2.41% while LB was 1.004%. In addition, the pH values were gradually
decreased in LP and LB from 4.5 to 4.07 and 4.37, respectively. GABA content after 24 hours,
for LB was 31.72mg / 100g dry basis while LP was 0.45 mg/100g dry basis. In conclusion, LB
was suitable for good fermentation and produced high GABA in 24 hr.
Keywords: Fermented rice flour, GABA, Kanomjeen, Lactobacilli
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Introduction
Broken rice is obtained from rice milling process that is a by-product which has low
value. Kanomjeen is a Thai traditional rice noodle made from wet milling of broken rice,
removing excess water then steaming for making outer part of fully cooked flour and kneading
with inner raw rice flour and some hot water. Then rice noodles were pressed through the mold
into boiling water until fully cooked and then cooled. Kanomjeen is a popular rice noodles
throughout Southeast Asia but maybe called by other names in different areas such as Mohinga
in Myanmar, Khao Pun in Laos, Bun in Vietnam, Laksa in Malaysia and Indonesia (Satmalee
et al., 2017). Rice noodles can be classified into 2 categories, namely, fermented rice noodles
and non-fermented rice noodles. The fermented rice noodles are more popular than another one
because it has a unique aroma, flavor, and color (Lu et al., 2005). The processing of making
fermented rice noodles relies on natural fermentation which uses natural microorganisms for
fermentation, it might take 2-6 days to ferment rice noodles (Kradangar and Songsermpong,
2015). Most of the bacteria found in fermented foods are Lactic acid bacteria (LAB). Many
fermented foods, such as kimchi, tempe, tea leaves and fermented rice noodles were found to
contain gamma-aminobutyric acid (GABA) which is obtained from the fermentation process
(Diana et al., 2014). GABA is generated through the irreversible α-decarboxylation reaction of
L-glutamic acid which is catalyzed by glutamic acid decarboxylase enzyme (GAD) from LAB
(Kook and Cho, 2013). Moreover, GABA has been studied in the medical field because of its
numerous physiological functions such as relaxing, anti-anxiety, and anti-convulsive effect
(Nakamura et al., 2009). It had been reported that GABA has the ability to reduce blood
pressure (Kook and Cho, 2013). Oupathumpanont et al. (2009) used Lactobacillus plantarum
to study on its fermentation of fermented rice flour. The results showed the reduction of
fermentation time within 24 hr but the researcher team did not study on its GABA production.
Saraphanchotiwitthaya and Sripakit (2018) could fermented red kidney bean and barley grain
with Lactobacillus brevis TISTR 860 and showed GABA yield of 44.47 mM. Due to the
limitation of knowledge whether which lactic acid bacteria can produce GABA in the
fermented rice flour; therefore, comparison of LP and LB was studied. The objective of this
research is to study the growth of Lactobacillus brevis TISTR 860 and Lactobacillus plantarum
TISTR 951 and gamma-aminobutyric acid production in fermented rice flour.
Materials and Methods
Preparation of Lactic acid bacteria
Lactobacillus brevis TISTR 860 (LB) was isolated from pickled bastard mustard and
Lactobacillus plantarum TISTR 951 (LP) was isolated from Fermented rice flour. Both LB
and LP were bought from Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR),
Thailand. LB and LP strains were cultured in MRS broth at 30°C for 48 hr and used as the
inoculum (Saraphanchotiwitthaya and Sripakit, 2018).
Preparation of fermented rice
White rice (Leuang Pratew 123 variety) was washed twice then soaked overnight in
water with a ration of rice to water of 1:2 (Oupathumpanont et al., 2009). Rice was washed
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again twice before wet milling. 2% of monosodium glutamate (MSG) was added in water for
wet milling with a ration of rice to water of 1:1 to get rice slurry and then adjusted initial pH
value of rice slurry to 4.5 by adding of 88% of lactic acid, food grade (Purac Ltd, Thailand)
before inoculated culture strains (Saraphanchotiwitthaya and Sripakit, 2018). LB and LP were
inoculated and incubated at 30ºC for 24 hr.
Lactic acid bacteria count
1 mL of sample was transferred to 9 mL of 0.1% peptone. 0.1 mL of sample was
transferred to petri dish and pour plates with MRS agar and then incubated at 30°C for 48 hr,
after that lactic acid bacteria colony counts were operated.
Determination of pH value and % Titratable acidity
Samples were measured for pH using pH meter, whereas titratable acidity during and
after fermentation was determined by titration with 0.1 N sodium hydroxide solution and used
phenolphthalein as indicator until it reached the endpoint or a pinkish change occurs. The
results were presented as the percentage of lactic acid (Kradangar, 2011).
Determination of gamma-aminobutyric acid (GABA) in rice flour
Dried fermented rice flour samples were determined for GABA content at the Institute
of Food Research and Product Development (IFRPD). The institute used the high-performance
liquid chromatography method with diode array detector for determination (Kradangar and
Songsermpong, 2015). 2 g of dried sample was added with 0.3% sulfosalicylic acid then mixed
by using magnetic stirrer. Transferred the solution into centrifuge tube to get clear part solution.
After that, added 0.01 M sodium bicarbonate and 3.98 mM Dabsyl choride then heated in water
bath at 70ºC. The solution was added ethanol and 0.025 M monopotassium phosphate. Before
injection the solution in HPLC the solution was filtered with nylon syringe filter.
Results and Discussion
Effect of fermentation time on lactic acid bacteria growth
At the suitable pH for growth, both LB and LP have the potential for growth as shown
in Table 1. In 24 hours, rice flour can be used as a food source for these lactic acid bacteria.
Fig. 1 presented their growth cycle starting with lag phase, exponential phase, and stationary
phase and declined phase.
Table 1 Log numbers of lactic acid bacteria in different time
Starter
culture
LB

Initial starter
culture (log
cfu/mL)
9.03 ± 0.27

7.67 ± 0.00c

7.62 ± 0.03c

9.37 ± 0.03a

9.33 ± 0.09a

8.68 ± 0.08b

LP

8.95 ± 0.27

7.69 ± 0.04c

7.71 ± 0.03c

9.27 ± 0.00a

9.31 ± 0.06a

8.56 ± 0.03b

0

Lactic acid bacteria (log cfu/g) in different time (hr)
6
12
18
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Fig. 1 LB and LP growth curve in the fermentation rice flour during fermentation
Effect of fermentation time on pH value and titratable acidity
The initial pH value of rice slurry samples were adjusted to 4.5 before fermentation.
After 24 hr, the pH value of both samples which were fermented by LB and LP strains,
gradually decreased. Due to within the fermentation process of lactic acid bacteria, organic
acids which were lactic acid and acetic acid were released in the system (Lee et al., 1999).
Resulting in higher acidity, presented in lower pH value as showed in Fig. 2.
The pH value results were associated with the more acids produced by both lactic acid
strains. As at 18 hr was the period that had the highest growth of LB and LP. Therefore, from
18 hr to 24 hr, the pH were decreased rapidly because the amount of organic acids had
accumulated during fermentation.
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Fig. 2 pH value of LB and LP fermented rice flour during fermentation
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Titratable acidity was presented as the amount of lactic acid. It was found that along
fermentation time, the amount of lactic acid was increased. However, LP was more capable of
producing lactic acid than LB. Fig. 3 showed that LB was able to produce low amounts of lactic
acid, thus the acidity increased slowly. While the LP produced the acid quickly and in high
amounts.
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Fig. 3 Titratable acidity of LB and LP fermented rice flour during fermentation
Effect of fermentation with LB and LP on GABA content
Both fermented rice flour samples which were fermented by LB and LP for 24 hr were
dried at 55ºC for 5 hr then dried samples were determined the GABA content at IFRPD by
using HPLC technique. The results showed that LB produced no GABA at 12 hr but produced
GABA in the amount of 31.72 mg/ 100 g dry basis at 24 hr. In contrast, LP produced GABA
in the amount of 2.5 mg/ 100 g dry basis at 12 hr and the GABA was reduced to 0.45 mg/ 100
g dry basis at 24 hr. Thus, LB had potential to produce GABA than LP. Saraphanchotiwitthaya
and Sripakit (2018) could fermented red kidney bean and barley grain with Lactobacillus brevis
TISTR 860 and showed GABA yield of 44.47 mM. This is due to before fermentation, 2%
MSG was added, which increased the amount of L-glutamic acid, causing the glutamic acid
decarboxylase enzyme (GAD) from LAB to catalyzed irreversible α-decarboxylation reaction
to get more GABA. Moreover, the main factors of GABA production are pH, substrate and
other additives such as carbon source. The optimum pH for glutamate decarboxylase activity
is strictly species-dependent. In this case, the optimum pH for LB is 5.0 – 4.2 (Diana et al.,
2014) this is the same range as the pH result of LB showed in Fig. 2 but for LP the optimum
pH is nearly 5 that was opposed to its pH value result, decreased from 4.5 to 4.0 (Park et al.,
2021). Although during fermentation, LP was able to yield a lower pH value and higher
titratable acidity. This relate to the lactic acid production ability of LP (Park et al., 2021) better
than LB (Wu and Shah, 2018)
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Fig. 4 GABA content changing of fermented rice flour with LB and LP. One replication only.
Conclusion
Lactobacillus brevis TISTR 860 could produce GABA better than Lactobacillus
plantarum TISTR 951 in the fermented rice flour due to its potential to catalyze irreversible αdecarboxylation reaction to get GABA with highest content was 31.72mg / 100g dry basis
within 24 hr. In contrast, Lactobacillus plantarum TISTR 951 was able to produced lactic acid
and reduced pH better than Lactobacillus brevis TISTR 860 but produced little GABA. More
replications of GABA content are needed to confirm the results. The qualities study on
fermented rice flour and noodles are needed for commercial applications. Therefore, according
to all results Lactobacillus brevis TISTR 860 is recommend to be a GABA producer and further
experiment.
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การยอมรับและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่ อหน้ ากากผ้าทีม่ ีแผ่ นกรองกลิน่ หอมชนิดถอดเปลีย่ นได้
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาหน้ากากผ้าที่มีแผ่นกลิ่นหอมที่สามารถถอดเปลี่ยนได้โดยใช้เทคนิคการเคลือบ
ไมโครแคปซูลนํ้ามันหอมระเหยและศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคต่อหน้ากากที่พฒั นาขึ้น ในขั้นตอนแรกจะทําการศึกษา
พฤติกรรมการซื้ อหน้ากากและความชอบของกลิ่นนํ้ามันหอมระเหยบนตัวอย่างแผ่นกรองนันวูฟเว่น หลังจากนั้นจะทําการ
พัฒนาต้นแบบหน้ากากผ้า ขั้นตอนสุ ดท้ายจะทําการทดสอบความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อต้นแบบหน้ากากผ้าฝ้ายถักที่ มี
แผ่นกรองนันวูฟเว่นพอลีพรอพิลีนที่มีกลิ่นหอม ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความชอบกลิ่นเปปเปอร์มิน้ ท์มากที่สุดและ
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ส่ วนผลการทดสอบความพึงพอใจต่อหน้ากากผ้า
ตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 90 ที่ได้ทดลองใช้หน้ากากผ้าจะรู ้สึกผ่อนคลายและเห็นว่าสามารถช่วยป้ องกันฝุ่ นควันที่
เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางได้ อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คาดว่าจะซื้อหน้ากากดังกล่าวหากมีวางจําหน่ายในท้องตลาด
ในราคาที่สูงกว่าราคาที่ซ้ือราคาหน้ากากในท้องตลาดปั จจุบนั สองเท่า
คําสําคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์, นํ้ามันหอมระเหย, ไมโครเอนแคปซูเลชัน, หน้ากากผ้า

Abstract

This research aims to develop the cloth mask with the aromatic microcapsule coated filter pad and study the
consumer acceptability. Firstly, the purchasing behavior of mask and the preference of aromatic scent were conducted
among 100 young adults in Bangkok, Thailand. Then, the prototype of the cloth masks was carried out by using the knitted
cotton fabric and the polypropylene nonwoven fabric. Finally, the consumer acceptability of the developed mask was
evaluated. It was found that the peppermint scented was preferred and there is no difference between the genders. It also
was found that 90% of the respondents felt relax while using this prototype mask with peppermint pad in daily basis.
Moreover, most of the participants would buy the developed mask if they are available in the market at two times of the
current market price.
Keywords: cloth mask, essential oil, microencapsulation, product development
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คํานํา

ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 ที่มีการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) มีคาํ แนะนําให้บุคคลทัว่ ไปที่
ไม่มีอาการป่ วยควรสวมหน้ากากผ้าในที่สาธารณะเพื่อชะลอการแพร่ กระจายของนํ้ามูกหรื อนํ้าลายจากการไอจาม
เพื่อช่ วยให้คนที่ ไม่แน่ ใจว่าตนเองติ ดเชื้ อไวรัสหรื อไม่แพร่ กระจายเชื้ อโรคไปสู่ บุคคลอื่ นๆ (U.S. food and drug
administration, 2020) ทําให้ประชาชนทัว่ ไปมีความคุน้ ชิ นกับการใช้หน้ากากเพื่อเป็ นการป้ องกันฝุ่ นละอองเข้าสู่
ระบบหายใจและป้ องกันการแพร่ กระจายของเชื้ อโรคที่ อาจจะติ ดมากับสารคัดหลัง่ หน้ากากผ้าผลิตมาจากผ้าทอ
หรื อผ้าถัก ส่ วนใหญ่นิยมผลิตมาจากเส้นใยฝ้ าย ประชาชนทัว่ ไปสามารถผลิตหน้ากากผ้าขึ้ นได้เองในครัวเรื อ น
ข้อดี ของหน้ากากผ้าคื อ มี ราคาถูก สามารถใช้ซ้ าํ และสามารถทําความสะอาดได้ดว้ ยวิธีการอย่า งง่ าย อี กทั้งยัง
สามารถปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบให้มีการเพิ่ มชั้นของไส้กรองได้ (Chughtai et al., 2015) การใช้งานหน้ากากผ้าต้อง
พิจารณาถึงช่องว่างระหว่างเส้นด้าย จํานวนชั้นของผ้า และ ชนิ ดของผ้า (Renagsagamy et al., 2010) อย่างไรก็ตาม
หน้ากากผ้าไม่สามารถกรองเชื้ อโรคที่ มีขนาดเล็กและยังสามารถป้ องกันฝุ่ นละอองขนาดเล็กในอากาศได้เพียง
เล็กน้อยเท่านั้น แม้ว่าจะเพิ่มจํานวนชั้นของไส้กรองก็ไม่ได้ทาํ ให้ประสิ ทธิ ภาพในการกรองฝุ่ นละอองดีข้ ึ น (Jang
and Kim, 2015)
ไมโครเอนแคปซู เลชัน (Microencapsulation) เป็ นกระบวนการห่ อหุ ้มสารสําคัญให้อยู่แกนกลาง (Core)
ด้วยสารห่อหุม้ (Shell) เช่น พอลิเมอร์ ขี้ผ้ งึ โปรตีนไฮโดรไลเสท ฟอสโฟลิพิด เป็ นต้น เพื่อให้ได้เป็ นไมโครแคปซู ล
ขนาดประมาณ 1–1000 ไมครอน (บัณฑิ ต และคณะ, 2557) โดยสารห่ อหุ ้มจะทํา หน้าที่ ป้องกันสารสําคัญที่ อ ยู่
แกนกลางไม่ให้เกิ ดการออกซิ เดชัน่ จากความร้อน แสง ความชื้ น หรื อ การสัมผัสจากสารอื่นๆ (Rodrigues et al.,
2008) ปั จจุบนั มีการนําเทคโนโลยีไมโครเอนแคปซู เลชันมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ส่ิ งทอเพื่อให้ได้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ท่ี มี คุ ณ สมบัติ ใ นรู ป แบบใหม่ ที่ ก ารตกแต่ ง สํา เร็ จ สิ่ ง ทอแบบเดิ ม ไม่ ส ามารถทํา ได้ห รื อทํา ได้ด ้ว ย
เทคโนโลยีอื่นแต่ มีต ้นทุ นที่ สู งกว่า (Nelson, 2002) โดยสารแกนกลางที่ บรรจุ อยู่ในไมโครแคปซู ล เช่ น สี ยอ้ ม
นํ้าหอม ฮอร์ โมน ยาปฏิชีวนะ หรื อ สารต่อต้านแมลง จะถูกปลดปล่อยออกมาโดยทันทีเมื่อวัสดุส่ิ งทอโดนกระทํา
โดยแรงทางเชิ งกล (Monllor et al., 2007) มี งานวิจยั ก่ อนหน้านี้ ที่ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีไมโครเอนแคปซู
เลชันมาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่ งทอ เช่ น การตกแต่งผ้าฝ้ ายให้มีกลิ่นหอมและต่อต้านแบคที เรี ย (Singh et al., 2017)
การพัฒนาชุดเครื่ องนอนที่เคลือบด้วยไมโครแคปซู ลกลิ่นหอมเพื่อช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายขณะนอนหลับทําให้การ
นอนหลับยาวนานยิ่งขึ้นและรู ้สึกสดชื่ นเมื่อตื่ นนอน (Suthaphot et al., 2012) หรื อการนําไมโครแคปซู ลไปนํ้ามัน
หอมระเหยไปเคลือบผ้าหุ ม้ เบาะรถตูโ้ ดยสารเพื่อสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารเพื่อช่วยลดความตึงเครี ยดเวลาขับ
รถได้ (ณุ กานดา และคณะ, 2558)
ในงานวิจยั นี้ คณะผูว้ ิจยั จึ งได้ทาํ การสํารวจความพึ งพอใจของผูบ้ ริ โภคต่ อกลิ่ นนํ้ามันหอมระเหยและ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้ อและใช้งานหน้ากากในชี วิตประจําวัน แล้วนําข้อมูลที่ได้มาทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย
การผลิตผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ (Prototype) ผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้าฝ้ายถักโดยจะมีช่องสําหรับใส่ แผ่นนันวูฟเว่นที่ทาํ การ
เคลือบด้วยไมโครแคปซู ลกลิ่นนํ้ามันหอมระเหยโดยแผ่นกรองอากาศนี้ จะมีกลิ่นหอมและสามารถถอดเปลี่ยนได้
จากนั้นจึงนําผลิตภัณฑ์ตน้ แบบไปทําการทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้าที่ มีแผ่นกรอง
กลิ่นหอมที่สามารถถอดเปลี่ยนได้เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้า
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อุปกรณ์ และวิธีการ
สารเคมีที่ใช้
สารละลายไมโครแคปซู ลนํ้ามันหอมระเหยทางการค้า 3 กลิ่น ได้แก่ กลิ่นลาเวนเดอร์ กลิ่นกุหลาบ และ
กลิ่นเปปเปอร์มิ้นท์ จากบริ ษทั ดีซีเอ็มซี คอปเปอเรชัน่
การเตรี ยมแผ่ นกรองกลิ่นหอมด้ วยไมโครแคปซู ลกลิ่นนํา้ มันหอมระเหย
นําผ้าไม่ถกั ไม่ทอพอลีพรอพิลีนสปั นบอนด์ขนาด 30 กรัมต่อตารางเมตร ซึ่ งเป็ นผ้าไม่ถกั ไม่ทอที่มีความ
ใกล้เคียงกับผ้าไม่ถกั ไม่ทอพอลิพรอพิลีนสปั นบอนด์ที่ใช้เป็ นชั้นนอกของหน้ากากอนามัย ไปแช่ในสารละลายไม
โครแคปซู ลนํ้ามันหอมระเหยในนํ้ากลัน่ ความเข้มข้น 30 กรัมต่อลิตร เป็ นเวลา 10 นาที กลับด้านแล้วแช่ต่ออีก 10
นาที จากนั้นนําผ้าไม่ถกั ไม่ ทอพอลี พรอพิ ลีนไปรี ดผ่านลูกกลิ้งโดยใช้เครื่ องบี บนํ้าชนิ ด ลู กกลิ้งรุ่ น Horizontal,
Vertical Padder Type (HVF) ความดัน 3 บาร์ และ ความเร็ วลูกกลิ้ง 1 เมตร/วินาที เพื่อควบคุมให้มีปริ มาณไมโคร
แคปซู ลบนผ้า (% wet pick up) เท่ากับ 100 เปอร์ เซ็นต์ แล้วอบแห้งที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 2 นาที
เพื่อนําไปใช้เป็ นแผ่นกรองกลิ่นหอมในลําดับต่อไป
การวิเคราะห์ สัณฐานวิทยาของไมโครแคปซู ลบนผ้ าไม่ ถกั ไม่ ทอ
โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (SEM) ของ JEOL รุ่ น JSM 6400 LV การเตรี ยมตัวอย่าง
ทําได้โดยการอบแห้งตัวอย่างแผ่นกรองนันวูฟเว่นที่ เคลื อบด้วยไมโครแคปซู ลกลิ่ นนํ้ามันหอมระเหยที่ อุณหภู มิ
5 กิโลโวลต์ สําหรับงานวิจยั นี้ใช้กาํ ลังขยาย 300 เท่า
การสํารวจพฤติกรรมการเลือกซื ้อหน้ ากากและความพึงพอใจของผู้บริ โภคต่ อกลิ่นนํา้ มันหอมระเหยบนแผ่ นกรอง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร อายุระหว่าง 18–25 ปี เพศชาย 50 คนและเพศหญิง 50
คน โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากบริ เวณที่มีระบบขนส่ งมวลชน ได้แก่ ป้ ายโดยสาร
รถประจําทาง ท่ าเรื อ สถานี รถไฟฟ้ าบนดิ น (BTS) และสถานี รถไฟฟ้ าใต้ดิน (MRT) เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คื อ แบบสอบถามออนไลน์โ ดยให้กลุ่มตัวอย่างแสกน QR code เพื่ อตอบข้อคําถามในเว็บไซต์
Google Form แบบสอบถามมี 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อกลิ่นบนผ้าไม่ถกั ไม่ทอที่ผ่านการเคลือบไมโครแคปซูลนํ้ามันหอมระเหยตัวอย่างทั้ง 3
กลิ่น ได้แก่ กลิ่นลาเวนเดอร์ กลิ่นกุหลาบ และกลิ่นเปปเปอร์ มิ้นท์ โดยคณะผูว้ ิจยั จะให้กลุ่มตัวอย่างขยี้และดมกลิ่น
นํ้ามันหอมระเหยจากแผ่นกรองกลิ่นหอมนันวูฟเว่น และตอนที่ 3 การเลือกซื้ อและใช้งานหน้ากากเพื่อการป้ องกัน
การประเมินความพึงพอใจใช้การกําหนดระดับความพึงพอใจเป็ น 5 ระดับ (Likert scale 5 point) หลังจากนั้นจะทํา
การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยจัดแยกข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อนําข้อมูลไปวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
สถิติเชิ งพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิ งอนุมานที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
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way ANOVA) การทดสอบความแตกต่ า งรายคู่ ด ้ ว ยวิ ธี Tukey’ Honestly Significance Difference (HSD) และ
การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test
การพัฒนาตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ หน้ ากากผ้ าที่มแี ผ่ นกรองกลิ่นหอมถอดเปลีย่ นได้
คณะผูว้ ิจยั เลือกใช้แบบตัดหน้ากากผ้าที่ทาํ จากผ้าฝ้ายถักแบบซิ งเกิลเจอร์ซีขนาด 32 กรัม/ตารางเมตร แล้ว
ปรับรู ปแบบของหน้ากากโดยการเพิ่มช่องด้านบนตลอดความยาวแนวหน้ากากผ้าเพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถถอดเปลี่ยน
แผ่นกรองกลิ่นหอมได้เองโดยง่าย ดังแสดงใน Fig.1

Fig. 1 Prototype of the developed cloth mask with the disposable aromatic pad
การทดสอบพึงพอใจของผู้บริ โภคต่ อผลิตภัณฑ์ หน้ าผ้ าที่มแี ผ่ นกรองกลิ่นหอมถอดเปลีย่ นได้
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร อายุ 18–25 ปี จํานวน 30 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ ี่
มีประสบการณ์ในการใช้หน้ากากในชี วิตประจําวัน กลุ่มตัวอย่างจะต้องทดลองใช้หน้ากากผ้าในขณะเดินทางโดย
ระบบขนส่ งสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถไฟลอยฟ้ า รถใต้ดิน หรื อ เรื อโดยสาร เป็ นเวลาอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง แล้วตอบ
แบบสอบถามโดยการกรอกข้อ มู ลลงในแบบสอบถามออนไลน์บนเว็บไซต์ Google Form แบบสอบถามแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ตอน คื อ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การเลือกซื้ อและใช้งานหน้ากากผ้า
ตอนที่ 3 การให้ค ะแนนระดับ ความพึ ง พอใจต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ห น้า กากผ้า ที่ มี แ ผ่ น กรองกลิ่ น หอม และตอนที่ 4
ข้อเสนอแนะ โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
สั ณฐานวิทยาของไมโครแคปซู ลบนผ้ าไม่ ถักไม่ ทอ
การวิเคราะห์สณ
ั ฐานวิทยาของไมโครแคปซูลของผ้าไม่ถกั ไม่ทอด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ อง
กราดของผ้าไม่ถกั ไม่ทอที่เคลือบด้วยไมโครแคปซู ลกลิ่นเปปเปอร์ มิ้นท์ แสดงใน Fig. 2 ในการวิจยั มาเป็ นตัวแทน
เนื่องจากกลิ่นเปปเปอร์มิ้นท์เป็ นกลิ่นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด
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ผลการวิจยั พบว่าผ้าไม่ถกั ไม่ทอที่ผ่านการเคลือบไมโครแคปซู ลเปปเปอร์ มิ้นท์มีไมโครแคปซู ลยึดเกาะ
โดยมีท้ งั กระจายและยึดเกาะเป็ นกลุ่มก้อน

Fig. 2 SEM of peppermint microcapsule coated on polypropylene nonwoven fabric
ผลสํารวจความพึงพอใจของผู้บริ โภคต่ อกลิ่นนํา้ มันหอมระเหยจากแผ่ นกรองนันวูฟเว่ นและพฤติกรรมการซื ้อ
หน้ ากาก
ความพึงพอใจต่อกลิ่นนํ้ามันหอมระเหยจากแผ่นกรองนันวูฟเว่นตัวอย่างทั้งสามกลิ่น และทําการวิเคราะห์
ความแปรปรวนของระดับคะแนนความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกลิ่นนํ้ามันหอมระเหยจากแผ่นนันวูฟเว่นที่
ระดับ 0.05 ดังแสดงใน Table 1
Table 1 Mean preference rating of the different scented filter pad
Scent
x̅
S.D.
Rose
2.98b
1.07
Lavender
3.35a
1.09
Peppermint
3.44a
1.10

F-test

Sig.

5.02

.01

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่ มตัว อย่า งที่ อยู่ ใ นบริ เ วณที่ มีค วามวุ่ นวายของการจราจรมี ค วามพึ งพอใจต่ อ
แผ่นนันวูฟเว่นที่เคลือบด้วยไมโครแคปซู ลนํ้ามันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์ และเปปเปอร์ มิ้นท์ในระดับดี อาจจะ
เป็ นผลมาจากนํ้ามันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์และเปปเปอร์ มิ้นท์เป็ นกลิ่นที่ทาํ ให้รู้สึกผ่อนคลาย ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ก่อนหน้านี้ ที่พบว่าการสู ดดมนํ้ามันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์ และเปปเปอร์ มิ้นท์จะช่วยลดระดับความ
กังวล (Cruz et al., 2011) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลิ่ นเปปเปอร์ มิ้นท์ช่วยบรรเทาอาการปวดศี ร ษะ (Ali et al., 2015)
สามารถลดอาการคลื่นไส้อาเจี ยนของผูป้ ่ วยมะเร็ งที่ ได้รับเคมีบาํ บัดและยังทําให้ผูป้ ่ วยรู ้ สึกผ่อนคลายและคลาย
ความกังวลอีกด้วย (Lestari et al., 2017) ส่ วนความพึงพอใจต่อแผ่นนันวูฟเวนที่ เคลือบด้วยไมโครแคปซู ลนํ้ามัน
หอมระเหยกลิ่ นกุหลาบอยู่ในระดับปานกลาง แม้ว่ากลิ่ นกุหลาบช่ วยในการผ่อนคลายอารมณ์ บรรเทาอาการ
ซึ มเศร้าและคลายเครี ยด (Hongratanaworakit, 2009)
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เมื่อทําการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับคะแนนความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกลิ่นนํ้ามันหอม
ระเหยจากแผ่นนันวูฟเว่นพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อทําการวิเคราะห์ความ
แตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการทดสอบของ Tukey HSD พบว่า ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อแผ่นนันวูฟ
เว่นที่ เคลือบด้วยไมโครแคปซู ลนํ้ามันหอมระเหยมีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างกลิ่นกุหลาบกับกลิ่นลาเวน
เดอร์ และกลิ่นกุหลาบกับกลิ่นเปปเปอร์มิ้นท์ ส่ วนกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเปปเปอร์มิ้นท์น้ นั ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นอกจากนั้นการทดสอบสมมติ ฐานด้วยสถิติ t-test ของความพึงพอใจระหว่างกลิ่นนํ้ามันหอมระเหยจาก
แผ่นนันวูฟเวนระหว่างเพศชายและเพศหญิง ที่ระดับ 0.05 แสดงใน Table 2
Table 2 Comparison of male and female preference of the different scented filter pad
เพศชาย
เพศหญิง
Scent
x̅
S.D.
x̅
S.D.
Rose
2.82a
1.26
3.14a
0.83
Lavender
3.22a
1.18
3.48a
1.05
Peppermint
3.34a
1.12
3.54a
1.09
*p < 0.05

t-value

p

1.83
1.34
0.85

0.07
0.19
0.40

จาก Table 2 พบว่า ความพึงพอใจระหว่างกลิ่นนํ้ามันหอมระเหยจากแผ่นนันวูฟเว่นระหว่างเพศชายและ
เพศหญิง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นเพศไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อกลิ่นใดกลิ่ น
หนึ่ งเป็ นพิเศษ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ก่อนหน้านี้ ที่พบว่า เพศไม่มีผลต่อความชอบของกลิ่นนํ้าหอม (Lindqvist,
2012) และเมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อกลิ่นนํ้ามันหอมระเหยทั้งสามกลิ่นจากแผ่นนันวูฟเวนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง
เพศชาย พบว่าระดับความพึ งพอใจต่ อ กลิ่ นนํ้า มันหอมระเหยจากแผ่นนันวูฟ เวนไม่ มีค วามแตกต่ างกันอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่พบว่าความพึงพอใจต่อกลิ่นนํ้ามันหอมระเหย
ทั้งสามกลิ่นจากแผ่นนันวูฟเวนไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ ระดับ 0.05 ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั จึ งเลือกใช้
ไมโครแคปซูลนํ้ามันหอมกลิ่นเปปเปอร์มิ้นท์ที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดทั้งในเพศหญิงและเพศชายมาเป็ นตัวแทนของกลิ่น
นํ้ามันหอมระเหยในการผลิตเป็ นแผ่นกรองที่มีกลิ่นหอมในผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัย
เมื่อทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุ่มตัวอย่างที่ ได้ตอบแบบสอบถามเกี่ ยวกับการเลื อกซื้ อและการใช้งาน
หน้ากากเพื่อการป้ องกันในชี วิตประจําวัน พบว่า สถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้ อหน้ากากบ่อยที่สุด คือ ร้านสะดวก
ซื้ อ โดยคิ ดเป็ นร้อยละ 69 รองลงมาเป็ นร้านขายยา และ ห้างสรรพสิ นค้า โดยคิ ดเป็ นร้อยละ 26 และ 5 ตามลําดับ
เมื่อสอบถามความเป็ นไปได้ของการจําหน่ายหน้ากากผ้าที่สามารถซักได้และวางจําหน่ายพร้อมกับแผ่นกรองมีกลิ่น
หอมที่ถอดเปลี่ยนได้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 43 เห็นว่าราคาของหน้ากากที่มีแผ่นกรองกลิ่นหอมควรอยู่ในช่วง 20–29
บาท กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 38 เห็นว่าควรจะวางขายที่ราคา 30–39 บาท และร้อยละ 15 เห็นว่าควรจะวางขายที่ ราคา
40–49 บาท ตามลําดับ นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 95 มีความสนใจที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้าที่มีแผ่นกรอง
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กลิ่นหอม ดังนั้นจึงมีความเป็ นไปได้ที่ผบู ้ ริ โภคจะเลือกซื้ อหน้ากากที่สามารถถอดแผ่นกรองที่ มีกลิ่นหอมได้หาก
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีวางจําหน่ายในท้องตลาด
ผลการทดสอบความพึงพอใจของผู้บริ โภคต่ อผลิตภัณฑ์ หน้ าผ้ าที่มแี ผ่ นกรองกลิ่นหอมถอดเปลีย่ นได้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้หน้ากากผ้าที่ มีแผ่นกรองกลิ่นเปปเปอร์ มิ้นท์เป็ นเวลา
1 วัน และทําการตอบแบบสอบถามเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์หน้ากากผ้าที่ สามารถถอดแผ่นกรองกลิ่ นหอมได้ ผลการ
สํารวจความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้าที่มีแผ่นกรองกลิ่นหอมพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 90 ที่
ได้ใช้หน้ากากผ้าที่พฒั นาขึ้นรู ้สึกผ่อนคลายมากขึ้นในระหว่างการเดินทางเนื่องจากการออกแบบที่มีช่องด้านบนให้
ใส่ แผ่นกรองกลิ่นหอม เมื่อเกิดแรงกระทําบนแผ่นกรองทําให้ไมโครแคปซู ลนํ้ามันหอมระเหยถูกปลดปล่อยออกมา
ทําให้ผูใ้ ช้งานรู ้ สึกผ่อนคลาย และ กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 97 มี แนวโน้มจะเลื อกซื้ อหน้ากากที่ สามารถถอดกรอง
เปลี่ยนกลิ่นได้หากมีวางจําหน่ายในท้องตลาด ซึ่ งสอดคล้องกับการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ทาํ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
กลิ่นของนํ้ามันหอมระเหยที่มีแนวโน้มจะซื้ อหน้ากากที่สามารถถอดกรองเปลี่ยนกลิ่นได้ เมื่อสอบถามประเด็นของ
สถานที่ที่จะวางจําหน่ายหน้ากากผ้า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50 เห็นว่าควรวางจําหน่ายที่ร้านสะดวกซื้ อ ซึ่ งสอดคล้อง
กับผลสํารวจพฤติ กรรมการซื้ อหน้ากาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของธันยวนันฐ์ และคณะ (2559) ที่ กล่าวว่า
ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ มีพ ฤติ กรรมการเลื อ กซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ร้ า นสะดวกซื้ อ เนื่ องจากสะดวกในการเดิ น ทางและ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ซ้ื อ บ่ อ ยที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ข องใช้ ส่ ว นกลุ่ ม ตัว อย่ า งร้ อ ยละ 40 และร้ อ ยละ 10 เห็ น ว่ า ที่
ห้างสรรพสิ นค้าและร้านขายยา ตามลําดับ นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40 มีความเห็นว่าหน้ากากผ้าที่พฒั นาขึ้น
ควรวางขายในช่ วงราคา 40-49 บาท ส่ วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 37 และร้อยละ 17 คิ ดว่าระดับราคาควรอยู่ที่ 30-39
บาท และ 50 บาทขึ้นไป ตามลําดับ ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาหน้ากากผ้าทัว่ ไปที่ไม่มีฟังก์ชน่ั พิเศษในท้องตลาด
จะเห็นได้ว่าหน้ากากที่พฒั นาขึ้นจะสามารถวางจําหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าประมาณสองเท่า อย่างไรก็ตามต้นทุน
ในการผลิตหน้ากากผ้าในงานวิจยั นี้ จะสู งกว่าการผลิตหน้ากากผ้าธรรมดา เนื่ องจากมีการเพิ่มวัตถุดิบหลัก เช่น ผ้า
ไม่ถกั ไม่ทอ สารละลายไมโครแคปซู ลนํ้ามันหอมระเหย ค่าใช้จ่ายในการผลิต และ ค่าแรงงาน ดังนั้นหากจะมีการ
วางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ควรคํานึงถึงการตั้งราคาขายเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

สรุ ป

จากการสํารวจความพึ งพอใจของผูบ้ ริ โภคต่ อแผ่นตัวอย่างกลิ่ นนํ้ามันหอมระเหยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความชอบกลิ่นเปปเปอร์ มิ้นท์มากที่ สุด และไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 90 มีความสนใจจะซื้ อผลิตภัณฑ์ที่พฒั นาขึ้ นหากมีวางจําหน่ าย ในร้าน
สะดวกซื้ อ โดยจะมีราคาสู งกว่าหน้ากากผ้าธรรมดาในท้องตลาดสองเท่า จากผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถนํามาใช้
เป็ นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุ งหน้ากากผ้าธรรมดาให้มีความแตกต่าง มีความน่ าสนใจเพื่อเพิ่มทางเลือก
ใหม่ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจําลองทางจลนพลศาสตร์ ของสี ของขนมปั ง โดยอบขนมปั งที่ อุณหภูมิ
150, 175 และ 200°C แล้วทําการเก็บค่าสี ดว้ ยภาพถ่ายผิวขนมปั งและแปลงค่าสี ในระบบ RGB เป็ นค่าสี ในระบบ CIELAB
โดยพบว่าค่าความสว่าง L* ค่าสี แดง R,ค่าสี เขียว G มีค่าลดลงตามเวลาตามรู ปแบบของจลนพลศาสตร์เคมีลาํ ดับที่ 0 และค่า
สี ฟ้า B ลดลงแบบพลศาสตร์ เคมีลาํ ดับที่ 1 ผลของอุณหภูมิสามารถอธิ บายได้ดว้ ยสมการอาร์รีเนี ยส สําหรับ a* (ค่าสี เขียวแดง) และ b* (ค่าสี น้ าํ เงิน-เหลือง) ที่ 150, 175 และ 200°C มีกราฟเมื่อเทียบกับเวลาอบเป็ นเส้นตรง, ซิ กมอยด์ และรู ประฆัง
ควํ่าตามลําดับ มีซ่ ึงไม่สามารถอธิบายโดยสมการจลนพลศาสตร์เคมีทวั่ ไป และค่าความแตกต่างของสี ΔE* มีค่าเพิ่มขึ้นมาก
ในช่วงแรกของการอบก่อนที่ จะค่อยๆคงที่ และไม่สามารถหาได้โดยสมการจลนพลศาสตร์ เคมีทว่ั ไป ดังนั้น การตรวจ
ติ ดตามสี ที่บริ เวณผิวหน้าขนมปั งขณะอบด้วยค่า L*, R, G และ B ด้วยสมการจลนพลศาสตร์ สามารถใช้ในการเลื อ ก
อุณหภูมิที่ใช้อบขนมปั ง เพื่อให้ได้สีของขนมปั งที่ตอ้ งการได้
คําสําคัญ: การอบ, ขนมปั ง, จลนพลศาสตร์, สี

Abstract

The objective of this research was to develop the kinetic model of bread crust color change during baking. The
bread was baked at 150, 175 and 200 °C and its top surface color was imaged. The RGB color values were recorded and
converted into the CIELAB. It was found that the lightness, L* values, and the R (red value) and G (green value) were
decreased but B (blue value) decreased over time following the kinetic reaction with zero and first orders, respectively. The
effect of temperature on the reaction rates was perfectly expressed by the Arrhenius equation. The kinetics of a* (greenred) and b* (blue-yellow) values at 150, 175, 200 °C showed linear, singmoidal and bell shapes, respectively. Which cannot
explained by standard kinetics equation. Color Difference value ΔE* is greatly increased in the beginning of baking before
gradually stabilizing and cannot explained by standard kinetics equation. In conclusion, monitoring the bread color change
using L*, R, G and B with a simple kinetic model can be used to select the temperature at which the bread is baked to get
the desired color of the bread.
Keywords: baking, bread, color, kinetic
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คํานํา

ขนมปั งเป็ นผลิตภัณฑ์เบเกอรี ชนิ ดหนึ่ ง เป็ นอาหารที่ให้พลังงานสู ง มีส่วนประกอบหลักคือแป้ งสาลี โดย
ขนมปั งนั้นอยู่คู่กบั มนุษยชาติมาอย่างยาวนาน โดยคาดว่ามีจุดเริ่ มต้นมาจากทางยุโรปก่อนที่จะเผยแพร่ ไปยังอียิปต์
และเผยแพร่ ต่อไปยังแถบเมดิเตอร์ เรเนี ยน และหลังจากนั้นก็เผยแพร่ มาทางเอเชีย โดยในช่วงแรกนั้นขนมปั งยังไม่
เป็ นที่นิยมของชาวเอเชียทางซี กตะวันออกเนื่ องจากยังมีความนิยมที่จะบริ โภคข้าว และแป้งสาลีมกั จะถูกนํามาผลิต
อาหารประเภทเส้น เช่น บะหมี่มากกว่า แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวเอเชียทางซี กตะวันออกได้มีการติดต่อ
กับทางซี กโลกตะวันตกมากขึ้น และทําให้ความนิยมในการบริ โภคขนมปังและผลิตภัณฑ์เบเกอรี อื่นๆสู งมากขึ้น ซึ่ ง
รวมถึงการบริ โภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี ในประเทศไทยด้วย และช่วงสงครามเวียดนามได้มีทหารชาวอเมริ กาจํานวน
มากได้เข้ามาสร้างฐานทัพในประเทศไทย ทําให้เกิดความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมเบเกอรี และเกิดความนิ ยมการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี เพิ่มขึ้ นเป็ นอย่างมาก (จิตรธนา และอรอนงค์, 2553) และเนื่ องจากความนิ ยมการบริ โภค
ผลิ ต ภัณ ฑ์เ บเกอรี ที่สู งในประเทศไทย การพัฒ นาคุ ณ ภาพของขนมปั งก็เ ป็ นอี กวิ ธีหนึ่ งที่ จะช่ วยในการดึ ง ดู ด
ผูบ้ ริ โภคและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับผูผ้ ลิตรายอื่นได้ โดยสี ผิวของขนมปั งก็เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ช่วยให้
คุ ณภาพของขนมปั งดี ข้ ึ น (Rosell, 2019) ซึ่ งการเกิ ดสี ของขนมปั งขณะอบนั้นเกิ ด จากปฏิ กิริยาเมลลาร์ ดซึ่ งเป็ น
ปฏิกิริยาระหว่างกรดอะมิโนและนํ้าตาลรี ดิวซ์ (Capuano et al., 2008) และปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันซึ่ งเป็ นปฏิกิริยา
การสลายตัวของนํ้าตาล (Zanoni et al., 1995) โดยทั้งสองปฏิ กิริยามีอุณหภูมิ, pH และค่า water activity เป็ นปั จจัย
สําคัญในการเกิดปฏิกิริยา ซึ่ งในงานวิจยั นี้ จะทําการศึกษาผลของอุณหภูมิ 150, 175 และ 200°C ต่อค่าสี ผิวของขนม
ปั งทั้งในระบบสี แบบ RGB และ L*a*b* และนํามาสร้างสมการจลนพลศาสตร์ เพื่อที่ จะอธิ บายค่าสี ของขนมปั งที่
อุณหภูมิต่างๆ และนําไปพัฒนากระบวนการผลิตเบเกอรี ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมตัวอย่ างขนมปั ง
เตรี ยมขนมปังโดยใช้แป้งขนมปัง 1000 กรัม ยีสต์ผง 10 กรัม นํ้าตาล 120 กรัม เกลือ 15 กรัม นมผง 40 กรัม
ไข่ไก่ 50 กรัม เนยขาว 100 กรัม นํ้า 620 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันและนวดโดยเครื่ องนวดแป้ งแบบสองแขน (KM10 กิ ตติ วฒั นา ประเทศไทย) เป็ นระยะเวลา 15 นาที และนํามาบ่มที่ อุณหภูมิห้องเป็ นระยะเวลา 1 ชัว่ โมงโดยใช้
พลาสติกห่ ออาหารห่ อผิวหน้าโดเพื่อลดการสู ญเสี ยความชื้ น ก่อนจะนํามาแบ่งและปั้ นเป็ นก้อนกลมโดยมีน้ าํ หนัก
ก้อนละ 70 กรัม และบ่มที่ อุณหภูมิห้องอีก 1 ชัว่ โมง 30 นาที โดยใช้พลาสติกห่ ออาหารห่ อผิวหน้าโดเช่ นเดี ยวกัน
และอบโดยใช้เตาอบไฟฟ้ า (SM-C6Q Uki Food Technology ประเทศไทย) ที่ อุณหภูมิ 150, 175 และ 200°C เป็ น
ระยะเวลา 20 นาที โดยเก็บตัวอย่างทุก 2 นาที
การบันทึ กค่ าสี ของขนมปั ง
ทําการบันทึกค่าสี ของขนมปั งโดยดัดแปลงมาจากวิธีการของ Leo´n et al.(2006) โดยการถ่ายรู ปด้วยกล้อง
ดิจิตอลซึ่ งตั้งห่างจากตัวอย่าง 22.5 เซนติเมตร และแหล่งกําเนิดแสงจากหลอดไฟ LED 18 W อุณหภูมิสี 6500 K ดัง
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Fig. 1 และรู ปจะถูกจัดเก็บเป็ นไฟล์ JPG ที่ความละเอียด 4128x3096 พิกเซล ลงในระบบคอมพิวเตอร์ (Intel Celeron
1005M 1.90GHz) และทําการใช้ซอร์ฟแวร์ Affinity Painter เพื่อทําการบันทึกค่าสี ในระบบ RGB ของขนมปัง

Fig. 1 Image acquisition system
ทําการแปลงค่าสี ในระบบ RGB เป็ นค่าสี ในระบบ XYZ โดยใช้สมการจาก Castro et al. (2017) Equations 1, 2, 3, 4
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1.055
𝑟𝑟 =
R
⎨
⎩ 12.92
⎧

G + 0.0552.4
1.055
𝑔𝑔 =
G
⎨
⎩ 12.92
⎧

B + 0.0552.4
1.055
𝑏𝑏 =
B
⎨
⎩ 12.92
⎧

R
> 0.04045
255
R
<= 0.04045
255

โดย

G
> 0.04045
255
G
<= 0.04045
255

โดย

B
> 0.04045
255
B
<= 0.04045
255

โดย

(1)

(2)

(3)

โดย R,G,B คือค่าสี แดง, สี เขียว และสี ฟ้าในระบบ RGB ตามลําดับ มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0–255 และ r, g, b คือ normalized
values ของค่าสี ในระบบ RGB
𝑥𝑥
0.4124 0.3576 0.1805 𝑟𝑟
�𝑦𝑦� = 100 �0.2126 0.7152 0.0722� �𝑔𝑔�
𝑧𝑧
0.0193 0.1192 0.9505 𝑏𝑏
x
y
z
X=
;Y = ;Z =
Xn
Yn
Zn

(4)
(5)

โดย Xn, Yn, Zn คือค่าของสี ขาว ในระบบ XYZ โดยมีแหล่งกําเนิดแสงที่ความสว่าง D65 ใช้มาตรฐานการรับภาพ
แบบมาตรฐาน CIE 1964 มีค่า Xn = 95.05, Yn = 100, Zn = 108.9 และทําการแปลงค่าสี เป็ นระบบ L*a*b* จาก
Equations 6, 7, 8
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𝑌𝑌 > 0.008856
𝑌𝑌 ≤ 0.008856

โดย

𝑎𝑎 ∗ 500(𝑋𝑋1/3 − 𝑌𝑌1/3 )
𝑏𝑏 ∗ 200(𝑌𝑌

1/3

− 𝑍𝑍

1/3

)

(6)
(7)
(8)

โดยค่า L* คือค่าความสว่างของสี ผิวของขนมปัง มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100
a* คือค่าสี เขียว – แดงของสี ผิวของขนมปั ง มีค่าตั้งแต่ -128 ถึง 127
b* คือค่าสี น้ าํ เงิน - เหลืองของสี ผิวของขนมปัง มีค่าตั้งแต่ -128 ถึง 127
การศึกษาสมการจลนพลศาสตร์
สมการจลนพลศาสตร์คือสมการที่ใช้อธิ บายอัตราการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งต้นไปเป็ นสารผลิตภัณฑ์
โดยปฏิกิริยาเคมีที่พบในอาหารมักเป็ นชนิดลําดับที่ 0 ถึงลําดับที่ 2 (วราภรณ์, 2560) โดยสามารถอธิ บายได้โดย
Equation 9

โดย

𝑑𝑑𝐶𝐶𝑠𝑠
= 𝑘𝑘𝐶𝐶𝑠𝑠𝑛𝑛
𝑑𝑑𝑑𝑑

(9)

= ค่าสี ของขนมปัง
n = ลําดับของสมการจลนพลศาสตร์
𝑑𝑑𝐶𝐶
= อัตราการเปลี่ยนสี ของขนมปังที่อบเมื่อเวลาผ่านไป
𝑑𝑑𝑑𝑑
โดยเมื่ออุณหภู มิที่ใช้อบเปลี่ ยนไป ค่าอัตราการเปลี่ ยนสี ของขนมปั งที่ อบเมื่ อเวลาผ่านไปอาจจะเปลี่ยนไปด้วยซึ่ ง
สมการอารี ยเ์ นียสเป็ นอีกสมการหนึ่งที่ถูกนํามาใช้ในการอธิ บายการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเปลี่ยนสี ของขนมปั งเมื่อ
อุณหภูมิเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่ งสมการอารี ยเ์ นียสสามารถเขียนได้ดงั นี้ (Equation 10)
𝐶𝐶𝑠𝑠

𝑠𝑠

โดย

𝑘𝑘 = 𝐴𝐴0 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(−

𝐸𝐸𝑎𝑎
)
𝑅𝑅𝑅𝑅

(10)

A0 = ค่าคงที่ pre-exponential constant
Ea = ค่าพลังงานกระตุน้ (Cal/mol หรื อ J/mol)
R = ค่าคงที่ของแก๊ส = 1.987 cal/mol.K = 8.314 J/mol.K
T = อุณหภูมิ (K)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

หลังจากทําการอบขนมปั งที่ อุณหภูมิ 150, 175 และ 200°C จาก Fig. 2 พบว่าค่าความสว่าง L* มีค่าลดลง
ตามจลนพลศาสตร์ ลาํ ดับที่ 0 โดยมีค่าคงที่ ของปฏิ กิริยา (k) ที่ อุณหภูมิ 150, 175 และ 200°C มีค่าเท่ากับ 0.0749,
1.3072 และ 3.0118 ตามลําดับ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น อัตราการลดลงของค่า L* จะมากยิง่ ขึ้น โดยพบ
ค่าคงที่ของปฏิกิริยา k เมื่อนํามาพลอตกราฟกับค่าอุณหภูมิที่ใช้ในการอบขนมปั งจะมีความสัมพันธ์กบั อุณหภูมิใน
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รู ปแบบสมการเส้นตรง k = 0.0587T - 8.8145 โดยการลดลงของค่า L* นั้น คาดว่าเป็ นผลจากจากปฏิกิริยาเมลลาร์ ด
และคาราเมลไลเซชันซึ่ งส่ งผลให้ขนมปั งมีสีที่เข้มมากขึ้ น (Purlis และ Salvadori, 2007) และจาก Fig. 3 พบว่าที่
อุณหภู มิ 150 และ 175 °C ค่ าสี แดง R นั้นมี อตั ราการเปลี่ ยนแปลงที่ น้อยมากในขณะที่ อุณหภู มิ 200°C พบการ
เปลี่ยนแปลงของ ค่า R ที่มากกว่าอย่างเห็นได้ชดั โดยค่า R นั้นอธิ บายได้ดว้ ยสมการจลนพลศาสตร์ เคมีลาํ ดับที่ 0
โดยมีค่าคงที่ของปฏิกิริยา (k) อุณหภูมิ 150, 175 และ 200 °C มีค่าเท่ากับ 0.0195, 0.2039 และ 5.4558 min-1 โดยจาก
สมการอารี ยเ์ นียส R มีค่าพลังงานกระตุน้ (Ea) = 187.564 kJ/mol, A0= 2.78*1021, R2 = 0.9908 และจาก Fig. 4 พบว่า
ค่าสี เขียว G นั้นค่าลดลงเมื่อใช้เวลาอบขนมปั งที่มากขึ้นเช่ นเดียวกับค่า L* และ R โดยมีค่าคงที่ของปฏิกิริยา (k) ที่
อุณหภูมิ 150, 175 และ 200 °C มีค่าเท่ากับ 0.8095, 3.7645 และ 8.5593 min-1 ตามลําดับ มีค่าพลังงานกระตุน้ (Ea)
เท่ากับ -78.513 kJ/mol, A0= -1.15*108, R2 = 0.9263
k = 0.0749
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Fig. 2 Bread surface lightness (L) of bread during baking at 150, 175 and 200°C (A) and the relative between k
and temperature (B)

(A)

(B)

Fig. 3 Red color value (R) of bread during baking at 150, 175 and 200 °C (A) and the relative between k and
temperature (B)
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Fig. 4 green color value (G) of bread during baking at 150, 175 and 200 °C (A) and the relative between k and
temperature (B)
จาก Fig. 5 และ Fig. 6 สําหรับการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของ B (ค่าสี ฟ้า) ของขนมปังนั้นพบว่า ค่า B มีค่าลดลง
เมื่ อใช้เวลาในการอบที่ มากขึ้ นโดยจะลดลงอย่างรวดเร็ วในช่ วงแรกของการอบและค่อยๆมี การเปลี่ ยนแปลงที่
น้อยลงซึ่ งสามารถอธิ บายได้โดยใช้สมการจลนพลศาสตร์ ลาํ ดับที่ 1 โดยมีค่าคงที่ การเกิ ดปฏิ กิริยา (k) ที่ อุณหภูมิ
150, 175 และ 200 °C มีค่าเท่ากับ 0.019, 0.032 และ 0.051 min-1 ตามลําดับ และสามารถอธิ บายได้โดยใช้ส มการ
อารี ยเ์ นี ยสในการอธิ บายได้โดยมีค่าพลังงานกระตุน้ (Ea) -32.871 kJ/mol, A0= 1.59*10-27, R2 = 0.999 และสําหรับ
ค่า ΔE* นั้นซึ่ งเป็ นค่าความแตกต่างของสี สามารถหาได้จากค่า L*, a* และ b* จาก Equation 11
(11)

∆𝐸𝐸 ∗ = �∆𝐿𝐿∗2 + ∆𝑎𝑎∗2 + ∆𝑏𝑏 ∗2

โดยพบว่าค่า ∆𝐸𝐸 ∗ ไม่สามารถอธิ บายได้สมการจลนพลศาสตร์ทวั่ ไปได้ และพบว่าในช่วงแรกของการอบ ค่า ∆𝐸𝐸∗
มีค่าเพิ่มขึ้นตามเวลา และเมื่อเวลาผ่านไปก็มีอตั ราการเพิ่มที่ลดลง
0.06
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Fig. 5 the relative between logarithm of blue color (B) and the time (A) and the relative between k and
temperature (B)
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Fig. 6 total color change value (ΔE*) of bread during baking at 150, 175 and 200°C
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Fig. 7 a* value (green - red) of bread during baking at 150, 175 and 200°C (A), b* value (blue - yellow) of bread
during baking at 150, 175 and 200°C (B)
เมื่ อพิ จารณา Fig. 7 พบว่ากราฟค่ าสี a* (ค่ าสี เขี ยว-แดง) และ b* (ค่ าสี น้ าํ เงิ น-เหลื อง) นั้นมี ลกั ษณะที่
ใกล้เคียงกันคือที่อุณหภูมิ 200°C นั้นกราฟจะเป็ นรู ประฆังควํ่า และที่อุณหภูมิ 175°C กราฟมีรูปร่ างเป็ นกราฟแบบ
ซิ กมอยด์ และที่อุณหภูมิ 150°C กราฟนั้นเป็ นรู ปเส้นตรง ซึ่ งไม่สามารถอธิ บายโดยสมการจลนพลศาสตร์เคมีทว่ั ไป
ได้ โดยพบว่าที่อุณหภูมิ 175 และ 200°C นั้นสี ของขนมปั งจะมีค่าออกไปทางสี แดง ส่ วนที่อุณหภูมิ 150°C พบว่าค่า
a* ของขนมปั งไม่ได้มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างมี นัยสําคัญ ส่ วนค่ า b* เมื่ อใช้เวลาอบที่ มากขึ้ นพบว่าค่ า b* มี ค่าที่
เพิ่มขึ้ นเรื่ อยๆ ยกเว้นที่ อุณหภูมิการอบที่ 200°C ที่ เมื่อเวลาการอบมากกว่า 6 นาที จะมีค่าลดลงเรื่ อยๆ จนเข้าใกล้
ค่าที่จุดเริ่ มต้นที่ 20 นาที คาดว่าเป็ นผลจากการที่ขนมปั งเกิดการไหม้และมีสีใกล้เคียงสี ดาํ มากขึ้น ทําให้ความเป็ นสี
แดงสี แดงลดลงค่า a* จึงลดลง

สรุ ป

ในการอบขนมปั งที่อุณหภูมิต่างๆพบว่า เมื่อใช้อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทําให้อตั ราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มมากขึ้น
ซึ่ งเกิดจากปฏิกิริยาเมลลาร์ดและคาราเมลไลเซชัน โดยผลของสองปฏิกิริยาข้างต้นทําให้ค่าความสว่าง L* ของขนม
ปังมีค่าลดลง ซึ่ งการที่ค่าความสว่างลดลงก็ทาํ ให้ค่าสี R, G และ B มีค่าลดลงด้วยเช่นกัน และจากค่า b* ทําให้ทราบ
ว่าสี ของขนมปั งจะมีสีเหลืองมากขึ้ นเมื่อใช้เวลาอบมากขึ้ นยกเว้นที่ อุณหภูมิ 200°C ที่ ค่า b* จะลดลงหลังจากอบ
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มากกว่า 6 นาที โดยค่า a* นั้นมีลกั ษณะของการเปลี่ยนแปลงสี ใกล้เคียงกับค่า b* และที่ 200°C และค่าสี L*, R, G
สามารถติดตามได้ดว้ ยสมการจลนพลศาสตร์ ลาํ ดับ 0 และค่า B สามารถติดตามด้วยสมการจลนพลศาสตร์ ลาํ ดับ 1
ซึ่ งจะสามารถนําค่าเหล่านี้ ไปทํานายค่าสี ของขนมปั งระหว่างการอบ พัฒนากระบวนการผลิตขนมปั งให้ได้ขนมปั ง
ที่มีคุณภาพดีข้ ึนไปได้
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Abstract
Due to the content of long-chain saturated fatty acids (C14:0-C18:0) in milk cream and
more interest in plant-based products of consumers in the present time, it may force the
increasing demand for alternative non-dairy creams, such as vegetable oil emulsions.
Therefore, the influence of the vegetable oil phase (rice bran oil, coconut oil, and 1:1 rice bran:
coconut oils blend) on the physical characteristics and stability of 35 wt% oil-in-water emulsion
was studied in this work by comparing with commercial milk cream. The solid fat content
profile of blended oil emulsion showed the most similarity to that of the commercial sample.
All emulsions showed the shear thinning behavior and the highest viscosity was observed for
commercial milk cream. Polydispersity index values of less than 0.3 were found for all samples,
indicating a monomodal size distribution. However, the commercial milk cream had the largest
droplet size of approximately 1193 nm. The results were consistent with the microstructure
observed through the light-microscope. The emulsion made with blended oil had the highest
stability even after storage for 42 days. The results suggested that the emulsion made with the
blended oil between rice bran and coconut oils could be used to imitate milk cream.
Furthermore, this vegetable oil emulsion has a potential to replace the milk cream in some food
products such as ganache.
Keywords: Milk cream, Oil-in-water emulsion, Physical characteristics, Storage stability,
Vegetable oil type
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Introduction
Milk cream is one kind of oil-in-water emulsion that usually contained 30-40 wt% fat
which is widely used as an ingredient in sweet and savory dishes, such as ice cream, desserts,
confectionery, cakes, and soup (Deosarkar et al., 2016). However, the content of long-chain
saturated fatty acids, i.e., myristic acid (C14:0; ∼11%), palmitic acid (16:0; ∼31%), stearic acid
(18:0; ∼12%) (Mansson, 2008), and the increase of consumer’s interest in plant-based products
may force the reduction uses of milk cream and the increasing demand of the alternative nondairy creams, in the present time. The non-dairy creams or imitation milk creams had been
prepared in some previous works using hydrogenated vegetable fat and palm oils (Adriana and
Andrzej, 2019; Shamsi et al., 2002). However, there is no or less research studied on production
of milk cream analogue from rice bran oil and coconut oil.
Rice bran oil contains a balancing fatty acids profile, which the major fatty acids are
oleic acid (C18:1; ∼42%), linoleic acid (C18:2; ∼32%), and palmitic acid (C16:0; ∼21%)
(Kupongsak and Sathitvorapojjana, 2017). This oil is also a rich source of unsaponifiable
compounds (i.e., γ-oryzanol and phytosterols) that having a health benefit especially
cholesterol-lowering potential (Pal and Pratap, 2017). More than 90% of total fatty acids in
coconut oil are saturated fatty acids included lauric acid (C12:0; ∼47%), myristic acid (C14:0;
∼19%), palmitic acid (C16:0; ∼9%), caprylic acid (C8:0; ∼8%), and capric acid (C10:0; ∼6%)
(Kupongsak and Sathitvorapojjana, 2017). Even though coconut oil composes largely of
saturated fatty acids, it is a source of medium-chain fatty acids (C8:0-C12:0), which may
protect fat deposition on the organs and blood vessels. Thus, coconut oil is not considered as a
potential atherogenic fat as reported for oil containing long-chain saturated fatty acids.
Moreover, a very small amount of cholesterol present in the coconut oil is also reported
(Boemeke et al., 2015). Therefore, the emulsion cream made from healthy vegetable oils, such
as rice bran oil and coconut oil, should be recommended for imitation milk cream.
Oil-in-water emulsion is a system consisting of small oil droplets dispersed in an
aqueous continuous phase. The type and composition of oil phase were reported as the main
parameters affected the characteristics and stability of emulsion system. Hence, in this work,
the influence of the oil phase (rice bran oil, coconut oil, and rice bran: coconut oils blend; 1:1)
on the physical characteristics and stability of vegetable oil-in-water emulsion was studied.
Materials and Methods
Materials
Commercial milk cream (35% fat from dairy milk containing carrageenan as a
thickener), edible rice bran oil (Thai Edible Oil Co., Ltd.) and coconut oil (Thai Pure Coconut
Co., Ltd.) were purchased from a local supermarket in Bangkok, Thailand. Diacetyl tartaric
acid ester of mono- and diglycerides (DATEM) was provided by Berli Jucker Public. Co., Ltd.
(Bangkok, Thailand). Sodium caseinate (93.7% protein) and maltodextrin (DE 18-20) were
obtained from Vicchi Enterprise Co., Ltd. (Bangkok, Thailand). Analytical grade di-potassium
phosphate (K2HPO4) was a product of Ajax Finechem Pty Ltd. (New South Wales, Australia).
Oil-in-water emulsion preparation
Vegetable oil emulsions comprising 35 wt% oil and 65 wt% aqueous phases were
produced using the modified method from Wanthong and Klinkesorn (2020). The aqueous
phase was prepared by dispersing all of dry materials (2 wt% sodium caseinate, 2.5 wt% refined
sugar, 2.5 wt% maltodextrin, 0.5 wt% DATEM, and 0.15 wt% di-potassium phosphate) in
distilled water. The aqueous solution was heated to 80°C using a magnetic hot plate stirrer
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(SCHOTT Instrument GmbH, D-55122 Mainz, Germany) at a speed of 500 rpm for 15 minutes
to prevent the lump formation. Then, the different hot oil phases (rice bran oil, coconut oil, and
1:1 (w/w) blend of rice bran and coconut oil) were separately mixed with the aqueous phases
and homogenized at 9500 rpm for 4 minutes using a handheld high-speed homogenizer (UltraTurra®xT25 basic, Ika®-Werke Gmbh & Co., Staufen im Breisgau, Germany). These coarse
emulsions, thereafter, were passed through the two-stage high- pressure value homogenizer
(15MR-8TA, APV Gaulin, Inc., Wilmington, MA, USA) applying the pressure of the first and
second stages of 1500 and 500 psi, respectively. The prepared emulsions were then kept at
≈ 4°C in a refrigerator for 24 h before the measurement of the characteristics and stability.
Solid fat content measurement
The solid fat content (SFC) of vegetable oil emulsions and commercial cream was
measured using a differential scanning calorimeter (DSC) (Pyris 1, Perkin Elmer, MA, USA)
according to the modified method from Mahisanunt et al. (2020). In brief, each sample was
weighed (5±0.5 mg) and hermetically sealed in a stainless-steel pan. The samples were heated
from 25 to 90°C and then held for 5 minutes at 90°C before cooled to -40°C at a rate of
10°C/min. After holding for 5 minutes, the sample pan was heated from -40 to 90°C at the
same rate and the melting profile was recorded. Then, the SFC was determined using the
continuous integration of the DSC melting curve at different temperatures.
Viscosity measurement
The viscosity of all samples was measured at 25ºC using a rotational viscometer (DVIII+, AMETEK Brookfield, MA, USA) with a UL adapter. Approximately 15 ml of emulsions
and milk cream was placed in a cylindrical tube chamber. The spindle rotational speed ranging
from 10 to 100 rpm was applied and the apparent viscosity at various shear rates was recorded.
Droplet size and distribution measurement
The emulsion samples and milk cream were diluted with distilled water, then
approximately 1 ml of diluted samples was transferred into the disposable polystyrene cuvette.
The sample cuvettes were placed inside the dynamic light scattering instrument (Zetasizer
Nano series-Zen 3600, Malvern Instruments, Worcestershire, UK). Then, the droplet size and
distribution were analyzed at 25ºC and expressed in the term of Z-average and particle size
distribution index (PDI), respectively.
Microstructure observation
The microstructure of emulsions was explored using a light microscope (Axio Imager
MI, Carl Zeiss Pte Ltd., Germany) at an objective magnification of 40×. The samples were
diluted 50 times with distilled water. A drop of diluted emulsions was placed on microscope
slides, and a coverslip was then carefully placed on a top of each slide. After that, at least 5
images of each slide were recorded by digital image processing software (Image-Pro PlusTM,
version 6).
Stability index measurement
Each vegetable oil emulsion and commercial milk cream (∼10 ml) were placed in a
glass test tube (16 mm diameter and 150 mm height) and sealed with a screw cap. The total
height of emulsion (HE) was measured before storing the sample tubes in a refrigerator at ∼ 4ºC
for 42 days. During storage, the height of the serum layer (HS) from the bottom of sample tubes
was recorded. The stability index (% SI) was calculated as 100 - (HS/HE)
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Statistical analysis
Data from three replications and at least twice measurements were analyzed using a
one-way analysis of variance (ANOVA). Duncan’s multiple range test was used to test the
significance of differences among mean values at p < 0.05 significance level.
Results and Discussion
Solid fat content
Solid fat content (SFC) is an important factor for the texture and mouthfeel of cream.
In this work, the SFC of vegetable oil emulsions and milk cream as a function of temperature
(from -10 to 40°C) was measured and shown in Fig. 1A. The results showed that all samples
had an SFC of ∼ 100% at -10°C and this decreased to ∼ 0% when the temperature increased
above 30°C. The coconut oil emulsion (COE) had the highest SFC values followed by the
emulsion of blended oil (BOE), and rice bran oil (ROE), respectively. Principally, the SFC of
emulsion or cream at a specific temperature related to the fatty acid composition of oil droplets
as the higher saturated fatty acids, the higher SFC (Mutoh et al., 2001). The literature reported
that coconut oil, rice bran oil, and their 1:1 (w/w) blend had approximately 93, 25, and 64% of
saturated fatty acids, respectively (Bhatnagar et al., 2009). From our results, the most similar
solid fat content profile compared with the commercial milk cream (∼58% saturated fatty acids;
Shamsi et al., 2002) could be noted for blended oil emulsion.
(A)

(B)

Fig. 1 Solid fat content curve (A) and apparent viscosity as a function of the shear rate (B) of
vegetable oil emulsions (ROE = rice bran oil; COE = coconut oil; BOE = blended oil) and
commercial milk cream (CMC)
Apparent viscosity
Apparent viscosity as a function of shear rate was reported to describe the flow behavior
of emulsion samples (Fig. 1B). All vegetable oil emulsions exhibited a shear thinning nonNewtonian behavior as seen when the shear rate increased, the viscosity was decreased (Gulao
et al., 2018). Moreover, the different vegetable oils in this study showed less effect on the
apparent viscosity of prepared emulsions with the values ranging from 14.1–18.3, 12.6–16.2,
and 13.0-16.4 mPas for rice bran oil, coconut oil, and blended oil emulsions, respectively. As
expected, the commercial milk cream showed the highest viscosity ranged between 38.9 and
73.6 mPas. This result may be due to the fact that the commercial product contains carrageenan
as a thickener caused an increase in viscosity of the cream. These results were consistent with
the previous work which reported that the oil type had less effect on emulsion viscosity than
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the concentration of oil droplets and stabilizer or thickener content in the continuous aqueous
phase (Kowalska et al., 2020).
Droplet size and distribution
Generally, milk cream is an oil-in-water emulsion consisting the oil droplets that are
dispersed in an aqueous phase. In this work, therefore the various vegetable oil-in-water
emulsions were produced to imitate a dairy cream. The droplet size and distribution of prepared
emulsions and commercial milk cream are shown in Table 1. Among the vegetable oil
emulsions, rice bran oil emulsion had the largest droplet size approximately 600 nm which
significantly larger than coconut oil emulsion (∼ 502 nm), but not significant different with the
blended oil emulsion (∼ 552 nm). Larger oil droplets in rice bran oil emulsion when compared
with the coconut oil emulsion could be correlated to the higher level of long-chain triglycerides
in rice bran oil than coconut oil (Lu et al., 2020). However, all vegetable oil emulsions had
smaller oil droplets compared with commercial milk cream (∼ 1193 nm, p < 0.05). This may
be due to the different processing conditions, emulsifier types and concentrations, and aqueous
phase compositions used for production of the prepared emulsion from the commercial cream.
The consistent effect of such parameters on emulsion droplet size had been studied and reported
in the previous works (Zhao et al., 2017). The polydispersity index or PDI is a dimensionless
measurement determining the droplet size distribution in an emulsion. The PDI values of all
vegetable oil emulsions prepared in the present work included the commercial milk cream were
less than 0.3 indicating a unimodal distribution and being considered suitable values
(Wanthong and Klinkesorn, 2020).
Table 1 Droplet size (Z-Average) and polydispersity index (PDI) of vegetable oil emulsions
and commercial milk cream
Sample
Z-Average (nm)
PDI
a
Commercial milk cream
1192.64 ± 41.77
0.131 ± 0.022b
Rice bran oil emulsion
598.26 ± 78.96b
0.267 ± 0.046a
Coconut oil emulsion
501.96 ± 50.20c
0.232 ± 0.060a
Blended oil emulsion
551.87 ± 26.19bc
0.268 ± 0.034a
a,b,c
Mean values superscripted with different lowercase within the same column indicate
significant difference (p < 0.05)
Microstructure
The microstructure of samples observing via optical light microscope (Fig. 2) indicated
that all prepared vegetable oil emulsions and commercial milk cream were stable to droplets
flocculation. There was no evidence of droplet aggregation in the samples. Most of the oil
droplets were individually dispersed in a continuous phase and the largest size of droplets in
commercial milk cream (Fig. 2D) was noted in consistent with the droplet size and distribution
results described above.
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A

B

C

D

Fig. 2 Optical light microscopic images of vegetable oil emulsions (A = rice bran oil;
B = coconut oil; C = blended oil) and commercial milk cream (D)
Stability index
The physical stability of samples was monitored during storage at 4°C for 42 days and
the obtained results are shown in Fig. 3. There was no phase separation observed for the
emulsions produced with various vegetable oils included the commercial milk cream after
storage for 1 and 14 days (Fig. 3A-3C). At the 21 days of storage, the serum phase around 1-2
mm at the bottom of the commercial milk cream (CMC) began to separate. This serum fraction
slightly increased with the storage time to around 3–4 mm after a 42-day storage period. The
coconut oil emulsion was the least stable sample among prepared vegetable oil emulsions with
showed unstable at 42 days of storage (Fig. 3A and 3G). The most stable emulsion throughout
the storage period was found for rice bran oil and blended oil emulsions with no visually
observed serum fraction. The least stability of coconut oil emulsion at 4°C was probably
because almost all of the coconut oil droplets in emulsion could be crystallized and became
solid crystals. After longer storage time, they tended to undergo polymorphic transitions, which
led to a change in the shape and induced particle aggregation. For rice bran oil and blended oil
emulsion, there was a remaining liquid oil fraction in the droplets which less prone to crystallize
and not many polymorphic transitions. As result, more storage stability was observed in these
emulsions than coconut oil emulsion (Qian et al., 2013).
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Fig. 3 Stability index (A) and visual appearance of vegetable oil emulsions and cream stored
at 4 °C for 42 days (B = 1 day, C = 14 days, D = 21 days, E = 28 days, F = 35 days, and G =
42 days). The samples from the left to the right side are commercial milk cream (CMC), rice
bran oil emulsion (ROE), coconut oil emulsion (COE), and blended oil emulsion, (BOE),
respectively.
Conclusion
This work suggested that the 1:1 (w/w) blend between rice bran oil and coconut oil
could be used as an oil phase to imitate the liquid dairy cream according to the studied
formulation and processing conditions. These blended oil emulsions showed a similar solid fat
content profile to that of commercial milk cream. Small droplet size (< 600 nm) with narrow
and homogeneity distribution (PDI < 0.3) of blended oil emulsions supported the prolonged
stability at a refrigerated temperature (∼ 4°C) storage. The possible application to replace a
milk cream with this vegetable oil emulsion in food products such as ganache has seemed to
be potential application and it will be carried out in our next study.
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Abstract
The present study aims to investigate the effect of processing cycles on the physical
and mechanical properties of polyethylene terephthalate (PET) prepared by melt extrusion
process. The samples were prepared by melting PET pellets using a twin-screw extruder with
a processing temperature range of 120-280℃ and screw speed of 130 rpm. The melting process
of PET pellets was carried out from 1 to 6 cycles to simulate recycled PET (rPET). The results
showed significant changes in physical and mechanical properties of rPET with increasing
number of melting cycle. The density of the samples decreased from 1.42 to 1.30 g/cm³ after 6
cycles of extrusion process. The density reduction could be explained by chain scission due to
hydrolysis, thermal and oxidation degradation. The chain scission produces shorter chains
which results in more ends per unit volume and hence a higher free volume. Melt flow index
(MFI) of PET pellets drastically increased from 44.18 to 298.15 g/10 min after 6 cycles of melt
extrusion. In addition, the impact strength of rPET decreased from 2.63 x10-² kJ/m2 to
0.41x10-3 kJ/m2. Our results have shown that increasing the number of extrusion cycles reduced
the processability and mechanical properties of PET.
Keywords: PET, Extrusion cycle, Plastic recycling, Melt flow index, Impact strength,
Yellowness, Density.
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Introduction
Polyethylene terephthalate (PET) is a thermoplastic polyester that is widely used in the
packaging industry for food, beverages, and pharmaceutical products. PET is a material
produced by polymerizing ethylene glycol and dimethyl terephthalate acid during polycondensation production (Bo Li et al., 2016). PET is a semi-crystalline polymer that has
excellent chemical resistance, melt mobility, rotational ability, and consists of repeating units,
compared to polypropylene (PP), PET has a higher melting temperature (Tm) which is around
260oC and has the glass transition temperature (Tg) varies between 67 and 140°C. According
to Masmoudi et al. (2018) using PET has a significant impact on environmental pollution. In
natural conditions, PET products experience slow decomposition so that the recycling process
is considered the best and economical way to preserve PET as a resource and reduce the solid
waste pollution produced after its use.
Recycling is one way that is considered capable of reducing PET waste pollution. In
general, PET can be recycled by the different methods: 1) Chemical recycling, which PET is
subjected to reactions that are the opposite of polymerization such as hydrolysis to obtain
intermediary products such as polyglycols, or even monomers or initial materials terephthalic
acid (TPA) or dimethyl phthalate (DMT) and ethylene glycol (EG) from which plastic is made.
2) Mechanical recycling, this method is a method commonly used for the PET recycling
process, this process includes a series of simple, relatively inexpensive processes for grinding,
drying, washing, and reprocessing waste. In general, this sequence of processes results in a
degraded recycling structure when compared to the original molecule, because in this process
the chain has been subjected to mechanical stress (Mancini et al., 1999).
A common problem that occurs during the mechanical recycling of PET is polymer
degradation which causes a decrease in molecular weight (Mw), impairing the mechanical
properties. Degradation will occur during PET processing. Mechanical, thermal, oxidative, and
especially hydrolytic degradation has a negative effect on the resulting properties of the product
and must be kept within certain limits. To obtain a low moisture content, PET must be
processed by applying low shear stress and must minimize PET pellets from being exposed to
oxygen the drying process of PET is required before extrusion (Michaeli, 2004). The molecular
weight of PET significantly affects physical and mechanical properties. If the molecular weight
is too low, the transition temperature and general mechanical properties are also too low for
the polymer material to have useful commercial applications(Sanches et al., 2005). This study
aims to investigate the effect of processing cycles on the physical and mechanical properties of
polyethylene terephthalate (PET) prepared by the melt extrusion process.
Materials and Methods
Preparation recycled polyethylene terephthalate by extrusion
The virgin PET resin (R0) from a local factory in Bangkok, Thailand was dried at 160oC
for 6 h before processing (Duarte et al., 2016). Samples were in a twin-screw extruder for
blending and were cut into pellets with a pelletizer. The extruder barrel temperature profile was
in a range of 120-280˚C from hopper to die of extrusion. The extrusion process is repeated six

711

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

times. The sheet made from the pellets of each recycles PET with the different conditions using
the twin-screw extruder connected with a 10 cm sheet.
Properties testing of recycled Polyethylene Terephthalate (rPET)
Melt flow index (MFI) of virgin PET and rPET were measured according to American
Society for Testing and Materials (ASTM)1238-10. The measurement was performed using a
Melt flow indexer (MFI-203, Custom Scientific, USA) at 285˚C with a load cell 2.16 kg, a time
interval of 6 min, and a preheating time of 7 min. MFI is measured in triplicate and reported as
mean ± SD in g/10 minutes.
Oxygen transmission rates of the films were determined by Oxygen Permeation
Analyzer (Model 8501, Illinois, USA) following ASTM D3985. The film was cut into a circle
shape with a diameter of 14 cm and conditioned at 50% RH and 25℃ for at least 48 h before
measurements. Three specimens were tested for each sample. Oxygen permeability (OP) was
calculated by using the Equation 1
OP = (OTR × L)/ΔP
(1)
Where OP is the oxygen permeability of films (cm³·mm·day-1·m-2·atm-1). OTR is the
oxygen transmission rate through a film (cm³·m-2·day-1), L is the mean thickness (mm) and ΔP
is the oxygen partial pressure difference between the two sides of the film (atm). The result
will be recorded as mean ± SD.
Color determination of the samples is made using colorimetry (CQXE, Color Global
Co., Ltd., Thailand). The instrument was calibrated with the standard black card and white tile.
All samples were placed on the standard white and mounted at the reflectance port. The samples
were measured by triplicate and record L* a* b* value. L* value indicates lightness (0 is black
and 100 is white), a* value indicate red and green color (+a* is red color and –a* is green
color), and b* value indicates yellow and blue color (+b* is yellow and –b* is blue color).
For the impact test, the method used is the Charpy impact test. This is a high-speed
fracture test that measures the energy required to fracture a specimen under flexible conditions
by transferring the impact energy to deflect a structure. The impact strength (J/m²) is defined
as the energy (impact energy) divided by the cross-sectional area of the sample, which has
fractured.
Result and Discussion
The appearance of recycled Polyethylene terephthalate (rPET)
Virgin PET was referred to as control recycled and initialized with R0. Furthermore,
the pellets resulting from the recycled were then re-dried at 160˚C for 6 h before re-extrude up
to 6 cycles to simulate the multiple recycling process of PET. The appearance were showed in
Fig. 1.
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Fig. 1 Appearance of PET from virgin PET (R0) to the 1st cycle (R1) to the 6th cycle (R6)
Fig. 1 shows the virgin PET and rPET from the 1st cycle of extrusion to the 6th cycle of
the extrusion. The appearance of the samples changed from the original virgin PET white to
yellowish opaque along with the number of recycling processes. The pellet size during the
recycling process also changes. After the recycle process from R0 to R1, the recycled PET
particles change slowly, the size start to shrink but still uniform, this happens until the third
cycle process. A significant change occurs when after the third cycle, the pellet size become
non-uniform and getting smaller. In the R5 to R6 cycle the pellets are very small and some are
tangled yarns.
According to D. Berg et al. (2018), one of the factors that make PET turn yellow is high
temperatures during processing (260–300°C, 3–8 h) in the presence of oxygen. In this
condition, the formation of the hydroxylated aromatic ring, quinones, and stilbene quinones is
one of the things that makes PET turn yellow during heating at high temperatures. The
polyester extrusion process is usually run in a nitrogen atmosphere and takes only a few
minutes. Thus, thermo-yellowing should not occur if the extrusion process of PET is run
carefully. Thermal degradation results in various types of end groups on the polymer chains.
The initial step is cutting the ester linkage chain which results in a decrease in molecular weight
either through the random cutting of the ester bond or through the end of the chain and an
increase in the carboxyl end group. Every chain scission consumes one water molecule and
creates one carboxyl end group and one hydroxyl end group. With the chain scission process,
the polymer chain shortens (reduced molecular weight), which causes a significant reduction
in mechanical properties (Awaja et al., 2005).
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The color measurement of PET sheets was carried out by using the HunterLab CIELAB
colorimeter. The measurement was converted by the instrument to L*, a*, and b* color scale
value. L* value indicates lightness (0 is black and 100 is white), a* value indicate red and green
color (+a* is red color and –a* is green color), and b* value indicates yellow and blue color
(+b* is yellow and –b* is blue color). The yellow color appears when the fourth cycle to the
sixth (R6) showed in Table 1.
Table 1 The color values of PET (L*, a*, b* according to CIE-L*a*b*) of rPET
Samples
L*
a*
b*
R0
38.30 ± 0.75
0.03 ± 0.07
-2.25 ± 0.10
R1
40.10 ± 0.88
-0.05 ± 0.03
-2.29 ± 0.12
R2
39.57 ± 0.31
0.01 ± 0.03
-1.54 ± 0.26
R3
39.25 ± 0.58
0.06 ± 0.03
-1.22 ± 0.05
R4
43.68 ± 2.65
0.02 ± 0.04
-0.86 ± 0.24
R5
42.16 ± 1.41
0.03 ± 0.10
-0.83 ± 0.42
R6
45.28 ± 3.66
-0.19 ± 0.03
-0.65± 0.27
The L* value is very important to provide information about the grayness of PET
samples. The lower L* value indicated more grayness of samples. In the sample, the results
show that the R0 sample which is the virgin PET sample (control sample) has a value of L*
38.30. The more cycle processes are carried out, the higher the L* value in the sample.
The variation of values showed in the a* value. Only samples R1 and R6 show negative
a* results. The more negative a* indicates a slight green. Furthermore, for b* values, PET
samples showed negative values in the range of -0.6 to -2.2. From the results of b*, it shows
that, with the addition of cycles to rPET, the results are getting yellow. This is following what
was mentioned by Packer et al. (1995). The yellowing of the PET is associated with thermal
degradation. During the processing of PET above its melting temperature, thermal cleavage of
the PET ester bonds results in shorter chains with the formation of acid and vinyl ester end
groups. Bikiaris et al., (1995), also supports this claim by saying that repeated recycling
produces more carboxyl end groups in PET, and causes more oxidation. Therefore, the larger
rPET content in the sheet leads to an increase in the b* value. This is most likely caused by
chain cutting reactions and subsequent morphological changes (La Mantia et al., 1994; Badia
et al., 2009).
Similarly, Singh et al. (2011), studied sheets with varying percentages of virgin PET
and rPET. It was found that the presence of rPET in sheets indicated a more green and yellow
color in measurements with high b* values. Their inference was that during PET processing,
the carboxyl end groups which are formed undergo oxidation and may be a reason for
yellowing.
Density Measurements
The density of all resins were slightly difference (Fig. 2). Virgin PET has the highest
density among the samples.
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Fig 2. Density values of rPET
Fig. 2 shows that for the control sample (R0) the density value is 1.42 g/cm3. Similarly,
Mark (1985) reported that the density of PET is in the range of 1.41–1.43 g/cm3. furthermore,
in other samples, from R1until R6 the values of density slightly decrease 1.3 g/cm3. During the
processing (pelletizing) chain is broken (chain cutting) due to hydrolysis, thermal degradation
and oxidation, and subsequent chain cutting as screw speed. The chain-cutting process results
in a shorter chain that has more ends per unit volume than the long chain, so that the free
volume is higher, and cause the density is lower (Venkatachalam et al., 2012; Al-Azzawi,
2015).
Melt flow index of recycled Polyethylene terephthalate
MFI of recycled polyethylene terephthalate was measured according to ASTM 123810. The measurement was perform using Melt Flow Indexer (MFI-203, Custom Scientific,
USA) at temperature 285°C with a load cell of 2.16 kg. A high MFI value indicates good flow,
small molecules, and low melt viscosity. The result showed in Table 2, that melt flowability of
recycled polyethylene terephthalate decrease during the multiple processes of recycling. This
means that by increasing the extrusion process on PET, the sample will melt faster and will
have low viscosity. Determination of the viscosity of diluted solutions can provide information
about the molecular characteristics of a particular polymer. When the viscosity data is
correlated with other molecular parameters, it is possible to predict certain properties associated
with molecular structure.
Table 2 Melt Flow Index of polyethylene terephthalate
Samples
g/10min
R0
44.1895 ± 2.69
R1
88.9686 ± 38.35
R2
105.7090 ± 28.35
R3
122.1349 ± 13.63
R4
174.1507 ± 51.97
R5
262.7979 ±126.40
R6
298.1572 ± 97.55
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Table 2 showed that all samples have increased starting from the control sample (R0)
which has a value of 44.1895 g/10 min, next for the R1 sample, has increased twice from the
previous. Furthermore, the significant increase continues until sample R6. This showed that
more of the recycling/extrusion process is carried out, the quality of the melt samples will
increase. The same thing was stated in research by Spinacé (2000) that an increase in the
number of processing cycles causes an increase in the degree of degradation as indicated by an
increase in the concentration of the carboxyl end groups and the melt flow index. Mark and
Houwink explained the relation between molecular weight and viscosity. The decrease in the
molecular weight (chains break) leads to a reduction in viscosity i.e., reduction in the resistance
to flow that causes an increase in the melt flow index.
Impact measurements recycled polyethylene terephthalate
The impact test was investigated on samples R0, R1, R2, R3, and R4. For samples R5
and R6, the test cannot be investigated because the sheet sizes of the two samples are small,
showed in Table 3. The result shows that with the increasing of the extrusion process, the
sample would be easier to break.
Table 3 Impact test value of recycled polyethylene terephthalate
Samples
Impact test value (kJ/m2)
R0
2.36 x 10-2 ± 0.002
R1
1.598 x 10-2 ± 0.945
R2
1.885 x 10-2 ± 0.820
R3
1.596 x 10-2 ± 0.809
R4
0.414 x 10-3 ± 0.297
R5
R6
According to Askeland (1995), impact testing is usually used to evaluate the brittleness
of material under high strain rates. The impact test is carried out on a material with a sudden
strong blow, where the rate of strain is very fast so that the material can behave much more
brittle than that observed under tensile stress. Meanwhile, the energy required to separate the
sample per original cross-sectional area is the impact strength. Table 3 shows that the results
of R0 to R4 have a very significant decrease in value.
Conclusion
PET is one of the most important polymers using in the packaging industry for food,
beverages, and pharmaceutical products. In natural conditions, PET products experience slow
decomposition so that the recycling process is considered the best and economical way to
preserve PET as a resource and reduce the solid waste pollution produced after its use.
Mechanical recycling, this method is a method commonly used for the PET recycling process,
this process includes a series of simple, relatively inexpensive processes for grinding, drying,
washing, and reprocessing waste. During PET processing, increasing the number of extrusion
cycles reduced the processability and mechanical properties of PET. It shows that from the
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result, increasing the number of extrusion cycles reduced the processability and mechanical
properties of PET.
Acknowledgements
The authors sincerely thanks to Department of Packaging and Materials Technology,
Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University in supporting for this paper.
References
Al-Azzawi, F. 2015. Degradation Studies on Recycled Polyethylene
Terephthalate (Doctoral dissertation, London Metropolitan University).
Al-Sabagh, A., et al. 2016. Greener routes for recycling of polyethylene terephthalate. 25: 53–
64.
Awaja, F., Pavel, D.J.E.P.J. 2005. Recycling of PET. 41: 1453–1477.
Berg, D. 2018. Post-consumer Poly (ethylene Terephthalate)-Properties, Problems During
Reprocessing, and Modification by Reactive Extrusion (Doctoral dissertation,
Universitätsbibliothek der RWTH Aachen).
Breyer, K., Regel, K., Michaeli, W. 1996. Reprocessing of post-consumer PET by reactive
extrusion. Polymer Recycling (UK) 2: 251–255.
Buntinx, M., Willems, G., Knockaert, G., Adons, D., Yperman, J., Carleer, R., Peeters, R.
2014. Evaluation of the thickness and oxygen transmission rate before and after
thermoforming mono-and multi-layer sheets into trays with variable depth. Polymers
6: 3019–3043.
Gupta, D., et al. 2005. Polymer nanocomposites and methods for their preparation,
Google Patents
Jabarin, S., et al. 1984. Thermal stability of polyethylene terephthalate. 24: 1056–1063.
Jones, K.M.J.B., DW, Giles, GA: PET Packaging Technology (2002). PET materials and
applications. 36–97.
La Mantia, F.P., et al. 1994. Recycling poly (ethyleneterephthalate). 45: 121–125.
López, M.D.M.C., Pernas, A.I.A., López, M.J.A., Latorre, A.L., Vilariño, J.L., Rodríguez, M.
V.G. 2014. Assessing changes on poly (ethylene terephthalate) properties after
recycling: Mechanical recycling in laboratory versus postconsumer recycled
material. Materials chemistry and physics 147: 884–894.
Mancini, S.D., M. J. J. o. a. p. s. Zanin. 2000. Consecutive steps of PET recycling by
injection: evaluation of the procedure and of the mechanical properties. 76:
266–275.
Painter, P.C., Coleman, M.M. 2008. Essentials of polymer science and engineering.
DEStech Publications, Inc.
Venkatachalam, S., et al. 2012. Degradation and recyclability of poly (ethylene
terephthalate). Polyester, InTech Rijeka, Croatia, pp. 75–98.

717

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Comparing the effectiveness of incipient wetness and vacuum impregnation techniques
for incorporating potassium permanganate into zeolite 5A
Ranbaranage Pramuda Manjith Silva, Amporn Sane*
Department of Packaging and Materials Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University,
Bangkok 10900, Thailand.
*Corresponding author. E-mail address: fagiams@ku.ac.th

Abstract
Zeolite 5A (Z5A) was loaded with potassium permanganate (KMnO4) via incipient
wetness impregnation (IWI) and vacuum impregnation (VI) techniques to compare the
impregnation efficiency. Z5A was used as a porous matrix due to its microporous structure
facilitating selective adsorption. KMnO4 was chosen as an active compound because of its
effective ethylene scavenging activity. Both impregnation techniques were performed using
the same concentration of KMnO4 (6%, w/v), KMnO4:Z5A ratio (1:1, v/w), temperature
(27°C), and time duration (15 min). IWI and VI experiments were carried out under ambient
and vacuum (0.09 MPa) pressures, respectively. Loading capacity (LC) of KMnO4 obtained
from IWI and VI, determined by UV-Vis spectrophotometry, were in the ranges of 1.58‒1.75%
and 5.04‒6.94%, respectively. The results suggest that vacuum force facilitates the removal of
air present inside the Z5A pores and thus allows more KMnO4 molecules to enter the pore
channels. In addition, results obtained from scanning electron microscopy and energy
dispersive X-ray spectroscopic analysis confirmed the presence of both potassium and
manganese atoms in Z5A after impregnation with KMnO4. Greater contents of potassium and
manganese atoms were present in Z5A when impregnation of KMnO4 was performed via VI
technique, indicating that VI is more effective than IWI.
Keywords: Impregnation technique, KMnO4, Loading content, Vacuum, Zeolite 5A
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Introduction
Active packaging technology is one of the emerging areas in food packaging. The
recent development in nanotechnology for active packaging embraces the modification of
nanomaterials for packaging applications (Gaikwad et al., 2019). Nanoporous materials
possess versatile performances and allow modifications to their internal pore structures to
increase the adsorption efficiency. Impregnation is one of the modification techniques used to
stabilize an active ingredient (solid, gas, liquid) by incorporating into a support matrix (porous
solid). Zeolites, potential carriers for impregnation, are naturally occurring porous minerals
composed of silicon, aluminum, and oxygen atoms as an aluminosilicate framework (SiO44and AlO45-), held by shared O atoms as tetrahedrons (Dirim et al., 2001). This molecular
network consists of empty spaces (voids) that are occupied by cations and water molecules. In
this work, zeolite 5A (Z5A), a type A zeolite consisting of micropores (<2 nm) with a pore
diameter range of 3–5 Å, was selected as nanoporous matrix to adsorb an active component.
Due to the remarkable oxidation capability of potassium permanganate (KMnO4), it has been
widely used as a commercial ethylene adsorber. However, direct incorporation of KMnO4 was
not recommended due to the effect of color staining that occurred when in contact with products
and packaging (Alvarez-Hernandez et al., 2018). To overcome this issue, KMnO4 needs to be
incorporated into a solid porous matrix to obtain an adsorption-oxidation system (Spricigo
et al., 2017).
Generally, impregnation of active compounds (AC) into porous matrices aid the
protection of AC from adverse environmental conditions. Examples of available impregnation
techniques include incipient wetness impregnation (IWI) and vacuum impregnation (VI)
(Deraz, 2018). Generally, in IWI, a solid support is mixed with an active compound solution
and the mixture is subsequently dried to evaporate the excessive solvent. For VI technique, the
impregnation takes place in a vacuum environment in order to remove the air trapped in the
porous support, followed by drying in the same manners as IWI. In IWI, there is a deficiency
in the persistent surface coverage of active ingredient with porous support, especially for
microporous support materials whereas, the vacuum technique could overcome this by
facilitating the movement of active components into those pore channels effectively with an
aid of vacuum force (Maggi et al., 1998). Thus far, VI has not been employed for impregnating
KMnO4 into zeolite 5A. Therefore, this study was conducted in order to compare the
effectiveness of impregnation techniques (i.e., IWI and VI) on impregnation of KMnO4 into
zeolite 5A.
Materials and Methods
Z5A was purchased from Thai Silicate Chemicals (Thailand). Potassium permanganate
(KMnO4, Analytical grade, 99.0% purity) was supplied by Keamus (Australia). Ethanol with
99.9% purity (Analytical grade) was obtained from Mërck (Germany).
Sample preparation
Prior to IWI and VI experiments, Z5A powder was dried in a hot air oven at 105ºC for
3 hr to remove the moisture and stored in a desiccator. In an impregnation experiment, an

719

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

aqueous solution of 6% (w/v) KMnO4 was prepared by dissolving KMnO4 crystals in distilled
water and stirred vigorously via a magnetic stirrer for 30 min at ambient temperature (27ºC).
Dried Z5A and KMnO4 solution were used for IWI and VI experiments.
Incipient wetness impregnation (IWI) of KMnO4 into zeolite 5A
In an IWI experiment, 100 mL of 6% (w/v) KMnO4 solution was added into a vessel
previously filled with 100 g of Z5A and the obtained mixture was stirred at 600 rpm for 15 min
under atmospheric pressure at room temperature (27ºC) using equipment (Model DF-1L, Kori
instrument, China) illustrated in Fig. 1. Then, the remaining KMnO4 solution was filtered using
Whatman filter papers (type 1, 150 mm), followed by washing the residue with 100 mL of
distilled water to remove non-impregnated KMnO4 from the Z5A surface. The solutions
obtained from filtration and washing steps were combined in order to quantify the amount of
unimpregnated KMnO4. The sample was dried in a hot air oven at 50ºC for 3 hr. The KMnO4
remaining in the solution was subjected to UV-Vis spectrophotometric analysis and the
quantity of impregnated KMnO4 was indirectly determined.
Vacuum impregnation (VI) of KMnO4 into zeolite 5A
For VI experiments, the same equipment shown in Fig. 1 was used in combination with
a vacuum system (Type N035.3AN.18, NEUBERGER, Germany). Impregnation of KMnO4 in
Z5A was carried out under the same conditions as IWI whilst vacuum pressure was held at 0.09
MPa throughout the experiment and then it was altered to ambient air pressure (0.1 MPa) after
the impregnation, for 10 min. The remaining KMnO4 solution was removed by filtering and
the sample was washed with distilled water prior to drying in a hot air oven at 50ºC for 3 hr.
Determination of KMnO4 loading content (LC)
The amount of KMnO4 impregnated into Z5A was determined via an indirect method
(Wills and Warton, 2004). The amount of KMnO4 present in Z5A was calculated by
determining the reduction of KMnO4 content from the initial solution by UV-Vis
spectrophotometry (model UV-2450, Shimadzu, Japan) at λ= 525 nm. The loading capacity
(LC) of KMnO4 in Z5A was calculated using Equation 1:

where

%𝐿𝐿𝐿𝐿 =

∆𝑤𝑤
𝑊𝑊𝑜𝑜

(1)

× 100

∆w = Mass of KMnO4 impregnated into Z5A (g)

Wo = Total mass of sample (g)

Morphological and elemental analyses of Z5A impregnated with KMnO4
The morphologies of Z5A impregnated with KMnO4 were analyzed by a scanning
electron microscope (SEM, QUANTA 450, FEI, Netherlands). The samples were sputter
coated with gold before being characterized by SEM under 20,000X magnification and 20 kV.
Moreover, an Energy Dispersive X-ray Spectrometry (EDS, Oxford instruments, UK) was
performed to determine the existence and distribution patterns of Al, Si, O, K and Mn atoms in
Z5A loaded with KMnO4.
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Statistical analysis
The measurements of loading capacity of KMnO4 were carried out in triplicate and the
obtained data were analyzed for statistical mean. Statistical analyses were performed using the
SPSS software (version 17, SPSS Inc.; Chicago, IL, USA) with a one-way analysis of variance
(ANOVA). The significant difference at p < 0.05 was determined by Duncan and Tukey’s
B tests and the mean values were compared within the samples.

Fig. 1 Schematic diagram of equipment used for impregnating KMnO4 into Z5A via IWI and
VI techniques
Results and Discussion
Loading capacity of KMnO4 in zeolite 5A
Two impregnation techniques, i.e. incipient wetness impregnation (IWI) and vacuum
impregnation (VI) were performed systematically to compare the effectiveness of impregnation
of KMnO4 into zeolite 5A. The experiments were carried out using a constant concentration of
KMnO4 (6% w/v), impregnation time (15 min), and temperature (27ºC) (Yimmongkol et al.,
2018; Saravanan et al., 2012). In addition, the ratios of KMnO4 solution to zeolite 5A
(KMnO4:Z5A, v/w) used for impregnation were varied between 1:1 and 2:1. It was found that
the color of Z5A powder changed from white to purple after impregnation with KMnO4 via
IWI and VI techniques (Fig. 2). Besides, VI resulted in more prominent purple color than IWI,
possibly due to Z5A containing more KMnO4 content. The loading capacity (LC) values of
KMnO4 obtained from IWI and VI were 1.58–1.75% and 5.04–6.94%, respectively (Fig. 3).
The LC of KMnO4 obtained from IWI in this work was in the same range with those obtained
from impregnation of KMnO4 into alumina and activated carbon reported by Hu et al. (2019),
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Aprilliani et al. (2017), and Wills and Warton (2004) with the loading capacity ranging from
0.1 to 3.0%. The LC value obtained from IWI technique decreased from 1.75 to 1.58% when
increasing the KMnO4:Z5A ratio from 1:1 to 2:1. Similar trend was also observed when
impregnation was performed with VI technique, as the LC decreased from 6.94 to 5.04% when
increasing the KMnO4:Z5A ratio from 1:1 to 2:1. This could be explained by the kinetic
molecular theory (Daifullah et al., 2007). Since the diameter of H2O molecules was smaller
than that of KMnO4 molecules, H2O molecules could reach faster into the pore channels than
KMnO4. Increasing the KMnO4:Z5A ratio from 1:1 to 2:1 could lead to more H2O diffusing
and occupying the pores, and then restricting the entry of KMnO4 molecules (Daifullah et al.,
2007). Compared to IWI, VI was at least twice more effective to impregnate KMnO4 into
zeolite 5A. This could be explained by that applied vacuum pressure in VI removes the air
initially present in the zeolite pore channels and facilitate the entering of KMnO4 solution into
the pore channels.

(A)

(B)

(C)

Fig. 2 Images of initial Z5A powder (A) and KMnO4-loaded Z5A powder prepared by IWI
(B) and VI (C) techniques
Scanning Electron Microscopic (SEM) and Energy Dispersive Spectrophotometric (EDS)
analyses
Z5A particles impregnated with KMnO4 prepared via IWI and VI techniques using
KMnO4:Z5A ratio of 1:1 were characterized by SEM and EDS in order to confirm the presence
of KMnO4 in the Z5A. Fig. 4 illustrates SEM images of Z5A cubic particles with micron sizes
before and after impregnation of KMnO4 via IWI and VI techniques. The physical shape and
dimensions of Z5A particles obtained from both impregnation techniques were similar. In
addition, an EDS analysis was performed to exemplify the elemental mappings of KMnO4impregnated Z5A particles obtained from IWI and VI techniques (see Fig. 5). The distributions
of potassium (K) and manganese (Mn) atoms are present in green and red colors, respectively.
The presences of both K and Mn elements were more pronounced when Z5A was impregnated
with VI technique (compare Figs. 5B and C, left) in agreement with the obtained EDS spectra
and elemental compositions (Figs. 5B and C, right). The results obtained from elemental
compositions also show the existences of K, Mn, Si, Al, and O, confirming the presences of
both KMnO4 and Z5A. In addition, the ratios of K:Si and Mn:Si representing the ratio of
KMnO4:Z5A increased when impregnation experiments were carried out via VI technique.
These results consolidate the effectiveness of VI over IWI to impregnate KMnO4 into Z5A.

722

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Fig. 3 Loading capacity of KMnO4-loaded zeolite 5A obtained from IWI and VI techniques
using the same concentration of KMnO4 (6% w/v), impregnation time (15 min), and
temperature (27ºC). The ratios of KMnO4:Z5A were varied between 1:1 and 2:1 (v/w)

(A)

(B)

(C)

Fig. 4 SEM images of Z5A particles (A), KMnO4 loaded Z5A particles prepared by IWI (B)
and VI (C) techniques
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(A)

(B)

(C)

Fig. 5 SEM images with K and Mn elemental mappings (left) and EDS spectra with elemental
compositions (right) of Z5A particles (A), KMnO4 loaded Z5A particles prepared by IWI (B)
and VI (C) technique
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Conclusion
Z5A was successfully loaded with potassium permanganate (KMnO4) via IWI and VI
techniques using 6% w/v KMnO4, 1:1 v/w KMnO4:Z5A ratio, and 15 min loading duration at
room temperature. LC of KMnO4 obtained from IWI and VI were in the ranges of 1.58‒1.75%
and 5.04‒6.94%, respectively. Moreover, increasing the KMnO4:Z5A ratios led to a reduction
of LC in both impregnation techniques. Results obtained from UV-Vis spectrophotometric and
SEM-EDS analyses confirmed that VI was more effective technique to load KMnO4 into Z5A
due to the vacuum force facilitating the removal of air present inside the Z5A pores and thus
allows more KMnO4 molecules to enter the pore channels.
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บทคัดย่ อ

งานวิจัยนี้ ศึกษาพฤติกรรม แรงจู งใจ วิถีการดําเนิ นชี วิต และคุ ณค่าที่ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มมิ ลเลนเนี ยลได้รับจากการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์นม เพื่อเป็ นแนวทางกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์นมแนวคิดใหม่ตามลักษณะวิถีชีวติ (Lifestyle
milk) ดําเนิ นการวิจยั เชิงสํารวจด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มมิลเลนเนี ยลจํานวน 410 คน จากการวิเคราะห์วิถีการดําเนิ นชีวิต
ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย และการจําแนกกลุ่มด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม พบว่าสามารถแบ่ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มที่ รักสุ ขภาพเลือกผลิตภัณฑ์นมจากคุณค่าโภชนาการมากกว่ารสชาติ 2) กลุ่มที่ เลือกผลิตภัณฑ์นมจากรสชาติ และ
สนใจผลิ ตภัณฑ์แปลกใหม่ และ 3) กลุ่มที่ เลื อกผลิ ตภัณฑ์นมจากความนิ ยมทางสังคม จากผลวิเคราะห์ แบบสอบถาม
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่เลือกผลิตภัณฑ์นมจากรสชาติและสนใจผลิตภัณฑ์แปลกใหม่เป็ นกลุ่มที่ยอมรับผลิตภัณฑ์นมแนวคิดใหม่
มากที่สุด ผลการวิจยั สามารถนํามาเป็ นแนวทางออกแบบกลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริ มให้กลุ่มเป้ าหมายมาบริ โภคผลิตภัณฑ์
นมแนวคิดใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีการดําเนิ นชีวิตและคุณค่าที่ได้รับ และพัฒนากลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ต่อผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่ม
คําสําคัญ: กลยุทธ์การตลาด, กลุ่มมิลเลนเนียล, การวิเคราะห์กลุ่ม, คุณค่า, ผลิตภัณฑ์นม

Abstract

The objective of this research was to study consumption behavior, motivation, lifestyle and perceived value of
millennials consumer in order to design the marketing strategy for new lifestyle milk product. The questionnaire survey
was conducted with 410 millennials consumers. Lifestyle variables were analyzed by factor analysis, and consumer
segments were analyzed by cluster analysis. The results revealed that there were 3 segments; 1) Health and nutritional
benefit concerned, 2) Flavor and novel product focused and 3) Trend and social influences concerned. Regarding data
analysis, the convenience, flavor and novel product focused group indicated the highest acceptance rate for the new lifestyle
milk product. The results from this research would become a guideline to design the marketing strategy for encouraging
the target consumer to consume the new milk product that aligned with their lifestyles and value perceptions. Finally, the
finding results could be used to develop an integrated marketing communication to appropriately induce customer
engagement in each segment.
Keywords: cluster analysis, marketing strategy, milk product, millennials, perceived value
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คํานํา

นมโคเป็ นอาหารที่ มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง เป็ นแหล่งโปรตี นคุณภาพดี และมีแร่ ธาตุหลายชนิ ด อาทิ
ไรโบฟลาวิน วิตามินบี 12 ฟอสฟอรัส และแคลเซี ยม ช่ วยในการเจริ ญเติ บโต เสริ มสร้างความแข็งแรง (Hanna,
2019) นมโคมีประโยชน์ต่อคนทุกเพศทุกวัย โดยช่ วงวัยเด็ก 3–12 ปี มีการบริ โภคนมโคคิ ดเป็ นสัดส่ วนมากที่ สุด
ส่ วนช่วงวัยอื่นๆ มีการบริ โภคนมโคในปริ มาณลดลงตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ, 2562) หน่วยงานภาครัฐมีโครงการรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็ นประโยชน์ดา้ นสุ ขภาพ
ต่อผูบ้ ริ โภค และเป็ นผลดีต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ ปัจจุบนั ปริ มาณการบริ โภคนมของคนไทยเฉลี่ย 18 ลิตร/คน/
ปี ซึ่ งเป็ นปริ มาณที่นอ้ ยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ (ข่าวออนไลน์ RYT9, 2562) โดยรัฐบาลตั้งเป้ าหมายให้คน
ไทยบริ โภคนม 25 ลิตร/คน/ปี ในปี พ.ศ.2565 สําหรับปริ มาณความต้องการบริ โภคนมภายในประเทศมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.82 ต่อปี โดยในปี 2562 มีปริ มาณการบริ โภคนม 1,212,750 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,191,294 ตัน
ของปี 2561 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562)
ขณะที่ผูบ้ ริ โภคบางส่ วนเริ่ มมีการบริ โภคนมโคลดลง โดยหันไปบริ โภคเครื่ องดื่มประเภทอื่น อาทิ นมถัว่
เหลือง กาแฟ และนมเปรี้ ยว (BLT Bangkok, 2562) ผูบ้ ริ โภคอีกกลุ่มหนึ่ งที่มีมุมมองการบริ โภคนมเปลี่ยนไปโดยมี
การรับรู ้ถึงคุณประโยชน์ของนมสําหรับวัยผูใ้ หญ่จึงมีการบริ โภคนมมากขึ้น (ศูนย์อจั ฉริ ยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร,
2560) ดังนั้นผลิตภัณฑ์นมโคจึ งมีโอกาสขยายตลาดไปยังกลุ่มช่ วงอายุอื่น ๆ นอกเหนื อจากเด็ก โดยช่ วงอายุที่มี
โอกาสเพิ่มการบริ โภคคื อ มิลเลนเนี ยล ซึ่ งเป็ นกลุ่มคนที่ เกิ ดช่ วง พ.ศ. 2524–2539 ลักษณะของคนกลุ่มนี้ มีค วาม
คล่องตัวด้านเทคโนโลยี ชอบมีสังคม ตัดสิ นใจบนข้อมูล มีความรู ้ทางการเงิน เป็ นกลุ่ม First jobber ที่มีรายได้เป็ น
ของตนเอง มี อตั ราการใช้จ่ายสู ง และจะเป็ นผูบ้ ริ โ ภคกลุ่ มใหญ่ ที่สําคัญ ในอนาคต (สุ ทธาภา และคณะ, 2557)
นอกจากนี้ กลุ่มมิลเลนเนี ยลเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ยอมรับและสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ง่าย เนื่องจากเป็ นช่วงวัยที่
ใช้อินเตอร์ เน็ตตลอดเวลา มีการหาข้อมูลเพื่อตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ดีและคุม้ ค่าที่สุด มักเปิ ดเผยความคิดเห็นทําให้มี
อิทธิ พลต่ออุตสาหกรรมค้าปลีก ด้วยเหตุน้ ี กลุ่มมิลเลนเนี ยลจึ งมีความสําคัญในทางการตลาด ยังมีความยินดี จ่าย
ให้กบั การได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ ออกกําลังกาย ดูแลตัวเองมากขึ้ น และใส่ ใจเลือกบริ โภคอาหารที่ ดี ต่อ
สุ ขภาพ (Creative talk team, 2562) แต่ขณะเดียวกันผูบ้ ริ โภคมิลเลนเนียลยังนิ ยมดื่มเครื่ องดื่มซึ่ งมีปริ มาณนํ้าตาลสู ง
เพื่อความสดชื่นและความตื่นตัว (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ, 2561) เนื่องจากการดํารงชี วิต
ที่ เ ร่ ง รี บและมี ค วามเครี ย ดสู ง ในสั ง คมเมื อ ง จึ ง มี ค วามต้อ งการผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ องดื่ ม ที่ ใ ห้ ท้ ัง ความสดชื่ น มี
คุณประโยชน์และสะดวกในการบริ โภค ผลิตภัณฑ์นมโคจึงเป็ นเครื่ องดื่มทางเลือกที่สามารถตอบสนองรู ปแบบการ
ดําเนิ นชี วิตของกลุ่มมิลเลนเนี ยลได้ ดังนั้น หากมีการศึกษาความต้องการด้านคุณค่าที่ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญและ
เข้าใจวิถีการดําเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภคมิลเลนเนี ยล เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแนวคิดใหม่ที่ตอบสนอง
วิถีชีวิตของผูบ้ ริ โภคมิลเลนเนียล ก็จะเป็ นประโยชน์ในการขยายตลาดเพื่อเพิ่มปริ มาณการบริ โภคผลิตภัณฑ์นมโค
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อจําแนกกลุ่มผูบ้ ริ โภคมิลเลนเนี ยลจากพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์นมโค
คุ ณ ค่ า ที่ ผูบ้ ริ โ ภคให้ค วามสํา คัญ แรงจู งใจ และวิ ถีการดํา เนิ นชี วิต เพื่ อเป็ นแนวทางให้ธุร กิ จผลิ ต ภัณ ฑ์นมโค
ออกแบบและพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อส่ งเสริ มให้กลุ่มเป้าหมายมาบริ โภคผลิตภัณฑ์นมแนวคิดใหม่ที่สอดคล้อง
กับ วิ ถีการดํา เนิ นชี วิต และคุ ณ ค่ า ที่ ไ ด้รั บ ซึ่ งมี โ อกาสที่ จะช่ วยส่ งเสริ มการตลาดผลิ ต ภัณ ฑ์นมโคสํา หรั บกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคมิลเลนเนียลให้เติบโตมากขึ้น และสนองตอบต่อนโยบายสนับสนุนการบริ โภคนมโคของรัฐบาล
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อุปกรณ์ และวิธีการ
เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
งานวิจยั นี้ ดาํ นิ นการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล พัฒนาแบบสอบถามจาก
ทฤษฎีและงานวิจยั ในอดีตเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (6W1H) คุณค่าที่ผบู ้ ริ โภคได้รับ (Perceived value) แรงจูงใจ
ในการบริ โ ภค (Motivation) และรู ปแบบการดํา เนิ นชี วิต (Lifestyle) ซึ่ งแบบสอบถามมี ท้ ังหมด 7 ส่ ว น ได้แ ก่
พฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่ม คุณค่าที่ได้รับจากการบริ โภคผลิตภัณฑ์นม แรงจูงใจในการเลือกดื่มผลิตภัณฑ์นม
รู ป แบบการดํา เนิ นชี วิต การเข้า ถึ งสื่ อ การยอมรั บผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ และข้อมู ลทางประชากรศาสตร์ ข องผูต้ อบ
แบบสอบถาม โดยผลิตภัณฑ์นมในงานวิจยั นี้ หมายถึงนมโคประเภทนมสด พาสเจอร์ ไรส์ สเตอริ ไลซ์ ยูเอชที เมื่อ
รวบรวมข้อมูลแล้วจะใช้โปรแกรมวิเคราะห์ ทางสถิ ติคื อ IBM SPSS Statistics Version 25 และ Microsoft Excel
Office 365 ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
กลุ่มตัวอย่ างและวิธีการเก็บข้ อมูล
งานวิจยั นี้ สุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่ าจะเป็ นด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างตามวิจารณญาณ (Judgment or
purposive sampling) โดยการใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ โภคแบบตัวต่ อตัว (Face to Face Interview)
ประชากรคือผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์นมที่ อยู่ในกลุ่มมิลเลนเนี ยล (Millennials) หรื อเป็ นกลุ่มคนที่เกิดช่ วง พ.ศ. 2524–
2539 อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล มีประสบการณ์บริ โภคนมโค โดยกําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีของ Churchill and Iacobucci (2002) ซึ่ งกําหนดระดับความเชื่ อมัน่ เท่ากับร้อยละ 95 จะได้ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างขั้นตํ่าจากการคํานวณคื อ 342 คน ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 430 คน และตัด
ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ออก 20 คน ดังนั้นข้อมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณ์และนําไปวิเคราะห์ผลทั้งหมดเท่ากับ 410
คน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ดําเนิ นการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) ก่ อนการใช้งานจริ งกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน เพื่ อ
ทดสอบความเชื่ อถือได้ (Reliability) และทําการแก้ไขปรับปรุ งแบบสอบถาม โดยคํานวนค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบสอบถามส่ วนที่เป็ นคําตอบแบบสเกล 5 ระดับ (5-point likert
scale) คือ ส่ วนคุณค่าที่ได้รับจากการบริ โภคผลิตภัณฑ์นม ส่ วนแรงจูงใจในการเลือกดื่มผลิตภัณฑ์นม และส่ วนวิถี
การดําเนินชีวิต ซึ่ งค่าสัมประสิ ทธิ์ ต้องมีค่า 0.7 ขึ้นไปจึงจะถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือได้ (Malhotra, 2006)
2. วิ เ คราะห์ ข ้อมู ลทางประชากรศาสตร์ พฤติ กรรมการบริ โ ภคเครื่ องดื่ ม การเข้า ถึ งสื่ อ การยอมรั บ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่ งเป็ นการสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ ตลาดด้วยแนวคิด นมแนวคิ ด
ใหม่ตามลักษณะวิถีชีวิต (Lifestyle milk) หมายถึงนมที่เข้ากับวิถีชีวิตของผูบ้ ริ โภค ออกแบบมาจากความต้องการ
ด้านคุณค่า มีคุณลักษณะตรงกับที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ ด้วยสถิติเชิงพรรณนาในรู ปแบบ ความถี่ และร้อยละ
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3. วิเคราะห์ขอ้ มูลคุณค่าที่ได้รับจากการบริ โภคผลิตภัณฑ์นม แรงจูงใจในการเลือกดื่มผลิตภัณฑ์นม และ
รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตที่ เป็ นคําตอบสเกล 5 ระดับ (5-point likert scale) ด้วยสถิติเชิ งพรรณนาในรู ปแบบค่าเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. จัดกลุ่มตัวแปรวิถีการดําเนิ นชีวิตที่มีความสัมพันธ์กนั ไว้ในปั จจัยเดียวกัน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย
(Factor Analysis)
5. จํา แนกกลุ่ ม ผู บ้ ริ โ ภคด้ว ยปั จ จัย กลุ่ ม วิ ถี ก ารดํา เนิ น ชี วิ ต คุ ณ ค่ า ที่ ไ ด้รั บ แรงจู ง ใจในการเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์นม และพฤติกรรมการบริ โภค โดยใช้วิธีการวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster analysis) (กัลยา และฐิตา, 2563)
6. นําข้อมูลจากการจําแนกกลุ่มผูบ้ ริ โภคมาพัฒนาแนวทางกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์นมแนวคิด
ใหม่ต่อกลุ่มผูบ้ ริ โภคมิลเลนเนียล

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มและผลิตภัณฑ์ นม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 410 คน พบว่า
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง (ร้ อยละ 72.7) สถานะโสด (ร้ อยละ 90.2) มี การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ห รื อเที ย บเท่ า
ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน (ร้อยละ 63.4) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001–25,000 บาท (ร้อยละ 71.7) และ
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่ องดื่มเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 50–200 บาท (ร้อยละ 37.8)
จากการวิเคราะห์พฤติ กรรมการบริ โภคเครื่ องดื่ มและผลิตภัณฑ์นมโดยรวมพบว่า ผูบ้ ริ โภคเลือกบริ โภค
กาแฟและชามากที่ สุดเป็ นอันดับหนึ่ งคิ ดเป็ นร้อยละ 45.9 นมและผลิตภัณฑ์นมเป็ นอันดับ 2 คิ ดเป็ นร้อยละ 22.4
ผลิตภัณฑ์นมประเภทพาสเจอร์ ไรส์ สเตอริ ไลซ์ ยูเอชที เป็ นประเภทที่ ผูบ้ ริ โภคนิ ยมมากที่ สุดคิ ดเป็ นร้อยละ 49.8
โดยซื้ อจากร้านสะดวกซื้ อด้วยความถี่สัปดาห์ละ 2–3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 38.8 และบุคคลในครอบครัวมีอิทธิ พลต่อ
การเลือกซื้ อมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 38.5
ผลการวิเคราะห์ คุณค่ าที่ได้ รับและแรงจูงใจในการบริ โภค
จากการวิเคราะห์คุณค่าที่ผบู ้ ริ โภคได้รับจากการบริ โภคผลิตภัณฑ์นม โดยคุณค่าที่ได้รับเป็ นคําถามที่เป็ น
คําตอบแบบสเกล 5 ระดับ (5-point likert scale) ประกอบด้วย คุณค่าเชิ งอรรถประโยชน์จาํ นวน 4 ข้อ คุณค่าเชิ ง
อารมณ์จาํ นวน 5 ข้อ คุณค่าเชิ งสัญลักษณ์จาํ นวน 4 ข้อ และคุณค่าเชิ งต้นทุน จํานวน 5 ข้อ พบว่า เมื่อพิจารณาจาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย (Mean score) คุณค่าที่ ผบู ้ ริ โภคให้ความสําคัญ 3 อันดับแรกได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมให้ประโยชน์
คุณค่าทางโภชนาการสู ง ดีต่อสุ ขภาพ (คะแนนเฉลี่ย 4.33) ผลิตภัณฑ์นมบริ โภคได้สะดวก ไม่ตอ้ งผ่านการปรุ งหรื อ
การเตรี ยมที่ ยุ่งยาก (คะแนนเฉลี่ย 4.20) ดื่ มผลิตภัณฑ์นมแล้วรู ้สึกได้รับประโยชน์มากกว่าเครื่ องดื่มอื่น (คะแนน
เฉลี่ย 4.01) สําหรับผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแรงจูงใจที่จะทําให้บริ โภคผลิตภัณฑ์นมของผูบ้ ริ โภค พบว่าแรงจูงใจที่
สําคัญที่ สุดคื อ การบริ โภคผลิตภัณฑ์นมเนื่ องจากรสชาติ (คะแนนเฉลี่ย 4.09) การบริ โภคผลิตภัณฑ์นมเนื่ องจาก
ทราบคุณประโยชน์ของนมโค (คะแนนเฉลี่ย 4.00) และจะรับประทานผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากโคนมที่ไม่ใช้ฮอร์ โมน
และยาเลี้ยง (คะแนนเฉลี่ย 3.83) ตามลําดับ
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ผลการวิเคราะห์ วิถกี ารดําเนินชีวิตด้ วยการวิเคราะห์ ปัจจัย (Factor analysis)
ผลการวิ เ คราะห์ วิถีการดํา เนิ นชี วิต ของผูบ้ ริ โภคจากคําถาม 14 ข้อโดยวิ ธีการวิ เ คราะห์ ปั จจัย (Factor
Analysis) ซึ่ งดําเนิ นการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลที่ นาํ มาวิเคราะห์ปัจจัยโดยใช้ Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adequacy (KMO) พบว่า KMO มี ค่ า 0.817 ซึ่ งมากกว่า 0.5 นั่นคื อข้อมู ลเหมาะสมที่ จะใช้
เทคนิ คการวิเคราะห์ปัจจัย จึ งดําเนิ นการสกัดปั จจัย (Extraction) ด้วยวิธีการ Principal Component Analysis และ
หมุนแกน (Rotation) ด้วยวิธีการ Varimax สามารถจัดกลุ่มตัวแปรวิถีการดําเนินชีวิตทั้งหมด 3 ปัจจัย ดังนี้
ปั จจัยที่ 1 ประกอบด้วยตัวแปร 6 ตัวแปร ได้แก่ วิถีการดําเนิ นชี วิตแบบเลื อกทานอาหารที่ ดีต่อสุ ขภาพ
ใส่ ใจสุ ขภาพของตัวเองและครอบครัว ให้ความสําคัญกับคุณภาพมากกว่าราคา อ่านฉลากก่ อนซื้ อสิ นค้า สนใจ
แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ที่บริ โภค ออกกําลังกายเป็ นประจํา ดังนั้น จึงกําหนดให้ปัจจัยนี้มีชื่อว่า “วิถีการดําเนิ นชี วิต
แบบใส่ ใจสุ ขภาพ”
ปัจจัยที่ 2 ประกอบด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร ได้แก่ วิถีการดําเนินชีวิตแบบชอบพบปะสังสรรค์กบั เพื่อน ชอบ
ท่องเที่ยว เล่นอินเตอร์ เน็ตเป็ นประจํา ชอบความรวดเร็ ว สะดวกสบาย และชอบอ่านรี วิวสิ นค้าก่อนตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อ จึงกําหนดให้ปัจจัยนี้มีชื่อว่า “วิถีการดําเนินชีวิตแบบชอบเข้าสังคม ชอบความสะดวกสบาย”
ปัจจัยที่ 3 ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ วิถีการดําเนินชีวิตแบบสัง่ ซื้ ออาหารผ่านช่องทางออนไลน์
ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และ mobile banking และชอบลองเมนูอาหารหรื อร้านอาหารใหม่ๆ จึงกําหนดให้ปัจจัยนี้ มี
ชื่อว่า “วิถีการดําเนินชีวิตแบบชอบความแปลกใหม่หรื อวิถีใหม่”
ผลการวิเคราะห์ การจัดกลุ่มผู้บริ โภคด้ วยการวิเคราะห์ กลุ่ม (Cluster analysis)
ผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มผูบ้ ริ โภคผลิ ตภัณฑ์นมกลุ่มมิ ลเลนเนี ยลด้วยวิธีการวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster
analysis) พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ 1 มีจาํ นวน 123 คน ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีวิถีการดําเนิ นชี วิตแบบใส่
ใจสุ ขภาพ คํานึ งถึงสุ ขภาพ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่ องดื่มเฉลี่ยต่อสัปดาห์นอ้ ยที่สุด 50–200 บาท มีการเลือกบริ โภค
กาแฟ และชาเป็ นอันดับแรกร้อยละ 35.0 นมและผลิตภัณฑ์นมเป็ นอันดับสองร้อยละ 26.0 โดยให้ความสําคัญกับ
คุณค่าในระดับมากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมให้ประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการสู ง ดีต่อสุ ขภาพ ดื่มผลิตภัณฑ์นมแล้ว
รู ้ สึกได้รับประโยชน์มากกว่าเครื่ องดื่ มอื่ น ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์นม ผลิ ตภัณฑ์นมให้คุณค่า
มากกว่าเครื่ องดื่มอื่นที่ราคาใกล้เคียงกัน การบริ โภคสะดวกรวดเร็ วไม่เสี ยเวลาทาน และมีแรงจูงใจด้านการทราบ
คุณประโยชน์จากนมโคมากกว่าด้านรสชาติมากที่สุด โดยมีโอกาสในการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ร้อยละ 71.5 ดังนั้น
กลุ่มผูบ้ ริ โภคนี้คือ กลุ่มที่รักสุ ขภาพเลือกผลิตภัณฑ์นมจากคุณค่าโภชนาการมากกว่ารสชาติ (Healthy style)
กลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ 2 มีจาํ นวน 147 คน ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีวิถีการดําเนิ นชี วิตแบบชอบความ
แปลกใหม่หรื อวิถีใหม่ ส่ วนมากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่ องดื่มเฉลี่ยต่อสัปดาห์มากที่สุด คือ 201–350 บาท และ 501
บาทขึ้ นไป มี การเลื อ กบริ โ ภคกาแฟ และชาเป็ นอันดับแรกร้ อยละ 61.2 นมและผลิ ต ภัณ ฑ์นมเป็ นอันดับสอง
เช่นเดียวกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มแรก แต่ให้ความสําคัญกับคุณค่าในระดับมากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมให้ประโยชน์คุณค่า
ทางโภชนาการสู ง ดีต่อสุ ขภาพ ดื่มผลิตภัณฑ์นมแล้วรู ้สึกได้รับประโยชน์มากกว่าเครื่ องดื่มอื่น ราคาเหมาะสมกับ
คุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์นม ผลิ ตภัณฑ์นมให้คุณค่ ามากกว่าเครื่ องดื่ มอื่ นที่ ราคาใกล้เคี ยงกัน การบริ โภคสะดวก
รวดเร็ วไม่เสี ยเวลาทาน และมีแรงจูงใจในการบริ โภคนมด้านรสชาติมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น โดยมีโอกาสใน
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การยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ร้อยละ 75.5 ดังนั้นกลุ่มผูบ้ ริ โภคนี้ คือ กลุ่มที่ เลือกผลิตภัณฑ์นมจากรสชาติ และสนใจ
ผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ (Novelty style)
กลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ 3 มีจาํ นวน 140 คน เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ มีวิถีการดําเนิ นชี วิตแบบชอบเข้าสังคม ชอบ
ความสะดวกสบาย ให้ความสนใจกับกลุ่มบุคคลในสังคม เครื่ องดื่ มที่ เลือกบริ โภคในชี วิตประจําวันอันดับแรกคื อ
กาแฟ และชาร้อยละ 39.3 อันดับสองคือ โกโก้ และช็อคโกแลต มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่ องดื่มเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 20–350
บาท ให้ความสําคัญกับคุณค่าในระดับมากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมให้ประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการสู ง ดีต่อสุ ขภาพ
ดื่ มผลิ ต ภัณ ฑ์นมแล้วรู ้ สึ กได้รั บประโยชน์ มากกว่ าเครื่ องดื่ มอื่ น ราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพของผลิ ต ภัณฑ์นม
ผลิตภัณฑ์นมให้คุณค่ามากกว่าเครื่ องดื่ มอื่นที่ราคาใกล้เคียงกัน การบริ โภคสะดวกรวดเร็ วไม่เสี ยเวลาทานในระดับ
ปานกลางซึ่ งน้อยที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มอื่น และมีแรงจูงใจในการบริ โภคนมด้านรสชาติและการทราบ
คุณประโยชน์จากนมโคระดับปานกลาง มีโอกาสในการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ร้อยละ 65.0 ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่จะยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่นอ้ ยที่สุด ดังนั้น กลุ่มผูบ้ ริ โภคนี้คือ กลุ่มเลือกผลิตภัณฑ์นมจากความนิยมทางสังคม (Trendy style)
การพัฒนาแนวทางของกลยุทธ์ ทางการตลาดสําหรั บผลิตภัณฑ์ นม
สําหรับการพัฒนาแนวทางของกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์นมนั้น จะใช้ผลการวิเคราะห์กลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคมิลเลนเนี ยลเป็ นพื้นฐานในการพัฒนา โดยเป็ นการออกแบบแนวทางของกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่าง
กันในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย (Differentiated Strategy) ให้เหมาะสมกับแต่ละส่ วนตลาด (Segment) ดังนี้
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ 1 ออกแบบผลิตภัณฑ์เน้นเกี่ยวกับสุ ขภาพเพิ่มวิตามินหรื อสารอาหารในผลิตภัณฑ์นมโดย
การสื่ อสารทางการตลาดควรแสดงให้เห็นคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นม หรื อเป็ นการให้ความรู ้กบั ผูบ้ ริ โภคผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เช่น สื่ อสังคมออนไลน์ และใช้สื่อออฟไลน์ เช่น ป้ ายโปสเตอร์ หรื อโฆษณาทางวิทยุ ที่ผบู ้ ริ โภค
กลุ่มนี้เข้าถึงได้ง่ายตามลักษณะวิถีชีวิต เช่น ร้านสะดวกซื้ อ ร้านค้าเพื่อสุ ขภาพเพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่รู้จกั
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ 2 ออกแบบผลิตภัณฑ์นมรสชาติใหม่หรื อคุณภาพพรี เมี่ยมที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์ดีต่อสิ่ งแวดล้อม
ใช้การสื่ อสารทางการตลาดออนไลน์ที่เน้นเรื่ องรสชาติแปลกใหม่ โฆษณาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อแนะนําให้ผูบ้ ริ โภค
รู ้ จกั รวมถึ งสร้ างกระแสการใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ดีต่อสิ่ งแวดล้อม จัดจําหน่ ายและใช้บริ การชําระเงิ นผ่านช่ องทาง
ออนไลน์สอดคล้องกับวิถีการดําเนินชีวิตของผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ เช่น เวปไซต์ หรื อ E-marketplace
ผูบ้ ริ โ ภคกลุ่ มที่ 3 ออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ใ ช้วตั ถุ ดิ บตามกระแสนิ ย ม ออกแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ส ร้ า งสรรค์
จําหน่ ายสิ นค้าจํานวนจํากัดเพื่อเพิ่มความน่ าสนใจและเป็ นที่ ตอ้ งการ การสื่ อสารทางการตลาดควรใช้ Influencer
เพื่อโฆษณา แนะนําให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความนิ ยมและเป็ นที่รู้จกั ในตลาดผ่านช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ต่างๆ เกิด
การบอกต่อสิ นค้า เช่น เฟสบุ๊ก ทวิตเตอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการดําเนิ นชี วิต เช่น การอ่านรี วิวสิ นค้า ผลสรุ ปดัง
แสดงใน Table 1
นอกเหนื อจากงานวิจยั นี้ แล้วเพื่ อประโยชน์ต่อการศึ กษาถัดไปผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะว่าควรมี การพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์จริ งเพื่อทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสกับผูบ้ ริ โภคเพื่อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์ที่สุด และควร
ทดสอบแนวคิ ดผลิตภัณฑ์และการสร้างเนื้ อหาในการสื่ อสาร (Content) ทางช่ องทางออนไลน์ (A/B testing) เพื่อ
ศึกษาผลลัพธ์ของกลยุทธ์การตลาดที่ออกแบบได้ และเพื่อหาวิธีสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
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Table 1 Summary of differentiated strategy for each segment
Descriptions
Segment 1
Segment 2
Segment name Healthy style
Novelty style

Segment 3
Trendy style

Lifestyle

Health- concerned Lifestyle

Objective

Educate and create awareness Educate and create awareness Create awareness and interest

Channel and Using offline channel (printed
Communication matter and radio) to promote
product at convenience store
and health-shop.
Using online channel
(Facebook and other social
media) to educate consumer
about nutritional value.

Innovative and New normal
Lifestyle

Socialized and convenient
Lifestyle

Using online channel to create Using Influencer and micro
eco-friendly trend.
influencer to promote product.
Using storytelling to promote
about premium quality milk.
Using E-marketplace (Shopee
Lazada) for online selling.

Using social media (Facebook
and other social media) to
make viral internet content
about trendy product.

Creating CSR program related Creating social activity-related
to story.
marketing campaign.

Product concept Vitamin or nutrient added milk New flavor milk or premium New flavor milk with trendy
milk with eco-friendly
ingredient (signature flavor)
packaging
Creative packaging designs
Product example

(A)

(B)

(C)

Fig.1 Vitamin added milk (A), Eco-friendly milk packaging (B), Design milk packaging Collection (C)

สรุ ป

งานวิจยั นี้ เป็ นการศึ กษากลุ่มผูบ้ ริ โภคมิ ลเลนเนี ยลอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
จํานวน 410 คน ดําเนินการวิเคราะห์วิถีชีวิตของผูบ้ ริ โภคด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) จากนั้นวิเคราะห์
การจัดกลุ่มผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์นมกลุ่มมิลเลนเนี ยลด้วยวิธีการวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) จากปั จจัยกลุ่มวิถี
การดําเนิ นชี วิต คุณค่าที่ ได้รับ แรงจูงใจในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์นม และพฤติ กรรมการบริ โภค สามารถจําแนก
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กลุ่มผูบ้ ริ โภคมิลเลนเนี ยลได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่รักสุ ขภาพเลือกผลิตภัณฑ์นมจากคุณค่าโภชนาการมากกว่ารสชาติ
(Healthy style) กลุ่มที่เลือกผลิตภัณฑ์นมจากรสชาติ และสนใจผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ (Novelty style) และกลุ่มที่เลือก
ผลิ ตภัณฑ์นมจากความนิ ยมทางสังคม (Trendy style) และนําข้อมูลไปเป็ นแนวทางออกแบบกลยุทธ์ การตลาด
สําหรับผลิตภัณฑ์นมแนวคิดใหม่ตามลักษณะวิถีชีวิต (Lifestyle milk) โดยกลุ่ม Healthy style จะออกแบบแนวคิ ด
ผลิตภัณฑ์นมที่เน้นด้านคุณค่าเชิ งอรรถประโยชน์หรื อโภชนาการ เพิ่มวิตามินหรื อสารอาหาร และใช้สื่อออนไลน์
เพื่อให้ความรู ้ สร้างการตระหนักเกี่ ยวกับคุณค่าเชิ งอรรถประโยชน์ สําหรับกลุ่ม Novelty style จะเป็ นกลุ่มที่ เลือก
ผลิตภัณฑ์นมจากรสชาติ และสนใจผลิตภัณฑ์แปลกใหม่จะออกแบบแนวคิ ดผลิตภัณฑ์นมเน้นเรื่ องรสชาติ แปลก
ใหม่หรื อเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ดีต่อสิ่ งแวดล้อม สร้างกระแสรักสิ่ งแวดล้อมและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ผ่านช่ องทางออนไลน์ สําหรับกลุ่ม Trendy style เน้นออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ี ใช้วตั ถุดิบตามกระแสนิ ยม ออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์สร้างสรรค์จาํ กัดจํานวนการจําหน่าย ใช้ Influencer สร้างกระแสความนิ ยมและความต้องการในตลาด
ผลการวิจยั นี้ จะเป็ นแนวทางของธุรกิจผลิตภัณฑ์นมเพื่อไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบกลยุทธ์การตลาด
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อผลักดันให้ผูบ้ ริ โภคกลุ่มมิลเลนเนี ยลหันมาบริ โภคผลิตภัณฑ์นมมาก
ขึ้น สามารถขยายตลาด และมีส่วนสนับสนุนนโยบายส่ งเสริ มให้คนไทยบริ โภคผลิตภัณฑ์นมของรัฐบาล

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่ อ

งานวิ จัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ จํา แนกกลุ่ ม ผู ้บ ริ โภคพลัง หญิ ง (She-Economy) ในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี
ประสบการณ์ ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์อาหารผ่านช่ องทางโซเชี ยลคอมเมิ ร์ซ ได้แก่ เฟซบุ๊ก อิ นสตาแกรม ไลน์ โดยศึ กษาเฉพาะ
ผูบ้ ริ โภคเพศหญิงในด้านพฤติกรรม วิถีชีวิต คุณค่าที่ให้ความสําคัญ และทัศนคติบนพื้นฐานทฤษฎีการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยี (UTAUT) และหาตัวแทนกลุ่มเป้ าหมายเพื่อออกแบบกลยุทธ์การตลาดทางตรงสําหรับธุรกิจอาหารบนช่องทาง
โซเชียลคอมเมิร์ซ ผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มพบว่าผูบ้ ริ โภคมีวิถีชีวิตแบบใส่ ใจสุ ขภาพ ตามกระแสและสนใจเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เมื่อจําแนกกลุ่มแต่ละช่วงวัยพบว่าแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันด้านประเภทของอาหาร ค่าใช้จ่าย สื่ อสังคมออนไลน์ที่
ใช้ คุณค่าและทัศนคติ โดยเบบี้บูมเมอร์ และเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ให้ความสําคัญคุณค่าด้านสังคม และไม่กงั วลเกี่ยวกับค่าขนส่ง
สิ นค้ามากเท่าเจเนอเรชัน่ อื่น ขณะที่เจเนอเรชัน่ วายให้ความสําคัญคุณค่าแบบมีเงื่อนไข ส่วนเจเนอเรชัน่ ซีให้ความสําคัญด้าน
อรรถประโยชน์และอารมณ์ ดังนั้น ผลการวิจยั จะสามารถนํามาเป็ นแนวทางการดําเนิ นธุ รกิจอาหาร สามารถออกแบบผัง
การเดินทางของผูบ้ ริ โภค สร้างประสบการณ์และการสื่ อสารทางการตลาดต่อผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันแต่ละกลุ่ม
คําสําคัญ: กลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาด, กลุ่มพลังหญิง, การตลาดทางตรง, โซเชียลคอมเมิร์ซ

Abstract

The objective of this research was to segment the She-Economy consumers in Bangkok metropolitan who
experienced food product purchasing from social commerce including Facebook, Instagram and Line. The demographic,
behavior, lifestyle, value proposition and attitude toward food purchasing based on UTAUT theory were investigated in
order to design the direct marketing strategy for food business on social commerce. Lifestyle variables were analyzed by
factor analysis and found health concerned, trendy and technology savvy of consumer lifestyles. Based on segmentation
by generation, it was found that each generation was different on the types of food product purchasing, expenses, favored
social media and value perception. Baby boomer and generation X focused on social value and concerned for delivery cost
relatively less than others. Generation Y gave an attention to conditional value such as buying seasonal product, while
generation Z focused on functional and emotional value. The results would become a guideline for food business on social
commerce to design the customer journey and touch points to create an engagement. Finally, the communication strategy
through social media for each consumer segment could be specified.
Keywords: Communication strategy, direct marketing, She-Economy, social commerce
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คํานํา

ปั จจุบนั นี้ มีการใช้งานอินเทอร์ เน็ตกันอย่างแพร่ หลาย ดังจะเห็นได้จากสถิติผใู ้ ช้อินเทอร์ เน็ตของประเทศ
ไทย ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่ผใู ้ ช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 18.3 ล้านคน เป็ นจํานวน 47.5 ล้านคนในปี 2562 คิดเป็ นร้อย
ละ 150 ผลสํารวจในปี 2562 พบว่าคนไทยผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตใช้เวลาในการเล่นสื่ อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก
อินสตาแกรม ไลน์ ทวิตเตอร์ มากเป็ นอันดับ 1 (กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2563) และเป็ นผลให้เกิด
ช่ องทางการซื้ อสิ นค้าที่ เรี ยกว่าช่ องทางออนไลน์ (Online) โดยยอดการใช้จ่ายออนไลน์ของคนไทยมี แนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากผูบ้ ริ โภคได้รับความสะดวกสบายในการซื้ อสิ นค้าและบริ การ ไม่จาํ เป็ นต้องเดินทางไปร้านค้า
สามารถซื้ อสิ นค้าและบริ การได้ทุกเวลา ความรวดเร็ วในการจัดส่ งสิ นค้าและบริ การ สิ นค้าและบริ การบางประเภทมี
จําหน่ ายเฉพาะช่ องทางออนไลน์เท่ านั้น และสามารถประหยัดเงิ นจากการสามารถเปรี ยบเที ยบราคาสิ นค้าและ
บริ การได้อย่างรวดเร็ ว หมวดหมู่ของสิ นค้าและบริ การที่ ได้รับความนิ ยมในการซื้ อผ่านช่ องทางออนไลน์ ได้แก่
เสื้ อผ้า อาหาร เป็ นต้น (บีแอลที, 2562) ปัจจุบนั ช่องทางการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ที่เป็ นที่นิยม ได้แก่ โซเชียลคอมเมิร์ซ
คือการจําหน่ายสิ นค้าผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก ไลน์และทวิตเตอร์ เป็ นต้น เป็ นสื่ อสังคมออนไลน์
ขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง การซื้ อขายสิ นค้าในโซเชียลคอมเมิร์ซนี้ เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของ
การตลาดทางตรงที่ ประเทศไทยมี ตลาดโซเชี ยลคอมเมิ ร์ซขนาดใหญ่ จํานวนธุ รกิ จซื้ อขายผ่านเครื อข่ ายสังคม
ออนไลน์เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง โดยอาศัยผูบ้ ริ โภคกับผูบ้ ริ โภคในการติ ดต่อระหว่างกัน เพื่อโฆษณา สร้างข่าวสาร
และฟั งความคิดเห็นผูอ้ ื่นในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การ การตลาดทางตรงผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
จึงเป็ นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วและแพร่ หลาย (พัชมณฑ์ และชัยวัฒน์, 2562)
ขณะที่ Laurel (2014) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายซื้ อสิ นค้าและบริ การของผูห้ ญิง พบว่าผูห้ ญิงเอเชียร้อย
ละ 43 มีตาํ แหน่งหน้าที่การงานอยู่ในระดับผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในด้านวิชาชี พหมายความว่าอํานาจในการซื้ อ
สิ นค้าและบริ การของผูห้ ญิงจะเพิ่มมากขึ้นเป็ นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยพลังหญิง (SHE-Economy) โดยสิ นค้าที่
เป็ นสิ นค้าอุปโภค บริ โภค ผูห้ ญิงจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจในการซื้ อสิ นค้า และมีแนวโน้มในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์มาก
ขึ้ น หากเที ยบกับผูช้ าย ผูห้ ญิงซื้ อสิ นค้าและบริ การทางออนไลน์มากกว่าถึ งร้ อยละ 67 สําหรับเหตุผลในการซื้ อ
สิ นค้าและการบริ การผ่านทางออนไลน์ ได้แก่ จะได้สินค้าในราคาที่ถูกกว่าการซื้ อผ่านทางออฟไลน์ ประหยัดเวลา
ในการซื้ อสิ นค้า มีสินค้าและบริ การจํานวนมากให้เลือกจากหลายร้านค้า และสามารถซื้ อสิ นค้าและการบริ การจาก
ต่ างประเทศได้ สําหรั บปั จจัยที่ ผูห้ ญิ งใช้พิจารณาในการเลื อกซื้ อสิ นค้าและการบริ การผ่านทางออนไลน์ได้แก่
คุณภาพของสิ นค้า ราคา สิ นค้าที่เป็ นของแท้ไม่ใช่ของละเมิดลิขสิ ทธิ์ ราคาค่าขนส่ งสิ นค้า และความสะดวกในการ
ซื้ อ กลุ่มลูกค้าผูห้ ญิงเป็ นกลุ่มสําคัญในการซื้ อสิ นค้าและการบริ การในทางออนไลน์ ดังนั้นกลุ่มผูห้ ญิงจึงเป็ นกลุ่ม
ลูกค้าที่น่าสนใจ
งานวิจยั นี้จึงต้องการศึกษาพฤติกรรมและวิถีชีวิตของกลุ่มพลังหญิง (SHE-Economy) ประกอบกับทัศนคติ
และความคิ ดเห็ นต่ อคุ ณค่ าที่ ได้รับจากการซื้ ออาหารผ่านช่ องทางโซเชี ยลคอมเมิ ร์ซ บนพื้ นฐานของทฤษฎี การ
ยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT) (Venkatesh et al., 2003) ของกลุ่มพลังหญิ งแต่ ละช่ วงอายุที่แตกต่ างกัน
เพื่อสร้างประเด็นหรื อเงื่ อนไขสําคัญในการสร้างประสบการณ์การซื้ อสิ นค้าออนไลน์ให้คล้องกับผูบ้ ริ โภคแต่ละ
ช่วงอายุ
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อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการวิจัย
งานวิจยั นี้ ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Structural questionnaire) โดยพัฒนาจากข้อมูลเบื้องต้นจาก
การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) ที่ได้จากการสํารวจ (Observation) การจําหน่ายอาหารในช่องทางโซเชี ยล
คอมเมิร์ซ และข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับพฤติ กรรมและวิถีการดําเนิ นชี วิต การยอมรับและ
การใช้เ ทคโนโลยี ข องผู ้บ ริ โภค และคุ ณ ค่ า ที่ ไ ด้รั บ จากการซื้ อ สิ น ค้า ผ่ า นช่ อ งทางโซเชี ย ลคอมเมิ ร์ ซ โดย
แบบสอบถาม ประกอบด้วยคําถาม 5 ส่ วน ได้แก่ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าอาหารผ่าน
โซเชี ยลคอมเมิร์ซ วิถีการดําเนิ นชี วิต การให้ความสําคัญกับคุณค่าในด้านต่างๆ (Value basis)ในการซื้ ออาหารผ่าน
โซเชี ยลคอมเมิร์ซ และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคจากประสบการณ์ซ้ื ออาหารผ่านโซเชี ยลคอมเมิร์ซ เมื่อรวบรวมข้อมูล
แล้วจะบันทึ กข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Office และวิเคราะห์ผลข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม IBM SPSS
Statistics Version 25
กลุ่มตัวอย่ างและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจยั วารสาร หนังสื อ และฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการ
สํา รวจตลาด (Observation) ผูป้ ระกอบการที่ จาํ หน่ า ยอาหารผ่า นโซเชี ย ลคอมเมิ ร์ ซ จํา นวน 20 ราย เพื่ อนํา มา
วิเคราะห์เนื้อหา และเป็ นแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถามสําหรับการวิจยั เชิงสํารวจในขั้นตอนต่อไป
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey) โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) กับผูบ้ ริ โภคเพศหญิง ที่มีประสบการณ์ในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์จากช่องทางโซเชียลคอมเมิร์ซ จํานวน
300 คน แบ่งตามช่วงอายุเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ เจเนอเรชัน่ วาย และเจเนอเรชัน่ ซี โดยการ
ใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ โภคแบบตัวต่อตัว (Face to face interview) และแบบสอบถามออนไลน์
การวิเคราะห์ ความเชื่ อถือได้ ของแบบสอบถาม
ตรวจสอบค่าความเชื่อถือได้ (Reliability test)ของแบบสอบถาม โดยการทํา Pre-test กับผูบ้ ริ โภคเป้าหมาย
จํานวน 30 ราย และนําข้อมูลที่เป็ นสเกลมาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) จาก
ทฤษฎีของ Nunnally and Bernstein (1994) ระบุวา่ เกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ ค่าความเชื่อถือได้ที่มากกว่า 0.6 ขึ้นไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทางประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มพลังหญิงแต่ละช่วงอายุ
(Generation) ด้วยสถิติเชิงพรรณนาในรู ปความถี่และร้อยละ
2. วิเคราะห์จดั กลุ่มตัวแปรวิถีการดําเนิ นชี วิตที่ มีความสัมพันธ์กนั โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิ งสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) สกัดองค์ประกอบด้วยวิธี Principal Component Analysis และหมุนแกน
ด้วยวิธี Varimax
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3. วิเคราะห์ตวั แปรด้านคุ ณค่ าที่ ให้ความสําคัญ (Value basis) ในการซื้ ออาหารผ่านช่ องทางโซเชี ย ล
คอมเมิร์ซด้วยค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละช่ วงอายุดว้ ยการทดสอบ
ค่าสถิติ Analysis of Variance (ANOVA)
4. นําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อเป็ นเงื่อนไขในการสร้างประสบการณ์การซื้ อสิ นค้าออนไลน์โดยใช้
แบบจําลอง 5A’s (Kotler, 2016) ต่อกลุ่มผูบ้ ริ โภคพลังหญิงแต่ละกลุ่มต่อไป

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคเพศหญิงที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านทางโซเชี ยลคอมเมิร์ซ
จํานวน 300 คน และแบ่งกลุ่มตามช่วงอายุพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ ( 56–76 ปี ) จํานวนร้อย
ละ 20.30 กลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (40–55 ปี ) จํานวนร้ อยละ 24.30 กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย (24–39 ปี ) จํานวนร้ อยละ
27.70 และกลุ่ ม เจเนอเรชั่น ซี (12–23 ปี ) จํา นวนร้ อ ยละ 27.70 กลุ่ ม เบบี้ บู ม เมอร์ ส่ ว นใหญ่ รั บ ราชการหรื อ
รั ฐวิสาหกิ จ (ร้ อยละ 70.49) เช่ นเดี ยวกับเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (ร้ อยละ 63.01) ส่ วนเจเนอเรชัน่ วายส่ วนใหญ่ทาํ งาน
บริ ษทั เอกชน (ร้อยละ 36.14) และเจเนอเรชัน่ ซี เป็ นนิ สิตนักศึกษาทั้งหมด สําหรับแพลตฟอร์ มโซเชี ยลมีเดียที่นิยม
ในกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ มากที่สุดได้แก่ ไลน์ รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์นิยมเฟซบุ๊ก มากที่สุดและลําดับถัด
มาคือไลน์ เจเนอเรชัน่ วายนิ ยมเฟซบุ๊กและอินสตราแกรม และเจเนอเนชัน่ ซี นิยมทวิตเตอร์ มากที่สุด รองลงมาคื อ
เฟซบุ๊ก ดังแสดงใน Table 1
เมื่อพิจารณาประสบการณ์ซ้ื ออาหารผ่านทางโซเชียลคอมเมิร์ซของทุกช่วงอายุ พบว่า ผูบ้ ริ โภคทุกช่วงอายุ
มีประสบการณ์เฉลี่ยประมาณ 2 ปี สําหรับประเภทของอาหารที่นิยมซื้ อผ่านทางโซเชียลคอมเมิร์ซนั้น เบบี้บูมเมอร์
และเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์จะซื้ ออาหารประเภทผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเป็ นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ อาหารสําเร็ จรู ป
และอาหารสด อาหารแห้งและอาหารแช่แข็ง เจเนอเรชัน่ วาย และเจเนอเรชัน่ ซี จะซื้ อประเภทอาหาร 2 ลําดับแรก
เหมื อนกันได้แ ก่ อาหารสําเร็ จรู ป และผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ แ ละสเปรด สําหรั บเหตุ ผลที่ ทาํ ให้ซ้ื อสิ นค้าผ่า นทาง
โซเชี ยลคอมเมิร์ซ ผูบ้ ริ โภคทุกช่วงวัยมีความเห็นตรงกันว่าความสะดวกและรวดเร็ ว มีความสําคัญเป็ นอันดับแรก
รองลงมาเบบี้บูมเมอร์ และเจเนอเรชัน่ วายซื้ ออาหารผ่านโซเชี ยลคอมเมิร์ซเพื่อต้องการทดลองบริ โภค เจเนอเรชัน่
เอ็กซ์เห็นว่าสามารถเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าได้ และเจเนอเรชัน่ ซี ซ้ื อจากโซเชี ยลคอมเมิร์ซเพราะไม่สามารถหาซื้ อ
จากทางหน้าร้านได้
เบบี้บูมเมอร์ จะนิ ยมซื้ อสิ นค้าจากช่ องทางไลน์เป็ นหลัก รองมาคือเฟซบุ๊ก ขณะที่เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ เจเนอ
เรชัน่ วาย และเจเนอเรชัน่ ซี จะซื้ อในช่องทางเฟซบุ๊กเป็ นหลัก ลําดับรองลงมาของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่
วายจะเป็ นช่องทางไลน์ ส่ วนเจเนอเรชัน่ ซี จะเป็ นช่ องทางทวิตเตอร์ สําหรับผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อสิ นค้าผ่านทาง
โซเชี ยลคอมเมิร์ซนั้น ทุกช่วงวัยจะเลือกตนเองเป็ นอันดับหนึ่ ง รองลงมาของเบบี้บูมเมอร์ และเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์จะ
เป็ นคนในครอบครัว ในขณะที่เจเนอเรชัน่ วายจะเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลบนสื่ อโซเชี ยล และเจเนอเรชัน่ ซี คือเพื่อน ในด้าน
วัตถุประสงค์ของการซื้ อสิ นค้านั้น ผูบ้ ริ โภคทุกช่วงอายุซ้ื อเพื่อนําไปบริ โภคเอง ความถี่ในการซื้ อไปบริ โภคจะอยู่ที่
ประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้ ออาหารต่อครั้งของเบบี้บูมเมอร์และเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์คือมากกว่า
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500 บาท เจเนอเรชั่นวายคื อ 201–300 บาท และเจเนอเรชั่นซี คื อ 100–200 บาท ส่ วนลักษณะการซื้ ออาหารนั้น
ผูบ้ ริ โภคมากกว่าร้อยละ 50 ของทุกช่วงวัยจะเปลี่ยนแปลงยี่หอ้ ของอาหารในบางครั้งถ้ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ ตลาด
Table 1 The analysis of demographics among 4 generations
Demographics
1. Age
2. Occupation
Student
Government / state enterprises
officials
Private Company Employees
Entrepreneur / freelance
House wife / Retired
Others
3. The most used social media
Facebook
Twitter
Instagram
Tik Tok
YouTube
Line

Baby boomer
61 (20.30%)

Frequency (%)
Generation X Generation Y
73 (24.30%)
83 (27.70%)

0 (0.00%)
43 (70.49%)

0 (0.00%)
46 (63.01%)

6 (7.23%)
23 (27.71%)

83 (100%)
0 (0.00%)

0 (0.00%)
5 (8.20%)
4 (6.56%)
9 (14.75%)

10 (13.70%)
9 (12.33%)
5 (6.85%)
3 (4.11%)

30 (36.14%)
11 (13.25%)
0 (0.00%)
13 (15.67%)

0 (0.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)

23 (37.70%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
3 (4.92%)
35 (57.38%)

34 (46.57%)
2 (2.74%)
2 (2.74%)
0 (0.00%)
3 (4.11%)
32 (43.84%)

31 (37.35%)
10 (12.05%)
23 (27.71%)
1 (1.20%)
7 (8.44%)
11 (13.25%)

18 (21.69%)
46 (55.42%)
11 (13.25%)
1 (1.20%)
4 (4.82%)
3 (3.62%)

Generation Z
83 (27.70%)

ผลการวิเคราะห์ วิถกี ารดําเนินชีวิตด้ วยการวิเคราะห์ ปัจจัย (Factor analysis)
ผลการวิ เ คราะห์ วิถีการดํา เนิ นชี วิต ของผูบ้ ริ โภคจากคําถาม 10 ข้อโดยวิ ธีการวิ เ คราะห์ ปั จจัย (Factor
Analysis) เพื่ อ จัด กลุ่ มหรื อ รวมกลุ่ มตัวแปรที่ มีค วามสัมพันธ์ กันไว้ในกลุ่ มเดี ย วกัน (Mary and William , 2007)
สามารถจัดกลุ่มตัวแปรวิถีการดําเนิ นชี วิตได้ท้ งั หมด 3 ปั จจัย คื อ ปั จจัยที่ 1 ประกอบด้วยตัวแปร 4 ตัวแปรจาก
คําถามได้แก่ ชอบสื บค้นข้อมูลจากหลายแหล่งก่อนตัดสิ นใจซื้ อ เชื่อถือในชื่อเสี ยง/ตราสิ นค้าของผูผ้ ลิตอาหาร ชอบ
ทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและโมบายแบงก์กิ้งมากกว่าเงินสด จึงเป็ นวิถีการดําเนิ นชี วิต
แบบสนใจเทคโนโลยีใหม่ ปัจจัยที่ 2 ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ เป็ นคนที่เลือกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพ ให้
ความสําคัญกับคุณภาพมากกว่าราคา และสนใจแหล่งที่ มาของอาหารดังนั้น จึ งเป็ นวิถีการดําเนิ นชี วิตแบบใส่ ใจ
สุ ขภาพ สําหรับปั จจัยที่ 3 ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ ชอบอ่านรี วิวอาหารก่ อนการตัดสิ นใจซื้ อ ชอบ
ทดลองรับประทานอาหารชนิ ดใหม่ เป็ นคนบริ โภคตามกระแสสังคม จึงเป็ นวิถีชีวิตแบบตามกระแสนิ ยม และเมื่อ
วิเคราะห์ผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่มเบบี้ บูมเมอร์ ส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตแบบใส่ ใจสุ ขภาพ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ส่วน
ใหญ่จะมีวิถีชีวิตแบบชอบทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ สําหรับเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ ซี ส่ วนใหญ่มีวิถีชีวิต
คล้ายคลึงกันคือเป็ นแบบตามกระแสนิยมหรื อกระแสสังคม
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ผลการวิเคราะห์ ด้านคุณค่ าที่ได้ รับ (Value basis)
การวิเคราะห์ดา้ นการให้ความสําคัญกับคุณค่ าที่ ผูบ้ ริ โภคได้รับจากการซื้ ออาหารผ่านช่ องทางโซเชี ยล
คอมเมิร์ซจากคําถามเกี่ยวกับคุณค่าด้านต่าง ๆ ได้แก่ คุณค่าเชิ งอรรประโยชน์ คุณค่าด้านอารมณ์และประสบการณ์
คุณค่าด้านสังคม คุณค่าด้านต้นทุน คุณค่าด้านนวัตกรรม และคุณค่าแบบมีเงื่อนไข เป็ นคําถามใช้สเกลแบบ 5-point
likert scale โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสําคัญ และวิเคราะห์ความแปรปรวน
(Analysis of Variance: ANOVA) เพื่ อทดสอบความแตกต่ างค่ าเฉลี่ ยที่ แตกต่ างกันอย่างมี นัยยะสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความสําคัญของคุณค่าแต่ละด้าน พบว่า
กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ และเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์จะให้ความสําคัญกับคุณค่าด้านสังคมมากกว่าเจเนอเรชัน่ อื่น ขณะที่เจเนอ
เรชัน่ วายจะให้ความสําคัญกับคุณค่าแบบมีเงื่อนไขมากที่สุด โดยเฉพาะเกี่ยวกับการซื้ ออาหารผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซ
เนื่ องจากมีจาํ หน่ายในบางสถานที่ไม่สามารถไปซื้ อได้หรื อไม่มีหน้าร้าน สําหรับเจเนอเรชัน่ ซี ให้ความสําคัญกับ
คุณค่าด้านอรรถประโยชน์ ได้แก่ อาหารที่จาํ หน่ายในช่องทางโซเชียลคอมเมิร์ซมีให้เลือกหลากหลายชนิดและยี่หอ้
อาหารที่ ซ้ื อมีคุณภาพดี เนื่ องจากการใช้วตั ถุดิบที่ มีคุณภาพดี เป็ นต้น ให้ความสําคัญกับคุณค่าด้านอารมณ์ ได้แก่
รู ้สึกมีความสุ ขทุกครั้งที่ได้ซ้ื ออาหารผ่านช่องทางโซเชียลคอมเมิร์ซ ตื่นเต้นในการรอคอยอาหารมาส่ ง พึงพอใจใน
การซื้ ออาหารที่ ตอ้ งจองคิ วล่วงหน้าหรื อมี จาํ นวนจํากัด และพึงพอใจที่ บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารที่ ซ้ื อผ่านทางโซเชี ย ล
คอมเมิร์ซมีความสวยงาม รายละเอียดดังแสดงใน Table 2
Table 2 The analysis of value propositions among 4 generations
Value propositions
Functional value
- Foods on social commerce are available in a
wide variety of brands and types. ns
- Buying on social commerce provide good
service.
Emotional value
- You always feel happy when you buy foods
through social commerce.
- You are excited to wait for foods to deliver to
you after purchasing via social commerce.
- You satisfied if purchased foods from social
commerce with pre-booked or limited-edition.ns
Social value
- Buying foods via social commerce is a symbol
of modernity or trend. ns

Importance score (Mean ± S.D.)
Baby boomer Generation X Generation Y Generation Z
3.96 ± 0.72

4.13±0.73

4.00±0.73

4.27±0.80

3.79±0.69 ab

3.77±0.70ab

3.70±0.64b

3.99±0.76 a

3.47±0.86b

3.56±0.72 b

3.69±0.81ab

3.98±0.74a

3.30±1.043c

3.63±0.89bc

3.87±0.91ab

4.10±0.82a

3.09±1.06

3.32±0.97

3.50±1.08

3.72±1.17

4.14±7.9

3.97±0.67

3.93±0.83

3.91±0.71
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Importance score (Mean ± S.D.)
Baby boomer Generation X Generation Y Generation Z

Cost value
- Buying foods via social commerce make you
4.12±0.71
4.06±0.75
3.85±0.82
3.95±0.93
ns
to save time finding information.
- You can easily compare food prices by
4.08±0.65
4.21±0.67
4.16±0.80
4.34±0.68
ns
purchasing through social commerce.
Innovation value
- You find more innovative food products on
4.00±0.72
4.07±0.74
3.92±0.76
4.04±0.89
ns
social commerce than in general stores.
Conditional value
- You buy foods via social commerce since they 3.80±0.74b 3.90±0.88ab 4.02±0.79a
3.95±0.70a
are sold in the certain locations that cannot visit.
- You buy foods through social commerce since 3.80±0.87b 4.02±0.79ab 4.32±0.84a 4.24±0.68ab
there is no store where you can buy.
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันอย่างมีนยั สําคัญ (p ≤ 0.05)

การวิเคราะห์ แผนผังการเดินทางของลูกค้ า (Customer journey map)
ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลจากผลการสํารวจตลาดและแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่ อเป็ นแนวทางออกแบบ
แผนผังการเดินทางของลูกค้า โดยใช้แบบจําลอง 5A’s (Kotler, 2016) ดังนี้

Fig. 1 Customer Journey Map model
ตัวแทนผู้บริ โภค(Persona):ได้จากสัมภาษณ์เชิงลึกและการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการทดลองกลุ่มเบบี้บูมเมอร์
คือ พนักงานรัฐวิสาหกิ จ อายุ 59 ปี เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุ ขภาพเสมอ ออกกําลังกายเป็ นประจํา สําหรับ
กลุ่มเจเนเรชัน่ เอ็กซ์คือ ข้าราชการอายุ 50 ปี เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพเป็ นประจํา กิจกรรมยามว่างคือการ
ปลูกต้นไม้ ออกกําลังกายบ้าง เป็ นผูท้ ี่ดูแลครอบครัวในด้านอาหาร เจเนอเรชัน่ วายคือ พนักงานบริ ษทั เอกชน อายุ
26 ปี ไม่เลือกรับประทานอาหาร ออกกําลังกายเป็ นครั้งคราว ชอบทดลองซื้ อสิ นค้าที่ เป็ นที่ นิยมในโซเชี ยลมีเดี ย
เสมอ และเจเนเรชัน่ ซี คือนักศึกษามหาวิทยาลัย อายุ 20 ปี ไม่เลือกรับประทานอาหาร กิจกรรมยามว่าง เล่นโซเชียล
มีเดีย และการเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน มักจะติดตามข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียมากกว่าการดูโทรทัศน์
การตระหนัก (Awareness): การสร้างความตระหนักให้เบบี้บูมเมอร์สาํ หรับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ควรใช้
ไลน์เนื่ องจากใช้งานเป็ นประจําในกลุ่มไลน์หลายกลุ่ม ส่ วนเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์น้ นั จะนิ ยมใช้เฟซบุ๊กในการสื่ อสาร
และซื้ อสิ นค้า มี โอกาสที่ จะสนใจผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร เจเนอเรชั่นวายจะนิ ยมใช้เฟซบุ๊กและอิ นสตาแกรม มี
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แนวโน้มที่จะสนใจผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ป เช่น ข้าวกล่อง และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และกลุ่มเจเนอเรชัน่ ซี จะนิ ยมใช้ทวิต
เตอร์ และเฟซบุ๊ก มีโอกาสที่ จะสนใจในอาหารสําเร็ จรู ป กลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และอาหารหรื อขนมที่ นาํ เข้าจาก
ต่างประเทศ
การสนใจผลิตภัณฑ์ (Appeal): การสร้างความสนใจให้เบบี้บูมเมอร์ จะเป็ นเรื่ องการสร้าง contentให้ขอ้ มูล
ที่มาและส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์เนื่ องจากเป็ นกลุ่มรักสุ ขภาพ ส่ วนเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ควรจะให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์
อย่างละเอียด เนื่ องจากนิ ยมหาข้อมูลก่อนการซื้ อผลิตภัณฑ์เสมอทั้งด้านคุณประโยชน์และการเปรี ยบเที ยบราคา
สําหรับเจเนอเรชัน่ วายควรใช้ผูม้ ีอิทธิ พลทางสื่ อเป็ นผูแ้ นะนําสิ นค้าและสร้างเงื่ อนไขในการซื้ อ อาทิ ผลิตภัณฑ์มี
จํานวนจํากัดต้องจองคิ วล่วงหน้า ขณะที่ เจเนอเรชัน่ ซี ควรจะใช้วิธีการรี วิวผลิ ตภัณฑ์หรื อกิ จกรรมเพื่อนแนะนํา
เพื่อน
การสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Ask): กลุ่มเบบี้ บูมเมอร์ จะสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์กบั ผูข้ ายมาก
เพื่อสร้างความมัน่ ใจ ส่ วนเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์จะหาข้อมูลเปรี ยบเทียบด้วยตนเอง แล้วสอบถามข้อมูลเพียงบางส่ วน
ของผลิตภัณฑ์ เจเนอเรชัน่ วายจะสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่นิยมอยู่ในกระแสเนื่ องจากบริ โภคตามเทรนด์ สําหรับ
เจเนอเรชัน่ ซี จะสอบถามเกี่ ยวกับตัวผลิ ตภัณฑ์ท้ งั ด้านรสชาติ และราคาเพื่ อประกอบการตัดสิ นใจ ดังนั้นจึ งต้อ ง
ออกแบบช่องทางการติดต่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม
การตัดสิ นใจซื ้อผลิ ตภั ณ ฑ์ (Act): การจัดส่ งผลิ ตภัณฑ์และการส่ งเสริ มการตลาดมี ค วามสําคัญต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค สําหรั บเบบี้ บูมเมอร์ และเจเนอเรชั่นเอ็กซ์จะเลื อกช่ องทางการจัดส่ งสิ นค้าที่ รวดเร็ ว
เนื่ องจากไม่กงั วลเรื่ องค่าจัดส่ ง ส่ วนเจเนอเรชัน่ วายจะกังวลเรื่ องค่าใช้จ่ายด้านการจัดส่ ง ดังนั้นจึงควรให้ทางเลือก
การจัดส่ งหรื อคิดค่าจัดส่ งตามปริ มาณการซื้ อ ขณะที่เจเนอเรชัน่ ซี จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการสั่งสิ นค้า
จะต้องคุ ม้ กับค่ าส่ งสิ นค้าและจะใส่ ใจกับเรื่ องคุ ณค่ า ทางอารมณ์ ค่อนข้า งสู ง ดังนั้นกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด
สําหรับกลุ่มนี้จะสามารถกระตุน้ การตัดสิ นใจซื้ อได้อย่างมาก
การแนะนําหรื อสนั บสนุ น (Advocate): เบบี้ บูมเมอร์ ส่วนใหญ่จะซื้ ออาหารเพื่ อบริ โ ภคเองและคนใน
ครอบครัว แต่ก็สามารถที่จะแนะนําผูอ้ ื่น ส่ วนเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์จะนิ ยมทดลองบริ โภคผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์ดีก็
พร้อมที่จะเป็ นผูแ้ นะนําต่อไป เจเนอเรชัน่ วายจะนิ ยมการแนะนําผลิตภัณฑ์ที่บริ โภคในโซเชี ยลมีเดียอยู่เสมอตาม
กระแสนิ ยม และเจเนอเรชั่นซี มกั จะรี วิวผลิ ตภัณ ฑ์ในเรื่ องที่ ให้ความสําคัญ โดยเฉพาะคุ ณค่ าทางอารมณ์ การ
ให้บริ การของร้านค้า และรสชาติ พร้อมจะแนะนําผูอ้ ื่นในการซื้ อผลิตภัณฑ์ผ่านโซเชี ยลคอมเมิร์ซ ดังนั้นจึงควรมี
ช่องทางใช้ Micro influencer หรื อผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มได้รีวิวแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการแนะนําและ
บอกต่อ

สรุ ป

การวิ จัย นี้ เป็ นการศึ ก ษาพฤติ ก รรม วิ ถี ชี วิ ต และการให้ค วามสํา คัญ กับ คุ ณ ค่ า ด้า นต่ า ง ๆ ในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อาหารจากช่องทางโซเชียลคอมเมิร์ซของกลุ่มพลังหญิงทุกช่วงวัยในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
การซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารผ่านทางโซเชียลคอมเมิร์ซเป็ นที่นิยมในกลุ่มพลังหญิงทุกช่วงวัยซึ่ งแต่ละช่วงวัยจะมีสินค้า
หลักที่เลือกซื้ อแตกต่างกัน โดยเบบี้บูมเมอร์และเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์จะเป็ นกลุ่มที่นิยมซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ขณะที่
เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ ซี นิยมอาหารสําเร็ จรู ปและเบเกอรี่ และสเปรด ช่องทางโซเชี ยลคอมเมิร์ซที่นิยมซื้ อ
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สิ นค้าของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน เบบี้บูมเมอร์ และเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ให้ความสําคัญกับคุณค่าทางด้านสังคม
และมีความกังวลด้านค่าใช้จ่ายในการขนส่ งน้อยกว่าเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ ซี ขณะที่เจเนอเรชัน่ วายและเจ
เนอเรชัน่ ซี มีพฤติ กรรมในการซื้ ออาหารค่อนข้างใกล้เคี ยงกัน คื อนิ ยมซื้ ออาหารสําเร็ จรู ปพร้อมรับประทาน และ
ผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ และสเปรด โดยเจเนอเรชั่นวายจะให้ความสําคัญด้านคุ ณค่าแบบมี เงื่ อนไข อาทิ ผลิ ตภัณฑ์ที่
จําหน่ ายเฉพาะช่ วงฤดู กาล หาซื้ อไม่ได้จากหน้าร้ านหรื อไม่สามารถไปซื้ อเองได้ ส่ วนเจเนอเรชั่นซี น้ นั จะให้
ความสําคัญกับคุณค่าด้านอรรถประโยชน์และด้านอารมณ์มากที่สุด ผลการวิจยั เป็ นแนวทางออกแบบแผนผังการ
เดิ นทางของลูกค้าและกลยุทธ์ทางการตลาดที่ แตกต่างกันเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงตามผลิตภัณฑ์และสร้าง
ประสบการณ์ให้ลูกค้าได้ดียง่ิ ขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่ อ

ภายใต้ภาวะโลกร้อน ผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มสนใจสนับสนุ นผลิตภัณฑ์เป็ นที่ มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม งานวิจยั นี้ ศึกษาวิถี
ชีวติ คุณค่า และความตั้งใจซื้ อข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวที่มีฉลากคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล จํานวน 425 คน พบว่า ผูบ้ ริ โภค อายุ 17-73 ปี เห็นว่าภาวะโลกร้อนส่งผลต่อสิ่ งแวดล้อม ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เพื่ อช่ วยลดภาวะโลกร้ อน และสื่ อออนไลน์ มี ความสําคัญกับการดําเนิ นชี วิ ตสู งมากกับ Generations Z และ Y การสร้ าง
แบบจําลองการถดถอยโพลิโนเมียล เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง วิถีชีวิต และคุณค่ากับความตั้งใจซื้ อ พบว่า ปั จจัยที่ ส่งผล
กระตุน้ ความตั้งใจซื้ อข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ มีฉลากคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ ได้แก่ วิถีชีวิตลดบริ โภคเนื้ อสัตว์ คุณค่าด้าน
อารมณ์เรื่ อง การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สวยงาม และความรู ้สึกแปลกใหม่ที่เห็นผลิตภัณฑ์วางขาย คุณค่าด้านผลกระทบทาง
สังคมในแง่การหลุดพ้นจากการเอาตัวเองเป็ นจุดศูนย์กลางเพื่อที่ช่วยเหลือคนอื่น และสิ่ งแวดล้อม และคุณค่าด้านการใช้งานใน
แง่ ลดความเสี่ ยงของภาวะโลกร้ อน ปั จจัยเหล่านี้ นําไปใช้กาํ หนดกลยุทธ์ให้ผูบ้ ริ โภคสนับสนุ นผลิ ตภัณฑ์ขา้ วที่ ติดฉลาก
คาร์บอนฟุตพริ้ นท์
คําสําคัญ: ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว, ความตั้งใจซื้อ, ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้ นท์, ช่วงอายุ, แบบจําลองการถดถอย
โพลีโนเมียล, ภาวะโลกร้อน

Abstract

Under global warming situation, consumers tend to be interested in promoting environmental friendly products. The
aims of the research were to study lifestyle, value and consumer’s intention to buy for rice and rice products with a carbon footprint
label in the Bangkok Metropolitan from 425 consumers. The result showed that consumers, 17–73 years old, realized the effect
of global warming on the environment and wanted to change their behaviors to help reduce the global warming effect. Their
lifestyles were online oriented especially Generations Z and Y. A polynomial regression model was constructed to describe the
relationship between lifestyle and value towards the intention to buy. Factors that stimulated buying intention of rice and rice
products with a carbon footprint label included lifestyle on meat consumption reduction, emotional value of aesthetics in package
design and a surprise to see products on shelf, social impact value of self-transcendence, functional value of reducing risk of global
warming. These factors can later be used to formulate a strategy for changing consumer behavior to support carbon footprint
labeled rice and rice products.
Keywords: buying intention, carbon footprint labels, generation, global warming, polynomial regression, rice and rice products
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คํานํา

ภาวะโลกร้ อ นเกิ ด ขึ้ นจากกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ที่ ป ล่ อยก๊ า ซเรื อนกระจกขึ้ นไปบนชั้นบรรยากาศ เช่ น
คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน เป็ นต้น ก๊าซเหล่านี้ มีความสามารถในการกักเก็บรังสี ความร้อนจากผิวโลกแล้วคายรังสี
ความร้อนกลับลงมาส่ งผลให้อุณหภูมิของผิวโลกร้อนขึ้นกว่าเดิม นํ้าแข็งขั้วโลกละลาย ระดับนํ้าทะเลสู งขึ้น พื้นที่
เพาะปลูกและผลผลิ ตการเกษตรลดลง การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ ง การเผาพื้นที่ เพื่ อการ
เกษตรกรรม การทําเกษตรกรรม และการจัดการของเสี ยตลอดโซ่อุปทานจัดเป็ นกิจกรรมปล่อยก๊าซเรื อนกระจกใน
ปริ มาณสู ง สําหรั บประเทศไทยภาคพลังงานมี การปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกมากที่ สุด และรองลงมาเป็ นภาค
การเกษตร (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, 2560) ซึ่ งพบว่าในระบบการเกษตร
ทั้งหมด กระบวนผลิตข้าวตลอดห่ วงโซ่ อุปทานปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสู งที่สุด ผลิตภัณฑ์ขา้ วสารหอมมะลิบรรจุลง
ในถุง CPP/LLDPE ขนาด 5 กิ โลกรัม ปล่อยก๊าซเรื อนกระจกถึง 38.7 กิ โลกรัมคาร์ บอนไดออกไซด์เที ยบเท่า โดย
ขั้นตอนการปลูกข้าวเป็ นขั้นตอนที่ มีสัดส่ วนการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสุ งสุ ดมากกว่าร้อยละ 95 ของค่าคาร์ บอน
ฟุตพริ้ นท์รวมในผลิตภัณฑ์ขา้ วสาร (รัตนาวรรณ และคณะ, 2554) ซึ่ งจากปัญหาเหล่านี้ทาํ ให้เกิดกระแสเรี ยกร้องต่อ
ภาคการผลิ ต ให้แ สดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ปั ญ หาก๊ า ซเรื อ นกระจกของธุ ร กิ จ รวมทั้ง การรณรงค์ใ ห้ผูบ้ ริ โ ภค
เปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมการบริ โภคที่ คาํ นึ งถึ งปั ญหาภาวะโลกร้ อนเพื่ อขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ เศรษฐกิ จที่ มีการ
ปลดปล่อยคาร์ บอนตํ่า (Low Carbon Economy) องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจกของประเทศไทย ได้จดั ทํา
ฉลากคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ นท์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ สื่ อสารกับผูบ้ ริ โ ภคถึ งปริ มาณก๊ า ซเรื อนกระจกที่ ปลดปล่ อยจาก
ผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชี วิตของผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบการตัดสิ นใจซื้ อ ในขณะเดียวกันเป็ นการกระตุน้ ให้ผผู ้ ลิตลด
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค (องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก, ม.ป.ป.)
ฉลากคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์มีการใช้แพร่ หลายในประเทศที่ พฒั นาแล้ว Guenther (2012) พบว่า ผูบ้ ริ โภคใน
อังกฤษและญี่ปุ่นสนใจสิ่ งแวดล้อมอยู่ในระดับสู งและต้องการที่จะให้มีการแสดงข้อมูลบนผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความ
ยัง่ ยืนเรื่ องสิ่ งแวดล้อม เช่ น ฉลากคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ ผลการศึ กษาผูบ้ ริ โภคยุโรปตะวันตก (Feucht, 2017) และ
ผูบ้ ริ โภคสหรัฐอเมริ กา (Groening, 2015) มีความสอดคล้องกันว่า ฉลากคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์บนผลิตภัณฑ์สามารถ
เพิ่มการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของผูบ้ ริ โภคได้ และผูบ้ ริ โภคต้องการให้แสดงข้อมูลบนฉลากคาร์ บอนฟุตพ
ริ้ นท์อย่างละเอียด เช่ น ข้อมูลการผลิตตลอดห่ วงโซ่ อุปทาน ขั้นตอนที่ สามารถปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้ใน
ระดับตํ่า ทั้งนี้ในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์และการบริ การนั้น ผูบ้ ริ โภคจะชัง่ นํ้าหนักระหว่างคุณค่าที่รับรู ้
กับราคา ซึ่ งองค์ประกอบของคุณค่าแบ่งได้เป็ น 4 ด้าน Almquist (2016) ได้แก่ (1) คุณค่าด้านการใช้งาน เช่น ช่วย
ลดเวลา คุณภาพ และความหลากหลาย (2) คุณค่าอารมณ์ เช่ น ช่ วยลดความกังวลใจ สร้างความเบิ กบานใจ การ
เยียวยาจิตใจ และสุ นทรี ยภาพ (3) คุณค่าด้านการเปลี่ยนแปลงชี วิต เช่น ความหวัง และการสร้างแรงบันดาลใจ (4)
คุณค่าด้านผลกระทบทางสังคม เช่น ความมุ่งมัน่ ที่จะช่วยเหลือคนอื่น สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดย Almquist (2016)
สรุ ปว่าการจัดองค์ประกอบของคุณค่าที่เหมาะสมจะทําให้ธุรกิ จสามารถสร้างโอกาสในตลาดเดิ มหรื อเข้าสู่ ตลาด
ใหม่ เกิดความจงรักภักดีหรื อเต็มใจทดลองในตราสิ นค้าสู งขึ้นและสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนให้กบั ธุ รกิจ สําหรับ
อุตสาหกรรมอาหารและการบริ การนั้นคุณค่าที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตราสิ นค้าสู งสุ ด 5 ประการ ได้แก่ คุณภาพ
ความหลากหลาย การตอบสนองทางประสาทสัมผัสที่ ดี สุ นทรี ยภาพ และการเยียวยาจิ ตใจ ส่ วน Tolppanen and
Kang (2020) พบว่ า คุ ณ ค่ า ด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม (Bioshperic values) และคุ ณ ค่ า ด้า นความเพลิ ด เพลิ น เชิ ง อารมณ์
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(Hedonic values) เป็ นปั จจัยสําคัญที่กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคสนับสนุ นการใช้ฉลากคาร์ บอนเพื่อเป็ นการรับผิดชอบต่อ
สิ่ งแวดล้อม สําหรับประเทศไทยนั้นผูบ้ ริ โภคในแต่ละช่วงอายุมีแนวโน้มในการหันมาสนใจในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม
และมีความรู ้ความเข้าใจในฉลากคาร์บอนฟุตพริ้ นท์อยูใ่ นระดับปานกลาง (ชนาทิป, 2553) ทั้งนี้ผบู ้ ริ โภคในปัจุบนั มี
วิถีชีวิตเชิงดิจิทลั มากขึ้น โดยวิถีชีวิตเชิงดิจิทลั ประกอบด้วย การติดต่อสื่ อสาร การซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การต่าง ๆ สัง่
อาหาร ทําธุรกรรม การเรี ยน ผ่านระบบดิจิทลั ออนไลน์เพื่อความสะดวกสบายของผูบ้ ริ โภค (Hofmann, 2008)
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา วิถีชีวิตเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและเชิงดิจิทลั ระดับความสําคัญของคุณ
ค่าที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ อข้าวสารและผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ มีฉลากคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ของผูบ้ ริ โภค 4 ช่วงอายุ คือ
Generation Z (อายุ 9-22 ปี ), Generation Y (อายุ 23-38 ปี ), Generation X (อายุ 39-54 ปี ) และ Baby Boomer (อายุ
55-73 ปี ) (สํา นักงานบริ หารและพัฒ นาองค์ค วามรู ้ , 2020) ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และสร้ า ง
แบบจําลองทํานายความตั้งใจซื้ อข้าวสารและผลิตภัณฑ์จากข้าวที่มีฉลากคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ เพื่อนําผลการวิเคราะห์
ไปให้ผปู ้ ระกอบการข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากข้าวใช้ในสื่ อสารและกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้

อุปกรณ์ และวิธีการ

1. เก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์ ในช่องทางการจัดจําหน่ายข้าวสารและผลิตภัณฑ์จากข้าว คือ ข้าวกล่อง
ปรุ งสุ กพร้อมรับประทาน ได้แก่ ร้านขายข้าวสาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้ อ เพื่อพัฒนา
แบบสอบถาม ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูล (1) ด้านประชากรศาสตร์ (2) วิถีชีวิตเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและเชิงดิจิทลั (ใช้
สเกล 1-5) (3) พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค (4) ความสําคัญของคุณค่า 4 ด้านคือ คุณค่าด้านการใช้งาน คุณค่าด้าน
อารมณ์ คุณค่าด้านการเปลี่ยนแปลงชีวิต และคุณค่าด้านผลกระทบทางสังคมที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
(ใช้สเกล 1–5) และ (5) ความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (ใช้สเกล 1–5)
2. เก็ บ ข้อ มู ล ด้ว ยแบบสอบถามจากข้อ 1 โดยการสั ม ภาษณ์ ผู ้บ ริ โภคแบบตัว ต่ อ ตัว (Face to Face
Interview) สุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจงและสุ่ มตามความสะดวกจากผูบ้ ริ โภคที่มีประสบการณ์ซ้ื อข้าวสารหรื อข้าวกล่อง
ปรุ งสุ กพร้อมรับประทาน ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 425 คน โดยคํานวณขนาดตัวอย่างจาก
Cochran (1977)
3. ทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) กับกลุ่ มตัวอย่า งจํา นวน 30 คน เพื่ อทดสอบความน่ า เชื่ อถื อ ของ
แบบสอบถาม โดยคํานวนค่ า Cronbach’s alpha coefficient (Malhotra, 2006) ต้องมี ค่าอย่างน้อย 0.7 จากผลการ
ทดสอบพบว่ามีค่ามากกว่า 0.7แสดงว่าแบบสอบถามที่ใช้มีความเชื่อถือได้
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ และพฤติ กรรมในการซื้ อข้าวสารและข้าวกล่องปรุ งสุ กพร้อม
รับประทานของผูบ้ ริ โภคทั้งหมด โดยใช้ความถี่และร้อยละ
5. เปรี ยบเทียบวิถีชีวิตเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและเชิงดิจิทลั ความสําคัญในด้านคุณค่าของผูบ้ ริ โภคที่มีผล
ต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ และความตั้งใจจะซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ใ น 4 ช่ วงอายุ ด้วยการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน ที่ ร ะดับ
นัยสําคัญ 0.05
6. เปรี ยบเทียบแบบจําลองการถดถอย 2 รู ปแบบ ได้แก่ แบบจําลองการถดถอยเชิงพหุ และแบบจําลองการ
ถดถอยโพลิโนเมียล เพื่อจําลองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น ได้แก่ ข้อมูลด้านวิถีชีวิต และระดับความสําคัญ
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ด้านคุณค่าของผูบ้ ริ โภคกับตัวแปรตาม ได้แก่ ความตั้งใจซื้ อข้าวสารและข้าวกล่องปรุ งสุ กพร้อมรับประทานที่ มี
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้ นท์
6.1 สร้ า งและทวนสอบแบบจํา ลองทํา นายความตั้ง ใจซื้ อข้า วสารและข้า วกล่ อ งปรุ งสุ ก พร้ อ ม
รั บประทานที่ มีฉลากคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ดว้ ยวิธี 5-fold cross validation โดยนําข้อมูล 425 ค่ า มาแบ่ งเป็ น 5 กลุ่ม
สร้ า งแบบจํา ลองชุ ด ที่ 1 ใช้ข ้อ มู ล กลุ่ ม ที่ 1–3 เป็ นชุ ด เรี ย นรู ้ ข้อ มู ล กลุ่ ม ที่ 4–5 เป็ นชุ ด ทดสอบและทวนสอบ
ตามลําดับ ต่ อมาสร้ างแบบจําลองชุ ดที่ 2 ใช้ ข้อมูลกลุ่มที่ 3–5 เป็ นชุ ดเรี ยนรู ้ และข้อมูลกลุ่มที่ 1 และ 2 เป็ นชุ ด
ทดสอบและทวนสอบ ตามลําดับ สร้างแบบจําลองชุดที่ 3 ใช้ขอ้ มูลกลุ่มที่ 5, 1 และ 2 เป็ นชุดเรี ยนรู ้ และข้อมูลกลุ่ม
ที่ 3 และ 4 เป็ นชุดทดสอบ และทวนสอบ ตามลําดับ ทําจนครบ 5 รอบ ในการสร้างแบบจําลองนั้นใช้วิธีการเลือก
ตัวแปรเข้าแบบจําลอง 4 วิธีคือ ใส่ ท้ งั หมด (Enter) เพิ่มตัวแปรเข้าทีละตัว (Forward) ใส่ ตวั แปรทั้งหมดและคัดออก
ทีละตัว (Backward) และใส่ เข้าและคัดออกต่อเนื่ องไป (Stepwise) และคํานวณค่าความคลาดเคลื่อนของการทํานาย
ของทุ ก ชุ ด ข้อ มู ล ด้ว ยวิ ธี ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นสมบู ร ณ์ เ ฉลี่ ย (Mean Absolute Error, MAE) และร้ อ ยละความ
คลาดเคลื่ อนสัมบู รณ์เฉลี่ ย (Mean Absolute Percent Error, MAPE) โดยคัดเลื อกพารามิ เตอร์ ของแบบจําลองการ
ถดถอยจากข้อมูลชุดทดสอบที่ให้ความคลาดเคลื่อนตํ่าที่ สุด และใช้ค่าความคลาดเคลื่อนของชุดทวนสอบในการ
บ่งชี้ความสามารถในการใช้งานทัว่ ไป
6.2 ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบจําลอง (Neter et al., 1990) ดังนี้
6.2.1. ค่ าความคลาดเคลื่ อนต้องมี การแจกแจงแบบปกติ ดว้ ยวิธี Kolmogorov – Smirnor ซึ่ งต้อง
ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
6.2.2. ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นมี ค่ า ความแปรปรวนคงที่ ด ้วย Levene’s test ซึ่ งต้องไม่ ปฏิ เ สธจาก
สมมติฐานหลัก
6.2.3. ค่าความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่อกัน โดยพิจารณาจากค่า Durbin-Watson ควรมีค่าอยูร่ ะหว่าง
1.5–2.5
6.2.4. ตรวจสอบการมีขอ้ มูลผิดปกติ โดยใช้ค่า Standardized residuals หากมีค่าสมบูรณ์มากกว่า 3
แสดงว่ามีขอ้ มูลที่ผิดปกติ
6.2.5. ตัวแปรต้นแต่ ละตัวต้องไม่ มีส หสัมพันธ์ร่วมกัน ตรวจสอบโดยใช้ค่า Variance Inflation
Factor (VIF) ถ้าค่า VIF มากกว่า 10 แสดงว่ามีปัญหาของสหสัมพันธ์ร่วม
6.3 นําแบบจําลองที่มีความเหมาะสมในการทํานายความตั้งใจซื้ อมาใช้ในการระบุปัจจัยที่มีความสําคัญใน
การทํานายความตั้งใจซื้ อ โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยมาตรฐานของตัวแปรต้น โดยตัวแปรต้นที่มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ การถดถอยมาตรฐานสู ง จัดเป็ นตัวแปรที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อในระดับสู ง

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการซื ้อข้ าว
ผูบ้ ริ โ ภคกลุ่ มตัว อย่า งที่ มี ประสบการณ์ ซ้ื อข้า วสารหรื อ ข้า วกล่ อ งปรุ งสุ กพร้ อ มรั บประทาน ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุ 17–73 ปี สถานะภาพโสด มี การศึ กษาอยู่ในระดับ
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ปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มี รายได้ 15,000–30,000 บาท ที่ พกั อาศัยเป็ นบ้านเดี่ ยว โดยผูบ้ ริ โภคซื้ อ
ข้าวสารอย่างเดี ยว ร้อยละ 37.2 ซื้ อข้าวกล่องปรุ งสุ กพร้อมรับประทานอย่างเดี ยว ร้อยละ 26.8 และซื้ อทั้งข้าวสาร
และข้าวกล่องปรุ งสุ กพร้อมรับประทาน ร้อยละ 36.0 สําหรับผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อข้าวสารส่ วนใหญ่จะซื้ อเดือนละครั้ง ที่
ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต เช่ น โลตัส บิ๊ กซี แมคโคร ด้วยราคาเฉลี่ ย 200 บาทขึ้ นไป ผูท้ ี่ มีอิทธิ พลในการซื้ อคื อ บุ คคลใน
ครอบครั ว และเหตุ ผ ลที่ สํา คัญ ในการเลื อ กซื้ อคื อ เนื้ อสัมผัส ของข้า ว (นุ่ ม เหนี ย ว แข็งร่ วน) และคุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการ และสําหรับผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อข้าวกล่องปรุ งสุ กพร้อมรับประทาน ซื้ อ 1–2 ครั้งต่อสัปดาห์ ที่ร้านสะดวกซื้ อ
ด้วยราคาเฉลี่ ย 30–60 บาท ตัดสิ นใจซื้ อด้วยตนเอง และเหตุ ผลที่ สําคัญในการเลื อกซื้ อคื อ สะดวก รวดเร็ ว และ
ประหยัดเวลา
การวิเคราะห์ วิถชี ีวิตเกี่ยวกับภาวะโลกร้ อนและเชิ งดิจิทัลและความสําคัญด้ านคุณค่ าของผู้บริ โภค
การเปรี ยบเทียบวิถีชีวิตเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนระหว่างผูบ้ ริ โภค 4 ช่วงอายุ พบว่า ผูบ้ ริ โภคทุกช่วงอายุใส่
ใจในปั ญหาโลกร้อนและเต็มใจที่ จะเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนในระดับสู ง (คะแนนเฉลี่ย
4.09-4.24) Baby Boomer นิ ยมซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากที่ ช่วยรักษาสิ่ งแวดล้อม จะสนใจเข้าร่ วมกิ จกรรมที่รณรงค์
สิ่ งแวดล้อม และบริ โภคเนื้ อสัตว์นอ้ ยลง ส่ วน Generation X บริ โภคเนื้ อสัตว์นอ้ ยลง และนิ ยมซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ติด
ฉลากที่ช่วยรักษาสิ่ งแวดล้อม ในขณะที่ Generations Z และ Y นิ ยมใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสู งกว่ากลุ่มที่มีอายุสูง
กว่า (Table 1)
Table 1 Comparison of global warming related lifestyle among 4 generations
Matching Level (Mean±SD)
Lifestyle
Gen Z
Gen Y
Gen X Baby Boomer
1. Use a tote bag instead of a plastic bag.
3.88±0.99a 3.88±0.88a 3.73±0.96ab 3.52±1.01b
2. Reduce meat consumption.
2.24±1.16b 2.38±1.04b 2.89±0.90a 2.86±0.83a
3. Shop for environment friendly labeled products. 2.95±1.09b 3.03±0.93b 3.15±0.99ab 3.41±0.89a
4. Participate in environmental campaigns.
3.44±1.16b 3.31±0.99b 3.45±0.92b 3.77±0.82a
Note: Means in the same row followed by different letters are significantly different (p ≤ 0.05).
จากการเปรี ยบเที ยบวิถีชีวิตเชิ งดิ จิทลั ของผูบ้ ริ โภค 4 ช่ วงอายุ พบว่า Generations Z และ Y มีวิถีชีวิตเชิ ง
ดิจิทลั ในทุกด้านสู งกว่า Generation X ส่ วน Baby Boomer มีวิถีชีวิตเชิงดิจิทลั ตํ่าที่สุด (Table 2)
Table 2 Comparison of digital related lifestyle among 4 generations
Lifestyle
1. Play social media regularly.
2. Like to order products online.
3. Choose to spend digital wallet instead of cash.

Gen Z
4.38±1.00a
3.82±1.14a
3.66±1.27a
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Matching Level (Mean±SD)
Gen Y
Gen X
a
4.44±0.71
3.57±0.91b
3.99±0.93a 3.26±1.02b
3.75±1.09a 2.99±0.98b

Baby Boomer
2.78±0.92c
2.21±1.01c
2.12±0.97c
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Matching Level (Mean±SD)
Gen Z
Gen Y
Gen X
4. Order food through delivery.
3.34±1.40a 3.52±1.08a 2.79±1.05b
5. Search through online channels.
4.30±0.93a 4.37±0.73a 3.81±1.03b
6. Receive more news from online channels.
4.26±0.97a 4.16±0.83a 3.78±0.99b
7. Express opinions through online media.
3.88±1.06a 3.62±1.06a 3.31±1.06b
8. Using social media is important in life.
4.46±0.87a 4.27±0.77a 3.84±0.84b
Note: Means in the same row followed by different letters are significantly different (p ≤ 0.05).
Lifestyle

Baby Boomer
1.97±0.98c
2.78±1.19c
3.16±1.01c
2.81±1.08c
3.39±1.07c

ผลการเปรี ยบเทียบระดับความสําคัญของคุณค่าหลักทั้ง 4 ด้าน (การใช้งาน อารมณ์ การเปลี่ยนแปลงชี วิต
และผลกระทบทางสังคม) ที่ มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ขา้ วสาร และข้าวกล่องปรุ งสุ กพร้อมรับประทานที่ มี
ฉลากคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ของผูบ้ ริ โภคใน 4 ช่ วงอายุ พบว่า ผูบ้ ริ โภคในทุกช่ วงอายุให้ความสําคัญกับคุณค่ า การ
เปลี่ยนแปลงชี วิตสู งที่สุด รองลงมาคือ คุณค่าด้านผลกระทบทางสังคมและให้ความสําคัญด้านคุณค่าการใช้งานตํ่า
ที่สุด โดยรวมแล้วผูบ้ ริ โภค Generations Z และ Y ให้ความสําคัญกับคุณค่าในทุกด้านสู งกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุสูงกว่า
(Table 3)
Table 3 Comparison of value’s importance level perceived from consuming carbon footprint labeled rice products
among 4 generations
Importance Level (Mean±SD)
Value of carbon footprint labeled product
Gen Z
Gen Y
Gen X
Baby Boomer
a
ab
ab
1. Functional value
3.40±1.03 3.20±1.00
3.17±0.95
3.05±0.90b
2. Emotional value
3.47±1.00a 3.32±0.95b 3.28±0.83b 3.21±0.90b
3. Life changing value
3.78±0.99a 3.67±0.83ab 3.59±0.85b 3.39±0.87c
4. Social impact value
3.65±0.78 3.35±0.95
3.44±0.91
3.32±0.87
Note: Means in the same row followed by different letters are significantly different (p ≤ 0.05).
เมื่ อ จัด ลํา ดับความสํา คัญด้วยค่ า เฉลี่ ย ของคุ ณ ค่ า ย่ อยที่ มีต่ อความตั้ง ใจซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ (Table 4) พบว่า
Generations Z และ Y ให้ค วามสํา คัญด้า นคุ ณ ค่ า การเปลี่ ย นแปลงชี วิต 2 ประการในระดับสู งสุ ด คื อ การมอบ
ความหวังและทัศนคติ ในแง่บวกเกี่ ยวกับภาวะโลกร้อน และความภาคภูมิใจในตนเองที่ ได้ช่วยเหลือสิ่ งแวดล้อม
ตามมาด้ว ยคุ ณ ค่ า ด้า นการใช้ง านคื อ สามารถลดความเสี่ ย งของภาวะโลกร้ อ นได้ ขณะที่ Generation X ให้
ความสําคัญความสําคัญด้านคุณค่าการเปลี่ยนแปลงชี วิตสู งที่สุดเช่นกันได้แก่ การมอบความหวังและทัศนคติในแง่
บวกเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน รองลงมาคือคุณค่าทางด้านอารมณ์ได้แก่ความรู ้สึกแปลกใหม่ที่เห็นผลิตภัณฑ์วางขาย
และคุณค่าด้านการใช้งานได้แก่ สามารถลดความเสี่ ยงของภาวะโลกร้อนได้ ส่ วน Baby Boomer ให้ความสําคัญด้าน
คุณค่าทางด้านอารมณ์สูงที่สุดได้แก่ ทําให้ลดความกังวลใจและมัน่ ใจเกี่ยวกับสถานการณ์ภาวะโลกร้อน รองลงมา
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คือคุณค่าด้านการเปลี่ยนแปลงชี วิตได้แก่ ความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ช่วยเหลือสิ่ งแวดล้อมกับการมอบความหวัง
และทัศนคติในแง่บวกเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน
Table 4 Ranking of value importance level perceived from consuming carbon footprint labeled product among 4 generations
Rank
Gen Z
1 Provide hope to global
warming. (Life
Changing, 3.82)
2 Contributed to selfactualization. (Life
Changing, 3.74)
3 Contributed to reduces
risk of global warming.
(Function, 3.72)
4 Contributed to selftranscendence. (Social
Impact, 3.65)
5 Reduce anxiety about
global warming.
(Emotional, 3.59)

Gen Y
Provide hope to global
warming. (Life
Changing, 3.69)
Contributed to selfactualization. (Life
Changing, 3.66)
Contributed to reduces
risk of global warming.
(Function, 3.52)
Surprise to see product
on shelf. (Emotional,
3.48)
Reduce anxiety about
global warming.
(Emotional, 3.46)

Gen X
Provide hope to global
warming. (Life
Changing, 3.65)
Surprise to see product
on shelf. (Emotional,
3.56)
Contributed to reduces
risk of global warming.
(Function, 3.54)
Contributed to selfactualization. (Life
Changing, 3.53)
Contributed to selftranscendence (Social
Impact, 3.44)

Note: Parenthesis contains a value element and its mean importance level.

Baby Boomer
Reduces anxiety about
global warming.
(Emotional, 3.41)
Contributed to selfactualization. (Life
Changing, 3.40)
Provide hope to global
warming. (Life Changing,
3.38)
Contributed to reduces
risk of global warming.
(Function, 3.34)
Contributed to selftranscendence. (Social
Impact, 3.32)

ความตั้งใจจะซื ้อผลิตภัณฑ์ ข้าวสารและข้ าวกล่ องปรุ งสุกพร้ อมรั บประทานที่มฉี ลากคาร์ บอนฟุตพริ ้นท์
ผลการเปรี ยบเที ยบความตั้งใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ขา้ วสารและข้าวกล่องปรุ งสุ กพร้ อมรั บประทานที่ มีฉลาก
คาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ของผูบ้ ริ โภค 4 ช่ วงอายุ พบว่า Generation Z มีความตั้งใจซื้ อผลิตภัณฑ์สูงที่ สุด รองลงมาคื อ
Generation Y และ X ส่ วน Baby Boomer มีความตั้งใจซื้ อผลิตภัณฑ์ต่าํ ที่สุด (Table 5)
Table 5 Comparison of buying intention level among 4 generations
Buying Intention Level (Mean±SD)
Factor
Gen Z
Gen Y
Gen X
Baby Boomer
1. Buying intention
3.88±0.88a 3.63±0.83b 3.48±0.92bc 3.28±0.90c
Note: Means in the same row followed by different letters are significantly different (p ≤ 0.05).
การสร้ างแบบจําลองการถดถอยทํานายความตั้งใจซื ้อ
ผลเปรี ย บเที ย บแบบจํา ลองถดถอย 2 วิ ธี พบว่า แบบจํา ลองการถดถอยโพลิ โ นเมี ย ล แบบขั้นบัน ได
(Stepwise) เป็ นวิธีที่ให้ค่าความคลาดเคลื่ อนสมบู รณ์ เ ฉลี่ ย (MAE) และร้ อยละความคลาดเคลื่ อนสัมบู รณ์ เ ฉลี่ ย
(MAPE) สําหรับข้อมูลในชุดทดสอบ ชุดเรี ยนรู ้ และชุดทวนสอบ ตํ่ากว่าแบบจําลองถดถอยเชิงพหุ (Table 6)
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Table 6 Comparison of regression models, accuracy across all dataset
MAE (Likert Scale)
MAPE (%)
Regression
Reliability
model
Train set Test set Validate set Train set Test set Validate set
Multiple
0.50
0.48
0.47
15.94
16.08
16.89
R2 = 49; Reliable
Polynomial
0.30
0.40
0.25
9.75
11.33
8.30
R2 = 82; Reliable
การระบุปัจจัยที่ส่งผลกระตุ้นต่ อความตั้งใจซื ้อ
ผลการนําแบบจําลองการถดถอยโพลิโนเมียล แบบขั้นบันได ซึ่ งมีความถูกต้องในการทํานายค่าความตั้งใจ
ซื้ อ สู ง สุ ด มาระบุ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลกระตุ ้น ต่ อ ความตั้ง ใจซื้ อ พบว่ า การมี วิ ถี ชี วิ ต ลดการบริ โ ภคเนื้ อ สั ต ว์ การให้
ความสําคัญกับคุณค่าด้านอารมณ์เรื่ อง การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สวยงาม และความรู ้สึกแปลกใหม่ที่เห็นผลิตภัณฑ์
วางขาย คุณค่าด้านผลกระทบทางสังคมในแง่การหลุดพ้นจากการเอาตัวเองเป็ นจุดศูนย์กลางเพื่อที่ช่วยเหลือคนอื่น
และสิ่ งแวดล้อม และคุณค่าด้านการใช้งานในแง่สามารถลดความเสี่ ยงของภาวะโลกร้อน จะกระตุน้ ความตั้งใจซื้ อ
ให้สูงขึ้นได้ (Table 7)
Table 7 Identification of key factors affecting intention to buy from polynomial regression model
Factor
Interaction between reduce meat consumption and aesthetics in package design.
Contributed to self-transcendence.
Interaction between contributed to reduce risk of global warming and surprise to see product on shelf.

สรุป

Coefficient
+ 0.274
+ 0.256
+ 0.253

ผูบ้ ริ โภค Generations Z และ Y จัดเป็ นผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายเนื่ องจากมีความตั้งใจซื้ อข้าวสารและข้าว
กล่องปรุ งสุ กพร้อมรับประทานที่มีฉลากคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ในระดับสู ง โดยผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้เชี่ยวชาญการดํารงชี วิต
แบบดิ จิท ัลในทุ กด้า น ให้ค วามสํา คัญกับคุ ณ ค่ า ด้า นการเปลี่ ย นแปลงชี วิต มากที่ สุ ด โดยเฉพาะเรื่ องการมอบ
ความหวังและทัศนคติ ในเชิ งบวกเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และความภาคภูมิใจในตนเองที่ ได้ช่วยเหลือสิ่ งแวดล้อม
ตามด้วยคุณค่าด้านการใช้งานคื อ สามารถลดความเสี่ ยงของภาวะโลกร้อนได้ นอกจากนี้ พบว่าความตั้งใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคโดยรวมจะถูกกระตุน้ จากการมีบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีสวยงาม ความรู ้สึกแปลกใหม่ที่เห็นผลิตภัณฑ์วางขาย การซื้ อ
ผลิตภัณฑ์น้ ี เสมือนการหลุดพ้นจากการเอาตัวเองเป็ นจุดศูนย์กลางเพื่อที่ช่วยเหลือคนอื่นและสิ่ งแวดล้อม และช่วย
ลดความเสี่ ยงของภาวะโลกร้อน ดังนั้นการสื่ อสารถึงผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ในเรื่ องความรู ้ความเข้าใจในประโยชน์ของ
ฉลากคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ควรใช้ช่องทางออนไลน์ผ่าน Social media ได้แก่ Facebook, Twitter และ Instagram เป็ น
ต้น และสามารถกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผูป้ ระกอบการโดยมีเป้ าหมายที่ผบู ้ ริ โภค Generations Z และ
Y ดังนี้ (1) ออกแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์ให้มีสุ นทรี ยภาพความงามและบ่ งบอกถึ งการเป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้อม ลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกตลอดวงจรชี วิตของบรรจุภณ
ั ฑ์ และผลิตภัณฑ์ติดฉลากคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์เพื่อบ่งบอก
ว่า สามารถลดความเสี่ ยงในการเกิ ด ภาวะโลกร้ อน ซึ่ งคื อมี การลดปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกตลอดวงจรชี วิตของ
ผลิตภัณฑ์ได้ (2) เน้นการสื่ อสารช่องทางออนไลน์ให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ถึงตัวตนและความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์โดย
ใช้ Content สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์เพื่อสร้างความหวังในการลดความเสี่ ยงเรื่ องภาวะโลก
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ร้อน รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจต่อตนเองที่ได้ช่วยเหลือสิ่ งแวดล้อม (3) จัดทํากิจกรรมให้ผูบ้ ริ โภคได้มีส่วนร่ วม
เช่น แชร์รูปถ่ายคู่กบั ผลิตภัณฑ์โพสต์ลงทาง Social media พร้อมติดแฮชแท็กของกิจกรรม เพื่อรับถุงผ้าลดโลกร้อน
ที่ ออกแบบมาอย่างมี สุนทรี ยภาพ (4) ใช้กลยุทธ์การจัดจําหน่ ายแบบผสมผสานทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดย
มุ่งเน้นทางทิศทางออนไลน์มากขึ้น และเสริ มการใช้ Digital wallet เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภค
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Abstract
This research aimed to study the Thai market potential for imported Indonesian matcha
latte by conducting consumer research of Muslim consumers living in the Bangkok
metropolitan. Data collection was carried out through a questionnaire survey of 316 Muslim
respondents. Most respondents were students and company employees, 19–36 years old.
Factor analysis was performed to categorize lifestyle variables into 5 factors: health concerned,
thoughtful, explorative, socialized, and serene. Multiple regression analysis was used to
analyze the effects of lifestyles, value propositions, and brand origin on Muslim consumer’s
intention to purchase Indonesian matcha latte. The results indicated that a socialized lifestyle
and the emotional value of fresh, as well as the Indonesian brand image of having high-quality
tea products, having a reliable halal certification, and concerning social welfare, gave positive
effects on purchase intention of Indonesian matcha latte. The results would become a guideline
for developing a marketing strategy to launch the imported Indonesian matcha latte products
in Thailand market. It could be concluded that the value of trendy-fresh drinks and trustworthy
brand image are needed to be addressed to attract Muslim consumers.
Keywords: Brand origin, Lifestyle, Matcha latte, Muslim consumer, Purchase intention
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Introduction
Tea is one of the most consumed beverages around the world beyond water (Namita et
al., 2012). Global tea consumption and production are projected to keep rising, driven by robust
demand in developing and emerging countries. This will create income distribution
opportunities in rural areas and improve food security in tea-producing countries (FAO, 2020).
Currently, many tea industries have obtained advanced technology in production, not only the
packaged-tea powder but also instant and ready-to-drink tea (Oktaviana et al., 2017).
According to FAO (2018), Indonesia ranks 4th place in the world production of green tea. The
tea industry in Indonesia significantly contributes to the national economy (Supartono et al.,
2015). Despite its importance to the economy, the tea sector in Indonesia has been facing
several problems such as low farm prices, weak extension services, limited market channels,
difficult access to get loans, and low capability of farmer organization. A previous study on the
Indonesian tea industry has mentioned that value-added was the most influential factor to
provide better opportunities in commercializing tea products (Yuliando et al., 2015).
As the Indonesian tea industry expects to expand its business around the region,
Thailand is one of the most attractive export markets. The beverage market in Thailand is
expected to grow during the period 2019–2021, but the rate of growth will likely be fairly low
(Yongpisanphob, 2019). Mongkol (2014) reveals that the younger generations in Thailand have
become more sophisticated in consumer choices of beverages, and the urban consumers have
focused on the health benefits (Oke et al., 2016). For the growing market opportunities in
Thailand and sufficient tea production capacity in Indonesia, it is possible to export the tea
beverage, particularly matcha latte from Indonesia to Thailand. However, a challenge for any
new business is adapting to the fast-changing needs of the customers. To keep sustaining in the
market, the food and beverage industry should adapt to consumer trends changing.
Value creation for customers is a critical task for marketers, particularly when
developing new products or starting new businesses (Smith and Colgate, 2014). Brands
represent consumers’ perceptions and feelings about a product and its performance. The
lifestyle concept can help marketers understand changing consumer values and how they affect
buying behavior (Kotler et al., 2012). Muslims are the second-largest population in Thailand.
In 2018 Thai Muslims aged 13 years and over account for more than 2.8 million populations
(NSO, 2019). Therefore, to be successful in the potential market, Indonesian producers need to
understand Muslims in Thailand about their lifestyle, the perceived value proposition of matcha
latte, and brand origin image. A truly-understanding of factors affecting the consumers’
purchase intention is a critical foundation to develop an effective marketing strategy. This
research will examine the effects of lifestyle, value proposition, and brand origin image among
Muslim consumers’ in Thailand toward purchase intention of Indonesian matcha latte.
Material and Methods
Research instrumental development
The self-administered questionnaire was used as a research instrument in the study.
The question items were developed based on the marketing theory, literature reviews of the
prior research, and the in-depth interviews with 10 Thai Muslim consumers who experienced
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drinking matcha latte. The questionnaire was initially drafted in English and translated into
Thai using back translation methodology to assure the content validity. The final version of
the English and Thai questionnaire was prepared to facilitate both Thai Muslim consumers and
foreign Muslim consumers in Bangkok Metropolitan. The questionnaire was divided into five
sections which were; 1) consumer demographics and consumption behaviors 2) consumer
lifestyles 3) perceived value proposition 4) perceived image of Indonesian brand, and 5)
purchase intention towards Indonesian matcha latte.
Sampling and data collection
The survey research using a structured-questionnaire was conducted by face-to-face
interviews with 316 respondents. Purposive sampling was used in this study to focus on
particular characteristics of Muslim consumers who ware experienced consuming matcha latte.
The sample was taken in Bangkok Metropolitan. A pre-test of the questionnaire was carried
out with 30 respondents to measure the reliability of the questionnaire using Cronbach’s alpha
coefficient. The alpha coefficient of .70 or higher was considered “acceptable” in social science
research (Malhotra and Peterson, 2006). The value of .951 had been obtained and thus the
questionnaire was reliable.
Data analysis
The data was analyzed by IBM SPSS Statistics version 24 with descriptive statistics,
factor analysis, and multiple regression analysis. Descriptive statistics were used to elaborate
demographics and consumption behaviors of consumers. Factor analysis was used to categorize
the lifestyle variables into fewer numbers of factors. Finally, multiple regression analysis was
performed to examine the effects of consumers’ lifestyle, perceived value proposition, and
perceived brand image toward the purchase intention of Indonesian matcha latte.
Results and Discussion
The demographics and consumption behaviors
The demographics and consumption behavior of 316 respondents were presented in
Table 1. The majority of respondents, approximately 91%, were domiciled in Bangkok while
others were staying in Nonthaburi, Nakhon Pathom, Samut Sakhon, Samut Prakan, and Pathum
Thani. For Thai Muslim consumers, their locations were determined based on current
residence. For foreign Muslim consumers, they should have lived in Bangkok metropolitan for
at least 1 year. In general, more than half of the total respondents were female (58%). Most
respondents were generation Y aging 24–40 years old (57%). Generation Y was the fastestgrowing segment of the workforce, the most adaptive to change, ready to experiment with new
technologies, and a high level of purchasing power in 2020 (Efrat, 2014). Regarding the
occupation, major respondents were university students (66%), company employees (12%),
and government and public enterprise officials (11%), respectively. Approximately a half of
the total respondents obtained less than THB 15,000 monthly income.
Most respondents preferred buying matcha latte products in a cup (83%) followed by
bottled ready-to-drink (12%) and instant matcha latte powder in sachet (5%). They were likely
to buy matcha latte at a coffee shop/coffee stall either dine-in or take away (70%) and
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convenience store (20%). They generally bought matcha latte originated from Thailand and
Japan, accounted for 70% and 20%, respectively.
Table 1 Demographics and consumption behaviors
Attributes of
demographics
Gender
Male
Female
Age
17-23 years old
24-40 years old
>40 years old

Occupation
University student
Company employee
Government/public
enterprise official
Businessman
Housewife/retired
Others

Income
≤ THB 15,000
THB 15,00025,000
THB 25,00140,000
> THB 40,000

Frequency

Percentage
(%)

133
183

42
58

95
180
41

30
57
13

209
38
35

66
12
11

9
9
16

3
3
5

152
114
47
3

48
36
15
1

Attributes of consumption
behaviors
How to serve
In a cup
Bottled ready to drink
Instant matcha latte
Place to buy
Coffee shop/coffee stall
Convenience store
Hypermarket
Supermarket
Online channel
Souvenir shop
Origin of matcha latte
Thailand
Japan
Indonesia
China
Vietnam
India
Turkey
Sri Lanka
Do not know

Frequency

Percentage
(%)

262
37
17

83
12
5

222
63
12
12
4
2

70
20
4
4
1
1

213
118
27
13
7
6
3
2
5

54
30
7
3
2
2
1
1
1

The categorization of lifestyle variables by factor analysis
From the questionnaire, the 24 lifestyle variables were measured on a 5-point Likert
scale. Factor analysis was performed to categorize the lifestyle variables into fewer numbers
of factors. The variables showing a high level of correlation would be grouped into the
corresponding factor. The result of factor analysis indicated that 24 lifestyle variables could be
reduced into 5 factors: Health-concerned, Thoughtful, Explorative, Socialized, and Serene, as
shown in Table 2.
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Table 2 Lifestyle factors
Lifestyle factors
Variables
1. Health concern
- I always try to find time to exercise.
- I am a hardworking person.
- Before purchasing a beverage, I collect information related to the
beverage product that I want to buy.
- I concern about health.
- I am careful of what I eat to keep myself healthy.
- I think halal certification from any country is the same.
2. Thoughtful
- A halal label is a must for beverage product.
- I enjoy trying international beverage product.
- I like paying attention to product advertisements on social media
rather than mass media.
- I consider the brand of the product when buying a beverage.
- I am willing to pay for more quality.
3. Explorative
- I like to spend a lot of time with friends.
- I like to surf the internet.
- I like nature while traveling on vacation.
- If beverage products don’t have a halal label, I could choose by its
ingredient on the label.
4. Socialized
- I am a social trendsetter by creating something new.
- I am a mood swing person.
- I usually buy specialty beverage for my family and friend.
- Friends or relatives influence my purchasing decision.
- People come to me more often than I come to them to find out
information about a brand.
5. Serene
- I prefer staying at home rather than going outdoors.
- I have a pet and do gardening.
- I like something that anti-mainstream.
- I prefer to drink more natural beverage.
Factors affecting the purchase intention on the Indonesian matcha latte
In this section, the multiple regression analysis had been used to examine the
antecedents of consumer’s intention to purchase Indonesian matcha latte. The independent
variables (Xs) were consumer’s lifestyle (5 factors), perceived value proposition (20 variables),
and perceived brand image (13 variables), while the dependent variable (Y) was the purchase
intention. All of the independent variables were measured by using 5-points Likert scale range
from 1 “strongly disagree” to 5 “strongly agree”, while the dependent variable scales from 1
“definitely no intention at all” to 5 “definitely high intention”. Based on the literature reviews,
the following hypotheses were formulated for this study:
H1: The purchase intention on Indonesian matcha latte was related to consumers’ lifestyle.
H2: The purchase intention on Indonesian matcha latte was related to the perceived value
proposition.
H3: The purchase intention on Indonesian matcha latte was related to the perceived brand
image.
Regarding the multiple regression analysis, the r squared value obtained was 53.4%
with a significant value (p-value) of 0.000, which was satisfied. For the social science research,
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the value of r squared around 50% was sufficient (Moksony, F. & Heged, R., 1990). Five basic
assumptions in multiple regression had been successfully fulfilled which were: 1) the data was
normally distributed, 2) no correlations between error terms evidenced by a 1.939 DurbinWatson value, 3) no outlier since all standardized residual values were less than 4, 4) the data
had a constant variance, and 5) no multicollinearity evidenced by all VIF value was less than10.
Therefore, all assumptions were valid.
Fig. 1 displayed the results of the hypotheses testing model of the relationships between
the independent variables (consumer’s lifestyle, perceived value proposition, Indonesian brand
image) and the dependent variable (purchase intention). The significant values at 95%
confidence interval (P-value < 0.05) and directions were presented.
The result of multiple regression analysis indicated 7 significant relationships. In
conclusion, three hypotheses were supported. The number in parenthesis indicated the
coefficient value for each independent variable, while the number in the square bracket was the
significant value (P-value). For H1, the socialized lifestyle positively affected the purchase
intention of the Indonesian matcha latte. The Muslim consumers who were trendy, socially
focused, outgoing, and being influenced by others had high potential for purchasing the
Indonesian matcha latte. For H2, fresh taste experienced value positively influenced the
intention to purchase. It could be concluded that the functional value of the fresh taste of the
matcha latte would become the unique value proposition to satisfy the need of Muslim
consumers. However, both the emotional value of high-class personality and the perceived
price of matcha latte showed negative impacts on the purchase intention. Consumers who had
an intention to purchase Indonesian matcha latte did not come from the high-class society and
they think the price was quite expensive. For H3, the belief in Indonesian brand image
including high-quality tea-based products, reliable halal certification, and concerning social
welfare would drive the purchase intention on the Indonesian matcha latte.

Fig. 1 The hypothesis testing model
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Research implications
The research findings had given managerial implications to the Indonesian matcha latte
business. These findings would become a guideline for developing a marketing strategy to
encourage the decision to purchase Indonesian matcha latte among Muslim consumers in
Thailand. The results from this study indicated that the purchase intention of Indonesian matcha
latte would increase from the understanding of Muslim consumer’s socialized lifestyle, the
emotional value of fresh taste, brand image of high-quality product, the brand image of reliable
halal certification, and brand image of social welfare concerned. The managerial implications
that had been drawn from this study ware proposed as illustrated in Table 3.
Table 3 Managerial implications
Components
Implications
Consumer
- Target the coffee shop owner as
preference to buy
potential customers
matcha latte at a
- Pack the matcha latte in bulk size
coffee shop in
cup
Socialized
- Create a social activities-related
lifestyle
marketing campaign
- Use brand ambassador and reference
groups such as Youtuber, blogger, and
social media influencers
- Use Word of Mouth and Web of Mouth
communication strategy
The emotional
- Design a product concept of a
value of feeling a
refreshing drink of matcha latte
fresh taste
- Packaging design with green color and
tea leaves image
- Design a brand position aligned with a
product concept
The brand image
- Strengthen the brand image and create a
of high-quality
perception of Indonesian matcha latte
tea-based
- Develop the unique value proposition
products
related to quality
- Quality assurance for standardization
The brand image
- Using traceability system on the
of reliable halal
product label
certification
- Provide information about the
Indonesian Ulema Council (MUI) to
ensure reliability
The brand image
- Implement Corporate Social
of social welfare
Responsibility (CSR) program about
concerned
social welfare
- Create awareness on the social welfare
concerns of brand position
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Actors
- Indonesian Matcha
latte business
(marketing, R&D, and
production
department)
- Indonesian Matcha
latte business
(marketing
department)
- Distributor and trader
in Thailand
- Matcha latte business
(marketing and R&D
department)

- Matcha latte business
(marketing, R&D, and
quality department)
- Farmers
- Matcha latte business
(production and
regulatory affairs
department)
- Government (MUI)
- Matcha latte business
(marketing and
management)
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Regression analysis was only one statistical technique. It provided a valuable tool for
measuring and estimating the cause-and-effect relationship among variables. The regression
analysis had considerably simpler when compared to some of the other algorithms. Despite its
usefulness, the technique of regression analysis suffered from the limitation to fit complex
datasets properly. In most real-life, the relationship between the variables of the dataset was
not linear and hence a straight line could not fit the data properly. Marketing strategy
development could not rely on only the regression results. Further researches were needed that
considering more factors and using other statistical techniques. Therefore, a more
comprehensive marketing strategy could be designed.
Conclusion
Muslim consumers generally preferred to buy matcha latte at coffee shop/coffee stall
either dine-in or take away. The more socialized the consumers’ lifestyle, the more intention
to purchase matcha latte. The emotional value of fresh drink also drives more intention to buy.
The Indonesian brand image of having high-quality tea products, having a reliable halal
certification, and concerning social welfare were antecedents of purchase intention. Thus, the
value of trendy-fresh drinks, developing the right product concept regarding its value,
strengthening a trustworthy brand image, and establishing cooperation with Thai matcha latte
businesses ware needed to be addressed to attract Muslim consumers in Thailand.
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ ศึกษาผลของตัวทําละลายที่ใช้ในการสกัด 2 ชนิ ด (นํ้า และ เอทานอลเข้มข้น 50%) และอัตราส่ วนการ
สกัด (1:5 และ 1:10) ที่แตกต่างกันต่อคุณสมบัติทางกายภาพและปริ มาณสารฟลาโวนอยด์ของผงสี ดอกคําฝอย รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงของผงสี ดอกคําฝอยระหว่างการเก็บรักษาเป็ นเวลา 45 วันที่ อุณหภูมิห้อง พบว่า ผงสี ดอกคําฝอยมีความชื้น
4.09–7.00% และมีปริ มาณฟลาโวนอยด์ 1,056.4–2,577.4 mg/100g ผงสี ที่สกัดได้จะมีสีเหลืองมีค่า Hue angle อยูร่ ะหว่าง
78.24–85.00 โดยผงสี ที่สกัดด้วยนํ้าในอัตราส่ วน 1:5 จะสกัดสารฟลาโวนอยด์ได้มากที่สุด เมื่อเก็บผงสี เป็ นเวลา 45 วันที่
อุณหภูมิหอ้ งพบว่า ค่าการเปลี่ยนแปลงของสี เพิ่มขึ้นในขณะที่ปริ มาณฟลาโวนอยด์ของผงสี ลดลง
คําสําคัญ: การสกัด, ค่าสี , ดอกคําฝอย, ปริ มาณฟลาโวนอยด์, สี ผสมอาหาร

Abstract

This research studied the effect of two extraction solvents (water and 50% ethanol) and the different extraction
ratio (1:5 and 1:10)on raw material and extraction solvent on physical properties and flavonoid content of the extracted
safflower powders as well as change of the powders during storage at room temperature for 45 days. The moisture contents
and flavonoids contents of the powder were 4.09–7.00% and 1,056.4–2,577.4 mg/100g, respectively. The colorant gave
a yellow color and the hue angle of the colorant was 78.24–85.00. The highest flavonoid content was found in the powder
extracted by water in the extraction ratio of 1:5. Color differences value (∆E) of all samples were increased while the
flavonoids content were decreased after 45-day storage at room temperature.
Keywords: color value, extraction, flavonoid content, food colorant, safflower
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คํานํา

สี เป็ นลักษณะที่ แสดงคุ ณภาพของสิ นค้า และทําให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจที่ จะซื้ อผลิ ตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
อาหารนิ ยมใช้สีสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์เนื่ องจากสี สังเคราะห์มีความคงตัวสู ง อย่างไรก็ตามการใช้สีสังเคราะห์ใน
ระยะเวลานานจะส่ งผลกระทบต่ อสุ ขภาพร่ างกายของผูบ้ ริ โภค (Stevenson et al., 2007) สี สังเคราะห์ในกลุ่มสี
เหลือง เช่น tartrazine และ sunset yellow FCF มีผลยับยั้งการเจริ ญเติบโตในสัตว์ทดลอง โดยพบว่าหนูกินอาหารที่
มีสีสงั เคราะห์ท้ งั สองตัวที่ความเข้มข้นสี ละ 5% เป็ นเวลา 14 วัน จะมีการเจริ ญเติบโตช้ากว่าปกติ ขนร่ วง และตายถึง
50% (Ershoff et al., 1977) ดังนั้นการพัฒนารงควัตถุธรรมชาติจะเป็ นทางเลือกที่ดีและปลอดภัย
ดอกคําฝอย (Carthamus tinctorius Linn) เป็ นดอกไม้จากพืชล้มลุก และจัดเป็ นสมุนไพรที่ ใช้ในตํารับยา
พื้นบ้าน (สุ ดารัตน์, 2552) ดอกคําฝอยมีสารรงควัตถุสีเหลือง จากสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ มีคุณสมบัติละลายนํ้าได้ดี
เช่ น สาร hydroxysafflor yellow A, safflor yellow B, safflomin C, isosafflomin C, pre-carthamine, anhydrosafflor
yellow B และ carthamidin และมี รงควัต ถุสี แดงไม่ ละลายนํ้า เช่ น Carthamin ซึ่ ง Carthamin เป็ นสารที่ เกิ ด จาก
ปฏิกิริยา oxidation ของ pre-carthamine (Cho et al., 2000; Kazuma et al, 2000) นอกจากนี้ มีรายงานสารประกอบฟี
นอลิกที่พบในดอกคําฝอย เช่น epigallocatechin, gallocatechin อนุพนั ธ์ของ 4-hydroxybenzhydrazide 2-amino-3,4dimetylbenzoic acid, naringin, ferulic acid, chlorogenic acid (Yu et al., 2013) ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงได้ศึกษาผลของ
ตัวทําละลายในการสกัด 2 ชนิ ดได้แก่น้ าํ และเอทานอลเข้มข้น 50% และผลของอัตราส่ วนการสกัด 2 ระดับ (1:5
และ 1:10) ต่อคุณสมบัติของผงสี ที่ผลิตจากกระบวนการทําแห้งแบบพ่นฝอยที่ทาํ การเก็บรักษาเป็ นเวลา 45 วัน

อุปกรณ์ และวิธีการ
วัตถุดิบ

ดอกคําฝอยแห้งซื้ อมาจากบริ ษทั โกลบอล เจเนติกส์ จํากัด จังหวัดกรุ งเทพมหานคร บรรจุในถุงพลาสติ ก
และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 เดือนก่อนนําไปสกัดสี
การสกัดดอกคําฝอย
การสกัดโดยใช้น้ าํ เป็ นตัวทําละลายทําโดยชัง่ ดอกคําฝอยแห้งและเติมนํ้าในอัตราส่ วน 1:5 (w/v) หรื อ 1:10
(w/v) จากนั้นต้มของผสมที่ได้ที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 45 นาที แล้วกรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อแยกกาก
และนําสารสกัดสี ที่ได้ไปผ่านการทําแห้งแบบพ่นฝอย (การสกัดทั้งสองอัตราส่ วนทําซํ้า 3 ครั้ง)
การสกัดดอกคําฝอยโดยใช้เอทานอลเข้มข้น 50% เป็ นตัวทําละลายทําโดยชัง่ ดอกคําฝอยและเติมเอทานอล
เข้มข้น50% ในอัตราส่ วน 1:5 (w/v) หรื อ 1:10 (w/v) จากนั้นทิ้งของผสมไว้เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซี ยส แล้วกรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อแยกกาก นําสารสกัดไประเหยเอทานอลด้วยเครื่ อง Hot plate stirrer (HPEGO 1500, EGO,Germany) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 60 นาที และนําสารสกัดที่ได้ไปผ่านการทําแห้ง
แบบพ่นฝอย (การสกัดทั้งสองอัตราส่ วนทําซํ้า 3 ครั้ง)
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กระบวนการทําแห้ งแบบพ่ นฝอย
เติ ม Maltodextrin DE10 (Chemipan Coporation Co., Ltd, Thailand) ลงไปในสารสกัดสี ที่ได้ในสัด ส่ วน
17% (w/v) (เที ย บเท่ า 20 ºBrix) จากนั้น ตัว อย่ า งจะถู ก ทํา แห้ง แบบพ่ น ฝอย (Spray Dryer, SDE-5 EURO Serial
NO.962, Euro Best Technology Co., Lt., Thailand) โดยกําหนดอุณหภูมิลมร้อนขาเข้า 150 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิ
ลมร้อนขาออก 80 องศาเซลเซี ยส อัตราการไหลของตัวอย่าง 3.5 มิลลิลิตรต่อนาที และ อัตราการไหลของอากาศ
150 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง ผงสี ดอกคําฝอยบรรจุในถุงอะลูมิเนี ยมฟอยล์แบบสุ ญญากาศแล้วเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง
เป็ นระยะเวลา 45 วัน และนํามาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและปริ มาณสารฟลาโวนอยด์ (วันที่ 0, 7, 14, 28 และ
45 วัน)
การวิเคราะห์ ทางกายภาพ
ร้อยละผลผลิตที่ได้ (%yield) = (นํ้าหนักของผงสี ดอกคําฝอย/นํ้าหนักของดอกคําฝอยแห้ง) X 100
ปริ มาณความชื้ น -วิ เ คราะห์ ปริ มาณความชื้ นโดยใช้เครื่ องวัด ความชื้ นแบบรั งสี อินฟาเรด (MA 150,
Sartorius, Germany)
ค่าสี (ค่า L*, a*, b* , Chroma, Hue angle และคํานวณค่า ΔE) -วิเคราะห์โดยใช้เครื่ องวัดสี Colorflex EZ
spectrophotometer (Color Flex EZ, Hunter lab, USA) ที่ระบบ CIE ที่ illuminant D65 mode 45 องศา/0 องศา โดย
วัดค่า L*, a*, b*, Chroma, Hue angle และคํานวนค่าความแตกต่างของสี (ΔE) ของผงสี ดอกคําฝอยที่เก็บรักษาเป็ น
ระยะเวลา 0, 7, 14, 28 และ 45 วัน ที่อุณหภูมิหอ้ ง
ค่าการละลาย - วัดด้วยวิธีมาตรฐานของ มผช. 168/2556
การวิเคราะห์ ปริ มาณสารฟลาโวนอยด์ (Total Flavonoids content) (ดัดแปลงจากวิธี ของ Zhishen et al., 1999)
ละลายผงสี ดอกคําฝอยที่ได้ 15 กรัมในนํ้า 100 มล. และผสมสารละลายที่ได้ปริ มาตร 0.5 มิลลิลิตรกับนํ้า
กลัน่ 1 มิลลิลิตร แล้วเติ มสารละลายโซเดี ยมไนไทรท์เข้มข้น 5% (w/v) ปริ มาตร 0.15 มิลลิลิตร และทิ้งไว้ 6 นาที
จากนั้นเติ มสารละลายอลูมิเนี ยมคลอไรด์เข้มข้น 10% (w/v) ปริ มาตร 0.15 มิ ลลิ ลิตรและทิ้ งไว้ 6 นาที แล้วเติ ม
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 4% ปริ มาตร 2 มิลลิลิตรและปรับปริ มาตรสุ ดท้ายให้เป็ น 5 มิลลิลิตรด้วยนํ้า
กลัน่ เขย่าผสมสารละลายให้เข้ากันและทิ้งไว้อีก 15 นาที ที่อุณหภูมิห้อง นําสารละลายที่ ได้ไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ ความยาวคลื่นแสง 510 นาโนเมตรด้วยเครื่ อง UV Spectrometer (Unico S-2150UV Model S-2150UV 2150
Series, Unico,USA) คํานวณค่าเทียบกับกราฟมาตรฐานและแสดงผลออกมาเป็ นมิลลิกรัมสมมูลของ quercetin ต่อ
100 กรัมของสารสกัด (mg QE/100g crude extract)
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ค่ า เฉลี่ ย , ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของค่ าต่ าง ๆ, ผลกระทบของชนิ ดของตัวทําละลายและอัต ราส่ วน
ระหว่า งวัต ถุ ดิ บต่ อตัวทํา ละลายต่ อคุ ณ สมบัติ ทางกายภาพและเคมี (วิ เ คราะห์ ด ้ว ย Two-way ANOVA), การ
เปลี่ยนแปลงของปริ มาณ ฟลาโวนอยด์ และสี ของผงสี ที่สกัดตัวทําละลาย 2 ชนิดและอัตราส่ วนระหว่างวัตถุดิบกับ
ตัวทําละลายระหว่างการเก็บรั กษา (วิเคราะห์ดว้ ย Three-way ANOVA) และความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ย (ใช้วิ ธี
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วิเคราะห์ Tukey’s A Test) โดยใช้ โปรแกรม SPSS (รุ่ น 26.0 , IBM ประเทศสหรัฐอเมริ กา) ที่ ระดับความเชื่ อมัน่
95%

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ผลกระทบของชนิดตัวทําละลายและอัตราส่ วนระหว่างวัตถุดิบและตัวทําละลายต่อคุณสมบัติทางกายภาพ
และเคมีของผงสี ดอกคําฝอยพบว่า ผลผลิตของผงสี ที่ได้อยูร่ ะหว่าง 46.79-96.18% ผงสี มีความชื้น 4.09-7.00% และ
มีอตั ราการละลายถึง 99% ตัวทําละลายและอัตราส่ วนการสกัดมีผลต่อร้อยละผลผลิตและความชื้ นของผงสี ดอก
คํา ฝอยอย่ า งมี นัย สํา คัญ (p < 0.05) (Table 1) ผงสี ที่ ส กัด ด้ว ยนํ้า จะให้ร้ อ ยละผลผลิ ต มากกว่ า ผงสี ที่ ส กัด ด้ว ย
เอทานอล โดยเฉพาะผงสี ที่สกัดด้วยนํ้าในอัตราส่ วนการสกัด 1:10 ให้ผลผลิตมากที่ สุดเนื่ องจากในกระบวนการ
ผลิตต้องมีการปรับ Brix ก่อนเข้าเครื่ องทําแห้งแบบพ่นฝอย และในการทดลองจะเติมมอลโตเด็กซ์ทริ น 17% (w/v
ของสารสกัด) ดังนั้นผงสี ที่สกัดด้วยนํ้า (1:10) มีปริ มาณตั้งต้นของสารสกัดสู งจึงเติมมอลโตเด็กซ์ทริ นเป็ นปริ มาณ
มากกว่าสู ตรอื่น และส่ งผลให้ผลผลิตที่ได้มีปริ มาณสู ง
ดอกคําฝอยมีรงควัตถุสีเหลือง (carthamidin) ที่สามารถละลายได้ดีในนํ้า (water soluble) ปริ มาณ 29.59%
และรงควัตถุสีแดง (carthamine) ที่ ไม่ละลายนํ้า (water insoluble) ปริ มาณ 0.77% (Machewad et al., 2012) ซึ่ งทั้ง
carthamidin และ carthamine จัดเป็ นกลุ่มของ ฟลาโวนอยด์ (Kazuma et al., 2000) โดยเฉพาะ carthamine เป็ นสาร
ที่เกิดจากปฏิกิริยา oxidation ของ pre-carthamine ที่เป็ นหนึ่ งในรงควัตถุสีเหลืองของดอกคําฝอย (Cho et al., 2000;
Kazuma et al., 2000)
จาก Table 2 และ 3 แสดง ผงสี ดอกคําฝอยที่ ผลิ ตจากการสกัดโดยใช้น้ าํ หรื อสกัดโดยเอทานอลเข้มข้น
50% ให้ผงสี เหลือง ซึ่ งสี เหลืองธรรมชาติที่นาํ มาใช้ส่วนใหญ่จะเป็ นสี ของรงควัตถุกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่ไม่ละลายนํ้า
ในขณะที่ผงสี เหลืองจากดอกคําฝอยจะละลายนํ้าได้ดี ซึ่ งค่า Hue angle ของผงสี อยู่ระหว่าง 78.24-85.00 ค่า L*, b*
และ Hue angle ของผงสี ท้ งั หมดมีค่าแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ผงที่ ได้จากการสกัดด้วยนํ้าใน
อัตราส่ วน 1:5 จะได้ผงสี เหลืองเข้มที่ มีค่า L=53.44, b* = 48.38, ค่า Chroma =49.42 ในระดับตํ่าสุ ด ในขณะที่มีค่า
a*=10.10
ในการศึ กษาครั้ งนี้ พบว่า อัตราส่ วนการสกัดมี ผลต่ อปริ มาณฟลาโวนอยด์อย่างมี นยั สําคัญ (p < 0.05)
(Table 3) ปริ มาณฟลาโวนอยด์ของผงสี ดอกคําฝอยของผงสี ที่สกัดได้อยู่ระหว่าง 1056.41- 2,577.41 มิลลิกรัมต่อ
100 กรัม สอดคล้องกับ Ji et al. (2018) ที่รายงานปริ มาณสารฟลาโวนอยด์ของดอกคําฝอยอยู่ที่ 2,060 มิลลิกรัมต่อ
100 กรัมของดอกคําฝอย ผงสี ดอกคําฝอยที่สกัดโดยนํ้าจะมีปริ มาณสารฟลาโวนอยด์สูงว่าการสกัดโดยเอทานอล
1.3-1.7 เท่า และการใช้อตั ราส่ วน 1:5 จะสามารถสกัดปริ มาณสารฟลาโวนอยด์ได้สูง คาดว่าเกิดจากสารประกอบฟี
นอลิกและฟลาโวนอยด์ในดอกคําฝอยจะละลายในนํ้าได้ดีกว่าเอทานอล มีรายงานว่า ดอกคําฝอยมีสารรงควัตถุสี
เหลืองจากสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่มีคุณสมบัติละลายนํ้าได้ดี ประมาณ 20-30% เช่น สาร hydroxysafflor yellow A,
safflor yellow B, safflomin C, isosafflomin C, pre-carthamine, anhydrosafflor yellow B และ สาร Carthamidin และ
มีสารประกอบฟี นอลิก อื่น ๆ เช่น epigallocatechin, gallocatechin อนุพนั ธ์ของ 4-hydroxybenzhydrazide 2-amino3,4-dimetylbenzoic acid, naringin, ferulic acid, chlorogenic acid (Cho et al., 2000; Kazuma et al., 2000; Yu et al.,
2013)
767

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อเก็บรักษาผงสี เป็ นเวลา 45 วันพบว่า ระยะเวลามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสี (∆E) และปริ มาณฟลาโว
นอยด์อย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05) (Fig. 1 และ Fig.2) โดยการเปลี่ยนแปลงของสี ของผงสี ที่สกัดด้วยนํ้า (1:5) มีการ
เปลี่ยนแปลงมากถึง 40 เท่า ตามด้วยผงสี ที่สกัดด้วยเอทานอล(1:5) มีเปลี่ยนแปลงถึง 26 เท่า ผงสี ที่สกัดด้วยนํ้าใน
อัตราส่ วน (1:10) เปลี่ยนแปลงถึ ง 20 เท่า และผงสี ที่สกัดด้วยเอทานอล (1:10) มีเปลี่ยนแปลงถึ ง 13 เท่า ซึ่ งการ
สอดคล้องกับการลดลงของปริ มาณฟลาโวนอยด์ ซึ่ งการสลายตัวของฟลาโวนอยด์อาจเกิดจากการเกิดจากปฏิกิริยา
ออกซิ เดชัน่ (Sandra et al., 2018) อย่างไรก็ตามจาก Fig.2 ปริ มาณฟลาโวนอยด์ของผงสี ที่ได้จากการสกัดด้วยนํ้า
(1:5) ยังมีค่าสู งสุ ดตลอดการเก็บรักษา 45 วัน อีกทั้งการลดลงของปริ มาณฟลาโวนอยด์ของผงที่สกัดด้วยเอทานอล
(17-23%) ค่อนข้างใกล้เคียงกับผงสี ที่สกัดด้วยนํ้า (21–23%) ซึ่ งผลการทดลองสอดคล้องกับ Shin and Yoo (2012)
ที่พบว่า สี จากดอกคําฝอยโดยเฉพาะสี เหลืองมีความคงตัว เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง
Table 1 The effect of the extraction ratio of dried safflower and extraction solvent on Yield, Moisture and
Solubility percentage of safflower colorant
Solvent

Extraction ratio

Yield (%)

Moisture (%)

Solubility (%)

1:5
47.66±3.39c
4.09±0.21c
98.74±0.21a
Water
1:10
96.18±1.24a
4.92±0.28c
99.39±0.12b
1:5
46.79±2.08c
6.00±0.35b
99.42±0.15b
Ethanol 50%
1:10
63.80±0.63b
7.00±0.68a
99.45±0.14b
* a-c Values (mean± SD) in the same column with different superscripted letters are significantly different
(p < 0.05)
Table 2 The effect of the extraction ratio of dried safflower and extraction solvent on L* a* b* value of
safflower colorant
Solvent
Water

Ethanol 50%

Extraction ratio

The appearance of
color powder

L*

a*

b*

1:5

53.44±1.32d

10.10±0.22a

48.38±1.10d

1:10

61.27±1.10c

7.13±0.11b

52.48±0.18c

1:5

65.90±0.16b

7.51±0.05b

61.02±0.43b

1:10

71.84±0.03a

5.46±0.27c

62.30±0.07a

* a-d Values (mean± SD) in the same column with different superscripted letters are significantly different
(p < 0.05)

768

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Table 3 The effect of the extraction ratio of dried safflower and extraction solvent on Hue angle, Chroma and
Flavonoid content of safflower colorant
Solvent

Water

Ethanol 50%

Flavonoid content

Extraction ratio

Hue angle

Chroma

1:5

78.24±0.51d

49.42±1.02c

2577.41±4.95a

1:10

82.27±0.14c

52.95±0.17b

1850.14±4.24c

1:5

82.98±0.90b

61.49±0.42a

1911.62±6.36b

1:10

85.00±0.25a

62.54±0.06a

1056.41±1.41d

(mg QE/100g powder)

* a-d Values (mean± SD) in the same column with different superscripted letters are significantly different
(p < 0.05)

Fig. 1 Color differences value (∆E) of safflower powder at room temperature for 45 day

Fig. 2 Flavonoid Content (mg QE/100g crude extract) of safflower powder at room temperature for 45 day
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สรุ ป

การสกัดผงสี จากดอกคําฝอยด้วยนํ้าและเอทานอลเข้มข้น 50% จะให้ผงสี ที่มีสีเหลือง มีค่า Hue angle อยู่
ระหว่าง 78.24–85.00 มีความชื้น 4.09–7.00% มีอตั ราการละลาย 98.74–99.45% โดยผงสี ที่สกัดด้วยนํ้า (1:5) จะมีสี
เหลื องเข้ม โดยมี ค่า L=53.44 และ มี ปริ มาณฟลาโวนอยด์ =2,577 มิ ลลิ กรั มต่ อ 100 กรั ม เมื่ อเก็บรั กษาผงสี ไว้ที่
อุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 45 วัน พบว่าปริ มาณฟลาโวนอยด์ลดลงในผงสี ระหว่าง 17–23% ทําให้การเปลี่ยนแปลงของ
สี มีค่าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริ มาณฟลาโวนอยด์ของผงสี ที่ได้จากการสกัดด้วยนํ้า (1:5) ยังมีค่าสู งสุ ดตลอดการเก็บ
รักษา 45 วัน ซึ่ งการลดลงของสารฟลาโวนอยด์การสลายตัวของฟลาโวนอยด์อาจเกิดจากการเกิดจากปฏิกิริยา ออก
ซิ เดชัน่ (Sandra et al., 2018) ดังนั้นการศึกษาการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริ มาณของสารประกอบฟลาโวนอยด์ใน
ผงสี ดอกคําฝอย โดยเฉพาะการสกัดด้วยนํ้าจะทําให้สามารถพัฒนาสี ผสมอาหารจากดอกคําฝอยที่ สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่อไป
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Abstract
This research focused on the overall migration of chemical substances from water
hyacinth leaf plate and areca leaf plate. These food containers have been commercialized to
substitute the single-use plastic plates. However, information about the overall migration
related to the safety and organoleptic properties of the contained food is limited. The migration
testing was conducted as stated in Commission Regulation (EU) No. 10/2011 with food
simulants, 10% ethanol, 3% acetic acid, and isooctane, under the worst foreseeable conditions
of use at 70 °C for 2 hours (OM3). The compression testing was performed to indicate the
containment function. The results of migration testing of all samples were higher than the
overall migration limit, 10 mg/dm2. Isooctane, simulant of oily foods, severely extracted the
components of samples resulting in the highest overall migration. The lowest overall migration
was observed for the samples extracted by 3% acetic acid, representing the acidic foods. The
result of the compression testing showed a great decrease in load after being used, referring to
the loss of containment integrity. The sample should be used as single-use food containers in
milder conditions for the safety of consumers.
Keywords: Areca leaf, Food contact material, Migration, Safety, Water hyacinth
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Introduction
Nowadays, restaurant operators and consumers are concerned about single-use plastic
waste which causes environmental problems. The food containers from single-use plastic such
as plastic boxes, plates, and cups have short usage time, but they persistently remain in both
terrestrial and marine environments. Therefore, alternative materials such as biodegradable
materials are developed. The containers obtained from the processing of plant components such
as water hyacinth and areca leaves are available in the market.
Water hyacinth has broad, thick, glossy ovate leaves. The leaves are usually 10 - 20 cm
across and float above the water surface on long bulbous stalks. It grows rapidly and produces
dense mats that can clog water bodies (Jones et al., 2018). However, it is widely used for
phytoremediation, pollution reduction by plants. Many studies show that water hyacinth can
remove heavy metal from wastewater and river (Gupta, 1980; Chunkao et al., 2012). It is also
a good source of biomass for biofuels (Arefin et al., 2021). Many countries in tropical areas
use water hyacinth as handicraft materials (Chunkao et al., 2012; Rakotoarisoa et al., 2016).
Recently, water hyacinth leave became material for a food container in Thailand. It is an
alternative material to reduce single-use plastic waste.
Areca leaf plate is made of areca sheath. It has good tensile strength and slow
biodegradation. With high cellulose content, it is used as pulp for paper production, decorative
veneer panel, and picture mounts (Kalita et al., 2008). Lately, due to technological innovations,
it has become possible to put leaf sheaths for better use for manufacturing leaf plates, bowls,
and spoons of different dimensions. These products are biodegradable and eco-friendly. Areca
leaf plates are gaining demand especially in many states in India where plastic-based goods are
banned (Patil et al., 2019).
Not only the biodegradability but also the function as food containers of natural
materials products are attractive to the consumer. However, from the safety aspect, most of the
products have not been evaluated for chemical migration, a phenomenon in which chemical
substances from the food contact materials are transferred to food. According to Article 3,
General requirements in the Regulation (EC) No. 1935/2004 on materials and articles intended
to come into contact with food states that all food contact materials, under normal or
foreseeable conditions of use, do not transfer their constituents to food in quantities which
could: (a) endanger human health; or (b) bring about an unacceptable change in the
composition of the food, or (c) bring about a deterioration in the organoleptic characteristics
thereof. So, the food container should be examined to verify the compliance with the mentioned
regulation (The European Parliament and the Council of the European Union, 2004).
This research focused on the migration testing of food containers from biodegradable
materials. The overall migration of chemical substances from the food containers can reflect
the quality of the contained food in terms of safety and organoleptic characteristics. Two types
of biodegradable products that were commercialized in Thailand were selected, water hyacinth
leaf plate and areca leaf plate. The safety of the samples was assessed by the overall migration
testing. The migration testing was conducted as stated in Commission Regulation (EU) No.
10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food. The food
simulants were chosen to cover the condition of use with aqueous, acidic, and oily foods. The
overall migration condition 3 (OM3), at 70°C for 2 hr, was set to simulate the worst foreseeable
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condition of use of the products. The OM3 represents the intended condition of use for the
single-use food containers which was any contact conditions that include heating up to 70°C
for up to 2 hr, or up to 100°C for up to 15 minutes, which are not followed by long term room
or refrigerated temperature storage. Compression testing of the samples after subjecting to food
simulants was performed to determine the structural integrity of bio-based plates.
Materials and Methods
Sample materials
Biodegradable food container samples commercialized in Thailand were selected.
Water hyacinth leaf plate and areca leaf plate were directly purchased from a local producer in
Ayutthaya province and Loei province, respectively. The obtained containers were used as
received. The water hyacinth leaf plate composed of a sandwich-like-structure, the most outer
and the most inner layers were the fresh whole leaves, and the middle layer was the dried pulp
of chopped water hyacinth leaves and banana stems. All the layers were adhered together by
glue made from cassava starch. Heat and pressure from the leaf plate making machine is applied
to the structure to form the plate. The areca leaf plate is made of a single layer of the sheath.
The leaf plate making machine is also used for the processing of the plates. The samples were
kept at room temperature in plastic bags to avoid environmental contamination before the
experiment.
Migration test
The overall migration testing was conducted according to the Commission Regulation
(EU) No. 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food.
Although the samples were made of natural material, the condition of use as the food containers
generally resembles the single-use plastics. So, the safety assessment protocol for plastic food
containers mentioned in the Commission Regulation (EU) No. 10/2011 was applied. Three
types of food simulant were selected as described in Table 1. The chemical substances from
the sample materials were extracted by the food simulants at the overall migration condition 3
(OM3), at 70°C for 2 hr. In the case of food simulant D2 substitute, isooctane, the
corresponding conventional condition for the substitute tests was 40°C for 30 min (European
Committee for Standardization, 2002).
After extraction, an aliquot of extracted simulant was evaporated to until dried and the
remained extractable substances, i.e., migrants were weighted. Food simulants were filled in
the beakers to perform blank samples. All experiments were done in triplicate. The results of
the migration were reported as the average quantity of migrants in milligrams per square
decimeter of the sample (mg/dm2).
The Commission Regulation (EU) No.10/2011 on plastic materials and articles
intended to come into contact with food is applied for this research. Although the subject
samples were natural materials, the actual condition of use resembles the single-use-plastic.
Besides, there is no generally accepted regulation to control the safety of natural materials as
food contact materials. So, the Commission Regulation (EU) No. 10/2011 which regulates the
safety of plastic and biobased plastic is a reasonable approach.
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Table 1 Food simulant for migration testing
Food simulant
Abbreviation
General assignment of food simulants to foods
Ethanol 10 % (v/v)

Food simulant A

Foods that have a hydrophilic character and are
able to extract hydrophilic substances that have
a pH above 4.5.

Acetic acid 3 % (w/v) Food simulant B

Foods that have a hydrophilic character and are
able to extract hydrophilic substances that have
a pH below 4.5.

Isooctane

Foods that have a lipophilic character and are
able to extract lipophilic substances that contain
free fats at the surface

Food simulant D2
substitute

Source: The European Commission, 2011
Compression test
A compression test was performed by a compression tester, model 17-76 (Testing
machine. Inc.) to indicate the loss of integrity of the container. The samples were prepared by
contacting the food simulants in the same conditions with the overall migration testing. This
preparation represented the actual usage of the food containers. The samples without the
preparation were the control samples. All samples were tested by the column crush testing
mode.
Results and Discussion
Overall migration
The intended application of the natural plate matched the overall migration condition 3
(OM3) with 3 types of food simulant. The overall migrations of water hyacinth leaf plates were
in the range of 72.333 to 228.7273 mg/dm2. While areca leaf plates gave the lower migration
in the range of 23.1555 to 34.0770 mg/dm2 (Fig. 1). The obtained overall migration of all
samples was higher than the overall migration limit at 10 mg/dm2 which did not comply with
the Commission Regulation EU No. 10/2011. The overall migration of hyacinth leaf plates was
higher than the one of areca leaf plates for all types of food simulants. The solubilities of
components in each type of samples were the main factor that effect the overall migration in
the same condition. The extracted components were the chemical substances from the leaves
and the materials that were applied during the processing. In the case of the hyacinth leaf plates,
the main extracted component was cassava starch glue.
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overall migration limit
at 10 mg/dm2

Fig. 1 Overall migration of chemical substances from water hyacinth leaf plate;
leaf plate;
.

and areca

The sample tested with simulant A, 10% ethanol, gave the highest value of the overall
migration. The values indicated the most incompatible to the foods that have a hydrophilic
character and are able to extract hydrophilic substances that have a pH above 4.5. These foods
including fresh vegetables, fresh fish, fresh crustaceans, the meat of all zoological species
(including poultry and game), fried potatoes, pizza, sauce, etc. While the samples tested with
isooctane gave the second most value of overall migration. Isooctane, simulant D2 simulate
the foods that have a lipophilic character and can extract lipophilic substances that contain free
fats at the surface such as fruit, vegetables and meat preserved in an oily medium, nuts in paste
or cream form, animals and vegetable fats and oils, mayonnaise, coconut-based sauces, etc.
The most promising application was the condition with simulant B, 3% acetic acid, which
represents foods that have a hydrophilic character and are able to extract hydrophilic substances
that have a pH below 4.5. These foods are soft drinks, juice, fruit and vegetable puree, coffee,
beer, vinegar, etc. However, the physical appearance of both Hyacinth and Areca leaf plates
were more distorted when subjected to 3% acetic acid solution, compared to 10% ethanol
solution due to the severity of simulants. The appearance of hyacinth leaf plates and areca leaf
plates with and without extraction showed in Fig. 2 and Fig. 3, respectively.

I

II

III

IV

Fig. 2 Appearance of hyacinth leaf plates. I: without extraction, II: with simulant A, 10%
ethanol, III: with simulant B, 3% acetic acid, IV: with simulant D2, isooctane.
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II

III

IV

Fig. 3 Appearance of areca leaf plates. I: without extraction, II: with simulant A, 10%
ethanol, III: with simulant B, 3% acetic acid, IV: with simulant D2, isooctane.
Compression testing
A compression test was performed to demonstrate the containment function of the
natural food container. The samples after the actual use simulation deformed. The deformation
can be seen by the physical appearance. The compression testing result (Fig. 4) expressed in
maximum load (N) was a parameter to indicate the strength reduction. In control samples,
without extraction, the sample of water hyacinth leaf plates and areca leaf plates showed the
highest maximum load at 70.07 ± 3.66 N and 382.00 ± 6.24 N, respectively. In general, areca
leaf plates are harder than water hyacinth leaf plates due to the nature of the material. However,
the strength of samples after contacted with simulant A were reduced to the same level. The
strength of the samples after contact with Simulant B, 3% acetic acid was the least among all
samples, i.e., simulant B was the most destructive solution to use with these food contact
materials. All of the samples absorbed the food simulant which caused materials to soften and
reduce the strength of the structure. This phenomenon imitated the actual use of the container.

Fig. 4 Maximum load of water hyacinth leaf plates;

and areca leaf plates;

.

Conclusion
Migration test was conducted on water hyacinth leaf and areca leaf plate to evaluate the
safety as food contact material. Simulant A, B and D2 simulated the actual usage with foods
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of water hyacinth leaf and areca leaf plates by penetrated and extracted the material
components. The obtained overall migration of all samples was higher than the overall
migration limit at 10 mg/dm2 which did not comply with the Commission Regulation EU No.
10/2011. The overall migration of hyacinth leaf plates was higher than the one of areca leaf
plates for all types of food simulants. The appearance and strength during and after contact
with food simulant were dramatically reduced, indicated the reduction of integrity as a food
container. The results of this research will make the manufacturer and the user aware of the
safety of natural food containers. The sample should be used in milder conditions. The
appropriate condition of use should be further investigated to promote the use of
environmentally friendly food contact materials.
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Abstract
Okara (soybean residue) is a by-product from soymilk industry which is a rich source
of dietary fiber, protein, and phytochemicals. The aim of this study was to determine the
nutritional values, physical properties, antioxidant activities, and bioactive compound of okara
flour (OF) by comparing with wheat flour (WF) and rice flour (RF). The results showed that
the water activity and moisture content of OF was significant different (p < 0.05) with WF and
RF. The color of OF has the highest redness and yellowness values whereas RF has the highest
lightness value. Water solubility index of OF was higher than RF but lower than WF, while
water absorption index of OF was the highest value. The pasting properties of OF were lower
than WF and RF. Moreover, the nutritional values of OF were 455.34 kcal, 24.03 g protein,
16.26 g fat, 53.23 g carbohydrate and 53.23 g dietary fiber per 100 g which were significantly
higher than WF and RF except carbohydrate. Furthermore, OF presented significantly higher
total phenolic contents, total flavonoid contents and antioxidant activities than WF and RF.
Therefore, OF could be a potential source of protein and fiber used to enrich nutritional values
and functional benefits of food products.
Keywords: Antioxidant activities, Fiber content, Flours, Soybean residue, Total phenolic
content
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Introduction
Soybean residue (okara) is the by-product produced during soybean (Glycine max L.)
processing of soymilk (Colletti et al., 2020). It has been widely used especially in Asian
countries with high soybean consumption. One kilogram of soybean yields 1.1-1.2 kg of okara.
Due to high moisture content, large amount of okara has been discarded as waste. Okara is a
waste product and usually used as an animal feed in farm, dumped in landfills, or even burnt
that results in pollution problem. However, okara considers as a rich source of nutrients such
as 9-10% moisture, 22% proteins, 55% fiber, 1.5% ash, and 13–15% fats and oils. (Vong and
Liu, 2016). Moreover, okara contains a chemical compound which play a role in physiological
and therapeutic function especially antioxidant activity. Okara also presents a function related
in health benefits. Yin et al. (2019) reported that okara can help improve blood glucose in type
2 diabetes because it contains high dietary fiber which results in slow down postprandial blood
glucose. In addition, several studies showed that high fiber and protein in okara helps reduce
cholesterol and hyperlipidemia, prevent cardiovascular disease, improve metabolic syndrome,
and increase intestinal functions.
Baked product is normally made with vary flours such as wheat flour (WF) and rice
flour (RF). However, the increasing consumer demand for nutritious, health food has made the
food industries examine their own resources to discover and take advantage of functional
ingredients. Several studies showed the useful of okara flour (OF) in baked product which
results in an improving of nutritional profile and health-promoting. However, the comparison
of WF, RF and OF on nutritional values, physical properties and antioxidant property have not
been studied. Thus, the objective of this study was to determine and compare the nutritional
values, physical properties, antioxidant activities, and bioactive compound of WF, RF and OF
in order to obtain the information on the potential ingredients for future food product
development.
Materials and Methods
Materials
Okara was obtained as a by-product of soymilk production (Glycine max L.) from
soymilk shop. Raw ingredients including wheat flour (United Flour Mill Public Co., Ltd.) and
rice flour (CHO HENG RICE vermicelli factory Co., Ltd.) were purchased from supermarket
in Salaya, Nakhon Pathom. All chemicals and reagents used in this study were purchased from
Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA).
Preparation of okara flour
Okara flour (OF) was prepared according Nile et al. (2020) and Guimarães et al. (2018)
with some modification. Wet okara was dried in cabinet dryer at 65 ± 5°C for 24 hr or until
moisture content at 8% by dry weigh. Dried okara was grinded and sieved through 80 mesh
screen. The OF was packed in aluminum foil bag and stored at -20ºC for further study.
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Determination of physical qualities
Water activity
The water activity (aw) of flours were measured using a water activity analyzer (model
ms 1, Novasina, Switzerland) at room temperature (25 ± 1°C). The sample was packed in the
equilibrium chamber and placed inside the analyzer for 20 min then water activity of the sample
was record.
Water solubility index (WSI) and Water absorption index (WAI)
The water absorption index was determined as according to Anderson et al. (1999) with
some modification. Briefly, mixing 1.25 g of flours and 20 ml of distill water together in 50 ml
centrifuge tube. Then, the sample was placed in water bath at 30°C for 30 min and centrifuged
at 3000xg for 10 min at 25°C. The supernatant was decanted into petri dish of known weight
and dried at 105°C until steady weight to obtain the data for WSI calculation. The sediments
remained in the centrifugal tube were weighed and the data obtained were calculated for WAI
determination. WSI and WAI were calculated in Equation 1 and 2:
WSI (%) =
g

WAI �g� =

weight of dried supernatant
weight of dried sample

×100

(1)

weight of sediment

(2)

weight of dried sample

Color measurement
The color parameters of flour were measured by using Hunter Lab Digital Colorimeter.
The CIE color values were recorded as L*, a* and b* where L* values range from black (0) to
white (100), a* values range from green (-60) to red (+60), and b* values range from blue
(-60) to yellow (+60).
Pasting properties
The rapid visco-analyzer (RVA) was used to determine pasting properties according to
Barrera et al. (2013). Powder sample of 2.5 g was weighed in RVA canisters followed by
addition of 25 ml of water. The idle temperature was set at 50°C and the following 12.5 min
test profile was run:(1) held at 50°C for1.0 min, (2) linearly ramped up to 95°C in 3.8 min, (3)
held at 95°C for 25 min, (4) linearly ramped down to 50°C in 3.8 min and (5) held at 50°C for
1.4 min.Peak viscosity (PV), breakdown (BD), final viscosity (FV), setback (SB) and peak
time (PT) were determined.
Nutritional values
The nutritional values were determined according to AOAC (2016) including of
carbohydrate, protein, fat, total dietary fiber (soluble dietary fiber and insoluble dietary fiber)
and moisture content. The calorie content was calculated based on the contents of protein, fat
and carbohydrate.
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Total phenolic contents, total flavonoid content and antioxidant activities
Approximately 0.5 g of sample was mixed with (10 mL) 40% (v/v) aqueous ethanol.
After thoroughly mixing (1 min) with Vortex mixer, the mixture was heated in the water bath
for 2 hr at 50°C. The residue was extracted after it was re-mixed and centrifuged at 4600 rpm
for 15 min at 4°C. The clear supernatant was separated for the analysis of total phenolic
contents (TPCs) using the Folin-Ciocalteu colorimetric method (Ainsworth and Gillespie,
2007) and the results were expressed in µg gallic acid equivalents per gram dry weight of the
sample (µg GAE/g DW). The total flavonoid contents (TFCs) were analyzed using the
aluminium chloride colorimetric method (Sen et al., 2013) and the results was expressed as µg
of quercetin equivalent per gram of dry weight of sample (µg QE/g DW). Moreover, the
antioxidant activity was determined using the DPPH-radical scavenging assay (Fukumoto and
Mazza, 2000), ORAC (oxygen radical absorbance capacity) assay (Ou et al., 2001) and FRAP
assays (Benzie and Strain, 1996). The results were expressed as µmol Trolox equivalents per
100 g dry weight of sample (µmol TE/ 100g DW) for DPPH, while the results of ORAC and
FRAP assays were expressed as µmol Trolox equivalents per g dry weight of sample (µmol
TE/g DW).
Statistical analysis
Experimental data was performed in triplicates and analyze using computer software
(IBM SPSS statistics version 19.0 IBM, Chicago, Illinois, USA). One-way Analysis of
Variance (ANOVA) and Duncan’s multiple range test were performed to compare mean value.
The significance differences all tests were considered at p < 0.05.
Result and Discussion
Physical qualities
Table 1 and 2 showed the physical qualities of OF, RF and WF. Water activity of RF
and WF was significantly higher than OF (p < 0.05). However, water activity of all flours were
lower than 0.7 which can prevent yeast and mold growth (Rawat and Darappa, 2015). Water
absorption measures the amount of water absorbed by starch that can be used as an index of
gelatinization (Anderson et al., 1969). The greater the WAI, the greater the number of available
hydroxyl groups to form hydrogen bonds with water (Clerici and El-Dash, 2008). RF and WF
presented the significantly higher WAI than OF. High WAI is suitable for soups, meat products
and baking products which help retaining moisture in the structure of products. Different flour
types showed different WSI values. RF showed the lowest WSI among all flour types while
WF showed the highest WSI. Yu et al. (2012) concluded that WSI depends on the nature of the
major composition of flour. For color measurement, OF had the lowest L* which indicated that
it was darker in color than RF and WF. The a* and b* values of OF were the highest thus, OF
has more red tint and yellowish tone than RF and WF. The RVA pasting properties of all flours
were shown in Table 2. RF had the highest peak viscosity (PV), trough (TV), breakdown (BD),
final viscosity (FV) and setback (SB) than OF and WF. The results indicated that the higher
amount of protein reduced the pasting properties of flour. This is due to the existence and
interaction of protein (Dautant et al., 2007). The PV often correlate with final product qualities.
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Flour with the higher PV reported to produce the acceptable textural quality (Otegbayo et al.,
2006). In addition, the lower SB in OF is an indication of starch stability (Awolu, 2018).
Table 1 Physical properties of okara flour (OF), rice flour (RF), and wheat flour (WF)
Flours
Physical properties
OF
RF
WF
Water activity (Aw)

0.38 ± 0.004b

0.48 ± 0.003a

0.48 ± 0.005a

WSI (%)

2.25 ± 0.28b

1.58 ± 0.52c

2.98 ± 0.64a

WAI (g/g)

8.29 ± 0.16a

2.04 ± 0.17b

1.89 ± 0.21b

L*

82.61 ± 0.23c

89.22 ± 0.22a

86.52 ± 0.18b

a*

1.32 ± 0.03a

-0.34 ± 0.01c

0.24 ± 0.01b

b*

12.59 ± 0.15a

3.45 ± 0.03c

7.24 ± 0.06b

Color

a,b,c

different letters mean statistically significant difference (p < 0.05) in the same row. All data
were represented as mean ± SD.
Table 2 Pasting properties of okara flour (OF), rice flour (RF), and wheat flour (WF)
Flours
Pasting properties
OF
RF
WF
Peak viscosity (RVU)

269.00 ± 27.20b

553.11 ± 21.06a

305.02 ± 10.55b

Trough (RVU)

178.64 ± 18.01b

408.64 ± 22.85a

180.83 ± 2.34b

90.36 ± 14.77b

144.47 ± 6.46a

124.19 ± 10.63a

272.58 ± 13.06c

849.17 ± 15.78a

342.03 ± 23.71b

Setback (RVU)

93.94 ± 9.46c

440.53 ± 10.69a

161.19 ± 25.80b

Peak time (min)

5.99 ± 0.15a

6.11 ± 0.16a

6.16 ± 0.07a

Breakdown (RVU)
Final viscosity (RVU)

a,b,c

different letters mean statistically significant difference (p < 0.05) in the same row. All data
were represented as mean ± SD.
Nutritional values
The nutritional values of OF, RF and WF presented in Table 3. OF shows the higher
dietary fiber than RF and WF because it is the main constituents of okara. Total dietary fiber
of OF including soluble dietary fiber (2.71%) and insoluble dietary fiber (50.52%) which was
similar with Vong and Liu (2016). Dietary fiber was reported to play important role in prebiotic
effects, regulation of cancer, and obesity‐related metabolic syndrome (Pérez‐López et al.,
2018). In addition, OF also contains higher amount of fat and protein than RF and WF. This
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could be explained that OF was produced from soybean seed with a high proportion of fat and
protein (Voss et al., 2018). The presence of higher fat content results in higher values of energy.
However, the nutritional values of OF relies on cultivars and procedure of extraction (Kamble
and Rani, 2020). RF and WF contain 78.16% and 74.96% carbohydrates, respectively which
are their basic component. The low amount of fat and dietary fiber in RF and WF due to the
polishing (Naves, 2007). In contrast to RF, WF had significantly higher protein values because
wheat contains higher protein than other major cereals (Eurostat, 2002). The moisture content
of OF was significantly lower than RF and WF. However, moisture content of all flours was in
the safe for consumption criteria as according to the guideline for quality control in Thai
regulations (Thai Industrial Standards Institute, 2007).
Table 3 Nutritional values of okara flour (OF), rice flour (RF), and wheat flour (WF)
Flours
Nutritional values
OF
RF
WF
455.34 ± 2.87a

347.41 ± 1.55c

350.84 ± 0.64b

Protein (%)

24.03 ± 0.25a

7.49 ± 0.12c

10.58 ± 0.05b

Fat (%)

16.26 ± 0.44a

0.48 ± 0.29c

0.93 ± 0.02b

Carbohydrate (%)

53.22 ± 0.52c

78.16 ± 0.07a

74.96 ± 0.13b

Total dietary fiber (%)

53.23 ± 0.69a

0.68 ± 0.03b

0.34 ± 0.02c

Moisture content (%)

6.62 ± 0.15b

10.84 ± 0.06a

10.84 ± 0.08a

Energy (kcal/100g)

a,b,c

different letters mean statistically significant difference (p < 0.05) in the same row. All data
were represented as mean ± SD.
Determination of antioxidant and bioactive compound properties
In this study, TPCs, TFCs and antioxidant activity using DPPH, FRAP, ORAC assays
of OF, RF and WF were determined and shown in Table 4. The results exhibited that OF had
significantly higher TPC and TFC than RF and WF (p < 0.05). This was explained that okara
contains isoflavone which has important biochemical activities (Ibidapo et al., 2019). For
antioxidant activities, it found that OF had higher antioxidant activities than RF and WF when
using FRAP and ORAC assay. In addition, these data suggested that TPCs and TFCs was
positively correlated with antioxidant activities which were found in many plants (Ghanbari et
al., 2015). Therefore, it seemed that OF is a good source of nutrients. Their functional
properties can be used to utilize and improve nutritive values in a new food product
development.
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Table 4 TPCs, TFCs and antioxidant activities of okara flour (OF), rice flour (RF), and wheat
flour (WF)
Properties

Flours
OF

RF

WF

TPCs (µg GAE/g DW)

1406.00 ± 112.11a

201.68 ± 10.56b

142.22 ± 12.78b

TFCs (µg QE /g DW)

1190.47 ± 33.11a

593.74 ± 33.81c

780.00 ± 66.30b

0.27 ± 0.02b

0.22 ± 0.02c

0.39 ± 0.03a

FRAP (µmol TE/g DW)

21.78 ± 1.78a

6.34 ± 0.38c

12.68 ± 1.22b

ORAC (µmol TE/g DW)

49.25 ± 3.73a

11.99 ± 1.12c

24.04 ± 1.15b

Antioxidant activities
DPPH (µmol TE/100g DW)

a,b,c

different letters means significant difference (p < 0.05) in the same row. All data were
represented as mean ± SD.
Conclusion
The physicochemical properties such as pasting properties, water solubility index and
water absorption index of OF were different from WF and RF, indicating different possible
applications. However, a high amount of dietary fiber and protein were found in OF, which
confers to it interesting nutritional characteristics. In addition, OF showed higher bioactive
compound and antioxidant property than WF and RF. Therefore, OF could be used as a
functional ingredient in food product development.
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Abstract
Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib (or Noi-na-kreua in Thai) is a local wild plant in
Northern Thailand. Its edible pink-reddish fruits had been previously reported to possess
several medicinal properties due to high contents of phenolics, especially anthocyanins. Even
though the detecting method of anthocyanins is well-established, the optimization of extraction
conditions using green technology for total anthocyanin content in Kadsura heteroclita (Roxb.)
Craib is unavailable. Therefore, this study aimed to investigate the optimized extraction
conditions of total anthocyanin content in Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib by varying pH of
solvent, solvent concentration, extraction temperature, and shaking time using pH differential
method. As results, it was found that the usage of 90% (v/v) ethanol at pH 1 as a solvent system,
80°C of an extraction temperature, and 3 hours of shaking time provided the highest total
anthocyanin content of 10.59 ± 0.53 mg cyanidin-3-glucoside equivalents/g dry weight
determined by pH differential method. The information received from this study could be used
as a reference for further investigation on green extraction of anthocyanins and would benefit
future development of anthocyanins rich products from Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib.
Keywords: Extraction conditions, Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib, Optimization,
Total anthocyanin content

789

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Introduction
Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib (or Noi-na-kreua in Thai) was found in forest in
northern Thailand. Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib is the vine plant, which produces pinkreddish edible fruits during December and January. The fruits can be consumed fresh or
fermented with rice whisky and sugar. It was previously suggested that the fruits contain high
nutritive values and excellent medicinal properties, including antioxidant activities and in vitro
inhibitory activities against some key enzymes related to Alzheimer’s disease and diabetes
(Sritalahareuthai et al., 2020a; Sritalahareuthai et al., 2020b). These health related properties
were proposed to be biological functions from its high phenolic content, especially
anthocyanins, which were found to be abundant in this fruit (Sritalahareuthai et al., 2020b).
The edible part of the fruit, mesocarp, was reported to contain total anthocyanin contents
(TACs) of 26 mg cyanidin-3-glucoside equivalents (C3GE)/100 g dry weight (DW), while its
exocarp contained TACs of 28 mg C3GE/100 g DW (Sritalahareuthai et al., 2020b). Thus, both
mesocarp and exocarp of Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib are anthocyanins-rich sources.
The detected method of anthocyanins from plants is well-established using acidic
methanol extraction (Lapornik et al., 2005). However, methanol is toxic and even its trace left
in food after extraction could be harmful for consumers. Besides, even though the anthocyanin
extraction from Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib had been previously reported
(Sritalahareuthai et al., 2020b), the optimization of extraction conditions using alternative
source of alcohol, ethanol, is unavailable. Therefore, this study aimed to optimize the ethanolic
based extraction conditions of TACs in exocarp and mesocarp of Kadsura heteroclita (Roxb.)
Craib by varying pHs of solvent, solvent concentrations, extraction temperatures, and shaking
time periods. The knowledge received from this study could be used as a reference for safe
extraction condition of anthocyanins from other anthocyanins-rich plants.
Materials and Methods
Plant materials and sample preparation
The edible fruits of K. heteroclita were collected from the forest near Mae-jedi-mai
sub-district, Weing-pa-pao district, Chaing Rai, Thailand (19°11'58.3" N and 99°31'00.7" E).
The voucher specimens for K. heteroclita is BK No. 071407 deposited at the Bangkok
Herbarium (BK), Bangkok, Thailand. The samples were cleaned and separate mesocarp and
exocarp from other parts of the fruits. The mixture of mesocarp and exocarp was freeze-dried
for 3 days using a Heto Powerdry PL9000 freeze dryer (Heto Lab Equipment, Allerod,
Denmark). Dry sample was ground into fine powder using a grinder (Philips Electronic Co.,
Ltd., Jakarta, Indonesia), and packed in vacuum aluminium foil bag before keeping at -20°C
until analysis.
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Optimization of extraction by varying pH value, solvent concentration, extraction temperature
and shaking time
The optimization of extraction was determined by varying pH of solvent, ethanolic
concentration, extraction temperature, and shaking time. To investigate the total anthocyanin
contents (TACs), the powdery sample (0.5 g) was mixed with solvent (50 mL) and shaken in a
WNE45 temperature-controlled water bath shaker (Memmert GmbH, Wisconsin, USA). To
investigate the pH of solvent, the sample was mixed with deionized water (DI water) adjusting
pH to 1, 2, 3 and 4 and shaking at 80°C for 3 hours. The effect of solvent concentration was
then determined using 0%, 20% 40%, 60%, 80% and 90% (v/v) ethanol adjusting pH to 1 (due
to the highest TPCs from the previous step) as a solvent, and the extraction was extraction at
80°C for 3 hours. Lastly, the effect of extraction temperature (30, 50, 70, and 80°C) was
performed using pH 1 of 90% (v/v) ethanol (due to the highest TPCs from the previous step)
as a solvent and a shaking time of 3 hours. Lastly, to investigate the effect of shaking time (0.5,
1, 2 and 3 hours), 90% (v/v) ethanol (pH 1) as a solvent and 80°C of extraction temperature
were employed for extraction. The optimal extraction condition was determined using analysis
of total anthocyanin content as below.
Determination of total anthocyanin contents
Total anthocyanin contents were determined using a pH differential method as
previously reported (Lee et al., 2005). The powdery sample of K. heteroclita (0.5 g) was mixed
with 90% (v/v) ethanol (50 mL, pH 1) and shaken at 80°C for 1 hour. To stop the reaction, the
mixture was put in an ice bath for 5 min before centrifuging at 4,600 rpm for 10 mins using a
Hettich® ROTINA 38R centrifuge (Andreas Hettich GmbH, Tuttlingen, Germany). The
supernatant was separately adjusted to pH 1.0 by 3 M HCl and pH 4.5 by 1 M NaOH. The
absorbance at 520 and 700 was measured using a microplate reader (SynergyTM HT 96-well
UV-visible spectrophotometer, BioTek Instruments, Inc., Vermont, USA) with Gen 5 data
analysis software, and TACs was calculated according to Equation 1:
Total anthocyanin contents (TACs) =

A ×MW×DF×103
Ɛ×1

(1)

where A = (A520nm – A700nm) pH 1.0 – (A520nm – A700nm) pH 4.5, MW (molecular weight) = 449.2
g/mol for cyanidin-3-glucoside, DF = dilution factor, l = pathlength in cm, and Ɛ (extinction
coefficients) = 26900 M–1.cm–1 for cyanidin-3-glucoside.
Statistical analysis
All experiments were carried out in triplicate (n = 3). One-way analysis of variance
(ANOVA) following by Duncan’s multiple comparison tests was performed to determine the
significant differences between values with p < 0.05 using SPSS™ software for Windows
(version 26, SPSS Inc., Illinois, USA).
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Results and Discussion
Effect of pH variation
Using the fixed extraction temperature of 50°C and shaking time of 2 hours, the results
suggested that the reaction using the solvent with lower pH could increase TACs as shown in
Table 1. The highest TACs of 1.17 ± 0.11 mg C3GE/g DW was observed in the reaction
extracted with DI water with adjusted pH of 1, while TACs were drastically decreased with
increasing pH of solvent. It was previously suggested that anthocyanins were more stable at
low pH than at higher pH (Janna et al., 2007), and low pH could increase cell membrane
permeability, leading to increased release of anthocyanins being extracted to solvent (Türker
and Erdoğdu, 2006).
Table 1 The effect of pH variation on total anthocyanin contents (TACs)
pH of solvent

TACs (mg C3GE/g DW)

1
1.17 ± 0.11a
2
0.62 ± 0.01b
3
0.61 ± 0.03b
4
0.61 ± 0.03b
All data were expressed as mean ± standard deviation (SD) of triplicate experiments (n = 3).
The letters indicate significant differences (p < 0.05) of TACs using one-way analysis of
variance (ANOVA) and Duncan’s multiple comparison test.
Effect of solvent variation
Using the fixed pH of solvent (pH 1), extraction temperature of 50°C, and shaking time
of 2 hours, the results suggested that high ethanol concentration could increase TACs as shown
in Table 2. The highest TACs of 4.75 ± 0.39 mg C3GE/g of DW was observed in the reaction
extracted with 90% (v/v) ethanol (pH 1), while TACs continuingly declined with decreased
ethanol concentrations. It was previously suggested that anthocyanins were likely dissolved in
solvent with polarity index (PI) lower than water (PI = 10.2) but higher than absolute ethanol
(PI = 5.2), since solubility depends on the number, type, and linkage position of the sugar
molecule on the anthocyanin structure (Lapornik et al., 2005). Besides, extraction with ethanol
and high temperature can increase diffusion coefficient and solubility of anthocyanins (Cacace
and Mazza, 2003b).
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Table 2 The effect of solvent concentration on total anthocyanin contents (TACs)
Ethanol concentration (% v/v)

TACs (mg C3GE/g DW)

0
0.90 ± 0.00d
20
0.92 ± 0.04d
40
1.18 ± 0.04cd
60
1.38 ± 0.05c
80
2.07 ± 0.38b
90
4.75 ± 0.39a
All data were expressed as mean ± standard deviation (SD) of triplicate experiments (n = 3).
The letters indicate significant differences (p < 0.05) of TACs using one-way analysis of
variance (ANOVA) and Duncan’s multiple comparison test.
Effect of extraction temperature
Using the fixed extraction solvent of 90% (v/v) ethanol (pH 1) and shaking time of 1
hour, the results suggested that higher extraction temperature could increase TACs as shown
in Table 3. The highest TACs of 5.43 ± 0.32 mg C3GE/g DW were observed in the reaction
extracted under 80°C, while TACs were declined with lower extraction temperatures. It was
previously suggested that high extraction temperature could increase the diffusion coefficient
and solubility of anthocyanins (Cacace and Mazza, 2003a). Besides, high temperature could
weaken cell membranes, resulting in release of more anthocyanins to solvent (Türker and
Erdogˇdu, 2006).
Table 3 The effect of extraction temperature on total anthocyanin contents (TACs)
Temperature (°C)

TACs (mg C3GE/g DW)

30
1.11 ± 0.15c
50
1.36 ± 0.30bc
70
1.76 ± 0.02b
80
5.43 ± 0.32a
All data were expressed as mean ± standard deviation (SD) of triplicate experiments (n = 3).
The letters indicate significant differences (p < 0.05) of TACs using one-way analysis of
variance (ANOVA) and Duncan’s multiple comparison test.
Effect of shaking time
Using the fixed extraction solvent of 90% (v/v) ethanol (pH 1) and extraction
temperature of 80°C, the results suggested that longer extraction time could increase TACs as
shown in Table 4. The highest TACs of 10.59 ± 0.53 mg C3GE/g DW was observed in the
reaction extracted for 3 hours. It was previously suggested that extraction with high
temperature for long time period could increase the contact time between solvent and particle,
resulting in a raise in diffusion of bioactive compounds into solvent (Ghafoor et al., 2009).
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Therefore, using high temperature and long time extraction might increase the amount of
anthocyanin relaesed into solvent.
Table 4 The effect of shaking time on total anthocyanin contents (TACs)
Shaking time (hrs)

TACs (mg C3GE/g DW)

0.5
1.74 ± 0.02d
1
5.60 ± 0.55c
2
6.84 ± 0.46b
3
10.59 ± 0.53a
All data were expressed as mean ± standard deviation (SD) of triplicate experiments (n = 3).
The letters indicate significant differences (p < 0.05) of TACs using one-way analysis of
variance (ANOVA) and Duncan’s multiple comparison test.
Conclusion
In conclusion, the extraction conditions of anthocyanins from Kadsura heteroclita
(Roxb.) Craib could be optimized utilizing 90% (v/v) ethanol (pH 1) as a solvent, 80°C of an
extraction temperature, and 3 hours of shaking time. These information could be used as
preliminary results for future investigation in optimized extraction conditions of total
anthocyanin contents using response surface methodology. Besides, this method utilizing
ethanol is safer for consumption than the conventional extraction using methanolic extraction.
The information in this research could, as well, be used to establish the reference method for
further investigation on anthocyanin extraction from other anthocyanin-rich plants.
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Abstract
Nitrite has been used as curing agent in meat products for many decades for the desire
color, preservation and microbiological safety of meat products, in particular Clostridium
botulinum, the bacteria responsible for life-threatening botulism. Unfortunately, nitrite is an
important precursor of carcinogenic N-nitrosamines. Thus, excessive consumption of nitrite
could have deleterious consequences on human health. Our study aimed to use natural
ingredients including bell pepper and mixture of broccoli and cauliflower (levels of 5 and 10%)
to reduce residual nitrite in cooked cured pork during storage. Addition of 10% bell pepper
caused the highest reduction of nitrite during storage up to 15% when compared with control.
This decrease was supported by the higher total phenolic content of bell pepper (150.6 mg
GAE/kg) than broccoli (46.2 mg GAE/kg) and cauliflower (19.6 GAE/kg). The overall
acceptability was higher in sample containing 10% bell pepper than in control and other
treatments. Therefore, bell pepper could be utilized as natural ingredient to reduce residual
nitrite in cured meat product, thus provide the better quality and safety of finished product.
Keywords: Blanched vegetables, Cured meat, Natural ingredient, Residual nitrite
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Introduction
Sodium nitrite was used in cured meat products for development of desirable
characteristics including produce stable cured color and unique cured flavor, reduce lipid
oxidation and retard growth of Clostridium botulinum (Lonergan et al., 2018). However,
residual nitrite in finished products could be reacted with secondary amines and formed
carcinogenic N-nitrosamines which classified as human carcinogen (IARC, 2015). Several
factors affected the residual nitrite in finished cured meat products including raw material,
cooking process, salt concentration and pH of the product. However, due to the concern of
carcinogenic of N-nitrosamines, food safety authority recommended to replace ingoing
amounts” with “residual amount” of nitrite in finished products. In Thailand, the revision of
the use of nitrite in cooked cured meat was changed from indicating of ingoing nitrite (125
mg/kg) to residual nitrite (<80 mg/kg) in finished products since 2018 (Ministry of Public
Health, 2018).
The concern of carcinogenic compounds could be an opportunity for launching new
products that contained less amount of residual nitrite to attract consumers who preferred
healthier products. Hung et al. (2016) studied about purchase intention of processed meat with
reduced level of nitrite and reported that it was related to attitude of consumers for using natural
ingredients over chemical additives. There were 40% in enthusiast groups who interested and
willing to pay for healthier meat products. Previous studies showed that some natural
ingredients with high antioxidant compounds could reduce residual nitrite during storage. For
example, Doolaege et al. (2012) studied antioxidant effect of rosemary extract. Their result
showed that rosemary extract could decrease lipid oxidation and also reduced the ingoing nitrite
up to 33%. Šojić et al. (2019) reported that coriander essential oil led to a significant decrease
of residual nitrite in cooked pork sausage up to 70% from 84 to 22 mg/kg after stored for 60
days. Tomato pomace and peppermint essential oil which rich of antioxidative terpenoids
reduced residual nitrite level up to 68% and 44%, respectively (Šojić et al., 2020). Furthermore,
Choi et al. (2019) reported that fermented rich in polyphenols and flavonoids showed better
nitrite scavenging effect than ascorbic acid and BHT in sausage model.
According to demand of healthy meat products and nitrite reduction effect from natural
ingredients, bell pepper, broccoli and cauliflower are vegetables that widely consumed so they
have the potential to combine with meat product to attract consumers. These vegetables
reported to have antioxidant compounds (Ghasemnezhad et al., 2011; Reis et al., 2015).
Therefore, this research was to evaluate possible effects of natural ingredients including bell
pepper, broccoli and cauliflower to reduce residual nitrite in cooked cured pork during storage
and develop healthy meat products for this market segmentation.
Materials and Methods
Preparation of bell pepper, broccoli and cauliflower
Fresh bell pepper, broccoli and cauliflower were purchased from local market in
Bangkok. All the vegetables were washed with water and blanched in boiled water for 5 min.
Then, the blanched vegetables were chopped into small pieces and mixed with meat batter in
the further step.
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Total phenolic content of bell pepper, broccoli and cauliflower
Total phenolic content in bell pepper, broccoli and cauliflower was analyzed following
Wolfe et al. (2003). Samples were mixed with 80% methanol (1:10), then the mixture was
centrifuged (2500 rpm, 4°C, 20 min). The supernatant was analyzed for total phenolic content
using Folin-ciocalteu method. The absorbance was read at 765 nm by spectrophotometer using
gallic acid (0, 20, 40, 60 and 80 mg/L) as standard solution.
Nitrate content in bell pepper, broccoli and cauliflower
The edible parts of each vegetable were homogenized. Nitrate was extracted by
deionized water. The mixture was heated in 80°C water bath for 20 min and filtered through a
0.45 µm syringe filter. The extracts were injected in hplc system at 20 µl. The separation of
nitrate was performed on a Zorbax C18 reversed phase column. The mixture of n-Octylamine
in 30% methanol used as a mobile phase by the rate 0.8 ml/min following Chou et al. (2003).
Production of cooked cured pork mixed with vegetables
Lean pork and back fat were ground by meat grinder and chilled at -18°C for 1 hr. Ground
pork, sodium nitrite, and other ingredients as formulation shown in Table 1 were added to silent
cutter and chopped for 12 min. The ingoing nitrite level of our experiment were controlled at 200
mg/kg in weighing step. The batter was divided into five groups and mixed with blanched
vegetables including (1) control without the addition of vegetables, (2) 5% bell pepper, (3) 10%
bell pepper, (4) 5% mixture of broccoli and cauliflower and (5) 10% mixture of broccoli and
cauliflower (The quantity of vegetables in each treatment based on our preliminary study). Meat
batters in each treatment was filled into square mold (5x5x2 inch), dried at 60°C for 1 hr using
tray dryer, and cooked at boiling temperature for 15 min by electric steamer. Cooked cured pork
was removed from mold and cut into dice-shape, they were stored in polypropylene bag for 6 days
at chilled temperature (4 ˚C). Residual nitrite of each treatment was analyzed during storage; 0,
2, 4 and 6 days while sensory attributes were evaluated at day 0 after production.
Table 1 Formulation of meat batter mixed with vegetables in each treatment
Weight (g)

Ingredient
Lean pork
Pork backfat
Sodium nitrite
Bell pepper
Broccoli
Cauliflower
Salt
MSG
STPP
Coriander
Pepper
Ice

Control
2500
500
0.6
50
10
7.5
15
32
400

5%
Bell pepper

10%
Bell pepper

5% Broccoli
& Cauliflower

2500
500
0.6
150
50
10
7.5
15
32
400

2500
500
0.6
300
50
10
7.5
15
32
400

2500
500
0.6
75
75
50
10
7.5
15
32
400

Note: The amount of ingoing nitrite was at 200 mg/kg in all treatments.
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Residual nitrite in cooked cured pork mixed with vegetables
Cooked cured pork was homogenized and treated with hot water (70°C) to extract nitrite
from meat samples. Borax solution, potassium ferrocyanide and zinc acetate were used as
clarifying agents to reduce impurities in extracts. After extracts were cooled to room
temperature. The whole was filtered into 200-ml volumetric flask through a nitrate-free paper
and made up to 200 ml using distilled water. Then, a filtration step was repeated to ensure that
an extract was clear from meat particles. After extraction, the analytical method of AOAC
(2016) was used to determined residual nitrite based on spectrophotometry. The color was
developed by sulphanilamide and naphthyl-ethylenediamine. Then measured absorbance at
540 nm by spectrophotometer. Sodium nitrite solution at 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 and 1.2 ppm
were standard solution.
Sensory evaluation of cooked cured pork mixed with vegetables
Samples of cooked cured pork mixed with vegetables were chopped into the dice shape
(1×1×1 inch). They were heated up by microwave for 3 min (2450 MHz, 800 Watt) and
conducted to 18–23 years old untrained panelists (n = 15) who interested in healthy meat
products and intended to try new experience from meat consumption. Serving size was around
15 g (1 piece). Overall liking, appearance liking, flavor liking and texture liking for each sample
were scored on 9-point hedonic scales (1 = I don’t like it at all, 9 = I like it very much).
Statistical analyses
A randomized completely block design was used in this study. All treatments were
conducted in 2 replicates and 3 duplicates of measurement have been applied in this study.
IBM SPSS Statistics Ver.22 was used for analyses variance (ANOVA) and compared means
using Tukey’s multiple comparison. The confidence level was 95% (p = 0.05).
Results and Discussion
Total phenolic and nitrate content of vegetables
Although phenolic compounds in vegetables could partly loss during blanching
(Goncalves et al., 2010), the significant amount of remained total phenolic in blanched
vegetables were remained. Total phenolic contents of blanched vegetables were showed in
Table 2. Total phenolic content in bell pepper was much higher than both broccoli and
cauliflower. This result indicated that bell pepper tended to have high antioxidant activities.
Besides total phenolic compounds, Ghasemnezhad et al. (2011) also reported that bell pepper
is a source of vitamin C and carotenoids including β-carotene, lycopene and zeaxanthin so bell
pepper might have higher chances to affect the nitrite degradation than both broccoli and
cauliflower.
Nitrate is naturally found in most vegetables. As shown in Table 2, cauliflower
(1,040.13 mg/kg) had significantly higher amount of nitrate content than both broccoli (409.81
mg/kg) and bell pepper (26.95 mg/kg) (p ≤ 0.05). Some studies reported that nitrate can be
converted to nitrite by nitrate reductase produced by anaerobic bacterial activity (Cammack et
al., 1999; Gøtterup et al., 2007; Kim et al., 2017). This could affect residual nitrite level of
some treatment during stored in refrigerator.
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Table 2 Total phenolic contents in blanched vegetables
Total phenolic contents
Blanched vegetables
(mg gallic acid equivalents/kg)
150.60 ± 0.88a

Bell Pepper

a-c

Nitrate (mg/kg)
26.95 ± 2.76c

Broccoli

46.15 ± 7.14b

409.81 ± 37.37b

Cauliflower

19.57 ± 1.46c

1,040.13 ± 51.29a

Means within a column with different letters are significantly different (p ≤ 0.05)

Residual nitrite (mg/kg)

Residual nitrite in cooked cured pork mixed with vegetables
The effect of the addition of vegetables on the residual nitrite of cooked cured pork
during storage was showed in Fig. 1. At day 0, the addition of 10% bell pepper could reduce
residual nitrite up to 15% when compared with control significantly (p ≤ 0.05) and this level
was lower than other treatments. After stored for 6 days, the residual nitrite gradually decreased
in control and samples with 5% and 10% bell pepper. Cooked cured pork with the addition of
10% bell pepper indicated the great reduction trend. According to the results of total phenolic
content in each vegetable, it showed the corresponding results. High total phenolic compounds
of bell pepper may induce the reduction of nitrite to nitric oxide during storage. However,
samples mixed with broccoli and cauliflower showed no significant difference during storage.
This might be due to the presence of significant of nitrate in broccoli (409.81 mg/kg) and
cauliflower (1,040.13 mg/kg) which could undergo change to nitrite by means of nitrate
reduction by microbial activities (Cammack et al., 1999; Gøtterup et al., 2007; Kim et al.,
2017).
cB

dA

68

bcB
abA
aB
abAB
63

bAB
abA
abAabAB
aAB

cdAB

bB

bcAB

bA
aA
aA

abA
aAB

58
53

0

1

2

3

4

Control
5% bell pepper
10% bell pepper
5% broccoli & cauliflower
10% broccoli & cauliflower

aA

5

6

Time (days)

Fig. 1 Residual nitrite in different types of cooked cured pork during storage for 6 days
Means within a vertical with different letters are significantly different (p ≤ 0.05)
A-B
Means within a horizontal with different letters are significantly different (p ≤ 0.05)
a-d

Sensory evaluation of cooked cured pork mixed with vegetables
Consumer acceptance on quality of products was accessed by sensory evaluation and
the results were showed in Table 3. Cured pork with 10% bell pepper samples had the highest
liking scores in all attributes including overall, appearance, flavor, texture. While samples with
10% mixture of broccoli and cauliflower obtained the lowest liking score of flavor attributes.
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This could be due to the sulfurous aromas of Brassica vegetables such as broccoli, cauliflower,
cabbage, Brussels and sprouts (Engel et al., 2002) which was not getting along with cured pork
flavor.
Table 3 Consumer liking scores of cooked cured pork (9-scales Hedonic test)
Treatment
Overall
Appearance
Flavor

Texture

Control

6.33 ± 1.34ab

6.00 ± 1.46 ns

5.87 ± 2.00ab

6.13 ± 1.55ns

5% Bell pepper

7.07 ± 0.80a

6.60 ± 1.06

6.53 ± 1.25ab

6.73 ± 0.88

10% Bell pepper

7.27 ± 0.96a

7.13 ± 1.06

7.00 ± 1.20a

7.13 ± 0.99

5.87 ± 1.60ab

5.93 ± 1.44

5.40 ± 1.76ab

6.33 ± 1.29

5.27 ± 2.09b

5.93 ± 1.87

5.07 ± 2.37b

6.13 ± 1.64

5% Broccoli
& Cauliflower
10% Broccoli
& Cauliflower
a-b

Means within a column with different letters are significantly different (p ≤ 0.05)
No significant differences between treatment (p > 0.05)
Note: 1 = I don’t like it at all, 9 = I like it very much

ns

Conclusions
The addition of 10% bell pepper in cooked cured pork effectively reduce the amount of
residual nitrite up to 15%. This study suggested that natural ingredients with high phenolic
compounds or high antioxidative compounds could probably be alternative ingredients to
reduce the residual nitrite during storage. This could enhance the safety of cured meat and also
provide unique characteristics to increase values of meat products. Meanwhile, the selection of
natural ingredients need to carefully considered on the low nitrate ingredient to prevent the
increase of residual nitrite in the product during storage.
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Abstract
This study investigated the influences of coconut oil concentration on
physicochemical properties of drum-dried pre-gelatinized Chainat 1 rice flour. Chainat 1
rice flour (6%w/w) was pre-gelatinized at 90°C for 8 min and homogenized with coconut
oil (0-6%w/w of rice flour) before drying using a drum-dryer at 110 °C and 1.05 rpm. The
pre-gelatinization and drying destroyed the crystallinity of amylopectin. The oil did not
induce amylose-lipid complexes as determined by Differential scanning calorimetry (p>
0.05) and X-ray diffraction spectroscopy (p > 0.05). This modification did not influence the
in vitro starch digestion although it promoted the structure of ester carbonyl group resulted
from esterification between rice starch and coconut oil in the range of 1744-1745 cm-1 as
determined by Fourier transform infrared spectroscopy. The insights on the promotion of
esterification during the thermal process of rice starch and lipid suggested that drum-drying
process can be used to esterify rice starch in Chainat 1 and coconut oil.
Keywords: Chainat 1 rice, Coconut oil, Drum-drying, Flour, Pre-gelatinization
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Introduction
Flour-based Thai desserts are made from flour and coconut milk with thermal
processing. This system probably induces the formation of amylose‐lipid complexes (ALCs)
during heating. Formation of ALCs or V-amylose complexes slows down retrogradation of
starch (Panyoo and Emmambux, 2017). ALCs or resistant starch types 5 can reduce the
susceptibility to enzymatic hydrolysis (Sun et al., 2019). The important factors affect the ALCs
formation including complexing temperatures, lipid types and lipid concentrations etc.
Pre-gelatinized starch is starch that has undergone a cooking process until complete
gelatinization prior to drying (Alcázar-Alay and Meireles, 2015). Drum-drying is a drying
method with shear force when apply to the starch granules, the starch granule may disrupt and
led to physicochemical changes (Majzoobi et al., 2011). The lauric acid (C12:0) and myristic
acid (C14:0) are the main saturated fatty acids of coconut milk and coconut oil (Pehowich et
al., 2000). The fatty acids (FAs) with a chain length of 10–14 carbons produced more ordered
structures and showed stronger intermolecular interactions with maize starch than other FAs
(Sun et al., 2021). The production of ALCs from high-amylose Thai rice flour and coconut oil
are prepared by pre-gelatinization for promoting the amylose leaching during heating and
complexing with coconut oil. Then, the products are dried by drum-drying. The objective of
this study was to study the effects of coconut oil addition on properties of drum-dried pregelatinized Chainat 1 (CNT1) rice flour.
Materials and Methods
Preparation of drum-dried pre-gelatinized Chainat 1 (CNT1) rice flour
The Chainat 1 (CNT1), the high amylose Thai rice cultivar (29.60 ± 0.20% amylose
content) obtained from the Rice Research Center in Thailand, was prepared by wet-milling
method. The CNT1 rice flour suspension (6%w/w) was heated in 90°C with vigorously stirring
for 3 min. The coconut oil (0, 3 and 6%w/w, based on flour) was added into the rice flour
suspensions and further vigorously stirring in 90°C for 5 min. Then, the rice flour pastes with
the coconut oil were dried by a double drum dryer. The drum drying parameters were set to
110°C, 1.05 rpm with 0.15 mm gap. The CNT1 rice flour powder was collected, weighed,
packed in aluminium foil bags, sealed, and kept at -18°C for physical characteristics and
in vitro digestibility determination.
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR)
The FTIR spectra were obtained using a Nicolet iS10 FTIR spectrometer (Thermo
Fisher Science Inc., Waltham, USA) equipped with a potassium bromide (KBr) beam splitter
and a DTGS KBr detector. The samples were ground with KBr powder at a ratio of 1:100
(w/w), and the fine powders were pressed into transparent pellets and examined by the
absorption method. The spectra were scanned in the range of 4000 to 400 cm−1 at room
temperature, with an accumulation of 64 scans and at a resolution of 4 cm−1.
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Differential Scanning Calorimetry
Thermal property of drum-dried pre-gelatinized rice flours was measured using a
Differential Scanning Calorimeter (DSC, DSC 1, STARe system Mettler Toledo, USA).
The sample (6.0 mg, dry basis) was weighed accurately into a stainless steel pan, and distilled
water was added to give a ratio of 3:1 (w/w) water/sample. The pans were sealed, equilibrated
overnight at room temperature, and heated from 30 to 130°C at a rate of 5°C/min.
X-ray diffractometry
X-ray diffractogram was obtained using an X-ray diffractometer (D8 Advance, Bruker,
Germany), which was operated at 40 kV and 40 mA with Cu Kα radiation (λ=0.154 nm).
The sample was packed tightly into a glass cell and scanned over the range of 5-35° 2θ angles
at a rate of 0.0229 degree/step at 25°C.
In vitro digestion rate determination
The in vitro digestion rate of a sample was determined as described by Brodkorb et al.
(2019) and Minekus et al. (2014) with minor modifications. Simulated digestion was done
through the three phases, oral, gastric and small intestinal phases. The percentage of glucose
released within the gastric and small intestinal phases were determined based on the literature
carbohydrate of Puhin et al. (2021).
Statistical analyses
The mean values were analyzed using Duncan's multiple-range test with SPSS 21.0
statistical software for Windows (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA). The significance level was
set at p ≤ 0.05.
Results and Discussion
FTIR spectra
FTIR spectra of native rice flour (NF) and drum-dried pre-gelatinized rice flours with
0, 3 and 6% (w/w based on flour) coconut oil addition (DD-0%CO, DD-3%CO and DD-6%CO,
respectively), are shown in Fig. 1. The pre-gelatinization and drum-drying of CNT1 rice flour
affected the glycosidic bond of amylose in the range of 853-861 cm-1 attributed to the C-O-C
glycosidic bond stretching (Ma and Boye, 2018) and 1154-1157 cm-1 attributed to the O-C-O
symmetrical stretching (Ying et al., 2017) or C-O glycosidic bond stretching (Elizondo et al.,
2009) or C-O, C-C stretching with some C-OH contributions (Ma and Boye, 2018). Moreover,
these thermal processes of rice flour were also observed in the shift of the absorption peak at
2931.35 cm-1 to a lower value of 2928.94 cm-1, corresponding to the O-H groups and CH2
deformations in glucose ring (Sun et al., 2019; Ma and Boye, 2018) (Fig. 1).
In addition, the addition of 3 and 6% (w/w based on flour) coconut oil provided the
additional absorption peaks at about 1744.21 cm−1 and 1745.28 cm−1 attributed to ester
carbonyl group or C=O stretching vibration in a carboxyl group (Chen et al., 2018; Ying et al.,
2017) (Fig. 1) which resulted from the esterification between rice starch and coconut oil.
In the previous study, the peak of ester carbonyl group at 1746 cm-1 has been reported as the
formation and/or reinforcement of the starch-lipid complex during heating process, probably
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produced by esterification between maize starch and free maize oil existed in three-component
blends together with zein protein (Chen et al., 2018). Moreover, the peak of drum-dried
samples with the higher concentration of coconut oil were shifted to lower wave number at the
range of 2925.64-2927.04 cm-1, corresponding to the O-H groups and CH2 deformations in
glucose ring (Sun et al., 2019; Ma and Boye, 2018).

Fig. 1 FTIR spectra of native rice flour and pre-gelatinized rice flours with 0, 3 and 6% (w/w
based on flour) coconut oil addition.
Sample code: NF: Native rice flour, DD-0%CO, DD-3%CO, DD-6%CO: drum-dried pregelatinized rice flours with 0, 3 and 6% (w/w based on flour) coconut oil addition,
respectively.
Thermal properties
Thermal properties of NF, DD-0%CO, DD-3%CO and DD-6%CO are summarized in
Table 1 and 2. The CNT1 rice flour showed the gelatinization temperature range (To, Tp and
Tc) according to the peak I (Table 1). These temperatures were consistent with the previous
studies (Varavinit et al., 2003; Yoenyongbuddhagal and Noomhorm, 2002). In addition, the
peak II and peak III (Table 1) exhibited the melting of ALCs Type I and Type II, respectively.
Type I complex is the less ordered form that melts at a lower temperature (˂100°C) whereas
type II complex is more crystalline and melts at a higher temperature (˃100°C) (Putseys et al.,
2010). The drum-dried pre-gelatinized CNT1 rice flours with 0, 3 and 6% (w/w based on flour)
coconut oil showed the values of To, Tp and Tc of retrograded amylopectin in the range of 47.5967.91°C (Table 2, peak I), corresponding to the melting temperature of retrograded
amylopectin (45–60°C) (Juliano, 2005). Therefore, the pre-gelatinization and drying destroyed
the crystallinity of amylopectin. The previous study has reported that drum drying destroyed
native starch granules, degraded molecular structure and reduced the degree of crystallinity of
starch (Majzoobi et al., 2011). Furthermore, the addition of coconut oil did not affect the
retrograded amylopectin formation (p > 0.05) (Table 2, peak I). This was probably due to the
coconut oil added at 3-6% (w/w based on flour) did not increase ALCs formation (p > 0.05),
exhibited the dissociation of ALCs Type I and Type II in the peak II and peak III (Table 2),
respectively. In addition, the triglyceride was also able to form complex with starch but this
complex was very weak, since large steric hindrance made it difficult for triglycerides to form
complex with starch (Li et al., 2020). Therefore, the presence of ALCs in these samples
probably resulted from endogenous lipids rather than coconut oil, consistent with the previous
study (Yun et al., 2020).
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Table 1 Thermal properties of CNT1 rice flour
Samples
Peak I
Peak II
Peak III

To
(°C)
72.13 ± 0.53
89.54 ± 0.34
105.49 ± 3.07

Peak

Tp
(°C)
75.97 ± 0.15
96.27 ± 0.15
111.71 ± 0.20

Tc
(°C)
80.82 ± 0.06
102.37 ± 0.10
118.66 ± 2.25

ΔH
(J/g dry basis)
9.07 ± 1.50
0.65 ± 0.07
0.37 ± 0.21

Data are expressed as means of two replications with standard deviations.
To, Tp, Tc, and ΔH are onset temperature, peak temperature, conclusion temperature, and enthalpy change,
respectively.

Table 2 Thermal properties of drum-dried pre-gelatinized rice flours with 0, 3 and 6% (w/w
based on flour) coconut oil addition
Samples
Peak I
DD-0%CO
DD-3%CO
DD-6%CO
Peak II
DD-0%CO
DD-3%CO
DD-6%CO
Peak III
DD-0%CO
DD-3%CO
DD-6%CO

To
(°C)

Tp
(°C)

48.21 ± 2.90a
49.89 ± 4.41a
47.59 ± 0.49a

Peak

Tc
(°C)

ΔH
(J/g dry basis)

57.15 ± 0.86a
58.14 ± 1.75a
56.25 ± 0.08a

65.53 ± 2.97a
67.91 ± 5.10a
64.59 ± 1.73a

0.88 ± 0.76a
0.69 ± 0.49a
0.58 ± 0.27a

92.63 ± 5.48a
86.40 ± 0.25a
92.64 ± 8.66a

98.04 ± 0.98a
97.96 ± 0.91a
98.84 ± 3.03a

104.13 ± 0.35ab
105.03 ± 0.11a
103.75 ± 0.74b

1.15 ± 0.36a
0.26 ± 0.19a
0.88 ± 0.55a

108.72 ± 0.53a
107.02 ± 1.49a
108.93 ± 0.51a

113.04 ± 0.67a
112.91 ± 1.43a
112.34 ± 0.87a

117.60 ± 1.68a
117.99 ± 0.57a
116.91 ± 0.97a

0.20 ± 0.11a
0.18 ± 0.08a
0.22 ± 0.06a

Data are expressed as means of two replications with standard deviations. Means in a column with different letters
are significantly different (p ≤ 0.05) by Duncan’s multiple range test.
To, Tp, Tc, and ΔH are onset temperature, peak temperature, conclusion temperature, and enthalpy change,
respectively.
Sample code: DD-0%CO, DD-3%CO, DD-6%CO: drum-dried pre-gelatinized rice flours with 0, 3 and 6% (w/w
based on flour) coconut oil addition, respectively.

XRD patterns
The XRD patterns of NF, DD-0%CO, DD-3%CO and DD-6%CO are shown in Fig. 2.
NF exhibited the A-type crystalline structure with strong reflections peaks at 2θ of 15.1°, 17.1°,
17.9° and 23.1° (Fig. 2A), consistent with the previous study (Colussi et al., 2014). The
DD-0%CO, DD-3%CO and DD-6%CO showed the amorphous characteristics because of the
degradation of the crystalline structure (Fig. 2A). In addition, this was probably due to the
coconut oil did not increase ALCs formation (p > 0.05) as determined by DSC. These samples
also provided the FTIR spectra of amorphous characteristic in the range of 1022-1023 cm-1
(Fig. 1). The amorphous characteristic intensity of DD-3%CO and DD-6%CO were higher than
DD-0%CO (Fig. 2B). The V-amylose complexes have been exhibited the reflections peaks of
XRD patterns at 2θ of 7.5°, 13.0° and 20.0° (Yang et al., 2020).
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(A)

(B)

Fig. 2 XRD patterns of native rice flour and drum-dried pre-gelatinized rice flours with 0, 3
and 6% (w/w based on flour) coconut oil addition.
Sample code: NF: Native rice flour, DD-0%CO, DD-3%CO, DD-6%CO: drum-dried pregelatinized rice flours with 0, 3 and 6% (w/w based on flour) coconut oil addition, respectively.
In vitro starch digestion
The addition of coconut oil 3 and 6% (w/w based on flour) in pre-gelatinized rice flour
before drum-drying did not influence the in vitro starch digestion (p > 0.05) including the
glucose released and area under curve (AUC) (Fig. 3A and 3B). Because the coconut oil did
not increase ALCs formation as determined by DSC (p > 0.05) and it also provided the
amorphous characteristic as investigated by XRD (p > 0.05). Although they promoted the
structure of ester carbonyl group resulting from esterification between rice starch and coconut
oil in the range of 1744-1745 cm-1 as determined by FTIR. Moreover, the addition of coconut
oil did not affect the retrograded amylopectin formation (p > 0.05) (Table 2, peak I). Therefore,
the ALCs formation in this modification was influenced by the endogenous lipid in rice flour
more than coconut oil addition, exhibited the dissociation of ALCs Type I and Type II of DD0%CO, DD-3%CO and DD-6%CO in the peak II and peak III (Table 2), respectively as
determined by DSC.
(A)

(B)

Fig. 3 In vitro starch digestion of drum-dried pre-gelatinized rice flours with 0, 3 and 6% (w/w of based
on flour) coconut oil addition (A). Glucose released (% based on literature carbohydrate (lit. CHO)) at
different digestion times. (B). Area under curve (AUC) at different coconut oil concentrations.
Data are expressed as means of two replications with standard deviations. Means with different letters
are significantly different (p ≤ 0.05) by Duncan’s multiple range test.
Sample code: DD-0%CO, DD-3%CO, DD-6%CO: drum-dried pre-gelatinized rice flours with 0, 3 and
6% (w/w based on flour) coconut oil addition, respectively.
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Conclusion
The drum-dried pre-gelatinized CNT1 rice flours with different coconut oil
concentrations had lost their crystallinity and provided the structure of ester carbonyl group.
This modification did not promote ALCs formation and influence the in vitro starch digestion.
The presence of ALCs in drum-dried pre-gelatinized CNT1 rice flour may result from the
endogenous lipids in rice flour rather than the addition of coconut oil. Therefore, the
drum-drying process can be used to esterify rice starch in CNT1 and coconut oil.
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ผลของการแทนที่เนยถั่วบางส่ วนด้ วยเนยกระบกต่ อคุณภาพของคุกกีเ้ นยถั่ว
Effect of partial substitution of peanut butter with krabok butter on the quality of peanut butter
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บทคัดย่ อ

กระบก (Irvingia malayana) เป็ นพืชที่ อุดมด้วยนํ้ามัน เจริ ญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื้ น ในประเทศไทยบริ โภค
เมล็ดกระบกในรู ปแบบคัว่ เกลือ กระบกมีปริ มาณไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว เช่น กรดลอริ ก และกรดไมริ สติก อย่างไร
ก็ตามพบว่ายังขาดข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์เมล็ดกระบกในผลิตภัณฑ์อาหาร งานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
การแทนที่ เนยถัว่ ด้วยเนยกระบกที่ ระดับ 20, 30 และ 40% ต่อคุ ณภาพด้านกายภาพและการยอมรั บของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อ
คุ ณลักษณะทางประสาทสัมผัสของคุ กกี้ เนยถัว่ จากผลการทดลองพบว่า เมื่ อแทนที่ เนยถัว่ ด้วยเนยกระบกในปริ ม าณ
ที่เพิ่มขึ้นไม่พบความแตกต่างของค่านํ้าหนักที่ สูญเสี ยหลังการอบ วอเตอร์ แอคติวิต้ ี เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา และค่า
อัตราการแผ่ขยาย ของคุกกี้สูตรควบคุมและคุกกี้ที่แทนที่เนยถัว่ ด้วยเนยกระบก (p > 0.05) แต่พบว่าคุกกี้เนยกระบกมีค่าดัชนี
สี น้ าํ ตาลที่ สูงกว่าคุกกี้เนยถัว่ เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้สเกลความชอบ 9 ระดับ กับ
ผูท้ ดสอบ 50 คน พบว่า การแทนที่ เนยถัว่ ด้วยเนยกระบก 30% สามารถใช้ในการทําคุกกี้ เนยถัว่ ได้ โดยผูบ้ ริ โภคยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ในระดับชอบปานกลาง (ค่าเฉลี่ยคะแนนความชอบรวม 7.0)
คําสําคัญ: กระบก, การแทนที่, คุกกี้, คุณภาพ, เนยถัว่

Abstract

Krabok (Irvingia malayana) is an oil-rich plant that grows well in tropical areas. In Thailand, the krabok seeds
are normally consumed in salt roasted form. It is known for its high lipids content which mostly are saturated fatty acids
such as lauric and myristic acids. However, no information is available on the utilization of krabok seeds in food products.
Therefore, this study aimed to investigate the effect of krabok butter substitution (20, 30, and 40% by peanut butter weight)
on the physical and consumer acceptance towards sensory properties of peanut butter cookies. The results indicated that
there were no significant differences (p > 0.05) in weight loss during baking, water activity, diameter, thickness, spread
ratio values between control cookies and cookies prepared with krabok butter substitution. The krabok butter cookies were
also found to be darker compared to control cookies. Considering the nine-point hedonic sensory scores (n=50), the results
suggested that substitution of peanut butter with 30% krabok butter could be used to prepare peanut butter cookies.
Consumers rated the overall liking score of the product as like moderately (7.0).
Keywords: cookie, krabok, peanut butter, quality, substitution
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คํานํา

กระบก (Wild almond) มีชื่อวิทยาศาสตร์ Irvingia malayana Oliv.ex A.w.Benn. เป็ นไม้ตน้ ขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ่ มีความสู งประมาณ 10–30 เมตร เป็ นไม้ผลัดใบ โคนต้นเป็ นพูพอน ใบเป็ นรู ปไข่หรื อรู ปรี แกมรู ปขอบ
ขนานจนถึงรู ปใบหอก ในผลกระบกมีเมล็ด ซึ่ งเมล็ดกระบก หรื อเม็ดกระบก เมล็ดโตเป็ นรู ปไข่ เป็ นเมล็ดเดี่ ยว
มีเปลือกแข็ง เนื้อในเมล็ดมีสีขาวอัดแน่นอยู่ (ลักษณะเป็ นเนื้อแป้ง) และมีน้ าํ มัน มักติดผลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึง
เดื อนเมษายน พบมากในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดยปกติ คนส่ วนใหญ่มกั จะไม่ค่อยรู ้จกั กระบกมากนัก เมล็ด
กระบกมีรสชาติคล้ายเมล็ดอัลมอนด์ จึงได้รับชื่ อว่าเป็ นอัลมอนด์อีสาน มักนํามาคัว่ หรื ออบให้สุกแล้วรับประทาน
เล่น เมล็ดกระบกมีปริ มาณไขมัน 60.4% ปริ มาณคาร์ โบไฮเดรต 20.1% ปริ มาณโปรตี น 37.1% มีเกลือแร่ อยู่หลาย
ชนิ ด และให้พลังงาน 527 กิโลแคลอรี่ ต่อ 100 กรัม (สุ ดสงวน, 2532) กรดไขมันที่พบมากในกระบกคือกรดไขมัน
อิ่ มตัว เช่ น กรดลอริ ก พบในปริ มาณ 42.84% (ธิ ติสุดา, 2558) เป็ นกรดไขมันที่ มีความสามารถในการลดระดับ
คอเลสเตอรอลและช่วยในการลดนํ้าหนัก (Sandhya et al., 2016) และกรดไมริ สติก พบในปริ มาณ 35.21% (ธิ ติสุดา,
2558) เป็ นกรดไขมันที่สะสมในร่ างกาย ส่ งผลในเชิงบวกต่อหัวใจและหลอดเลือด (Verruck et al., 2019)
คุกกี้ (Cookies) เป็ นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่มีขนาดเล็ก แบน และมีรสหวาน มีรูปร่ างและกลิ่นรสต่างๆ คุกกี้จะ
ใช้เวลาการอบสั้น เมื่อนําเข้าเตาอบ ด้านนอกของโดจะเริ่ มสุ ก เกิดลักษณะเป็ นฟิ ล์มแข็ง หรื อมีผิวด้านนอกแข็งขึ้น
ความร้อนจากตูอ้ บจะทําให้ไขมันในโดละลาย และผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ทําให้โดขยายตัว นํ้าในโด
จะเปลี่ ยนเป็ นไอ ดันให้คุกกี้ ขยายตัวต่ อไป ใกล้ช่วงสุ ดท้ายของการอบ คุ กกี้ จะเปลี่ ยนเป็ นสี น้ าํ ตาล เนื่ องจาก
ปฏิกิริยาของนํ้าตาลและโปรตีนในส่ วนผสม ทําให้คุกกี้มีสีน้ าํ ตาล กลิ่นหอม และรสชาติดี (จิตธนา และอรอนงค์,
2549) คุกกี้เนยถัว่ เป็ นคุกกี้ประเภทหนึ่ งที่ มีเนยถัว่ เป็ นส่ วนประกอบหลัก มีตน้ กําเนิ ดในสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งเนยถัว่
สามารถใช้แทนเนยหรื อชอร์ตเทนนิ่งได้
มี งานวิจยั ที่ ได้ศึกษาการใช้วตั ถุดิบต่ างๆ มาแทนที่ เนยในผลิ ตภัณฑ์คุกกี้ เช่ น งานวิจยั ของ Adair et al.
(2001) ได้นาํ ถัว่ เขียวกวนมาแทนที่ไขมันในคุกกี้เนยถัว่ ในปริ มาณ 25, 50, 75 และ 100% พบว่าถัว่ เขียวกวนสามารถ
แทนที่ไขมันในคุกกี้เนยถัว่ ได้ แต่เมื่อแทนที่ดว้ ยปริ มาณที่มากขึ้น ส่ งผลต่อกลิ่นรสเนย กลิ่นรสเนยถัว่ และรสชาติ
และในงานวิจยั ของมนตรี และคณะ (2562) ได้นาํ เบต้ากลูแคนและถัว่ ลันเตาบดเป็ นสารทดแทนไขมันในคุกกี้ เนย
ชนิ ดปราศจากกลูเตน พบว่าสามารถเพิ่ มความแข็งแรงของโด และทําให้ท้ งั โดและคุ กกี้ มีความแข็งแรงมากขึ้ น
มีอตั ราการแผ่ตวั ตํ่าลง ค่าสี เหลืองตํ่าลง และได้การยอมรับจากผูบ้ ริ โภค และมีความเป็ นไปได้ที่จะใช้ถวั่ ลันเตาบด
และเบต้ากลูแคนในการปรับปรุ งสมบัติทางกายภาพและทางโภชนาการของคุกกี้เนย อย่างไรก็ตามยังไม่พบว่ามีการ
นํากระบกมาใช้แทนที่เนยหรื อเนยถัว่ ในผลิตภัณฑ์คุกกี้
ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นประโยชน์ในด้านคุณค่าทางโภชนาการของกระบก และต้องการเพิ่มมูลค่าให้กบั กระบก
เนื่ องจากการใช้ประโยชน์ของกระบกยังมีจาํ กัด ซึ่ งกระบกมีปริ มาณไขมันและโปรตี นสู งคล้ายกับถัว่ ลิสง โดยใน
ถัว่ ลิ สงมี ปริ มาณไขมันเท่ ากับ 38.70% (กรมอนามัย สํานักโภชนาการ, 2545) และปริ มาณโปรตี นเท่ ากับ 29.7%
(กรมอนามัย สํานักโภชนาการ, 2544) อีกทั้งยังไม่พบข้อมูลที่อา้ งว่ากระบกก่อให้เกิดอาการแพ้ จึงสามารถนํามาใช้
ในการทําเนยถัว่ และพัฒนาต่อยอดเป็ นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยถัว่ ได้ อย่างไรก็ตามการใช้เนยกระบกแทนที่
เนยถัว่ อาจส่ งผลต่อคุณภาพทางกายภาพคุกกี้ที่ส่งผลต่อการยอมรับของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงได้ศึกษาผลของ
การแทนที่เนยถัว่ บางส่ วนด้วยเนยกระบกต่อคุณภาพด้านกายภาพ และด้านประสาทสัมผัสของคุกกี้เนยถัว่
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมเนยถัว่ และเนยกระบก
คัดเลือกถัว่ ลิสงและกระบกที่ มีลกั ษณะเมล็ดสมบูรณ์ ไม่ลีบ ไม่ฝ่อ ล้างนํ้าทําความสะอาด สะเด็ดให้แห้ง
และจัดเรี ยงในถาด นําเข้าอบในเตาอบไฟฟ้า (DH4B-B, Taiwan) อุณหภูมิ 160°C เป็ นเวลา 60 นาที นําออกมาผึ่งลม
ให้เย็น กะเทาะเยื่อหุ ้มเมล็ดออก จากนั้นทําการเตรี ยมเนยถัว่ โดยใช้กระบกแทนที่ ถว่ั ลิสงในระดับที่ แตกต่างกัน
4 ระดับ คือ 0 (สู ตรควบคุม), 20, 30 และ 40% ทําเนยถัว่ โดยนําถัว่ ลิสงและกระบกเข้าเครื่ องทําเนยถัว่ (Olde Tyme,
USA) 2 รอบเพื่อให้ได้เนื้ อสัมผัสเนยถัว่ ที่ ละเอียด จากนั้นเติมนํ้าเชื่ อม 5% ของนํ้าหนักเนยถัว่ ที่ ได้ ผสมให้เข้ากัน
และนําไปใช้ในการผลิตคุกกี้เนยถัว่
การวางแผนการทดลอง
ในงานวิจยั นี้ ได้ทาํ การศึ กษาผลของการแทนที่ เนยถัว่ บางส่ วนด้วยเนยกระบกต่ อคุณภาพด้านกายภาพ
และประสาทสัมผัสของคุกกี้เนยถัว่ โดยใช้เนยถัว่ ที่มีการแทนที่ถว่ั ด้วยกระบก 4 ระดับ คือ 0, 20, 30 และ 40% วาง
แผนการทดลองแบบสุ่ ม บล็อ กสมบู ร ณ์ (Randomized Complete Block Design; RCBD) สู ต รพื้ น ฐานของคุ ก กี้
ดัด แปลงจากสู ต รของ Saksadet (2017) ประกอบด้วย เนยถัว่ 32.29% แป้ งสาลี อเนกประสงค์ 20.43% เนยเค็ม
15.12% ไข่ไก่ 11.83% นํ้าตาลทรายแดง 10.83% นํ้าตาลทราย 8.58% กลิ่นวานิลลา 0.45% ผงฟู 0.23% เบคกิ้งโซดา
0.16% และเกลือ 0.08%
วิธีการทําคุกกี้เนยถัว่ ทําได้โดยร่ อนแป้งสาลีอเนกประสงค์ ผงฟู เบคกิ้งโซดา และเกลือผสมรวมกัน เทเนย
เค็มกับเนยถัว่ ลงในโถผสมของเครื่ อง KITCHENAID (5K5SSWH, United Kingdom) ปั่ นด้วยความเร็ วระดับ 2 จน
เข้ากันดี จากนั้นใส่ น้ าํ ตาลทรายและนํ้าตาลทรายแดง ปั่ นด้วยความเร็ วระดับ 2 ใส่ ไข่ไก่และกลิ่นวานิ ลลาลงไป ใส่
แป้งที่ร่อนเตรี ยมไว้ ปั่นต่อด้วยความเร็ วระดับ 1 เป็ นเวลา 1 นาที จากนั้นนําส่ วนผสมมารี ดให้เป็ นแผ่นบนกระดาษ
ไข ให้มีความหนา 3 มิลลิเมตร นําไปแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิ -18 °C เวลา 10 นาที ใช้พิมพ์สแตนเลสรู ปวงกลมขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร กดทีละชิ้น วางเรี ยงบนถาดที่มีซิลิโคนรองอบ จากนั้นอบคุกกี้โดยใช้เตาอบไฟฟ้า
(EO-70K, SHARP, Federal Electric Co., Ltd., Thailand) ที่อุณหภูมิ 170°C เป็ นเวลา 12 นาที
การวิเคราะห์ อัตราการแผ่ ขยาย และนํา้ หนักที่สูญเสี ยหลังอบของคุกกีเ้ นยถัว่
ทําการวัดขนาดเส้นผ่านศู นย์กลาง (Diameter) และความหนา (Thickness) ของคุ กกี้ ดว้ ยเวอร์ เนี ยคาลิป
เปอร์ จํานวน 6 ชิ้ น ตามวิธีการของ Jan et al. (2016) นําค่าที่ ได้มาคํานวณค่าอัตราการแผ่ขยาย (Spread ratio) จาก
ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางหารด้วยค่าเฉลี่ยความหนาของคุกกี้ ตามวิธีการของ Milicevic et al. (2020), วัดค่าวอ
เตอร์ แ อคติ วิต้ ี (Water activity) จํา นวน 5 ซํ้า ด้วยเครื่ อง AquaLab (Decagon Devices Inc, Pullman, Washington,
USA) ที่อุณหภูมิ 25°C และคํานวณค่านํ้าหนักที่สูญเสี ยหลังการอบ (Baking Weight Loss; BWL) จํานวน 6 ซํ้าจาก
นํ้าหนักก่อนอบ (m0) และนํ้าหนักหลังอบ (mt) ดัง Equation 1 (Milicevic et al., 2020)
BWL (%) = [(m0-mt)/m0] x 100
(1)
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การวิเคราะห์ คุณภาพด้ านสี ของคุกกีเ้ นยถัว่
วิเคราะห์ค่าสี ของคุกกี้เนยถัว่ โดยระบบ CIE L* a* b* ดัดแปลงจากวิธีของ Jan et al. (2016) โดยวัดตัวอย่าง
ทั้งชิ้ นที่ ผิวหน้า จํานวน 5 ชิ้ นด้วยเครื่ อง UltraScan PRO Spectrophotometer กําหนดให้แหล่งกําเนิ ดแสง D65 มุม
ในการวัด 10° ทํา การบัน ทึ ก ค่ า L* (แสดงค่ า ความสว่ า งมี ค่ า 0-100), a* (เครื่ อ งหมาย + หมายถึ ง สี แ ดง และ
เครื่ องหมาย – หมายถึงสี เขียว) และ b* (เครื่ องหมาย + หมายถึงสี เหลือง และเครื่ องหมาย – หมายถึงสี น้ าํ เงิน) และ
คํานวณค่าดัชนีสีน้ าํ ตาล (Browning index) จาก Equation 2
100(x-0.31)
a* + 1.75L*
Browning index =
, x=
(2)
0.17
5.645L* + a* – 3.012b*
การวิเคราะห์ คุณภาพด้ านเนือ้ สั มผัสของคุกกีเ้ นยถัว่
วิเคราะห์คุณภาพด้านเนื้ อสัมผัสของตัวอย่างคุกกี้เนยถัว่ โดยดัดแปลงจากวิธีการของ Mudgil et al. (2017)
โดยใช้เ ครื่ อง Texture analyzer (TA.XT Plus, Stable Micro Systems Ltd., United Kingdom) ด้ว ยวิ ธี Three point
bending test บันทึ กค่ า ความแข็ง (Hardness, N) กํา หนดสภาวะในการวัด ดังนี้ load cell 50 kg, pre-test speed 1.5
mm/s, test speed 2 mm/s, post-test speed 10 mm/s, ระยะห่ างของฐานวัดที่วางตัวอย่าง 25 มิลลิเมตร และกดลงบน
ตัวอย่างเป็ นระยะทาง 10 มิลลิเมตร ทําการวัด 5 ซํ้า
การประเมินคุณภาพด้ านประสาทสั มผัสของคุกกีเ้ นยถัว่
ทําการประเมิ นความชอบตัวอย่างคุ กกี้ ดว้ ยวิธี 9-Point hedonic scale test (1 =ไม่ชอบมากที่ สุด และ 9 =
ชอบมากที่ สุด)ในคุณลักษณะด้านลักษณะปรากฎ, ความหนา, สี , ความกรอบ, รสหวาน, กลิ่นรสเนยถัว่ , กลิ่นรส
โดยรวม และความชอบโดยรวม โดยใช้ผทู ้ ดสอบที่ไม่ผา่ นการฝึ กฝนจํานวน 50 คน เสิ ร์ฟทีละตัวอย่างโดยจัดลําดับ
การเสิ ร์ฟแบบสุ่ มบล็อกสมบู รณ์ (Randomized Complete Block Design; RCBD) และกําหนดให้ผูช้ ิ มเป็ นบล็อ ก
(Block)
การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
นําค่าคุณภาพกายภาพ และประสาทสัมผัสของคุกกี้ เนยถัว่ ที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
variance, ANOVA) ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 และเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ยทางสถิ ติโดยวิธี
Duncan’s New Multiple Range โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป SPSS for Windows (IBM Co., New York,
United States)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการวิเคราะห์ คุณภาพด้ านกายภาพของคุกกีเ้ นยถัว่
Table 1 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านกายภาพของคุกกี้ เนยถัว่ ที่ มีการแทนที่ ดว้ ยเนยกระบกใน
ระดับที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่า เมื่อแทนที่เนยถัว่ ด้วยเนยกระบกในปริ มาณที่เพิ่มขึ้ น ไม่พบความแตกต่าง
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ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา ค่าอัตราการแผ่ขยาย (Spread ratio) ค่าวอเตอร์แอคติวิต้ ี ค่านํ้าหนักที่สูญเสี ย
หลังการอบ (Baking weight loss) ของคุกกี้สูตรควบคุมและคุกกี้ที่แทนที่เนยถัว่ ด้วยเนยกระบก (p > 0.05) และจาก
Fig.1 พบว่าลักษณะปรากฎของคุกกี้ที่มีการใช้เนยกระบกมีสีเข้มกว่าคุกกี้เนยถัว่ (Control) โดยเมื่อพิจารณาค่าดัชนี
สี น้ าํ ตาล (Browning index) ของคุกกี้ พบว่ามีค่าเพิ่มขึ้ นเมื่อแทนที่ ดว้ ยเนยกระบกในระดับที่ มากขึ้ น เกิ ดจากการ
เกิดปฏิกิริยาสี น้ าํ ตาลแบบไม่ใช้เอนไซม์ ทั้งปฏิกิริยาเมลลาร์ดที่เกิดจากนํ้าตาลรี ดิวซ์กบั กรดอะมิโนและปฏิกิริยาคา
ราเมลไลเซชัน่ (Cauvain, 2016) เป็ นผลมาจากปริ มาณโปรตีนและคาร์ โบไฮเดรตในกระบกมีมากกว่าถัว่ ลิสง โดย
กระบกมีปริ มาณโปรตี นและคาร์ โบไฮเดรตเท่ากับ 37.1 (สุ ภทั รา และมนัส, 2520) และ 20.1% (สุ ดสงวน, 2532)
ตามลําดับ ในขณะที่ถวั่ ลิสงมีปริ มาณโปรตี นและคาร์ โบไฮเดรตเท่ากับ 29.7 และ 17.79% ตามลําดับ (กรมอนามัย
สํานักโภชนาการ, 2544) ซึ่ งสัมพันธ์กบั ค่าความเป็ นสี แดง (a*) ที่มีเพิ่มขึ้นด้วย จากการสื บค้นข้อมูลงานวิจยั เพิ่มเติม
พบว่า งานวิจยั ของ ธนวรรณ และคณะ (2559) ได้มีการนํากระบกมาใช้แทนที่เนยสดในผลิตภัณฑ์คุกกี้ลูกเดือย และ
พบว่าปริ มาณการแทนที่เนยด้วยกระบกไม่มีผลต่อค่าความสว่าง (L*) ค่าสี แดง (a*) และค่าสี เหลือง (b*) และจาก
Table 1 พบว่าค่าความแข็งของคุกกี้ที่แทนที่เนยถัว่ ด้วยเนยกระบกที่ 30% และคุกกี้เนยถัว่ สู ตรควบคุมไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ (p > 0.05) แต่คุกกี้ที่แทนที่เนยถัว่ ด้วยเนยกระบกที่ 20% และ 40% มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p ≤ 0.05) ทั้งนี้ ไขมันเป็ นองค์ประกอบที่ช่วยทําให้คุกกี้ มีเนื้ อสัมผัสที่อ่อนนุ่ ม โดยกรดไขมันในถัว่ ลิสง
และกระบกมีชนิดและปริ มาณที่แตกต่างกัน ซึ่ งส่ งผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของคุกกี้ กรดไขมันชนิดอิ่มตัวที่พบมาก
ในถัว่ ลิสงคื อ กรดปาล์มิติก มีปริ มาณเท่ากับ 12.83% และกรดสเตี ยริ ก ปริ มาณเท่ากับ 4.10% (กรมอนามัย สํานัก
โภชนาการ, 2545) และกรดไขมันอิ่มตัวที่ พบมากในกระบกคื อ กรดลอริ ก และกรดไมริ สติ ก ซึ่ งมีปริ มาณเท่ากับ
42.84% และ 35.21% ตามลําดับ (ธิ ติสุดา, 2558) เมื่อกรดไขมันอิ่มตัวเหล่านี้ ถูกให้ความร้อนในอุณหภูมิที่สูง จะเกิด
การหลอมเหลวและละลายออกมาภายนอกชิ้นคุกกี้ ซึ่ งจุดหลอมเหลวของกรดปาล์มิติก กรดสเตียริ ก กรดลอริ ก และ
กรดไมริ สติ ก มีค่าเท่ากับ 63, 69, 45 และ 55°C (Morsch L., 2019) อาจส่ งผลให้คุกกี้ สูญเสี ยปริ มาณไขมันออกมา
ทําให้คุกกี้มีลกั ษณะสัมผัสที่แข็งขึ้น ถึงแม้วา่ ค่าความแข็งจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
แต่ค่าความความแข็งที่ วดั ได้มีค่าค่อนข้างใกล้เคี ยงกัน จะเห็นว่าการทดแทนเนยถัว่ ด้วยเนยกระบกไม่ค่อยส่ งผล
เด่นชัดต่อความแข็งของคุกกี้ จากการสื บค้นข้อมูลงานวิจยั เพิ่มเติมพบว่า งานวิจยั ของ Adair et al. (2001) ได้นาํ ถัว่
เขียวกวนมาแทนที่ไขมันในคุกกี้ เนยถัว่ ในปริ มาณ 25, 50, 75 และ 100% พบว่าเมื่อเพิ่มปริ มาณถัว่ เขียวกวนส่ งผล
ให้ค่าความแข็งมีค่าน้อยลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
A

B

C

D

Fig. 1 The appearance of peanut butter cookies partially substituted with krabok butter: (A) Control (0%),
(B) 20%, (C) 30% and (D) 40% of krabok butter substitution, respectively
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ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสั มผัสของคุกกีเ้ นยถัว่
Table 2 แสดงผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยใช้วิธี 9-Point hedonic scale test (1 =ไม่ชอบมาก
ที่สุด และ 9 = ชอบมากที่สุด) เมื่อพิจารณาพบว่าคะแนนความชอบในคุณลักษณะด้านสี ลักษณะปรากฏ กลิ่น กลิ่น
รส และความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) แต่พบความแตกต่างในคุณลักษณะด้านรสชาติ และ
เนื้ อสัมผัสอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนความชอบเฉลี่ยในแต่ละคุณลักษณะ พบว่า
คุกกี้เนยถัว่ ที่แทนที่ดว้ ยเนยกระบกที่ 30% มีคะแนนความชอบมากที่สุด ซึ่ งมีความสอดคล้องกันในทุกคุณลักษณะ
ได้แก่ ด้านสี ลักษณะปรากฎ กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบโดยรวม
Table 1 Physical qualities of peanut butter cookies partially substituted with krabok butter
%Krabok butter substitution (w/w)
Physical parameters
Control (0%)
20%
30%
Diameter (mm) ns
210.73±0.45
210.39±0.25
210.41±0.14
ns
Thickness (mm)
174.22±0.17
174.24±0.15
174.21±0.14
ns
Spread ratio
1.21±0.00
1.21±0.00
1.21±0.00
ns
Water activity
0.441±0.004
0.438±0.066
0.441±0.023
ns
Baking weight loss (%)
13.29±0.19
13.38±0.35
13.47±0.21
L*ns
50.36±0.31
50.65±0.38
50.56±0.24
a*
11.68±0.18c
12.06±0.19b
12.66±0.34a
b*
29.55±0.34c
30.10±0.41b
30.80±0.41a
Browning index
100.15±1.53b
102.16±1.39b
106.20±2.49a
Hardness (N)
7.62±0.28ab
7.38±0.16b
7.57±0.28ab
ns
Means defined as no statistically significant difference (p > 0.05)
a-b
Means in the same row with different superscript are statistically different (p ≤ 0.05)
Table 2 Liking scores of peanut butter cookies partially substituted with krabok butter (N=50)
%Krabok butter substitution (w/w)
Sensory attributes
Control (0%)
20%
30%
ns
Color
6.6±1.5
6.7±1.6
7.0±1.4
ns
Appearance
6.9±1.4
6.8±1.5
7.1±1.4
Odorns
6.5±1.6
6.7±1.2
6.8±1.5
Taste
6.5±1.4b
6.9±1.1ab
7.1±1.4a
Texture
6.5±1.5b
6.9±1.2ab
7.1±1.3a
Flavorns
6.4±1.6
6.8±1.4
6.9±1.5
Overall likingns
6.5±1.4
6.8±1.3
7.0±1.4
ns
Means defined as no statistically significant difference (p > 0.05)
a-b
Means in the same row with different superscript are statistically different (p ≤ 0.05)
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40%
210.90±0.47
174.34±0.16
1.21±0.00
0.439±0.021
13.37±0.17
50.37±0.22
12.67±0.25a
30.67±0.24a
106.24±1.00a
7.81±0.20a

40%
6.7±1.7
6.8±1.5
6.4±1.5
6.5±1.5b
6.6±1.3b
6.4±1.6
6.5±1.4
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สรุ ป

การแทนที่ เนยถัว่ ด้วยเนยกระบกที่ ระดับต่างๆ ในผลิตภัณฑ์คุกกี้ ไม่พบความแตกต่างของค่านํ้าหนักที่
สู ญเสี ยหลังการอบ วอเตอร์แอคติวิต้ ี เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา และค่าอัตราการแผ่ขยาย (p > 0.05) แต่ส่งผลให้
ค่าความแข็งและลักษณะปรากฎของคุกกี้ที่มีการใช้เนยกระบกมีสีเข้มกว่าคุกกี้เนยถัว่ สู ตรควบคุม ค่า a* ค่า b* และ
ค่าดัชนี สีน้ าํ ตาล เปลี่ยนแปลงไปจากคุกกี้ เนยถัว่ สู ตรควบคุม (p ≤ 0.05) เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสโดยใช้วิธี 9-Point hedonic scale test กับผูท้ ดสอบ 50 คน ไม่พบความแตกต่ า งของคุ ณภาพทาง
ประสาทสัมผัสในด้านสี ลักษณะปรากฏ กลิ่น กลิ่นรส และความชอบโดยรวม (p > 0.05) และการแทนที่เนยถัว่ ด้วย
เนยกระบก 30% สามารถใช้ในการทําคุกกี้เนยถัว่ ได้โดยมีคะแนนความชอบโดยรวมเท่ากับ 7.0 คะแนน ทั้งนี้ควรมี
การศึกษาคุณภาพทางด้านเคมีเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาผลของการแทนที่เนยถัว่ ด้วยเนยกระบกต่อคุณค่าทางโภชนาการ
ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสู ตรการผลิตขนมขบเคี้ยวปลีกล้วยโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มตลอด
และหาองค์ป ระกอบที่ เหมาะสมของการใช้เ มล็ดมะม่ ว งหิ ม พานต์ เมล็ด ทานตะวัน นิ ว ทริ ชั่น แนลยีส ต์ และแป้ ง มัน
สําปะหลังร่ วมกับกล้วยนํ้าว้าดิบในผลิตภัณฑ์โดยใช้การทดสอบทางประสาทสัมผัสกับผูท้ ดสอบชิ มที่ไม่ผ่านการฝึ กฝน
2) ศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะทางกายภาพและทางเคมี ตลอดจนคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการของผลิ ต ภัณ ฑ์ข นมขบเคี้ ย วปลี ก ล้ว ย
ผลการศึกษาพบว่าผูท้ ดสอบชิ มให้การยอมรับขนมขบเคี้ยวปลีกล้วยสู ตรสุ ดท้ายที่ มีอตั ราส่ วนเมล็ดมะม่วงหิ มพานต์และ
เมล็ดทานตะวันร้อยละ 5 นิ วทริ ชั่นแนลยีสต์ร้อยละ 2.5 แป้ งมันสําปะหลังร้อยละ 3.5 ร่ วมกับกล้วยนํ้าว้าดิ บร้อยละ 10
เป็ นตัวประสานในการขึ้ นรู ป โดยมี คะแนนความชอบที่ ระดับชอบปานกลาง (7.14) ค่าความสว่าง 42.29 ค่าความเป็ น
สี แ ดง 12.66 ค่ า ความเป็ นสี เ หลื อ ง 23.33 และมี ค่ า ความแข็ง 2.11 นิ ว ตัน ผลิ ต ภัณ ฑ์ข นมขบเคี้ ย วปลี ก กล้ว ย 100 กรั ม
ให้พลังงาน 448 กิ โลแคลอรี คุณค่าทางโภชนาการประกอบด้วย โปรตีน 18.5 กรัม ไขมัน 19.5 กรัม คาร์ โบไฮเดรท 49.6
กรัม และมีเกลือแร่ ที่สาํ คัญ เช่น โพแทสเซี ยม ฟอสฟอรัส แคลเซี ยม แมกนี เซี ยม ปริ มาณสู ง โดยเฉพาะโพแทสเซี ยม 1,308
มิลลิกรัม และมีความชื้นร้อยละ 7.27
คําสําคัญ: ขนมขบเคี้ยว, นิวทริ ชนั่ แนลยีสต์, ปลีกล้วย, เมล็ดทานตะวัน, เมล็ดมะม่วงหิ มพานต์

Abstract

This research aimed to 1) develop the formula of the banana blossom snack by planning a completely randomized
design and determine the proper compositions of cashew nuts, sunflower seeds, nutritional yeast, and tapioca starch together
with a raw banana by sensory evaluation using untrained panelists. 2) Study the physical and chemistry characteristics and
nutritional values of banana blossom snacks. The results showed that the panelists accepted the final formula banana
blossom snack recipe with a proportion of 5% cashew nuts and sunflower seeds, 2.5% nutritional yeast, 3.5% tapioca starch
together with 10% raw banana as binding agents. The preference score was at a moderate level (7.14). L* 42.29, a* 12.66,
b* 23.33 and had the hardness 2.11 N. Banana blossom snack 100 g provided calorie of 448 kcal. The nutritional value
contained 18.5 g of protein, 19.5 g of fat, 49.6 g of carbohydrate, and high content of essential minerals such as potassium,
phosphorus, calcium, and magnesium especially 1,308 mg. of potassium and 7.27% moisture.
Keywords: banana blossom, cashew nuts, nutritional yeast, snack, sunflower seeds
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คํานํา

หัวปลี หรื อปลีกล้วย (Banana blossom หรื อ Banana flower) เป็ นส่ วนดอกของกล้วยมีกาบหุ ม้ อยู่ มีรูปทรง
คล้ายหยดนํ้า ลักษณะของโคนปลีกว้าง ปลายปลีแหลม เมื่อลอกปลีส่วนนอกออกจนเหลือปลีเนื้ อสี ขาวภายในเป็ น
ส่ วนที่ใช้บริ โภคได้ เรี ยกว่าปลีกล้วย ปลีกล้วยมีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ โดยปลีกล้วย 100
กรัม ให้คุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ ให้พลังงาน 51 กิโลแคลอรี คาร์ โบไฮเดรท 9.9 กรัม โปรตีน 1.6 กรัม ไฟเบอร์
5.7 กรั ม แคลเซี ย ม 56 มิ ล ลิ ก รั ม โพแทสเซี ย ม 553.3 มิ ล ลิ ก รั ม (Zhan et al., 2010) การบริ โภคปลี ก ล้ว ย
ส่ วนใหญ่นาํ มาทําเป็ นอาหารคาว เช่น ยําหัวปลี ต้มหัวปลี หัวปลีทอด หรื อรับประทานดิบเป็ นผัก และพบว่ามีการ
นํามาอบแห้งทําเป็ นชาปลีกล้วย ทั้งนี้ยงั ไม่พบนําปลีกล้วยมาทําเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวปลีกล้วยครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ในกลุ่มอาหารฟั งก์ชันที่ เรี ยกว่า ฟอร์ ทิฟิเคชัน (Food fortification) โดยกําหนดสู ตรขนมขบเคี้ ยวปลี กล้วยที่ เพิ่ม
ส่ วนผสมอื่นๆ ในการผลิต ได้แก่ เมล็ดมะม่วงหิ มพานต์ ซึ่ งเป็ นเมล็ดพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสู ง ทั้งคาร์ โบไฮเดรท
โปรตี น และไขมัน ตลอดจนเกลื อ แร่ (Emelike et al., 2015) โดยเมล็ด ทานตะวัน 100 กรั ม มี ค าร์ โ บไฮเดรท
ร้อยละ 18.72 โปรตีน ร้อยละ 19.69 ไขมัน ร้อยละ 53 มีแคลเซี ยม ฟอสฟอรัสและเหล็กปริ มาณสู ง (Srivastava and
Verma, 2014) ตลอดจนใช้นิวทริ ชนั่ แนลยีสต์เป็ นตัวเพิ่มรสชาติ และใช้กล้วยนํ้าว้าดิ บเป็ นตัวช่ วยประสานในการ
ขึ้นรู ป การพัฒนาขนมขบเคี้ยวปลีกล้วยครั้งนี้เป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหัวปลีให้มีลกั ษณะปรากฏเป็ นแผ่นและมี
ความกรอบซึ่ งง่ายต่อการบริ โภค ไม่มีการใช้สารให้ความหวานในสู ตรการผลิต สอดคล้องกับแนวโน้มการบริ โภค
อาหารสุ ข ภาพสํา หรั บผูบ้ ริ โ ภคทุ กวัย เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ที่มีคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการสู งโดยเฉพาะมี โ ปรตี นเพิ่ มขึ้ น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้มีการทดสอบการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปที่ ไม่ผ่านการฝึ กฝน ตลอดจนวิเคราะห์คุณค่า
ทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ทาํ ให้ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวปลีกล้วยมีความพร้อมสําหรับการนําไปผลิตเป็ นขนม
ขบเคี้ยวเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์ให้กบั หน่วยงานต่างๆ และผูส้ นใจต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมวัตถุดิบและส่ วนผสม
นําปลีกล้วยสดมาปอกปลีนอกออกจนเหลือเนื้ อสี ขาว หั่นเป็ นชิ้ นเล็กๆ ด้วยมีด ชัง่ นํ้าหนักด้วยเครื่ องชัง่
ดิจิตอล (รุ่ น EPS-302) แล้วแช่ในนํ้าสะอาดที่ผสมสารละลายกรดซิ ตริ ก (0.1 % ต่อนํ้า 1 ลิตร) นํากล้วยนํ้าว้าดิบปอก
เปลือก หั่นเป็ นชิ้ นเล็กๆ ชัง่ นํ้าหนักตามสู ตรแล้วนําไปแช่ รวมกับปลี กล้วยข้างต้น นําเมล็ดทานตะวันและเมล็ด
มะม่วงหิ มพานต์ไปอบในเตาอบที่ อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซี ยสจนเป็ นสี เหลืองทองและทิ้งให้เย็น จากนั้นบดจน
ละเอียดเป็ นผง (มีขนาดอนุภาค 60 เมช) ด้วยเครื่ องบดสับ (Tefal รุ่ น MF327)
วิธีการผลิตขนมขบเคีย้ วปลีกล้ วย
นํา ปลี กล้วยและกล้วยนํ้า ว้า ดิ บที่ ผ่า นการเตรี ย มมาปั่ นรวมกันจนละเอี ย ด จากนั้นนํา มาผสมกับเมล็ด
ทานตะวัน เมล็ดมะม่วงหิ มพานต์ แป้งมันสําปะหลัง นิวทรี ชนั่ แนล ยีสต์ และเกลือ ผสมจนส่ วนผสมทั้งหมดเข้ากัน
ดี นําส่ วนผสมทั้งหมดไปขึ้ นรู ปเป็ นแผ่นด้วยเครื่ องทําวาฟเฟิ ลใช้ความร้อน 120 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 3 นาที
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จากนั้นนําออกมาพักบนตะแกรงทิ้งไว้ให้เย็น บรรจุใส่ ภาชนะปิ ดสนิ ทเพื่ อนําไปใช้ในการประเมินคุ ณภาพทาง
ประสาทสัมผัส ตรวจสอบทางกายภาพและทางเคมี รวมถึงการตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนการวิจัย
การพัฒนาขนมขบเคี้ยวปลีกล้วย มีข้ นั ตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลื อกปริ มาณเมล็ดมะม่วงหิ มพานต์และเมล็ดทานตะวันที่ เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ที่
ผูช้ ิมยอมรับ ดําเนินการทดลอง 3 สู ตร คือ สู ตรที่ 1 เมล็ดมะม่วงหิ มพานต์ 5 กรัมต่อเมล็ดทานตะวัน 5 กรัม สู ตรที่ 2
เมล็ดมะม่วงหิ มพานต์ 7.5 กรัมต่อเมล็ดทานตะวัน 7.5 กรัม และ สู ตรที่ 3 เมล็ดมะม่วงหิ มพานต์ 10 กรัมต่อเมล็ด
ทานตะวัน 10 กรัม ผลิตขนมขบเคี้ยวปลีกล้วยตามขั้นตอน จากนั้นนําไปทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผูช้ ิ มที่ไม่
ผ่านการฝึ กฝน และเลือกสู ตรที่ผทู ้ ดสอบชิมให้คะแนนความชอบโดยรวมสู งที่สุดไปศึกษาต่อ
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาการใช้นิวทริ ชน่ั แนลยีสต์ในสู ตรการผลิต ดําเนิ นการโดยนําสู ตรที่ผทู ้ ดสอบชิ มให้
คะแนนความชอบโดยรวมสู งที่สุดตามขั้นตอนที่ 1 มาศึกษาต่อ ทําการทดลอง 3 สู ตร โดยใช้นิวทริ ชน่ั แนลยีสต์ใน
สู ตรการผลิต 3 ระดับ คือ 5 กรัม 7.5 กรัม และ 10 กรัม ผลิตขนมขบเคี้ยวปลีกล้วยตามขั้นตอน จากนั้นนําไปทดสอบ
ทางประสาทสัมผัส และเลือกสู ตรที่ผทู ้ ดสอบชิมให้คะแนนความชอบโดยรวมสู งที่สุดไปศึกษาต่อ
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาการใช้แป้ งกล้วยนํ้าว้าดิบและกล้วยนํ้าว้าสุ ก เป็ นตัวประสานในระหว่างการขึ้ นรู ป
ดําเนิ นการโดยนําสู ตรที่ได้คะแนนความชอบโดยรวมสู งที่สุดตามขั้นตอนที่ 2 มาปรับส่ วนผสมเพื่อการขึ้นรู ปโดย
ใช้แป้งจากกล้วยนํ้าว้าดิบและกล้วยนํ้าว้าสุ ก แบ่งการทดลองเป็ น 4 สู ตร ได้แก่ สู ตรที่ 1) แป้งมันสําปะหลัง 15 กรัม
สู ตรที่ 2) แป้งมันสําปะหลัง 7.5 กรัมร่ วมกับกล้วยนํ้าว้าดิบ 25 กรัม สู ตรที่ 3) แป้งมันสําปะหลัง 5 กรัมร่ วมกับกล้วย
นํ้าว้าดิบ 17 กรัมและกล้วยนํ้าว้าสุ ก 17 กรัม และสู ตรที่ 4) กล้วยนํ้าว้าดิบ 50 กรัม ทําการผลิตขนมขบเคี้ยวปลีกล้วย
ตามขั้นตอนการผลิต จากนั้นนําไปทดสอบทางประสาทสัมผัส และเลือกสู ตรที่ผทู ้ ดสอบชิ มให้คะแนนความชอบ
โดยรวมสู งที่สุดไปศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์สุดท้าย
ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ ดําเนินการโดยผลิตขนมขบเคี้ยวปลีกล้วยสู ตร
ที่ ได้รับคะแนนความชอบโดยรวมสู งที่ สุดจากขั้นตอนที่ 3 นําไปวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ พลังงาน
ทั้งหมด คาร์โบไฮเดรท ไขมัน โปรตีน ไฟเบอร์ เกลือแร่ ชนิดต่างๆ และปริ มาณนํ้าอิสระ
การทดสอบและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การทดสอบคุ ณ ลัก ษณะทางประสาทสั ม ผัส และการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทางด้า น สี กลิ่ น รสชาติ
เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยใช้แบบทดสอบชิ มให้คะแนนความชอบแบบ 9 - point hedonic scales กับ
ผูช้ ิ มที่ ไม่ผ่านการฝึ กฝนจํานวน 80 คน ดําเนิ นการในทุ กขั้นตอนของการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ด้วยวิ ธี Duncan’s new multiple range test และ
แปลผลค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายการทดสอบทางประสาทสัมผัสของ ปราณี (2547)
2. การทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมี
- ค่าสี โดยเครื่ องวัดสี Hunter Lab รุ่ น Mini Scan EZ รายงานผลเป็ นค่า L* a* b* โดยค่า L* แสดงค่า
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ความสว่าง มีค่าตั้งแต่ 0 (ดํา) จนถึง 100 (ขาว) ค่า a* แสดงความเป็ นสี แดงและเขียว และ ค่า b* แสดงค่าความเป็ น
สี เหลืองและสี น้ าํ เงิน
- วิเคราะห์เนื้ อสัมผัส วัดแรงตัดด้วยเครื่ องวิเคราะห์เนื้ อสัมผัส (Texture Analyzer) รุ่ น EZ-SX โดยใช้
หัววัดชนิด V – cuts เพื่อใช้ในการประเมินแรงตัดเฉื อนอาหาร
3. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ นําผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวปลีกล้วยสู ตรที่ได้รับคะแนนความชอบ
โดยรวมสู งที่สุดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนที่ 3 มาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ ความชื้น พลังงาน
คาร์โบไฮเดรท ไขมัน โปรตีน และค่า aw

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกเมล็ดมะม่ วงหิ มพานต์ และเมล็ดทานตะวัน
การวิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ พบว่า ค่า L* ของทั้ง 3 สู ตร อยูร่ ะหว่าง 40.25- 45.18 ค่า
a* เท่ า กับ 13.58–15.64 มี ค่ า เป็ นสี แ ดง ส่ วนค่ า b* เท่ า กับ 21.71–22.98 มี ค่ า ความเป็ นสี เ หลื องแสดงดัง Table 2
ลักษณะปรากฎของผลิตภัณฑ์โดยรวมเป็ นสี น้ าํ ตาลอ่อน ส่ วนค่าความแข็งในสู ตรที่ใช้เมล็ดมะม่วงหิ มพานต์และ
เมล็ดทานตะวัน 7.5 กรัม มีความแข็งน้อยที่สุด ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผูช้ ิมที่ไม่ผา่ นการฝึ กฝน ผูช้ ิม
ให้คะแนนสู งที่ สุดคื อปริ มาณเมล็ดมะม่วงหิ มพานต์และเมล็ดทานตะวัน 10 กรัม โดยมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสด้านเนื้ อสัมผัสมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ส่ วนคุณลักษณะด้านสี
กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม ได้รับคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางประสาทสัมผัสอยูใ่ นระดับชอบเล็กน้อยถึง
ชอบปานกลาง ซึ่ งสู งกว่าสู ตรอื่นแสดงดัง Table 1 ดังนั้นจึงเลือกสู ตรนี้ไปศึกษาในขั้นตอนต่อไป
Table 1 Sensory evaluation properties of cashew and sunflower seeds
Sensory evaluation properties
Amount of cashew and
sunflower seeds (g)
Color
Odor
Taste
Texture
Overall liking
5
5.59±1.40a
5.31±1.46 b
5.36±1.65b
5.30±2.09 b 5.80±1.46 b
7.5
6.07±1.83a 5.83±1.38 ab
5.78±1.90ab 5.62±1.82 b 5.93±1.61 ab
10
6.25±1.61a
6.30±1.51 a
6.30±1.42a
6.73±1.22 a 6.53±1.24 a
The different vertical characters had statistically significant differences at the confidence level (p < 0.05)
Table 2 Color value and hardness of cashew and sunflower seeds
Color value
Amount of cashew and
sunflower seeds (g)
L*
a*
5
45.18 ± 0.47a
15.40 ± 0.15a
7.5
40.25 ± 0.97b
15.64 ± 0.32a
10
45.05 ± 0.32a
13.58 ± 0.22b

b*
22.98 ± 0.52a
21.71 ± 0.32b
21.90 ± 0.54b

Hardness (N)
10.35 ± 1.30a
3.23 ± 0.39c
4.85 ± 0.48b

The different vertical characters had statistically significant differences at the confidence level (p < 0.05)
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ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาการใช้ นิวทริ ชั่นแนลยีสต์ ในสู ตรการผลิต
จากการศึ กษาขั้นตอนที่ 1 ผูท้ ดสอบชิ มเลื อกสู ต รที่ มี ส่ ว นผสมของเมล็ด มะม่ ว งหิ ม พานต์แ ละเมล็ด
ทานตะวัน 10 กรัม และเพิ่มสารอาหารกลุ่มโปรตีน โดยใช้นิวทริ ชนั่ แนลยีสต์ในสู ตรการผลิต
Table 3 Sensory evaluation properties of nutritional yeast
Sensory evaluation properties
Amount of
Nutritional Yeast (g)
Color
Odor
Taste
Texture Overall liking
5
5.33±1.72b
5.20±1.60b
5.10±1.55b
5.49±1.80b 5.46±1.58b
7.5
6.91±1.48a
6.90±1.72a
6.79±1.96a
7.06±1.55a 7.18±1.44a
10
5.74±1.78b
5.51±1.88b
5.36±2.02b
5.41±1.99b 5.41±1.91b
The different vertical characters had statistically significant differences at the confidence level (p < 0.05)

Table 4 Color value and hardness of nutritional yeast
Color value
Amount of
Nutritional Yeast (g)
L*
a*
5
44.53 ± 0.81c
11.64 ± 0.35a
7.5
47.70 ± 1.07a
12.13 ± 0.36a
10
46.30 ± 0.70b
10.32 ± 0.58b

b*
21.53 ± 0.61b
25.88 ± 0.71a
25.37 ± 0.32a

Hardness (N)
6.36 ± 0.61b
4.73 ± 0.63c
9.63 ± 0.92a

The different vertical characters had statistically significant differences at the confidence level (p < 0.05)

การวิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ พบว่า ค่า L* ของทั้ง 3 สู ตร อยูร่ ะหว่าง 44.53–47.70 ค่า
a* เท่ า กับ 10.32–12.13 มี ค่ า เป็ นสี แ ดง ส่ วนค่ า b* เท่ า กับ 21.53–25.88 มี ค่ า ความเป็ นสี เ หลื องแสดงดัง Table 4
ลักษณะปรากฎของผลิตภัณฑ์โดยรวมเป็ นสี น้ าํ ตาลอ่อน มีกลิ่นหอมของเมล็ดพืชและนิ วทริ ชนั่ แนลยีสต์ ส่ วนค่า
ความแข็งสู ตรที่ ใช้นิวทริ ชนั่ แนลยีสต์ 7.5 กรัม มีความแข็งน้อยที่ สุด (4.73 นิ วตัน) ผลการทดสอบทางประสาท
สัมผัสโดยผูช้ ิ มที่ไม่ผ่านการฝึ กฝน ผูช้ ิ มให้การยอมรับสู ตรที่ ใช้ปริ มาณนิ วทริ ชนั่ แนลยีสต์เป็ นส่ วนผสม 7.5 กรัม
โดยคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางประสาทสัมผัสทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติจากสู ตรอื่น ค่า
คะแนนความชอบทุกด้านอยูใ่ นระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง แสดงดัง Table 3 ดังนั้นจึงเลือกสู ตรนี้ไปศึกษา
ในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การใช้ แป้งกล้ วยนํา้ ว้ าดิบและกล้ วยนํา้ ว้ าสุก เป็ นตัวประสานในระหว่ างการขึน้ รู ป
การวิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ พบว่า ค่า L* ของทั้ง 4 สู ตร อยู่ระหว่าง 40.68- 46.63
ค่า a* เท่ากับ 11.91–15.28 มีค่าเป็ นสี แดง ส่ วนค่า b* เท่ากับ 23.33–27.89 มีค่าความเป็ นสี เหลือง ส่ วนค่าความแข็ง
สู ตรที่ใช้แป้งมันสําปะหลัง 7.5 กรัม ผสมกล้วยนํ้าว้าดิบ 25 กรัม มีความแข็งน้อยที่สุด (2.11 นิวตัน) แสดงดัง Table
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6 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผูช้ ิมที่ไม่ผ่านการฝึ กฝน พบว่าผูช้ ิ มให้การยอมรับขนมขบเคี้ยวปลีกล้วยที่
ใช้แป้ งมันสําปะหลังผสมกล้วยนํ้าว้าดิ บเป็ นตัวประสานในการขึ้ นรู ป โดยคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางประสาท
สัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั สู ตรอื่น
มีคะแนนความชอบด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวมเท่ากับ 6.90 6.76 6.91 7.04 และ 7.14
ตามลําดับ การทดสอบทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน อยูใ่ นระดับความชอบปานกลางแสดงดัง Table 5 ดังนั้นสู ตรนี้
จึงเป็ นสู ตรที่ได้รับคะแนนความชอบโดยรวมสู งที่สุดของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวปลีกล้วย สําหรับนําไปวิเคราะห์
คุณค่าทางโภชนาการต่อไป
Table 5 Sensory evaluation properties of raw namwa banana and ripe namwa banana
Sensory evaluation properties
Formula
Color
Odor
Taste
Texture
1. 1 (15 g)
4.73±1.86b 4.64±1.58b 4.48±1.71b 4.58±1.59b
2. 1 (7.5 g) + 2 (25 g)
6.90±4.96a 6.76±1.93a 6.91±1.90 a 7.04±1.92a
3. 1 (5 g) + 2 (17 g) + 3 (17 g)
5.24±1.57b 4.95±1.59b 4.88±1.66b 4.78±1.60b
4. 2 (50 g)
4.96±1.57b 4.75±1.49b 4.64±1.51b 4.69±1.34b

Overall liking
4.71±1.58b
7.14±1.93a
4.80±1.67b
4.73±1.38b

1 = Tapioca starch, 2 = Raw namwa banana, 3 = Ripe namwa banana
The different vertical characters had statistically significant differences at the confidence level (p < 0.05)

Table 6 Color value and hardness of raw namwa banana and ripe namwa banana
Color value
Formula
L*
a*
b*
1. 1 (15 g)
45.91 ± 0.61a
11.91 ± 0.73d
24.38 ± 0.81c
2. 1 (7.5 g) + 2 (25 g)
42.29 ± 1.18b
12.66 ± 0.44c
23.33 ± 0.80d
3. 1 (5 g) + 2 (17 g) + 3 (17 g)
40.68 ± 1.88c
15.28 ± 0.40a
25.44 ± 0.52b
4. 2 (50 g)
46.33± 0.51a
14.33 ± 0.51b
27.89 ± 0.27a

Hardness (N)
5.24 ± 0.29c
2.11 ± 0.22d
7.85 ± 0.36a
6.76 ± 0.37b

1 = Tapioca starch, 2 = Raw namwa banana, 3 = Ripe namwa banana
The different vertical characters had statistically significant differences at the confidence level (p < 0.05)

ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาคุณค่ าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์
นํา ขนมขบเคี้ ย วปลี กล้วยสู ตรที่ ไ ด้รับคะแนนความชอบโดยรวมสู งที่ สุ ดจากการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ใน
ขั้นตอนที่ 3ไปวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ พลังงาน คาร์ โบไฮเดรท ไขมัน โปรตี น ไฟเบอร์ เกลื อแร่
ชนิ ด ต่ า งๆ ปริ ม าณนํ้า อิ ส ระ ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการขนมขบเคี้ ย วปลี ก ล้ว ย 100 กรั ม พบว่ า
ให้พลังงาน 448 กิ โลแคลอรี มี ปริ มาณคาร์ โบไฮเดรท ร้ อยละ 49.6 โปรตี นและไขมัน (ร้ อยละ 18.5 และ 19.5)
ซึ่ งเป็ นคุณค่าทางโภชนการของวัตถุดิบที่ ใช้เป็ นส่ วนผสม มีปริ มาณไฟเบอร์ ร้อยละ 12 นอกจากนั้นยังมีปริ มาณ
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เกลือแร่ ที่สําคัญ เช่ น โพแทสเซี ยม ฟอสฟอรัส แคลเซี ยม แมกนี เซี ยม ปริ มาณสู ง โดยเฉพาะโพแทสเซี ยม (1308
มิ ลลิ กรั ม) และมี ความชื้ น 7.27 เปอร์ เซ็ นต์ แสดงดัง Table 7 จะเห็ นได้ว่าคุ ณค่ าทางโภชนาการทั้งหมดมาจาก
วัต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้เ ป็ นส่ ว นผสม ตลอดจนลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์เ ป็ นแผ่ น กรอบ มี ก ลิ่ น หอมจากส่ ว นผสม และ
รับประทานได้ง่าย
Table 7 Nutrient composition of banana blossom snack per 100 g
Nutrients
unit
Moisture
%
Calories
kcal
Total Carbohydrate (Include Dietary Fiber)
g
Fat
g
Protein
g
Dietary Fiber (Total)
g
Calcium
mg
Phosphorus
mg
Potassium
mg
Magnesium
mg
Iron
mg
Ash
mg
Water activity at 25°C
-

Nutritional value
7.27
448
49.6
19.5
18.5
12.0
110
421
1308
201
4.08
5.13
0.404

สรุ ป
จากการพัฒนาขนมขบเคี้ยวปลีกล้วยครั้งนี้ สรุ ปได้ว่า สู ตรที่เหมาะสมในการผลิตขนมขบเคี้ยวปลีกล้วยมี
ส่ วนผสมของปลีกล้วยสดร้อยละ 43.5 นํ้าสะอาดร้อยละ 30 เมล็ดมะม่วงหิ มพานต์และเมล็ดทานตะวันร้อยละ 5
นิ วทริ ชนั่ แนลยีสต์ร้อยละ 2.5 แป้ งมันสําปะหลังร้อยละ 3.5 เกลือร้อยละ 0.5 และกล้วยนํ้าว้าดิบร้อยละ 10 ลักษณะ
ปรากฎของขนมขบเคี้ ยวปลี กล้วยเป็ นแผ่นบาง มี ความกรอบ มี น้ าํ หนักเบา มี กลิ่ นหอมของเมล็ดพืช คุ ณค่ าทาง
โภชนการของขนมขบเคี้ ยวปลี ก ล้ว ย 100 กรั ม ให้พ ลัง งาน 448 กิ โ ลแคลอรี มี ป ริ ม าณโปรตี น ร้ อ ยละ 18.5
คาร์ โบไฮเดรตร้อยละ 49.6 ไขมันร้อยละ 19.5 มีปริ มาณไฟเบอร์ ร้อยละ 12 มีเกลือแร่ ที่สําคัญ เช่ น โพแทสเซี ยม
ฟอสฟอรัส แคลเซี ยม แมกนี เซี ยม ปริ มาณสู ง โดยเฉพาะมีโพแทสเซี ยมสู ง (1308 มิลลิกรัม) มีค่า Water activity
เท่ากับ 0.404 ซึ่ งขนมขบเคี้ยวปลีกล้วยเป็ นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีส่วนผสมของพืชเป็ นหลัก ไม่มีการเติมนํ้าตาล
เป็ นผลิตภัณฑ์จากปลี กล้วยที่ ยงั ไม่เคยมี การผลิ ตในเชิ งพาณิ ชย์ ใช้บริ โภคได้ท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่
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สามารถเพิ่มมูลค่าให้กบั ปลีกล้วยซึ่ งเป็ นผลผลิตพลอยได้จากการปลูกกล้วยเชิ งพาณิ ชย์ และสามารถดําเนินการผลิต
เพื่อจําหน่ายในเชิงพาณิ ชย์ได้

Fig. 1 Banana blossom snack
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติและความเต็มใจจ่ายของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การจัดส่งสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิ
สําหรับสิ นค้าเกษตรและอาหาร เพื่อเป็ นข้อมูลสําหรับการพัฒนากลยุทธ์ของผูจ้ ดั จําหน่าย ผลสํารวจผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้า
เกษตรและอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจํานวน 402 คนด้วยแบบสอบถาม พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เคยใช้บริ การส่ งสิ นค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ โดยสิ นค้าที่นิยมซื้ อมากที่สุด ได้แก่ ผลไม้พรี
เมียม ซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่ ผตู ้ อบแบบสอบถามมีความเต็มใจจ่ายค่าบริ การส่ งสิ นค้าแบบควบคุมอุณหภูมิในราคาสู งที่สุด เมื่อ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความเต็มใจจ่ายของผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้และไม่เคยใช้บริ การส่งสิ นค้าแบบควบคุมอุณหภูมิดว้ ย
Independent-sample t-test พบว่า ผูบ้ ริ โภคทั้ง 2 กลุ่มมีความเต็มใจจ่ายค่าบริ การแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในสิ นค้า
เพียง 2 ประเภท ได้แก่ นํ้าผัก/ผลไม้ และไอศกรี ม โดยกลุ่มที่เคยใช้บริ การมีค่าเฉลี่ยความเต็มใจจ่ายที่ 82.12 บาทต่อครั้ง และ
85.08 บาทต่อครั้ง ตามลําดับ และกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริ การมีค่าเฉลี่ยความเต็มใจจ่ายที่ 72.23 บาทต่อครั้ง และ 67.30 บาทต่อ
ครั้ง ตามลําดับ ส่วนสิ นค้าประเภทอื่น ๆ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: การขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ, ความเต็มใจจ่าย, สิ นค้าเกษตรและอาหาร

Abstract

This research studied behaviors, attitudes and consumers' willingness to pay for temperature-controlled delivery
services for agri-food products to provide information for strategy development of distributors. From the questionnaire
survey of 402 consumers in Bangkok Metropolitan who bought agri-food products online, most respondents had previously
used temperature-controlled delivery services. The most purchased items were premium fruits of which the respondents
also gave the highest willingness to pay for temperature-controlled delivery services. When analyzing differences between
the willingness-to-pay of the consumers who had and had not used temperature-controlled delivery services using
independent-sample t-tests, it was found that the two groups had different willingness-to-pay for the services on two product
categories only, which were vegetable/fruit juices and ice cream. The willingness-to-pay of those who had used the services
were 82.12 and 85.08 baht per order on average, respectively and the willingness-to-pay of those who had not used the
services were 72.23 and 67.30 baht per order on average, respectively. Those of the other product categories were found
not statistically different.
Keywords: agri-food products, temperature-controlled delivery service, willingness to pay
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คํานํา

สิ นค้าเกษตรและอาหารเป็ นสิ นค้าที่เสี่ ยงต่อการเน่าเสี ยได้ง่าย ซึ่ งในประเทศไทย ยังขาดขั้นตอนสําคัญใน
การควบคุมอุณหภูมิหลังการเก็บเกี่ยวจากแหล่งผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สิ นค้าเกษตรที่เน่าเสี ยง่ายจะมีความ
เสี่ ยงต่อความความสู ญเสี ยด้านคุณภาพ และจะเพิ่มมากขึ้นทันทีเมื่อขนส่ งในระยะทางไกลหรื อใช้ระยะเวลานานใน
การขนส่ งสิ นค้า สําหรับประเทศไทย การขนส่ งด้วยการควบคุมอุณหภูมิ (Cold chain logistic) ยังอยู่ในระดับตํ่า
และคาดว่ามีสินค้าไม่ถึง 10% ที่ถูกขนส่ งและจัดเก็บอย่างเหมาะสม และมีการสู ญเสี ยของผลผลิตมากถึง 30–40%
ของผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ เ น่ า เสี ย ง่ า ยในแต่ ล ะปี ในขณะที่ ป ระเทศที่ พ ฒ
ั นาแล้ว มี อ ัต ราสู ญ เสี ย ระหว่ า ง
กระบวนการดังกล่าวน้อยกว่า 3% จากปริ มาณการผลิตสิ นค้าเกษตรทั้งหมด เนื่ องจากมีการเก็บรักษาผลผลิตให้อยู่
ในอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดกระบวนการโลจิสติ กส์โซ่ ความเย็น (ธวัชชัย, 2563) ข้อเสี ยที่เกิดขึ้นเมื่อผลิตผลทาง
การเกษตรมีอุณหภูมิสูงขึ้น คือ ทําให้ผลไม้สุกเร็ วขึ้น หรื อทําให้เกิดการเน่าเสี ยเร็ วขึ้น จุลินทรี ยท์ ี่ทาํ ให้เกิดการเน่า
เสี ยเจริ ญอย่างรวดเร็ ว ผลผลิตทางการเกษตรมีการคายนํ้า ทําให้น้ าํ หนักสิ นค้าสู ญหาย เป็ นต้น (ดนัย, 2550) แต่การ
ขนส่ ง แบบควบคุ ม อุ ณ หภู มิ น้ ัน มี ต ้น ทุ น ค่ า ใช้จ่ า ยที่ สู ง กว่ า การขนส่ ง ทั่ว ไป และผู บ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ย งั ไม่ ใ ห้
ความสําคัญด้านคุณภาพหรื อตระหนักถึงความสู ญเสี ยจากสิ นค้าที่เน่าเสี ยหรื อเสื่ อมสภาพและความปลอดภัยของ
อาหาร จากการสํารวจข้อมูลและสัมภาษณ์ผูจ้ ดั จําหน่ ายสิ นค้าและผูบ้ ริ โภคเบื้ องต้น พบว่า ผูจ้ ดั จําหน่ ายสิ นค้า
เกษตรและอาหารส่ วนหนึ่ งยังไม่พร้ อมใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้าแบบควบคุ มอุณหภู มิ เนื่ องจากต้นทุ นค่ าขนส่ งที่
เพิ่มขึ้น ในขณะที่ผบู ้ ริ โภคก็ยงั ไม่เต็มใจจ่ายค่าบริ การที่สูงขึ้นเช่นกัน
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อความเต็มใจจ่ายของผูบ้ ริ โภคชาวจี นในการใช้บริ การ
จัดส่ งสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิ ได้แก่ รายได้ครัวเรื อน ระดับการศึกษาของผูบ้ ริ โภค การดูแลและการสนับสนุ นของ
ภาครั ฐ โดยความเต็มใจจ่ ายจะแปรผันตามรายได้ครั วเรื อนและระดับการศึ กษา (Rong et al., 2019) ในขณะที่
Wu et al. (2018) ได้ศึกษาคุณภาพการบริ การจัดส่ งสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิต่อความเต็มใจในการซื้ อสิ นค้าอาหารสด
ออนไลน์ในประเทศจี น โดยแบ่ งผูบ้ ริ โ ภคเป็ น 2 กลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่ มที่ เ คยและกลุ่ มที่ ไ ม่ เ คยซื้ อสิ นค้า อาหารสด
ออนไลน์ พบว่า ปั จจัยหลักที่ กระตุ น้ ให้เกิ ดการซื้ อสิ นค้าอาหารสดออนไลน์ สําหรับกลุ่มที่ ไม่เคยซื้ อ คื อ ความ
สะดวกในการซื้ อ รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลาในการขนส่ ง และความหลากหลายของสิ นค้า ตามลําดับ สําหรับกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อสิ นค้าอาหารสดออนไลน์ พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การ ได้แก่ ความเร็ วในการจัดส่ งสิ นค้า
รองลงมาคือ ความสดของสิ นค้า และความยืดหยุ่นในการรับ-ส่ งของให้แก่ลูกค้า ตามลําดับ และจากการศึกษาของ
Shepherd (2006) ปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตผลสดของผูบ้ ริ โภคในเอเชี ย ได้แก่ รู ปลักษณ์ความสด
และราคา ส่ วนปั จจัยสําคัญอื่น ๆ ได้แก่ การนําเสนอ สี ความสุ ก และความสะดวกของสถานที่ จาํ หน่ าย งานวิจยั
ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าเกษตรและอาหารออนไลน์ การใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้า
ควบคุมอุณหภูมิ รวมถึงทัศนคติการใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิ เพื่อวิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายสําหรับการ
ใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้าควบคุ มอุณหภู มิของผูบ้ ริ โภค ในการศึ กษาความเต็มใจจ่ายของการใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้า
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ จ ะใช้วิ ธี ก ารสมมติ ส ถานการณ์ ใ ห้ป ระเมิ น มู ล ค่ า (Contingent Valuation Method: CVM) เป็ น
เทคนิ คการประเมินมูลค่าความพึงพอใจแบบถามตรง (Stated preference method) ด้วยการถามถึงความเต็มใจจ่าย
ของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อการเปลี่ ยนแปลงปริ มาณหรื อคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การที่ กาํ ลังจะเกิ ดขึ้ นหรื อสมมติ ข้ ึ น
(Hypothetical Situation) ในงานวิจยั นี้เลือกใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended Question) เป็ นรู ปแบบการ
ออกแบบสอบถามที่ ไ ม่ระบุ ทางเลื อ กหรื อจํา นวนเงิ นที่ ผูต้ อบแบบสอบถามควรจะตอบ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในวิ ธีการ
ออกแบบสอบถามเพื่อหาความเต็มจ่ายตามวิธี CVM (ชนิตา และรภัสสรณ์, 2555)
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อุปกรณ์ และวิธีการ

งานวิจยั นี้ เป็ นการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บข้อมูล ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth interview) จากตัวแทนผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อสิ นค้าเกษตรและอาหาร
ผ่านช่องทางออนไลน์จาํ นวน 3 คนที่มีอายุและอาชี พที่แตกต่างกัน เพื่อทราบข้อมูลเกี่ ยวกับลักษณะผูบ้ ริ โภคและ
พฤติ กรรมการบริ โภค และเก็บรวบรวมข้อมูลการจําหน่ ายสิ นค้าของผูจ้ ดั จําหน่ ายผ่านช่ องทางออนไลน์ เช่ น
ประเภทสิ นค้าที่ จาํ หน่ าย ราคาสิ นค้า วิธีการจัดส่ งสิ นค้า ค่าบริ การจัดส่ งสิ นค้า เป็ นต้น รวมถึงอ้างอิงข้อมู ลจาก
งานวิจยั ที่ผา่ นมาเพื่อนํามาสร้างแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามประกอบไปด้วย 4 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิสาํ หรับสิ นค้าเกษตรและอาหาร
ส่ วนที่ 3 ทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคต่ อการใช้บริ การจัด ส่ งสิ นค้าควบคุ มอุณ หภู มิสําหรั บสิ นค้าเกษตรและ
อาหารในปัจจุบนั
ส่ วนที่ 4 ความเต็มใจจ่ายผูบ้ ริ โภคต่อการใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิสาํ หรับสิ นค้าเกษตรและ
อาหาร
ในส่ วนของการตั้งคําถามเพื่ อวิเคราะห์ทศั นคติ ของผูบ้ ริ โภคอ้างอิ งจากงานวิจยั ของ Rong et al. (2019)
และ Wu et al. (2018) พบว่าทัศนคติ ในด้านความปลอดภัยของอาหาร พฤติ กรรมการรั บรู ้ และปั จจัยอื่ น ๆ เช่ น
คุณภาพสิ นค้าและการบริ การ ความรวดเร็ ว ความสะดวกในการรับ-ส่ งของ ส่ งผลต่อความเต็มใจในการใช้บริ การ
จัดส่ งสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิ จึงนําข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประกอบในการออกแบบแบบสอบถาม
งานวิจยั ฉบับนี้ ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิสาํ หรับสิ นค้าเกษตรและอาหาร
และความเต็มใจจ่ ายของผูบ้ ริ โภคต่ อ การใช้บริ การจัด ส่ งสิ นค้าควบคุ มอุณ หภู มิสํา หรั บสิ นค้า เกษตร แบ่ งตาม
ประเภทของสิ นค้า รวม 11 ประเภท ประกอบด้วย ผัก ผลไม้พรี เมียม ผลไม้ตามฤดูกาล ผลไม้ปอกเปลือกพร้อมทาน
นํ้าผลไม้ นมและผลิตภัณฑ์จากนม ไอศกรี ม เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล อาหารแปรรู ปแช่เย็น และอาหารแปรรู ปแช่แข็ง
โดยมีวิธีการศึกษาวิจยั ดังนี้
1. เก็ บ ข้อ มู ล ด้ว ยแบบสอบถามกับ ผู บ้ ริ โ ภคที่ อ าศัย อยู่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลที่ มี
ประสบการณ์การซื้ อสิ นค้าเกษตรและอาหารออนไลน์ โดยคํานวณขนาดตัวอย่างจากสู ตรของ Cochran กรณี ที่ไม่
ทราบจํานวนประชากรที่แท้จริ ง และไม่ทราบสัดส่ วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (p) โดยสมมติให้สัดส่ วน
ของลักษณะที่ สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ด้วย Equation 1 (กัลยา, 2545) ซึ่ งคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้
เท่ากับ 385 คน ซึ่ งในการศึกษานี้ ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างจํานวน 402 คน
𝑛𝑛 =

𝑍𝑍 2

(1)

4𝑒𝑒 2

คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
𝑍𝑍
คือ คะแนนมาตรฐาน โดยที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% มีค่าเท่ากับ 1.96
𝑒𝑒
คือ ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างที่ยอมรับให้เกิดขึ้นได้ ในที่น้ ีกาํ หนด 𝑒𝑒 = 0.05
2. วิ เ คราะห์ ความเชื่ อ ถื อ ได้ของแบบสอบถามในรู ปแบบสเกล ในส่ วนที่ 3 หลังจากการทํา Pre-test
จํา นวน 30 คน ซึ่ งใช้วิธีการคํา นวณหาค่ า สัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) โดย
แบบสอบถามมีค่าสัมประสิ ทธิ์ มากกว่า 0.7 จึงถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือได้ (Malhotra and Peterson, 2006)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านประชากรศาสตร์ และพฤติ กรรมการใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้าควบคุมอุณ หภู มิ
สําหรับสิ นค้าเกษตรและอาหารของผูบ้ ริ โภค โดยใช้ความถี่และร้อยละแยกตามประเภทสิ นค้า
𝑛𝑛
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4. วิเคราะห์ทศั นคติของผูบ้ ริ โภคต่อการใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิสาํ หรับสิ นค้าเกษตรและ
อาหาร ณ ปั จจุบนั โดยใช้ Independent-sample t-test เพื่อเปรี ยบเทียบทัศนคติของผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริ การ
จัดส่ งสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิและเคยใช้บริ การ และใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. วิเคราะห์ความเต็มใจจ่ ายของผูบ้ ริ โภคต่อการใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้าควบคุ มอุณหภูมิสําหรั บสิ นค้า
เกษตรและอาหาร โดยใช้ Independent-sample t-test เพื่อเปรี ยบเทียบความเต็มใจจ่ายของผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ไม่เคยใช้
บริ การจัด ส่ งสิ นค้า ควบคุ มอุ ณหภู มิแ ละเคยใช้บริ การ และใช้ส ถิ ติ เ ชิ งพรรณนา ได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และค่ามัธยฐานในการวิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายของผูบ้ ริ โภคในภาพรวม

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การวิ เคราะห์ ข้อมูลทางด้ านประชากรศาสตร์ และพฤติ กรรมการใช้ บริ การจั ดส่ งสิ นค้ าควบคุมอุณหภูมิสําหรั บสิ นค้ า
เกษตรและอาหารของผู้บริ โภค
จากการศึ กษากลุ่ มตัว อย่ า งที่ เคยซื้ อสิ นค้า เกษตรและอาหารผ่ า นช่ องทางออนไลน์ ที่ อาศัย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจํานวน 402 คน สามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้บริ การการจัดส่ งสิ นค้า
แบบควบคุ มอุณหภู มิจาํ นวน 328 คน (81.6%) และกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ ไ ม่ เคยใช้บริ การ 74 คน (18.4%) พบว่า กลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (64.3%) อายุ 16–60 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี (61.5%)
รองลงมาคื อ ระดับปริ ญญาโทหรื อสู งกว่า (34.5%) เป็ นพนักงานเอกชนมากที่ สุด (45.7%) รองลงมาคื อธุ รกิ จ
ส่ วนตัว/ค้าขาย (24.04%) มีรายได้ต่อเดื อน 20,001-30,000 บาท (26.2%) และ 40,001-50,000 บาท (26.2%) และ
รายต่ อ ครั ว เรื อนมากกว่ า 90,001 บาท (32.6%) ที่ อ ยู่ อ าศัย มี ล ัก ษณะเป็ นบ้า นเดี่ ย ว (44.5%) รองลงมาคื อ
คอนโดมิเนี ยมหรื ออพาร์ ทเมนท์ (29.0%) ส่ วนใหญ่จะซื้ อเพื่อรับประทานเอง (65.5%) รองลงมาคื อซื้ อให้คนใน
ครอบครัว (29.9%) โดยตัวผูบ้ ริ โภคเองมีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด เหตุผลที่ใช้บริ การการจัดส่ งสิ นค้า
แบบควบคุมอุณหภูมิ ได้แก่ (1) เพื่อรักษาคุณภาพของสิ นค้า (2) เชื่ อถือคุณภาพของแบรนด์หรื อผูข้ าย (3) มัน่ ใจใน
ความปลอดภัยของสิ นค้าระหว่างการขนส่ ง ผูบ้ ริ โภคที่ เคยใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้าแบบควบคุมอุณหภูมิส่วนใหญ่
แล้วไม่เคยพบปั ญหาระหว่างการขนส่ ง แต่ผบู ้ ริ โภคบางส่ วนก็เห็นว่าค่าบริ การการขนส่ งมีราคาแพง สําหรับสิ นค้า
ส่ วนใหญ่ที่ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ซ้ื อ ได้แก่ ผลไม้พรี เมียม โดยให้เหตุผลว่าเป็ นผลไม้ที่หาซื้ อยาก มักไม่มีขายในตลาด
ทัว่ ไป ดังนั้น การซื้ อผ่านช่องทางออนไลน์จึงมีความสะดวกกว่า ความถี่ในการซื้ อ 2-3 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ในการซื้ อสิ นค้า 860 บาท/ครั้ง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการขนส่ ง 113 บาท/ครั้ง แหล่งที่มาของสิ นค้าส่ วนใหญ่มาจากทัว่
ประเทศ รองลงมาคือกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยซื้ อจากผูร้ วบรวมหรื อตัวแทนขายผ่านช่องทางออนไลน์
รองลงมาคือซื้ อโดยตรงจากเกษตรกรหรื อผูผ้ ลิตผ่านช่องทางออนไลน์ ใช้บริ การการขนส่ งแบบควบคุมอุณหภูมิใน
กล่องรักษาอุณหภูมิ โดยเป็ นรถขนส่ งจากผูจ้ ดั จําหน่ายเอง สิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคกลุ่มนี้ไม่ซ้ื อมากที่สุด ได้แก่ ผลไม้ปอก
เปลือกพร้อมทาน โดยให้เหตุผลว่าไม่มน่ั ใจในคุณภาพ กลัวสิ นค้าไม่สดและไม่สะอาด
กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ ไม่เคยใช้บริ การการจัดส่ งสิ นค้าแบบควบคุ มอุณหภู มิจาํ นวน 74 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง (40.9%) อายุ 18–65 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี (60.8%) รองลงมาคือระดับปริ ญญาโทหรื อสู งกว่า
(39.7%) เป็ นพนักงานเอกชนมากที่ สุด (41.9%) รองลงมาคื อนักเรี ยนหรื อนักศึ กษา มี รายได้ต่อเดื อน 10,001–
20,000 บาท (31.1%) และรายต่อครัวเรื อนมากกว่า 90,001 บาท (36.5%) ที่อยูอ่ าศัยมีลกั ษณะเป็ นบ้านเดี่ยว (50.0%)
รองลงมาคือคอนโดมิเนียมหรื ออพาร์ ทเมนท์ (24.3%) ส่ วนใหญ่จะซื้ อเพื่อรับประทานเอง รองลงมาคือซื้ อให้คนใน
ครอบครัว โดยตัวผูบ้ ริ โภคเองมีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด เหตุผลที่ไม่เคยใช้บริ การการจัดส่ งสิ นค้าแบบ
ควบคุมอุณหภูมิ เนื่ องจาก (1) ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริ การจัดส่ งสิ นค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (2) ผูบ้ ริ โภคคิด
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ว่าสิ นค้าที่ซ้ื อไม่จาํ เป็ นต้องควบคุมอุณหภูมิ (3) ค่าขนส่ งมีราคาแพง ผูบ้ ริ โภคกลุม่ นี้ส่วนใหญ่แล้วไม่เคยพบปั ญหา
ระหว่างการขนส่ ง แต่ผบู ้ ริ โภคบางส่ วนก็พบปั ญหาเรื่ องสิ นค้าไม่สด มีคุณภาพด้อยลง สําหรับสิ นค้าส่ วนใหญ่ที่
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ซ้ื อได้แ ก่ นํ้าผัก/ผลไม้ โดยให้เหตุ ผลว่าสะดวกในการซื้ อ ความถี่ ในการซื้ อ 2-3 ครั้ งต่ อเดื อ น
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้ อสิ นค้า 334 บาท/ครั้ง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการขนส่ ง 35 บาท/ครั้ง แหล่งที่ มาของสิ นค้าส่ วน
ใหญ่มาจากกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยซื้ อจากเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันของซู เปอร์ มาร์ เก็ตและไฮเปอร์
มาร์ เก็ต ใช้บริ การขนส่ งแบบปกติ (แบบด่วน โดยได้รับสิ นค้าภายใน 1 วัน) โดยใช้บริ การขนส่ งของ Grab Express
และ Line Man สิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคกลุ่มนี้ไม่ซ้ื อมากที่สุดได้แก่ เนื้อสัตว์ โดยให้เหตุผลว่า ต้องการเลือกซื้ อเอง
การวิ เคราะห์ ทัศนคติ ของผู้บริ โภคต่ อการใช้ บริ การจั ดส่ งสิ นค้ าควบคุมอุณหภู มิสําหรั บสิ นค้ าเกษตรและอาหาร
ณ ปั จจุบัน
การวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคที่ เคยใช้บริ การและไม่เคยใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้าควบคุ ม
อุณหภูมิสําหรับสิ นค้าเกษตรและอาหารโดยใช้ Independent-sample t-test พบว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภคทั้ง 2 กลุ่มมีระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ยต่อทัศนคติการใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิสาํ หรับสิ นค้าเกษตรและอาหารแตกต่างกัน
โดยกลุ่มที่ เคยใช้บริ การมีระดับความคิ ดเห็นเฉลี่ยต่อทัศนคติ ส่วนใหญ่สูงกว่ากลุ่มที่ ไม่เคยใช้บริ การ แต่สําหรับ
ความคิ ดเห็นต่อเรื่ องการบริ การจัดส่ งสิ นค้าแบบควบคุมอุณหภูมิมีความยุ่งยากและราคาแพงกว่าการจัดส่ งแบบ
ธรรมดานั้น กลุ่มที่ ไม่เคยใช้บริ การมีระดับความคิ ดเห็ นเฉลี่ยที่ สูงกว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ เคยใช้บริ การ ระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ยต่อทัศนคติที่สูง 3 อันดับแรกของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้บริ การ ได้แก่ ราคาของสิ นค้ามีผลต่อความเต็ม
ใจจ่ายค่าใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ สิ นค้าแช่แข็งควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18°C และการใช้บริ การ
จัดส่ งสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นหรื อแช่ แข็งทําให้มีความมัน่ ใจในคุณภาพมากขึ้ น ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่อ
ทัศนคติที่สูง 3 อันดับแรกของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ไม่เคยใช้บริ การ ได้แก่ การขนส่ งแบบควบคุมอุณหภูมิมีราคาแพงกว่า
ขนส่ งทัว่ ไป ราคาของสิ นค้ามี ผลต่ อความเต็มใจจ่ ายค่ าใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้าแบบควบคุ มอุณหภู มิ และการใช้
บริ การจัดส่ งสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นหรื อแช่แข็งทําให้มีความมัน่ ใจในคุณภาพมากขึ้น (Table 1)
การวิเคราะห์ ความเต็มใจจ่ ายของผู้บริ โภคต่ อการใช้ บริ การจัดส่ งสิ นค้ าควบคุมอุณหภูมิสาํ หรั บสิ นค้ าเกษตรและ
อาหาร
ผลการศึ กษาความเต็มใจจ่ ายของผูบ้ ริ โภคต่ อการใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้าควบคุ มอุณหภู มิสําหรั บสิ นค้า
เกษตรและอาหารจากผูต้ อบแบบสอบถามโดยรวม พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ
สําหรับสิ นค้าเกษตรและอาหารมีความเต็มใจจ่ายค่าบริ การสู งที่สุดให้กบั ผลไม้พรี เมียมในราคาเฉลี่ย 131.59 บาท/
ครั้ง (19.07% ของราคาสิ นค้าต่อการสั่งซื้ อ) รองลงมา ได้แก่ อาหารแปรรู ปแช่แข็งในราคาเฉลี่ย 98.27 บาท/ครั้ง
(29.07% ของราคาสิ นค้าต่อการสั่งซื้ อ) และอาหารแปรรู ปแช่เย็น ในราคาเฉลี่ยที่ ใกล้เคียงกัน เท่ากับ 98.06 บาท/
ครั้ง (29.01% ของราคาสิ นค้าต่อการสั่งซื้ อ) สําหรับผูบ้ ริ โภคที่ ไม่เคยใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ
สําหรับสิ นค้าเกษตรและอาหาร มีความเต็มใจจ่ายค่าบริ การสู งที่สุดให้กบั ผลไม้พรี เมียมในราคาเฉลี่ย 119.93 บาท/
ครั้ง (17.38% ของราคาสิ นค้าต่อการสั่งซื้ อ) รองลงมา ได้แก่ อาหารแปรรู ปแช่เย็น ในราคาเฉลี่ย 91.14 บาท/ครั้ง
(26.96% ของราคาสิ นค้าต่ อการสั่งซื้ อ) และผลไม้ตามฤดู กาล ในราคาเฉลี่ ย 90.15 บาท/ครั้ ง (17.17% ของราคา
สิ นค้าต่อการสัง่ ซื้ อ) ดังแสดงใน Table 2
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Table 1 The average level of attitudes on the temperature-controlled delivery services for agri-food products
Consumer’s attitudes
1. There is more confident in quality by using the temperaturecontrolled delivery services
2. It can reduce loss of product by using the temperature-controlled
delivery services
3. It can maintain the nutritional (such as vitamins) of the product by
using the temperature-controlled delivery services
4. It can reduce Food loss and Food waste of product by using the
temperature-controlled delivery services
5. Fresh agricultural products (e.g. vegetables / fruits, meat, seafood,
etc.) should be kept at 0-20 oC.
6. Frozen products (e.g. frozen meats, etc.) should be stored at -18 oC.
7. Using the temperature-controlled delivery services is faster than
normal delivery services
8. Using the temperature-controlled delivery services is more
complicated than normal delivery services
9. There must be flexibility in product delivery. (Time for receiving delivery)
10. Using the temperature-controlled delivery services is reliable
11. Using the temperature-controlled delivery services is more
expensive than normal delivery services
12. Using the temperature-controlled delivery services is cost-effective
in terms of product quality maintenance and safety
13. Using the temperature-controlled delivery services can be traceable
In case of damage to the product
14. Government policies can help to support using the temperaturecontrolled delivery services
15. Public relations provide the information on the temperaturecontrolled delivery services to consumers can make consumers use
more services
16. Premium products influence willingness to pay for using
temperature-controlled delivery services
17. The price of a product influence willingness to pay for using
temperature-controlled delivery services

Mean ± SD
Never Experienced
Experienced
a
3.95 ± 0.94
4.35 ± 0.75b
3.50 ± 0.97a

4.11 ± 0.90b

3.71 ± 0.95a

4.15 ± 0.85b

3.84 ± 1.07a

4.22 ± 0.74b

3.91 ± 0.93a

4.34 ± 0.81b

3.94 ± 0.99a
3.37 ± 1.02a

4.36 ± 0.75b
4.04 ± 0.93b

3.73 ± 0.95a

3.42 ± 1.19b

3.69 ± 1.01a

3.98 ± 0.89b

3.78 ± 0.96a
4.11 ± 0.96a

4.23 ± 0.83b
3.71 ± 1.29b

3.86 ± 0.91a

4.26 ± 0.72b

3.52 ± 1.07a

4.09 ± 0.86b

3.18 ± 1.24a

3.75 ± 1.09b

3.80 ± 0.96a

4.09 ± 0.87b

3.94 ± 1.00a

4.33 ± 0.80b

4.02 ± 0.92a

4.36 ± 0.70 b

Note: The horizontal means with different letters show statistical differences. (p ≤ 0.05)
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Table 2 Customer’s willingness to pay for temperature-controlled delivery services (in Thai baht)
Product category
Fresh vegetables
Premium fruits
Seasonal fruits
Ready-to-eat fruits
Vegetable/fruit juices
Milk and dairy products
Ice cream
Meats
Seafood
Chilled processed foods
Frozen processed foods

Willingness to pay for temperature-controlled delivery services
Never Experienced
Experienced
Mean ± SD
Mean ± SD
55.64 ± 33.13
60.06 ± 34.48
119.93 ± 64.46
131.59 ± 79.76
90.15 ± 43.05
85.14 ± 44.76
68.99 ± 36.30
72.53 ± 37.65
a
72.23 ± 30.13
82.12 ± 29.68b
65.53 ± 51.90
63.9 ± 35.83
67.3 ± 40.24a
85.08 ± 53.56b
64.8 ± 36.54
72.18 ± 44.66
79.99 ± 42.35
82.48 ± 44.47
91.14 ± 44.37
98.06 ± 47.37
86.07 ± 46.18
98.27 ± 59.68

Note: The horizontal means with different letters show statistical differences. (p ≤ 0.05)
จาก Table 2 ซึ่ งแสดงการเปรี ยบเที ยบความเต็มใจจ่ายของผูบ้ ริ โภคที่ เคยใช้บริ การและไม่เคยใช้บริ การ
จัด ส่ งสิ นค้า ควบคุ มอุ ณหภู มิสําหรั บสิ นค้าเกษตรและอาหารทั้ง 11 ประเภท พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคที่ เ คยใช้บริ การมี
แนวโน้มที่จะเต็มใจจ่ายค่าบริ การสู งกว่าผูบ้ ริ โภคที่ไม่เคยใช้บริ การ ซึ่ งเมื่อทําการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความเต็มใจ
จ่ายของผูบ้ ริ โภคทั้งสองกลุ่มด้วย Independent-sample t-test พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคทั้ง 2 กลุ่มมีความเต็มใจจ่ายต่อการ
ใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ ยแตกต่ างกันที่ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในรายการสิ นค้าเพี ยง 2 ประเภท
ได้แก่ นํ้าผัก/ผลไม้ และไอศกรี ม โดยกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริ การมีค่าเฉลี่ยความเต็มใจจ่ายค่าบริ การการจัดส่ งที่ 72.23
บาทต่อครั้ง และกลุ่มที่เคยใช้บริ การมีค่าเฉลี่ยความเต็มใจจ่ายค่าบริ การที่ 82.12 บาทต่อครั้ง สําหรับนํ้าผัก/ผลไม้
และสําหรับไอศกรี ม กลุ่มที่ไม่เคยใช้บริ การมีค่าเฉลี่ยความเต็มใจจ่ายค่าบริ การการจัดส่ งที่ 67.30 บาทต่อครั้ง กลุ่ม
ที่เคยใช้บริ การมีค่าเฉลี่ยความเต็มใจจ่ายค่าบริ การที่ 85.08 บาทต่อครั้ง ส่ วนสิ นค้าประเภทอื่นๆ ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

สรุ ป

จากผลการศึ กษาพบว่าผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อสิ นค้าเกษตรและอาหารออนไลน์น้ นั เคยใช้บริ การการขนส่ งแบบ
ควบคุมอุณหภูมิ สาเหตุสาํ คัญอันดับแรก ได้แก่ เพื่อรักษาคุณภาพของสิ นค้า รองลงมาได้แก่ ความเชื่อถือในคุณภาพ
ของแบรนด์หรื อผูข้ าย แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับคุณภาพของสิ นค้าและความน่ าเชื่ อถือของผูจ้ ดั
จําหน่าย สําหรับกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ยงั ไม่เคยใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ สาเหตุสาํ คัญได้แก่ ไม่ทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริ การจัดส่ งสิ นค้าแบบคุมอุณหภูมิ ดั้งนั้นผูจ้ ดั จําหน่ายควรให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการบริ การ
จัดส่ ง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและกระตุน้ ในผูบ้ ริ โภคใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้าแบบคุมอุณหภูมิมากขึ้น และจากระดับ
คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยจะเห็นได้ว่าผูบ้ ริ โภคทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งกลุ่มผูท้ ี่เคยใช้บริ การและไม่เคยใช้บริ การการขนส่ ง
แบบควบคุมอุณหภูมิมีคะแนนความคิ ดเห็นเฉลี่ยในด้านของราคาของสิ นค้ามีผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าใช้บริ การ
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จัดส่ งสิ นค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ และการใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้าควบคุมอุณหภู มิแบบแช่ เย็นหรื อแช่ แข็งทําให้มี
ความมัน่ ใจในคุณภาพมากขึ้ นอยู่ในระดับที่สูง ซึ่ งสอดคล้องกับความเต็มใจจ่ายของผลไม้พรี เมียม ผลไม้พรี เมียม
เป็ นสิ นค้าที่ มีราคาสู งส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีความเต็มใจจ่ายค่าขนส่ งที่ เพิ่มมากขึ้ นอีกด้วย โดยในงานวิจยั ขั้นต่อไป
ผูว้ ิจยั จะทําการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ เพื่อระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายในการใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้า
แบบควบคุมอุณหภูมิของสิ นค้า เมื่อผูจ้ ดั จําหน่ ายทราบถึงปั จจัยที่ ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายในการใช้บริ การของ
ผูบ้ ริ โภคและมูลค่าความเต็มใจจ่ายของสิ นค้าแต่ละประเภท ผูจ้ ดั จําหน่ ายสามารถนําผลงิ จยั ไปสร้างเป็ นกลยุทธ์
ส่ งเสริ มการขายต่าง ๆ ที่ช่วยในการกระตุน้ และส่ งเสริ มการใช้บริ การและการกําหนดราคาค่าบริ การการขนส่ งแบบ
ควบคุมอุณหภูมิและการควบคุมต้นทุนในด้านขนส่ งให้เหมาะสม กรณี ที่ราคาค่าขนส่ งจริ งสู งกว่าความเต็มใจจ่าย
ของผูบ้ ริ โภค ผูจ้ ดั จําหน่ายอาจใช้วิธีการปั นส่ วนค่าขนส่ งระหว่างผูบ้ ริ โภคและผูจ้ ดั จําหน่าย เพื่อช่วยให้ผบู ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้ อและเลือกใช้บริ การจัดส่ งสิ นค้าแบบควบคุมอุณหภูมิง่ายขึ้น
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ ศึกษาการแบ่งกลุ่มสิ นค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อการบริ หารจัดการและควบคุมสิ นค้าคงคลังของร้านขายยา
กรณี ศึกษาในจังหวัดปราจี นบุ รี ปั จจุ บันร้ านขายยากรณี ศึ กษาประสบปั ญหาการควบคุ ม สิ นค้าคงคลัง ทําให้มีตน้ ทุ น
การบริ ห ารจัด การสิ น ค้า คงคลัง สู ง เนื่ อ งจากไม่ มี น โยบายในการกํา หนดปริ ม าณการสั่ง ซื้ อ และระดับ สิ น ค้า คงคลัง
ที่เหมาะสม จึงทําการเก็บรวบรวมข้อมูลสิ นค้าคงคลังจํานวน 280 รายการ ย้อนหลัง 12 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563
ถึ ง เดื อ นธัน วาคม พ.ศ. 2563 เพื่ อ นํา มาจํา แนกกลุ่ ม สิ น ค้า ตามระบบการจํา แนกสิ น ค้า คงคลัง ABC โดยใช้เ ทคนิ ค
การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Clustering technique) แบบ K-Means พบว่า สิ นค้ากลุ่ม A ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มียอดขายสู งสุ ด ประกอบด้วย
สิ น ค้า จํา นวน 16 รายการ มี ย อดขายคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 38.46 ของยอดขายทั้ง หมด สิ น ค้า กลุ่ ม B ซึ่ ง มี ย อดขายปานกลาง
ประกอบด้วยสิ นค้าจํานวน 50 รายการ มียอดขายคิดเป็ นร้อยละ 33.27 ของยอดขายทั้งหมด และสิ นค้ากลุ่ม C ซึ่ งมียอดขาย
ตํ่าสุด ประกอบด้วยสิ นค้าจํานวน 214 รายการ มียอดขายคิดเป็ นร้อยละ 28.27 ของยอดขายทั้งหมด จากนั้นนําเสนอนโยบาย
การสัง่ ซื้อและควบคุมสิ นค้าคงคลังที่เหมาะสมสําหรับสิ นค้าแต่ละกลุ่มให้แก่ร้านขายยากรณี ศึกษาต่อไป
คําสําคัญ: การควบคุมสิ นค้าคงคลัง, การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบ K-Means, ระบบการจําแนกสิ นค้าคงคลัง ABC, ร้านขายยา

Abstract

This research studied the classification of herbal products for inventory management and control of a pharmacy
in Prachin Buri province. At present, the pharmacy in this case study faced an inventory control problem which incurred a
high cost of inventory management. This was because there was no policy for determining appropriate order quantities and
inventory levels. We thus collected its inventory historical data of 280 items in total, for 12 months, from January 2020 to
December 2020, to classify the items based on ABC inventory classification, using K-Means clustering technique. The
classification result showed that A group with the highest total sales, consisted of 16 items, contributing to 38.46% of the
total sales; B group with intermediate total sales, consisted of 50 items, contributing to 33.27% of the total sales; and C
group with the lowest sales, consisted of 214 items, contributing to 28.27% of the total sales. Next, an appropriate ordering
and inventory control policy were proposed for each product group to the case-study pharmacy.
Keywords: ABC inventory classification, inventory control, K-Means clustering, pharmacy
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คํานํา

ร้ านขายยา เป็ นหน่ วยบริ การทางด้านสาธารณสุ ขที่ ผูค้ นสามารถเข้าถึ งได้ง่าย โดยทําหน้าที่ ในการจําหน่ ายยา
ควบคู่ไปกับการคําปรึ กษาเรื่ องการใช้ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงยังช่ วยประเมิ นสุ ขภาพในเบื้ องต้นได้อีกด้วย
เมื่ อใดที่ มี อาการเจ็ บป่ วยเพี ยงเล็กน้อย คนทั่วไปมักจะนิ ยมไปร้ านขายยาก่ อนเป็ นอันดับแรก โดยให้เหตุ ผลว่ า
มีความสะดวกรวดเร็ วและเสี ยค่าใช้จ่ายไม่สูงเมื่อเที ยบกับการไปโรงพยาบาล (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2560) ปั จจุบนั
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาแผนโบราณกําลังได้รับความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภคมากขึ้น เนื่ องจากเชื่ อว่ามีผลข้างเคียงน้อย
เมื่อเที ยบกับยาแผนปั จจุบนั ที่ อาจมีปริ มาณสารตกค้างในร่ างกายสู ง ดังนั้นกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาแผนโบราณ
จึงเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจ และเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ด้วยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป ส่ งผลให้ธุรกิจร้านขายยามีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกปี
ทําให้เกิ ดการแข่ งขันกันในการดําเนิ นธุ รกิ จมากขึ้ น ดังนั้นการดําเนิ นธุ รกิ จจึ งมีความจําเป็ นที่ จะต้องปรั บตัว เพื่อหา
แนวทางที่ ดีในการลดต้นทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง เนื่ องจากเป็ นต้นทุนหลัก
ของธุ รกิ จค้าปลี กซึ่ งรวมถึ งร้ า นขายยา และควรมี การควบคุ มปริ มาณสิ นค้ารวมถึ งค่ า ใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ของสิ นค้าคงคลังให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่ งจะเป็ นส่ วนสําคัญในการลดต้นทุนสิ นค้าคงคลัง อีกทั้งยังสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและรักษาส่ วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้อีกด้วย
ร้านขายยากรณี ศึกษา ตั้งอยู่ในจังหวัดปราจี นบุรี ปั จจุบนั ประสบปั ญหาการควบคุ มสิ นค้าคงคลังทําให้มี
ต้นทุนในการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังสู ง โดยมีสาเหตุเนื่ องมาจาก 1) ร้านไม่มีนโยบายในการควบคุ มปริ มาณ
สิ นค้าคงคลัง เพราะใช้การประมาณจํานวนสิ นค้าในแต่ ละรอบของการสั่ง หรื อสั่งตามปริ มาณสั่งซื้ อขั้นตํ่าที่ ทาง
บริ ษทั ยาระบุไว้ จึงทําให้สินค้าบางรายการมีปริ มาณมาก (Overstock) จนอาจส่ งผลให้สินค้าหมดอายุ และมีเงินทุน
ที่ จมไปกับการจัดเก็ บสิ นค้า และ 2) ไม่ มีการวิ เคราะห์ ข ้อมู ลยอดขายและปริ มาณสิ นค้าคงคลังภายในร้ าน ทําให้
ไม่ทราบปริ มาณความต้องการสิ นค้าที่แน่นอน เพราะมาจากการคาดคะเนของเจ้าของร้าน จึงอาจส่ งผลให้มีสินค้าคงคลัง
มากเกิ นไป ซึ่ งปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นนั้นยังไม่ได้รับการแก้ไข ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจศึ กษาเพื่อหาแนวทางในการบริ หาร
จัดการสิ นค้าคงคลังให้แก่ร้านขายยากรณี ศึกษา โดยได้เลือกศึกษาสิ นค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาแผนโบราณ
ซึ่ งเป็ นกลุ่มสิ นค้าคงคลังที่ มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างช้า และจําแนกกลุ่มสิ นค้าตามระบบการจําแนกสิ นค้าคงคลัง
ABC (ABC inventory classification) ด้วยเทคนิ คการทําเหมื องข้อมูล (Data Mining) โดยการแบ่ งกลุ่ม (Clustering)
แบบ K-Means เปรี ยบเทียบกับการจําแนกสิ นค้าคงคลัง ABC ด้วยประสบการณ์ จากนั้นนําเสนอนโยบายการสัง่ ซื้ อ
และควบคุมสิ นค้าคงคลังที่เหมาะสมสําหรับสิ นค้าแต่ละกลุ่มให้แก่ร้านขายยากรณี ศึกษาต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. เก็บรวบรวมข้ อมูลยอดขายสิ นค้ าภายในร้ านขายยากรณี ศึกษา
กลุ่มสิ นค้าที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ กลุ่มสิ นค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาแผนโบราณ โดยทําการรวบรวม
ข้อมูลยอดขายสิ นค้าตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 จํานวนทั้งสิ้ น 280 รายการ
2. วิเคราะห์ การจัดกลุ่มสิ นค้ าตามลําดับความสําคัญ
2.1 นําข้อมูลยอดขายสิ นค้ามาจําแนกกลุ่มตามระบบการจําแนกสิ นค้าคงคลัง ABC (ABC classification analysis)
ดังนี้ (Sipper and Bulfin, 1997; Jacobs, et al., 2010)
กลุ่ม A เป็ นกลุ่มสิ นค้าที่มีจาํ นวนน้อยแต่มียอดขายสู ง จึงส่ งผลต่อต้นทุนการจัดการสิ นค้าคงคลังมาก
ต้องวางแผนการบริ หารจัดการและควบคุมระดับสิ นค้าคงคลังแต่ละรายการอย่างเข้มงวด
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กลุ่ ม B เป็ นกลุ่ ม สิ น ค้า ที่ มี ย อดขายปานกลาง มัก วางแผนการบริ ห ารจัด การและควบคุ ม ระดับ
สิ นค้าคงคลังแบบกลุ่ม
กลุ่ ม C เป็ นกลุ่ มสิ นค้า ที่ มีมูลค่ า ตํ่า และมี จาํ นวนมาก มักวางแผนการบริ หารจัด การและควบคุ ม
ระดับสิ นค้าคงคลังแบบกลุ่ม เช่ นเดี ยวกับกลุ่ม B และไม่เข้มงวดในการควบคุ มสิ นค้าคงคลังมากนัก เนื่ องจาก
ส่ งผลต่อต้นทุนการจัดการสิ นค้าคงคลังน้อย
ทั้งนี้ ระบบการจําแนกสิ นค้าคงคลัง ABC ไม่มีขอ้ กําหนดตายตัวในการจําแนกกลุ่มสิ นค้า ผูว้ ิเคราะห์
สามารถใช้วิจารณญาณในการจัดกลุ่มสิ นค้าจากประสบการณ์ โดยทัว่ ไปนิ ยมให้สินค้ากลุ่ม A, B และ C มีรายการสิ นค้า
ประมาณร้อยละ 20, 30 และ 50 ของรายการสิ นค้าสิ นค้าทั้งหมดตามลําดับ
2.2 นําข้อมูลยอดขายสิ นค้ามาจําแนกกลุ่มตามระบบการจําแนกสิ นค้าคงคลัง ABC ด้วยเทคนิ คการทํา
เหมืองข้อมูล (Data mining) โดยการแบ่งกลุ่ม (Clustering) ด้วยวิธี K-Means หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า การวิเคราะห์
ข้อ มู ลให้กลุ่ มแบบไม่ เ ป็ นขั้นตอน (Nonhierarchical cluster analysis) โดยการใช้โ ปรแกรม RapidMiner Studio
(Educational License) ซึ่ งเป็ นโปรแกรมสําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทําเหมืองข้อมูล (Data mining) และการเรี ยนรู ้
ของเครื่ อง (Machine learning) การแบ่ งกลุ่มแบบ K-Means มี วตั ถุประสงค์ในการแบ่ งหน่ วยตัวอย่าง m หน่ วย
ที่ประกอบไปด้วยตัวแปร n ตัว ไปยังกลุ่ม k กลุ่ม (ปราณี , 2548; จันทร์จิรา, 2558) โดยมีวิธีการวิเคราะห์ ดังนี้
(1) กําหนดจํานวนกลุ่มที่ตอ้ งการจะจัดกลุ่ม (K)
(2) อัลกอริ ทึม (Algorithm) จะคํานวณค่าเฉลี่ย (Mean) เริ่ มต้นของแต่ละกลุ่มเพื่อกําหนดเป็ นจุดศูนย์กลาง
ของแต่ละกลุ่ม เรี ยกว่า Centroid
(3) คํานวณระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของแต่ละกลุ่มและแต่ละหน่วยตัวอย่าง
(4) พิจารณาว่าหน่วยตัวอย่างใดอยู่ในรัศมีที่ใกล้จุดศูนย์กลางของแต่ละกลุ่มมากที่ สุด และจัดหน่ วย
ตัวอย่างนั้นให้อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน
(5) คํานวณหาจุ ดศู นย์กลางของแต่ ละกลุ่มและระยะห่ างระหว่างจุ ดศูนย์กลางของแต่ ละกลุ่ม และ
แต่ละหน่วยตัวอย่างใหม่ ทําซํ้าจนข้อมูลในกลุ่มเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง
3. เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ ที่ได้ จากการจัดกลุ่มสิ นค้ า
เปรี ยบเที ย บผลการวิ เ คราะห์ ที่ ไ ด้จ ากการจําแนกสิ นค้าคงคลัง ABC แบบดั้งเดิ มกับผลการวิ เ คราะห์
ที่ได้จากการใช้โปรแกรม RapidMiner Studio ด้วยวิธี K-Means และเลือกการจําแนกกลุ่มสิ นค้าคงคลังที่เหมาะสม
ต่อการบริ หารจัดการและควบคุมระดับสิ นค้าคงคลังร้านขายยากรณี ศึกษามากที่สุด
4. เสนอแนะแนวทางการควบคุมสิ นค้ าคงคลังที่เหมาะสม
เสนอแนะแนวทางการควบคุมสิ นค้าคงคลังที่เหมาะสมสําหรับสิ นค้าแต่ละกลุ่มให้แก่ร้านขายยากรณี ศึกษา
ตามหลักเกณฑ์ระบบการจําแนกสิ นค้าคงคลัง ABC (ABC classification analysis)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ระบบการจําแนกสิ นค้าคงคลัง ABC เป็ นวิธีการจําแนกสิ นค้าคงคลังตามลําดับความสําคัญออกเป็ นสิ นค้า
กลุ่ ม A, B และ C ตามลํา ดับ ที่ นิย มใช้กันอย่า งแพร่ หลาย เพื่ อให้ส ามารถวางแผนบริ หารจัด การสิ นค้าคงคลัง
ที่ มีหลายรายการและลําดับความสําคัญของสิ นค้าได้อย่างเหมาะสม ระบบการจําแนกสิ นค้าคงคลัง ABC แบบดั้งเดิ ม
ไม่มีขอ้ กําหนดในการจําแนกกลุ่มสิ นค้าที่ ตายตัว จึ งมี นักวิจยั นําวิธีการจําแนกกลุ่มตัวอย่างที่ ซับซ้อนขึ้ นมาใช้
ในการจําแนกกลุ่มสิ นค้าคงคลัง โดยเฉพาะเมื่อต้องการจําแนกสิ นค้าคงคลังโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาแบ่ งกลุ่ ม
หลายเกณฑ์ (Multi-criteria ABC classification) เช่น Šarić, et al. (2014) ได้เปรี ยบเทียบการประยุกต์ใช้กระบวนการ
840
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วิเคราะห์ตามลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process, AHP) โครงข่ ายประสาทเที ยม (Artificial Neural Networks, ANN)
และการแบ่ งกลุ่มด้วยวิธี K-Means (K-Means clustering) มาใช้ในการจําแนกสิ นค้าคงคลังกับระบบการจํา แนก
สิ นค้าคงคลัง ABC แบบดั้งเดิม ซึ่ งพบว่าทั้งวิธี AHP, ANN และ K-Means สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจําแนก
สิ นค้าคงคลัง ABC ได้ดี ในการศึกษานี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบระบบการจําแนกสิ นค้าคงคลัง ABC แบบดั้งเดิม
และการแบ่ งกลุ่ มด้วยวิ ธี K-Means (K-Means clustering) ในกลุ่ มสิ นค้า ผลิ ต ภัณ ฑ์ส มุ นไพรและยาแผนโบราณ
จํานวน 280 รายการ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาเกณฑ์เดี ยว คื อ ยอดขายสิ นค้ารายปี ตั้งแต่เดื อนมกราคม 2563 ถึง
เดือนธันวาคม 2563 รวม 446,479.84 บาท ผลการศึกษาแสดงได้ดงั นี้
1. ระบบการจําแนกสิ นค้ าคงคลัง ABC แบบดั้งเดิม
ระบบการจําแนกสิ นค้าคงคลัง ABC แบบดั้งเดิ มใช้ยอดขายสิ นค้าปี 2563 เป็ นเกณฑ์ในการพิ จารณาจําแนก
กลุ่ มสิ นค้าคงคลัง โดยอาศัยวิ จารณญาณและประสบการณ์ ของผูว้ ิ เคราะห์ ประกอบการพิ จารณา จากการพิ จารณายอดขาย
สิ นค้ าปี 2563 พบว่ า มี สิ นค้ าจํ านวน 3 รายการที่ มี ยอดขายสู งกว่ าสิ นค้ ารายการอื่ นๆ โดยมี ยอดขายสิ นค้ าคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 7.38, ร้ อยละ 5.36 และร้ อยละ 3.38 ของยอดขายสิ นค้ า ทั้ งหมด ตามลํ า ดั บ และร้ อยละ 92.50 ของสิ นค้ า
มี ยอดขายสิ นค้าตํ่ากว่ าร้ อยละ 1 ของยอดขายสิ นค้าทั้งหมด ในที่ น้ ี ผู ้วิ จัยจึ งได้จ ําแนกกลุ่ มสิ นค้าคงคลัง ด้ ว ยวิ ธี ที่ 1
(Method 1) จํา แนกตามเกณฑ์ที่ นิย มใช้ทั่วไป คื อ ให้สิ นค้า กลุ่ ม A, B และ C มี ร ายการสิ นค้า ประมาณร้ อยละ
20, 30 และ 50 ของรายการสิ นค้า ทั้งหมดตามลํา ดับ และวิ ธีที่ 1.2 (Method 2) พิ จารณาจําแนกกลุ่มสิ นค้าคงคลัง
โดยอาศัยวิจารณญาณและประสบการณ์ของผูว้ ิเคราะห์ โดยให้สินค้ากลุ่ม A ประกอบด้วยสิ นค้าที่ มียอดขายอย่างน้อย
ร้อยละ 1 ของยอดขายสิ นค้าทั้งหมด สิ นค้ากลุ่ม B ประกอบด้วยสิ นค้าที่มียอดขายอย่างน้อยร้อยละ 0.2 ของยอดขาย
สิ นค้าทั้งหมด และสิ นค้ากลุ่ม C ประกอบด้วยสิ นค้าที่เหลือทั้งหมด สามารถจําแนกกลุ่มสิ นค้าคงคลังได้ดงั แสดงใน Table 1
จากผลการจําแนกสิ นค้าคงคลัง ABC แบบดั้งเดิม พบว่าการจําแนกสิ นค้าคงคลัง ABC วิธีที่ 1 ไม่เหมาะสม
เนื่องจากสิ นค้ากลุ่ม A มีสินค้าที่มียอดขายตํ่ามาก (ร้อยละ 0.48 ของยอดขายสิ นค้าทั้งหมด) การจําแนกสิ นค้าคงคลัง
ABC วิ ธีที่ 2 มี ค วามเหมาะสมมากกว่า โดยสิ นค้า กลุ่ ม A มี จาํ นวน 21 รายการ (ร้ อยละ 7.50) มี ย อดขายสิ นค้า
รวม 195,180.09 บาท (ร้อยละ 43.72) โดยสิ นค้าที่มียอดขายสู งสุ ดในกลุ่มมียอดขายร้อยละ 7.38 ของยอดขายสิ นค้า
ทั้งหมด และสิ นค้า ที่ มีย อดขายตํ่า สุ ด ในกลุ่ มมี ย อดขายร้ อยละ 1.01 ของยอดขายสิ นค้า ทั้งหมด สิ นค้า กลุ่ ม B
มีจาํ นวน 100 รายการ (ร้อยละ 35.71) มียอดขายสิ นค้ารวม 196,136.19 บาท (ร้อยละ 43.93) โดยสิ นค้าที่มียอดขาย
สู งสุ ดในกลุ่มมี ยอดขายร้ อยละ 0.96 ของยอดขายสิ นค้าทั้งหมด และสิ นค้าที่ มียอดขายตํ่าสุ ดในกลุ่มมี ยอดขายร้อยละ
0.20 ของยอดขายสิ นค้าทั้งหมด สิ นค้ากลุ่ม C มีจาํ นวน 159 รายการ (ร้อยละ 56.79) มียอดขายสิ นค้ารวม 55,163.56 บาท
(ร้อยละ 12.36) โดยสิ นค้าที่ มียอดขายสู งสุ ดในกลุ่มมียอดขายร้อยละ 0.19 ของยอดขายสิ นค้าทั้งหมด และสิ นค้า
ที่ มียอดขายตํ่าสุ ดในกลุ่มมี ยอดขายเพี ยงร้ อยละ 0.01 ของยอดขายสิ นค้าทั้งหมด อย่างไรก็ตามการจําแนกสิ นค้าคงคลัง
ABC วิธีที่ 2 ยังไม่มีความเหมาะสมเท่ าที่ ควร เนื่ องจากเป็ นการจําแนกกลุ่มสิ นค้าคงคลังโดยอาศัยวิจารณญาณ
และประสบการณ์ของผูว้ ิเคราะห์ ทําให้สินค้ากลุ่ม A และ B ยอดขายรวมใกล้เคียงกันซึ่ งตามหลักการแล้วสิ นค้ากลุ่ม A
ควรมียอดขายรวมที่สูงกว่ายอดขายรวมของสิ นค้ากลุ่ม B
Table 1 The results of traditional ABC classifications

1

Method
Number of Items
% Item
Total Sales (THB)
% Sales
% Minimum Sales

Group A

56
20.00%
300,786.54
67.37%
0.48%
841

Group B

84
30.00%
105,224.75
23.57%
0.16%

Group C

140
50.00%
40,468.56
9.06%
0.01%
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Table 1 (continued).

2

Method
% Maximum Sales
Number of Items
% Item
Total Sales (THB)
% Sales
% Minimum Sales
% Maximum Sales
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Group A

7.38%
21
7.50%
195,180.09
43.72%
1.01%
7.38%

Group B

0.47%
100
35.71%
196,136.19
43.93%
0.20%
0.96%

Group C

0.16%
159
56.79%
55,163.56
12.36%
0.01%
0.19%

2. การจัดกลุ่มด้ วยวิธี K-Means (K-Means clustering)
ทําการจําแนกสิ นค้าคงคลัง ABC โดยใช้ยอดขายสิ นค้า ปี 2563 เป็ นเกณฑ์ในการพิ จารณาจําแนกกลุ่ม
สิ นค้าคงคลัง ด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบ K-Means (K-Means clustering) จากข้อมูลยอดขายสิ นค้าปี 2563 เนื่ องจากมี
สิ นค้าเพียงไม่กี่รายการที่ มียอดขายสู งมาก ขณะที่ สินค้าส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 92.50 ของสิ นค้าทั้งหมด) มียอดขาย
สิ นค้าตํ่า (ตํ่ากว่าร้อยละ 1 ของยอดขายสิ นค้าทั้งหมด) ทําให้เมื่อแบ่งกลุ่มสิ นค้าออกเป็ นเพียง 3 กลุ่มจะมีสินค้าที่
จัด ให้อ ยู่ใ นกลุ่ มสิ นค้า ที่ มีย อดขายสู ง (กลุ่ ม A) จํา นวนน้อยรายการเกิ นไป จึ งทํา การทดสอบแบ่ งกลุ่ มสิ น ค้า
ตามยอดขายสิ นค้าออกเป็ น 3 – 10 กลุ่ม แล้วทําการรวมกลุ่มสิ นค้าที่ มียอดขายสู งและมีจาํ นวนน้อยเข้าในกลุ่ม A
ให้เหลือกลุ่มสิ นค้า A, B และ C เพียง 3 กลุ่ม (Methods 3 – 10) ดังผลการวิเคราะห์ที่แสดงใน Table 2
Table 2 The results of traditional ABC classifications using K-Means clustering (K = number of clusters)

3
(k = 3)

4
(k = 4)

5
(k = 5)

Method
Number of Clusters
Number of Items
% Item
Total Sales (THB)
% Sales
% Minimum Sales
% Maximum Sales
Number of Clusters
Number of Items
% Item
Total Sales (THB)
% Sales
% Minimum Sales
% Maximum Sales
Number of Clusters
Number of Items
% Item
Total Sales (THB)
% Sales
% Minimum Sales
% Maximum Sales

Group A

1
2
0.71%
56,892.92
12.74%
5.36%
7.38%
2
11
3.93%
141,533.51
31.70%
1.59%
7.38%
3
16
5.71%
171,695.51
38.46%
1.22%
7.38%

842

Group B

1
22
7.86%
150,787.17
33.77%
0.91%
3.38%
1
48
17.14%
165,563.03
37.08%
0.47%
1.41%
1
59
21.07%
163,949.85
36.72%
0.38%
1.10%

Group C

1
256
91.43%
238,799.75
53.49%
0.01%
0.87%
1
221
78.93%
139,383.30
31.22%
0.01%
0.45%
1
205
73.21%
110,834.49
24.82%
0.01%
0.36%

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

Table 2 (continued).

6
(k = 6)

7
(k = 7)

8
(k = 8)

9
(k = 9)

10
(k = 10)

Method
Number of Clusters
Number of Items
% Item
Total Sales (THB)
% Sales
% Minimum Sales
% Maximum Sales
Number of Clusters
Number of Items
% Item
Total Sales (THB)
% Sales
% Minimum Sales
% Maximum Sales
Number of Clusters
Number of Items
% Item
Total Sales (THB)
% Sales
% Minimum Sales
% Maximum Sales
Number of Clusters
Number of Items
% Item
Total Sales (THB)
% Sales
% Minimum Sales
% Maximum Sales
Number of Clusters
Number of Items
% Item
Total Sales (THB)
% Sales
% Minimum Sales
% Maximum Sales

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Group A

4
16
5.71%
171,695.51
38.46%
1.22%
7.38%
5
47
16.79%
279,998.54
62.71%
0.59%
7.38%
6
49
17.50%
285,068.54
63.85%
0.56%
7.38%
7
51
18.21%
289,896.54
64.93%
0.53%
7.38%
8
59
21.07%
307,096.54
68.78%
0.47%
7.38%

Group B

1
50
17.86%
148,548.85
33.27%
0.40%
1.10%
1
69
24.64%
106,856.82
23.93%
0.22%
0.57%
1
68
24.29%
102,727.82
23.01%
0.21%
0.55%
1
66
23.57%
97,899.82
21.93%
0.21%
0.50%
1
62
22.14%
84,219.75
18.86%
0.20%
0.45%

Group C

1
214
76.43%
126,235.49
28.27%
0.01%
0.39%
1
164
58.57%
59,624.49
13.35%
0.01%
0.21%
1
163
58.21%
58,683.49
13.14%
0.01%
0.20%
1
163
58.21%
58,683.49
13.14%
0.01%
0.20%
1
159
56.79%
55,163.56
12.36%
0.01%
0.19%

จากผลการวิเคราะห์ที่แสดงใน Table 2 พบว่า การจําแนกกลุ่มสิ นค้าด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบ K-Means
เป็ น 5 กลุ่ม (วิธีที่ 5) และ 6 กลุ่ม (วิธีที่ 6) สามารถจัดกลุ่มสิ นค้าได้เหมาะสม เนื่ องจากมีเกณฑ์ที่เป็ นไปตามระบบ
การจํา แนกสิ น ค้า คงคลัง ABC (ABC classification analysis) คื อ กลุ่ ม A ควรมี ป ริ ม าณสิ น ค้า ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 15
ของรายการสิ นค้าทั้งหมด กลุ่ม B ควรมี ปริ มาณสิ นค้าไม่เกิ นร้ อยละ 30 ของรายการสิ นค้าทั้งหมด และกลุ่ม C
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ควรมี ปริ มาณสิ นค้าไม่เกิ นร้ อยละ 55 ของรายการสิ นค้าทั้งหมด ซึ่ งการจัดกลุ่มแบบ K-Means น้อยกว่า 5 กลุ่ม
ทําให้สินค้ากลุ่ม A มีจาํ นวนรายการสิ นค้าน้อย ทําให้ยอดขายรวมของสิ นค้ากลุ่ม A ตํ่ากว่ายอดขายรวมของสิ นค้า
กลุ่ม B ขณะที่การจําแนกกลุ่มสิ นค้ามากกว่า 6 กลุ่ม ทําให้มีสินค้าที่มียอดขายตํ่ามากรวมอยู่ในสิ นค้ากลุ่ม A วิธีที่ 5
และวิ ธีที่ 6 จํา แนกกลุ่ มสิ นค้า โดยมี สิ นค้า ในกลุ่ ม A จํา นวน 16 รายการ (ร้ อยละ 5.71) มี ย อดขายสิ นค้า รวม
171,695.51 บาท (ร้อยละ 38.46) จําแนกกลุ่มสิ นค้าโดยสิ นค้าที่ มียอดขายสู งสุ ดในกลุ่มมียอดขายร้อยละ 1.22 ของ
ยอดขายสิ นค้าทั้งหมดและสิ นค้าที่ มี ย อดขายตํ่าสุ ดในกลุ่ มมี ย อดขายร้ อยละ 7.38 ของยอดขายสิ นค้าทั้งหมด
แต่ท้ งั สองวิธีแบ่งกลุ่มสิ นค้ากลุ่ม B และ C แตกต่างกันเล็กน้อย โดยการแบ่งกลุ่มสิ นค้าด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบ K-Means
เป็ น 6 กลุ่ม (วิธีที่ 6) มีจาํ นวนรายการสิ นค้าในกลุ่ม B น้อยกว่า สิ นค้าที่มียอดขายตํ่าสุ ดในกลุ่มจึงมียอดขายสู งกว่า
ผู ้วิ จัย ได้นํา เสนอผลการจํา แนกกลุ่ ม สิ นค้า ด้ว ยวิ ธี ที่ 5 และวิ ธี ที่ 6 ให้ แ ก่ ร้ า นขายยากรณี ศึ ก ษาพิ จ ารณา
ซึ่ งร้านขายยากรณี ศึกษาได้เลือกการจําแนกกลุ่มสิ นค้าด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบ K-Means เป็ น 6 กลุ่ม ซึ่ งมีสินค้า
กลุ่ ม B จํา นวน 50 รายการ (ร้ อ ยละ 17.86) มี ย อดขายสิ น ค้า รวม 148,548.85 บาท (ร้ อ ยละ 33.27) โดยสิ น ค้า
ที่ มียอดขายสู งสุ ดในกลุ่มมียอดขายร้อยละ 1.10 ของยอดขายสิ นค้าทั้งหมด และสิ นค้าที่ มียอดขายตํ่าสุ ดในกลุ่ ม
มียอดขายร้อยละ 0.40 ของยอดขายสิ นค้าทั้งหมด สิ นค้ากลุ่ม C มีจาํ นวน 214 รายการ (ร้อยละ 76.43) มียอดขาย
สิ นค้ารวม 126,235.49 บาท (ร้อยละ 28.27) โดยสิ นค้าที่มียอดขายสู งสุ ดในกลุ่มมียอดขายร้อยละ 0.39 ของยอดขาย
สิ นค้าทั้งหมดและสิ นค้าที่มียอดขายตํ่าสุ ดในกลุ่มมียอดขายเพียงร้อยละ 0.01 ของยอดขายสิ นค้าทั้งหมด
3. การนําเสนอนโยบายการสั่ งซื ้อและควบคุมสิ นค้ าคงคลังที่เหมาะสม
สํา หรั บการนํา เสนอนโยบายการสั่งซื้ อและควบคุ มสิ นค้าคงคลังที่ เ หมาะสมสําหรั บสิ นค้า แต่ ละกลุ่ม
ให้แก่ร้านขายยากรณี ศึกษา ได้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
- กลุ่ม A ซึ่ งเป็ นกลุ่มสิ นค้าที่มีจาํ นวนน้อยแต่มียอดขายสู ง สัง่ ซื้ อสิ นค้าตามปริ มาณการสัง่ ซื้ อที่ประหยัด
(Economic Order Quantity, EOQ) และกําหนดปริ มาณคงคลังสํารองที่ระดับการให้บริ การที่สูง อย่างน้อยร้อยละ 95
- กลุ่ม B ซึ่ งเป็ นเป็ นกลุ่มสิ นค้าที่มียอดขายปานกลาง สัง่ ซื้ อสิ นค้าตามปริ มาณการสัง่ ซื้ อที่ประหยัด (EOQ)
โดยกําหนดปริ มาณคงคลังสํารองที่ระดับการให้บริ การที่ต่าํ กว่าสิ นค้ากลุ่ม A
- กลุ่ม C ซึ่ งเป็ นกลุ่มสิ นค้าที่ มีมูลค่าตํ่าและมีจาํ นวนมาก สามารถกําหนดนโยบายการสั่งซื้ อและควบคุ ม
สิ นค้าคงคลังจากประสบการณ์ได้ เนื่ องจากสิ นค้ากลุ่มนี้ ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสิ นค้าคงคลังตํ่า โดยอาจกําหนด
ปริ มาณสิ นค้า คงคลังเท่ ากับปริ มาณสิ นค้าสู งสุ ดที่ ส ามารถจํา หน่ ายได้ในแต่ ละเดื อน และสั่งซื้ อสิ นค้า โดยใช้
นโยบายเติ มเต็มสิ นค้า แบบหนึ่ ง ต่ อ หนึ่ ง (One-for-one replenishment policy) กล่ า วคื อ สั่งซื้ อสิ นค้า มาเติ ม เต็ ม
เท่ากับปริ มาณที่จาํ หน่ายไปในเดือนที่แล้ว หรื อสัง่ ซื้ อตามปริ มาณขั้นตํ่าที่ทางบริ ษทั ยาระบุ

สรุ ป

จากการศึ กษาการจํา แนกสิ นค้า คงคลัง ABC ด้วยวิ ธี ด้ ังเดิ ม เปรี ย บเที ย บกับการแบ่ งกลุ่ มข้อมู ล แบบ
K-Means เพื่ อการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังผลิ ตภัณฑ์สมุ นไพรของร้ านขายยากรณี ศึ กษา พบว่า การจํา แนก
สิ นค้า คงคลัง ABC โดยการแบ่ งกลุ่ มข้อ มู ลแบบ K-Means ออกเป็ น 6 กลุ่ มสามารถจํา แนกกลุ่ ม สิ นค้า คงคลัง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของร้านขายยากรณี ศึกษาได้เหมาะสมที่ สุด การจําแนกสิ นค้าคงคลัง ABC โดยการแบ่ งกลุ่ ม
ข้อมูลแบบ K-Means ช่ วยให้สามารถจําแนกกลุ่มสิ นค้าคงคลังได้สะดวกยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะการจําแนกกลุ่มสิ นค้า
ในร้านค้าปลีกซึ่ งมักมีสินค้าจํานวนมากที่ มียอดขายใกล้เคี ยงกัน และไม่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทําให้ยาก
ต่อการแบ่งกลุ่มด้วยประสบการณ์ อย่างไรก็ตามงานวิจยั ดังกล่าวเป็ นงานวิจยั เบื้องต้น ทําให้อาจไม่สามารถสรุ ปผล
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ที่ แน่ ชดั ได้ ซึ่ งผูว้ ิจยั จะทําการศึ กษาการจําแนกสิ นค้าคงคลังโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาแบ่ งกลุ่มหลายเกณฑ์ (Multicriteria ABC classification) ในขั้นต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณผูป้ ระกอบการร้านขายยากรณี ศึกษาที่ ได้ให้ความอนุ เคราะห์ขอ้ มูลเพื่อใช้ในการศึ กษา
ครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะอุตสาหกรรมเกษตร สําหรับการสนับสนุนทุนนําเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ
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บทคัดย่ อ

งานวิจัยนี้ ศึกษาการพยากรณ์ ราคาซื้ อวัตถุดิบไก่สดแช่ แข็งเพื่อนําไปใช้ในการวางแผนการจัดซื้ อวัตถุดิบของ
บริ ษทั กรณี ศึกษา โดยศึ กษาวัตถุดิบไก่สดทั้งหมด 6 ชิ้นส่ วนหลัก ได้แก่ อกไก่ลอกหนังไม่มีกระดูก (Skinless Boneless
Breasts, SBB) สั น ในไก่ (Fillets) เศษเนื้ อ บดแกะจากซี่ โ ครงไก่ (Chicken Carcass Meats, CCM) ตับ (Livers) หั ว ใจ
(Hearts) และไขมันไก่ (Fat) ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลราคาตลาดของวัตถุดิบไก่สดแช่แข็งรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2558 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 และนํามาพยากรณ์ดว้ ยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา พบว่า วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม
ที่ สุดสําหรับการพยากรณ์ราคาไขมันไก่ และ CCM ได้แก่ วิธี Single Moving Average โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน MAPE
(Mean Absolute Percentage Error) เท่ากับ 3.10% และ 3.82% ตามลําดับ ขณะที่แบบจําลองการพยากรณ์ที่เหมาะสมสําหรับ
ราคา SBB สันในไก่ ตับ และหัวใจ ได้แก่ วิธี SARIMA(1,0,1)(1,0,1) วิธี SARIMA(0,1,1)(1,0,0) วิธี SARIMA(1,1,1)(1,0,1)
และวิธี SARIMA(1,1,0)(0,0,1) ตามลําดับ มี ค่าความคลาดเคลื่ อนในการพยากรณ์ MAPE ที่ 2.89%, 5.00%, 1.96% และ
2.94% ตามลําดับ ซึ่งราคาวัตถุดิบไก่สดที่บริ ษทั กรณี ศึกษาซื้อมีราคาที่แตกต่างจากราคาตลาด บริ ษทั สามารถนําค่าพยากรณ์
ของราคาตลาดของวัตถุดิบไก่สดไปใช้ในการวางแผนและการต่อรองราคาวัตถุดิบไก่สดกับผูส้ ่ งมอบ รวมถึงใช้ในการวาง
แผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้เหมาะสมต่อไป
คําสําคัญ: ไก่สดแช่แข็ง, การพยากรณ์ราคา, การวิเคราะห์อนุกรมเวลา

Abstract

This research study aimed to forecast the buying prices of frozen chicken raw materials for purchasing planning
of the case-study company. The considered raw materials consisted of six chicken parts: Skinless Boneless Breasts (SBB),
fillets, Chicken Carcass Meats (CCM), livers, hearts and fat. We collected monthly market prices of frozen chicken raw
materials from January 2015 to October 2020 and forecasted the prices using time series analysis techniques. It was found
that the most appropriate forecasting techniques for forecasting chicken fat and CCM prices were Single Moving Average
technique with mean absolute percentage errors (MAPE) of 3.10% and 3.82%, respectively, while those for SBB, fillet,
liver and heart prices were SARIMA(1,0,1)(1,0,1), SARIMA(0,1,1)(1,0,0), SARIMA(1,1,1)(1,0,1) and SARIMA
(1,1,0)(0,0,1), respectively. They had MAPE of 2.89%, 5.00%, 1.96% and 2.94% respectively. However, the buying prices
of the company were different to the market prices. The company can use these buying prices of frozen chicken raw
materials for planning and negotiating the prices with suppliers, and for developing an appropriate purchasing plan.
Keywords: frozen chicken, price forecasting, time series analysis
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คํานํา

โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยในปัจจุบนั มีการแข่งขันด้านนวัตกรรม มาตรฐานคุณภาพ ต้นทุน การ
บริ การ ซึ่ งการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ทนั ต่อเวลาภายใต้ทรัพยากรที่ มีอยู่อย่างจํากัดนั้นเป็ นสิ่ งที่
ค่อนข้างท้าทายต่อโรงงานอุตสาหกรรม จากปั ญหาที่ ผ่านมาในหลายๆปี โรงงานกรณี ศึกษาประสบปั ญหาการ
สั่งซื้ อวัตถุดิบที่ยงั ไม่ได้ประสิ ทธิ ภาพมากพอ ส่ งผลต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้ น เนื่ องจากฝ่ ายจัดซื้ อใช้เพียงประสบการณ์
และประวัติการสั่งซื้ อย้อนหลังในการต่อรองราคาและวางแผนการสั่งซื้ อ รวมทั้งความต้องการของลูกค้าที่มีความ
ผันผวนไม่แน่ นอน ส่ งผลต่อการวางแผนการจัดซื้ อ การวางแผนการผลิตสิ นค้า และต้นทุนวัตถุดิบ นอกจากนั้น
ราคาต้นทุนสิ นค้าจากวัตถุดิบไก่ยงั มีความผันผวนจากปัจจัยภายนอก เช่น ในปี 2560 การระบาดของโรคไข้หวัดนก
ในหลายประเทศ เช่ น จี น เมียนมา เกาหลีใต้ ซาอุดิอาระเบี ย อิหร่ าน แอฟริ กา รัสเซี ย และสหรัฐฯ ทําให้มีความ
ต้องการนําเข้าผลิตภัณฑ์ไก่เนื้ อจากไทยเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้การส่ งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้ อของไทยขยายตัว 11.0% YoY
(Year-over-Year) ในเชิ งปริ มาณ และ 18.4% YoY ในเชิ งมูลค่า (วิจยั กรุ งศรี , 2561) และปั ญหาจากการแพร่ ระบาด
ของเชื้ อไวรั สโควิด-19 ตั้งแต่ ปี 2562 เป็ นต้นมา ส่ งผลให้กาํ ลังซื้ อของประชาชนซบเซา ผนวกกับกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจชะงัก โดยเฉพาะธุ รกิจร้านอาหารและฟาสต์ฟู้ดในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2563 ทําให้ปริ มาณการบริ โภคไก่
และราคาไก่ ลดลง (วิจยั กรุ งศรี , 2563) จากสาเหตุ ที่กล่าวมาข้างต้น หากโรงงานไม่มีการวางแผนการสั่งซื้ อที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ก็อาจจะทําให้กระทบต่อต้นทุนการผลิต และการส่ งออกสิ นค้า ซึ่ งส่ งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
และอาจจะส่ งผลให้ทางโรงงานผลิตต้องเสี ยค่าปรับให้แก่ลูกค้าได้
จากสถานการณ์ดงั กล่าว ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจเพื่อทําการพยากรณ์ราคาตลาดของวัตถุดิบไก่สดแช่ แข็ง
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการประเมิ นราคาซื้ อวัตถุดิบและการวางแผนการจัดซื้ อวัตถุดิบไก่สดแช่ แข็งของหน่ วยงาน
จัดซื้ อของโรงงานกรณี ศึกษา โดยเก็บข้อมูลราคาตลาดของวัตถุดิบไก่สดแช่แข็งย้อนหลัง และนํามาพยากรณ์ดว้ ย
เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
อนุกรมเวลา (Time series data) คือ ชุดข้อมูลที่เก็บรวบรวมตามลําดับเวลา และมีลกั ษณะผันแปรตามเวลา
อาจมีการแปรปรวนเป็ นรู ปแบบ เช่น มีแนวโน้มขึ้นลงตามเวลา (Trend) มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (Seasonal)
การเปลี่ ยนแปลงแบบวัฏ จักร (Cyclical) เป็ นต้น การวิเคราะห์แบบอนุ กรมเวลา สามารถแบ่ งแบบจําลองตาม
รู ปแบบของข้อมูลได้ดงั นี้ (1) รู ปแบบคงที่ไม่มีแนวโน้ม (Stationary / No Trend) ใช้ในการพยากรณ์ช่วงสั้นๆ กับ
ข้อมูลคงที่ ไม่มีแนวโน้มหรื อฤดูกาล เทคนิ คที่ใช้ เช่น การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) การหาค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่แบบถ่วงนํ้าหนัก (Weighted Moving Average) และการปรับเรี ยบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ กาํ ลังเชิ งเดียว (Single
Exponential Smoothing) (2) รู ป แบบที่ มี แ นวโน้ ม เป็ นเส้ น ตรง (Linear Trend) ใช้กับ การพยากรณ์ ข ้อ มู ล ที่ มี
แนวโน้มขึ้ นลงในอนุ กรมเวลา เทคนิ คที่ เหมาะสม เช่ น การปรั บเรี ยบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ กาํ ลังสองชั้น (Double
Exponential Smoothing) และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย (Regression Analysis) เป็ นต้ น (3) รู ปแบบฤดู ก าล
(Seasonality) ใช้กับ ข้อ มู ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น ซํ้า ๆในช่ ว งเวลาหนึ่ ง ๆของปี เทคนิ ค ที่ เ หมาะสม เช่ น Seasonal Additive
Smoothing (SAS) และ Seasonal Multiplicative Smoothing (SMS) และ (4) รู ป แบบที่ มี ท้ ัง แนวโน้ม และฤดู ก าล
เทคนิ ค ที่ เ หมาะสม เช่ น วิ ธี ข องโฮลต์ แ ละวิ น เทอร์ ส (Holt-Winter’s Methods) หรื อ ARIMA (Autoregressive
Integrated Moving Average) หรื อวิ ธี Box-Jenkins เป็ นต้น (พรธิ ภ า, 2562) ตัว อย่ า งงานวิ จัย ที่ ใ ช้เ ทคนิ ค การ
วิเคราะห์อนุกรมเวลาในการพยากรณ์ราคาสิ นค้า เช่น งานวิจยั ของพูนสิ ริ (2559) ซึ่ งศึกษาการพยากรณ์ราคาผักเมือง
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หนาว ณ ตลาดสี่ มุมเมือง โดยทําการพยากรณ์พืชเมืองหนาว 10 ชนิ ด โดยใช้ขอ้ มูลทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ และ
รายเดื อน ซึ่ งเกษตรกรสามารถนําการพยากรณ์ราคาผักเมืองหนาวไปใช้ในการวางแผนการปลูกและเก็บเกี่ ยวให้
เหมาะกับผักแต่ละชนิดได้ วรางคณา (2560) ทําการศึกษาการพยากรณ์ราคามังคุดคละ โดยใช้เทคนิคพยากรณ์ 3 วิธี
ได้แก่ วิธี Box-Jenkins, วิธีการแยกส่ วนประกอบอนุ กรมเวลา (Decomposition method) และ วธี การปรับเรี ยบด้วย
เส้ น โค้ง เลขชี้ กํา ลัง ของโฮลต์ แ ละวิ น เทอร์ ส แบบคู ณ (Holt-Winters’ Multiplicative Exponential Smoothing
Method) พบว่า วิธีการแยกส่ วนประกอบอนุ กรมเวลามี ความแม่นยําในการพยากรณ์ดีที่สุด จึ งเลื อกวิธีน้ ี ในการ
พยากรณ์ราคามังคุด

อุปกรณ์ และวิธีการ

1. ทําการเก็บข้อมูลราคาอ้างอิงรายเดือนของวัตถุดิบไก่สดแช่แข็งจากผูส้ ่ งมอบวัตถุดิบไก่สดแช่แข็ง เป็ น
ระยะเวลา 70 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนตุลาคม 2563 โดยรวบรวมข้อมูลราคาของชิ้นส่ วนวัตถุดิบไก่
6 ส่ วนประกอบด้วย อกไก่ลอกหนังไม่มีกระดูก (Skinless Boneless Breasts, SBB) สันในไก่ (Fillets) เศษเนื้ อบด
แกะจากซี่ โครงไก่ (Chicken Carcass Meats, CCM) ตับ (Livers) หัวใจ (Hearts) และไขมันไก่ (Fat)
2. นําข้อมูลมาทําการพยากรณ์ราคาของชิ้ นส่ วนวัตถุดิบไก่สดแช่แข็ง ด้วยเทคนิ คการวิเคราะห์อนุ กรม
เวลา โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป Oracle Crystal Ball Predictor
3. ทําการเปรี ยบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ โดยพิจารณาจากค่าความคลาดเคลื่อนในรู ป
ค่าเฉลี่ยเบี่ ยงเบนสมบูรณ์ (Mean Absolute Deviation, MAD) รากที่ สองของค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง
(Root Mean Square Error, RMSE) และค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละของค่ า ความคลาดเคลื่ อ นสมบู ร ณ์ (Mean Absolute
Percentage Error, MAPE)
4. เลือกวิธีการพยากรณ์ราคาที่เหมาะสมที่ให้ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ที่ต่าํ ที่สุดมาใช้ในการ
พยากรณ์ราคาของวัตถุดิบไก่สดแช่แข็งต่อไป

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

จากการวิเคราะห์จากการพยากรณ์ราคาซื้ อวัตถุดิบไก่สดแช่แข็งทั้ง 6 ชิ้นส่ วน โดยใช้ขอ้ มูลราคาอ้างอิงราย
เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 70 เดือน ดังแสดงใน Fig. 1 พบว่า
ราคาซื้ อไก่สดแช่แข็งทุกชิ้นส่ วนมีลกั ษณะเคลื่อนไหวในทิศทางขึ้นและลงในบางช่วงเวลา โดยราคาจะเริ่ มลดลง
ในช่วงเดือนธันวาคม จากนั้นจะค่อยๆ ปรับตัวสู งขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และจะลดลงในช่วยเดือนธันวาคมอีก
ครั้ง แนวโน้มของทุกชิ้ นส่ วนจะเป็ นในลักษณะเดียวกัน รวมถึงจะขึ้นอยู่กบั ปั จจัยภายนอก เช่น โรคระบาด ราคา
อาหารสัตว์ ความต้อ งการเนื้ อไก่ จากต่ างประเทศ เป็ นต้น สาเหตุ ที่ร าคาวัต ถุ ดิบไก่ ส ดมี ร าคาตํ่าในช่ วงเดื อน
ธันวาคมถึ งเดื อ นมกราคม เนื่ อ งจากในภาคการส่ ง ออก ผูส้ ่ งมอบวัต ถุ ดิ บได้ส่ งคํา สั่ง ซื้ อสํา หรั บช่ ว งเทศกาล
คริ สต์มาสไปแล้ว ทําให้ในช่วงนี้ผสู ้ ่ งมอบวัตถุดิบต้องการขายสิ นค้าในประเทศ จึงทําให้มีการแข่งขันด้านราคา แต่
ในปี 2563 จากกราฟ (Fig. 1) จะเห็นได้ว่าราคามีแนวโน้มลดลง ซึ่ งเป็ นผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติ ด
เชื้ อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทําให้การส่ งออกชะลอตัวลง (วิจยั กรุ งศรี , 2563) ส่ งผลให้ผสู ้ ่ งมอบวัตถุดิบหลายราย
มีการแข่งขันตลาดภายในประเทศสู งมากขึ้น
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Fig. 1 Buying prices of frozen chicken raw materials from January 2015 to October 2020
จาก Fig. 1 จะเห็นได้วา่ การกระจายตัวของข้อมูลราคาซื้ อวัตถุดิบไก่สดแช่แข็งมีรูปแบบที่ไม่แน่นอน แต่ก็
มี รู ป แบบฤดู กาลเล็ก น้อ ย ดังนั้นจึ งศึ กษาเปรี ย บเที ย บวิ ธีการพยากรณ์ ด ้วยเทคนิ ค อนุ กรมเวลาทั้ง หมด 9 วิ ธี
ประกอบด้ว ยวิ ธี สํา หรั บ อนุ ก รมเวลาคงที่ 2 วิ ธี ได้แ ก่ Single moving average (SMA) และ Single exponential
smoothing (SES) วิ ธีสํา หรั บอนุ กรมเวลาที่ มีแ นวโน้ม 2 วิ ธี ได้แ ก่ Double moving average (DMA) และ Double
exponential smoothing (DES) วิธีสาํ หรับอนุ กรมเวลาที่ มีฤดูกาล 2 วิธี ได้แก่ Seasonal additive และ Holt-Winters'
additive วิธีสาํ หรับอนุกรมเวลาที่มีท้ งั แนวโน้มและฤดูกาล 2 วิธี ได้แก่ Seasonal multiplicative และ Holt-Winters'
multiplicative และวิธี ARIMA ซึ่ งใช้ได้กบั อนุกรมเวลาทุกรู ปแบบ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป Oracle Crystal Ball
Predictor (Oracle USA, Inc., 2011) และเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมซึ่ งให้ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์
ที่นอ้ ยที่สุด Table 1 แสดงวิธีการพยากรณ์ราคาซื้ อวัตถุดิบไก่สดแช่ แข็งที่เหมาะสมที่สุดและค่าความคลาดเคลื่อน
ในการพยากรณ์ Table 2 แสดงค่าพารามิเตอร์ และผลการทดสอบความน่ าเชื่ อถือของแบบจําลองพยากรณ์ จาก
Table 2 พบว่า วิธีการพยากรณ์ราคาซื้ อวัตถุดิบไก่สดแช่แข็งทั้ง 6 ชิ้นส่ วน มีค่า Durbin-Watson อยู่ระหว่าง 1.5-2.5
แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่อกัน และไม่มีสหสัมพันธ์ภายในตัวเอง (Autocorrelation) วิธีที่เหมาะสม
ที่ สุดสําหรับการพยากรณ์ราคาซื้ อของไขมันไก่ (Fat) และเศษเนื้ อบดแกะจากซี่ โครงไก่ (CCM) ได้แก่ วิธี SMA
อันดับ 1 ซึ่ งก็คือวิธีการพยากรณ์แบบง่าย (Naïve Method) นัน่ เอง จึงมีค่า Theil's U เท่ากับ 1 แสดงว่า ค่าพยากรณ์ที่
ได้มีความถูกต้องเท่ากับการคาดเดา สําหรับวิธีการพยากรณ์ราคาซื้ อของชิ้ นส่ วนอื่นๆ มีค่า Theil's U น้อยกว่า 1
แสดงว่าค่าพยากรณ์มีความถูกต้องกว่าการคาดเดา (Oracle USA, Inc., 2011)
Table 1 Forecasts and forecasting errors of frozen chicken raw material prices
Average Price RMSE
MAD
MAPE
No.
Part
Methods
(Baht/kg)
(Baht/kg) (Baht/kg)
(%)
1
2
3
4
5
6

SBB
Fillet
Liver
Heart
Fat
CCM

SARIMA(1,1,0)(0,0,1)
SARIMA(0,1,1)(1,0,0)
SARIMA(1,1,1)(1,0,1)
SARIMA(1,1,0)(0,0,1)
Single Moving Average
Single Moving Average

71.09
68.07
87.91
43.70
33.19
21.60
849

2.73
4.13
2.75
1.97
1.91
1.66

2.06
3.41
1.72
1.29
1.03
0.83

2.89%
5.00%
1.96%
2.94%
3.10%
3.82%
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Table 2 Best forecasting methods, parameters, and related statistics for frozen chicken raw material prices
No. Part
Methods
Parameter
Value Theil's U Durbin-Watson
1 SBB SARIMA(1,1,0)(0,0,1) AR(1)
0.3435
0.70
1.82
Seasonal MA(1) -0.7680
2 Fillet SARIMA(0,1,1)(1,0,0) MA(1)
-0.3188
0.97
2.16
Seasonal AR(1)
-0.0109
3 Liver SARIMA(1,1,1)(1,0,1) AR(1)
-0.7893
0.83
1.90
MA(1)
-0.8534
Seasonal AR(1)
0.5341
Seasonal MA(1)
0.0009
4 Heart SARIMA(1,1,0)(0,0,1) AR(1)
0.0767
0.91
2.09
Seasonal MA(1)
0.7256
5
Fat Single Moving Average Order
1
1.00
1.87
6 CCM Single Moving Average Order
1
1.00
1.98
ผลการพยากรณ์ราคาซื้ อไก่สดแช่ แข็งแต่ละชิ้ นส่ วนเปรี ยบเที ยบราคาซื้ อจริ งและราคาพยากรณ์ รวมถึ ง
ราคาซื้ อที่ได้จากการพยากรณ์ล่วงหน้า 12 เดือน แสดงดัง Figs. 2–7

Fat
45.59
39.48
33.37
27.26
21.16
15.05
Jan

May
Historical

Sep
Fitted

Jan
Forecast

May
Lower: 2.5%

Sep

Upper: 97.5%

Fig. 2 Actual versus forecast buying prices of fat from single moving average method

CCM
29.68
25.41
21.14
16.86
12.59
8.32
Jan

May
Historical

Sep
Fitted

Jan
Forecast

May
Lower: 2.5%

Fig. 3 Actual versus forecast buying prices of CCM from single moving average method
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Sep
Upper: 97.5%
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SBB
93.44
78.51
63.58
48.65
33.72
18.79
Jan

May
Historical

Sep
Fitted

Jan
Forecast

May
Lower: 2.5%

Sep

Upper: 97.5%

Fig. 4 Actual versus forecast buying prices of SBB from SARIMA (1,1,0)(0,0,1) model

Fillets
92.84
77.73
62.63
47.53
32.43
17.32
Jan

May
Historical

Sep
Fitted

Jan
Forecast

May
Lower: 2.5%

Sep
Upper: 97.5%

Fig. 5 Actual versus forecast buying prices of fillet from SARIMA(0,1,1)(1,0,0) model

Liver
106.53
96.15
85.78
75.40
65.03
54.65
Jan

May
Historical

Sep
Fitted

Jan
Forecast

May
Lower: 2.5%

Sep

Upper: 97.5%

Fig. 6 Actual versus forecast buying prices of liver from SARIMA(1,1,1)(1,0,1) model

Heart
53.63
46.04
38.44
30.85
23.26
15.67
Jan

May
Historical

Sep
Fitted

Jan
Forecast

May
Lower: 2.5%

Fig. 7 Actual versus forecast buying prices of heart from SARIMA(1,1,0)(0,0,1) model
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สมการพยากรณ์ราคาซื้ อรายเดือนของไก่สดแช่แข็งทั้ง 6 ชิ้นส่ วนแสดงได้ดงั นี้
1. เทคนิ ค การพยากรณ์ Single Moving Average (SMA) เป็ นวิ ธี พ ยากรณ์ เ มื่ อ มี ข ้อ มู ล มี รู ป แบบคงที่
หรื อไม่มีรูปแบบที่ชดั เจน ซึ่ งราคาของชิ้นส่ วนไก่ที่เหมาะสมกับวิธีพยากรณ์น้ ี ได้แก่ ไขมันไก่ (Fat) และเศษเนื้ อ
บดแกะจากซี่ โครงไก่ (CCM) สมการพยากรณ์ราคาแสดงได้ดงั Equation 1 (พรธิ ภา, 2562)
𝑦𝑦 + 𝑦𝑦
+ … + 𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑘𝑘+1
𝑦𝑦�𝑡𝑡+1 = 𝑡𝑡 𝑡𝑡−1 𝑘𝑘
(1)
เมื่อ 𝑘𝑘
คือ จํานวนเวลาที่ใช้คาํ นวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
𝑦𝑦𝑡𝑡
คือ ราคาซื้ อชิ้นส่ วนไก่จริ ง ณ เวลา 𝑡𝑡
𝑦𝑦�𝑡𝑡+1 คือ ราคาซื้ อชิ้นส่ วนไก่พยากรณ์ ณ เวลา 𝑡𝑡 + 1
2. เทคนิ คการพยากรณ์ SARIMA หรื อ Seasonal ARIMA เป็ นวิธีการพยากรณ์ อนุ กรมเวลาที่ ซับซ้อน
สามารถใช้ในการพยากรณ์อนุ กรมเวลาทั้งที่ มีและไม่มีองค์ประกอบแนวโน้มและฤดู กาล โดยเทคนิ คนี้ มีความ
เหมาะสมในการพยากรณ์ราคาซื้ อไก่ 4 ชิ้นส่ วน ได้แก่ อกไก่ลอกหนังไม่มีกระดูก (SBB) สันในไก่ (Fillets) ตับไก่
(Livers) และ หัวใจไก่ (Heart)
กําหนดให้

คือ ราคาซื้ อชิ้นส่ วนไก่จริ ง ณ เวลา 𝑡𝑡
𝑦𝑦�𝑡𝑡
คือ ราคาซื้ อชิ้นส่ วนไก่พยากรณ์ ณ เวลา 𝑡𝑡
𝐵𝐵
คือ backshift operator โดยที่ 𝐵𝐵𝑘𝑘 𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑘𝑘
สมการพยากรณ์ SARIMA(1,1,0)(0,0,1) ของราคาซื้ อ SBB แสดงได้ดงั Equation 2
𝑦𝑦𝑡𝑡

(1 − 𝜙𝜙1 𝐵𝐵)(1 − 𝐵𝐵)𝑦𝑦𝑡𝑡 = (1 − 𝛩𝛩1 𝐵𝐵12 )𝑒𝑒𝑡𝑡
(1 − 0.3435𝐵𝐵)(1 − 𝐵𝐵)𝑦𝑦𝑡𝑡 = (1 + 0.7680𝐵𝐵12 )𝑒𝑒𝑡𝑡
𝑦𝑦�𝑡𝑡 = 1.3435𝑦𝑦𝑡𝑡−1 − 0.3435𝑦𝑦𝑡𝑡−2 + 0.7680𝑒𝑒𝑡𝑡−12

(2)

สมการพยากรณ์ SARIMA(0,1,1)(1,0,0) ของราคาซื้ อสันในไก่ แสดงได้ดงั Equation 3
(1 − 𝛷𝛷1 𝐵𝐵12 )(1 − 𝐵𝐵)𝑦𝑦𝑡𝑡 = (1 − 𝜃𝜃1 𝐵𝐵)𝑒𝑒𝑡𝑡
(1 + 0.0109𝐵𝐵12 )(1 − 𝐵𝐵)𝑦𝑦𝑡𝑡 = (1 + 0.3188𝐵𝐵)𝑒𝑒𝑡𝑡
𝑦𝑦�𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑡𝑡−1 − 0.0109𝑦𝑦𝑡𝑡−12 − 0.0109𝑦𝑦𝑡𝑡−13 + 0.3188𝑒𝑒𝑡𝑡−1

(3)

สมการพยากรณ์ SARIMA(1,1,1)(1,0,1) ของราคาซื้ อตับไก่ แสดงได้ดงั Equation 4

(1 − 𝛷𝛷1 𝐵𝐵12 )(1 − 𝜙𝜙1 𝐵𝐵)(1 − 𝐵𝐵)𝑦𝑦𝑡𝑡 = (1 − 𝛩𝛩1 𝐵𝐵12 )(1 − 𝜃𝜃1 𝐵𝐵)𝑒𝑒𝑡𝑡
(1 − 0.5341𝐵𝐵12 )(1 + 0.7893𝐵𝐵)(1 − 𝐵𝐵)𝑦𝑦𝑡𝑡 = (1 − 0.0009𝐵𝐵12 )(1 + 0.8534𝐵𝐵)𝑒𝑒𝑡𝑡
𝑦𝑦�𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + 0.5341𝑦𝑦𝑡𝑡−12 − 0.7893𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + 0.4216𝑦𝑦𝑡𝑡−13 − 0.5341𝑦𝑦𝑡𝑡−13 + 0.7893𝑦𝑦𝑡𝑡−2 +
0.4216𝑦𝑦𝑡𝑡−14 − 0.0009𝑒𝑒𝑡𝑡−12 + 0.8534𝑒𝑒𝑡𝑡−1 −0.0008𝑒𝑒𝑡𝑡−13
(4)

สมการพยากรณ์ SARIMA(1,1,0)(0,0,1) ของราคาซื้ อหัวใจไก่ แสดงได้ดงั Equation 5

(1 − 𝜙𝜙1 𝐵𝐵)(1 − 𝐵𝐵)𝑦𝑦𝑡𝑡 = (1 − 𝛩𝛩1 𝐵𝐵12 )𝑒𝑒𝑡𝑡
(1 − 0.0767𝐵𝐵)(1 − 𝐵𝐵)𝑦𝑦𝑡𝑡 = (1 + 0.7256𝐵𝐵12 )𝑒𝑒𝑡𝑡
𝑦𝑦�𝑡𝑡 = 1.7256𝑦𝑦𝑡𝑡−1 − 0.7256𝑦𝑦𝑡𝑡−2 + 0.7256𝑒𝑒𝑡𝑡−12
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สรุ ป

จากการวิเคราะห์การพยากรณ์ราคาซื้ อวัตถุดิบไก่สดแช่แข็ง 6 ชิ้นส่ วน พบว่าวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม
ในการพยากรณ์ ราคาซื้ อวัตถุดิบไขมันไก่ และ CCM คื อ วิธี Single Moving Average โดยราคาซื้ อไขมันไก่ มีค่า
ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ RMSE เท่ากับ 1.91 บาทต่อกิโลกรัม MAD เท่ากับ 1.03 บาทต่อกิโลกรัม และ
MAPE เท่ากับ 3.10% ราคาซื้ อ CCM มีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ RMSE เท่ากับ 1.66 บาทต่อกิโลกรัม
MAD เท่ากับ 0.83 บาทต่อกิ โลกรัม และ MAPE เท่ากับ 3.82% เทคนิ คการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับการพยากรณ์
ราคาซื้ อ วัต ถุ ดิ บ SBB คื อ SARIMA (1,1,0)(0,0,1) มี ค่ า ความคลาดเคลื่ อ น RMSE เท่ า กับ 2.73 บาทต่ อกิ โ ลกรั ม
MAD เท่ากับ 2.06 บาทต่อกิ โลกรัม และ MAPE เท่ากับ 2.89% สําหรับราคาซื้ อสันในไก่ เทคนิ คการพยากรณ์ ที่
เหมาะสม คื อ SARIMA(0,1,1)(1,0,0) มี ค่าความคลาดเคลื่ อน RMSE เท่ ากับ 4.13 บาทต่ อกิ โลกรั ม MAD เท่ ากับ
3.41 บาทต่อกิ โลกรัม และ MAPE เท่ากับ 5.00% เทคนิ คการพยากรณ์ที่เหมาะสมต่อการพยากรณ์ราคาซื้ อตับไก่
ได้แก่ SARIMA(1,1,1)(1,0,1) มีค่าความคลาดเคลื่อน RMSE เท่ากับ 2.75 บาทต่อกิโลกรัม MAD เท่ากับ 1.72 บาท
ต่อกิ โลกรัม และ MAPE เท่ากับ 1.96% และเทคนิ คการพยากรณ์ที่เหมาะสมต่อการพยากรณ์ราคาซื้ อหัวใจไก่ คื อ
SARIMA(1,1,0)(0,0,1) มี ค่าความคลาดเคลื่ อ น RMSE เท่ ากับ 1.97 บาทต่ อกิ โลกรั ม MAD เท่ ากับ 1.29 บาทต่ อ
กิโลกรัม และ MAPE เท่ากับ 2.94% ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ของทั้ง 6 ชิ้นส่ วนค่อนข้างตํ่า สะท้อนถึง
ความน่าเชื่ อถือของแบบจําลองการพยากรณ์ ทั้งนี้ โรงงานกรณี ศึกษาสามารถนําผลการศึกษานี้ เพื่อนําไปใช้ในการ
วางแผนและในการต่อรองราคาวัตถุดิบไก่สดกับผูส้ ่ งมอบ รวมถึงใช้ในการวางแผนการจัดซื้ อวัตถุดิบให้เหมาะสม
ต่อไป อนึ่ ง เนื่ องจากราคาวัตถุดิบไก่สดแช่แข็งได้รับผลกระทบจากปั จจัยภายนอกอื่นๆ ที่ ไม่สามารถควบคุมได้
โรงงานกรณี ศึกษาต้องตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์อยู่เสมอ หากค่าความคลาดเคลื่อนของการ
พยากรณ์ มีแนวโน้มเพิ่ มสู งขึ้ น โรงงานกรณี ศึกษาจะต้องทําการวิเคราะห์อนุ กรมเวลาเพื่ อปรั บแบบจําลองการ
พยากรณ์ใหม่ เพื่อให้การพยากรณ์ราคาซื้ อวัตถุดิบไก่สดแช่แข็งมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
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Abstract
Salt is commonly used in deep-fried food as a universal flavor improver to reduce
bitterness but increase sweet and umami tastes. The effects of salt on palm oil deterioration
during deep-fat frying were investigated. Three levels of sodium chloride (0, 1.5 and 3%) were
added in pork during marinated. The quality indices of fried oil [color, acid value (AV) and
peroxide value (PV)] were determined. From the experiment, it was found that 3% NaCl friedpork oil showed cleaner appearance with higher lightness (L*) value and higher PV values
during frying than other two samples (0 and 1.5% NaCl fried-pork oil). Increasing amount of
salt to 1.5 and 3% NaCl, 2-fold of peroxide value was increased compared with 0% NaCl. AV
values were little increased in all samples during continuous frying for 8 hrs, which 0% NaCl
fried-pork oil has the highest AV value of 1.96 mg KOH/g at 8 hrs. Therefore, it could suggest
that salt had little effect on the hydrolysis reaction; however, it had much influenced on the oil
oxidation parameters, in particular PV values. Therefore, using of salt in meat needs to be
aware since it could accelerate the oil deterioration during deep-fat frying.
Keywords: Deep-fat frying, Frying oil quality, Marinated pork, Oxidation, Sodium chloride
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Introduction

Deep-fat frying can be defined as a process of soaking food in hot vegetable oil at a
temperature of 150–200°C. Fried foods are popular among consumers because of their crispy
texture, attractive aroma and desirable sensory attributes. As deep-fat frying is performed at
high temperature and mostly in the presence of air and moisture; the frying oil undergoes
physical and chemical deteriorations resulting in adverse effects on quality of fried food and
may be harmful to human health. During frying process, the chemical reactions including
hydrolysis, oxidation, and polymerization of oil are commonly occurred and produce volatile
or nonvolatile compounds (Choe and Min, 2007). Highly hydrolyzed and oxidized oils caused
the degradation of oil quality and absorbed by the fried food. Quality, safety and shelf-life of
fried foods thus depend upon the quality of the oil used for frying. To reduce cost, most food
industry, restaurant, street vendors reuse the deep-fried oil for further frying without discarding
it. Repeated heating of the oil accelerates oxidative degradation of lipids, forming hazardous
reactive oxygen species and depleting the natural antioxidant contents of the cooking oil
(Leong et al., 2015). Reused frying oil can make toxic formed that effect to human such as
polar compounds, hydrogen peroxide and PAHs, which cause heart disease, high blood
pressure or cancer (Fernquest, 2013).
With the rapid economic growth and food structure change, meat and meat products
have become daily food for consumers. In particular, fried meat products are becoming
increasing popular in home, restaurant and industry due to their unique qualities. Sodium
chloride which is commonly known as salt is one of the most widely used in meat products to
enhance sensory properties (flavor, texture and color) and water holding capacity, contributing
to the extraction of myofibrillar protein to increase tenderness and juiciness, as well as extend
the shelf-life of meat products (Albarracín et al., 2011). Thus, salt is an essential compound to
achieve desire product quality. On the other hand, salt is known as prooxidant which can be
detrimental to fried meat and frying oil due to the sodium ion can replace the iron ions in
myoglobin molecules, thus iron ions are released and accelerate the oxidation (Bess, 2011).
Chu and Luo (1994) studied effect of flour dough components (water, sugar and salt) on oil
deterioration during deep-fat frying found that, water has the highest impact on oil
deterioration, followed by salt and sugar thus, it can be promoted that salt can deteriorate the
oil quality. Most of previous studies have been focused on the advantages of salt in maintaining
or improving the quality of meat products, but there are limit information on the effects of salt
on oil degradation during repeated frying. Therefore, the aim of this work was to examine the
effect of sodium chloride content in the marinated pork on the quality of palm oil after deepfat frying. The research results were utilized preliminary information in food industry and
household for reducing chloride which affect to oil deterioration.
Materials and Methods
Sample preparation
Fresh sirloin pork and salt were purchased from a local grocery store in Bangkok, Thailand.
Pork samples were cut into small pieces (1×1×8 cm) and marinated with salt (no other seasonings
are added) at three levels (0, 1.5 and 3% w/w) because these are common amounts of salt added in
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the meat product. Salt marinated meat samples were kept at 4°C for 20 hours before frying. For
frying process, 150 g marinated sirloin pork was fried in palm oil (2 L) into temperaturecontrolled deep fryer (FRI-4050, Fritel, Thailand), at temperature 180 ± 5°C for 20 minutes for
each batch (2 minutes for frying and 18 minutes waiting for next frying). Each repeated frying
consisted of 24 frying batches repeatedly conducted in 8 hours. Frying oil sample was collected
in quantity of 200 mL at 20 minutes, 2, 4, 6 and 8 hours, the fresh oil samples was added 200
mL to the fryer after each collection to maintain the volume of oil throughout the frying. The
frying oil samples were stored in the amber bottle at -20°C until being analyzed.
Color measurement
All frying oil samples were determined the color values (L*, a*, b*: CIELAB values)
using colorimeter (Ultrascan pro) with D65 illuminant at 10° observation.
Acid value
The amount of acid value in oil samples were also determined based on the methods of
(AOCS., 1999a). Weight the oil sample 5 g into 500 mL Erlenmeyer flask. Then, oil sample
was mixed with 70 mL of methanol and 1 mL of phenolphthalein. After that, titrated with 0.5
M KOH until first pink color appear. Acid value was calculated from the Equation 1.
Acid value, expressed as mg KOH/g of fatty acid
=

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑥𝑥 0.5 𝑀𝑀 𝑥𝑥 56.10
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑔𝑔)

(1)

Where M = molarity of accurately standardized potassium hydroxide solution.
Peroxide value
The amount of peroxide value in oil samples were also determined based on the
methods of (AOCS., 1999b). Weight the oil sample 5 ± 0.05 g into a 250 mL glass stoppered
Erlenmeyer flask. Then, added 30 mL of the acetic acid: chloroform solution (3:2) and 0.5 mL
of saturated potassium iodine solution. Swirl the flask 1 minute in dark and added 30 mL of
deionized water immediately. Titrate with 0.01 N sodium thiosulfate. Next, added 2 mL of 1%
starch solution and titrate until the blue color disappears. Accurately peroxide value was
calculated as the mL of titrant in the oil sample.
Peroxide value (milliequivalents peroxide/1000 g sample) with Equation 2;

=

(𝑆𝑆−𝐵𝐵) 𝑥𝑥 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝑁𝑁) 𝑥𝑥 1000
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑔𝑔)

Where S = titration of sample (mL); B = titration of blank (mL)

857

(2)

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Statistical analysis
A randomized complete block design was used in this study. All experiments were
conducted in duplicate. Statistical analysis was performed using Duncan’s multiple range test
using the SPSS 25.0 for windows with significance decided at the 95% confidence level.
Results and Discussion
In present study, quality indices including appearance, color, peroxide value and acid
value of frying oil that used to conduct frying of pork at three different levels of salt 0, 1.5 and
3%) were determined.
Appearance and color of frying oil during deep-fat frying
The appearance color values (L*, a* and b* values) of frying oil that used to conduct
frying of pork contained salt at the levels of 0, 1.5 and 3% NaCl oil are shown in Table 1. The
lower lightness and higher redness of all frying oil samples showed a significant decrease with
longer frying time. Frying oil samples in all three levels of salt which were collected at 20 min
were still similar to fresh oil. However, after 2 hr frying, the appearance and the color values
of frying oil in three treatments were apparently darken by increasing the redness while the
lightness were greatly decreased. Darkening of fried oil during the frying period is mostly be
blamed from the combination of oxidation and polymerization which developed the
non-volatile decomposition product pigments and alpha- or beta- unsaturated carbonyl
compounds formed when fatty acids is oxidized and thermally decomposed (Nayak et al.,
2015). Moreover, the gradual increase the darkness of frying oil during the frying period may
attributed due to the Maillard reaction and the movement of brown pigments from the fried
products into frying oil (Sulieman et al., 2006).
From our result, it was surprised that 0% NaCl fried-pork oil had very dark color in
particular after 4 hr. When finished frying (after 8 hr), the redness value of 0% NaCl fried-pork
oil were much higher while the lightness and yellowness were much lower than those of
1.5 and 3% NaCl fried-pork oils. This could be due to salt could increase water-holding
capacity of meat. Chloride ion (Cl-) that dissociated from salt caused the increase of negative
charge of myosin protein in meat resulting in the increase of meat swelling and water holding
capacity (Aberle et al., 2001). Moreover, salt-solubilized myofibrillar proteins form a sticky
exudate on the surface of meat which bind together via hydrophobic interaction upon cooking
formed a matrix of heat-coagulated protein which entraps free water inside the meat during
frying (Yusop et al., 2011). Therefore, 3% NaCl pork had only smaller amount of free water
evaporated while 0% NaCl pork had larger amount of free water evaporated from meat piece
during frying. This evaporated water caused thermal hydrolysis reaction by attacking the ester
linkage of triacylglycerols and later produces di- and mono-acylglycerols, glycerol and fatty
acids (Choe and Min, 2007). Larger amounts of evaporated water, more oil is hydrolyzed
rapidly caused the formation of free fatty acids which is oxidized and further thermally
decomposed to possibly form nonvolatile decomposition brown pigment (Omer et al., 2014).
Moreover, the iron-binding sarcoplasmic protein such as myoglobin and hemoglobin
(Britannica, 2017) could be leached in oil during frying and accelerate the oxidation of oil
during frying. This could explain why 0% NaCl fried-pork oil had the most darkness in color
during frying period when compared with those 1.5 and 3% NaCl-fried pork oil samples.
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Table 1 Color of 0, 1.5 and 3% NaCl fried-pork oil during frying for 8 hours
Deep-fat frying
time

0 hr

20 min

2 hr

4 hr

0% NaCl
Appearance

1.5% NaCl
Color

Appearance

3% NaCl
Color

Appearance

Color

L* : 95.35±0.72

L* : 96.49±0.76

L* : 96.51±1.51

a* : -9.15±0.03

a* : -9.67±0.05

a* : -8.05±0.16

b* : 47.61±0.51

b* : 46.48±1.30

b* : 45.45±1.26

L* : 94.36±0.15
a* : -7.66±0.13

L* : 94.21±0.11
a* : -7.57±0.07

L* : 95.06±0.46
a* : -6.53±0.03

b* : 55.19±0.88

b* : 54.17±1.10

b* : 48.07±0.30

L* : 78.53±0.47
9.65±0.36

L* : 87.48±0.82
a* : -0.67±0.72

L* : 89.23±0.49
a* : -1.11±0.28

b* : 79.98±0.44

b* : 66.67±2.14

b* : 64.46±0.80

L* : 60.50±0.53

L* : 86.24±0.25

a* : 29.01±0.41

L* : 83.07±0.67
a* : 4.95±0.67

b* : 90.70±0.30

b* : 77.04±1.14

b* : 74.47±0.82

a* :
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Table 1 (continued).
L* : 38.26±0.58
6 hr

8 hr

a* : 38.41±0.33

L* : 78.52±0.47
a* : 10.27±0.36

L* : 82.11±0.24
a* : 8.04±0.21

b* : 64.52±1.01

b* : 84.84±0.32

b* : 83.30±0.27

L* : 27.48±0.28

L* : 79.77±0.32

a* : 38.39±0.09

L* : 75.49±0.59
a* : 13.56±0.54

b* : 46.58±0.53

b* : 87.91±0.60

b* : 88.58±0.57
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Acid value and peroxide value of frying oil during deep-fat frying
The acid value is the most prominent indicator of oil quality and widely used in
international regulations. For public health concerns, the content of acid value in frying oil are
no more than 2.0 mg KOH/g (Chen et al., 2013). As shown in Fig. 1, acid values of all collected
frying oil samples in the present study were still lower than 2.0 mg KOH/g. Acid value and
peroxide value of 0, 1.5 and 3% NaCl fried-pork oil which was collected during
8 hours
frying are shown in Fig. 1 and 2, respectively. Acid value is the value used to determine the
quality of the oil during frying indicated the amount of free fatty acids those hydrolyzed from
triacylglycerol through thermal hydrolysis reaction. As expected, 0% NaCl fried-pork oil
showed higher acid value than 1.5 and 3% NaCl fried-pork oil throughout the frying period, in
particular after frying for 4 hours. This could be due to more amount of water is evaporated
from 0% NaCl pork during frying as explain in previous section. Increasing amount of salt to
3% did not much influenced the acid value of oil during frying period when compared with
1.5% salt addition in meat.
Acid value (mg KOH/g)

2.5
2
1.5
1

ns

ns

a

ns

a

a
b

b
b

b
b

b

1.5% NaCl
3% NaCl

0.5
0

0% NaCl

0 hr

20 min

2 hr

4 hr

6 hr

8 hr

Frying time

Fig. 1 Acid value (mg KOH/g) of frying oil after frying for 8 hours
a-b
Mean values within vertical row with different subscripts indicate a significant difference
(p ≤ 0.05).
ns
No significant difference (p > 0.05)
The peroxide value is the most commonly used to measure of oxidation degradation.
If the peroxide value is high, the hydroperoxide is formed increased or may be reduced due to
degradation that the affect to causing the rancid smell (Gordon, 2004). The peroxide value is
the value used to determine the quality of the oil during frying indicated the amount of
hydroperoxide which the product of primary oxidation. From our result, peroxide value of all
collected frying oil samples increased between 0-4 hours after that decreased due to
hydroperoxide decomposed. Increasing amount of salt to 1.5 and 3% NaCl, 2-fold of peroxide
value was increased compared with 0% NaCl. This could be due to sodium ions (Na+) can
replace the iron ions (Fe2+) that contained in the heme inside the animal tissue, and iron ions
(Fe2+) are released to accelerating oxidation by accelerating the decomposition of
hydroperoxide (ROOH) and cause peroxyl radical (ROO•). Therefore, peroxyl radical (ROO•)
could be reacts with new polyunsaturated fatty acids (PUFA) formed to hydroperoxide again
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and breakdown to free radicals which these free radicals can continue to cause oxidation
reaction (Min, 2006; Bess, 2011).
Peroxide value (meq/kg)

14
10

a

8
6
4
2
0

a

a

12

b
ns
0 hr

a
b

a

a
a

b

b

a

a

b

b
20 min

0% NaCl
1.5% NaCl
3% NaCl

2 hr

4 hr

6 hr

8 hr

Frying time

Fig. 2 Peroxide value (meq/kg) of frying oil after frying for 8 hours
a-b
Mean values within vertical row with different subscripts indicate a significant difference
(p ≤ 0.05).
ns
No significant difference (p > 0.05)
Conclusions
Overall results suggested that only one parameter in particular color or peroxide value
could not be used as an indicator of oil quality deterioration. Thus, it must consider multiple
parameters to judge the quality of frying oil. The presence of salt in meat could maintain the
appearance of oil due to lower thermal hydrolysis, however salt could definitely accelerate
oxidation resulting in deterioration of oil quality, but salt can maintain the quality of the oil in
the color as the color of the fresh oil. Therefore, the amount of salt as well as the repeated
frying cycles need to be minimized as possible.
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บทคัดย่ อ

การวิเคราะห์คุณภาพของเบียร์ขา้ วสาลีเสริ มมอลต์ขา้ วไรซ์เบอร์ รี่ ใช้สายพันธุ์ของยีสต์ในการหมักทั้งหมด 3 สาย
พันธุ์ได้แก่ WB-06, S-04 และ T-58 พบว่าเบียร์ ที่หมักโดยเชื้อทั้ง 3 สายพันธุ์น้ ี มีปริ มาณเอทิลแอลกอฮอล์ และสี ที่ใกล้เคียง
กัน ผลิตภัณฑ์เบียร์ ที่หมักโดยยีสต์สายพันธุ์ T-58 มีสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดสู งที่สุดอยูท่ ี่ 437 ± 21 mg/L GAE ผลการ
วิเคราะห์ค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP และ DPPH Radical Scavenging Activity ของเบียร์ ที่หมัก
โดยยีสต์สายพันธุ์ T-58 มีค่าสู งที่สุดเท่ากับ 101 ± 6 mg FeSO4 equivalent และ 80.94% ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์น้ าํ ตาล
โดยวิธี HPLC ยีสต์แต่ละสายพันธุ์มีความสามารถในการบริ โภคนํ้าตาลที่แตกต่างกันโดยสายพันธุ์ T-58 มีความสามารถใน
การใช้น้ าํ ตาลสูงที่สุด จากงานวิจยั พบว่ายีสต์สายพันธุ์ T-58 มีส่วนช่วยในการเพิ่มคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เบียร์ขา้ วสาลี
เสริ มไรซ์เบอร์รี่ อีกทั้งการเสริ มข้าวไรซ์เบอร์รี่สามารถทําให้เบียร์ขา้ วสาลีมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงขึ้นอีกด้วย
คําสําคัญ: การต้านอนุมูลอิสระ, ข้าวไรซ์เบอร์รี่, เบียร์ขา้ วสาลี, Saccharomyces cerevisiae

Abstract

Quality analysis of wheat beer mixed with riceberry rice fermented by using three strains of yeast; WB-06, S-04,
and T-58 showed similar results in %ABV and color. However, it was found that the T-58’s beer had the highest total
polyphenolic content at 437 ± 21 mg / L GAE. The results of antioxidant assay tested by FRAP and DPPH Radical
Scavenging methods of T-58’s beer activity were also highest at 101 ± 6 mg FeSO4 equivalent and 80.94% respectively.
Sugar analysis results by HPLC also showed the highest sugar consumption of T-58 yeast. The T-58 strain yeast had a high
quality to be used to improve wheat beer production in addition riceberry rice malt can enhance the nutritional quality of
wheat beer.
Keywords: antioxidant activity, riceberry rice, Saccharomyces cerevisiae, wheat beer
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คํานํา

ปั จจุบนั ประเทศไทย มีแนวโน้มในการบริ โภคเบียร์ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เบียร์ ขา้ วสาลีเป็ นเบียร์ที่
ใช้ขา้ วสาลีในกระบวนการผลิตแทนข้าวบาร์เลย์ เบียร์ขา้ วสาลีมีการแข่งขันกันในตลาดระดับโลกที่สูง งานวิจยั ของ
Reginal et al. (2012) ได้กล่ า วไว้ว่า ข้า วนั้นมี ศ ักยภาพที่ จะใช้ใ นการผลิ ต เบี ยร์ ไ ด้แ ละสามารถก่ อให้ประโยชน์
เพิ่มเติม เช่น สี , การต้านอนุมูลอิสระ, รสชาติ และกลิ่น ซึ่ งสามารถดึงดูดผูบ้ ริ โภครายใหม่ได้
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Oryza sativa L.) เป็ นข้าวซึ่ งเกิดการผสมต่างสายพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลและข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 ซึ่ งเป็ นพืชเศรษฐกิ จทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย (Poosri et al., 2019) ข้าวไรซ์เบอร์ รี่มีสารต้าน
อนุมูลอิสระที่สูง และมีสารแอนโทไซยานิ นซึ่ งเป็ นสารสี ที่ให้สีม่วง, แดง และนํ้าเงิน ทําให้เบียร์ ขา้ วสาลีมีสีท่ีต่าง
จากเบียร์ชนิดอื่นได้ (Suttiarporn et al., 2016)
ในงานวิจยั นี้ จะทําการผลิตเบียร์ โดยใช้ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ที่แตกต่างกันทั้งหมด 3 สายพันธุ์
ได้แก่ WB-06 S-04 และ T-58 โดยยีสต์เหล่านี้ ในทางการค้าจะมีการดัดแปลงสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับประเภทของ
เบียร์ ที่ผลิตโดยที่ WB-06 ใช้ในการผลิตเบียร์ ขา้ วสาลี S-04 ใช้ในการผลิตเบียร์ ประเภท Stout และ T-58 ใช้ในการ
ผลิตเบียร์ประเภท IPA
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของยีสต์ S. cerevisiae ต่างสายพันธุ์โดยหมักในวัตถุดิบและ
สภาวะที่เหมือนกัน เพื่อตรวจสอบว่าสายพันธุ์ของยีสต์ที่ต่างกันจะให้ผลลัพธ์ของเบียร์ที่แตกต่างกันหรื อไม่ อีกทั้ง
ยังสามารถนํามาปรับใช้ในอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ มเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ และตอบสนองของต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค

อุปกรณ์ และวิธีการ
การผลิตไรซ์ เบอร์ รี่มอลต์
การผลิ ต ไรซ์ เ บอร์ รี่มอลต์ด ัด แปลงตามวิ ธีการของ ยุพ กนิ ษ ฐ์ (2550) โดยนํา เมล็ด ข้า วไรซ์ เบอร์ รี่ 1.5
กิโลกรัม ล้างทําความสะอาดด้วยนํ้า และแช่ในนํ้าที่ อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง นําเมล็ดข้าวออกมาตากลม
เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมงเพื่อให้เมล็ดข้าวได้รับออกซิ เจน จากนั้นทําขั้นตอนข้างต้นซํ้าจนครบ 48 ชัว่ โมง เมื่อเสร็ จสิ้ น
ขั้นตอนข้างต้นแล้วนําเมล็ดข้าวมาทําการงอก โดยนําเมล็ดข้าวใส่ ในถาด คอยควบคุมความชื้ นโดยการพรมนํ้า และ
นําไปไว้ในที่มืดที่อุณหภูมิหอ้ ง สังเกตการงอกของเมล็ดข้าวโดยให้ความยาวของรากมีความยาวประมาณ 1 เท่าของ
เมล็ดข้าว เมื่อเสร็ จสิ้ นขั้นตอนนี้แล้ว นําข้าวที่งอกไปให้ความร้อนที่ 55 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงเพื่อเป็ น
การหยุดการเจริ ญของเมล็ดข้าว แล้วชัง่ นํ้าหนักของมอลต์ขา้ วไรซ์เบอร์รี่ภายหลังจากการอบแห้งเพื่อนําไปใช้ต่อใน
กระบวนการทํานํ้าเวิร์ท
การเตรี ยมหั วเชื อ้ เริ่ มต้ น
งานวิจยั นี้ ใช้เชื้ อยีสต์ S. cerevisiae แบบแห้ง ประเภท Top-fermenting มาใช้ในการหมักเบี ยร์ ท้ งั หมด 3
สายพันธุ์ ได้แ ก่ Safbrew WB-06, SafeAle S-04 และ Safbrew T-58 (Fermentis, Marcqen-Barœul Cedex, France)
เตรี ยมโดยการนําเชื้ อยีสต์แห้งแต่ละสายพันธุ์ ปริ มาตร 0.5 กรัม ใส่ ลงในอาหารเลี้ยงเชื้ อชนิ ด Yeast extract – Malt
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extract (YM) broth ปริ มาตร 100 มิลลิลิตร เพื่อทําการปลุกเชื้ อ จากนั้นถ่ายเชื้ อที่ผ่านการปลุกเชื้ อแล้ว ลงในอาหาร
Malt extract (ME) broth นําไปเพาะเลี้ยงโดยใช้เครื่ องเขย่าควบคุมอุณหภูมิที่ 30 องศาเซลเซี ยส ความเร็ ว 120 รอบ
ต่อนาทีเป็ นเวลา 18–24 ชัว่ โมงเพื่อให้ยีสต์เจริ ญอยูใ่ นระยะแบ่งตัว
การเตรี ยมนํา้ เวิร์ท
เตรี ยมนํ้าเวิร์ทโดยต้มนํ้า 20 ลิตร ให้ได้อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซี ยส นํามอลต์ท้ งั หมด 5 กิโลกรัม แบ่งเป็ น
มอลต์ขา้ วสาลี 4 กิ โลกรัม และมอลต์ขา้ วไรซ์เบอร์ รี่ 1 กิ โลกรัม ต้มเป็ นเวลา 10 นาที เพิ่มอุณหภูมิเป็ น 53 องศา
เซลเซี ยส ต้มต่อเป็ นเวลา 30 นาที เมื่อครบแล้วเพิ่มอุณหภูมิเป็ น 63 องศาเซลเซี ยส ต้มเป็ นเวลา 30 นาที จากนั้นเพิ่ม
อุณหภูมิเป็ น 72 องศาเซลเซี ยส ต้มเป็ นเวลา 30 นาที และเพิ่มอุณหภูมิเป็ น 78 องศาเซลเซี ยส ต้มต่อเป็ นเวลา 15
นาที ทําการแยกเศษมอลต์ออกให้เหลือเพียงนํ้าเวิร์ท จากนั้นนํานํ้าเวิร์ทไปต้มฆ่าเชื้อโดยการต้มเดือดที่อุณหภูมิ 95
องศาเซลเซี ยสเมื่อนํ้าเดือดให้จบั เวลา 60 นาที ในขั้นตอนนี้ จะใช้ฮอปส์สายพันธุ์ SAAZ ปริ มาตร 10 กรัม ใส่ ตอน
เริ่ มต้นเมื่อนํ้าเดือด และ 5 นาทีสุดท้ายของการต้มจะใส่ ฮอปส์สายพันธุ์ Huell Melon อีก 20 กรัม เพื่อเพิ่มความหอม
(Ceccaroni et al., 2019)
กระบวนการหมักเบียร์
นํานํ้าเวิร์ทที่ได้ผา่ นการวัดค่า Total soluble solid แล้ว แบ่งใส่ ถงั หมักทั้งหมด 3 ถัง ถังละ 5 ลิตร นับจํานวน
เซลล์ยีสต์ในอาหาร ME broth โดยใช้สไลด์นบั จํานวนเซลล์ (haemacytometer) เมื่อนํ้าเวิร์ทเย็นตัวลงแล้วจึงทําการ
เติมหัวเชื้อที่ความเข้มข้น 107 CFU/mL ปริ มาตร 100 มิลลิลิตร ด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ สายพันธุล์ ะหนึ่งถัง จากนั้นนํา
แต่ละถังไปหมักที่ อุณหภูมิ 18 องศาเซลเซี ยส ทําการหมักเป็ นเวลา 10 วัน เมื่อครบแล้วทําการย้ายถังหมัก ทําการ
หมักต่อเป็ นเวลา 7 วัน ในขั้นตอนการผลิตก๊าซในเบียร์ ทาํ ได้โดยเติมนํ้าตาลเด็กซ์โตสลงในถังหมักแต่ละถัง บรรจุ
เบียร์ลงขวดแก้วสี ชาขนาด 330 มิลลิลิตร ปิ ดฝาขวดให้สนิท บ่มที่อุณหภูมิ 18 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 3 วัน เมื่อได้
ความซ่ าและฟองตามที่ตอ้ งการแล้ว ทําการพาสเจอร์ ไรซ์ท้ งั บรรจุภณ
ั ฑ์โดยใช้ความร้อนที่ 63 องศาเซลเซี ยส เป็ น
เวลา 10 นาที เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส เมื่อเบียร์ เย็นตัวทําการวัดค่า Total soluble solid อีกครั้ง และนําไป
วิเคราะห์คุณภาพของเบียร์
การวิเคราะห์ คุณภาพของเวิร์ทและเบียร์
การวิเคราะห์สีของเบี ยร์ จะทําตามวิธีมาตรฐานของ European Brewery Convention (EBC) (Koren et al.,
2020) โดยใช้สูตรคํานวณสี ของเบียร์ คือ EBC = 25 × D × A430 โดยค่า D เป็ นค่าความเจือจางของตัวอย่างที่นาํ มาวัด
และ A430 เป็ นค่าการดูดกลืนแสงที่วดั ได้ที่ 430 นาโนเมตร
การวิเคราะห์ปริ มาณเอทิลแอลกอฮอล์ดว้ ยเทคนิ คแก๊สโครมาโตกราฟี โดยใช้เครื่ องแก๊สโครมาโตกราฟี
(GC-2014, Shimadzu) ต่อกับ Auto injector (AOC-20i) ใช้คอลัมน์ DB-1 (Agilent J&W GC Column) โดยเทียบผล
กับกราฟมาตรฐานเอทานอลที่มีสารละลายมาตรฐานโพรพานอลเป็ นสารละลายมาตรฐานภายใน
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การวิเคราะห์ Total polyphenolic content (TPC) ของเวิร์ทและเบี ยร์ จะตรวจสอบโดยวิธี Folin-Ciocalteu
และจะแสดงอยู่ในรู ปของ mg/L ของกรด gallic (ฤทัย ทิ พ ย์ และคณะ, 2558) ทํา ได้โ ดยนํา ตัวอย่า งปริ มาตร 1
มิลลิลิตร ผสมเข้ากับสารละลาย Na2CO3 stock ปริ มาตร 2 มิลลิลิตร และผสมสารละลาย Folin stock ปริ มาตร 1
มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันและทิ้งไว้ให้เกิดปฏิ กิริยาที่อุณหภูมิห้องในที่ มืดเป็ นเวลา 25 นาที นําไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ 750 นาโนเมตร เที ยบกับกราฟมาตรฐานกรดแกลลิ ก โดยผลของค่ า TPC จะถูกนํามาใช้ในการประเมิ น
ความสามารถในการต้านอนุ มูลอิ สระของตัวอย่างเวิร์ ทและเบี ยร์ โดยใช้วิธีทดสอบทั้งหมดสองวิธีไ ด้แ ก่ 2,2diphenyl-1-picrilidrazyl (DPPH) และ The Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP)
การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระจะดัดแปลงจากวิธีการของ ฤทัยทิพย์ และคณะ (2558) โดยวิธี DPPH ทํา
ได้โดยนําตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย DPPH 2 มิลลิลิตร ทิ้งให้เกิดปฎิกิริยาในที่มืดเป็ นเวลา 30 นาที ทํา
การวัด ค่ า การดู ด กลื น แสงที่ 517 นาโนเมตร กับ เมทานอล โดยใช้เ ครื่ อ ง Spectrophotometer เที ย บกับ กราฟ
มาตรฐาน Ascorbic acid แสดงผลเป็ นค่า %Radical scavenging วิธี FRAP ทําได้โดยนําตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร ผสมกับ
สารละลาย FRAP 2 มิลลิลิตร จากนั้นทิ้งไว้ให้เกิดปฎิกิริยาในที่มืดเป็ นเวลา 30 นาที นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
593 นาโนเมตร กับ Acetate Buffer เทียบกับกราฟมาตรฐาน Ferrous sulfate (FeSo4)
การวิเคราะห์น้ าํ ตาลในเบียร์ จะดัดแปลงจากวิธีการของ Grembecka et al. (2014) โดยจะทําการตรวจสอบ
นํ้า ตาล 3 ชนิ ด ได้แ ก่ กลู โ คส มอลโทส และ ฟรั ก โทส ด้ว ยเทคนิ ค High performance liquid chromatography
(HPLC) โดยใช้คอลัมน์ชนิ ด Benson polymeric (BP-8000 H+) ซึ่ งมีน้ าํ กลัน่ เป็ น mobile phase ที่อตั ราการไหล 0.5
มิลิลิตร ต่อนาที และอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซี ยส ปริ มาตรในการฉี ด 20 ไมโครลิตร ทําการฉี ดเป็ นเวลา 30 นาที ต่อ
ตัวอย่าง
การทดสอบทางประสาทสั มผัส
การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส ดําเนิ นการทดสอบแบบ Hedonic Scaling 9 point ซึ่ งดําเนิ นการโดยใช้ผู ้
ชิ มที่ผ่านการเรี ยนรู ้การทดสอบทางประสาทสัมผัสแล้วทั้งหมด 20 คน แบ่งเป็ นผูห้ ญิง 10 คน และผูช้ าย 10 คน ทํา
การทดสอบภายในห้องปฏิบตั ิการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยทดสอบในหัวข้อ สี กลิ่น รสชาติ ความขม และ
ความชอบโดยรวม
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม Minitab (version 18) โดยใช้แผนวิเคราะห์แบบความแปรปรวนทาง
เดียว (ANOVA) ซึ่ งแสดงในรู ปของค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของการวิเคราะห์ ปริ มาณแอลกอฮอล์ ของเวิร์ทและเบียร์
จากการวิเคราะห์ปริ มาณแอลกอฮอล์ของเวิร์ทและเบียร์ ขา้ วสาลีเสริ มข้าวไรซ์เบอร์ รี่ที่ผ่านการหมักโดย
เชื้ อ S. cerevisiae ที่ ต่างสายพันธุ์กนั ได้แก่ WB-06, S-04 และ T-58 พบว่าค่าแอลกอฮอล์ของทั้ง 3 สายพันธุ์มีค่าที่
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ใกล้เคียงกันดังที่แสดงใน Table 1 ซึ่ งผลของค่าปริ มาณแอลกอฮอล์สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Nele et al. (2019) ซึ่ ง
ได้มีการผลิตเบียร์ ขา้ วสาลีที่หมักโดยเชื้ อ WB-06 พบว่ามีค่าปริ มาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ประมาณ 5% และค่า pH อยู่ที่
4 อย่างไรก็ตามวัตถุดิบหลักของงานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นมอลต์ขา้ วสาลีผสมไรซ์เบอร์ รี่ ทําให้ได้ค่าแอลกอฮอล์ที่ไม่สูง
มากนัก สําหรับผลของค่าสี ของเบียร์ขา้ วสาลีผสมไรซ์เบอร์รี่ที่หมักโดยเชื้ อต่างสายพันธุ์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ตาม
วิธีมาตรฐานของ European Brewery Convention (EBC) ดังแสดงอยูใ่ น Table 1
Table 1 Wort and wheat beer quality attributes fermented by different strain of S. cerevisiae
Parameter
Wort
WB-06
S-04
T-58
pH
6.48 ± 0.1A
4.08 ± 0.1C
4.11 ± 0.1B
3.74 ± 0.1D
Alcohol (%ABV)
3.78 ± 0.1a
3.72 ± 0.1b
3.44 ± 0.1c
Color (EBC-U)
14.09 ± 0.07A
14.57 ± 0.13A
8.99 ± 0.3B
Total soluble solid
11.5 ± 0.7a
4.90 ± 1.56b
4.5 ± 0.7b
5.1 ± 1.27b
(Brix%)
All values are expressed as means ± standard deviation (n = 3); EBC-U: European Brewery Convention Units.
Values in the same row followed by a different letter are statistically different (p < 0.05)
ผลการวิเคราะห์ สารต้ านอนุมลู อิสระในเวิร์ทและเบียร์
จากผลการวิเคราะห์ค่าปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดและสารต้านอนุมูลอิสระในเวิร์ทและเบียร์ ดัง
แสดงใน Table 2 ผลิตภัณฑ์เบียร์ ขา้ วสาลีเสริ มข้าวไรซ์เบอร์ รี่ที่หมักโดยเชื้ อ WB-06, S-04 และ T-58 มีค่าปริ มาณ
ของสารประกอบฟี นอลิกอยู่ที่ 422±28, 432±13 และ 437±21 mg/L ตามลําดับ และ ใน Table 2 ยังแสดงให้เห็ นว่า
ค่าปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกมีค่าลดลงจากเวิร์ทสู่ เบี ยร์ เนื่ องจากในสภาวะที่ อุณหภูมิต่าํ สารประกอบฟี นอลจะ
ตกตะกอน อีกทั้งสารประกอบฟี นอลิกยังมีความสัมพันธ์กบั ค่าการต้านอนุ มูลอิสระอีกด้วย ซึ่ งในปั จจุบนั ยังไม่มี
รายงานวิจยั ที่แสดงค่าปริ มาณของสารประกอบฟี นอลิกของเบียร์ ขา้ วสาลีเสริ มไรซ์เบอร์รี่ที่หมักโดยยีสต์สายพันธุ์
ข้างต้น แต่พบว่าผลของสารประกอบฟี นอลิกในเบียร์ ขา้ ว มีค่าเท่ากับ 228±15 mg/L (Ceccaroni et al., 2019) ซึ่ งค่า
ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดในเบียร์ ชนิ ดนี้ มีค่าที่สูง สาเหตุหลักมาจากข้าวไรซ์เบอร์ รี่ที่เสริ มไปในเบี ยร์
เป็ นสารประกอบจําพวก Polyphenol สารประกอบที่ได้จากการหมักของยีสต์แต่ละสายพันธุ์มีผลทําให้ค่าปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิกและค่าการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่ วนของการวิเคราะห์การต้านอนุมูลอิสระด้วย
วิธี FRAP ของ Ditrych et al. (2015) ได้รายงานผลการต้านอนุมูลอิสระเทียบกับสาร FeSO4 ของเบียร์ชนิดลาเกอร์ ที่
หมักโดยอุตสาหกรรมขนาดเล็กมีผลการต้านอนุมูลอิสระอยูท่ ี่ 2.94-3.80 mmol/L อีกทั้งยังกล่าวว่าการประเมินฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระจะขึ้นอยู่กบั กลไกการเกิดปฏิ กิริยาที่แตกต่างกัน และสัดส่ วนที่แตกต่างกันของสารหลายชนิ ดที่ มี
คุณสมบัติตา้ นอนุมูลอิสระในเบียร์ และงานวิจยั ของ Pai et al. (2013) ได้รายงานผลของ DPPH Radical scavenging
ของเบียร์ ชนิ ด Pale Lager ที่จาํ หน่ายที่ประเทศอินเดี ยทั้งหมด 15 ยี่หอ้ ซึ่ งมีค่า % Radical scavenging อยู่ที่ระหว่าง
68.34 ± 0.85% ถึง 89.90 ± 0.71% เบียร์ ที่มีฤทธิ์ การยับยั้งสารอนุมูลอิสระที่สูงจะช่วยเพิ่มความคงตัวของรสชาติได้
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เนื่องจากในระหว่างการหมักเบียร์จะมีการก่อตัวของ อัลดีไฮด์ที่อ่ิมตัวและไม่อิ่มตัวอื่นๆ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการออกซิ
เดชัน่ (Zhao et al., 2010)
Table 2 Total polyphenols and antioxidant activity in beer
Treatments
TPC GAE (mg/L)
FRAP FeSO4 (mg/L)
%Radical Scavenging
A
a
Wort
452 ± 28
103 ± 10
82.76 ± 0.9A
WB-06 (Control)
422 ± 28A
96 ± 11a
75.20 ± 28B
S-04
432 ± 13A
99 ± 7a
79.97 ± 2.7A
T-58
437 ± 21A
101 ± 6a
80.80 ± 1.9A
All values are expressed as means ± standard deviation (n = 3); TPC: Total polyphenolic contents, GAE: Gallic
acid equivalent, FRAP: Ferric reducing antioxidant power, FeSO4: Ferrous Sulfate equivalent, %Radical
Scavenging: The DPPH Radical scavenging activity. Values in the same column followed by a different letter are
statistically different (p < 0.05)

(B)

(A)

Fig.1 (A) Chromatogram of wort and beer, (B) Graph sugar concentration of wort and beer
ผลการทดสอบสารประกอบนํา้ ตาลในเวิร์ทและเบียร์
จากการศึ กษาสารประกอบนํ้าตาลในเวิ ร์ทและเบี ยร์ ที่วิเคราะห์โ ดยวิ ธี HPLC เที ยบกับสารมาตรฐาน
นํ้าตาล 3 ชนิ ด ได้แก่ มอลโทส, กลูโคส และ ฟรักโทส ซึ่ งผลโครมาโตแกรมของสารตัวอย่างจะแสดงใน Fig.1A
ค่า Retention Time ของสารมาตรฐานนํ้าตาลมอลโทส กลูโคส และฟรักโทส อยู่ที่ 10.70, 12.31 และ 13.91 นาที
ตามลําดับ จาก Fig.1B จะเห็ นได้ว่าที่ สภาวะและวัต ถุดิ บที่ ใช้ใ นการหมักที่ เ หมื อนกันแต่ ค วามสามารถในการ
บริ โภคนํ้าตาลของยีสต์ T-58 จะมีความสามารถในการบริ โภคนํ้าตาลที่สูงกว่าสายพันธุ์อื่นซึ่ งประสิ ทธิ ภาพการหมัก
ได้แอลกอฮอล์ของยีสต์แต่ละสายพันธุ์จะถูกจํากัดโดยความสามารถในการขนส่ งมอลโทสเข้าสู่ เซลล์ ในผลงานวิจยั
ของ Heitmann et al. (2017) ได้กล่าวว่ายีสต์จะมีความสามารถในการหมักนํ้าตาลกลูโคสได้สูงกว่านํ้าตาลฟรักโทส
โดยในช่วงต้นของการหมักจะใช้น้ าํ ตาลกลูโคสเป็ นหลัก และในระยะต่อมาจะมีการใช้มอลโทสและฟรักโทสเป็ น
แหล่งคาร์บอนในวิถีเมแทบอลิซึม
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ผลการทดสอบทางประสาทสั มผัส
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผูท้ ดสอบทั้งหมด 20 คน ได้ผลดังแสดงใน Table 3 แสดงให้เห็นว่า
เบียร์ที่หมักโดยเชื้อทั้ง 3 สายพันธุ์มีความชอบที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95%
Table 3 Sensorial profile of Wheat beer added riceberry rice malt
Parameter
Color
Aroma
Taste
Bitterness
Overall
WB-06
6.36 ± 1.9a
6.63 ± 1.8a
5.89 ± 1.3a
5.84 ± 2.1a
6.31 ± 0.9a
S-04
7.15 ± 1.3a
6.21 ± 1.6a
5.78 ± 1.4a
5.36 ± 2.2a
6.42 ± 1.1a
T-58
6.63 ± 1.8a
6.36 ± 1.2a
5.8 ± 1.7a
5.26 ± 2.1a
6.68 ± 1.4a
All values are expressed as means ± standard deviation (n = 20) Values in the same column followed by a different
letter are statistically different (p < 0.05)

สรุ ป

จากการวิเคราะห์คุณภาพของเบียร์ขา้ วสาลีเสริ มข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่หมักโดยเชื้ อยีสต์ที่ต่างสายพันธุ์กนั พบว่า
ที่วตั ถุดิบและสภาวะในการหมักที่เหมือนกันแต่การใช้เชื้อที่ต่างสายพันธุ์กนั ในการผลิตทําให้ผลิตภัณฑ์ท้ งั 3 ชนิ ด
มีความแตกต่างกันออกไปทั้งในเรื่ องของความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระและองค์ประกอบของนํ้าตาล โดย
ยีสต์สายพันธุ์ T-58 มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงที่สุด ซึ่ งเป็ นการเพิ่มตัวเลือกในการใช้ยีสต์ในการ
ผลิตเบียร์เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ให้กบั เบียร์ไม่มากก็นอ้ ย สําหรับการผสมมอลต์ขา้ วไรซ์เบอร์รี่ในกระบวนการผลิต
ยังสามารถเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กบั เบียร์ได้ อีกทั้งยังเป็ นการยกระดับข้าวของประเทศให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นอีก
ด้วย
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Comparison of the drying system controlling the ambient air flow and sun drying and comparison
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บทคัดย่ อ
การทําแห้งและการเก็บรักษาข้าวเปลือกเป็ นกระบวนการหลังการเก็บเกี่ ยวที่ สําคัญเพราะมีผลต่อคุณภาพและ
ความปลอดภัย งานวิจยั นี้มุ่งศึกษาประสิ ทธิภาพของการลดความชื้นด้วยการควบคุมการไหลของอากาศแวดล้อมและวิธีการ
เก็บรักษาข้าวเปลือกโดยเปรี ยบเทียบกับวิธีการปฏิบตั ิเดิมของเกษตรกรต่อคุณภาพข้าวเปลือกพันธุ์ทบั ทิมชุมแพ ผลการ
ทดลองพบว่าการตากด้วยแสงอาทิตย์และการลดความชื้นด้วยการควบคุมการไหลของอากาศแวดล้อมสามารถลดความชื้น
ข้าวเปลือกจากร้อยละ 20.97 มาตรฐานเปี ยก ลงมาถึงร้อยละ 9.12 มาตรฐานเปี ยก และจากร้อยละ 23.72 มาตรฐานเปี ยกลง
มาถึงร้อยละ 11.86 มาตรฐานเปี ยกได้ภายในเวลา 30 ชัว่ โมงและ 8 ชัว่ โมงตามลําดับ หลังการเก็บรักษานาน 6 เดือน พบว่า
ข้าวเปลือกที่เก็บในเครื่ องที่พฒั นาขึ้นมีความชื้นลดลงร้อยละ 27.80 ขณะที่ขา้ วเปลือกที่เก็บในยุง้ ฉางมีความชื้นเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 6.69 ตามความชื้นสัมพัทธ์อากาศ ข้าวเปลือกที่เก็บจากทั้ง 2 วิธีไม่พบสารอะฟลาทอกซิน แต่ท้ งั 2 วิธีไม่สามารถควบคุม
การลดลงของสารฟี นอลิกรวมได้ กล่าวโดยสรุ ปการการทําแห้งโดยการควบคุมการไหลของอากาศแวดล้อมมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการลดความชื้นของข้าวเปลือกและการเก็บรักษาในเครื่ องที่พฒั นาขึ้นสามารถรักษาความชื้นในระหว่างการเก็บรักษาได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ อย่างไรก็ตามจําเป็ นต้องมีการพัฒนานวัตกรรมการลดความชื้นและเก็บรักษาข้าวเปลือกที่มีขนาดใหญ่
ขึ้นเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของเกษตรกรยุค 4.0 ในการชะลอการจําหน่ายในช่วงราคาตกตํ่า
คําสําคัญ: การลดความชื้น, ข้าวเปลือก, ฟี นอลิก, อะฟลาทอกซิน, อากาศแวดล้อม

Abstract

Drying and storage of paddy rice are the critical steps in post-harvest handling of paddy rice because it influences
the qualities and safety. This study aimed to investigate the efficacy of the drying system controlling the flow of ambient
air and storage system compared to the traditional approaches of farmers on the qualities of Tubtim Chumphae paddy rice.
The results showed that sun-drying and the drying system controlling the ambient air flow were able to decrease moisture
content from 20.97% (wet basis) to 9.12% (wet basis) and from 23.72% (wet basis) to 11.86% (wet basis) within 30 and 8
h, respectively. After 6 months storage, the moisture of paddy rice stored in the developed machine was decreased 27.80%
but the moisture of paddy rice stored in traditional granary was increased 6.69% depending on relative humidity. Paddy
rice stored in both conditions was free from aflatoxin. However, both storage conditions were not able to maintain total
phenolic content of paddy rice during storage. In conclusion, drying system controlling the ambient air flow and storage
system are efficient to lower moisture of paddy rice after harvesting and maintain moisture during storage. However, the
bigger size of innovation for drying and storage system is needed for trading retardation during price decline for Smart
Farmer 4.0.
Keywords: Aflatoxin, ambient air, dehydration, paddy rice, phenolics
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คํานํา

ข้าวเป็ นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยโดยมีส่วนสําคัญทั้งในด้านการบริ โภคภายในประเทศและการ
ส่ งออก โดยปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคหันมาให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์อินทรี ยม์ ากขึ้ น แต่จากการวิเคราะห์สถานการณ์
การตลาดผลิตภัณฑ์ขา้ วในประเทศไทยด้วยวิธี BCG Matrix (Boston Consulting Group) พบว่าข้าวหลากสี และข้าว
อินทรี ยม์ ีโอกาสขยายตัวในด้านความต้องการของตลาดสู งมากเทียบเท่ากับตลาดข้าวหอมมะลิ แต่มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดตํ่า (สถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558) เนื่องมากจากปริ มาณการผลิต และ
การจัดการคุณภาพข้าวที่ไม่ดี
หลังจากเก็บเกี่ ยวข้าวแล้ว จําเป็ นต้องมีการลดความชื้ นของเมล็ดข้าวให้เหมาะสม เนื่ องจากเมล็ดมี การ
หายใจ ซึ่ งทําให้กองข้าวมีอุณหภูมิสูง เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์ จึงต้องทําการลดความชื้ นให้เหลือ
ประมาณร้ อ ยละ 12–14 โดยการลดความชื้ น ทํา ได้ห ลายวิ ธี ได้แ ก่ การใช้แ สงอาทิ ต ย์ และการใช้เ ครื่ อ งอบ
(สํานักวิจยั และพัฒนาข้าว, 2555a) โดยทัว่ ไปกลุ่มเกษตรกรรายเล็กที่ผลิตข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่นิยมขาย
ข้าวเปลือกเข้าโรงสี ขนาดใหญ่ที่มีเครื่ องอบข้าว เนื่ องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีตลาดเฉพาะ อาจจะไปปนกับข้าวชนิ ด
อื่น หากมีการใช้ร่วมกัน เกษตรกรต้องทําความสะอาดเครื่ องจักรหรื อเครื่ องมือก่อนที่ จะใช้ (ศูนย์ขอ้ มูลข้าวตลาด
เฉพาะ, ม.ป.ป.) ดังนั้นข้าวเปลือกจากกลุ่มเกษตรกรที่ทาํ การปลูกข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการ จึงทําการลดความชื้น
ด้วยการใช้ลานตากที่ อาศัยพลังงานแสงอาทิ ตย์ ซึ่ งวิธีน้ ี ใช้เวลานาน ขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศ และมีขอ้ จํากัดในการ
ทํางานในฤดูฝน ข้าวมีความชื้นไม่สมํ่าเสมอ การแตกร้าวในเมล็ดข้าว (สํานักวิจยั และพัฒนาข้าว, 2555b) นอกจากนี้
ยังพบว่าการใช้ลมอุณหภูมิต่าํ กว่า 43 องศาเซลเซี ยส ช่วยให้อตั ราในการงอกสู งถึง 85% (สมชาติ และ เพชรา, 2533)
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมุ่งศึกษาการประสิ ทธิ ภาพของการลดความชื้ นด้วยการควบคุมการไหลของอากาศแวดล้อมและ
การเก็บรักษาระยะเวลา 6 เดือนในเครื่ องมือที่พฒั นาขึ้ นโดยเปรี ยบเที ยบกับการตากแดดและการเก็บในยุง้ ฉางต่อ
ปริ มาณความชื้น ปริ มาณสารฟี นอลิกรวม และปริ มาณสารอะฟลาทอกซิ นของข้าวเปลือกพันธุ์ทบั ทิมชุมแพ

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์

เครื่ อ งลดความชื้ นด้วยการควบคุ มการไหลของอากาศแวดล้อมขนาดบรรจุ 100 กิ โ ลกรั ม เป็ นเครื่ อง
ทําแห้งที่พฒั นาขึ้ นโดยจัดทิศทางการไหลของอากาศแวดล้อมผ่านแผ่นโลหะที่ มีรูพรุ นขนาด 8 มิลลิเมตร เพื่อให้
ทิศทางการไหลของอากาศแวดล้อมเท่ากันทั้งหน้าตัดในระหว่างการทําแห้ง มีการควบคุมความเร็ วลม ณ ทางเข้าอยู่
ที่ 15.8 ± 4 m/s และ ณ ตําแหน่งผ่านข้าวความเร็ วลมอยู่ที่ 0.5 ± 0.05 m/s ลักษณะการเก็บข้าวในเครื่ องจะแบ่งเก็บ
เป็ น 2 ส่ วน (D และ E) มี ลมผ่านเข้าที่ ช่อ ง A และผ่านออกที่ ช่อง B และ C (Fig 1) และเครื่ องมื อที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น นี้
สามารถเก็บข้าวเปลือกที่ทาํ แห้งแล้วไว้ภายในเครื่ องได้โดยในระหว่างการเก็บรักษาไม่มีการเปิ ดให้ลมผ่าน
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วัตถุดิบ

จัด ซื้ อ ข้า วเปลื อ กพัน ธุ์ ทับ ทิ ม ชุ ม แพจากเกษตรกร อํา เภอหนองฉาง จัง หวัด อุ ท ัย ธานี โดยเก็ บ เกี่ ย ว
ข้าวเปลือกในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 หลังจากนั้นทําแห้งข้าวเปลือกโดยการตากด้วยแสงอาทิตย์และถูกเก็บใน
กระสอบพลาสติกที่อุณหภูมิหอ้ งก่อนทําการทดลอง
การเตรี ยมตัวอย่ างข้ าวเปลือกเพื่อการทําแห้ ง
ทํา การปรั บ ความชื้ น ตัว อย่ า งข้า วเปลื อ กให้ มี ค วามชื้ น อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 25 โดยคํา นวณตาม Equation 1
(ดํารงวุฒิ, 2562)
นํ้าหนักสุ ดท้ายของเมล็ด (กรัม) = นํ้าหนักเริ่ มต้นของเมล็ด ×

(100 - ความชื้นเริ่ มต้น)

(100 - ความชื้นที่ตอ้ งการ)

(1)

Fig. 1 Schematic diagram of low temperature air-drying machine (A) Air inlet (B) Left air outlet (C) Right air
outlet (D) Left paddy stack (E) Right paddy stack (F) Side sampling volume (F) Middle sampling volume
การทําแห้ งข้ าวเปลือก
ข้าวเปลือกที่ผา่ นการปรับความชื้นแล้วจะถูกทําแห้งด้วยสองวิธีการดังนี้
การทําแห้งด้วยแสงอาทิ ตย์ นําข้าวเปลือกปริ มาณ 80 กิ โลกรัมที่ ถูกปรับความชื้ นแล้ววางบนตาข่ายสี ฟ้า
และวางบนพื้นซี เมนต์ เพื่อรับแสงอาทิตย์ทุกวัน โดยข้าวถูกเก็บรวมในตอนกลางคืนเพื่อความปลอดภัย ในช่วงการ
ทําแห้งจะมีการสุ่ มตัวอย่างข้าวเปลือก 100 กรัม (จาก 5 ตําแหน่งของลานตาก) เพื่อวิเคราะห์ความชื้นของเมล็ดข้าว
ทุก 2 ชัว่ โมง ตัวอย่างข้าวเปลือกถูกเก็บในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ปิดสนิท ที่อุณหภูมิหอ้ งก่อนนํามาวิเคราะห์
การทําแห้งด้วยเครื่ องทําแห้งที่ควบคุมการไหลของอากาศแวดล้อม นําข้าวเปลือกปริ มาณ 100 กิโลกรัมที่
ถูกปรับความชื้ นแล้วมาทําแห้งด้วยเครื่ องที่พฒั นาขึ้น โดยควบคุมความเร็ วลม ณ ทางเข้า และ ณ ตําแหน่งผ่านข้าว
ตามที่กาํ หนดข้างต้น เก็บตัวอย่างทุก 2 ชัว่ โมง เพื่อนําไปวิเคราะห์หาปริ มาณความชื้ น ตัวอย่างจะถูกสุ่ มที่ตาํ แหน่ง
กลางเครื่ อง (ตําแหน่ง G) และด้านข้าง (ตําแหน่ง F) (Fig 1) โดยตัวอย่างถูกสุ่ มตําแหน่งละ 20 กรัมด้วยหลาว (seed
sampling probe)
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การเก็บรั กษาข้ าวเปลือก
ข้าวเปลือกที่ ผ่านการทําแห้งแล้วจากทั้งสองวิธีการ จะถูกเก็บรักษาที่ สภาวะต่างกันเพื่อทดสอบคุณภาพ
ของเมล็ดข้าวดังนี้
การเก็บรักษาข้าวในยุง้ ฉาง ข้าวที่ถูกลดความชื้ นด้วยแสงอาทิตย์แล้ว ปริ มาณ 72 กิโลกรัม จะถูกบรรจุลง
ในกระสอบพลาสติ กและเก็บในยุง้ ฉางของเกษตรกรที่ ไม่มีการควบคุมบรรยากาศ ทําการเก็บรักษานาน 6 เดื อน
และทําการสุ่ มตัวอย่าง 2 กิโลกรัมทุกเดื อน ตัวอย่างถูกเก็บในถุงอลูมิเนี ยมฟอยล์ปิดสนิ ท ที่อุณหภูมิหอ้ งก่อนการ
วิเคราะห์ต่อไป
การเก็บรักษาข้าวในเครื่ องที่ พฒั นาขึ้ น ข้าวที่ ถูกทําแห้งด้วยเครื่ องควบคุมการไหลของอากาศแวดล้อ ม
ปริ มาณ 88 กิโลกรัม จะถูกเก็บในเครื่ อง เนื่ องจากเป็ นนวัตกรรมที่พฒั นาขึ้นเพื่อไม่ตอ้ งมีการขนย้าย แต่สามารถทํา
แห้งและเก็บรักษาได้ภายในเครื่ องเดี ยว ทําการเก็บรักษานาน 6 เดื อน และทําการสุ่ มตัวอย่าง 2 กิ โลกรัมทุกเดือน
ตัวอย่างถูกเก็บในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ปิดสนิท ที่อุณหภูมิหอ้ งก่อนการวิเคราะห์ต่อไป
การวิเคราะห์ ปริ มาณความชื น้ ของข้ าวเปลือก
วิเคราะห์ปริ มาณความชื้นของข้าวเปลือกโดยการอบแห้งในตูอ้ บไฟฟ้า ตามวิธีของ AOAC (2000)
การกะเทาะเปลือกข้ าวเปลือก
ข้าวเปลือกที่ได้ถูกนํามากะเทาะเปลือกออกด้วยเครื่ องสี ขา้ วขาวและข้าวกล้องนาทวี รุ่ น NW1000 TURBO
โดยปรับระดับลูกกลิ้งให้ห่างกันประมาณ 0.1 เซนติ เมตร ทําการกะเทาะเปลือกข้าวเปลือก 1 ครั้ง จากนั้นนําข้าว
กล้องที่ได้มาคัดแยกข้าวเปลือกที่ปนหลังจากการกะเทาะ ข้าวที่กะเทาะได้ถูกเก็บในถุงอลูมิเนี ยมฟอยล์ปิดสนิ ท ที่
อุณหภูมิ -20°C ก่อนการวิเคราะห์ต่อไป
การเตรี ยมสารสกัดจากเมล็ดข้ าว
สกัด สารฟี นอลิ กรวมจากข้า วกล้อ งทับ ทิ มชุ ม แพโดยดัด แปลงวิ ธี การของ Moongngarm and Saetung
(2010) ซึ่ งมีวิธีโดยย่อดังนี้ บดตัวอย่างเมล็ดข้าวกล้อง 5 กรัม ให้ละเอียดด้วยเครื่ องปั่ นอเนกประสงค์ และใส่ ลงใน
ขวดแก้วสี ชาขนาด 20 มิลลิลิตร เติ มเมทานอล 12.5 มิลลิลิตร นําไปเขย่าที่ ความเร็ ว 360 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 3
ชัว่ โมง จากนั้นกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 แยกส่ วนกากออก ล้างส่ วนกากด้วยเมทานอลปริ มาณ 5 มิลลิลิตร
จากนั้นปรับปริ มาตรให้ได้ 25 มิลลิลิตร สําหรับการวิเคราะห์ต่อไป
การวิเคราะห์ ปริ มาณสารฟี นอลิกรวม
วิเคราะห์ปริ มาณสารฟี นอลิกรวม ด้วยวิธีการซึ่ งดัดแปลงมาจากวิธีการของ Singleton and Rossi (1965)
โดยเที ยบกับกราฟมาตรฐานของแกลลิก (gallic acid) และคํานวณปริ มาณสารฟี นอลิกรวมในรู ปมิลลิกรัมสมมูล
ของกรดแกลลิก (GAE) ต่อกรัมของนํ้าหนักตัวอย่างข้าว
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การวิเคราะห์ สารอะฟลาทอกซิ น บี 1, บี 2, จี 1 และ จี 2
ข้าวกล้องถูกวิเคราะห์ปริ มาณอะฟลาทอกซิ นด้วยวิธี HPLC ซึ่ งดัดแปลงมาจากวิธีการของ AOAC (2002)
Method 991.31 ซึ่ งมีรายละเอียดโดยย่อดังนี้ สกัดอะฟลาทอกซิ นในตัวอย่าง ด้วยเมทานอลร้อยละ 70 จากนั้นนํา
สารละลายที่ ส กั ด ได้ ม าผ่ า นคอลัม น์ อิ ม มู โ นแอฟฟิ นิ ตี ค อลัม น์ (immunoaffinity columns) ซึ่ งมี คุ ณ สมบั ติ
เฉพาะเจาะจงต่อสารอะฟลาทอกซิ น จากนั้นทําการชะอะฟลาทอกซิ นออกจากคอลัมน์ดว้ ยเมทานอล วิเคราะห์เทียบ
ปริ มาณอะฟลาทอกซิ นโดยใช้อะฟลาทอกซิ น บี 1, บี 2, จี 1 และ จี 2 เป็ นสารมาตรฐาน
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
การวิเคราะห์ค่าคุณภาพแต่ละปัจจัยถูกทํา 3 ครั้ง (n=3) แสดงผลการวิเคราะห์เป็ น ค่าเฉลี่ย ± ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (mean ± S.D.) และวิเคราะห์ความแตกต่ างทางสถิ ติของข้อมูล โดยใช้ One-way Analysis of Variance
(ANOVA) ใช้โปรแกรม SPSS version 19 โดยพิจารณาความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื้อมัน่ 95%

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ความชื น้ ของข้ าวเปลือกระหว่ างการทําแห้ ง
จากผลจากลดความชื้ นข้าวเปลื อก พบว่า การทําแห้งด้วยเครื่ อ งทําแห้งที่ ค วบคุ มการไหลของอากาศ
แวดล้อมที่ พฒั นาขึ้ นสามารถลดความชื้ นของเมล็ดข้าวเปลือกจากร้อยละ 23.72 ลงถึงร้อยละ 11.86 เมื่อผ่านไป 8
ชัว่ โมง โดยพบว่าความชื้ นของข้าวเปลือกลดลงถึงร้อยละ 23.91 ใน 2 ชัว่ โมงแรกของการลดความชื้ น และลดลง
อย่างต่อเนื่ องจนถึงร้อยละ 11.86 เมื่อผ่านไป 8 ชัว่ โมง โดยความชื้ นของข้าวเปลือกในเครื่ องทําแห้งที่พฒั นาขึ้ นมี
ความสมํ่าเสมอทั้งตําแหน่งกลางและด้านข้างของเครื่ อง (ไม่แสดงข้อมูล) ขณะที่ขา้ วเปลือกที่ตากด้วยแสงอาทิ ตย์
ตามวิธีปฏิ บตั ิ ของเกษตรกร พบว่าความชื้ นลดลงจากร้อยละ 20.97 เหลือร้อยละ 9.12 เมื่อเวลาผ่านไป 30 ชัว่ โมง
โดยพบว่าความชื้ นของข้าวเปลือกลดลงร้อยละ 25.29 ใน 4 ชัว่ โมงแรกของการตาก ซึ่ งช้ากว่าการลดความชื้ นด้วย
เครื่ อ งทํา แห้ง ที่ พ ัฒ นาขึ้ น นอกจากนั้น ยัง พบว่ า ข้า วเปลื อ กไม่ ส ามารถตากอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เมื่ อ นํา มาตากด้ว ย
แสงอาทิตย์ในวันที่สอง พบว่าความชื้ นของเมล็ดข้าวเปลือกไม่มีความสมํ่าเสมอ โดย ณ ชัว่ โมงที่ 28 ของการตาก
ความชื้ นข้าวเปลือกเพิ่มขึ้ น และลดลงอีกครั้ง ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการลดความชื้ นที่ ไม่ลงอย่างสมํ่าเสมอ (Fig. 2)
ทั้งนี้ การลดลงของความชื้ นอย่างมากในช่ วงแรกของการตากด้วยแสงอาทิ ตย์อาจเป็ นผลจากความชื้ นสัมพัทธ์ ที่
จ.อุทยั ธานี ตํ่า (ร้อยละ 62) เมื่อเที ยบกับความชื้ นสัมพัทธ์ที่ จ.กรุ งเทพฯ ซึ่ งสู งกว่า (ร้อยละ 69) (ศูนย์ภูมิอากาศ,
2563) โดยผลการเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงความชื้ นในระหว่างการทําแห้ง สามารถกล่าวได้ว่าการลดความชื้น
ด้วยเครื่ องทําแห้งที่ควบคุมการไหลของอากาศแวดล้อม มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการตากด้วยแสงอาทิตย์เนื่ องจากมี
ความสมํ่าเสมอมากกว่าและใช้ระยะเวลาน้อยกว่า
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Fig. 2 Moisture content of paddy rice during drying
Mean values superscripted with different upper-case letters indicate a significant difference of moisture content
during drying with ambient air; different lower-case letters indicate a significant difference of moisture content
during drying with sunlight
ความชื น้ ของข้ าวเปลือกระหว่ างการเก็บรั กษา
หลังจากลดความชื้ นของข้าวเปลือกให้ต่าํ กว่าร้อยละ 11 ข้าวเปลือกจะถูกเก็บรักษา โดยข้าวเปลือกที่ถูกลด
ความชื้ นด้วยเครื่ องทําแห้งที่ พฒั นาขึ้นถูกเก็บรักษาในเครื่ อง แต่ไม่มีการเปิ ดลมผ่าน เนื่ องจากเครื่ องถูกพัฒนาขึ้ น
เพื่อใช้สาํ หรับทั้งลดความชื้ นและเก็บรักษา จากผลการทดลองพบว่า ความชื้นของข้าวเปลือกที่เก็บรักษาในเครื่ องที่
พัฒนาขึ้ นมีความชื้ นลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา (Table 1) โดยถึงแม้ว่าร้อยละความชื้ นสัมพัทธ์ในอากาศ
เพิ่มขึ้ นความชื้ นของข้าวเปลือกไม่เพิ่ มขึ้ นตาม ในขณะที่ ขา้ วเปลือกที่ เก็บในยุง้ ฉางของเกษตรกร ความชื้ นของ
ข้าวเปลือกลดลงตลอดในช่ วง 4 เดื อนแรกของการเก็บรั กษา และเพิ่มขึ้ นในเดื อนที่ 5 และ 6 ซึ่ งการเพิ่มขึ้ นของ
ความชื้ นข้าวเปลือกสอดคล้องกับความชื้ นสัมพัทธ์อากาศของพื้นที่เก็บรักษา ในขณะที่ความชื้ นของข้าวเปลื อกที่
เก็บรักษาในเครื่ องที่พฒั นาขึ้นไม่แปรตามความชื้ นสัมพัทธ์อากาศ เนื่ องจากในการทดลองนี้ ได้มีการวางเครื่ องอบ
แห้งไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส การสู ญเสี ยความชื้ นจากข้าวเปลือกจึงเกิดขึ้นได้เพื่อทําให้เมล็ดข้าวมีความชื้ น
เข้า ใกล้ค่ า ความชื้ นสมดุ ล (equilibrium moisture content) (Grist, 1986) จากข้อมู ลความชื้ นของข้า วเปลื อกและ
ความชื้ นสัมพัทธ์ อ ากาศสามารถกล่ า วได้ว่า เครื่ องที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นมี ประสิ ทธิ ภ าพในการเก็บรั กษาความชื้ น ของ
ข้าวเปลือกในระหว่างการเก็บรักษาได้ดีกว่าการเก็บในยุง้ ฉางของเกษตรกร

877

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Table 1 Percentage of moisture content, relative change of rice paddy and relative humidity during storage
Storage
time
(Month)
0
1
2
3
4
5
6

Storage in a traditional granary
Moisture (%)
Relative
Relative
change (%) humidity (%)
9.10 ± 0.06b*
65.8 ± 7.0b
8.29 ± 0.07e* -8.85 ± 0.78e 60.6 ± 7.4c
8.73 ± 0.04d -4.04 ± 0.40d 60.8 ± 5.4c
8.25 ± 0.09e -9.33 ± 0.94e 59.1 ± 5.8bc
8.91 ± 0.17c* -2.01 ± 1.83c 68.4 ± 6.8b
9.21 ± 0.06b* 1.31 ± 0.70b 75.6 ± 7.3a
9.70 ± 0.04a* 6.69 ± 0.47a 73.9 ± 7.3a

Storage in the drying machine
Moisture (%)
Relative
Relative
change (%) humidity (%)
11.35 ± 0.09a
61.4 ± 6.5d
9.25 ± 0.03b -18.55 ± 0.23a 66.5 ± 7.7c
8.76 ± 0.03c -22.83 ± 0.30b 62.0 ± 10.2d
8.33 ± 0.05f -26.58 ± 0.48e 68.3 ± 4.6bc
8.55 ± 0.05d -24.66 ± 0.45c 69.2 ± 4.4bc
8.47 ± 0.03e -25.41 ± 0.24d 70.6 ± 5.9b
8.20 ± 0.06g -27.80 ± 0.52f 75.2 ± 7.3a

Percentage of relative change is calculated by [(% Moisturemonthi– %Moisturemonth0) / %Moisturemonth0]× 100 ; i = 1, 2, 3, 4, 5 and 6

* Indicate significant difference between % moisture content of rice paddy stored in different conditions at each time point
Mean values with different superscripted letters in each column are significantly different

ปริ มาณสารฟี นอลิกรวมของข้ าวในระหว่ างการเก็บรั กษา
จากผลการทดสอบปริ มาณสารฟี นอลิกรวมของข้าวเปลือกพบว่าปริ มาณฟี นอลิกของข้าวเปลือกทั้งที่ เก็บ
ในยุง้ ฉาง และในเครื่ องที่พฒั นาขึ้นลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา โดยข้าวเปลือกที่เก็บรักษานาน 6 เดือนในยุง้
ฉาง มีปริ มาณสารฟี นอลิกรวมลดลงร้อยละ 40.54 ในขณะที่ขา้ วเปลือกที่ เก็บรักษาในเครื่ องที่พฒั นาขึ้ นมีปริ มาณ
สารฟี นอลิ กรวมลดลงร้ อยละ 38.73 โดยการลดลงของปริ มาณสารฟี นอลิ กรวมในข้า วเปลื อ กจากงานวิ จัย นี้
สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผ่านมาในที่ศึกษาปริ มาณสารฟี นอลิกรวมในข้าวที่เก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 37°C นาน 6 เดือน
(Zhou et al., 2004) และงานวิจยั ในข้าวกล้องหอมมะลิแดงที่พบว่าตัวอย่างข้าวกล้องที่ผ่านการทําแห้งและบรรจุใน
ถุ ง Nylon/LLDPE ที่ เ ก็บรั กษาที่ อุณ หภู มิห้อง (28-35°C) เป็ นเวลา 12 เดื อน ก็มีปริ มาณสารฟี นอลิ กรวมลดลง
(ณัฐินี, 2551) เนื่องจากมีออกซิ เจนในอากาศซึ่ งสามารถทําปฏิกิริยากับสารฟี นอลิก (Chaaban et al., 2017)
สารอะฟลาทอกซิ นของข้ าวในระหว่ างการเก็บรั กษา
จากการวิเคราะห์การปนเปื้ อนสารอะฟลาทอกซิ นในข้าวระหว่างการเก็บรั กษา พบว่าข้าวเปลือกที่ เ ก็บ
รักษาในยุง้ ฉางและในเครื่ องที่พฒั นาขึ้น ไม่มีการปนเปื้ อนของสารอะฟลาทอกซิ นทั้งชนิดบี 1 บี 2 จี 1 และจี 2 ทั้งนี้
เนื่ องจากในระหว่างการลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือก ความชื้ นของข้าวเปลือกอยู่ในระดับที่ปลอดภัยที่
เชื้ อราไม่สามารถเจริ ญเติบโตและสร้างสารพิษได้ จากงานวิจยั ของ Paterson and Lima (2010) และ Mannaa et al.,
(2017) กล่าวว่าสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการเจริ ญเติ บโตของเชื้ อรา Aspergillus ที่สามารถสร้างสารอะฟลาทอก
ซิ นได้ อยู่ที่ 26-37 องซาเซลเซี ยส มีความชื้ นสัมพัทธ์อยู่ที่ร้อยละ 85 และมีความชื้ นของข้าวเปลือกอยู่ที่ร้อยละ 18
แต่อย่างไรก็ตามจากความชื้ นของข้าวเปลื อกที่ เก็บในยุง้ ฉางที่ มีความชื้ นไม่สมํ่าเสมอและแปรผันตามความชื้ น
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สัมพัทธ์อากาศอาจจะทําให้เกิดความเสี่ ยงในการเจริ ญของเชื้อราได้ ดังนั้นความสมํ่าเสมอของการรักษาความชื้ นใน
ระหว่างการเก็บรักษาด้วยเครื่ องอบที่พฒั นาขึ้นน่าจะลดโอกาสเสี่ ยงในการเจริ ญของเชื้อราได้มากกว่า
Table 2 Total phenolic content of rice during storage
Storage time (Month)
0
1
2
3
4
5
6

TPC (mg GAE/g sample (d.b.))
Storage in a traditional granary
Storage in the drying machine
1.06 ± 0.06a*
0.85 ± 0.08a
0.89 ± 0.07a*
0.64 ± 0.07c
0.54 ± 0.01c*
0.72 ± 0.08b
0.54 ± 0.11c
0.46 ± 0.07d
0.62 ± 0.06b*
0.47 ± 0.04d
0.74 ± 0.07b*
0.52 ± 0.06d
0.63 ± 0.04b
0.52 ± 0.06d

* Indicate significant difference between % moisture content of rice paddy stored in different conditions at each time point
Mean values with different superscripted letters in each column are significantly different

สรุ ป

การจัดการหลังการเก็บเกี่ ยวเป็ นปั จจัยสําคัญสําหรับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิต
ทางการเกษตร โดยการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวด้านการลดความชื้ น และการรักษาระดับความชื้ นของข้าวเปลือก
เป็ นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพด้านเคมี และความปลอดภัยของข้าว จากงานวิจยั นี้พบว่าเครื่ องทําแห้งที่ควบคุม
การไหลของอากาศแวดล้อม ที่พฒั นาขึ้นสามารถลดความชื้ นของข้าวเปลือกได้ต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอกว่าการลด
ความชื้ นด้วยการตากด้วยแสงอาทิตย์ โดยเครื่ องที่พฒั นาขึ้นสามารถลดความชื้นข้าวเปลือกลงตํ่ากว่าร้อยละ 12 ได้
ภายใน 8 ชัว่ โมง
เครื่ องที่พฒั นาขึ้นยังสามารถใช้ในการเก็บรักษาข้าวเปลือกได้โดยสามารถลดความชื้ นข้าวเปลือกได้อย่าง
ต่อเนื่ องในขณะที่การเก็บข้าวเปลือกในยุง้ ฉางจะมีความชื้นเพิ่มขึ้นตามสภาพความชื้นสัมพัทธ์อากาศ ข้าวเปลือกที่
เก็บรักษาใน 2 วิธีการไม่พบสารอะฟลาทอกซิ น แต่ไม่สามารถรักษาปริ มาณสารฟี นอลิกรวมในข้าวได้ อย่างไรก็
ตามเครื่ องอบลมด้วยอากาศแวดล้อ ม จําเป็ นต้องศึ กษาเพิ่ มเติ มเพื่ อขยายขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งานของ
เกษตรกร ซึ่ งสามารถใช้ชะลดการจําหน่ายข้าวในช่วงราคาตกตํ่าได้
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Abstract
Melon is a nutritious fleshy fruit with a relatively short storage life. Texture,
appearance, and flavor are some of the key factors determining melon quality. Precooling of
melon to 10-15°C after harvest is recommended to maintain quality. Conventional practice in
Thailand is room-cooling of melon without precooling. This study was aimed to compare the
hydro-cooling (5°C) time of 'orange-fleshed rocky' melon with room-cooling (10°C) and
evaluate the effect of hydro-cooling on the quality of melon during storage (10°C, 85% RH).
Melon was hydro-cooled with water, ice, and salt as a cooling medium and compared with nonhydro-cooled (room-cooled) melon up to 4 weeks of storage. The hydro-cooling (5°C) was
4 times faster than conventional room-cooling (10°C) to decrease the temperature of melon
from 28 ± 2°C to 15°C. Hydro-cooling significantly reduced (p ≤ 0.05) the weight loss of
melon. Pulp firmness and chemical properties (total soluble solids and titratable acidity) of
hydro-cooled melon were higher than room-cooled melon during storage. However, there was
no significant effect of hydro-cooling on the pH and ascorbic acid content of the fruit
(p > 0.05). In terms of appearance and decay percentage, the hydro-cooled melon was better
than the room-cooled melon which suggests that hydro-cooling is more effective for
maintaining the quality of melon during storage.
Keywords: Fruit quality, Hydro-cooling, Melon, Postharvest, Precooling

881

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Introduction
Melon (Cucumis melo L.) is one of the most popular fruits worldwide and is the fifth
most important fruit in the world in terms of production (Wu et al., 2019). It is a nutritious fruit
having refreshing and tasty flesh with a pleasant aroma. Melon is rich in ascorbic acid, carotene,
folic acid, and potassium as well as high in antioxidant, and anti-inflammatory properties and
low in fat and sodium (Bianchi et al., 2016). Thailand is popular in the production of tropical
fruits like melon however, these horticultural crops have a high loss because of poor
postharvest treatment and handling. Some researchers estimated that about 25% of fresh fruit
production is lost after harvest (Techawongstien, 2006). Melon fruits have more than 90%
water content, high respiration rate, and short shelf life. They are highly perishable due to the
biochemical reactions involved in metabolism, infection of pathogens, and storage conditions.
Texture, appearance, and flavor are some of the key factors determining melon quality. Flesh
softening is one major issue limiting the quality, acceptability, and shelf-life of melon during
storage (Supapvanich et al., 2011).
Temperature is one of the most important factors affecting the postharvest life of fruits.
The respiratory activity and senescence of fruit, as well as ethylene production, are influenced
to a large extent by the temperature of the product. Thus, precooling which rapidly removes
field heat from freshly harvested fruits is an important postharvest unit operation. Due to
precooling, metabolic activity of the fruit, consequently, respiration rate and ethylene
production are decreased significantly. This also reduces ripening rate, water loss, microbial
activity, and decay, thus helps in preserving the quality of fruit (Azam et al., 2015). Forced air
cooling, hydro-cooling, vacuum-cooling, top icing, and room-cooling are different methods
applied for precooling of the fruits to the safe storage temperature. Room-cooling involves
placing the warm crop in a refrigerated room for several hours or days, the rate of cooling is
slow and there is high moisture loss from the commodity. Hydro-cooling is considered as one
of the best methods that could quickly remove field heat through the intimate contact of the
fruit with the cold water which is known to have excellent heat conduction (Cortbaoui, 2005).
'Orange-fleshed rocky' melon (Cucumis melo L. var. reticulatus) is grown commercially
in Thailand. Precooling of melon to 10-15°C after harvest is recommended to maintain quality.
Conventional practice in Thailand is room-cooling of melon without precooling. This study
was aimed to compare the hydro-cooling (5°C) time of 'orange-fleshed rocky' melon with
room-cooling (10°C) and evaluate the effect of hydro-cooling on the quality of melon during
storage at 10°C and 85% relative humidity.
Material and Methods
Sample collection
'Orange-fleshed rocky' melons with fully netted rind, uniform in size, weight (1.9-2.6
kg) and free from major defects (decay, cracking, or absence of stem) were collected
immediately after harvest from the 'Navita' farm situated in the Phra Nakhon Si Ayutthaya
province of Thailand.

882

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Experimental treatment
Thirty fruits were randomly divided into two treatment groups. Four random fruits were
penetrated with thermocouples for recording cooling temperature by using a data logger. The
first group was hydro-cooled by immersing melon fruits in the cold water at 5°C, maintained
by the addition of ice and table salt. The ratio of water, ice, and salt was 73:25:2. Water
temperature was also continuously monitored (±1°C). Fruits were submerged in the cold water
until the core temperature decreased to 15°C. After hydro-cooling water was drained from the
fruits and the fruits were made dry. The second group of melons was placed in the cold room
at 10°C. To determine the cooling time of melon in room-cooling fruits were cooled until the
core temperature decreased to 15°C. Both sets of fruits were stored in the cold room at 10°C
with 85% relative humidity (RH) for four weeks. Fruit parameters were measured every week
for up to four weeks until the fruit started to spoil.
Measurement of fruit responses
The physiological loss in weight of fruits was calculated on the initial weight basis as
reported by Jawandha et al. (2016). The percent loss in weight (PLW%) after each storage
interval was calculated by using Equation 1:
PLW % =

Initial weight of sample −Weight of sample after storage
Initial weight of sample

X 100 %

(1)

The firmness of the pulp was determined by the method reported by Portela and
Cantwell (2001) with slight modification. Texture Analyzer TA XT Plus (Texture
Technologies Corp., USA) equipped with 50 kg load cell was used for measurement. The fruit
was cut transversely in half and an equatorial slice with a 2 cm thickness was made. A 6-mm
diameter flat-headed cylindrical probe was moved down into the pulp to determine maximum
rupture force at a velocity of 1 mm sec-1 to a final depth of 6 mm.
Total soluble solids of melon was measured by a hand refractometer (Atago, Japan)
with a range of Brix 0-33% (least count 0.2%). The pH of the pulp was measured by a digital
glass electrode pH meter (Mettler-Toledo, Thailand). Titratable acidity was determined by
titration with 0.1N NaOH and phenolphthalein as an indicator following the method of
Ranganna (1986). Ascorbic acid content was analyzed by titration method using 2, 6dichlorophenol indophenol dye according to Ranganna (1986). Decay percentage was
calculated by measuring the surface area of the decayed rind of the whole fruit.
Experimental design and statistical analysis
The experiment was conducted in a completely randomized 2×5 factorial design
(2 levels of cooling treatment × 5 levels of storage time) with two replications. Data were
analyzed by analysis of variance (ANOVA) and independent sample t-test at the 5% level of
significance using IBM SPSS Statistic version 23.
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Result and Discussion
Cooling time
Fig. 1 shows the change in fruit temperature of melon during hydro-cooling (5°C) and
room-cooling (10°C). It took 2 hours for hydro-cooling and 8 hours for room-cooling to reduce
the temperature of melon fruit from 28 ± 2°C to 15°C. The transmission of heat from solid to
liquid is faster than the transmission of heat from solid to gas. Hence, cooling fruits by contact
with cooled water is much faster than cooling by air. The result is in accordance with the work
of Brackmann et al. (2011) on precooling of 'Hy Mark' melon where hydro-cooling was faster
than room-cooling and forced air cooling to decrease the temperature of melon up to 8°C.
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Fig. 1 Melon fruit temperature during room and hydro-cooling treatments
Percentage of weight loss
The weight loss was affected by cooling treatment. The result showed that hydro-cooled
melons had significantly lower (p ≤ 0.05) weight loss on the corresponding storage days
compared to the room-cooled fruits. The percentage of weight loss of hydro-cooled melon was
significantly lower (p ≤ 0.05) than the room-cooled melon on the 7th day of storage (Fig. 2A).
Similar results were found in cashew apple (Sena et al., 2019) and peach fruit (Jawandha et al.,
2016) where hydro-cooling reduced the percentage of weight loss of fresh fruits compared to
non-hydro-cooled fruits.
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Fig. 2 (A) Weight loss and (B) pulp firmness of melon fruit after room-cooling and hydro-cooling
were applied and stored at 10°C for up to 26 days.
(a-b)
Means of different treatments within the same days of storage followed by the different letters are
significantly different at p ≤ 0.05.
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Transpiration and respiration are the main causes of water loss, thereby loss of weight
of fruits after harvest. This is because of the difference in vapor pressure between fruit and the
surroundings (Wills and Golding, 2016). Hydro-cooling decreases the vapor pressure deficit
between the fruit and the surrounding air and thus causes a reduction in the rate of water loss
from the fruit (Nampan et al., 2006). Weight loss is an important characteristic related to the
quality of the melon. It also has an economic significance since melons are sold by weight.
Pulp firmness
Pulp firmness was higher in hydro-cooled melon compared to room-cooled fruit. The
pulp firmness started to decrease after the first week of storage and loss of firmness was higher
in the second week. After the third week, the hydro-cooled melon had higher pulp firmness
than the room-cooled melon and significantly higher (p ≤ 0.05) on the 26th day of storage (Fig.
2B). A similar result was found by Aroucha et al. (2016) during the conservation of Torreon
hybrid cantaloupe in which hydro-cooled cantaloupes retained greater firmness than nonhydro-cooled fruits. Sena et al. (2019) reported that firmness loss was much lower in hydrocooled cashew apples than room-cooled fruits after the 25th day.
Water loss and due to that loss of turgor pressure of the cell could be the main factor of
firmness loss in non-hydro-cooled melon. Hydro-cooling maintains the turgor pressure and
elasticity of the fruit cell wall by preventing the loss of water by rapidly decreasing the
temperature of the fruit (Zainal et al., 2019). Brackmann et al. (2011) reported that delayed
cooling in 24 hours caused a significant loss of firmness of the 'Hy Mark' melon after storage.

TSS (%)

14

(A)

12
10
8

0

7

14

21

28

Titratable acidity (%)

Total soluble solids content (TSS)
Hydro-cooled melon had significantly higher (p ≤ 0.05) total soluble solids (TSS) than
room-cooled melon during storage. TSS of pulp was decreased during storage (Fig. 3A). The
loss of soluble solid was significantly lower (p ≤ 0.05) in hydro-cooled melon than room-cooled
melon on the 7th day. A similar result was reported by Aroucha et al. (2016) that hydro-cooled
cantaloupe had significantly higher TSS than non-hydro-cooled fruit. Sugar content in melons
usually decreases after harvest due to the lack of storage carbohydrates to be hydrolyzed into
simple sugars (Saltveit, 2011). If the melons are cooled to 10°C-15°C immediately after
harvest, sugar loss will be lowered to approximately one-fourth of what it would have been if
the melons had not been cooled (Junge et al., 1986).
(B)
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Storage Day
Room-cooled

0.15

Hydro-cooled

Room-cooled
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Fig. 3 (A) Total soluble solids and (B) titratable acidity of melon fruit after room-cooling and
hydro-cooling were applied and stored at 10°C for up to 26 days.
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Titratable acidity and pH
The titratable acidity (TA) of hydro-cooled melon was significantly higher (p ≤ 0.05)
than room-cooled melon during storage. The titratable acidity was started to decrease after
the second week (Fig. 3B). After harvest, the concentration of organic acids tends to decline
in most fruits due to intensive use of these compounds as respiratory substrate (Aroucha et
al., 2016). The result is in agreement with the result of Liang et al. (2013) that hydro-cooling
reduced respiration and maintained higher TA of litchi. Sena et al. (2019) and Jawandha et al.
(2016) reported that hydro-cooling maintained the titratable acidity of fruits compared to nonhydro-cooled fruits. There was no significant effect (p > 0.05) of cooling treatment and
storage on the pH of melon (Fig. 4A). Zainal et al. (2019) found a similar result that the pH of
fruit pulp was not affected by hydro-cooling treatment of rockmelon.
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Ascorbic acid (g/kg)
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28
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0.00

0
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28
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Hydro-cooled

Room-cooled

Hydro-cooled

Fig. 4 (A) pH and (B) ascorbic acid content of melon fruit after room-cooling and hydro-cooling were
applied and stored at 10°C for up to 26 days.

Ascorbic acid
There was no significant effect (p > 0.05) of cooling treatment on ascorbic acid of
melon. The loss of ascorbic acid was higher in the first and second weeks of storage (Fig. 4B).
The result showed that hydro-cooling treatment was not able to maintain the loss of ascorbic
acid during storage except in the first week compared to room-cooling. The result is in
agreement with the work of Zainal et al. (2019) in which the ascorbic acid content was not
affected by different hydro-cooling treatments as hydro-cooling did not appear to prevent
ascorbic acid degradation of rockmelon with a long cold storage period.
Appearance and decay
In terms of appearance, the hydro-cooled melon was better than the room-cooled melon
during storage. The peduncle and rind of hydro-cooled melon were greener in appearance than
room-cooled melon. Signs of decay as soft water-soaked spots and sunken areas on the rind
were seen from the 3rd week of storage (Fig. 5). The percentage decay area of rind was higher
in room-cooled melon than hydro-cooled melon in the 3rd and 4th week. Room-cooled melon
had 4.7% decay area on the rind while hydro-cooled melon had 2.1% decay area on the 21st
day. The percentage decay area was increased to 13.9% and 6.0% respectively on the 26th day.
A similar result was reported by Sena et al. (2019) that hydro-cooling, by rapidly removing
field heat and reducing metabolic rate, was effective in reducing the spoilage of cashew apple
fruit compared to room-cooling.
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Fig. 5 The appearance of melon fruit after room-cooling and hydro-cooling were applied and
stored at 10°C for up to 26 days.
Conclusion
Hydro-cooling was faster than room-cooling in reducing the post-harvest temperature
of melon. The treatment was more effective to minimize the weight loss of melon during
subsequent storage compared to room-cooling. Hydro-cooling was able to maintain the total
soluble solids, titratable acidity, and pulp firmness of melon. However, it could not prevent the
loss of ascorbic acid content of melon during a long storage period. Hydro‐cooling can be
applied as a suitable precooling technique to maintain the quality of melon during postharvest
storage since it can slow down metabolism and reduce deterioration.
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์เซรั่มบํารุ งผิวหน้าที่ มี
ส่ วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึกรายบุคคลแบบลําดับขั้น ผลการสัมภาษณ์นาํ มาสร้าง
แผนภาพลําดับขั้น เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ ผลที่ได้รับและคุณค่าที่ได้จากผลิตภัณฑ์ โดยใช้กลุ่มผูบ้ ริ โภค
เพศหญิง อายุ 50 ปี ขึ้นไป จํานวน 30 คน พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ
เพราะมีความปลอดภัย สําหรับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคชอบ คือ เนื้อเซรั่มมีลกั ษณะซึมเข้าสู่ผิวง่าย เนื้อสัมผัสมี
ความบางเบาและคุณลักษณะที่ผบู ้ ริ โภคต้องการมากที่สุด คือ เนื้อเซรั่มมีความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์สูง สําหรับผลที่ได้รับ
คือ ไม่เหนอะหนะผิว ผิวไม่แพ้ เห็นผลชัดเจนและคุณค่าที่ผูบ้ ริ โภคได้รับจากผลิตภัณฑ์เซรั่ม คือ สุ ขภาพผิวดีข้ ึนและรู ้สึก
มัน่ ใจ นอกจากนี้ผบู ้ ริ โภคยังมีขอ้ เสนอแนะให้มีการใช้บรรจุภณั ฑ์ที่สามารถนําเซรั่มออกมาใช้ได้หมด มีการนําสารสกัดจาก
ธรรมชาติชนิดใหม่ๆ มาใช้และผลิตภัณฑ์มีราคาที่ถูกลง
คําสําคัญ: การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลแบบลําดับขั้น, เซรั่มบํารุ งผิวหน้า, แผนภาพลําดับขั้น, สารสกัดจากธรรมชาติ

Abstract

The aim of this research was to study behavior and demand of consumers for facial serum containing natural
ingredients. The research started with survey of consumer behaviors and demands by laddering interview. The results were
transformed to the hierarchical value map, a graphic description that interprets the relationship between attribute,
consequence, and value of the product. The interviews were conducted with 30 female consumers (50 years and over). The
results showed that consumers select natural product because natural product is safe. For attributes, consumers prefer
attributes of easy to absorb into the skin and soft texture. The attribute that most consumers required was high concentration
of active ingredients. The relationships with consequence are non - sticky to skin, no irritation to skin, and the results are
obviously perceived. The value that the consumers appreciated for the product were improving skin health and making self
- confidence. In addition, consumers suggested the use of packaging that easy to disperse the last bits of the product, contain
new natural ingredients, and a lower price.
Keywords: facial serum, hierarchical value map, laddering interview, natural ingredient extract
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คํานํา

เครื่ องสําอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ (natural cosmetic) คือ เครื่ องสําอางที่มีส่วนผสมของ
สารสกัดที่ได้จากพืช ผัก ดอกไม้ หรื อแร่ ธาตุ ในการระบุบนฉลากสามารถแบ่งได้ตามสัดส่ วนของส่ วนประกอบที่
ได้ จ ากธรรมชาติ (Natural Product Association standard in the United States and BDIH European standard for
natural) ดังนี้ “100% natural” หมายถึงไม่มีสารสังเคราะห์เป็ นส่ วนผสมในตํารับ “Natural” หมายถึง ส่ วนผสมใน
ตํารับ 95% มีส่วนผสมที่ได้จากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีตอ้ งห้ามและอีก 5% ที่เหลือสามารถใช้สารสังเคราะห์
ได้ “Made with natural ingredients” หมายถึ งมี ส่วนผสมจากธรรมชาติ ระหว่าง 70 – 95% และปราศจากสารเคมี
ต้อ งห้า มและในกรณี ที่มีส่ วนผสมจากธรรมชาติ น้อยกว่า 70% จะไม่ ส ามารถระบุ บนฉลากเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ที่มี
ส่ วนผสมจากธรรมชาติ แต่สามารถระบุชนิ ดของส่ วนผสมที่ ได้จากธรรมชาติ ได้ (Darrin, 2011) สําหรับการผลิต
ส่ วนมากมักได้จากการผลิตแบบสภาวะธรรมชาติ (conventional condition) รวมถึงไม่จาํ เป็ นต้องใช้เกณฑ์การผลิต
แบบออร์ แกนิ กเสมอไป (organic production) และเมื่อเปรี ยบเที ยบกับเครื่ องสําอางออร์ แกนิ ก (organic cosmetic)
พบว่ามีความแตกต่างกันในเชิ งปริ มาณของส่ วนผสมที่ ได้มาจากธรรมชาติ โดยเครื่ องสําอางที่มีส่วนผสมจากสาร
สกั ด จากธรรมชาติ อ าจมี ส่ ว นผสมของสารสั ง เคราะห์ (synthetic raw materials) หรื อสารกึ่ งสั ง เคราะห์
(semisynthetic raw materials) ในสู ต ร (Fonseca – Santos et al., 2015) สํ า หรั บ ประโยชน์ ข องเครื่ องสํ า อางที่ มี
ส่ วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ คือ เครื่ องสําอางนั้นมีวตั ถุดิบบริ สุทธิ์ มากกว่าเครื่ องสําอางทัว่ ไปรวมถึงทําให้
เกิดการตกค้างจากสารเคมีอนั ตรายต่อโลกลดลงและเป็ นอีกหนึ่ งเหตุผลที่บริ ษทั ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมีจาํ นวน
เพิ่มขึ้น (Chen, 2009) สําหรับผลิตภัณฑ์เซรั่มที่ศึกษาจัดอยูใ่ นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ 100% natural, Natural, Made with
natural ingredients และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาตินอ้ ยกว่า 70% ด้วย
ผลิตภัณฑ์เซรั่มบํารุ งผิว คือ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีลกั ษณะเป็ นเจล หรื อ ครี มที่มีความบางเบา มีคุณสมบัติ
เป็ นมอยเจอร์ ไรเซอร์ (moisturizer) และสามารถนําส่ งสารออกฤทธิ์ เข้าสู่ ผิวได้อย่างลํ้าลึก ผลิตภัณฑ์เซรั่มที่ดีควรทํา
ให้ผิวกระชับขึ้น (firmer skin) ผิวเรี ยบเนียน (smoother skin texture) สามารถกระชับรู ขมุ ขนให้เล็กลง (smaller skin
pores) และสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวได้ (Ojha et al., 2019)
แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางในผูส้ ู งอายุ โดยองค์การสหประชาชาติ ได้มีคาํ นิ ยามที่ เกี่ ยวข้องกับ
สังคมผูส้ ู งอายุว่าหากประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป โดยมีสัดส่ วนมากกว่าร้อยละ 10.0 หรื อมีประชากรอายุ
65 ปี ขึ้นไป โดยมีสัดส่ วนมากกว่าร้อยละ 7.0 ของจํานวนประชากรในประเทศทั้งหมด หมายถึงประเทศมีการก้างสู่
สังคมผูส้ ู งอายุ สําหรับประเทศไทยได้มีคาํ นิ ยามที่เกี่ยวข้องกับสังคมผูส้ ู งอายุ คือ ประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปและ
แนวโน้มของประชากรไทยในช่วง 20 ปี (พ.ศ. 2557 – 2576) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มประชากรผูส้ ู งอายุจาก 68.1
ล้านคน เพิ่มขึ้ นเป็ น 73.6 ล้านคน (สามารถ, 2562) และด้วยเหตุผลนี้ ผูท้ าํ การวิจยั จึ งสนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่ ม
บํารุ งผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติสาํ หรับผูห้ ญิงอายุ 50 ปี ขึ้นไป
การสัมภาษณ์ เชิ งลึ กรายบุ คคลแบบลําดับขั้น (laddering interview) เป็ นการสัมภาษณ์ โดยอาศัย ทฤษฎี
ลําดับขั้นทางจิ ตวิทยา (Means-end chains) ที่ ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ โภคและผลิ ตภัณฑ์ ในการ
สัมภาษณ์มกั จะใช้คาํ ถามว่า “ทําไม” และ “อย่างไร” เพื่อเป็ นการขยายคําตอบให้ได้ขอ้ มูลอย่างลึกซึ้ ง ข้อมูลที่ได้จาก
ผู บ้ ริ โ ภคเป็ นข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพและมัก จะใช้แ ผนภาพลํา ดับ ขั้น (hierarchical value map) แสดงความสั ม พันธ์
ระหว่างคุณลักษณะ (attribute) ผลที่ได้รับ (consequence) และคุณค่า (value) (Klaus et al., 2000)
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การทําวิจยั ครั้งนี้ เริ่ มต้นจากการสํารวจพฤติ กรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อผลิตภัณฑ์เซรั่ ม
บํารุ งผิวหน้าที่ มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึกรายบุคคลแบบลําดับขั้น เพื่อ
ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ ผลที่ ได้รับและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการสร้าง
แบบสอบถามเพื่อสํารวจความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การสั มภาษณ์ เชิ งลึกรายบุคคลแบบลําดับขั้น
กลุ่มประชากรที่ ใช้ในการสัมภาษณ์ คื อ เพศหญิง ช่ วงอายุ 50 ปี ขึ้ นไป จํานวน 30 คน โดยมีเกณฑ์การ
คัดเลื อกผูบ้ ริ โภคใช้การสุ่ มแบบเจาะจง (purposive sampling) พิ จารณาจากผูบ้ ริ โภคที่ ใช้ผลิ ตภัณฑ์เซรั่มบํารุ ง
ผิวหน้าที่ มีส่วนผสมจากธรรมชาติ และอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร เพื่ อความเหมาะสมในการทําวิจยั
คําถามที่ใช้เริ่ มจาก “เหตุใดจึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ” “ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็ นอย่างไร” “เมื่อใช้แล้วผล
ที่ได้เป็ นอย่างไร” และ “มีคุณค่าอย่างไรสําหรับผูบ้ ริ โภค” โดยการสัมภาษณ์มีท้ งั การสัมภาษณ์โดยตรงและการ
สนทนาทางโทรศัพท์ การบันทึ กข้อมูลทําโดยการบันทึ กเสี ยงและจดบันทึ ก และรวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบ
แผนภาพลําดับขั้นที่มีเส้นโยงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ (attribute) ผลที่ ได้รับ (consequence) และ
คุณค่า (value) (Fig. 1) และเส้นโยงที่หนาหมายถึงเป็ นคําตอบที่ได้จากผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ และสําหรับการคัดเลือก
ข้อมูลที่จะนํามาใส่ ในแผนภาพ จะต้องมีความถี่ที่ผ่านการคัดเลือกว่าข้อมูลนั้นเป็ นข้อมูลที่สาํ คัญ ด้วยค่า cut off
point ที่ 10% ของผูบ้ ริ โภคที่สมั ภาษณ์ (Klaus et al., 2000)

Attribute

Consequence

Value

Fig. 1 The relationship between attribute, consequence and value
Source: Loiuse et al., 2015

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การสั มภาษณ์ เชิ งลึกรายบุคคลแบบลําดับขั้นและทัศนคติของผู้บริ โภคเพศหญิงที่มอี ายุ 50 ปี ขึน้ ไปที่มตี ่ อ
ผลิตภัณฑ์ เครื่ องสําอางที่มสี ่ วนประกอบจากธรรมชาติ
จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เซรั่มบํารุ งผิวหน้าที่
มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติของกลุ่มผูบ้ ริ โภคอายุ 50 ปี ขึ้นไป จํานวน 30 คน ได้ขอ้ มูลด้านทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีทศั นคติ ที่ดีต่อผลิ ตภัณฑ์เซรั่ มบํารุ งผิวหน้าที่ มีส่วนผสมของสารสกัด จาก
ธรรมชาติเพราะมีความปลอดภัย ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค คือ มีวตั ถุประสงค์ในการใช้เพื่อลดเลือนริ้ ว
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รอย (n = 26) เพิ่ มความชุ่ มชื้ นให้แก่ ผิวหน้า (n = 13) ลดฝ้ ากระ (n = 8) และผิวขาวขึ้ น (n = 2) สถานที่ เลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ คื อ เคาน์เตอร์ แบรนด์ (n = 11) ห้างสรรพสิ นค้า (n = 9) ช่ องทางออนไลน์ (n = 8) ร้านความงามและ
สุ ขภาพ (n = 2) ความถี่ในการใช้ ใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มบํารุ งผิวหน้าสองครั้งต่อวัน (n = 27) และใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่ม
บํารุ งผิวหน้าหนึ่ งครั้งต่อวัน (n = 3) ราคาที่ซ้ื อต่อครั้ง คือ ราคา 500 – 1,000 บาท (n = 9) ราคา 1,001 -2,000 บาท
(n = 8) ราคา 2,001 – 3,000 บาท (n = 4) ราคา 3,001 – 4,000 บาท (n = 3) ราคา 4,001 – 5,000 บาท (n = 3) และ
ราคามากกว่า 5,000 บาท (n = 3) แสดงดัง Table 1
Table 1 Consumer consumption behavior of facial serum containing natural ingredients extract (n = 30)
Consumer consumption behavior
Reason of product usage
- Anti – aging
- Moisturizer
- Anti-melasma
- Whitening
Place of purchase cosmetic
- Counter brand
- Shopping mall
- Online
- Beauty and health store
Usage frequency
- Twice a day
- Once a day
Total purchase price per time (baht)
- 500 – 1,000
- 1,001 – 2,000
- 2,001 – 3,000
- 3,001 – 4,000
- 4,001 – 5,000
- More than 5,000

Frequency
26
13
8
2
11
9
8
2
27
3
9
8
4
3
3
3

ผลจากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก รายบุ ค คลแบบลํา ดับ ขั้น นํา มาสร้ า งแผนภาพลํา ดับ ขั้น ซึ่ งอธิ บ าย
ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะ ผลที่ได้รับและคุณค่าต่อผลิตภัณฑ์เซรั่มบํารุ งผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจาก
ธรรมชาติ ซึ่ งได้ผลแสดงดัง Table 2 และ Fig. 2
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Table 2 Attributes, consequences and value obtained from female consumers (over 50 years of age)
Attributes

Frequency

Consequences

Frequency

Easy to absorb into
skin
Soft texture
High concentrate of
active ingredients
No perfume added
Natural ingredients
Reasonable price
All in one product
No alcohol

12

Non – sticky
No irritation to skin
The results are
obviously perceived
Skin comfort
Easy to decide for
purchase
One – step skincare
routine
Absorb to skin quickly
Better skin

15
11
8

12
8
7
7
6
4
3

894

6
5
4
4
3

Values
Improve skin health
Self – confidence
Safe
Save money
Save time

Frequency
28
8
6
5
4
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= Value

Self – confidence
n=8
Improve skin health
n = 28

Save money
n=5

= Consequence
= Attribute

Save time
n=4

Safe
n=6

Easy to decide for purchase
n=5

One – step routine
n=4
No irritation to skin
n = 11

Absorb to skin quickly
n=4
Skin comfort
n=6

Soft texture
n = 12
Reasonable price
n=6

non – sticky
n = 15

Natural ingredients
n=7
Easy to absorb
into skin
n = 12

No alcohol
n=3

Better skin
n=3

The results are
obviously perceived
n=8

No perfume added
n=7
High concentrate of
active ingredients
n=8

Fig. 2 Hierarchical value map of women consumers (over 50 years of age) (n = 30, cut off point = 3)

895

All in one
product
n=4

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

จากแผนภาพ Fig. 2 พบว่า คุณลักษณะ (attribute) ของผลิตภัณฑ์เซรั่มบํารุ งผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสาร
สกัดจากธรรมชาติ ที่ผูบ้ ริ โภค เพศหญิ ง อายุ 50 ปี ขึ้ นไป ชอบและต้องการเป็ นจํานวนมากที่ สุด คื อ เนื้ อเซรั่ มมี
ลักษณะที่ซึมเข้าสู่ ผิวง่าย (n = 12) เนื้ อสัมผัสมีความบางเบา (n = 12) เนื้ อเซรั่มมีความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ สู ง
(n = 8) มีสารสกัดจากธรรมชาติ (n = 7) ไม่ใส่ น้ าํ หอม (n = 7) และราคาสมเหตุสมผล (n = 6) คุณลักษณะที่ผบู ้ ริ โภค
ให้ความสําคัญพอสมควร คื อ ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติท่ี ครบถ้วนและไม่ใส่ แอลกอฮอล์ ผลที่ ได้รับ (consequence)
ที่เชื่อมโยงกับคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ผบู ้ ริ โภคให้คาํ ตอบที่มีจาํ นวนมากที่สุด คือ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซึมเข้าสู่ ผิวง่ายและ
เนื้ อสัมผัสมีความบางเบาทําให้ไม่รู้สึกเหนอะหนะผิว (n = 15) มีสารสกัดจากธรรมชาติและไม่ใส่ น้ าํ หอมทําให้ผิว
ไม่แพ้ (n = 11) เนื้ อเซรั่ มที่ เข้มข้นของสารออกฤทธิ์ สู ง ทําให้รู้สึกเห็ นผลที่ ชัดเจน (n = 8) และผลที่ ได้รั บ อื่ นๆ
ที่เชื่ อมโยงกับคุณลักษณะที่ผูบ้ ริ โภคให้จาํ นวนคําตอบรองลงมา คือ สามารถทําให้ตดั สิ นใจซื้ อง่ายขึ้น สามารถใช้
ผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนเดียว ซึ มเข้าสู่ ผิวรวดเร็ วและเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผิว สําหรับคุณค่า (value) ที่ผบู ้ ริ โภค
คํานึงถึงและให้คาํ ตอบเป็ นจํานวนมากที่สุด คือ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซึมเข้าสู่ ผิวง่าย เนื้อสัมผัสบางเบา ผิวไม่แพ้ส่งผล
ดีต่อสุ ขภาพผิวให้ดีข้ ึน (n = 28) รู ้สึกมัน่ ใจมากยิ่งขึ้น (n = 8) และปลอดภัย (n = 6) ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสมเหตุสมผล
ส่ งผลทํา ให้ประหยัด เงิ นมากขึ้ น (n = 5) และมี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้วนส่ งผลทํา ให้ประหยัดเวลาในการใช้ (n = 4)
ข้อเสนอแนะที่ผบู ้ ริ โภคแนะนํา คือ การเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์น้ นั ควรเป็ นลักษณะที่สามารถนําผลิตภัณฑ์ออกมาใช้ได้
ง่าย สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ออกมาใช้ได้มากที่สุด ปั ญหากับบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาํ จากแก้วต้องมีความระมัดระวังขณะใช้
และผลิตภัณฑ์ควรมีราคาที่ถูกลง

แนวคิดผลิตภัณฑ์ (Product concept)

ข้อ มู ลที่ ไ ด้จากการสํา รวจพฤติ กรรมและความต้องการของผู บ้ ริ โ ภค โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ เ ชิ งลึ ก
รายบุคคลแบบลําดับขั้น นํามาสร้างแนวคิ ดผลิตภัณฑ์ได้ดงั นี้ ผลิตภัณฑ์เซรั่มบํารุ งผิวหน้าที่ มีส่วนผสมของสาร
สกัดจากธรรมชาติ สําหรับผูห้ ญิงอายุ 50 ปี ขึ้นไป เนื้ อเซรั่มซึ มเข้าสู่ ผิวง่าย มีความบางเบา มีความเข้มข้นของสาร
ออกฤทธิ์ สู ง ราคาสมเหตุสมผลและไม่แต่งกลิ่น

สรุ ป

การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เซรั่มบํารุ งผิวหน้าที่ มีส่วนผสมของ
สารสกัดจากธรรมชาติ สําหรั บผูห้ ญิ งอายุ 50 ปี ขึ้ นไป โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบลําดับขั้น พบว่า ผูบ้ ริ โภคมี
พฤติ ก รรมและความต้อ งการต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ซรั่ ม ในทิ ศ ทางที่ ใ กล้เ คี ย งกัน การเชื่ อ มโยงระหว่ า งคุ ณ ลักษณะ
(attribute) ผลที่ได้รับ (consequence) และคุณค่า (value) ทําให้ทราบถึงความคิดและความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อ
ผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับคุณค่าตามที่คาดหวังกับผลิตภัณฑ์
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Abstract
Acrylamide is thermally generated toxicant formed in carbohydrate-rich foods during
thermal processes. Acrylamide is mainly formed through the Maillard reaction occurred
between asparagine in combination with reducing sugar at high temperature. Acrylamide
formation and browning were studied in glucose-asparagine model system at three different
heating temperatures (100, 130 and 160⁰C). Results revealed that no acrylamide was formed at
100ºC, while heating condition at 130⁰C produced 0.15 mg/L of acrylamide when the time
reached 10 min. When heating at 160⁰C, browning and acrylamide formation were both
increased with heating time (0-20 min) and 46.93 mg/L is the highest acrylamide level found
in the model system. Furthermore, acrylamide is proved as intermediate product of brown
pigment that was generated by Maillard reaction and was measured by UV-VIS
spectrophotometer at absorbance 294 nm and 420 nm, respectively. Moreover, inhibitory effect
of chitosan had been studied for the reduction of acrylamide. Result showed that the addition
of 0.25% (w/v) chitosan promoted the reduction of acrylamide formation in the model system
up to 75%. Therefore, using of chitosan could be useful as a further mitigation strategy to limit
the formation of acrylamide in food.
Keywords: Acrylamide, Chitosan, Maillard reaction, Model system
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Introduction

Acrylamide was classified as ‘probable human carcinogen’ by the International Agency
for Research on Cancer (IARC) in since 1994. The potentially carcinogen compound,
acrylamide formed in starch-rich foods during high-temperature cooking, like a variety of
baked and fried foods cooked at high temperature (Becalski et al., 2016). The European Food
Safety Authority (EFSA) reported that acrylamide is found at significant levels in these
carbohydrate-rich foods including cracker, French fries, potato chips, sweet taro crisp and
sweet potato crisp (Komthong et al., 2012). Acrylamide occur via Maillard reaction which is
the reaction between amino acid asparagine and some reducing sugars that yield the
intermediate 3-aminopropioamide, schiff base and decarboxylated Amadori under low
moisture system (Stadler et al., 2016). Because the food is quite complex, most of the research
was initially studied in chemical model system to understand the factors affected the formation
of acrylamide.
Investigation of the mitigation strategies is remarkable because of its toxicant (Li et al.,
2012). Few researches study the protective effect of chitosan on acrylamide formation by the
addition of chitosan into asparagine-glucose model system. The researcher reported that
chitosan is a molecule, rich in amino groups which would compete with amino groups of
asparagine to bind to carbonyl groups of reducing sugars and inhibit the formation of
acrylamide. Low molecular weight chitosan is more effective to reduce acrylamide than high
molecular weight chitosan (Chang et al., 2016). Apart from the inhibitory effect on acrylamide,
it is important to understand the role of chitosan on Maillard reaction products (MRPs)
including intermediate compound and brown pigment. This knowledge would be benefit for
food manufacture to further apply chitosan in food to inhibit acrylamide without changing
quality attributes of food. Therefore, this research aims to focus on the effects of chitosan on
the formation of MRPs and acrylamide inhibition in the asparagine-glucose model system. The
study was divided into two parts, the first part focused on effects of heating temperature and
time on MRPs and acrylamide formation. Then, the most suitable condition would be selected
and applied to study the inhibitory effects on MRPs and acrylamide in the second part.
Materials and Methods
Material
Asparagine, glucose, low molecular weight chitosan and acrylamide were purchased
from Sigma Aldrich.
Influence of temperature and time on MRPs and acrylamide formation in model system
An equimolar asparagine/glucose Maillard reaction system was used to investigate the
effects of temperature and time on acrylamide formation according to Cai et al. (2014). Each
15-ml test tube contained 2 ml of 1% acetic acid (pH = 6), 0.2 mmol glucose and 0.2 mmol
glucose. The test tubes were heated at 100, 130 and 160ºC in oil bath installed with a magnetic
stirrer for 0, 5, 10, 15 and 20 minutes. The tube was then removed and immediately immersed
in ice water to stop the reaction. After cooling in ice for 10 minutes, the DI water (1 ml) was
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added. The final samples were filtered through a 0.45 μm nylon syringe filter and determined
for MRPs and acrylamide which are described as follows.
Influence of the addition of chitosan on MRPs and acrylamide formation in model system
The model system was prepared similar as above mentioned by selecting the most
suitable condition. Each 15-ml test tube contained 2 ml of 1% acetic acid (pH = 6) with 0.25%
chitosan and without chitosan as control. The MRPs and acrylamide determined as following
described.
Spectrophotometric analysis of Maillard reaction products (MRPs)
The UV-absorbing intermediates and browning intensity of the MRPs were measured
according to the previous methods (Rao et al., 2011). An appropriate dilution was made using
distilled water until the absorbance intensity measured below 1 at OD294 (UV-absorbing
intermediated compounds) and at OD420 (brown pigments).
Calculated absorbance values = actual absorbance reading (OD294 or OD420) x dilution factor
Measurement of acrylamide
Analyses were performed by HPLC system from Shimadzu, which was composed of
SPD-M20A photodiode array detector. Separation of the analyte was performed using an
Inertsil ODS-3 C18 column. The mobile phase was prepared to contain acetonitrile: water
(3.5:96.5, v/v) and was pumped at the rate of 0.5 mL/min and column temperature was set at
25ºC. Injection volume was 10 μL. Detector responses were recorded at 200-nm wavelength
(Can et al., 2014). The chromatogram of acrylamide is shown in Fig.1.

Standard acrylamide

Fig. 1 The chromatogram of acrylamide (tR = 4.547 minute)
Statistical analysis
A complete randomized design was used in this study. All experiments were performed
in duplicate. Statistical analysis was performed using Duncan’s multiple range test using the
SPSS 25.0 for windows with significance decided at the 95% confidence level.
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Results and Discussion
Influence of temperature and time on MRPs and acrylamide formation in model system
The Maillard reaction is the major pathway of acrylamide formation. Not only
acrylamide but also the other MRPs including Amadori compound (brown pigment) was
formed by the rearrangement of Schiff base that can analyze by using spectrophotometric at
OD420. The other intermediate products were measured at OD294 (Zhu et al., 2013). In this
study, three heating temperature (100, 130 and 160⁰C) was used for heating the asparagineglucose model system; appearance, the MRPs both intermediate products (measured at OD294)
and final brown pigments (measured at OD420) and acrylamide level were determined during
heating at 0, 5, 10, 15 and 20 minutes. The color and MRPs of each heating condition are shown
in Table 1 and Fig. 2. No color and very low MRPs (both intermediate and final brown
pigments) were found when heating at 100⁰C during 20 min. It is confirmed that the MRPs
were related to the temperature and time of heating. More brown color and greater numbers of
MRPs both intermediate and brown pigments were found at higher temperature and longer
time.
Table 1 The color of asparagine-glucose solution at the different temperature and time of
heating
temperature

time (minute)
0

5

10

100⁰C

130⁰C

160⁰C
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Fig. 2 UV calculated absorbance at OD294 (A) and browning (B) at OD420 of asparagine-glucose
MRP solution at three different temperature and time
A-C
Different letters mean significant difference (p < 0.05) between temperature for each time
a-d
Different letters mean significant difference (p < 0.05) between time for each temperature
The effect of temperature and time on acrylamide content in glucose-asparagine model
system is shown in Table 2. The acrylamide was not detected at 100⁰C but only detected (0.15
mg/L) when the time reached 10 minutes when heating at 130⁰C. When heating temperature
was increased to 160⁰C, acrylamide formation was increased along with heating time (0-20
minutes). The result suggested that the heating temperature must be high enough and it takes
sufficient heating time for the acrylamide to be formed that was agreed with Rydberg et al.
(2013) that reported acrylamide increase from around 1.6 ppm to 4 ppm when time increase
from 12 minute to 16 minute heating and increase from around 0.4 ppm to 1 ppm when
temperature increase from 160⁰C to 180⁰C. Due to the presence of acrylamide when heating
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the model system along the heating time for 20 min at 160⁰C. This heating condition was
selected for further study to access the inhibitory effect of chitosan.
Table 2 Effect of temperature and time on acrylamide formation in model system
Heated time
(minute)
0
5
10
15
20

100⁰C
nd
nd
nd
nd
nd

Acrylamide content (mg/L) ±SD
130⁰C
160⁰C
nd
nd
nd
2.78±0.10Ad
0.15±0.07Bb
15.91±1.48Ac
0.38±0.11Bb
33.99±0.942Ab
0.68±0.16Ba
46.83±3.86Aa

A-B

Mean values within horizontal row with different subscripts indicate a significant difference
(p < 0.05)
a-d
Mean values within vertical row with different subscripts indicate a significant difference (p
< 0.05)
nd
No detection
Influence of the addition of chitosan on MRPs and acrylamide formation in model system
The asparagine-glucose model system with and without chitosan (0.25% w/v) was
heated at 160⁰C for 5-20 minute to study MRPs and acrylamide formation. As shown in Fig. 3,
the addition of chitosan did not significantly influence on the MRPs both intermediate and final
brown pigment during 20 min. Fortunately, chitosan showed inhibitory effects of acrylamide
since the heating was started. The reduction of acrylamide when chitosan was added was 76%,
34%, 17 and 20%, respectively at heating time 5, 10, 15 and 20 minutes (Fig. 4). This inhibition
of acrylamide is due to chitosan contains several amino groups which compete with asparagine
amino groups to bind carbonyls of reducing sugars at the first step of Maillard reaction (Chang
et al., 2016).
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Fig. 3 UV calculated absorbance at OD294 (A) and browning (B) at OD420 of asparagine-glucose
MRP solution with 0% and 0.25% chitosan
A-D
Different letters mean significant difference (p < 0.05) between time of 0%chitosan
a-d
Different letters mean significant difference (p < 0.05) between time of 0.25%chitosan

Fig. 4 Amount of acrylamide (mg/L) in the asparagine-glucose with and without chitosan solution

Conclusion
The result revealed that the formation of MRPs and acrylamide showed a strong
dependence on temperature and time. Higher temperature combined with prolonged heating
time produced the higher acrylamide content in asparagine-glucose model system. Addition of
0.25% (w/v) chitosan could inhibit the formation of acrylamide in model system up to 75%
throughout the heating time without changing the MRPs formation. Therefore, chitosan has
potential to apply in carbohydrate-rich food that was heated above 120°C to inhibit acrylamide
providing more safe food products because the addition of chitosan to food does not change
the browning color of the Maillard reaction, according to the MRPs result.
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Abstract
Formation of carcinogenic acrylamide in cooked starchy foods poses a substantial
adverse health effect. Sugar and salts are basic ingredients added to enhance flavor and taste in
foods. Currently, potassium chloride (KCl) is most commonly used as a salt replacer to reduce
the sodium contents. Our study aimed to investigate the addition of glucose with monovalent
salts and determined effect of phenolic compounds on acrylamide formation by using
asparagine/glucose model system. Various amounts of glucose (0.1, 0.15 and 0.2 M), NaCl and
KCl (1, 3 and 5% w/v) and phenolic compounds (quercetin, taxifolin, myricetin, kaempferol at
0.1 mg/mL) were added in the model system heated at 160ºC for 15 min, and acrylamide was
determined using HPLC-DAD. The results showed that acrylamide content was detected at an
initial 0.1 M of glucose concentration with a non-linear increase at higher concentrations.
Presences of NaCl and KCl were effective in inhibiting acrylamide formation up to 42% and
38%, respectively. All phenolic compounds showed no mitigation effect on acrylamide in our
model system. Based on the results we have confirmed that both NaCl and KCl could
potentially inhibit acrylamide formation. This could be useful information for the further
application in improving the safety of cooked starchy food products.
Keywords: Acrylamide, Model system, Phenolic compounds, Salt, Sugar
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Introduction
Acrylamide (2-propenamide) is a food toxicant that found during high temperature
cooking (120ºC) such as frying, baking, roasting and commonly found in potato chip, French
fries, bakery products, coffee. Acrylamide can occur during browning process through Maillard
reaction of reducing sugar with asparagine that are important reactants. Concentration of
acrylamide depends on several factors including cooking temperature and time, cooking oils,
amount of reducing sugar and free amino acid (stadler and studer, 2016). It is a known that
acrylamide is human neurotoxin and has been classified as probably carcinogenic in humans
(group 2A) by the IARC. Safety agencies recommended for both consumers and industry to
minimize acrylamide in food as much possible.
At present, there are many procedures to mitigate acrylamide formation in thermally
processed foods. These include pre-treatments, modification of food processing and
formulation, or addition of exogenous additives. Salt is a common food additive to improve
flavor and quality. The previous study reported that sodium chloride could inhibit the formation
of acrylamide, however the information is still unclear. Potassium chloride can be an alternative
to sodium chloride to produce more healthy alternative products for consumers who concern
the over exposure of sodium. Kolek et al. (2006) studied the concentration of NaCl at 1, 5 and
10% w/w to model system, at 10% of salt had a highest acrylamide inhibition negative on the
other hand that also had the negative effects in human body. Phenolic compounds are natural
antioxidant found in fruits, vegetables, herbs and spices. These compounds are characterized
by the presence of aromatic ring bearing one or more hydroxyl substituent. They have been
proposed as one of the probable mechanisms of inhibiting acrylamide formation.
Chemical model system of asparagine and a carbonyl such as glucose in aqueous
solution have been used mainly to study pathway of acrylamide formation due to reaction was
untroubled by matrix food components and more understand the reasons of acrylamide
reduction. The purpose of present study was to investigate the effects of glucose (0.1, 0.15 and
0.2 M), monovalent salts (1, 3 and 5% w/v) and phenolic compounds (0.1 mg/mL) on
acrylamide formation in asparagine/glucose model system. The results obtained from this study
would provide the knowledge on acrylamide formation and inhibition in order to successfully
further applied in food system.
Material and Method
Chemical and materials
Acrylamide (≥98.0%, GC), asparagine (98%, TCL), D-glucose, potassium chloride
(KCl), sodium chloride (NaCl), di-sodium hydrogen orthophosphate anhydrous, sodium
dihydrogen orthophosphate, quercetin, taxifolin, myricetin, kaempferol and other HPLC grade
solvents were purchased from Sigma Aldrich that used all experiments.
Preparation of asparagine/glucose model system
The solution of asparagine (0.1 M) and glucose were prepared in phosphate buffer (0.1
M, pH 7.0) at various glucose concentration (0.1, 0.15 and 0.2 M). The mixtures (2 mL) were
heated in tight closed screw-capped equipped with thermometer in oil bath at 160ºC for 15 min.
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Sodium chloride and potassium chloride (1, 3 and 5% w/v), four phenolic compounds
(quercetin, taxifolin, myricetin, kaempferol were diluted with ethanol) at final concentration
0.1 mg/mL were added in equimolar of 0.1 M of reactants. After heating, the mixture was
immediately cooled in iced water for 10 min. Then the solutions were diluted with 1 mL
distillated water. The samples were then filtered through 0.45 µm nylon filters prior to HPLCDAD analysis to determine concentration of acrylamide (Knol et al., 2005).
Analysis of Acrylamide in asparagine/glucose model system
The analysis of acrylamide was performed by HPLC-DAD based on the method
described by Can and Arli (2014). Using a Prominence series of HPLC system from Shimadzu
(Kyoto, Japan) with ODS-3 C18 column (size 250 x 4.6 mm) from GL Sciences. The samples
were injected 10 µL. An isocratic elution was applied throughout the study. The mobile phase
was prepared to contain acetonitrile:water (3.5:96.5 v/v) for this purpose. All solutions were
degassed by sonication for 15 min. Mobile phase was pumped at the rate of 1.0 mL/min and
column temperature was set 25ºC. Detector responses were recorded at 200 nm wavelength.
An SPD-M20A photodiode array detector signals were recorded in the region of 200 nm–400
nm. The stock solution of standard acrylamide was prepared in distillated water. The response
of DAD at 200 nm was linearly along with standard acrylamide concentration in range of 5-80
mg/kg (y=106198x+27849, r2=0.9999).
Statistical analysis
Data analysis was performed using SPSS version 25 computer software (IBM SPSS).
All experiments were conducted in duplicate and the mean and SD were reported with
significance decided at the 95% confidence level.
Results and Discussion
Effect of glucose on acrylamide formation in the model system
The chromatogram of acrylamide is shown on Fig. 1. Although the effects of glucose
concentration on acrylamide formation in the asparagine-glucose model system have been
established in several previous publication, the formation of acrylamide in the model system
could be varied depended on each experiment. In this study, we varied the concentration of
glucose at 0, 0.1, 0.15 and 0.2 M to study the different of acrylamide formation and result
showed that acrylamide was increased from 0 to 48.91, 65.87 and 70.22 mg/L, respectively
(Fig. 2). At 0.1 M which was the lowest concentration of glucose to induce the formation of
acrylamide. Among all concentration of glucose (0.1, 0.15 and 0.2 M). At 0.1 M which was
the lowest concentration of glucose was enough to induce the formation of acrylamide in
detectable level. Thus, glucose at concentration 0.1 M was selected as the substrate for
asparagine/glucose to form acrylamide for the further study.
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Fig. 1 HPLC-DAD chromatogram of acrylamide (10 μL injection)
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Fig. 2 Effect of glucose concentration (Molar) on acrylamide formation

Effects of salts on acrylamide in asparagine/glucose model system
In this study, 1%, 3% and 5% NaCl and KCl were added in the asparagine/glucose
model system to study the effects of these monovalent salts on acrylamide. As shown in
Fig. 3, the addition of 1% both NaCl and KCl did not influenced on acrylamide level when
compared with control (0% salt). However, when salt concentration was increased to 3% and
5%, the reduction of acrylamide was significantly shown. The 3% NaCl and KCl could reduce
acrylamide by 20.5% and 25%, respectively and 5% NaCl and KCl could reduce acrylamide
up to 42% and 38%, respectively. There was no difference on the inhibitory of acrylamide
between NaCl and KCl. Although, at 5% of both had the highest reduction of acrylamide,
moreover excessive intake of salt by consumers has been related to development of
hypertension and consequently the higher risk of development of cardio-vascular disease. The
inhibitory effect of acrylamide by the addition of salt could be explained due to cations of salt
influenced to the rate of decomposition of glucose which is the acrylamide reactants
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Acrylamide concentration
(mg/L)

significantly. When cations are increased, the rate of glucose decomposition are increased as
well while asparagine remained unreacted (Gökmen and Şenyuva, 2007).
60
50

a

a

a
b

40

b

c
c

30
20
10
0

0%

1% NaCl 1% KCl 3% NaCl 3% KCl 5% NaCl 5% KCl

Fig. 3 Effects of NaCl and KCl on acrylamide formation in model system
Different letters indicate a significant difference by each sample (p < 0.05).

a-c

Effects of phenolic compounds on acrylamide in asparagine/glucose model system
Four antioxidative compounds (quercetin, taxifolin, myricetin, kaempferol) were added
in order to determine their effect on acrylamide inhibition. It is well studied that the antioxidant
activity of antioxidative compounds is strongly correlated to the number and position of
hydroxyl group and also their aromatic structure. Many studies investigated the effectiveness
of phenolic compounds and natural antioxidant molecules which could effectively reduce
acrylamide formation however, the mechanisms are still unclear. For example, Zhu et al. (2009)
found a strong reduction of acrylamide by the addition of catechin (23%), gallic acid (47%)
and coumaric acid (53%). Phenolic compounds with high antioxidant activity are expected to
perform the inhibition of acrylamide. However, for our study as shown in Fig. 4, the addition
of all four phenolic compounds did not show any reduction effect on acrylamide in our model
system. It is possible that our phenolic compounds concentrations were too low. Our result here
was strongly supported the study of Bassama et al. (2010) who also reported that many tested
phenolic compounds (caffeic acid, catechin, cinnamic acid, ferulic acid, coumaric acid, gallic
acid, epicatechin) could not be food candidates for the mitigation of acrylamide via Maillard
reaction.

910

Acrylamide concentration
(mg/L)

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59
35

a

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
a

a

a
a

30
25
20
15
10
5
0

Control

Quercetin

Taxifolin

Myricetin

Kaempferol

Antioxidants (0.1 mg/mL)

Fig. 4 Relationship between acrylamide concentration and different phenolic compounds
Conclusions
In this study, three factors including glucose concentration, salt type and concentration
and phenolic compounds were studied on acrylamide formation. Acrylamide was increased
along with the increase concentration of glucose. Both salts used in this study, Acrylamide
formation was inhibited by 3% of NaCl and KCl (20.5% and 25%) and 5% of NaCl and KCl
(42% and 38%), respectively. At 1% and 3% were recommended to apply in foods. The
addition of four phenolic compounds (quercetin, taxifolin, myricetin, kaempferol) did not
showed any reduction effects of acrylamide in our model system. These all results provided
the knowledge on acrylamide formation and inhibition in order to successfully further applied
in food system.
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิลมขาเข้าของเครื่ องทําแห้งแบบพ่นฝอย 3 ระดับ คือ 150, 160
และ 170 °C ต่อคุณภาพมะพร้าวนํ้าหอมผง พบว่า อนุภาคผงมะพร้าวทําแห้งที่อุณหภูมิลม 170 °C มีค่าการกระจายตัวของ
ขนาดอนุภาคผงน้อยที่สุดและขนาดผงเฉลี่ยเล็กที่สุด (2.61 มม.) รองลงมาคือที่ 160 และ 150 °C โดยทุกตัวอย่างมีความชื้น
เริ่ มต้นใกล้เคียงกัน แต่ที่ 170 °C ผงมีค่าการเปี ยกสูง แต่มีค่าการละลายตํ่ากว่าการทําแห้งด้วยอุณหภูมิลมตํ่ากว่า และเกิดการ
เกาะตัวเป็ นก้อนง่ายกว่ามะพร้าวผงที่ 160 °C เนื่องจากมีความชื้นสูงกว่าเล็กน้อย และการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่า
ผงที่ ทาํ แห้งที่ 150 °C เป็ นที่ ยอมรั บมากที่ สุดในทุกด้าน รองลงมาคื อ 160 และ 170 °C ตามลําดับ เมื่ อพิจารณาโดยรวม
อุณหภูมิ 160 °C มีความเหมาะสมมากกกว่า 150 °C เพราะให้สีและลักษณะปรากฏด้อยกว่าเพียงเล็กน้อย แต่คุณภาพด้านอื่น
มีค่าไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) และเกิดปั ญหาการเกาะตัวกันน้อยที่สุด
คําสําคัญ: คุณภาพ, เครื่ องทําแห้งแบบพ่นฝอย, มะพร้าว, อุณหภูมิ

Abstract

The objective of this research was to study the effect of spray-dryer air inlet temperature at 3 levels: 150, 160 and
170 °C on aromatic coconut powder quality. It was found that the dried coconut powder particles at the inlet temperature
of 170 °C had the smallest size distribution value and the smallest average powder size (2.61mm), followed by those at 160
and 150 °C. All samples had similar initial moisture. The powders dried at 170 °C had a higher wettability value but a
lower solubility value than those at lower air inlet temperature and caking is easier than coconut powder at 160 ° C due to
the slightly higher moisture content. The sensory testing showed that the powders dried at 150 °C were the most acceptable
on all quality attributes, followed by those at 160 and 170 °C. Overall, the temperature of 160 °C was more suitable for the
drying than 150 °C because it caused only slightly inferior color and appearance. The quality of other aspects had
insignificant differences (p > 0.05) from those at other temperature levels and the problem of caking was the least.
Keywords: coconut, quality, spray dryer, temperature
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คํานํา

มะพร้าวนํ้าหอม (Aromatic coconut) เป็ นพืชเศรษฐกิจชนิ ดหนึ่ งที่สาํ คัญของประเทศไทย และมีการผลิต
เพื่อบริ โภคภายในประเทศและส่ งออกไปยังนอกประเทศ และนํ้ามะพร้าวนํ้าหอม เป็ นเครื่ องดื่มที่เป็ นที่รู้จกั ของคน
ไทยและประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และปัจจุบนั มีความนิยมเพิ่มขึ้นทัว่ โลกเพราะเป็ นเครื่ องดื่ ม
ที่มีกลิ่นหอม มีรสชาติที่ดี ดื่มแล้วรู ้สึกสดชื่น และเป็ นสิ นค้าส่ งออกอันดับต้นๆ ของไทย แต่เนื่องด้วยเป็ นสิ นค้าสด
การส่ งออกสิ นค้าจําเป็ นต้องทําการแช่เยือกแข็งและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่
สู งเป็ นอย่างมาก นํามาซึ่ งงานวิจยั นี้ ที่มุ่งเน้นการผลิตผงนํ้ามะพร้าวนํ้าหอมที่สามารถเก็บรักษาได้ดว้ ยอุณหภูมิหอ้ ง
สามารถชงดื่มได้อย่างสะดวกและยังคงกลิ่นรสและรสชาติที่ดี และคุณประโยชน์ใกล้เคี ยงนํ้ามะพร้าวนํ้าหอมสด
โดยการแปรรู ป ให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของมะพร้ า วนํ้า หอมผง ด้ว ยการใช้ก ระบวนการทํา แห้ ง แบบพ่ น ฝอย ซึ่ งเป็ น
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผงที่เป็ นที่นิยมเนื่องจากผลิตง่ายและได้ปริ มาณการผลิตสู ง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีความชื้ น
ตํ่า (Desai and Park, 2005) สามารถเก็บรักษาที่ อุณหภูมิห้องได้ สะดวกต่อการนํามาบริ โภค และสามารถกักเก็บ
กลิ่นรสของวัตถุดิบได้เป็ นอย่างดี การศึกษาของ Nambiar et al. (2017) พบว่าการทําแห้งแบบพ่นฝอยสามารถลด
ประมาณความชื้นนํ้ามะพร้าวผงจนมีความชื้นอยู่ในช่วง 1.3–4.5% และผลของอุณหภูมิขาเข้าของการทําแห้งส่ งผล
ต่อความชื้นของมะพร้าวผง โดยเมื่ออุณหภูมิขาเข้าสู งขึ้นปริ มาณความชื้นจะลดลง
งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์ที่จะศึกษาสภาวะของการทําแห้งแบบพ่นฝอยที่เหมาะสมต่อการผลิตมะพร้าว
นํ้าหอมผง โดยศึ กษาผลของอุณหภู มิขาเข้าของการทําแห้งที่ ส่งผลต่ อคุณลักษณะทางกายภาพและคุณภาพด้า น
ประสาทสัมผัสของมะพร้าวนํ้าหอมผง

อุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุ

มะพร้าวนํ้าหอมอายุหลังจากออกช่อดอกได้ 190–200 วัน โดยเก็บเกี่ยวจากสวนที่จงั หวัดนครปฐม, ราชบุรี
และสมุทรสาคร
มอลโตเดรกตริ น DE 30
ถุงอลูมิเนียมฟอยด์ขนาด 18 x 12 ซม.
เครื่ องทําแห้งแบบพ่นฝอย รุ่ น GEA Niro A/S mobile minor Spray dry Denmark
ตะแกรงขนาด 0.35, 1.15, 1.45, 3.4, 5.35, 7.95, และ 13.6 มม.
การเตรี ยมตัวอย่ าง
ผสมนํ้ามะพร้าวนํ้าหอมและมอลโตเดรกตริ น (DE 30) 20% คนผสมจนเป็ นเนื้ อเดียวกัน นําไปเข้าเครื่ อง
ทํา แห้งแบบพ่ นฝอยที่ อุ ณ หภู มิข าเข้า 150, 160 และ 170 องศาเซลเซี ย ส โดยมี อุณ หภู มิข าออกคงที่ ที่ 90 องศา
เซลเซี ยส บรรจุมะพร้าวนํ้าหอมผงที่ผา่ นการทําแห้งมาแล้วลงในถุงอลูมิเนียมฟอยด์ ปิ ดผนึกถุง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ
แช่เย็น 4 องศาเซลเซี ยส
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การวิเคราะห์ ความชื น้
วิเคราะห์ความชื้ นด้วยวิธี AOAC (1999) โดยชัง่ นํ้าหนักตัวอย่างผง 1 กรัม ตัวอย่างละ 3 ซํ้า อบแห้งด้วย
hot air oven 105 องศาเซลเซี ยส ชัง่ นํ้าหนักตัวอย่างทุกๆ 10 นาทีในช่วง 1 ชัว่ โมงแรก และทุกๆ 30 นาทีหลังจากนั้น
จนนํ้าหนักตัวอย่างคงที่ คํานวณความชื้นตาม Equation 1

MC =
เมื่อ

MC
M1
M2

M1-M2
×100
M1

(1)

คือความชื้นฐานเปี ยก (%)
คือนํ้าหนักตัวอย่างก่อนอบ (กรัม)
คือนํ้าหนักตัวอย่างหลังอบ (กรัม)

การวิเคราะห์ การละลาย
วิเคราะห์การละลายด้วยการจับเวลาที่ ผ งละลายจนหมด ประยุกต์ใช้วิธีของ Tulardilok (2009) โดยชั่ง
ตัวอย่างผง 6 กรัม เทตัวอย่างลงในบีกเกอร์ที่บรรจุน้ าํ กลัน่ อยู่ 40 มล. คนตัวอย่างโดยใช้เครื่ องกวนแม่เหล็กความเร็ ว
400 rpm จดบันทึกเวลาที่ตวั อย่างละลายจนหมด
การวิเคราะห์ การเปี ยก
วิเคราะห์การเปี ยกของผงก่ อนและหลังเกิ ดการกจับตัวเป็ นก้อนด้วยการจับเวลาที่ ผงจมจากผิวของนํ้า
ประยุกต์จากวิธีของ Dacanal and Menegalli (2010) โดยชัง่ ตัวอย่างผง 3 กรัม เทตัวอย่างลงในบี กเกอร์ ที่บรรจุ น้ าํ
กลัน่ อยู่ 200 มล. จับเวลาและจดบันทึกเวลาที่ตวั อย่างจมลงจากผิวนํ้าจนหมด
การวิเคราะห์ การกระจายตัวของขนาดอนุภาคผง
วิเคราะห์การกระจายตัวของขนาดอนุภาคผงก่อนและหลังเกิดการจับตัวเป็ นก้อนด้วยคัดแยกขนาดของผง
ด้วยตะแกรง ชัง่ ตัวอย่างผง 5 กรัม เทตัวอย่างลงในตะแกรงแล้วเขย่าเป็ นเวลา 1 นาที ชัง่ นํ้าหนักผงในแต่ละชั้นและ
นําไปคํานวณนํ้าหนักผงที่อยูบ่ นชั้นขนาดต่าง ๆ ตาม Equation 2
P=
เมื่อ

P
W1
W2
W3

(W1-W2)
×100
W3

คือสัดส่ วนนํ้าหนักผงในตะแกรงแต่ละชั้น (%)
คือนํ้าหนักของผงและตะแกรงแต่ละชั้น (กรัม)
คือนํ้าหนักของตะแกรงเปล่า (กรัม)
คือนํ้าหนักรวมผงเริ่ มต้น (กรัม)

915

(2)

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

การวิเคราะห์ คุณลักษณะทางประสาทสั มผัส
วิเคราะห์ดว้ ยการทดสอบประเมินเรื่ องการยอมรับแบบให้คะแนนความชอบ (9-point hedonic scale) โดย
ผูท้ ดสอบทัว่ ไป 30 คนที่ไม่เคยผ่านการฝึ กฝน ผูท้ ดสอบประเมินคะแนนความชอบโดยไม่เปรี ยบเทียบกับตัวอย่าง
อื่น โดยให้คะแนนด้านสี , ลักษณะปรากฏ, กลิ่น, กลิ่นรส, รสชาติ, ความหวาน และความชอบโดยรวม ให้คะแนน
ความชอบในช่ วง 1-9 คะแนน กําหนดให้ระดับคะแนน 1 หมายถึ ง ไม่ชอบมากที่ สุด, 2 หมายถึ ง ไม่ชอบมาก,
3 หมายถึง ไม่ชอบปานกลาง, 4 หมายถึง ไม่ชอบเล็กน้อย, 5 หมายถึง เฉย ๆ , 6 หมายถึง ชอบเล็กน้อย, 7 หมายถึง
ชอบปานกลาง, 8 หมายถึง ชอบมาก และ 9 หมายถึง ชอบมากที่สุด
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (ANOVA) และเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิ ธีของ
Tukey ด้วยโปรแกรม minitab 19 ที่ความเชื่อมัน่ 95%

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของความชื น้
จากการทดลองพบว่าอุณหภูมิขาเข้าเครื่ องทําแห้งแบบพ่นฝอยส่ งผลต่อความชื้ นของมะพร้าวนํ้าหอมผง
โดยเมื่อใช้อุณหภูมิขาเข้า 170 องศา ความชื้ นของผงสู งกว่าอุณหภูมิขาเข้าที่ 150 และ 160 องศาเซลเซี ยส อย่างมี
นัยสําคัญ (p < 0.05) (Fig.1) ซึ่ งน่าจะเป็ นเพราะที่อุณหภูมิขาเข้าสู งมีผลทําให้ผิวของอนุภาคในขณะทําแห้งนั้นเกิด
เป็ นลักษณะคล้ายเปลือกแข็ง ส่ งผลให้ความชื้ นภายในอนุภาคระเหยออกมายากขึ้น ซึ่ งมักเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่มี
ปริ มาณนํ้าตาลสู ง (Santhalakshmy et al., 2015)
การละลาย (Solubility)
การเพิ่มอุณหภูมิขาเข้าสู งขึ้นส่ งผลต่อการละลายของมะพร้าวนํ้าหอมผง เมื่ออุณหภูมิขาเข้าสู งขึ้นผงจะใช้
เวลาในการละลายเพิ่ มขึ้ นสําหรั บผงก่ อ นจับตัวกันเป็ นก้อน (Fig.1) น่ าจะเป็ นการเกิ ดเป็ นเปลื อกแข็งที่ ผิ วของ
อนุ ภาคผงที่ ผ่านการทําแห้งที่ อุณหภูมิสูง ส่ งผลให้น้ าํ แพร่ ผ่านเข้าไปภายในอนุ ภาคยากขึ้ นผงจะใช้เวลาในการ
ละลายเพิ่มขึ้น และพบว่าเมื่อผงเกิดการจับตัวกันเป็ นก้อนจะใช้เวลาในการละลายเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ท้ งั นี้ ผลของ
อุณหภูมิขาเข้าส่ งผลต่อเวลาในการละลายของผงหลังเกิดการจับตัวกันเป็ นก้อน โดยเมื่ออุณหภูมิขาเข้าสู งขึ้นผงจะ
ใช้เวลาในการละลายลดลง ซึ่ งน่าจะเป็ นเพราะผิวของอนุภาคผงที่ กลายเป็ นเปลือกแข็งที่ อุณหภูมิสูงทําให้เกิ ดการ
เกาะตัวกันของผงแบบหลวม ทําให้เมื่อได้รับแรงกลจากการกวนด้วย magnetic stirrer นํ้าจึ งสามารถแพร่ เข้า ไป
ภายในอนุภาคได้ง่ายขึ้น (Chegini and Ghobadian, 2005)

916

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

การเปี ยก (Wettability)
การเปี ยกคื อระยะเวลาที่ ผงจะจมจากผิวนํ้า ซึ่ งเกิ ดจากการที่ ผงเปี ยกจากการดูดซับนํ้าที่ ผิวของผงจนเกิด
การจม (Nishad et al., 2017) จากผลการทดลองพบว่า การเพิ่ มขึ้ น อุ ณ หภู มิข าเข้า สู งขึ้ น ส่ งผลต่ อ การเปี ยกของ
มะพร้าวนํ้าหอมผง เมื่ออุณหภูมิขาเข้าสู งขึ้ นมีผลทําให้ค่าการเปี ยกของผงสู งขึ้ น (Fig.1) โดยที่ อุณหภูมิ 150 และ
160 องศาเซลเซี ยส เวลาในการจมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ (p > 0.05) แต่ที่อุณหภูมิ 170 องศาผงจะใช้เวลา
น้อยลง ซึ่ งเมื่อพิจารณาผลของความชื้ นผงที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซี ยส จะเห็นว่ามีความชื้ นสู งจากการเปลือกแข็ง
ที่ผิว ส่ งผลให้อนุภาคผงมีน้ าํ อยูภ่ ายในมากและมีรูพรุ นอากาศน้อยความหนาแน่นของอนุภาคผงสู ง ผงจะจมเร็ วขึ้ น
ส่ งผลให้มีค่าการเปี ยกที่สูง สอดคล้องกับ Caliskan และ Dirim (2013) ที่รายงานผลของอุณหภูมิขาเข้าการทําแห้ง
แบบพ่นฝอยที่สูงขึ้นส่ งผลให้ค่าการเปี ยกของผงซูมกั สู งขึ้น
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Fig. 1 Solubility, wettability and moisture content of coconut powder before (BC) and after caking (AC).
การกระจายตัวของขนาดอนุภาคผง
การกระจายตัวของขนาดอนุภาคมะพร้าวนํ้าหอมผงหลังทําแห้งแบบพ่นฝอย พบว่า ส่ วนใหญ่ (64–67 %)
มีขนาดอยู่ในช่ วง 1.34–3.4 มม. (Fig.2) ทั้งนี้ ผลของอุณหภูมิขาเข้าต่อการกระจายตัวของขนาดอนุ ภาคผง พบว่า
อุณหภูมิขาเข้าไม่ส่งผลให้เกิดการกระจายของขนาดอนุภาคผงมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แต่เมื่อ
ผงเกิดการจับตัวกันเป็ นก้อนแล้ว พบว่า ผลของอุณหภูมิขาเข้าส่ งผลต่อขนาดอนุภาคผงหลังเกิดการจับตัวกันเป็ น
ก้อน โดยอุณหภูมิขาเข้า 150 องศาเซลเซี ยส มีผงที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ในช่วง 7.95–13.6 มม.อยูม่ ากที่สุด (24.32 %)
รองลงมาคื อ 170 (19.32 %) และ 160 (10.08 %) องศาเซลเซี ยส ตามลําดับ ซึ่ งน่าจะเป็ นเพราะอนุภาคผงที่ มีขนาด
เล็ก (0.35–1.15 มม.) เกิ ดการเปลี่ยนสถานะกลายเป็ นของกึ่ งแข็งกึ่ งเหลวและเหนี่ ยวนําได้ง่ายเนื่ องจากมีสัดส่ วน
พื้นที่ผิวต่อปริ มาตรผงสู งกว่าผงขนาดใหญ่จึงทําให้เกิดการเกาะตัวเป็ นก้อนได้ง่าย ซึ่ งผงที่อุณหภูมิขาเข้า 150 และ
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170 องศาเซลเซี ยส มีปริ มาณผงขนาดเล็กดังกล่าวอยู่มากกว่า ซึ่ งเมื่อพิจารณาผลของค่าการเปี ยกก่อนการจับตัวกัน
เป็ นก้อนจะพบว่าอุณหภูมิ 150 และ 170 องศาเซลเซี ยส มีค่าการเปี ยกสู งกว่าผงอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซี ยส อาจเป็ น
ผลจากการมีผงขนาดเล็กทําให้ที่สามารถดูดซับนํ้าได้เร็ วและผงขนาดเล็กนี้ ก็ส่งผลให้เกิดการจับตัวกันเป็ นก้อนได้
ใหญ่กว่า

Powder weight (%)

80

(A)

150 °C

60

160 °C

40

170 °C

20
0
0

1

2

3

4

5

6

Sieve size (mm.)

(B)

35

150 °C

Powder weight (%)

30

160 °C

25
20

170 °C

15
10
5
0
0

1

2

3

4

5

6 7 8 9
Sieve size (mm.)

10

11

12

13

14

Fig. 2 Size distribution of coconut powder. (A) before caking (B) after caking.
คุณลักษณะทางประสาทสั มผัส
จากผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส พบว่า อุณหภูมิขาเข้ามีผลต่อคุณลักษณะทางประสาท
สัมผัส โดยอุณหภูมิ 170 องศาเซลเซี ยส มีคะแนนความชอบในด้านสี ลักษณะปรากฏ กลิ่นรส รสชาติ ความหวาน
และความชอบรวมที่ นอ้ ยกว่าอุณหภูมิขาเข้า 150 และ 160 องศาเซลเซี ยส (Fig.3) แต่มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญ (p > 0.05) น่าจะเป็ นเพราะว่าอุณหภูมิการทําแห้งที่สูงส่ งผลให้องค์ประกอบทางเคมีดา้ นกลิ่นรสซึ่ งเป็ น
องค์ประกอบที่ถูกทําลายได้ง่ายเมื่อโดนความร้อนสู ง ซึ่ งถ้าพิจารณาคะแนนความชอบอุณหภูมิขาเข้า 150 และ 160
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องศาเซลเซี ยส จะพบว่ามีคะแนนด้านกลิ่นรส, รสชาติ และความชอบรวมสู งกว่า แต่ท้ งั นี้ คะแนนคุณลักษณะด้าน
ดังกล่าวของอุณหภูมิขาเข้า 150 และ 160 องศาเซลเซี ยส มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ
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Fig.3 Sensory evaluation test of aromatic coconut powder.

สรุ ป

อุณหภูมิขาเข้ากระบวนการทําแห้งแบบพ่นฝอยมีผลต่อลักษณะทางกายภาพของมะพร้าวนํ้าหอมผง จาก
การศึกษาพบว่าความชื้ นของผงสู งขึ้นเมื่อใช้อุณหภูมิขาเข้าที่สูงขึ้ น น่าจะเป็ นเพราะว่าที่ผิวของอนุภาคผงเกิ ดเป็ น
เปลือกแข็งทําให้ความชื้นภายในของอนุภาคระเหยออกยากขึ้น และเนื่องจากลักษณะที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้จึงส่ งผลให้
นํ้าภายนอกแพร่ เข้าไปภายในอนุ ภาคได้ช้าทําให้ผงละลายนํ้าได้ชา้ ลง แต่ ท้ งั นี้ น้ าํ ที่ อยู่ภายในอนุ ภาคผงนี้ ทาํ ให้
ช่ องว่างอากาศถูกแทนที่ ดว้ ยนํ้า ผงจึ งจมลงจากผิวนํ้าได้เร็ วขึ้ น เมื่ อผงเกิ ดการจับตัวกันเป็ นก้อน พบว่าผลของ
อุณหภูมิขาเข้าเครื่ องแห้งแบบพ่นฝอยที่สูงขึ้นส่ งผลให้ผงใช้เวลาการละลายเพิ่มขึ้น ซึ่ งน่าจะเป็ นเพราะการเกาะกัน
แบบหลวมของผง ทําให้ผงกระจายตัวออกได้ง่ายเมื่ อถูกแรงกวน การกระจายตัวขนาดอนุ ภาคผงพบว่าผลของ
อุณหภู มิไม่ส่งผลให้เ กิ ดความแตกต่ า งกันอย่า งมี นัย สําคัญ เช่ นเดี ยวกับคุ ณ ลักษณะทางประสาทสัมผัส พบว่า
อุณหภูมิขาเข้าไม่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ จากการศึกษาจึงสามารถสรุ ปได้ว่าสภาวะการทํา
แห้งที่เหมาะสมที่สุดสําหรับมะพร้าวนํ้าหอมผงคืออุณหภูมิ 160 องศาเซลเซี ยส เนื่ องจากเกิดการเกาะตัวกันได้ยาก
ที่ สุดและเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับสภาวะอื่ นจะมี คะแนนความชอบด้านประสาทสัมผัสมี ความแตกต่ างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญ
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ศึกษาสภาวะในการย้อมสี ผา้ เรยอนด้วยสี ผงที่อุดมด้วยสารแทนนินซึ่งสกัดจากเปลือกไม้ตะบูนขาว โดย
ใช้การย้อมด้วยเครื่ องย้อมสี แบบอินฟราเรด สารช่วยติดสี ที่ใช้ ได้แก่ สารส้ม จุนสี และทิน (II) คลอไรด์ โดยใช้กระบวนการ
พรี มอร์แดนท์ ทําการย้อมในสภาวะกรด พบว่าผ้าที่ได้มีสีน้ าํ ตาลแดง โดยพบว่าการใช้จุนสี มีผลให้ได้สีน้ าํ ตาลแดงที่เข้มขึ้น
ขณะที่ ส ารส้ม และทิ น (II) คลอไรด์จ ะทํา ให้ไ ด้ผ า้ ที่ มี สี อ่ อ นใกล้เ คี ย งกับ ผ้า ที่ ไ ม่ ใ ช้ส ารช่ ว ยติ ด สี สภาวะการย้อ มที่
ทําการศึ กษาได้แก่ อุณหภูมิ (70–90°C) เวลา (45–60 min) ความเข้มข้นของสี ยอ้ ม (5–25% owf) และสารช่วยติดสี (1–5%
owf) พบว่า เมื่อตัวแปรเหล่านี้ มีค่าสู งขึ้น จะได้ความเข้มสี เพิ่มขึ้น ผลการทดสอบความคงทนของสี พบว่าผ้ามีความคงทน
ของสี ต่อการซักอยู่ในระดับดี-ดีมาก (4–5) เนื่ องจากสารช่วยติดสี ทาํ ปฏิกิริยากับสี ยอ้ มเกิดเป็ นสารประกอบเชิงซ้อนที่ ไม่
ละลายนํ้า ความคงทนของสี ต่อแสงอยูใ่ นระดับปานกลาง (3) และระดับตํ่า-ปานกลาง (2–3)
คําสําคัญ: การย้อมสี ธรรมชาติ, ความคงทนของสี , ตะบูนขาว, เรยอน, สารช่วยติดสี

Abstract

In this work, natural dyeing conditions of rayon fabrics with tannin-rich dye powder extracted from Xylocarpus
granatum bark were studied. Dyeing was carried out in an infrared dyeing machine. The mordants used were alum, blue
vitriol, and tin(II) chloride. A pre-mordanting technique was used and the dye solutions were acidic. The dyed fabrics were
reddish-brown. Using blue vitriol produced stronger reddish-brown whereas alum and tin (II) chloride produced a weak
color similar to the unmordanted fabric. Dyeing conditions including temperature (70–90°C), time (45–60 min), dye
concentration (5–25% owf), and mordant concentration (1–5% owf) were studied. It was found that increasing these
parameters improved the color strength. Color fastness testing revealed that washing fastness ratings of all fabrics were
good to excellent (4–5) because of insoluble complex formation between the mordant and the dye. Light fastness ratings
were fair (3) and poor to fair (2–3).
Keywords: color fastness, mordant, natural dyeing, rayon, Xylocarpus granatum
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คํานํา

ในปั จจุ บนั ผลิ ตภัณฑ์สิ่งทอที่ ใช้วตั ถุดิบจากธรรมชาติ เริ่ มกลับมาเป็ นที่ นิยม เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมี ความ
ตื่นตัวด้านสิ่ งแวดล้อม และใส่ ใจเรื่ องสุ ขภาพและความปลอดภัยในการเลือกซื้ อสิ นค้ามากขึ้น ซึ่ งแม้ว่าสี ธรรมชาติ
จะมีคุณสมบัติหลายประการที่ดอ้ ยกว่าสี สังเคราะห์ แต่ผลิตภัณฑ์ส่ิ งทอที่ ยอ้ มด้วยสี ธรรมชาติ ก็มีลกั ษณะเด่น คื อ
โทนสี ที่อบอุ่นสบายตา และสี ที่แตกต่างไปในผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นก็กลายเป็ นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดผูบ้ ริ โภคบางกลุ่ม
เนื่ องจากการย้อมผ้าจากเส้นใยเซลลูโลส เช่ น เรยอน นั้น ประจุลบที่ ผิวของเส้นใยและประจุ ลบของสี
ธรรมชาติจะมีผลให้เส้นใยดูดซึ มสี ได้ค่อนข้างน้อย และใช้เวลาในการย้อมนาน อีกทั้งความคงทนของสี ที่ได้มกั ไม่
สู งนัก ดังนั้นจึงมีการนําสารช่วยติดสี (Mordant) มาใช้เพื่อปรับปรุ งความเข้มสี และความคงทนของสี โดยสารช่วย
ติดสี ที่ใช้กนั แพร่ หลายคือเกลือของโลหะ เช่น เกลือของทองแดง อะลูมิเนียม เหล็ก และดีบุก (Broadbent, 2001)
สําหรับการย้อมแบบดูดซึ ม (Exhaust dyeing) เป็ นการย้อมโดยให้สีเคลื่อนที่เข้าสู่ ผา้ โดยการแช่หรื อหมุน
ผ้าในอ่างย้อม จนกระทัง่ เสร็ จสมบูรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสี ที่ได้ ได้แก่ การละลายของสี ยอ้ ม การกวน อุณหภูมิของการ
ย้อม ระยะเวลาของการย้อม ประจุและความชอบของสี กบั เส้นใย ขนาดของโมเลกุลสี ความพรุ นของเส้นใย ส่ วน
อสัณฐานของเส้นใย การบวมตัวของเส้นใย ค่าอุณหภูมิเปลี่ยนสภาพแก้วของเส้นใย เป็ นต้น (Chakraborty, 2010)
งานวิจยั นี้ เลื อกใช้เส้นใยเรยอน เพราะเป็ นเส้นใยที่ ได้จากเซลลูโลส ที่ นาํ มาเข้ากระบวนการใหม่ให้มี
สมบัติการดูดซึ มนํ้าได้ดีกว่าเส้นใยฝ้าย มีสัมผัสนุ่มสบาย ส่ วนสี ยอ้ มที่ใช้น้ นั เลือกใช้สารสกัดจากเปลือกไม้ตะบูน
ขาว ซึ่ งเป็ นไม้ป่าชายเลนในระเทศไทย มีสารแทนนิ นเป็ นองค์ประกอบหลัก โดยงานวิจยั นี้ รายงานอิทธิ พลของ
สารช่วยติดสี ชนิดต่างๆ และสภาวะในการย้อมต่อค่าสี ของผ้าที่ได้ในระบบซี ไออีแล็บ (CIELAB) และทดสอบความ
คงทนของสี ต่อการซักและแสง

อุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุและสารเคมี
1. เปลือกต้นตะบูนขาวจากป่ าชายเลน พื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 7 จังหวัดสมุทรสาคร
2. ผ้าเรยอนทอลายขัด จากตลาดสําเพ็ง (นํ้าหนักต่อพื้นที่ 88.36 g/m2 ทําความสะอาดด้วยผงซักฟอกมาตรฐาน)
3. สารส้ม (Aluminium potassium sulphate, AlK(SO4)2.12H2O, เกรดวิเคราะห์) ผูผ้ ลิต Univar
4. จุนสี (Copper (II) sulfate, CuSO4.5H2O, เกรดวิเคราะห์) ผูผ้ ลิต Kemaus
5. ทิน (II) คลอไรด์ (Tin (II) chloride, SnCl2.2H2O, เกรดวิเคราะห์) ผูผ้ ลิต Fisher Scientific
6. ผงซักฟอกมาตรฐาน (AATCC 1993 Standard Reference Detergent WOB)
การผลิตผงสี สกัดจากเปลือกไม้ ตะบูนขาว
นําเปลือกไม้ที่แห้งแล้วแช่ น้ าํ อัตราส่ วนเปลือกไม้ 1 กิโลกรัม ต่อนํ้า 5 ลิตร นาน 24 ชัว่ โมง แล้วให้ความ
ร้อนที่อุณหภูมิ 80°C นาน 1 ชัว่ โมง กรองแยกของแข็งและนํานํ้าสี ที่ได้ไปทําแห้งแบบพ่นละอองฝอยที่ 180°C
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การเตรี ยมนํา้ ย้ อม
นําสี ผงมาละลายนํ้า (5–25% owf) และกวนเป็ นเวลา 3 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิหอ้ ง จะได้น้ าํ ย้อมสี น้ าํ ตาลแดง
การเตรี ยมสารละลายสารช่ วยติดสี
นําสารช่วยติดสี ไปละลายนํ้า (1–5% owf) กวนเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิหอ้ ง สารละลายสารส้มจะใส
ไม่มีสี สารละลายจุนสี มีสีฟ้าอ่อน ส่ วนสารละลายทิน (II) คลอไรด์มีสีขาวขุ่นเล็กน้อย
กระบวนการพรี มอร์ แดนท์
นําผ้าเรยอน (2.7 กรัม) ลงแช่ ในสารช่ วยติ ดสี ที่ L:R 1:30 จากนั้นนําไปเข้าเครื่ องย้อมระบบอิ นฟราเรด
(Starlet DL-6000) เพิ่มอุณหภูมิจาก 30°C ไปที่ 80°C ภายในเวลา 10 นาที จากนั้นอยู่ที่ 80°C นาน 20 นาที แล้วจึง
ลดอุณหภูมิเหลือ 60°C ภายในเวลา 5 นาที เพื่อนําผ้าออกจากเครื่ อง ตั้งค่าอัตราการหมุนของกระบอกบรรจุผา้ ที่
45 รอบต่อนาที
กระบวนการย้ อมผ้ า
ใช้เครื่ องย้อมระบบอินฟราเรด ตั้งค่าการหมุนเช่นเดียวกับการทําพรี มอร์ แดนท์ ตั้งค่าสภาวะต่างๆในการ
ย้อมตาม Fig. 1 จากนั้นกําจัดสี ส่วนเกินด้วยผงซักฟอกมาตรฐานเข้มข้น 2 g/L ใช้ค่า L:R 1:30 อุณหภูมิ 60°C นาน
20 นาที
การวิเคราะห์ ทดสอบ
ทําการวัดค่ าสี โดยใช้เครื่ องสเปกโทรโฟโตมิ เ ตอร์ (GretagMacbeth color i5) เลื อกผ้าที่ ยอ้ มด้วยสี ย อ้ ม
เข้มข้น 25% owf และสารช่วยติดสี 5% owf ย้อมที่อุณหภูมิ 90°C ระยะเวลาการย้อมรวม 60 นาที มาทดสอบความ
คงทนของสี ต่ อ การซั ก ตามมาตรฐาน ISO 105-C10:2006 (E) Method A1 และความคงทนของสี ต่ อ แสงตาม
มาตรฐาน ISO 105-B02:2014

(A)
(B)
Fig. 1 Dyeing conditions; (A) varying temperature between 70-90°C; and (B) varying time at 45 min and 60 min
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

Table 1 แสดงค่าสี ในระบบ CIELAB เมื่อย้อมผ้าเรยอนด้วยนํ้าสี เข้มข้น 5-25% owf และทําการพรี มอร์
แดนท์โดยใช้สารช่ วยติ ดสี ต่างๆ ความเข้มข้น 5% owf พบว่า ผ้าที่ ได้มีสีน้ าํ ตาล โดยเฉดสี ไม่ต่างกันมากนัก สี มี
ความสมํ่าเสมอดี และความเข้มสี (K/S) จะมีค่าสู งขึ้นเมื่อความเข้มข้นของสี ที่ใช้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับค่าความสว่าง
(L*) ที่ต่าํ ลง เนื่ องจากเมื่อปริ มาณโมเลกุลของสี ในนํ้าย้อมเพิ่มมากขึ้น ย่อมทําให้การดูดซับสี ยอ้ มของผ้าเกิดได้มาก
ขึ้น
กรณี ที่ไม่ใช้สารช่วยติดสี หรื อใช้สารช่วยติดสี ชนิ ดสารส้ม และดีบุก จะได้ผา้ ที่มีสีน้ าํ ตาลอ่อน แต่กรณี ที่
ใช้จุนสี พบว่า ผ้าจะมีสีน้ าํ ตาลเข้ม และเฉดสี แตกต่างจากตัวอย่างอื่ นๆ เล็กน้อย เห็นได้จากค่า ho ซึ่ งมีค่าสู งกว่า
ตัวอย่างอื่นๆ ส่ วนค่า K/S ของการใช้จุนสี ก็สูงกว่าตัวอย่างอื่นเช่ นกัน เฉดสี ที่แตกต่างกันจากการใช้สารช่วยติ ดสี
ต่างชนิดกันนั้นเกิดจากศักย์ไฟฟ้ารี ดอกซ์ของไอออนโลหะที่เป็ นค่าเฉพาะตัว เมื่อเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง
ไอออนโลหะกับโมเลกุลสี ยอ้ มซึ่ งเป็ นสารอินทรี ย ์ จะมีผลให้ช่องว่างของระดับพลังงานสารประกอบเชิ งซ้อนนี้
เปลี่ยนไปเมื่อเที ยบกับการดูดกลืนแสงของโมเลกุลสี ยอ้ มอิสระ และเปลี่ยนไปขึ้ นกับชนิ ดของไอออนโลหะ ซึ่ ง
ส่ งผลต่อการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นที่ ตามองเห็น และสี ที่ได้อาจแตกต่างไปจากผ้าที่ยอ้ มโดยไม่ใช้สาร
ช่วยติดสี
Table 2 แสดงค่าสี ของผ้าที่ยอ้ มโดยใช้น้ าํ สี ที่ความเข้มข้น 25% owf และทําการพรี มอร์ แดนท์ผา้ ก่อนการ
ย้อม โดยใช้สารช่วยติดสี ที่ความเข้มข้นในช่ วง 1% - 5% owf พบว่า เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารช่วยติ ดสี สูงขึ้น
มีผลให้สีที่ได้เข้มขึ้นในทุกกรณี อธิ บายได้ว่า ปริ มาณโมลกุลของสารช่วยติดสี ที่ถูกดูดซึ มเข้าสู่ ผา้ ในกระบวนการ
พรี มอร์ แดนท์มากขึ้น เมื่อผ้าเข้าสู่ กระบวนการย้อมจึงเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับสี ยอ้ มได้มากขึ้น ทําให้สีมีความ
เข้มสู งขึ้น
Table 3 แสดงผลของอุณหภูมิในการย้อมต่อค่าสี ที่ได้ พบว่า เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้ นจะทําให้ผา้ มีความเข้มสี
มากขึ้ น เห็ นได้จากค่ า K/S ที่ สูงขึ้ น เนื่ องจากพลังงานความร้อนจะช่ วยเร่ งการดูดซึ มสี ยอ้ มเข้าสู่ ผา้ และช่ วยให้
เส้นใยบวมตัวนําสี ยอ้ มเข้าสู่ เส้นใยได้ดีข้ ึน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Ali et al. (2007)
Table 4 แสดงผลของเวลาในการย้อมต่อค่าสี ที่ได้ โดยปรับเวลาในการย้อมช่ วงอุณหภูมิ 90°C เป็ นสอง
ช่ วงเวลาคื อ 10 นาที และ 25 นาที (Fig. 1) ทําให้ระยะเวลารวมในการย้อมเป็ น 45 และ 60 นาที ตามลําดับ พบว่า
ผ้าจะมีสีเข้มขึ้นเมื่อเวลาในการย้อมนานขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Ali et al. (2007)
Table 5 ความคงทนของสี ต่อการซัก ในด้านการเปลี่ ยนแปลงของสี ผา้ พบว่า ผ้าทั้งหมดมี ระดับความ
คงทนดี -ดี มาก (4–5) ไม่ว่าจะใช้สารช่ วยติ ดสี หรื อไม่ แต่ดา้ นการเปื้ อนสี ผา้ พบว่าส่ วนใหญ่อยู่ในระดับดี -ดี มาก
(4–5) นัน่ คือแทบไม่ปรากฎการติดสี บนผ้าอื่น ยกเว้นบนผ้าฝ้าย ซึ่ งผ้าที่ไม่ใช้สารช่วยติดสี และผ้าที่ใช้สารช่วยติดสี
ชนิดสารส้มและทิน (II) คลอไรด์ มีการเปื้ อนสี เพียงเล็กน้อย อยูใ่ นระดับดี (4) ขณะที่จุนสี น้ นั นอกจากจะให้สีที่เข้ม
ที่สุดแล้วยังให้ความคงทนของสี ต่อการซักดีที่สุดด้วย
Table 6 ผลการทดสอบความคงทนของสี ต่อแสง จะเห็นว่าผ้าที่ไม่ใช้สารช่วยติดสี และผ้าที่ใช้สารช่วยติด
สี ชนิ ดสารส้ม ได้ความคงทนระดับปานกลาง (3) ส่ วนสารยึดติ ดชนิ ดจุ นสี และทิ น (II) คลอไรด์ให้ความคงทน
ระดับ ตํ่า -ปานกลาง (2–3) นั่นคื อ สารช่ วยติ ด สี ไ ม่ เ พิ่ มความคงทนของสี ต่ อแสงสํา หรั บสี ธรรมชาติ ช นิ ด นี้ ซึ่ ง
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สอดคล้องกับผลการทดสอบผ้าฝ้ายที่ ยอ้ มสี ชนิ ดเดี ยวกันที่ คณะผูว้ ิจยั ได้เคยรายงานไว้ก่อนหน้านี้ (Pisitsak et al.,
2016)
Table 1 Effects of dye concentration on the color parameters of the dyed rayon fabrics (mordant conc. 5% owf,
dyeing temperature 90°C, total dyeing time 60 min, L:R 1:30)
Mordant Dye concentration L*
a*
b*
C*
ho
K/S
Fabric image
(% owf)
No mordant

AlK(SO4)2

CuSO4

SnCl2

5

75.69

9.59

1.06

9.65

6.29

0.66

10

71.74

11.81

4.12

12.51

19.25

0.91

15

70.00

12.44

5.39

13.56

23.40

0.98

25

65.37

13.33

10.85

17.18

39.14

1.79

5

70.62

12.15

4.07

12.81

18.50

0.85

10

66.14

13.19

6.48

14.69

26.15

1.16

15

57.63

14.72

11.26

18.54

37.40

2.06

25

56.63

15.75

12.17

19.90

37.70

2.48

5

59.02

9.72

13.89

16.95

55.02

2.42

10

54.33

12.22

14.56

19.01

49.99

3.05

15

51.41

13.07

15.15

20.01

49.22

3.64

25

48.39

16.01

16.27

22.83

45.45

4.55

5

67.71

12.85

7.66

14.96

30.81

1.40

10

62.73

14.74

9.67

17.63

33.27

1.83

15

60.86

15.43

10.11

18.44

33.23

1.99

25

56.79

16.23

12.95

20.76

38.59

2.67
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Table 2 Effects of mordant concentration on the color parameters of the dyed rayon fabrics (dye conc. 25% owf,
dyeing temperature 90°C, total dyeing time 60 min, L:R 1:30)
Mordant

Mordant

L*

a*

b*

C*

ho

K/S

Fabric image

conc. (% owf)
No mordant

0

65.37

13.33

10.85

17.18

39.14

1.79

AlK(SO4)2

1

59.67

15.22

10.55

18.52

34.72

1.95

2.5

59.63

15.20

10.29

18.35

34.10

1.87

5

56.63

15.75

12.17

19.90

37.70

2.48

1

53.88

14.97

13.74

20.32

42.55

2.98

2.5

51.24

15.07

14.76

21.09

44.40

3.56

5

48.39

16.01

16.27

22.83

45.45

4.55

1

60.69

15.55

10.19

18.59

33.24

2.03

2.5

59.16

16.27

10.62

19.43

33.13

2.11

5

56.79

16.23

12.95

20.76

38.59

2.67

CuSO4

SnCl2

Table 3 Effects of dyeing temperature on the color parameters of the dyed rayon fabrics (mordant conc. 5% owf,
dye conc. 25% owf, total dyeing time 60 min, L:R 1:30)
Mordant

Temperature

L*

a*

b*

C*

ho

K/S

No mordant

70°C
80°C
90°C

66.91
66.75
65.37

12.48
13.22
13.33

9.07
9.84
10.85

15.43
16.48
17.18

36.02
36.66
39.14

1.34
1.37
1.79

AlK(SO4)2

70°C
80°C
90°C

63.41
60.20
56.63

14.17
15.06
15.75

6.66
8.25
12.17

15.66
17.17
19.90

17.46
20.43
37.70

1.35
1.65
2.48
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Table 3 (continued).
CuSO4
70°C
80°C
90°C
SnCl2

70°C
80°C
90°C

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

54.35
50.86
48.39

14.54
15.63
16.01

9.67
13.16
16.27

17.46
20.43
22.83

33.62
40.09
45.45

2.65
3.47
4.55

60.75
60.88
56.79

15.71
16.06
16.23

9.58
9.53
12.95

18.40
18.68
20.76

31.38
30.69
38.59

1.96
1.92
2.67

Table 4 Effects of dyeing time on the color parameters of the dyed rayon fabrics (mordant conc. 5% owf, dye conc.
25% owf, dyeing temperature 90°C, L:R 1:30)
Mordant

Fabric image

Dyeing
time

L*

a*

b*

C*

ho

K/S

No mordant

45 min
60 min

66.64
65.37

13.26
13.33

10.91
10.85

17.17
17.18

39.45
39.14

1.41
1.79

AlK(SO4)2

45 min
60 min

61.99
56.63

14.41
15.75

7.23
12.17

16.13
19.90

26.65
37.70

1.47
2.48

CuSO4

45 min
60 min

50.09
48.39

15.17
16.01

14.45
16.27

20.95
22.83

43.60
45.45

3.68
4.55

SnCl2

45 min
60 min

59.60
56.79

15.91
16.23

9.76
12.95

18.67
20.76

31.53
38.59

2.04
2.67

Table 5 Color fastness to washing (ISO 105-C10 : 2006 (E) Method A(1))
Fastness properties
Color change
Color staining
- Acetate, nylon, polyester, acrylic, wool
- Cotton

No mordant
4-5
4-5
4
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Mordant type
AlK(SO4)2
CuSO4
4-5
4-5
4-5
4

4-5
4-5

SnCl2
4-5
4-5
4
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Table 6 Color fastness to light (ISO105-B02: 2014(E) exposure cycle A2)
Fastness properties
Light

No mordant
3

Mordant type
AlK(SO4)2
CuSO4
3
2-3

SnCl2
2-3

สรุ ป

ผ้าเรยอนที่ได้จากการย้อมมีสีน้ าํ ตาล การใช้สารช่วยติดสี ชนิดจุนสี จะทําให้ได้ความเข้มสี และความคงทน
ต่อการซักด้านการติดเปื้ อนสี สูงกว่าสารส้มและทิน (II) คลอไรด์ เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสี ยอ้ มหรื อสารช่วยติดสี
รวมถึงอุณหภูมิและเวลาในการย้อมจะได้สีของผ้าเข้มขึ้น สารช่วยติดสี ไม่มีผลปรับปรุ งความคงทนของสี ต่อการซัก
ด้านการเปลี่ยนสี โดยทุกตัวอย่างอยู่ในระดับดี-ดีมาก (4-5) แต่ในด้านการเปื้ อนสี บนผ้าฝ้ายนั้น จุนสี ช่วยปรับปรุ ง
ให้อยูใ่ นระดับดี-ดีมาก (4-5) ขณะที่ตวั อย่างอื่นได้ระดับดี (4) สารช่วยติดสี ไม่เพิ่มความคงทนของสี ต่อแสงสําหรับ
สี ธรรมชาติชนิดนี้ โดยจุนสี ให้ระดับความคงทนตํ่าลงเล็กน้อย ที่ต่าํ -ปานกลาง (2-3) ขณะที่ตวั อย่างอื่นๆ อยูท่ ี่ระดับ
ปานกลาง (3)
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บทคัดย่ อ

การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจพฤติกรรมการบริ โภค และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคอาหารมังสวิรัติต่อเนื้อเทียม
จากพืช เพื่อเป็ นข้อมูลพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมสําหรับผูบ้ ริ โภคอาหารมังสวิรัติ โดยทําการวิจยั เชิงสํารวจ ใช้แบบสอบถาม
แบบมี โครงสร้ างเก็บข้อมูลกลุ่มผูบ้ ริ โภคจํานวน 450 คน นําข้อมูลวิเคราะห์หา ร้ อยละ ค่ากลาง ค่าเฉลี่ ย และทดสอบ
สมมติฐานในด้านความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคและระดับความสําคัญต่อคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภคเป็ นส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุมากกว่า 45 ปี บริ โภคอาหารมังสวิรัตินาน
กว่า 1 ปี เหตุผลในการบริ โภคต้องการมีสุขภาพที่ดีและลดการฆ่าสัตว์ ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับโภชนาการและสุ ขภาพ
มากที่ สุด เช่ น โปรตี นสู ง เส้นใยอาหารสู ง ช่ วยระบบขับถ่าย ควบคุ มคอเลสเตอรอลชนิ ด LDL การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ ง
อนุมานพบว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ มีผลต่อระดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์
คําสําคัญ: เนื้อเทียม, โปรตีนจากพืช, ผูบ้ ริ โภคอาหารมังสวิรัติ, ผลิตภัณฑ์มงั สวิรัติ

Abstract

This study aimed to survey consumption behavior and vegetarian dietary attitudes toward consuming meat
analogue. For information on the development of artificial meat for the vegetarian diet. The 450 vegetarian consumers were
surveyed using questionnaires, then analyzed the percentage, mean, mean, and test the hypothesis on the relationship
between personal factors affecting consumption behavior and the level of importance to product features. The results
showed that most of the consumers were female at the age over 45 years consuming vegetarian food for more than 1 year.
The reasons for consuming vegetarian food were for good health and less animal killing. The consumers paid the most
attentions on nutrition and health’s effect of the meat analogue, for example, high protein, high fiber, supporting defecation,
and controlling level of LDL cholesterol. Furthermore, the inferential analysis of the data found that gender, age, and
education levels affected occupation affected the level of product importance.
Keywords: meat analogue, plant-based protein, vegetarian food consumers, vegetarian products
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คํานํา

ปั จ จุ บัน การบริ โ ภคอาหารมัง สวิ รั ติ ใ นไทยเติ บ โตต่ อ เนื่ อ ง โดยคนไทยลดการบริ โ ภคเนื้ อ สั ต ว์แ ละ
รับประทานโปรตีนจากพืชมากขึ้น เช่น ผักใบเขียวและถัว่ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์, 2561) อีกทั้ง
ตลาดของผลิ ตภัณฑ์จากพื ช(Plant-Based Food) ที่ มีส่ วนผสมจากพื ชมี อตั ราการเจริ ญเติ บโตที่ ร้อยละ 12 ต่ อ ปี
(อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิ ธิเพื่อสถาบันอาหาร, 2562) ดังนั้นผูป้ ระกอบธุ รกิ จอาหารจึ งควรศึ กษาพฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภคอาหารมังสวิรัติ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค (Bangkok bank SME,
2563) การทําวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทําความเข้าใจพฤติกรรมการบริ โภคอาหารมังสวิรัติและการให้ความสําคัญ
ในผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมจากพืชและนําข้อมูลไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมสําหรับกลุ่มมผูบ้ ริ โภคอาหารมังสวิรัติ
ประชากรศาสตร์ เป็ นแนวคิ ด ที่ บ่ งบอกลักษณะเฉพาะของแต่ ละบุ คคลที่ แ ตกต่ า งกันจะมี พ ฤติ ก รรมที่
แตกต่างกันไป ซึ่ งพฤติกรรมเป็ นการกระทําที่บ่งบอกถึงการตัดสิ นใจ การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อการใช้บริ การและ
ทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคแสดงออกถึงความเชื่ อ ความต้องการผลิตภัณฑ์ ดังนั้นรับรู ้พฤติ กรรมและทัศนคติของกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายจึงจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อรรถประโยชน์และมีคุณค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ จากการศึกษาแนวความคิดทั้ง 3 ทฤษฎีประชากรศาสตร์ พฤติกรรมและทัศนคติของผูบ้ ริ โภคและ
ผลิตภัณฑ์ ผูท้ าํ วิจยั ได้นาํ มาใช้เป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั โดยข้อมูลประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริ โภคมังสวิรัติ
ที่แตกต่างกันอาจส่ งผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการวิเคราะห์สามารถทราบ
ถึงพฤษติกรรมความต้องการผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาประชากร พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริ โภคอาหารมังสวิรัติ
การวิจยั ในรู ปแบบการวิจยั เชิ งสํารวจโดยกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คํานวณหาจากสู ตรกรณี ไม่ทราบ
จํานวนประชากรโดยใช้สูตรของ คอแครน W.G. Cochran ปี 1977 ขนาดตัวอย่างจํานวน 385 คน ที่ ระดับความ
เชื่ อมัน่ ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างประชากรทั้งสิ้ น 450 ตัวอย่าง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง พิจารณาจากผูท้ ี่เคยบริ โภคอาหารมังสวิรัติ ในเขตกรุ งเทพมหานคร (กัลยา, 2546) ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างปลายปิ ดเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลการวิจยั จากผูบ้ ริ โภคผ่านแบบทดสอบออนไลน์ 400 คน โดยกระจายแบบทดสอบ ในกลุ่ ม
มัง สวิ รั ติ แ ละวี แ กน เช่ น vegan of Thailand และกลุ่ ม Thailand Vegetarian Society เป็ นต้น และเก็ บ ข้อ มู ล แบบ
ออฟไลน์ สถานที่ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาสันติอโศก 50 คน ในช่วงเดือน มีนาคม พ.ศ.2563
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ต้ อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ ข้อ มู ล ประชากรศาสตร์ พฤติ ก รรมการ
รั บ ประทานอาหารมังสวิ รั ติ วิ เ คราะห์ ข ้อมู ลเชิ งพรรณนาสถิ ติ ใ นรู ปความถี่ ร้ อยละ และการวิ เ คราะห์ ร ะดับ
ความสําคัญของทัศนคติของผูบ้ ริ โภคต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ โดยใช้การคํานวนค่าเฉลี่ยและระดับความสําคัญ
ที่ผูบ้ ริ โภคให้กบั แต่ละคําถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งอนุมานในการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรม
การรับประทาน ใช้การทดสอบไคสแควร์ ของ Pearson ทดสอบความเป็ นอิสระในการตรวจสอบสมมติ ฐาน และ
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ลเพิ่ มเติ มโดยใช้ต ารางแจกแจงความถี่ วิ เ คราะห์ ปัจจัย ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ระดับ
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ความสําคัญของทัศนคติที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อผลิตภัณฑ์เนื้ อเทียมจากพืช ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (ภควรรณ, 2552)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ข้ อมูลประชากรศาสตร์
จากการสํารวจประชากรจํานวน 450 ท่าน Table 1 แสดงข้อมูลประชากรศาสตร์ผตู ้ อบแบบสอบถาม ส่ วน
ใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง ช่ วงอายุ 45–54 ปี รั บอาชี พ พนักงาน/ลู กจ้า งเอกชน ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี / เที ย บเท่ า
สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 บาท ขึ้นไป
Table 1 Demographic data of the sample
Gender
Female

Percentage
76.40

Status
Single

Percentage
48.67

Male
Age
18 - 24 years
25 - 30 years
31 - 35 years
36 - 44 years
45 - 54 years
55 years and over
Salary
Not more than 10,000 baht
10,001 – 20,000 baht
20,001 – 30,000 baht
30,001 – 40,000 baht
40,001 – 50,000 baht
50,001 baht or more

23.60
Percentage
5.10
18.40
8.00
12.00
34.90
21.60
Percentage
9.78
13.33
20.89
9.78
10.00
36.22

Marriage
Divorce
Education level
High school
Diploma
Bachelor’s Degrees
Master’s Degrees, Doctoral Degrees
Occupation
Student
Personnel / Private employee
Agriculturist
Private business
Public servant
State enterprise employee
Housekeeper

43.33
8.00
Percentage
6.90
10.40
60.90
21.80
Percentage
4.22
32.44
1.11
15.11
7.33
31.33
8.44

พฤติกรรมการบริ โภคอาหารมังสวิรัติ
Table 2 แสดงพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารมังสวิรัติของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มี
ความถี่ที่ไม่แน่นอนในการบริ โภคอาหารมังสวิรัติ สอดคล้องกับงานวิทยานิ พนธ์ของสักริ นทร์ (2550) พบว่ากลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคอาหารมังสวิรัติส่วนใหญ่รับประทานอาหารมังสวิรัติในโอกาสไม่แน่ นอน ปั ญหาของผูบ้ ริ โภคในการ
บริ โภคอาหารมังสวิรัติคือสถานที่ จาํ หน่ ายอาหารมังสวิรัติมีปริ มาณน้อย ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของของ
อรุ โณทัย (2552) พบว่าปัญหาอาหารมังสวิรัติหาซื้ อยาก สถานที่จาํ หน่ายน้อย ถาวร (2552) พบว่าผูบ้ ริ โภคมังสวิรัติ
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ส่ วนใหญ่รับประทานอาหารมังสวิรัตินอ้ ยกว่า 10 วันต่อเดือน เนื่ องจากสถานที่จาํ หน่ายอาหารมังสวิรัติมีสถานที่
จําหน่ายน้อย
ราคา อาหารมังสวิรัติที่รับประทาน ต่ อ 1 อย่าง การซื้ อของผูบ้ ริ โภค ราคาที่ ผูบ้ ริ โภคซื้ อมากที่ สุด คื อ
ระหว่าง 36–45 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับวิทยานิ พนธ์ของนัยนา (2555) พบว่าค่าใช้จ่ายต่อมื้ อในการบริ โภคอาหาร
มังสวิรัติ น้อยกว่า 100 บาท ดังนั้นราคาผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 55 บาท ต่อ 1 อย่างเป็ นราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับ
สถานที่ เลือกซื้ ออาหารมังสวิรัติของผูบ้ ริ โภคมากที่ สุด เลือกซื้ อจากร้านอาหารมังสวิรัติ สอดคล้องกับ
วิทยานิพนธ์ของสักริ นทร์ (2550) ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซ้ื อจากร้านขายอาหารมังสวิรัติ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่พฒั นาขึ้นมา
ควรวางจําหน่ ายในร้ านขายอาหารมังสวิรัติเป็ นหลักและขยายการวางจําหน่ ายไปยังร้ านขายอาหารทัว่ ไปและ
ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อดึงดูดกลุ่มผูบ้ ริ โภครายใหม่
Table 2 Vegetarian dietary behaviors
Consumption frequency
Every day
1-2 times / week
1-2 times / month
Uncertain
Duration of food intake
Less than 1 month
1 - 6 months
7 – 12 months
More than 1 year
Duration of food intake
More than 5 year
Price of the purchase
Less than 35 baht
36 - 45 baht
46 - 55 baht
56 -65 baht
66 - 75 baht
76 - 85 baht
86 - 95 baht
96 - 105 baht
More than 105 baht
Influential person
Myself
Family
Friend

Percentage
19.11
10.89
10.67
59.33
Percentage
30.89
11.33
12.22
38.96
Percentage
8.67
Percentage
9.78
38.00
26.89
10.00
4.22
3.78
1.56
4.22
1.56
Percentage
67.71
23.73
8.55

Distribution
Vegetarian restaurant
Restaurant
Supermarket
Fresh market
Meal
Breakfast
Lunch
Dinner
Food during the day
Meal
Snack
Reason to selected
To observe the precepts
Reduce killed animals
Psychological happiness
Good health
Protect the environment
Prevent disease
Cure disease
Good skin
Lose weight
Cultures inherited
Trend
Economical price
Taste like normal food
Balanced diet
932

Percentage
39.78
18.11
17.42
24.69
Percentage
26.75
25.37
23.89
12.00
Percentage
12.00
Percentage
9.10
16.36
11.58
16.43
6.35
11.39
3.73
3.53
7.72
2.09
1.96
1.96
3.40
4.38
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ทัศนคติของผู้บริ โภคต่ อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เนือ้ เทียมจากพืช
จากTable 3 ทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เนื้ อเที ยมจากพืชพบว่าผูบ้ ริ โภคให้ระดับ
ความสําคัญต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก 15 คุณลักษณะ โดยเกี่ ยวข้องกับคุณค่าทางโภชนาการ
ลักษณะปรากฎ กลิ่น และเนื้อสัมผัส และพบ 1 คุณลักษณะอยูใ่ นระดับสําคัญปานกลาง คือ ความฉํ่าของผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์ เชิ งอนุมานอิทธิ พลของปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริ โภคอาหารมังสวิรัติ
สมมติฐานหลัก (H0): ปัจจัยส่ วนบุคคลไม่มีผลต่อพฤติกรรมการรับการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารมังสวิรัติ
สมมติฐานรอง (H1): ปัจจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจรับการบริ โภคอาหารมังสวิรัติ
Table 3 Average number and level of significance to artificial meat product characteristics
Product characteristics
1. Meat substitution
2. High protein
3. Helps to excrete
4. Fat free
5. Fully
6. High fiber
7. Low calories
8. Vitamin B12

Mean
4.07
4.06
4.00
3.99
3.93
3.92
3.92
3.83

Priority
High
High
High
High
High
High
High
High

Product characteristics
9. High calcium
10. Iron supplement
11. Muscle supplement
12. Odorless beans
13. Like meat after cooked
14. Unlike meatballs
15. Meat-like color
16. Juiciness

Mean
3.79
3.73
3.68
3.68
3.60
3.54
3.53
3.37

Priority
High
High
High
High
High
High
High
Medium

จาก Table 4 พบว่าผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก หรื อปัจจัยส่ วน
บุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารมังสวิรัติอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
เพศมีผลต่อเหตุผลในการตัดสิ นใจเลือกรับประทานอาหารมังสวิรัติ โดยเพศหญิงเลือกซื้ ออาหารมังสวิรัติ
เพื่อลดการฆ่าสัตว์มากกว่าเพศชาย
ช่ ว งอายุมีผ ลต่ อ ความถี่ ในการรั บประทานอาหารมังสวิ รั ติ โดยส่ วนใหญ่ อายุ 45–54 ปี ความถี่ ในการ
รับประทานไม่แน่ นอน อายุ 55 ปี ขึ้ นไป เลือกรับประทานอาหารมังสวิรัติทุกวันมากกว่าช่ วงอายุอ่ืน รับประทาน
อาหารมังสวิรัติระยะเวลามากกว่า 1 ปี ราคาในการซื้ ออาหารมังสวิรัติซ้ื อในราคาระหว่าง 36–45 บาท รับประทาน
มังสวิรัติเพื่อร่ างกายมีสุขภาพที่ดี รักษาศีล และลดความเสี่ ยงโรคภัยเฉลี่ย ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการการเลือกซื้ ออาหารอายุ
18–24 ปี ครอบครั วมี อิทธิ พลในการเลื อกซื้ อซึ่ งสอดคล้องกับวิทยานิ พนธ์ของนัยนา (2555) โดยช่ วงอายุวนั รุ่ น
อิทธิ พลในการเลือกซื้ อคือครอบครัว
ระดับการศึกษามีผลต่อความถี่ในการรับประทานโดยระดับการศึกษาปริ ญญาตรี โดยรับประทาน 1–2 ครั้ง/
เดือน ราคาในการซื้ ออาหารมังสวิรัติระดับปริ ญญาตรี อยูใ่ นช่วงราคาซื้ อระหว่าง 36-45 บาท การรับประทานอาหาร
ช่ วงเวลาแตกต่างกันพบว่าช่ วงระดับการศึ กษามัธยมศึ กษา/เที ยบเท่า รับประทานอาหารทานเล่น (ขนมขบเคี้ ยว)
ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี รับประทานช่วงมื้อเช้า
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อาชี พ มี ผ ลต่ อ ความถี่ ในการรั บประทานโดยพนักงานรั ฐวิ ส าหกิ จ และพนักงาน/ลู กจ้า งเอกชนเลื อ ก
รับประทานไม่แน่ นอน ระยะเวลาในการบริ โภคพนักงานรัฐวิสาหกิ จส่ วนใหญ่รับประทานมากกว่า 1 ปี เลือกซื้ อ
อาหารในราคา 36–45 บาท มากที่สุด และมีเหตุผลในการรับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อลดการฆ่าสัตว์มากที่ สุด
การเลื อกรั บประทานอาหารพบว่า อาชี พ พนักงานรั ฐวิ สาหกิ จเลื อกรั บประทานมื้ อเช้า และเลื อกซื้ ออาหารจาก
ร้านอาหารมังสวิรัติมากที่สุด นักเรี ยน/นักศึกษาครอบครัวมีอิทธิ พลในการเลือกซื้ อเป็ นส่ วนมาก
สถานภาพมีผลต่อพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารมังสวิรัติ เหตุผลในการตัดสิ นใจในการเลือกรับประทาน
อาหารมังสวิรัติ เพื่อร่ างกายมีสุขภาพที่ดี สถานภาพโสดเลือกรับประทานส่ วนใหญ่เลือกไม่รับประทานช่วงเช้า
รายได้ต่อเดือนของผูบ้ ริ โภคมีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคโดยรายได้เฉลี่ย 50,001 บาทขึ้นไปมีความถี่ใน
การรับประทานไม่แน่นอน ระยะเวลารับประทานมากกว่า 1 ปี เลือกซื้ อที่ร้านอาหารมังสวิรัติ
การวิเคราะห์ ความแตกต่ างระหว่ างปั จจัยส่ วนบุคคลกับการให้ ความสําคัญคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ “เนือ้ เทียมจาก
พืช ”ในด้ านต่ างๆ
สมมติฐานหลัก (H0): ปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความสําคัญคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
สมมติฐานรอง (H1): ปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อการให้ความสําคัญคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
Table 4 The independence of individual factors to vegetarian dietary behaviors
Vegetarian dietary
behaviors.

Gender
X2

Consumption
frequency

ρ

Age

Education
Occupation
Status
Salary
level
X2
X2
X2
X2
X2
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
45.94 0.00* 21.41 0.01* 81.14 0.00* 11.47 0.04* 55.88 0.00*

Duration of food intake

65.29 0.00*

50.81 0.00* 24.19 0.00* 43.72 0.00*

Price of the purchase.

52.98 0.04* 48.75 0.00* 93.24 0.00* 39.67 0.00* 71.98 0.00*

Reason to selected
- Good health

18.01 0.00*

9.46

- Reduce killed animals 11.08 0.00*

0.00*

10.64 0.05* 12.10 0.00*

- Prevent disease

18.63 0.00*

- To observe the
precepts

9.30 0.04*

Meal- Breakfast

20.90 0.00*

- Lunch

11.93 0.01*

8.14
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Table 4 (continued).
Vegetarian dietary
behaviors.

Gender

X2
ρ
10.07 0.02*

Education
level
2
X
ρ

- Snack

9.30 0.04*

8.65

Distribution Vegetarian

27.16 0.00*

16.73 0.01* 11.40 0.00* 19.48 0.00*

- Fresh market

10.58 0.03

31.50 0.00*

Influential - Myself

14.07 0.01*

15.26 0.01*

- Family

12.98 0.01*

25.67 0.00*

X2
- During the day

ρ

Age

- Friend

Occupation
X2
ρ
25.86 0.00*

0.02*

Status
X2

Salary
ρ

X2
ρ
23.05 0.00*
9.28 0.04*

21.87 0.03*

10.54 0.03*
9.48 0.04*

* p < 0.05
จาก Table 5 พบว่าผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก หรื อปัจจัยส่ วน
บุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อการให้ความสําคัญคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
เพศที่ แตกต่างมีผลต่อการให้ความสําคัญคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ โดยเพศหญิงให้ความสําคัญในด้าน
ผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมจากพืชสามารถทดแทนเนื้อสัตว์ได้อยูใ่ นระดับสําคัญมากกว่าเพศชาย
ช่ ว งอายุที่แ ตกต่ า งมี ผ ลต่ อ การให้ค วามสํา คัญคุ ณลักษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยพบว่า ช่ วงอายุ 45–54 ปี
ผลิตภัณฑ์ควรมีแคลเซี ยม เสริ มธาตุเหล็ก มีวิตามินบี 12 และปราจากไขมันเพื่อควบคุมคอเลสเตอรอล
ระดับการศึกษาที่แตกต่างมีผลต่อการให้ความสําคัญคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ โดยระดับการศึกษาสู งกว่า
ปริ ญ ญาตรี ใ ห้ร ะดับความสํา คัญมากกว่า ระดับการศึ กษาปริ ญ ญาตรี / เที ย บเท่ า ในเรื่ อ งผลิ ต ภัณ ฑ์มีเ ส้น ใยสู ง
เสริ มสร้างกล้ามเนื้อ สามารถทดแทนเนื้อสัตว์ วิตามิน บี 12 และไม่มีกลิ่นถัว่
อาชี พที่ แตกต่างมีผลต่อการให้ความสําคัญคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ โดยอาชี พพนักงานรัฐวิสาหกิ จให้
ระดับความสําคัญมากในเรื่ องผลิตภัณฑ์มีเส้นใยสู ง เสริ มธาตุเหล็ก
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อการให้ความสําคัญคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ โดย 40,001–50,000
บาท ให้ระดับความสําคัญมากที่สุดเรื่ องผลิตภัณฑ์มีโปรตีนสู ง มีวิตามินบี 12 เสริ มสร้างกล้ามเนื้ อ และให้ความอิ่ม
ท้อง มี แคลเซี ยม เสริ มธาตุ เหล็ก ควบคุ มนํ้าหนักแคลอรี ต่ าํ และคอเลสเตอรอล ด้านสี น้ าํ ตาลอ่อน คล้ายสี ของ
เนื้อสัตว์ และความฉํ่า คล้ายเนื้อสัตว์ และรายได้ มากกว่า 50,001 บาทให้ระดับความสําคัญมากที่สุดเรื่ องผลิตภัณฑ์
เส้นใยสู ง สามารถทดแทนเนื้อสัตว์และให้ระดับความสําคัญมากผลิตภัณฑ์ไม่มีกลิ่นของถัว่

935

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Table 5 The differences between individual factors on the level of significance of product
Attributes of vegetarian food
Meat substitution
High protein
Helps to excrete
Control cholesterol
Iron supplement
Fully
High fiber
Vitamin B12
High calcium
Reduce anemia
Muscle supplement
Weight control, low calories
Odorless beans
Unlike meatballs
Meat-like color
Juiciness

Gender
t
2.48

Age
ρ

0.01*

F

ρ

2.48 0.03*
2.50 0.03*
3.20 0.01*
3.09 0.01*
4.03 0.00*
4.28 0.00*

Education level
ρ
F
3.07

0.03*

3.23
3.39

0.02*
0.02*

3.96

0.01*

2.92

0.03*

Occupation
ρ
F
3.42 0.00*
4.22 0.00*
2.43 0.03*
3.79 0.00*
3.91 0.00*
4.15 0.00*
2.83 0.01*
4.13 0.00*
5.17 0.00*
2.56
2.44

0.02*
0.02*

2.72

0.01*

Salary
ρ

F
2.51
4.21
4.49
3.64

0.03*
0.00*
0.00*
0.00*

7.43
8.50
10.28
7.19
7.09
3.64
2.91
2.29
2.86
3.76
2.97

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.01*
0.04*
0.01*
0.00*
0.01*

* p < 0.05

สรุ ป

การสํารวจพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคอาหารมังสวิรัติในเขตกรุ งเทพมหานครและทัศนคติของผูบ้ ริ โภคต่อ
เนื้ อเที ยมจากพืช พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีผลต่อพฤติ กรรมและทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคอาหารมังสวิรัติ
โดยลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ผูบ้ ริ โภคให้ระดับความสําคัญเกี่ ยวกับสุ ขภาพ เช่ น โปรตี นสู ง มีใยอาหาร แคลอรี่ ต่ าํ มี
วิตามินและแร่ ธาตุที่จาํ เป็ นต่อร่ างกายซึ่ งสอดคล้องกับเหตุผลในการเลือกรับประทานของผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ร่างกายมี
สุ ขภาพที่ ดี ความสุ ขทางจิ ตใจ ปั จจัยประชากรศาสตร์ ดา้ นช่ วงอายุมีผลต่ อพฤติ กรรมการบริ โภคมากที่ สุด และ
รายได้ต่อเดือนเฉลี่ยที่แตกต่างกันมีผลต่อการให้ความสําคัญของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ควารกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชดั เจน เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้าหมาย

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุ ณคณะอุตสาหกรรมเกษตรสําหรั บทุ นสนับสนุ นผลงานในการประชุ มทางวิชาการแห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59 จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรและกลุ่มผูบ้ ริ โภคมังสวิรัติในตอบแบบสอบถาม
ทําให้งานวิจยั สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาอัตราส่ วนและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมของซูริมิต่อเนื้ อทูน่า 3 ชุดการทดลอง
ได้แก่ 100:0 (ชุดควบคุม), 75:25 และ 50:50 ต่อคุณภาพด้านกายภาพ เนื้อสัมผัส และประสาทสัมผัส ผลการประเมินคะแนน
ความชอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้สเกลความชอบ 9 ระดับ พบว่าอัตราส่ วนเนื้ อปลาทูน่าต่อซูริมิที่ 75:25 อยูใ่ นระดับที่
ยอมรั บ ได้ จากนั้น จึ ง คัด เลื อ กกระบวนการผลิ ต 4 วิธี ได้แ ก่ การต้ม (ชุ ด ควบคุ ม ) เทคโนโลยีซูวี อัล ตราโซนิ ก และ
เทคโนโลยีซูวีร่วมกับอัลตราโซนิ ก จากการทดลองพบว่า ไส้กรอกปลาทูน่าที่ใช้เทคโนโลยีซูวีร่วมกับอัลตราโซนิ กมีค่า
ความเหนียว ค่าพลังงานในการกัด และความยากในการเคี้ยวสูงกว่าไส้กรอกปลาที่ใช้กระบวนการอื่นๆ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) อย่างไรก็ตามค่าดัชนี ความสว่างไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ผลการประเมิ น
คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส พบว่าคะแนนความชอบด้านเนื้ อสัมผัสโดยรวมและความชอบโดยรวมของไส้กรอก
ปลาทูน่าจากกระบวนการเทคโนโลยีซูวีร่วมกับอัลตราโซนิ กมีคะแนนความชอบมากกว่ากระบวนการอื่นอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05)
คําสําคัญ: เทคโนโลยีซูว,ี เทคโนโลยีอลั ตราโซนิก, ทูน่า, ไส้กรอกปลา

Abstract

This research aims to determine the optimal production and the ratio of tuna and surimi in fish sausage. Three
treatments with different ratios of surimi:tuna [100:0 (control), 75:25, and 50:50] were experimented. The effects of
different ratios of surimi:tuna on physical, chemical, and sensory properties were analyzed. The sensory analysis using a
9-point hedonic scale test revealed that the liking score of the sausage with the ratio of 75:25 was highest and accepted by
consumer. Four different cooking methods were studied including boiling (control), Sous-vide technology, ultrasonic
technology, and Sous-vide with ultrasonic technology. The results showed that cohesiveness, gumminess, and chewiness
of sausage produced with Sous-vide and ultrasonic technology significantly higher than the other samples (p < 0.05).
However, the brightness index was not significantly different (p > 0.05). Sensory analysis using a 9-point hedonic scale
showed the texture and overall liking score of tuna sausages from the Sous-vide with ultrasonic technology were better
than other processing methods (p < 0.05).
Keywords: fish sausage, Sous-Vide technology, tuna, ultrasonic technology
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คํานํา

ไส้กรอก เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเนื้ อสัตว์ชนิ ดหนึ่ งซึ่ งนิ ยมบริ โภคกันมาก เนื่ องจากจะมีความสะดวกและ
ประหยัดเวลาในการบริ โภคและยังมีคุณค่าทางด้านโภชนาการ ซึ่ งส่ วนใหญ่การผลิตไส้กรอกจะใช้เนื้อหมู วัว หรื อ
ไก่ เป็ นหลัก ซึ่ งในปั จจุ บนั ผูบ้ ริ โภคบางกลุ่มได้หันมาสนใจสุ ขภาพมากขึ้ น หลี กเลี่ ยงอาหารที่ ก่อโรค เช่ นการ
บริ โภคเนื้ อสัตว์ที่มีกรดไขมันอิ่มตัว และหันมาบริ โภคเนื้ อสัตว์ เช่น เนื้ อปลาที่สามารถย่อยง่าย มีโปรตีนสู ง และ
อุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว (ประดิ ษฐ์, 2556) ทั้งนี้ เนื้ อปลามีคุณลักษณะทางเนื้ อสัมผัสที่ แห้ง ไม่เกาะตัว จึ ง
จําเป็ นที่จะต้องใช้ร่วมกับซู ริมิ เป็ นวัตถุดิบจากเนื้ อปลาที่ผ่านกระบวนการที่ ทาํ ให้เกิ ดเนื้ อสัมผัสที่ยืดหยุ่นเพิ่ มขึ้ น
ดังนั้นจึงได้มีการศึ กษาการแทนที่ เนื้ อทูน่ากับซู ริมิ เพื่อหาปริ มาณที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนา ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ ยงั ได้ศึกษากระบวนการทําสุ กที่มีผลต่อลักษณะเนื้ อสัมผัสที่แตกต่างกันของ
ไส้กรอกปลา โดยศึกษากระบวนการทําสุ กดั้งเดิม (วิธีการต้ม) เปรี ยบเทียบกับกระบวนที่ใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้อง
(การเทคโนโลยีซูวี และ เทคโนโลยีอลั ตราโซนิ ค) ซึ่ งทั้ง 2 กระบวนการนี้ มีส่วนช่วยให้เนื้ อสัมผัสของผลิตภัณฑ์มี
ความยืดหยุน่ เพิ่มมากขึ้น (Lin and Huang, 2007)
ดังนั้นในการศึกษานี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาอัตราส่ วนระหว่างซูริมิต่อเนื้ อปลาทูน่า และหากระบวนการ
ผลิตไส้กรอกปลาที่เหมาะสม โดยศึกษา 4 กระบวนการ คือ การต้ม เทคโนโลยีซูวี อัลตราโซนิก และ เทคโนโลยีซูวี
ร่ วมอัลตราโซนิ ก ให้มีคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสเป็ นที่ ยอมรั บของผูบ้ ริ โภค เพื่ อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
วัตถุดิบ

เนื้ อปลาทู น่าสด (Skipjack tuna) จากตลาดปลา จ.สมุทรสาคร ซู ริมิ เกรด AA นํ้ามันถัว่ เหลื อง แป้ งมัน
สําปะหลัง เกลือ ไข่ขาว ผงพริ กไทย ผงจันทน์เทศ ผงเมล็ดผักชี ผงกระเทียม นํ้าแข็ง ไส้คอลลาเจน ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว

การศึกษาคัดเลือกสู ตรพืน้ ฐานสําหรั บกระบวนการผลิตไส้ กรอกปลาทูน่า
กระบวนการผลิ ตได้ดดั แปลงมาจากวิธีการของ (วรรณชยา, 2556) โดยผสมแป้ งและเนื้ อปลา สับผสม
2 นาที จากนั้นเติมนํ้าแข็งและเกลือ สับผสม 2 นาที และในส่ วนผสมแห้งและนํ้ามันสับผสมต่ออีก 1 นาที ภายหลัง
ได้นาํ มาอัดใส่ ไส้คอลลาเจน และมัดเป็ นท่อน ความยาวท่อนละ 5 เซนติเมตร ต้มที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซี ยส 20
นาที และเพิ่มอุณหภูมิเป็ น 80 องศาเซลเซี ยส 10 นาที และทําให้เย็น จากนั้นนําไปประเมินคุณภาพทางกายภาพ เคมี
และประสาทสัมผัส โดยสู ตรพื้ นฐานดัดแปลง ดังแสดงใน Table 1 (สมฤทัย, 2558; Pranisa et al., 2001) โดยใช้
แผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design)
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Table 1 The difference formulating of basic fish sausages
Ingredients
Surimi
Oil
Starch
Salt
Egg white
Pepper powder
Ground nutmeg
Garlic powder
Coriander powder
Ice
Sugar
Monosodium glutamate

Formula 1 (%) Formula 2 (%)
55.9
74.4
11.2
0
6.4
3.7
1.7
2.6
1.7
1.5
0.6
1.5
0.1
0
0
0.7
0
0.1
22.4
15
0
0.4
0
0.1

การศึกษาสั ดส่ วนซู ริมิต่อเนือ้ ปลาทูน่าที่เหมาะสมในการผลิตไส้ กรอกปลาทูน่า
ศึ กษาอัต ราส่ วนของซู ริ มิต่ อเนื้ อ ปลาทู น่าที่ อตั ราส่ วน 100:0 (F1), 75:25 (F2) และ 50:50 (F3) ทั้งหมด
3 สู ตรการทดลอง ดังแสดงใน Table 2
Table 2 Ratio of surimi and tuna for fish sausages (% weight by weight)
Ingredients
F1
F2
F3
Surimi : Tuna (skipjack)
100:0
75:25
50:50
Starch
3.72
3.72
3.72
Salt
2.60
2.36
2.12
Pepper powder
1.49
1.49
1.49
Garlic powder
0.74
0.74
0.74
Coriander powder
0.15
0.15
0.15
Egg white
1.49
1.49
1.49
Ice
15
15
15
Sugar
0.37
0.37
0.37
Monosodium glutamate
0.15
0.15
0.15
*หมายเหตุ ปริ มาณเกลือในสู ตรที่ต่างกันขึ้นกับปริ มาณเนื้อทูน่า โดยเนื้อทูน่า มีปริ มาณเกลือเท่ากับ 2.8%
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การศึกษากระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการผลิตไส้ กรอกปลาทูน่า
ศึกษากระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน 4 วิธี ได้แก่ การต้ม (ชุดควบคุม) เทคโนโลยีซูวี อัลตราโซนิ ก และ
เทคโนโลยีซูวีร่วมกับอัลตราโซนิ ก โดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซี ยส 20 นาที และเพิ่มอุณหภูมิเป็ น 80
องศาเซลเซี ยส 10 นาที
การวิเคราะห์ ประเมินคุณภาพทางด้ านกายภาพและเคมีของไส้ กรอกปลาทูน่า
สมบัติทางเคมี
ตรวจวัด ค่ า pH โดย pH meter ยี่ ห้อ Mettler Toledo และ ค่ า ปริ ม าณนํ้า อิ ส ระ (aw) โดย Water activity
meter ยี่หอ้ Aqualabทําการวิเคราะห์ 5 ซํ้าต่อตัวอย่าง
สมบัติทางกายภาพ
ลักษณะเนื้ อสัมผัสโดยทําการวัดแบบ texture profile analysis ด้วยเครื่ องวัดลักษณะเนื้ อสัมผัส (texture
analyzer) โดยใช้หวั วัดอะลูมิเนียมทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร (P/50) ซึ่ งดัดแปลงจากวิธีการ
ของ (Bourne, 1978) ทําการวิเคราะห์ 10 ซํ้าต่อตัวอย่าง
ค่ า สี L* a* และ b* เตรี ยมตั ว อย่ า งไส้ ก รอกปลาทู น่ า นํ า ไปวัด ด้ ว ยเครื่ องวัด ค่ า สี Chroma meter
ตามวิธีการของ (Jiménez-Colmenero et al, 2010) ทําการวิเคราะห์ 10 ซํ้าต่อตัวอย่าง
การวิเคราะห์ คุณภาพทางประสาทสั มผัส
ใช้แบบทดสอบ 9-Point Hedonic scale โดยผูท้ ดสอบไม่ผ่านการฝึ กฝนจํานวน 30 คน โดยตัดตัวอย่างไส้
กรอกปลาทู น่า ให้มีข นาดความหนาประมาณ 20 มิ ลลิ เ มตร นํา ไปทํา ให้อุ่ นก่ อนนํา ไปเสิ ร์ ฟ โดยบรรจุ ใ ส่ ถว้ ย
พลาสติกสี ขาวทึบ ซึ่ งทดสอบคุณลักษณะทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส ความฉํ่า ความแน่นเนื้อ ความนุ่ม
และความชอบโดยรวมโดย 9 คะแนน คือ ชอบมากที่สุด และ 1 คะแนน คือ ไม่ชอบมากที่สุด
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิ ติดว้ ยวิ ธี ANOVA (analysis of variance) วิเคราะห์ความแตกต่ า งของ
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test และ วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพทางด้านกายภาพและเคมีของไส้กรอกปลาเพื่อคัดเลือกสู ตรพื้ นฐาน
พบว่า สู ตรที่ 1 มีคุณภาพทางด้านกายภาพและเคมีแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) เมื่อเทียบกับสู ตรที่
2 ยกเว้นค่าความแข็ง (Hardness) และค่าพลังงานในการกัด (Gumminess) ไม่แตกต่างอย่างกันทางสถิติ (p > 0.05)
ดังแสดงใน Table 3 หลังจากนั้นได้นํา ไปวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพทางประสาทสัมผัส พบว่า สู ต รที่ 2 ได้รั บ คะแนน
ความชอบมากกว่าสู ตรที่ 1 ในทุกคุณลักษณะ ดังแสดงใน Table 4 จึงได้เลือกใช้สูตรที่ 2 มาทําการศึกษาหาสัดส่ วน
ที่เหมาะสมสําหรับไส้กรอกปลาทูน่าต่อไป
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Table 3 Texture profile analysis, color parameter, water activity, and pH analysis of basic fish sausage
Parameter

Formula 1
Hardness (N)
13.595±1.61ns
Cohesiveness
0.654±0.03b
Gumminess
8.879±0.97ns
Springiness
0.790±0.05b
Chewiness
6.448±1.93b
L*
73.48±1.1a
a*
-0.09±0.1b
b*
11.52±0.6b
Water activity
0.990±0.00a
pH
7.31±0.0a
ns
means defined as no statistically significant difference (p > 0.05)
a-b
means in the same row with different superscript are statistically different (p ≤ 0.05)
Table 4 Sensory analysis of basic fish sausages (n=30)
Attributes
Formula 1
Appearance
6.57±1.19b
Color
6.63±0.72b
Texture
7.33±0.84ns
Odor
6.60±1.07b
Taste
6.97±0.67b
Overall liking
7.03±0.61b
ns
means defined as no statistically significant difference (p > 0.05)
a-b
means in the same row with different superscripts are statistically different (p ≤ 0.05)

Formula 2
12.913±1.95ns
0.760±0.01a
9.806±1.46ns
0.865±0.02a
8.328±1.51a
66.31±0.6b
0.69±0.2a
15.07±0.5a
0.981±0.00b
6.84±0.0b

Formula 2
7.67±0.92a
7.40±0.72a
7.53±0.73ns
7.60±0.86a
7.97±0.61a
7.87±0.63a

ในการศึกษาสัดส่ วนที่เหมาะสมของซู ริมิต่อเนื้ อปลาทูน่าได้ทาํ การทดลอง 3 ชุดการทดลอง ได้แก่ 100:0
(F1), 75:25 (F2) และ 50:50 (F3) ที่มีผลต่อคุณภาพด้านกายภาพ เนื้ อสัมผัส และประสาทสัมผัส พบว่าที่อตั ราส่ วน
50:50 มีค่าความแข็งมากกว่าอัตราส่ วนอื่นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) พบว่าหลังจากได้วิเคราะห์ลกั ษณะ
เนื้ อสัมผัส เพื่อเป็ นตัวแทนในการกําหนดพฤติกรรมในการเคี้ยวอาหารของผูบ้ ริ โภค พบว่า ต้องใช้พลังงานในการ
กัด (Gumminess) และ พลังงานในการเคี้ ย ว (Chewiness) เพิ่ มมากขึ้ น ซึ่ งการต้องใช้พ ลังงานที่ เ พิ่ มขึ้ น มี ผ ลที่
สอดคล้องกับการประเมินความชอบทางด้านประสาทสัมผัสที่ลดลงเมื่อเทียบกับตัวอย่างอื่น ตามที่แสดงใน Table 5
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โดยลักษณะของไส้กรอกที่ดีน้ นั ต้องมีความสมํ่าเสมอ เรี ยบเนี ยน มีความยืดหยุ่น เนื้ อไม่ยุ่ย และไม่นิ่มเกินไป จาก
ผลการประเมิ นคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส พบว่า F1 ได้รั บคะแนนความชอบมากที่ สุด ที่ 7.53 แต่
เนื่ องจากงานวิจยั ต้องการศึ กษาผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากทูน่า จึ งได้เลือก สู ตร F2 ที่ มีอตั ราส่ วนซู ริมิต่อเนื้ อปลาทู น่าที่
75:25 และมีคะแนนความชอบรองลงมา โดยมีคะแนนความชอบโดยรวมอยูท่ ี่ 6.47 ตามแสดงใน Table 6 เพื่อศึกษา
กระบวนการผลิตต่อไป
Table 5 Texture profile analysis, color parameter, water activity, and pH analysis of tuna sausage
Parameter
F1 (100:0)
F2 (75:25)
Hardness (N)
19.680±5.82b
20.860±5.07a,b
Cohesiveness
0.713±0.09a
0.713±0.02a,b
Gumminess
14.570±4.44b
14.810±3.26b
Springiness
0.853±0.19a
0.833±0.04a,b
Chewiness
12.450±3.90b
12.360±2.88b
L*
64.98±1.9a
59.06±3.2b
a*
0.70±0.1c
1.13±0.1b
b*
14.57±0.3b
17.07±0.6a
Water activity
0.994±0.002a
0.993±0.003a,b
pH
6.84±0.02a
6.43±0.03b
a-c
means in the same row with different superscripts are statistically different (p ≤ 0.05)

F3 (50:50)
29.290±4.67a
0.654±0.0.2b
19.120±3.15a
0.791±0.02b
15.160±2.72a
58.38±1.5b
1.37±0.1a
17.75±0.5a
0.990±0.001b
6.30±0.03c

Table 6 Sensory analysis of tuna sausage by untrained panels with 9-point hedonic scales (liking score 1-9) (n=30)
Attributes

F1 (100:0)

F2 (75:25)

F3 (50:50)

Appearance

7.33±1.03a

6.33±0.96b

5.10±1.40c

Color

7.27±0.64a

6.40±1.19b

5.80±1.54b

Texture

7.53±0.78a

6.07±1.08b

4.43±1.50c

Odor

7.47±0.90a

5.17±1.49b

4.80±1.97b

Taste

7.57±1.04a

5.90±0.96b

3.87±1.59c

Overall liking

7.53±1.07a

6.47±0.97b

5.10±0.99c

a-c

means in the same row with different superscript are statistically different (p ≤ 0.05)
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กระบวนการผลิตไส้กรอกปลาทูน่าใช้กระบวนการผลิต 4 วิธี ได้แก่ การต้ม (ชุดควบคุม) เทคโนโลยีซูวี
อัลตราโซนิ ก และ เทคโนโลยีซูวีร่วมอัลตราโซนิ ก จากการทดลองพบว่า ไส้กรอกปลาทู น่าที่ ใช้เทคโนโลยี ซูวี
ร่ วมกับอัลตราโซนิกมีค่าความเหนียว (Cohesiveness) ค่าพลังงานในการกัด (Gumminess) และพลังงานในการเคี้ ยว
(Chewiness) สู งกว่า ไส้กรอกปลาที่ ใช้กระบวนการอื่ นๆ อย่า งมี นัย สําคัญทางสถิ ติ (p ≤ 0.05) เนื่ องจากการใช้
เทคโนโลยีซูวีเป็ นกระบวนการให้ความร้ อนที่ ผลิ ตภัณฑ์ถูกบรรจุ ในถุ งที่ อยู่สภาวะสุ ญญากาศไม่สัมผัส กับนํ้า
โดยตรง จึงทําให้ยงั คงรักษาคุณค่าทางโภชนาการ มีความนุ่ม ความฉํ่านํ้า รวมทั้งเทคโนโลยีอลั ตราโซนิคทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกลและเคมีของผลิตภัณฑ์ ทําให้โปรตีนเกิดการแตกตัวให้มีขนาดเล็กลง และเกิดการ
เสถียรของอิมลั ชัน อย่างไรก็ตามค่าดัชนี ความสว่างไม่มีความแตกต่างอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ตาม
แสดงใน Table 7 และผลการประเมินคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส พบว่าคะแนนความชอบด้านเนื้ อสัมผัส
โดยรวมและความชอบโดยรวมของไส้กรอกปลาทูน่าจากกระบวนการเทคโนโลยีซูวีร่วมกับอัลตราโซนิ กมีคะแนน
ความชอบมากกว่ากระบวนการอื่นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยมีคะแนนความชอบโดยรวมของไส้
กรอกปลาทูน่าจากกระบวนการเทคโนโลยีซูวีร่วมกับอัลตราโซนิ กที่ 6.27 ตามแสดงใน Table 8 ทั้งนี้ แสดงให้เห็น
ว่าค่าความแข็ง (Hardness) ความเหนี ยว (Cohesiveness) ค่าพลังงานในการกัด (Gumminess) และพลังงานในการ
เคี้ยว (Chewiness) ที่มากขึ้นมีผลต่อความชอบด้านเนื้อสัมผัสโดยรวมที่เพิ่มขึ้น
Table 7 Texture profile analysis, color parameter, water activity, and pH analysis of fish sausage with varies
processed
Parameter

Boiling

Sous-vide

Ultrasonic

Hardness (N)

15.311±8.67c

19.356±5.13b,c

22.454±5.13a,b

Sous-vide + Ultrasonic
25.947±4.47a

Cohesiveness

0.338±0.05c

0.334±0.05c

0.398±0.09b

0.510±0.07a

Gumminess

5.266±3.04c

6.442±1.98c

9.191±3.53b

13.451±3.86a

Springiness

0.817±0.04 ns

0.820±0.02 ns

0.820±0.03 ns

0.839±0.01 ns

Chewiness

4.273±2.50c

5.264±1.57c

7.546±2.99b

11.278±3.23a

L*

59.73±1.02ns

59.53±0.24ns

60.02±0.91ns

59.39±1.3ns

a*

1.19±0.05b

1.36±0.10a

1.18±0.16b

1.29±0.10a,b

b*

18.11±0.43b

18.51±0.31a,b

18.14±0.31b

18.70±0.32a

Water activity

0.972±0.002a

0.966±0.004b

0.974±0.001a

0.973±0.002a

pH
6.27±0.02b
6.31±0.03a
6.32±0.02a
ns
means defined as no statistically significant difference (p > 0.05)
a-c
means in the same row with different superscript are statistically different (p ≤ 0.05)
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Table 8 Sensory analysis of tuna sausage with varies processed by untrained panels with 9-point hedonic scales
(liking score 1-9) (N=30)
Attributes
Boiling
Sous-vide
Sonic
Sous-vide + Ultrasonic
Appearance
6.03±1.61ns
5.93±1.66 ns
5.63±1.77 ns
6.43±1.22 ns
Color

6.03±1.43ns

6.47±1.31ns

6.10±1.60 ns

6.53±1.17 ns

Texture

5.27±20.5b

5.37±1.96 b

4.90±2.23 b

6.37±1.13 a

Odor

5.47±2.08 b

6.03±1.30 a,b

6.00±1.46 a,b

6.53±1.01 a

Taste

3.90±1.65 b

4.87±1.74 a

4.80±1.94 a

5.53±1.53 a

5.40±1.73 b
5.27±1.68 b
Overall liking
4.70±1.84 b
ns
means defined as no statistically significant difference (p > 0.05)
a-b
means in the same row with different superscript are statistically different (p ≤ 0.05)

6.27±1.05 a

สรุ ป

ในการคัดเลือกสู ตรพื้นฐาน พบว่าสู ตรที่มีความความแข็ง (Hardness), ความเหนี ยว (Cohesiveness) และ
ใช้พ ลังงานในการเคี้ ย ว (Chewiness) มี ผ ลต่ อความชอบโดยรวมของผลิ ต ภัณ ฑ์ไ ส้ กรอก และเมื่ อนํา มาศึ ก ษา
อัตราส่ วนซู ริมิต่อเนื้ อปลาทู น่า พบว่าที่ อตั ราส่ วน 75:25 มี คะแนนความชอบโดยรวมรองลงมาจากการใช้ซูริมิ
100% เนื่ อ งจากความหยื ด หยุ่ น ที่ น้ อ ยกว่ า แต่ เ มื่ อ ใช้ กระบวนการซู วี ที่ ส ามารถรั ก ษาความฉํ่า นํ้า รวมทั้ง
เทคโนโลยีอลั ตราโซนิ คที่ ทาํ ให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกล ทําให้ไส้กรอกปลาทูน่ามีความความแข็ง
(Hardness), ความเหนี ยว (Cohesiveness) และ ต้องใช้พลังงานในการเคี้ยว (Chewiness) ในไส้กรอกปลาเพิ่มขึ้ น มี
ความยืดหยุ่น เนื้ อไม่ยุ่ย และไม่นิ่มเกิ นไป ตามลักษณะที่ ดีของผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ซึ่ งได้ส่งผลต่อความชอบทาง
ประสาทสัมผัสที่เพิ่มมากขึ้ น โดยมีคะแนนความชอบโดยรวมที่ 6.27 ซึ่ งมากกว่ากระบวนการอื่นอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) ทั้งนี้ กระบวนการผลิตที่ แตกต่างกันทั้ง 4 วิธีไม่มีผลต่อค่าความสว่างของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นไส้
กรอกปลาทูน่าที่มีอตั ราส่ วนระหว่างซู ริมิและเนื้ อปลาทูน่าที่ 75:25 โดยใช้กระบวนการผลิตด้วยวิธีเทคโนโลยีซูวี
ร่ วมกับอัลตราโซนิก จึงเป็ นสู ตรที่เหมาะสมเพื่อนําไปพัฒนาผลิตไส้กรอกปลาทูน่าต่อไป
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Abstract
Levan is an exopolysaccharide of fructose linked by ß-glycosidic bonds. Bacillus sp.
produced levansucrase as a levan producing enzyme using sucrose-based substrates. The
applications of levan are widely used in many industries due to its immunomodulating,
prebiotic property, and many good distinguishing properties such as low viscosity, high water
solubility, and non-toxic, etc. This research aimed to study the efficiency of levan production
from sugarcane juice by Bacillus subtilis. The sugarcane juice concentrations at 10, 15, 20, and
25 Brix were studied under fermentation conditions at initial pH 6.8 at 30°C, 150 rpm for 168
hours. The results found that the concentration of sugarcane juice at 25 Brix at 48 hr of
fermentation time showed the highest efficiency of levan production that Bacillus subtilis had
the highest levansucrase at 5.14×107 units/mL including produced the highest fructose polymer
in the form of the total fructose content that was 3.6% (w/v).
Keywords: Bacillus subtilis, Fructose polymer, Levan, Levansucrase, Sugarcane juice
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Introduction
Levan is a microbial fructopolymer that linked by β-2,6 and β-2,1 glycosidic bond in
core and branch chains, respectively. Levan is a functional substance due to its potential
biological properties such as antioxidant, immunomodulation, biocompatibility, prebiotic
properties, cancer resistance, emulsifier agent, the carrier of flavors and fragrance, an
encapsulation agent, etc. (Jakovljevic, 2019; Mu et al., 2021) then, levan are widely used in
many industries such as food and beverage industries, pharmaceutical and medical industries,
etc. Moreover, levan is a low energy sweetener with long chain of fructose derivatives then it
is considered to be ingredient in food and beverage production (Sangeetha, 2005).
Levan is produced by either microbial fermentation or enzymatic synthesis by
levansucrase (Sangmanee et al., 2016). There are many microorganism strains to use for levan
production such as Zymomonas mobilis, Bacillus subtilis, Halomonas sp., Pseudomonas sp.
(Gonzalez Garcinuno et al., 2017). While, levansucrase (sucrose 6-fructosyltransferase, EC
2.4.1.10), is the potential enzyme for levan production that was to hydrolyze sucrose molecules
and to transfer the fructosyl residue to the growing long-chain fructose polymer (Sangmanee
et al., 2016; Mu et al 2021; Raga-Carbajal et al., 2016; Santos et al., 2013; Shi et al., 2019;
Tanaka et al., 2014). Fructosyltransferase type is an enzymatic transformation of fructose
sugars connected by beta bonds (β-D-fructose), which are bonds that enzymes in the primary
digestive tract are unable to digest. Levansucrase produced by gram-positive bacteria such as
Bacillus subtilis, Lactobacillus reuteri, etc., by gram-negative bacteria such as Zymomonas
mobilis, Halomonas sp., Erwiniaamyl ovora, Pseudomonas syringaee P. chlororaphis etc., and
by fungi, such as Streptococcus mutans and Actinomyces viscosus (Gonçalves et al., 2013).
B. subtilis is micro-organism which can produce levansucrase and has been certified as
safe (Generally Recognized as Safe: GRAS) then it is the most popular strain to use in the
fermentation industry. Moreover, it is an organism that grows both aerobic or anaerobic
conditions with optimum temperature growth at 37°C, pH 5.5-8.5 (Dahl, 2000).
Generally, the production of levan and levan-like fructooligosaccharides uses sucrose
as a substrate fermentation. Then, this research focused to study on the levan production using
sugarcane juice as substrate that composes of rich sucrose. Sucrose is a disaccharide of glucose
and fructose as the monomer-based of levan. Therefore, the main of objective was to optimize
the concentration of sugarcane juice on levan production by B. subtilis TISTR 001.
Materials and Methods
Inoculum preparation
B. subtilis was inoculated in nutrient broth with yeast extracts at 0.3% (w/v) and
peptone at 0.5% (w/v) (ATCC Medium) and 0.1%(w/v) sucrose in flask 150 mL volume and
incubated at 37°C, 200 rpm for 24 hr until optical density (OD600 nm) reached 0.8–1.0.
Preparation of sugarcane juice concentration
Four levels of sugarcane juice concentration; 10, 15, 20 and 25 Brix were performed
for each concentration, 2 repetitions. The adjusted concentration of sugarcane juice as above
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required, then adjusted the optimized conditions of sugarcane juice (with pH 6.8 and adding
nutrients including yeast extract, meat extract, peptone, (NH4)2SO4, and MgSO4 .7H2 O). And
then sugarcane juice (225 ml) was sterilized at 121°C for 15 minutes, then inoculum of B.
subtilis at 10 % (w/v) (25 mL) was added. Fermentation at 30°C with agitation rate at 150 rpm,
samples were collected at every 6 hours for 72 hours, 5 days and 7 days.
Analysis of fermentation parameters
Available cell count
Samples of fermented sugarcane juice were diluted at appropriate concentration. Then,
Bacillus growth was investigated on nutrient agar with spread plate technique. And then
incubated at 37°C for 24 hr. The microbial colonies (CFU/mL) were counted in the range of
30-300 CFU/plate.
Turbidity of cell by optical density (OD600)
Fermented sugarcane juice (without centrifugation) was measured the optical density
at 600 nm by spectrophotometer to study the B. subtilis growth from turbidity in the culture
medium.
Cell dry weight
The 0.5 mL samples was centrifuge at 10,000 rpm for 10 minutes. The supernatant was
discarded and incubated at 55°C for 24 hr, stored in a desiccator. Then, weighed and calculated
the dry cell weight.
In the research measure the cell count in 3 methods because available cell count were
counted only living cell but turbidity of cell by optical density (OD600) and cell dry weight were
measure the cell and impurity in fermented sugarcane juice.
The reducing sugar by Somogyi-Nelson
Fermented samples after B. subtilis cell separation were diluted at an appropriate
concentration. The 1 mL of diluted sample was added with 1 mL of Alkaline copper reagent
and then boiled in hot water for 15 minutes (covered with a glass ball to remain the volume)
and cooled immediately in an ice bath. And then 1 ml of Nelson Reagent solution was added
and incubated at room temperature for 30 minutes (in the dark) after that 5 mL of distilled water
was added. The optical density was measured at 520 nm by spectrophotometer. Glucose was
the standard solution to calculate the amount of reducing sugar during the fermentation.
(Nelson, 1944)
Analyzing the amount of levan content in the form of total free fructose
One mL of the fermented sugarcane juice, in which the cells had been separated, was
added with 2 mL absolute ethanol in order to precipitate the occurring fructo-oligosaccharides
and fructan, prior the substance was centrifuged at 10,000 rpm for 10 minutes (Hettich Rotina
35R refrigerated tabletop centrifuge, UK). Then, supernatant was discarded, and the
precipitated portion was hydrolyzed with 2 mL of 0.1 N hydrochloric acid, then boiled for 30
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minutes that was to break the bonds of the oligosaccharides and polymer fructan into the
monosaccharides. The amount of hydrolyzed monosaccharides as reducing sugar was then
analyzed by using the Somogyi–Nelson method, and using standard solution as fructose to
calculate the total free fructose content used in forming a chain of oligofructans.(Wittawas,
2018)
Analyzing the levansucrase activity
Fermented juice after B. subtilis cell separation was considered as crude enzyme of
levansucrase. The enzyme activity was analysed by preparing 1 mL of 10 % (w/v) sucrose
solution (substrate) in a pH 6.8 phosphate buffer solution and incubated at 30°C for 10 minutes,
later on adding raw levansucrase enzyme for an amount of 1 mL, incubated for 30 minutes,
then stopped enzyme reaction by boiling in hot water for 10 minutes. The reducing sugar
produced by the Somogyi–Nelson method was analyzed. The standard curves of glucose were
used to analyze the free glucose produced before and after the enzyme addition. (Tian, 2011)
One Unit of enzyme was defined as the amount of enzyme that produced free glucose
1 μmol/mL in 1 minute under conditions used for enzyme activity analysis.
Results and Discussion
Available cell count, dry cell weight and the optical density during levan production.
The growth of microbes was determined by the colonization count, which was achieved
by spreading technique indicating the available B. subtilis cell. Sugar cane juice was fermented
for 7 days, sampling every 6 hours for 3 days (0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, and
72th hours), 5th day (120th hours) and 7th day (168th hours) as show in Fig. 1(a). The cell growth
gradually increased until 6th hour and then quite steadied which showed all experiments.
Dry cell weights during the levan production of cane juice at 10,15,20 and 25 Brix were
shown in Fig.1(b). The results found that the high concentration at 25 Brix showed the highest
weight of dry cells that was 39 g/L. While other experiments gradually increased that positively
correlated with available cell count and optical density at 600 nm as shown in Fig 1(a) and Fig
1 (c), respectively.
The optical density at 600 nm, sugarcane juice concentration 10,15,20 and 25 Brix.(Fig.
1(c)) started at 0.297,0.347,0.305 and 0.281. Then, at the 120 hour, the graph tends to be
constant as the microorganisms stop growing.
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Fig. 1 Available cell count (a); dry cell weight (b); and optical density: OD600 (c); during
levan fermentation at sugarcane juice concentration at 10, 15, 20, and 25 brix. at 30°C with
agitation rate 150 rpm.
pH and brix during levan production
The result of pH and Brix change during levan fermentation at concentration of
sugarcane juice concentration at 10,15,20 and 25 Brix as shown in Fig 2(a) and Fig 2(b),
respectively. Initial pH of all experiments was proximately at 6. The pH was then gradually
declined and quite steadied after 12th hr all experiments (Fig. 2(a)). while, the initial Brix of
each experiment depended on juice concentration as shown in Fig. 2(b) that was 12.2, 18,19.85
and 22.75 at 10, 15, 20, and 25 brix, respectively. As Fig 2(b) showed the decreasing of soluble
solid as Brix value indicating Bacillus cells consumed some sugars and increase the rate of cell
growth.
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Fig. 2 change of pH (a); and total soluble solid as Brix (b); during levan fermentation at
sugarcane juice concentration at 10, 15, 20 and 25 Brix at 30°C with agitation rate at 150 rpm.
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Levansucrase activity, total reducing sugar, and total levan
Sugarcane juice concentrations at 10, 15, 20 and 25 Brix were fermented under the
optimum condition at pH 6.8 supplementing with yeast extract (2 g/L), meat extract (3 g/L),
peptone (5 g/L), (NH4)2SO4 (2 g/L), and MgSO4·7H2O (0.6 g/L), whereas, the fermentation
temperature at 30°C for 168 hr. The sugarcane juice concentration at 25 Brix showed obviously
the maximum of levansucrase enzyme at 48th hr of fermentation that was 5.14 × 107 Units/mL
(Fig. 3(a)) including positively correlated with levan content in form of free fructose (Fig 3
(c)). Total levan high at 24 and 60 hours as polymerization of levan. Furthermore, levansucrase
enzymes and total reducing sugar were also correlated production.However, total reducing
sugar at 20 Brix was lower than 10 and 15 Brix due to the effect of reducing sugar bonding to
polymer (Fig 3 (b)).
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Fig. 3 Levansucrase (a); reducing sugar content (b); and levan polymer in form of total
fructoses (c); during levan fermentation using B. subtilis TISTR 001at 10, 15, 20 and 25 brix
of sugarcane juice concentration at 30°C with agitation rate at 150 rpm.
Conclusion
The results of sugarcane fermentation to produce levan polymer by B. subtilis
TISTR001, found that concentration of sugarcane juice was directly correlated to the amount
of levan polymer and levansucrase. It was found that concentration of sugarcane juice at 25
Brix yielded levan in form total free fructose that was 3.6% (w/v) with levansucrase was
5.14 × 107 Unit/mL. As the production was directly related to sugarcane juice concentration,
fermentation of sugarcane juice at 25 Brix yielded product higher than fermentation of
sugarcane juice at 5, 10, and 15 Brix. Moreover, fermentation at 48 hr was the most effective
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fermentation period for levan production that was supported the conclusion by all results as
available cell growth, reducing sugar, levansucrase, total polymer in form total fructose. The
concentration of the fermented had an effect on the efficiency of lean production due to levan
production that was to hydrolyze sucrose molecules and to transfer the fructosyl residue to the
growing long-chain fructose polymer. Fructosyltransferase type is an enzymatic transformation
of fructose sugars connected by beta bonds (β-D-fructose).
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Abstract
A local Thai vinegar fermentation process was commonly used natural microorganisms
resulted in long fermentation period with low acid production. Its fermentation period could reach
91 days with total acetic acid at 1.5% volume per volume (v/v). This study aimed to identify
microorganisms related to the local vinegar fermentation process from a local Small and Medium
Enterprises (SMEs) producer by using Polymerase Chain Reaction-Denaturing Gradient Gel
Electrophoresis (PCR-DGGE) technique. Microorganisms were examined through 91 days
of fermentation period from a surface of a fermentation tank and a fermented vinegar product.
The PCR-DGGE results revealed various microorganisms involved in the process including: mold
such as Penicillium sp.; yeasts such as Saccharomycopsis fibuligera, Brettanomyces bruxellensis,
Dekkera bruxellensis, Candida glabrata and Pichia manshurica; and bacteria such as Lactococcus
lactis, Pediococcus pentosaceus, Clostridium tyrobutyricum, Clostridium thermopalmarium and
Acetobacteraceae bacterium. Microorganisms revealed by this study suggested that the SMEs
should carefully selected a starter culture strain that better support their vinegar fermentation
process.
Keywords: Acetic acid, Fermentation, Microorganisms, Natural starter, PCR-DGGE,
Vinegar
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Introduction
Vinegar is fermented liquid produced from two-stage fermentation. The first stage is
ethanolic fermentation followed by acetous fermentation as the second stage. In the ethanolic
fermentation, sugar in raw materials is converted into ethanol by yeast. Then, in the acetous
fermentation, ethanol is converted into acetic acid by acetic acid bacteria (Ozturk et al., 2015).
The vinegar production can be traditionally performed as a surface fermentation process which
is normally used natural microorganism from a raw material. It is normally made from
randomly mixture of microbial strains which lack of quality control on strain type and its
mixture-ratio (Xu et al., 2011). To understand the microbial communities involved in food
fermentations, many molecular tools based on the study of the DNA or RNA have regularly
been implemented. Among these, high-throughput sequencing techniques and Polymerase
Chain Reaction - Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (PCR-DGGE) are shown to be able
to detect major and minor microbial components, as well as identified a single microbial strain,
especially when they are used in combination (Milanović et al., 2018). Hence, the present study
aims to reveal microbial biota during vinegar production of the local Small and Medium
Enterprises (SMEs) that could provide an information for the manufacturer to better control
their production processes.
Materials and Methods
Raw material
Natural starter culture and traditional rice vinegar (TRV) samples were obtained from
SMEs vinegar producer located in Bangkok, Thailand. The vinegar was prepared as a
submerged system by mixing the starter culture with rice sugar syrup according to the SMEs
protocol. The mixture was set for 3 months as an ending of the fermentation.
Natural starter culture analysis for microbial isolation
Two batches of natural starter culture (Loog-Pang) generally used by the SMEs vinegar
producer were examined for microbial analysis for viable plate counts of bacteria, yeast and
mold, and acetobacter strains on Plate Count Agar (PCA), Potato Dextrose Agar (PDA) and
deMan-Rogosa-Sharpe (MRS) agar, respectively, according to BAM (1998, 2000) and
Haghshenas et al. (2015), respectively. The viable cell counts were reported as log CFU/gram
of Loog-Pang sample. All isolated colonies were observed for colony morphology, cell
morphology under light microscope and Gram Stain characterization.
Traditional rice vinegar analysis
The traditional rice vinegar (TRV) samples were collected weekly during fermentation
process at the SMEs’ factory until the end of the fermentation process. After sampling, TRV
samples were transported at 4ºC to a laboratory at Kasetsart University for further chemical
and microbiological analysis.
TRV Chemical analysis
The TRV samples were determined for pH, total soluble solids (TSS), ethanol content,
and titratable acidity (TA). The pH was measured by pH meter (Denver, model UB-10, Japan).
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TSS was determined using hand refractometer (Atago, model N-1E, Japan). The ethanol
content was determined following Schumaker et al. (2019) by using an ebulliometer (DujardinSalleron, No. 81117, Paris, France). The ebulliometer was thorough rinsed with the sample.
After that the boiling chamber was filled with approximately 50 ml of the sample. The boiling
points of the sample and distilled water (control) were recorded. The ethanol content was
interpreted by ebulliometer calculation disc. TA was determined by titration sample with 0.1
N sodium hydroxide (NaOH) using phenolphthalein as an indicator (AOAC, 2000).
TRV microbiological viable count
The traditional rice vinegar sample was ten-fold serially diluted and subjected to viable
counts of bacteria, yeast and mold, and acetobacter strains on PCA, PDA, MRS as mentioned
earlier, respectively. The viable cell counts were reported as log CFU/mL of vinegar sample.
Microbial community analysis through PCR-denaturing gradient gel electrophoresis
(PCR-DGGE)
The microorganism community of TRV was investigated by PCR-DGGE methods. The
first step of PCR-DGGE assay is the DNA extraction process which was carried out with the
NucleoSpin (commercial DNA extraction kit, Microbial DNAI). Then DNA extract was stored
at -20ºC until used. The DNA extract was amplified with 338f (5´-ACT CCT ACG GGA GGC
AGC AG-3´; nt 338-357) and 518r (5´-ATT ACC GCG GCT GCT GG-3´; nt 518-534) primers
for bacterial DNA (Muyzer et al., 1993), and NL1 (5´-GCC ATA TCA ATA AGC GGA GGA
AAA G-3´; nt 63-88) and LS2 (5´-ATT CCC AAA CAA CTC GAC TC-3´; nt 266-285)
primers for mold and yeast (Cocolin et al., 2000). PCR mixture was performed in a final volume
at 50 µL containing 25 µL of 2x Tag PCR Master Mix, 1 µL of each primer (10 mM), 5 µL of
DNA extract from TRV, and 18 µL of dH2O (Milli Q water). In case of bacteria, PCR was
performed using an initial denaturation temperature at 95ºC for 5 min, followed by 35 cycles
with a temperature profile of 95ºC for 0.5 min, annealing at 60ºC for 0.5 min, and elongation
at 72ºC for 0.5 min. The final elongation was performed at 72ºC for 10 min at the end of the
35 cycles. Besides, mold and yeast were performed using the initial denaturation temperature
and time at 95ºC for 5 min. The process was repeated for 30 cycles with a temperature profile
of 95ºC for 1 min, annealing at 52ºC for 2 min, elongation at 72ºC for 2 min. The last elongation
was carried out at the end of 30 cycles at 72 ºC for 7 min. The PCR products were run through
electrophoresis in 0.5X TAE agarose gel (1% weight per volume (w/v)) containing ethidium
bromide, and visualized under UV light by UV transilluminator. Their image was recorded
using Gel Documentation (Benchtip UV Transilluminator, Cambridge, UK). DGGE of PCR
product was performed on 0.8 mM polyacrylamide gel (8% (w/v) of 37.5:1
acrylamide/bisacrylamide) with urea and formamide as denaturants. The denaturing gradients
for bacteria and yeast and mold were between 50–60% and 30–60%, respectively.
Electrophoresis was performed at 60°C at constant voltage of 70 V for 18 h. After that, DNA
bands were stained with SYBR Gold solution for 15 min and visualized under UV light by UV
transilluminator. The image was photographed by Gel Documentation (Rantsiou et al., 2004).
Individual PCR-DGGE bands were cut out from the gel by aseptic technique and incubated in
20 µL dH20 (MilliQ water) at 4°C for 24 h. Subsequently, the DNA products were amplified
by PCR with the same primer set in DGGE assay but without GC-clamp (Spano et al., 2007).
Then the amplified PCR products were sent to Ward Medic Ltd., Thailand for DNA
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sequencing. The obtained sequences were aligned with DNA database available in GenBank
to get accession numbers (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/).
Results and Discussion
Natural starter culture (Loog-Pang) viable count
The microbial counts of natural starter culture or Loog-Pang on PCA, PDA, and MRS agar
were 5.38±4.45, 3.00±0.00, and 4.78±3.75 Log CFU/gram, respectively. Moreover, the colony
appearance on solid media and cells appearance under light microscope were observed (data
not shown). The different eight colony appearance on solid media suggested that the
microorganism in Loog-Pang were mixed cultures of bacteria, yeast, and mold; as the high
amount of viable bacterial count from PCA agar, slightly low amount of yeast and mold from
PDA agar, and relatively high amount of acetic acid bacteria from MRS agar. The obtained
colonies were identified from its colony and cell morphology and Gram Stain characterization.
The results were similar with Luangkhlaypho et al. (2014). The diversity of microorganisms in
57 samples of Loog-Pang in Thailand were reported.
Traditional rice vinegar (TRV)
Chemical and microbial properties of traditional rice vinegar during fermentation
process.
The chemical properties of TRV including total soluble solid (TSS) content, ethanol
content, total acidity (TA) content in the form of acetic acid, and numbers of microbial counts
during fermentation process were shown in Fig. 1. The TSS of TRV during fermentation stage
was between 6.6–8.3°Brix. The highest TSS was observed at the initial date of fermentation
and slightly decrease over the fermentation time. The ethanol content of TRV was not found
until 30 days of fermentation time with 0.1% volume per volume (v/v). The highest content was
observed at 49 days of fermentation with 0.3% (v/v). After that the content of ethanol decreased
to 0.2% (v/v) and steady until 91 days of fermentation. The total acidity content was found
slightly increased to reach 0.53% (v/v) at 15 days of fermentation stage. The highest of acidity
content was observed after 49 days of fermentation stage as 1.60% (v/v) and constant until end
of the fermentation which less than 4% (v/v) as suggested by Thai FDA. Furthermore, the
microorganism diversity of TRV during fermentation was investigated. In the fermentation
stage of 0–15 days, the predominant microorganism in TRV was mold, and some yeast colony
in white and opaque colony color. The visualization under light microscope was used for
further confirmation. After 15 days of fermentation, the growth of mold was not observed. In
contrast, the growth of yeast and bacteria were found. Moreover, the counts of microorganisms
were determined on MRS agar and found the increasing from 4.48 to 7.41 log CFU/mL at the
0-30 days of fermentation stage. After that, the counts of microorganisms were decreased until
could not detected at 84 days of fermentation stage (detection limit was <1 CFU/mL). This
finding suggested that low mold count was observed in the beginning of the fermentation
process leading to low substrate for ethanol production, which it could resulted in low acetic
acid production.
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Fig. 1 Chemical properties of traditional vinegar production during the fermentation process.
Total soluble solid content (A), ethanol content (B), total acidity content in the form of acetic
acid (C), and numbers of microbial (D) during the vinegar fermentation process. Data
represents the mean of two batches experiments and error bar indicate ± SE
Microorganism community of TRV
To obtain an overview of the microorganism community of predominantly bacteria,
yeast, and mold by cultured independent technique, followed by DGGE analysis was conducted
using TRV sample from different fermentation stage and universal primers. The DGGE profile
of microorganisms was shown in Table 1. Six genera of yeast and mold were identified
including Saccharomycopsis fibuligera, Brettanomyces bruxellensis, Dekkera bruxellensis,
Candida glabrata, Pichia manshurica, Penicillium sp. All six genera were reported involved
in an acetic acid, wine, ethanol, Shanzi vinegar, Chinese fermentation, respectively (Nie et al.,
2015; Zhang et al., 2017). Only one nearest bacterial species was identified as Acetobacteraeae
bacterium. Nonetheless, S. fibuligera was not surprisingly predominant culture among other
strains, which was observed in the 1st, 4th, and 14th weeks of fermentation stage as shown in
Table 2. The DGGE profile of bacteria in TRV from different fermentation stage was shown
in Table 1. Five bacteria genera were identified as Lactococcus lactis, Pediococcus
pentosaceus, Clostridium tyrobutyricum, C. thermopalmarium and Acetobacteraceae
bacterium. All genera were reported involved in an acetic acid, butyric acid, wine fermentation
(Ivy and Wiedmann, 2014). Our results suggested that most bacteria genera found in our study
were related with low acid production such as L. lactis and P. pentosaceus which can produce
low acetic acid and lactic acid. They were found in the 7th and the 21st day of the fermentation
stage as shown in Table 2. Nonetheless, the strains mostly produced butyric acid, they could
result in a limitation of acetic acid production (Ivy and Wiedmann, 2014). The presence of
Clostridium sp., such as C. tyrobutyricum (from the 3rd to 13th week of fermentation stage) and
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C. thermoaceticum, were able to synthesize acetic acid from reduced one-carbon compounds
as carbon monoxide (Braun et al., 1981). This result suggested that Clostridium sp. found in
our study could be a major microorganism for acetic acid-production of the Loog-Pang used in
this study. Nontheless, it is noteworthy that acidity of the product played an important role on
pathogenic control (e.g. Clostridium botulinum) that limit food safety concern in foodstuffs
(Shi et al., 2016).
Table 1 Sequencing results of the bands excised from the DGGE gel obtained from the
amplified fragments of microbial DNA extracted directly from surface of traditional rice
vinegar fermenter (S1-S8) and from traditional rice vinegar (V1-V9)
Isolate
no.

Sequence
size (bp)

Nearest
strain code

Accession
number

S1

258

ATCC 36309 CPO15978.1

Saccharomycopsis fibuligera

100

S2

264

GSN-DR-C

Saccharomycopsis fibuligera

100

S3

251

ATCC 56866 JX094787.1

Dekkera bruxellensis

100

S4

483

004951

HM591675.1

Candida glabrata

100

S5

259

KBP:Y-4901

MQ367306.1

Pichia manshurica

100

S6

226

GSN-DR-C

K956955.1

Saccharomycopsis fibuligera

100

S7

252

CBS:5512

KY107615.1

Brettanomyces bruxellensis

100

S8

262

F0364

KU747602.1

Penicillium sp.

100

V1

189

22MoSuero

JQ973595.1

Lactococcus lactis

91

V2

268

F201

MT645314.1

Pediococcus pentosaceus

99.38

V3

214

A1

KY910417.1

Clostridium tyrobutyricum

100

V4

184

LZLJ008

KR018741.1

Clostridium tyrobutyricum

96

V5

212

P216

MG985983.1

Uncultured bacterium

98

V6

189

139

KR051150.1

Lactobacillus sp.

90

V7

188

NMY5

EF639852.1

Clostridium thermopalmarium

90

V8

163

4a826

MG801929.1

Clostridium sp.

92

V9

240

IAFO

LN831189.1

Acetobacteraceae bacterium

97

KU956955.1

960

Putative species

Sequence
identity (%)
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Table 2 The microorganisms in each fermentation stage during traditional rice vinegar
fermentation process
Fermentation stage
Vinegar container

Yeast species

Bacterial species

not detected

Lactococcus lactis, Lactobacillus sp.
Pediococcus pentosaceus
Clostridium tyrobutyricum

7th day

Saccharomycopsis fibuligera

Lactococcus lactis
Pediococcus pentosaceus

21st day

Dekkera bruxellensis

Lactococcus lactis
Pediococcus pentosaceus
Clostridium tyrobutyricum

28th day

Saccharomycopsis fibuligera

Clostridium sp., C. tyrobutyricum

35th day

Dekkera bruxellensis

Clostridium sp., C. tyrobutyricum

42nd day

Dekkera bruxellensis

Clostridium sp., C. tyrobutyricum
Lactobacillus sp., L. satsumensis

49th day

Dekkera bruxellensis

Clostridium sp.

56th day

Dekkera bruxellensis

Clostridium sp.

Candida glabrata, Pichia manshurica
70th day

Dekkera bruxellensis

Clostridium sp.

77th day

Dekkera bruxellensis

Clostridium sp.
Pediococcus pentosaceus

84th day

Clostridium sp.

Dekkera bruxellensis

Pediococcus pentosaceus
91st day

not detected

Clostridium sp., C. tyrobutyricum
Acetobacteraceae bacterium

98th day

not detected

Dekkera bruxellensis
Saccharomycopsis fibuligera

Conclusion
The present study was principally carried out to gain insight into the microbial species
naturally occurring in Loog-Pang used to produce local vinegar. This report revealed a complex
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and heterogeneous biodiversity in the local Loog-Pang and vinegar sample. In addition, the
profile was well explained on low acetic acid content, less than 2% (v/v) acid content, found
in the 91-days TRV. Nonetheless, this information was definitely beneficial for the vinegar
producers for their future consideration on culture development to enhance the quality control
of the vinegar production process.
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Abstract
Plant-based milk is a non-dairy milk alternative with advantageous health benefits and
can produce from various plant types. Sunflower seed is another material capable for plantbased milk production. Sunflower seed milk (SSM) is an oil in water emulsion. Its instability
led to undesirable phase separation characteristics which are important for consumer
acceptance. Lecithin addition is necessary for phase separation elimination. Therefore, the
influence of lecithin on physicochemical properties and stability of SSM was studied. The
physicochemical properties and stability of SSM were investigated under different lecithin
concentrations (0-2 wt%). The stabilisation of SSM emulsions was evaluated through visual
analysis. The addition of lecithin mainly affected pH, viscosity, and stability. Increasing
lecithin concentration resulted in an increase in pH values of SSM from 6.75 to 7.17. The
addition of lecithin resulted in viscosity and stability improvement. Lecithin improved
flowability in which its increased viscosity and promoted stability of SSM. At the highest
lecithin level (2 wt%), the sample showed the highest stability during 28hr storage. In
conclusion, the results gained from this study showed the possible application of lecithin used
in non-dairy milk alternative product.
Keywords: Lecithin, Physicochemical properties, Sunflower seed milk
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Introduction
Consumers became more aware of their health including eating behaviour as they are
more interested in health benefits products. Hence, abundant plant-based milk products are
available in the market to provide more healthy options for those health-conscious consumers.
Plant-based milk can substitute for lactose intolerant and dairy product allergy with
advantageous health benefits. Milk alternatives contain functionally health-promoting
properties (i.e. cholesterol-free, lactose-free, low fat, nutritional value) that appeal to healthconscious consumers (Sethi et al., 2016). Plus, Goldstein Market Intelligence analysts forecast
the plant-based milk market size is set to grow at a CAGR of 10.4% over the forecast years
(Goldstein Research, 2020). As diverse commercial plant-based milk available in the market,
for instance soy-, rice-, sesame-, oat-, pistachio- and walnut-based milk substitutes, there still
have the unfamiliar flavor of plant-based milks aside to the traditional bovine milk. Hence, it
is important to understand the physicochemical properties of plant-based milk in order to
develop more acceptable plant-based milk products in a wider range (McClements et al., 2019).
To increase plant-based milk alternatives acceptability, many studies determine the plant-based
milk processing. There are the studies about processing conditions of plant-based milk to solve
sensory problems and physicochemical properties comprehension (Lee et al., 1992; Ukwuru et
al., 2011; Ahmadian-Kouchaksaraei et al., 2014).
Sunflower (Helianthus annulus L.) seed is an alternative option from plant-based milk
production. Sunflower seeds are loaded with antioxidants and anti-inflammatory agents. They
are a good source of protein, fibre, essential fatty acids, calcium, iron, zinc, magnesium,
potassium, manganese, selenium, and vitamins B and E. With abundance health benefits of an
anti-inflammatory, metabolism-boosting mineral compost (McCullosh, 2018). Sunflower seed
is a more affordable price when compared to other plant sources such as quinoa, flax seed,
walnut, etc. Therefore, sunflower seed is appreciated for plant-based milk production, by 65%
target consumer-voted from consumer survey analysis and maximise sunflower seed utilisation
apart of common products like snacks, and oil. Advantageously, sunflower seed milk (SSM) is
suitable for vegan, dairy-free, nut-free, lactose-free, and general healthy diets which is an
alternative option for nut allergy consumer. Previously, we conducted the preliminary tests of SSM

production in order to optimise the soaking time and seed: water ratio. SMM can be produced by water
extraction from the 8 hr soaked sunflower seed with 1: 4 (seed: water) ratio as the result from
preliminary test. Additionally, we found the phase separation of SSM occurred during storage in the
preliminary test. Therefore, in the present study we investigated the influence of lecithin on

physicochemical properties and stability of sunflower seed milk in order to state the optimum
level of lecithin for a product with higher stability. Lecithin is chosen to study because it is an
interesting ingredient to use in plant-based product since it is derived from soy and it is safe to
use as shown in CODEX approved list (CODEX, 2019).
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Materials and Methods
Materials
Raw sunflower seed kernels were obtained from the local farm, Lop Buri, Thailand and
stored at room temperature until used. Powdered lysolecithin (SOLEC 8160 deoiled enzymemodified soy lecithin; HLB 9; acetone insoluble matter, min. 97%; AV, max. 36 mg KOH/g;
moisture, max. 1.5%) was obtained from Solae company (USA). All chemical, reagents and
solvents were obtained in analytical grade and commercially available.
Sunflower seed milk preparation (SSM)
Sunflower seeds were soaked in the tap water for an optimised 8 hr under room
temperature (Ahmadian-Kouchaksaraei et al., 2014), then the water was drained, and the seeds
were washed for several times. Water was added at 1:4 ratio (seed:water) and blended with the
blender (Blender HR2115/02, Phillips, Netherlands) at high speed for 2-3 mins. The slurry was
filtrated with a double-layered cloth and the various lecithin concentration was added to the
filtrated liquid (sunflower seed milk, SSM) before homogenising (Ultra Turrax T25 Digital,
IKA, Germany) at 15,000 rpm for 3 mins. The samples were then pasteurised at 63°C for 30
mins and hot filled in sterilised glass bottles before storing at 4°C for further analysis.
Preparation of lecithin addition in sunflower seed milk
Different lecithin levels were prepared by adding into the raw SSM in various
proportions as given in Table 1. Then the lecithin added SSM would continue for
homogenisation and heat treatment process. The effect of lecithin was studied from the
different lecithin addition to SSM. The basis trials of lecithin studied were 0%, 1%, and 2 wt%.
Table 1 Proportion used of lecithin in sunflower seed milk
Treatment
1
2
3

Lecithin (wt%)
0
1
2

Sunflower seed milk (g)
600
594
588

Lecithin (g)
0
6
12

Chemical analysis
The total soluble solid of SSM was measured by ATAGO hand held refractometer 0 o
32 Brix (ATAGO, Japan). For pH measurement was Eutech instruments pH 510 pH/mV/oC
meter (Thermo Scientific, USA). Total solids were analysed by the reference AOAC method
925.23 (AOAC, 2000) and total fat content was determined by Mojonnier method (AOAC
989.05, 2006).
Physical analysis
Viscosity of SSM was measured by Brookfield DV-III Rheometer. Measurements were
carried out with the enhanced UL AdapterTM at the range of shear rate of 12.2-306 (s-1). Colour
of SSM was detected by Chroma meter (Chroma Meter model CR-410, Minolta Co. Ltd.,
Osaka, Japan). It is calibrated with reading reference of white plate L* = 98.14; a* = 0.23, b*
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= 1.89. Colour in CIE L* a* b* colour system is recorded where L* or lightness, white (100)
to black (0), a* indicates hue on red (+) to green (-) and b* indicates hue on yellow (+) to blue
(-). The hue (h) and chroma (C*) could be determined from the Equation 1 and 2:
C* = [(a*)2 + (b)*2]½
h = 180 + tan-1 (b*/a*) When a* < 0

(1)
(2)

Stability
Stability was determined through phase separation analysis. Phase separation
percentage observed from the product layer separation after the studied time storage under
chilled temperature (4±1°C). The SSM (10 g) was poured into 15 mL glass tubes then allowed
to stand for gravitational phase separation in the refrigerator and observed the phase separation
for 28 hr. The appearance image of SSM samples during storage were acquired using a digital
camera. The total height of sample (Ht) and the height of sediment layer formed (Hs) was
recorded. Phase separation index could be calculated from the Equation 3:
%Phase separation = (Hs/Ht) x 100

(3)

Statistical analysis
To assess the significant difference among experiment variables, a complete
randomised design (CRD) One-Way ANOVA was performed using IBM SPSS statistics
software (SPSS Inc.; Chicago, IL, USA). Duncan’s test was used to test the statistical
difference of means at 95% confidence level. Results were reported as the mean ± standard
deviation of 2 replications.
Results and Discussion
Physicochemical properties of lecithin addition in sunflower seed milk
SSM produced in this study had fat content ranged from 4.32 to 5.39%. Table 2 showed
the influence of lecithin on pH, total soluble solid, and total solids of SSM. The results showed
that lecithin concentration affected those properties of SSM. Increasing lecithin, chemical
properties (pH, total soluble solid and total solids) of SSM increased because of synergistic
effect between lecithin and protein (Wang et al., 2017). As lecithin may form complexes with
protein substances resulting in increasing pH values (Oke et al., 2010). The higher the lecithin
percentage addition, the greater pH derived via high pH perceived from lecithin properties
(ALC, 2003). Due to an increase in pH from adding more lecithin that might lead to increase
protein solubility. Thus, lecithin addition during processing could provide beneficial effects by
degrading soluble solids loss (Oke et al., 2010).
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Table 2 Chemical properties of sunflower seed milk by lecithin concentration variables
Lecithin
pH
Total soluble solid
Total solids (%) Fat content (%)
(wt%)
(°Brix)
c
0
2.03 ± 0.08c
8.29 ± 0.07c
4.36 ± 0.22b
6.75 ± 0.06
1
7.04 ± 0.03b
2.57 ± 0.23b
9.36 ± 0.16b
4.32 ± 0.64b
2
7.17 ± 0.04a
3.63 ± 0.57a
10.37 ± 0.14a
5.39 ± 0.18a
means with different superscripts letters are significantly different at 95% confidence level.
As the result in Fig. 1, the viscosity decreased when the shear rate increased. The flow
behaviour of all samples exhibited pseudo plastic non-newtonian or shear thinning which is
due to the application of shear, the rearrangement of molecules and changes in spatial
distribution in order to reduce stress (Faria et al., 2017; Rapp, 2017). Lecithin is a viscosity
modifier as it could increase viscosity. Lecithin is added to various plant-based milk to adjust
texture and improve stability. The viscosity of commercial soy milk is usually approximately
4.7 cP (20°C, 60 rpm) (Tang, 2013). Similar to the result from Tang (2013), the low amount of
total solids content of soy milk could contribute to low viscosity. Accordingly, at higher
lecithin concentration (2 wt%), the viscosity increased regard to its high total solids and maybe
because lecithin can reduce fat surface’s tension and allows to coat dispersed particles which
improve the flowability and significantly homogeneity (ALC, 2003).
15

0% lecithin

Viscosity (cP)

1% lecithin
2% lecithin

10

5

0

0

50 100 150 200 250 300 350
Shear rate (s-1)

Fig.1 Viscosity of sunflower seed milk with the addition of different lecithin concentration,
where error bars indicate ± SD
Colour value L*, a*, b*, Chroma and Hue are shown in Table 3. Lecithin addition
significantly increased b* value, chroma and hue angle of SSM (p < 0.05). Increasing in b*
value indicated yellowness respect to hue derived from lecithin content. Plus, the addition of
lecithin increased chroma value as it represented in brightness. The lightness value of SSM was
influenced by the rise of fat content, as the result shown in Table 2, the high content of fat
globules may bring to scatter more lightness or whiter product (Chantrapornchai et al., 2008).
The positive value of a* indicating slight redness referred to its natural pigment of sunflower
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seed. Although, lecithin addition decreased a*, the reducing a* showed that lecithin addition
could improve green tint. Lecithin enhanced hue angle of SSM that associated with the low
value of redness, a*. Thus, lecithin addition could affect the intensity of SSM colour.
Table 3 Colour analysis of sunflower seed milk by lecithin concentration variables
Lecithin
L*
a*
b*
Chroma
Hue angle
(wt%)
0
71.48 ± 0.52b 0.85 ± 0.13a 10.61 ± 0.10c 10.64 ± 0.11c 85.45 ± 0.66c
1
72.18 ± 0.25a 0.64 ± 0.04b 10.82 ± 0.05b 10.84 ± 0.06b 86.62 ± 0.20b
2
71.96 ± 0.40b 0.50 ± 0.07c 11.31 ± 0.07a 11.32 ± 0.07a 87.48 ± 0.38a
means with different superscripts letters are significantly different at 95% confidence level.
Stability
The stability of SSM was determined by phase separation percentage and appearance
observation shown in Fig. 2. SSM presented its instability as the gravitational sedimentation
due to the layer separation observed and presenting an opaque liquid layer upward.
Nevertheless, the samples seem visually stable only after being prepared immediately,
especially the control sample (no lecithin added), the sedimentation gradually developed over
time. According to the different density that lead to gravitational separation, the lower density
of oil bodies in plant-based milk, which is typically less than water density, would tend to move
upward. Likewise, the greater density shifts downward (McClements et al., 2019). The phase
separation increased upon the storage time and began to present instability after 4 hours of
storage. After storing SSM for 28 hr, we found that the phase separation percentages of SSM
containing 0% and 1% lecithin were ranged from 62.52 to 74.78% while 2% lecithin added
showed no phase separation. This indicated that 2%wt lecithin could give the better stability
properties of SSM. The turbid phases developed in the upper phase of the samples lecithin
variables apart from the translucent upper layer of the control sample. Hence, an increase of
lecithin concentration could increase the stability of the sample by degrading the sedimentation
process. Due to the viscosity increased from lecithin addition, the dense texture of SSM was
modified and led to retard gravitational separation (McClements et al., 2019).
0%

1%

Fig. 2 Appearance of sunflower seed milk samples with the different lecithin addition
concentration (0-2 wt%) during chilled storage for 28 hr
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Conclusion
Based on analysis of lecithin used in sunflower seed milk (SSM) in this study, lecithin
addition to plant-based milk is applicable. The addition of lecithin to SSM presented beneficial
effects on physicochemical properties and stability. Among the physicochemical parameters
affected, lecithin could help reduce soluble solids loss and the viscosity adjustment by lecithin
was developed and led to an increase in stability of SSM consequently. The sedimentation of
SSM could be decreased at high lecithin concentration. To slow down the phase separation,
further modification may be anticipated with the addition of thickening agent, processing of
homogenisation and density reduction for emulsification properties of SSM or non-dairy milk
development.
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้พฒั นากระบวนการย้อมสี ผา้ ไตรจีวรด้วยสี ยอ้ มธรรมชาติจากแก่นขนุนเพื่อให้ได้วธิ ีการย้อมไตรจีวรด้วย
สี สกัดจากแก่นขนุนที่ได้สีตามตัวอย่างของสี ไตรจีวรที่ยอ้ มด้วยสี เคมี จากการทดลองพบว่าในการสกัดสี ยอ้ มธรรมชาติจาก

แก่นขนุนนั้น ควรสับแก่นขนุนให้เป็ นชิ้นเล็กๆ (ความยาวประมาณ 1 นิ้ว) หลังจากนั้นนําไปแช่น้ าํ ทิ้งไว้ 24 ชัว่ โมง โดยใช้
อัตราส่ วนโดยนํ้าหนักของแก่นขนุนต่อนํ้าเท่ากับ 1: 10 นํามาต้มนํ้าเดือด เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง จากนั้นนําแก่นขนุนออกแล้ว
เคี่ยวไฟอ่อนต่อเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง ในกระบวนการย้อมใช้อตั ราส่ วนโดยนํ้าหนักของผ้าฝ้ายต่อนํ้าสกัดจากแก่นขนุนเท่ากับ
1:20 ย้อมที่ อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส ในสารละลายโซเดี ยมคลอไรด์ (NaCl) 60 กรั มต่อลิ ตร เพื่อให้ได้เฉดสี ตาม
ต้องการ พบว่าผลการย้อมของผ้าฝ้ ายที่ถูกย้อมทับซํ้า 4 ครั้ง แล้วนํามาจุ่มในสารเฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) 5 กรัมต่อลิตร ได้
เฉดสี ที่ยอมรั บได้ประเมิ นด้วยเกรย์สเกลคะแนน 4 จาก 5 จากนั้นนําไปจุ่มสารละลายอะลูมิเนี ยมโพแทสเซี ยมซัลเฟต
(AlK(SO4)2) เพื่อเพิ่มความคงทนของสี ต่อการซัก
คําสําคัญ: แก่นขนุน, ผ้าไตรจีวร, สี ยอ้ มธรรมชาติ

Abstract

This research developed a procedure for dyeing Buddhist monk robe using natural dyes from Jackfruit wood to
finding the dyeing procedure that can matching color of the Buddhist monk robe using Jackfruit wood with the reference
monk rope dyed from synthetic dyes. From the experiment, it was found that to extract the dyes from the Jackfruit wood,
which was needed to be chopped into small pieces (about 1 inch long) and was soaked in water for 24 hours using a 1:10
weight ratio of Jackfruit wood to water and then boiled at 100 °C for 3 hours. After boiling, the residue was removed and
then the bath was simmered for an additional 1 hour. In dyeing process, using a weight ratio of cotton fabric to jackfruit
extraction 1:20, boiled with and 60 g/l Sodium Chloride (NaCl), for 1 hour. It was found that, the fabric which dyed over
and over for 4 cycles then mordanting with 5 g/l Ferrous Sulfate (FeSO4) showed the accepted depth of color by grey scale
rating score 4/5. In order to Improve Colorfastness to washing the samples were dipped in (AlK(SO4)2) solution.
Keywords: Buddhist monk rope, Jackfruit wood, natural dyes
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คํานํา
นับแต่อดีตกาลพระภิกษุสงฆ์น้ นั ครองผ้าไตรจีวรซึ่ งย้อมด้วยสี ยอ้ มธรรมชาติ หนึ่ งในสี ยอ้ มธรรมชาติน้ นั
ได้มาจากแก่นขนุ น ซึ่ งกรรมวิธีการย้อมผ้าไตรจี วรจากสี แก่นขนุ นนั้นได้สืบทอดกันต่อมาเป็ นระยะเวลายาวนาน
แต่ทว่าในกรรมวิธีน้ ี ได้มีปัญหาในที่เรื่ องระยะเวลาที่ ใช้ค่อนข้างยาวนาน เฉดสี ไม่แน่นอน และความคงทนของสี
ย้อมค่อนข้างตํ่า ในการย้อมผ้าไตรจีวรด้วยสี ยอ้ มธรรมชาติผลการย้อมมักได้เฉดสี ที่แตกต่างกันซึ่ งอาจเป็ นผลจาก
อายุและความสมบู รณ์ ของแก่ นขนุ นที่ ใช้แ ละปั จจัยในการย้อมอื่ นๆ อย่างไรก็ตามในปั จจุ บนั ได้มีการอนุ รั กษ์
วัฒนธรรมโดยมีการนําภูมิปัญญาดั้งเดิ มกลับมาผนวกใช้ในงานบุญทอดกฐิ นที่ จะมีการย้อมผ้าไตรจีวรด้วยสี สกัด
จากแก่นขนุนในการประกอบพิธีทอดกฐิ น เพื่อสื บสานวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมและทํานุบาํ รุ งพุทธศาสนาให้คนรุ่ น
ใหม่ได้รับรู ้สืบต่อไปหากการย้อมก็ยงั ไม่ได้ผลเป็ นที่พอใจนัก การย้อมสี จีวรพระด้วยสี สกัดจากแก่นขนุนจะให้จีวร
สี กรักซึ่ งเป็ นจี วรที่ พระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสี ที่เน้นการปฏิ บตั ิ แบบธุ ดงควัตรนุ่ งห่ มด้วยการครองผ้า 3 ชิ้น ได้แก่ สบง
จีวร และสังฆาฏิ ซึ่ งมีวิธีทาํ ตายตัวสื บทอดกันมาแต่พุทธกาลหากแต่การย้อมด้วยสี ธรรมชาติมีความยุ่งยากจึงเลือน
หายไปตามกาลเวลาบ้าง
แก่นขนุ น ได้จากส่ วนลําต้นของต้นขนุ นบางครั้ งเรี ยกไม้แก่ นขนุ นนี้ ว่ากรั ก แก่นขนุ นมีคุณสมบัติตา้ น
แบคทีเรี ย และสามารถป้องกันปลวกได้จึงนิยมนําไปใช้ในการทําเฟอร์ นิเจอร์ เสากระโดงเรื อ ไม้พาย และเครื่ องมือ
ชนิ ดต่างๆ นอกจากนี้ ยงั นํามาสกัดเป็ นสี สําหรับย้อมผ้า สี แก่นขนุ นที่ สกัดได้จะมีลกั ษณะเฉดสี เหลืองเข้ม โดยมี
องค์ประกอบหลักของสี คือสารมอร์ริน (morin) (Fig. 1) (หทัยรัตน์, 2546)

Fig. 1 Chemical structure of morin. (PubChem, 2014)
การย้อมสี จากนํ้า สกัดแก่ นขนุ นมัดย้อมด้วยวิ ธีการย้อมแบบวิธีมอร์ แ ดนท์ เพื่ อเพิ่ มความคงทนของสี
หากแต่กระบวนการย้อมมักจะต้องต้มย้อมกันเป็ นเวลานาน เคี่ยวกัน5-6 ชัว่ โมง เพื่อให้ได้เฉดสี ที่เข้ม นอกจากนี้การ
ใช้โซเดียมคลอไรด์จะช่วยลดประจุของสี ยอ้ มและเส้นใย อีกทัง่ ช่วยเปิ ดเส้นใยผ้า ทําให้เส้นใยขยายตัวออก เพื่อให้
สี สามารถซึ มเข้าสู่ เส้นใยได้ดีข้ ึน และช่วยจับสี ให้มาเกาะบนเส้นใยทําให้ยอ้ มได้สีเข้มขึ้น (พันธศิริ, 2547) ส่ วนการ
ใช้เฟอรั สซัลเฟตเป็ นสารประกอบเหล็กที่ ช่วยให้ความคงทนของสี ต่อแสงและการซักดี (ศรั ณยา, 2551) อี กทั้ง
อะลูมิเนียมซัลเฟตเป็ นสารประกอบเชิงซ้อนที่แข็งแรงจึงทําให้สีที่ได้มีความคงทนมากขึ้น (สุ ภาพ, 2544)
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งานวิจยั นี้มุ่งศึกษาในการพัฒนาผ้าไตรจีวรด้วยสี ธรรมชาติจากแก่นขนุนให้มีเฉดสี ใกล้เคียงกับผ้าไตรจี วร
ที่ ยอ้ มด้วยสี เคมีเพื่อนําไปใช้ในการสื บสานประเพณี ทอดกฐิ น โดยปรับวิธียอ้ มให้สะดวกและรวดเร็ วขึ้น โดยใช้
วิธีการย้อมทับและมีการใช้สารละลายโซเดี ยมคลอไรด์ (NaCl), สารเฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) และสารอะลูมิเนี ยม
โพแทสเซี ยมซัลเฟต (AlK(SO4)2) เข้ามาช่ วยในกระบวนการย้อม หลังจากนั้นประเมิ นเฉดสี ที่ยอมรั บได้โ ดย
เกรย์สเกลและประเมินการทดสอบความคงทนของสี ต่อการซัก

อุปกรณ์ และวิธีการ
เครื่ องมือ วัสดุ และสารเคมีที่ใช้ ในการวิจัย
1. แก่นขนุน
2. ผ้าที่ใช้ในการทดลองเป็ นผ้าฝ้ายซัลฟอร์ไรท์ (sanforized fabric)
3. เครื่ อง Shaking water Bath (Model DL – 2003)
4. เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) เกรดสําหรับห้องทดลอง (AR)
5. โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เกรดสําหรับห้องทดลอง (AR)
6. อะลูมิเนียมโพแทสเซี ยมซัลเฟต (AlK(SO4)2) เกรดสําหรับห้องทดลอง (AR)
7. สบู่มาตรฐาน (standard soap) ที่ใช้ในการทดสอบการซักเป็ นสารซักฟอกมาตรฐานของ ISO ชนิ ดไม่
มีสารเรื องแสง
8. ผ้ามาตรฐานสําหรั บการทดสอบความคงทนของสี ต่ อการซัก (multifiber) มาตรฐาน ISO 105 F10
ชนิด DW
9. เครื่ องทดสอบความคงทนของสี ต่อการซัก (Rotawash)
การเตรี ยมนํา้ ย้ อมจากแก่ นขนุน
สับแก่นขนุ นให้เป็ นชิ้ นขนาดเล็ก (ความยาวประมาณ 1 นิ้ ว) หลังจากนั้นแช่ น้ าํ ทิ้งไว้ 24 ชัว่ โมง โดยใช้
อัตราส่ วนนํ้าหนักแก่นขนุนต่อนํ้าเท่ากับ 1:10 นํามาต้มเดือด เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง จากนั้นนําแก่นขนุนออกแล้วเคี่ยว
ไฟอ่อนต่อเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง
การย้ อมผ้ าฝ้ายด้ วยสี ย้อมแก่ นขนุน
ผ้าฝ้าย 5 กรัม อัตราส่ วนนํ้าหนักของผ้าฝ้ายต่อนํ้าสกัดจากแก่นขนุนเท่ากับ 1:20 ย้อมที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซี ยสในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl)โดยใช้อตั ราส่ วน 10, 20, 40 และ 60 กรัมต่อลิตรตามลําดับ ทําการ
ย้อมทับทั้งหมด 4 ครั้งด้วยอัตราส่ วนเดิมโดยในการย้อมแต่ละครั้งจําเป็ นต้องตากผ้าให้แห้งก่อนนํามาย้อมในครั้ง
ต่อไป
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การจุ่มผ้ าฝ้ายย้ อมสี แก่ นขนุนด้ วยสารละลายเฟอรั สซั ลเฟต
เลือกสภาวะการย้อมทีสีเข้มสุ ดไปทําการทดลองต่อไปซึ่ งคือผ้าฝ้ายที่ยอ้ มทับ 4 ครั้งในสารละลายโซเดียม
คลอไรด์ (NaCl) ในอัตราส่ วน 60 กรัมต่อลิตร มาจุ่มในสารละลายเฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) 1.25, 2.5, 5, และ 10 กรัม
ต่อลิตรตามลําดับ โดย L:R เท่ากับ 1:20
การชุบสารละลายอะลูมิเนียมโพแทสเซี ยมซั ลเฟต (AlK(SO4)2)
นํา ผ้า ฝ้ า ยหลัง จุ่ ม สารละลายเฟอรั ส ซัล เฟตมาชุ บ ด้ว ยสารละลายอะลู มิ เ นี ย มโพแทสเซี ย มซั ล เฟต
(AlK(SO4)2โดยอัตราส่ วน สารอะลูมิเนี ยมโพแทสเซี ยมซัลเฟต 10 กรัม ต่อนํ้า 100 กรัม L:R เท่ากับ 1:22 โดยแช่ไว้
20 นาทีแล้วนําไปตากให้แห้ง (ภัทรานิฎชรณ์ พิมพ์ประพร, 2558)
การเปรี ยบเทียบเฉดสี
นําผ้าฝ้ายหลังจุ่มสารละลายเฟอรัสซัลเฟตมาเทียบกับผ้าฝ้ายย้อมสี สงั เคราะห์แก่นขนุนในตูไ้ ฟเทียบสี light
matching box โดยใช้เกรย์สเกลเป็ นเกณฑ์ประเมิน
การทดสอบความคงทนของสี ต่อการซั ก
การทดสอบความคงทนของสี ต่อการซัก กระทําตามวิธีมาตรฐาน ISO 105 - C10: 2006 Textile – Tests for
colour fastness – Part C10: Colour fastness to washing with soap or soap and soda วิธี A1 โดยตัดผ้าทดลองขนาด
4 × 10 เซนติ เมตร แล้วประกบด้วยผ้ามัลติ ไฟเบอร์ ขนาด 4 ×10 เซนติ เมตร เย็บติ ดกันทางด้านกว้างของผ้า แล้ว
นํามาซักในสารละลายสารซักฟอกต่อผ้าเท่ากับ 50:1 (โดยนํ้าหนัก) ซักที่อุณหภูมิ40 ± 2 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 30
นาที (ไม่ใช้ลูกเหล็กขัดถู) ในเครื่ องทดสอบความคงทนของสี ต่อการซัก (Rotawash) จากนั้นล้างผ้าให้สะอาดด้วย
นํ้ากลัน่ สองคร้ั ง แล้วล้างด้วยนํ้าซึ่ งไหลตลอดเวลาเป็ นเวลา 10 นาที ผึ่งลมให้แห้งโดยแขวนผ้ามัลติ ไฟเบอร์ อยู่
ด้านบน เพื่อป้ องกันการเคลื่อนตัวของสี ที่อยู่บนชิ้ นทดสอบ ประเมินออกมาเป็ นอัตราความคงทนของสี โดยใช้เก
รย์สเกล ซึ่ งระดับความคงทนของสี ต่อการซักล้าง (Ratting) มีค่าตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 5

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ผลค่าสี จากการย้อมแก่นขนุนด้วยความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 10, 20, 40 และ 60
กรัมต่อลิตรโดยทําการย้อมทับทั้งหมด 4 ครั้ง แสดงใน Table 1 พบว่าตัวอย่างที่ใช้ความเข้มข้นสารละลายโซเดียม
คลอไรด์ (NaCl) 60 กรัมต่อลิตร เป็ นปริ มาณที่เหมาะสมในการย้อม ซึ่ งช่วยเปิ ดเส้นใยทําให้สีเข้าสู่ เส้นใย จึงให้เฉด
สี เข้มสู งสุ ดและเมื่อย้อมทับก็ให้เฉดสี ที่เข้มขึ้น (พันธศิริ, 2547) และได้เฉดสี เข้มสู งสุ ดเมื่อย้อมทับทั้งหมด 4 ครั้ง
ซึ่ งจากการทดลองมีแนวโน้มความเข้มสู งขึ้นเรื่ อย ๆ การย้อมทับครั้งที่ 4 เป็ นครั้งสุ ดท้ายจึงได้เฉดสี ที่เข้มที่สุด จึง
เลือกวิธีการย้อมโดยใช้ความเข้มข้นสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เท่ากับ 60 กรัมต่อลิตร และย้อมทับจํานวน
4 ครั้ง เพื่อนําไปศึกษา

975

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ผลการพัฒ นาการปรั บปรุ งความคงทนของสี แ ละปรั บเฉดสี ใ ห้เ ข้มขึ้ นด้วยสารละลายเฟอรั ส ซัลเฟต
(FeSO4) ด้วยความเข้มข้นต่างๆ 4 ความเข้มข้น ได้แก่ 1.25, 2.5, 5 และ 10 กรัมต่อลิตรแสดงใน Table 2 พบว่า ผ้า
ฝ้ายย้อมสี แก่นขนุน และจุ่มในสารละลายเฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) 5 กรัมต่อลิตรให้เฉดสี ใกล้เคียงกับเฉดสี ตน้ แบบ
มากที่ สุด ซึ่ งจะช่ วยให้สีติดเส้นใยและช่ วยเปลี่ ยนเฉดสี ธรรมชาติ (ศรั ณยา, 2551) ที่ ผ่านการย้อมมาแล้วเมื่ อจุ่ม
สารละลายเฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) ทําให้เกิดปฏิกิริยาเนื่องจากสารประกอบเหล็กเฉดสี ที่ได้มีความเข้มขึ้นและเฉดสี
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนใกล้เคียงกับต้นแบบมากที่สุด
Table 1 Cotton fabric dyed with Jackfruit wood
NaCl (g/l)
Cycles 1
Cycles 2
Cycles 3
Cycles 4
10
20
40
60
Table 2 Cotton fabric dyed with Jackfruit wood after mordanting with Ferrous Sulfate solution (FeSO4)
FeSO4 (g/l)

Dyed fabric

Chemical dye fabric
(TARGET COLOR)

1.25
2.5
5
10

ผลการทดสอบความคงทนของสี ต่อการซัก ของผ้าฝ้ายย้อมแก่นขนุนที่ผ่านการมอร์ แดนท์ดว้ ยสารละลาย
เฟอรั ส ซัล เฟต (FeSO4) แสดงใน Table 3 พบว่ า ผ้า ที่ ผ่ า นการมอร์ แ ดนท์ด ้ว ยสารละลายอะลู มิ เ นี ย มซัล เฟต
(AI2(SO4)3) เป็ นสารมอร์ แดนท์โดยใช้ สารอะลูมิเนี ยมซัลเฟต (AI2(SO4)3) 10 กรัมต่อน้า 100 กรัมตามวิธี(ภัทรานิฎ
ชรณ์ พิมพ์ประพร, 2558) พบว่าความคงทนของสี ต่อการซักนั้นเพิ่มมากขึ้นจาก 3 เป็ น 4-5 แต่ผลของความคงทน
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ของสี ต่อการซักนั้นยังไม่เป็ นที่ น่าพอใจ จึ งทา การพัฒนาเพื่อเพิ่มความคงทนของสี ต่อการซักโดยใช้สารละลาย
เฟอร์ รัสซัลเฟส (FeSO4) จะมีค่าความคงทนของสี ต่อการซักเพิ่มขึ้ นคะแนน 3 จาก 5 ซึ่ งเป็ นผลมาจากโลหะของ
สารละลายเกิดเป็ นสารประกอบเชิงซ้อนที่แข็งแรง (strong complex) กับสี ยอ้ มและเส้นใย ทําให้สีที่ได้มีความคงทน
มากขึ้น การแทรกซึ มของสี ยอ้ มเข้าไปภายในเส้นใยและสามารถเกาะติดบนเส้นใยได้ (สุ ภาพ, 2544)
Table 3 Colour fastness to washing with soap
without mordant
1

Fabric mordanted with FeSO4
3

4
4
5
5
5
5

5
4
5
5
5
5

Fabric mordanted with FeSO4

Fabric mordanted with aluminium

Colour change
colour staining
- Acetate
- Cotton
- Nylon
- Polyester
- Acrylic
- Wool
Table 4 Colour fastness to washing with soap

potassium sulfate
Colour change

3

4-5

สรุ ป
จากการศึกษาวิจยั พบว่าการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสี ยอ้ มธรรมชาติจากแก่นขนุนเพื่อนําไปใช้เป็ นผ้าไตรจีวรนั้น
ควรย้อมในสารละลายโซเดี ยมคลอไรด์ 60 กรั มต่ อลิ ตร โดยใช้วิธีการการย้อมทับ 4 ครั้ ง แล้วนํามาจุ่ มในสาร
เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) 5 กรัมต่อลิตร เพื่อเป็ นการปรับเฉดสี ให้เฉดสี ที่ได้น้ นั มีความใกล้เคี ยงกับสี ตน้ แบบมาก
ที่ สุดประเมิ นโดยใช้เกรย์สเกลได้คะแนน 4/5 จากนั้นเพื่ อเพิ่ มคุ ณสมบัติความคงทนของสี ต่อการซักจึ งได้ชุ บ
อะลู มิเ นี ย มโพแทสเซี ย มซัลเฟต (AlK(SO4)2) เป็ นสารมอร์ แ ดนท์เ พื่ อช่ วยในกระบวนการย้อมผ้า ด้วยสี ย อ้ ม
ธรรมชาติจากแก่นขนุน
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Production of ethanol, bio-electricity and hydrogen gas in yeast fuel cell
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Abstract
Microbial Fuel Cells (MFCs) technology is an excellent alternative for production of
bio-electricity and hydrogen gas directly. In this work, Saccharomyces yeast was anaerobic
cultured in anodic chamber of MFC and the effect of sugar concentrations (140-220 g/L) in
medium on production of ethanol, electricity and hydrogen gas was studied. Maximum ethanol
yield was 42.8 g/L from fermentation at 220 g/L sucrose concentration for 120 h. During
alcohol fermentation, yeast also emitted the electrons that moved from anode to cathode
electrodes of MFC, and generated the maximum current density about 0.187 A/m2 at 220 g/L
sucrose concentration. To produce the hydrogen gas, MFC was operated without oxygen
supply in cathode and the current from direct current generator was pass up the outer circuit of
MFC system (called, Microbial Electrolysis Cell, MEC). The supply of currents (0.2–2.0 volts)
to outer circuit had an impact on the hydrogen gas production. Hydrogen gas bubbles rose out
(3.71 mL/L/h) in MEC with current supply at 1.0V, after 120 h fermentation at 220 g/L sucrose.
MFC and MEC technology were considered to help alleviate the energy crisis with having the
potential to produce the renewable and sustainable fuel and energy, in addition to producing
basic bio-products.
Keywords: Bioelectricity, Ethanol fermentation, Hydrogen, Microbial fuel cells, Yeast
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Introduction
Microbial Fuel Cells (MFCs) are the devices that have the property of converting the
energy stored in the chemical compounds into electrical energy by catalyst. (Logan et al.,
2006). During degradation the organic matter by oxidation at anode, electrons and protons are
generated, electrons will flow towards cathode through the external circuit, while proton will
migrate through the membrane to generate electricity, shown in Equations 1–3 (Pant et al.,
2009).
Anodic reaction:
C6H12O6 + 6H2O
 6CO2 + 24H+ + 24e(1)
+
(2)
Cathode reaction:
6O2 + 24H + 24e  12 H2O
+
Total reaction:
C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O+ 24H +24e
(3)
MFC power is fundamentally produced by the microbial metabolic activity, more
efficient depend on utilize organic components and many factors such as substrate
concentration, types and operating condition similar to operation in bioreactors (Pant et al.,
2009).
Alcohol fermentation is successful by yeast under anaerobic conditions that can convert
sugar molecule by metabolic pathway and give many electrons (Kiran et al. 2000). Carbon
source in organic substrates can directly convert to the chemical energy into electricity
processes, especially the glucose hydrolysis that give the electron easily. Permana et al. (2015)
reported about the alcohol fermentation by S. cerevisiae in 2% glucose medium in MFC
generated 4.5×10-5 A of current (0.689 V), 2.12×10-3 W/m2of power density, 96.3%of glucose
consumption and 0.74% (v/v) of bioethanol.
Bio-hydrogen gas is a clean and environmentally friendly natural gas that can be
produced by converting biodegradable organic matter during anaerobic reaction, normally
found simultaneously in biogases production by bacteria and gas separation process is quite
difficult. To produce the hydrogen gas directly, Microbial Electrolysis Cell (MEC) was
developed from MFC without oxygen supply in cathode. The Equations 4–7 was used to
explain the hydrogen production in MEC (Kumar et al., 2017).
Bio-fermentation:
C6H12O6 + 2H2O  4H2 + 2CO2 + 2C2H4O2 (acetic acid)
(4)
MEC process:
Anode:
Cathode:

C2H4O2 + 2H2O  2CO2 + 8H+ + 8e8H+ + 8 e- 

Hydrogen production:

4H2

EPS =

Ecathode – Eanode

Eanode = -0.279 V vs. SHE

(5)

Ecathode = -0.414 V vs. SHE

(6)

= 0.140 V vs SHE

(7)

When E is electrode potential at standard condition (volt), SHE is standard hydrogen
electrode (half-cell potential of hydrogen electrode) and EPS is standard potential of fuel cell
measured by potentiostat (volt). Unfortunately, these phenomena of reduction of H+ to
molecular H2 gas in cathode is non-spontaneous reaction since thermo-dynamically not favored
due to the positive Gibbs free-energy. For hydrogen production in MEC, by theoretical
consideration, EPS should be more than 0.2 – 0.25 V due to losses. Therefore, an external
voltage must be supplied practically at least 0.2 – 0.25 V for make hydrogen gas bubbles rise
out (Kumar et al., 2017).
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This work aims to produce the electricity and hydrogen gas directly during alcohol
fermentation by Saccharomyces yeast in designed bench MFC and MEC. Various sucrose
concentrations in medium were investigated. This will be useful and feasibility for clean fuels
and energy production directly.
Materials and Methods
Yeast and medium preparation
Saccharomyces cerevisiae CBT6015, isolated from wine sample that was produced
and storage in our laboratory, was fermented in medium consisted of 140-220 g/L sucrose, 1.0
g/L (NH4)2PO4, 1.0 g/L KH2PO4 and 5.0 g/L, MgSO4, 1.0 g/l NH4)2PO4, pH 5.0. Ethanol
production was operated in anode chamber of MFC under anaerobic condition. (modified from
Rahimnejad et al. 2012).
MFC configuration
Fig.1 showed two-chamber MFC and MEC made from acrylic plate (thickness 0.3 cm),
constructed as cubic boxes (1.0 L) as anode and cathode chamber with an adjacent wall and
Nafion® proton exchange membrane. There were holes for medium feeding and sample
collection on anode, for CO2 release on cathode. Copper anode and stainless steel cathode
electrodes (5 cm × 5 cm) was used in this MFC by connecting together with conducting copper
wire loaded epoxy and the welding point coated and seals with silicone to reduce the corrosion
and water protection.

Feeding and
Gas port

eYFC
Anode

Feeding and
Gas port

Multi-meter

Ω

+

H

PEM

e-

Cathode

H

2

e-

+

H

Power
supply

O

2

e

YEC
Air supply

Anode

+

H
PEM

-

H

2

H
+

Cathode

Fig. 1 Two-chamber Yeast Fuel Cell (left) and Yeast Electrolysis Cell (right).
Operation and experiments
Anode chamber was added with medium and yeast, sealed for anaerobic condition,
while cathode chamber was filled up with water and oxygen supply from air pump. Alcohol
fermentation was carried out by varying of sucrose concentrations (140–220 g/L). Samples
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were collected approximately 5.0 mL and then sterilized fresh medium was filled up to
maintain the working volume. For hydrogen production in MEC, cathode water was replaced
with the potassium meta-bisulfide solution (250 ppm) to eliminate the dissolve oxygen. Power
was supplied into outer circuit in a range of 0 – 3 V without oxygen supply in cathode, hydrogen
gas was storage in bottle by water replacing technique. (Kumar et al., 2017).
Determination, analysis and calculation
Residual sugar was determined as total reducing sugar basis by L-Cysteine sulphuric
acid assay for hexose sugar (glucose) and Phenol-boric acid-sulphuric acid assay for ketose
sugar (fructose) (Chaplin and Kennedy, 1994). For ethanol analysis, the sample was filtrated
through the filter paper and nylon syringe filter (0.22 µm), and 20 µL of sample was injected
into HPLC (Hi-Pled H column, Agilent Technologies, using a RI detector), the mobile phase
was water (0.5 mL/min, 60OC). Hydrogen was analyzed by GC (Model SRI 8619C, SRI
Instruments, Scientific Repair Inc., USA) equipped with Thermal Conductivity Detector
(TCD). Electrical parameters (dielectric difference or open circuit voltage, (V, mV) and
current output (I, mA) were monitored with multi-meter (Model WENS500, Wens Co. Ltd.,
South Korea) at 50 Ω within 10 seconds since the values changed quickly. Current density, Cd
(mA/m2) was calculated from Cd = I/A; when A was the surface area of anodic electrode (0.005
m2). Power density, Pd (mW/m2) was calculated from IV /A; when A was anode electrode
surface area (0.025 m2).
Results and Discussion
Ethanol production in anode of MFC:
The effect of sucrose concentrations on ethanol production in anode reactor in MFC was
studied and the result was shown in Fig.2.

Fig. 2 Ethanol fermentation of S. cerevisiae in sucrose medium for 120 hr. in MFC (1 L).
Theoretically, sucrose was hydrolyzed to reducing sugars for ethanol production based
on a theoretical yield of 0.53 g ethanol/g sugars as shown in Equation 8;
(8)
C12H22O11(s) + H2O (l)  4C2H6O (l) + 4CO2 (g)
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In this work, the ethanol yield increased when the sucrose content increased, maximum
yield was 42.8 g/L (0.196 g/g) at 220 g/L initial sucrose concentration. Thus, the practical yield
in this work was lower than theoretical yield as the same of other works such as Saccharomyces
(SV1-SV4) gave ethanol yield 23–58 g/L from 150 g/L glucose fermentation (Kiran et al.,
2000)., and Saccharomyces yeast (F111) yielded 77 g/L ethanol from (15% w/v) sugar cane
juice. (Mukhtaret al., 2010).
Electricity generation in MFC
Fig. 3 showed the ethanol fermentation at 220 g/L sucrose for 200 h, the ethanol yield
slightly decreased and the current output increased. In initial phase of fermentation, sugar
used for yeast growth and current increased without disruption of the glycolysis and TCA
cycle, current was generated increasingly. In metabolic phase, sugar was transformed to the
ethanol by working only glycolysis pathway, current output increased and decreased sharply
after 96th h due to substrate deficiency. At the end of fermentation, the ethanol concentration
was produced at 42 g/L while still having electricity was generated to an approximately value
at 100 mA/m2. Maximum power density was 233.47 mW/ m2, and the resistance of this MFC
was 0.007 m Ω (R = W/ I2).

Fig. 3 Production of ethanol and electricity in Yeast Fuel Cell (1L) at 220 g/L sucrose.
Table 1 showed the substrate influence on electricity productivity, the maximum power
yield (Cd = 182.4 mA/m2) was found at the highest initial sucrose concentration (220 g/L).
Table 2 was comparison the various power densities from fermentation of S. cerevisae found
in other type of MFCs, the electric productivities were very different.
Hydrogen production in MEC
The higher hydrogen gas rose up when the current was passed to the external circuit,
maximum hydrogen productivity (4.63 mL/L/h) was found at 2.0 V of power supply.
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Table 1 Electricity generation during alcohol fermentation in (1L) MFC by S. Cerevisiae
Initial
sucrose
conc.
(g/L)
140
160
180
200
220

Consumed
sugar
(g/L)

Voltage
(mV)

89.8
91.5
104.5
144.2
169.8

0.68
0.88
1.02
1.18
1.28

Max.
Max.
current
current
output
density
(mA)
(mA/m2)
0.136
54.4
0.176
70.4
0.270
107.2
0.320
126.4
0.456
182.4

Power
(mW)

Power
Power
density
density
(mW/m2) (mW/h)

0.092
0.155
0.270
0.370
0.584

36.99
61.95
109.34
149.15
233.47

0.31
0.52
0.91
1.24
1.95

Table 2 Comparison of the electricity generation of S. cerevisiae in MFC
Anode

Cathode

Carbon
paper/
AuNPs

Carbon
paper,
K3Fe(CN)6A

Carbon
paper/
AuNPs

Carbon
paper/Pt,
open air

CF-PEI/
Tryptophol

CF, open air

Graphite
plate/
Thionine

Graphite
plate,
Aerated PBS
Carbon
Carbon felt/
paper,
HNO3
K3Fe(CN)6
Stainless
steel

Copper plate

Substrate

MFC type and
anodic mediator

Acetate
Double chamber
Wastewater
H-type 250 mL,
(COD 1,000
No mediator
mg∙L-1)
Cubic single
Glucose
chamber 70 mL,
20 mg∙mL-1
No mediator
Glucose
Cubic single
13-18
chamber 28 mL,
-1
mg∙mL
No mediator
Double chamber
Glucose
H-type 760 mL,
20 mM
with mediator
Double chamber
Glucose
flat type 128 cm3,
60 mg∙mL-1
with mediator
Double chamber
Sucrose 220
1,000 mL, No
mg∙mL-1
mediator

MPD
(mW∙m-2)

References

363

Alatrakchi
et al. (2014)

2

Kasem et al.
(2013)

286

Christwardana
et al. (2019)

60

Rahimnejad
(2012)

450

Hidalgo et al.
(2016)

182.4

This work

However, the heat was built in system during operation when high intensity of current
was supplied (45°C at 3.0V), that caused the high temperature of MEC, ethanol yield and
hydrogen gas decreased. The increasing of heat affected on system operation, yeast growth
and metabolism, thus, the ethanol yield decreased dramatically at high current supply, while
hydrogen productivity reduced at > 2.0 V.
Therefore, we found the heat that might cause of failure of yeast growth and ethanol
production at high intensity of current supply (Fig.4). To avoid the heat effect, the current
supply at 1.0 volt was chosen since this gave the modest gas and ethanol productivity in this
MEC (giving the 3.71 mL/L/h of hydrogen and 25.24 g/L ethanol). In this work, the hydrogen
productivity was calculated as average values from accumulated hydrogen value. Sugnaux et
al. (2016) reported the hydrogen yield in dual chambered MEC with a single cathode (platinum
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sputtered carbon felt electrodes) and 10 anodes for in-situ hydrogen evolution.
After two
days 45 ml of hydrogen was present in the headspace of the reactor, a day later the quantity
declined to 34.5 ml, at day four no hydrogen was detectable, hydrogen productivity
approximately 2.6 mL/ D.

Fig. 4 Effect of current supply to MEC for hydrogen production in during fermentation of
S. cerevisiae from 220 g/L sucrose for 120 h.
Conclusions
The simultaneous ethanol production and bioelectricity generation in this MFC are
possible. When no MFC operation, the maximum ethanol yield of ethanol from
Saccharomyces yeast fermentation was 42.8 g/L (0.197 g/g) at 220 g/L initial sucrose
concentration. While MFC launch, the current density (0.187 A/m2) was generated during
ethanol fermentation with ethanol yields slightly decreased (38 g/L). In the meantime, the
hydrogen gas (3.71 mL/L/h) was produced in yeast-based electrolysis cell with power supply
at 1.0 V and also gave the ethanol yield of 25.24 g/L (0.11 g/g). Thus, this MEC can produce
the hydrogen gas and ethanol simultaneously. MFC and MEC must have still worked
separately. However, they can be developed to raise the yields of hydrogen fuel and electricity
energy. Therefore, MFC and MEC can be adapted to ethanol reactor for fuel and energy
production as value added by-products as well. To obtain as high process efficiencies, they
should be developed further in many factors such as cell design, substrate and medium variety,
culture condition variable, electrode materials and surface area, mediator, etc.
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาสู ตรผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุกจากแป้ งมันสําปะหลังเสริ มใยอาหารที่เหมาะสม
โดยวางแผนการทดลองแบบผสมแบบกําหนดช่วง (constrained simplex lattice mixture design) ศึกษาผลของ 3 ปั จจัย
ได้แ ก่ แป้ ง มัน สํา ปะหลัง (60–80%) ส่ ว นผสมระหว่า งผงเห็ด นางฟ้า และเมือ กกระเจี ๊ย บเขีย วในอัต ราส่ ว น 50:50
(20–40%) และอินูลิน (0–20%) พบว่า การเติม อินูลิน ส่ ง ผลให้ค่า peak viscosity, breakdown viscosity, final viscosity
และ setback viscosity ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ในขณะที่ค่าความแข็ง (hardness) ของเม็ดไข่มุกมีค่า
เพิ่มมากขึ้ น และสู ตรที่มีการเติมผงเห็ดและเมือกกระเจี๊ยบเขียวปริ มาณมากขึ้ น ส่ งผลให้ค่าความสามารถในการเกาะ
รวมตัว (cohesiveness) ลดลง และเมื่อพิจารณาจากคะแนนการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสพบว่า เมื่อเติมแป้ ง
มันสําปะหลังเพิ่มมากขึ้น คะแนนความชอบด้านเนื้ อสัมผัสและความชอบโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สู ตรเม็ดไข่มุกที่
เหมาะสมประกอบด้ว ย แป้ ง มัน สํา ปะหลัง 70% ส่ ว นผสมของผงเห็ดและเมือ กกระเจี๊ย บเขีย ว 10% และอินูลิน 10%
มีคะแนนความชอบโดยรวมสู งสุ ดเท่ากับ 6.82 (ชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง)
คําสําคัญ: การทดลองแบบผสม, ผงเห็ด, เม็ดไข่มุก, เมือกกระเจี๊ยบเขียว, อินูลิน

Abstract

This research aimed to develop the optimal formulation of tapioca pearl with fiber addition using constrained
simplex lattice mixture design. The effects of 3 factors: tapioca starch (60–80%), ratio of mushroom powder and okra
mucilage 50:50 (20–40%) and Inulin (0–20%) on physical and sensory properties of tapioca pearl were investigated. The
addition of inulin significantly (p < 0.05) decrease peak viscosity, breakdown viscosity, final viscosity and setback
viscosity, while it increased the hardness of tapioca pearl. The formula with higher additions of ratio of mushroom powder
to okra mucilage resulted in decreased of cohesiveness value. From sensory evaluation, increasing tapioca starch increased
texture liking and overall liking scores of tapioca pearl. The optimal formula of tapioca pearl consisted of 70% tapioca
starch, 10% ratio of mushroom powder and okra mucilage and 10% inulin and received the highest liking score of 6.82
(like slightly to moderately).
Keywords: Inulin, mixture design, mushroom powder, okra mucilage, tapioca pearl
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คํานํา

เม็ดไข่มุกเป็ นท็อปปิ้ งที่ นิยมทานคู่กบั เครื่ องดื่ มประเภทชานม มีองค์ประกอบหลักคือแป้ งมันสําปะหลัง
นํามาปั้ นเป็ นเม็ดกลม เส้นรอบวงประมาณ 5–10 มิลลิเมตร เวลารับประทานนําเม็ดไข่มุกมาต้มในนํ้าเดือด เมื่อเม็ด
ไข่มุกต้มสุ กแล้วจะใส่ ลงไปประมาณ 1 ใน 4 ส่ วนของเครื่ องดื่ม หรื อประมาณ 33 กรัม ซึ่ งให้พลังงานโดยประมาณ
เท่ากับ 136 แคลอรี่ (Kreenp, 2017) เนื่องจากเม็ดไข่มุกเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ทาํ มาจากแป้ งมันสําปะหลัง และบางครั้งก็มี
การเติมนํ้าตาลลงไปด้วย จึงเป็ นอาหารที่ให้แคลอรี่ แต่จะให้มากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละสู ตร ซึ่ งมีต้ งั แต่ 2–4
กิโลแคลอรี่ ต่อเม็ดไข่มุกหนึ่งเม็ด อีกทั้งเม็ดไข่มุกยังมีคุณค่าทางสารอาหารเช่น วิตามิน แร่ ธาตุ หรื อสารต้านอนุ มูล
อิสระในปริ มาณที่ต่าํ อีกด้วย (Wangein, 2018)
เห็ด นางฟ้ า (Pleurotus sajor-caju) เป็ นพืช ที ่ ใ ห้คุณ ค่า ทางโภชนาการที ่ ดี ประกอบไปด้ว ยโปรตีน
ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต เส้นใย รวมทั้งแร่ ธาตุต่างๆ (USDA, 2019) นอกจากนั้นการทําเห็ดนางฟ้ าให้เป็ นผงแห้ง
มาใส่ ใ นอาหารเพื่อ ทดแทนปริ ม าณแป้ ง ยัง เป็ นการทํา ให้อ าหารนั้น มีคุณ ค่า ทางสารอาหารที่ มากขึ้ น เช่ น มี
ปริ ม าณโปรตี น และเส้น ใยที ่เ พิ่ม สู ง ขึ้ น และมีป ริ ม าณคาร์ โ บไฮเดรตที ่ล ดลง (Prodhan et al., 2015) สํา หรับ
กระเจี๊ ยบเขี ยว (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) มีงานวิจยั มากมายที่ นาํ กระเจี๊ ยบเขี ยวมาใช้ในงานวิจยั ทั้ง
การศึ กษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของเมือกกระเจี๊ ยบเขี ยวเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ เช่ น ช่ วย
เคลือบแผลในกระเพาะอาหาร (ญาธิ ปกร และคณะ, 2557) การใช้ผงเมือกจากกระเจี๊ ยบเขี ยว เป็ นสารให้ความคง
ตัวในผลิตภัณฑ์อาหารแทนสารให้ความคงตัวชนิ ดอื่น ถือได้ว่าเป็ นการช่ วยเพิ่มมูลค่า และเพิ่มรู ปแบบการนํา
กระเจี ๊ ย บเขี ย วไปใช้ม ากขึ้ น (ปิ ยนุ ส ร์ และพัช รี , 2554) ส่ ว นอินู ลิน (Inulin) จัด เป็ นสารพอลิแ ซคคาไรด์ท่ี
สามารถละลายนํ้าได้และมีความคงตัวที่ อุณหภูมิสูง ดังงานวิจยั ของนันทรัตน์ (2560) ที่ ศึกษาการใช้อินูลินและ
โยเกิ ร์ตในผลิตภัณฑ์น้ าํ สลัดสู ตรถัว่ เหลือง พบว่าการใช้อินูลินส่ งผลให้น้ าํ สลัดสู ตรถัว่ เหลืองมีความเรี ยบเนี ยน
และเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน และไม่เกิ ดการแยกชั้นของนํ้ากับไขมัน นอกจากนั้นอินูลินยังจัดเป็ นพรี ไบโอติ กที่ พบได้
ในธรรมชาติ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้และเสริ มในผลิตภัณ ฑ์อาหารต่างๆ เป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพสําหรั บ
ผูบ้ ริ โภคที่ ตอ้ งการมีสุขภาพที่ ดีอีกด้วย (ดวงใจ, 2558)
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุกที่ เหมาะสมโดยมีการนําผงเห็ด เมือก
กระเจี๊ยบและอินูลินเป็ นส่ วนผสมของเม็ดไข่มุกเพื่อทดแทนในส่ ว นของแป้ งมันสําปะหลัง เพื่อเป็ นผลิตภัณ ฑ์
เม็ดไข่มุกทางเลือกใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีเนื้ อสัมผัสตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมตัวอย่ าง
ผงเห็ดนางฟ้า นําเห็ดนางฟ้า (Pleurotus sajor-caju) ล้างนํ้าให้สะอาดแล้วหัน่ เป็ นชิ้นขนาด 3x4 เซนติเมตร
ลวกในนํ้าเดือดเป็ นเวลา 1 นาที ทําให้เย็นในทันทีแล้วให้ปั่นละเอียด จากนั้นเกลี่ยลงบนถาดให้มีความหนาไม่เกิ น
1 เซนติ เมตร นําไปอบที่ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส 4 ชัว่ โมง ด้วยเครื่ องอบลมร้อนแบบถาด (Tray drier) จากนั้น
นํามาปั่นให้ละเอียดจนเป็ นผง แล้วร่ อนผ่านตะแกรงขนาด 100 mesh บรรจุใส่ ถุงสุ ญญากาศเพื่อรอนําไปใช้
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เมื อกกระเจี๊ ยบ นํากระเจี๊ ยบเขี ยว (Abelmochus esculentus L. Moench) ล้างนํ้าให้สะอาด ตัดส่ วนหัวกับ
ส่ วนท้ายออก หัน่ ตามแนวขวางขนาดความยาว 1 เซนติเมตร ต้มกับนํ้า (อัตราส่ วนกระเจี๊ยบเขี ยวต่อนํ้าคื อ 1:1) ที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 10 นาที บีบเมือกโดยใช้ผา้ ขาวบาง จากนั้นนํามาฆ่าเชื้อด้วยวิธีการพาสเจอไรซ์
เซชัน โดยการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 15 นาที ทําให้เมือกกระเจี๊ยบเย็นในทันที แล้วจึง
บรรจุใส่ ถุงสุ ญญากาศไว้ เก็บไว้ในตูแ้ ช่แข็งรอการนําไปใช้ (ดัดแปลงวิธีจาก ญาธิ ปกร และคณะ, 2557)
กรรมวิธีการผลิตเม็ดไข่ มกุ
การขึ้ นรู ป (ปั้ น) เม็ดไข่มุก (จากสู ตรพื้นฐาน แป้ งมันสําปะหลัง 150 กรัม นํ้า 100 กรัม และนํ้าตาลทราย
30 กรัม) นําส่ วนผสมแห้ง (แป้ งมันสําปะหลังและผงเห็ด) ผสมให้เข้ากัน จากนั้นเทสารละลาย (นํ้าตาลและอินูลิน)
ที่ มีอุณหภู มิประมาณ 90±2 องศาเซลเซี ยส แล้วกวนผสมให้เข้ากัน จึ งใส่ เมื อกกระเจี๊ ยบลงไปแล้วกวนผสมต่ อ
นวดโดให้เป็ นเนื้ อเดี ยวกัน จากนั้นกดแป้ งด้วยที่ กดเม็ดไข่ มุก (นํ้าหนักประมาณ 0.5 กรัม) ปั้ นให้เป็ นก้อนกลม
ได้เม็ดไข่มุกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.9±0.1 เซนติเมตร
การต้มเม็ดไข่มุก นําเม็ดไข่มุกที่ ป้ ั นไว้ ใส่ ในนํ้าเดื อดที่ อุณหภูมิประมาณ 95±2 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
30 นาที เมื่อครบเวลาหยุดให้ความร้อนและปิ ดฝาทิ้งไว้เป็ นเวลาประมาณ 10 นาที จากนั้นล้างเม็ดไข่มุกหลังผ่าน
การให้ความร้อนด้วยนํ้าสะอาด แล้วนําไปแช่ในนํ้าเชื่ อม (52.83 ºBrix) เพื่อป้องกันเม็ดไข่มุกเกาะตัวกัน ก่อนนําไป
ตรวจวิเคราะห์และประเมินคุณภาพทางด้านต่างๆ
การพัฒนาสู ตรที่เหมาะสมโดยใช้ แผนการทดลองแบบผสม
วางแผนการทดลองแบบผสมแบบกําหนดช่ วง (constrained simplex lattice mixture design) ร่ วมกับการ
สร้างพื้นที่การตอบสนองที่เหมาะสมโดยใช้โปรแกรม Statistica version free download ศึกษาผลของ 3 ปัจจัย ได้แก่
แป้งมันสําปะหลัง (60-80%) ส่ วนผสมระหว่างผงเห็ดนางฟ้าและเมือกกระเจี๊ยบเขียวในอัตราส่ วน 50:50 (20–40% )
และอินูลิน (0–20%) ได้สิ่งทดลองทั้งหมด 7 สู ตรการทดลอง ดัง Table 1
Table 1 Ratio of tapioca starch, mushroom powder and okra mucilage and Inulin from mixture design
Formula
Tapioca Starch
Ratio of mushroom powder and
Inulin
okra mucilage 50:50
1
80
20
0
2
60
40
0
3
60
20
20
4
70
20
10
5
70
30
0
6
60
30
10
7
66.67
26.67
6.67
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การวิเคราะห์ พฤติกรรมด้ านความหนืด
ศึ กษาพฤติ กรรมด้า นความหนื ด ของแป้ งด้วยเครื่ องวิ เ คราะห์ ค่ า ความหนื ด อย่า งรวดเร็ ว Rapid Visco
Analyzer (RVA) ตามวิธีการของ Newport Scientific Pty, Ltd.(1995) โดยใช้ตวั อย่างแป้ ง 3 กรัม (ความชื้ น 14%)
บันทึกค่าต่างๆ ดังนี้ อุณหภูมิที่เริ่ มเกิดเจลาติ ไนซ์ (pasting temperature) ความหนื ดสู งสุ ด (peak viscosity) ผลต่าง
ระหว่างความหนื ดสู งสุ ดกับความหนื ด ตํ่าสุ ด (breakdown viscosity) ความหนื ดสุ ดท้าย (final viscosity) และค่ า
ผลต่างระหว่างความหนืดสุ ดท้ายกับความหนืดตํ่าสุ ด (setback from hold)
การวิเคราะห์ คุณภาพทางด้ านเนือ้ สั มผัส
วิเคราะห์คุณภาพทางด้านเนื้ อสัมผัสด้วยวิธี Texture Profile Analysis (TPA) ด้วยเครื่ อง Texture Analyzer
และใช้ หั ว วัด แบบ Cylindrical probe (P/50) ตั้ งค่ า ดั ง นี้ ค่ า Pre-test speed 1 mm/sec ค่ า Test Speed 5 mm/sec
ค่ า Post-test speed 5 mm/sec ค่ า Strain 50% ค่ า Time 5 sec และค่ า Trigger Force 5 g วัดค่ า hardness, springiness,
cohesiveness, gumminess และ chewiness
การประเมินคุณภาพทางด้ านประสาทสั มผัส
การประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสโดยใช้ผทู ้ ดสอบที่ไม่ผ่านการฝึ กฝนจํานวน 50 คนที่มีความถี่
ในการบริ โภคเครื่ องดื่ มชาไข่ มุกอย่างน้อย 1 ครั้ งต่ อสัปดาห์ ประเมิ นคุ ณภาพทางด้านประสาทสัมผัสทางด้าน
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธี 9-point hedonic scale (1 = ไม่ชอบ
มากที่สุด, 2 = ไม่ชอบมาก, 3 = ไม่ชอบปานกลาง, 4 = ไม่ชอบเล็กน้อย, 5 = บอกไม่ได้วา่ ชอบหรื อไม่ชอบ, 6 = ชอบ
เล็กน้อย, 7 = ชอบปานกลาง, 8 = ชอบมาก, 9 = ชอบมากที่ สุด) เสิ ร์ฟตัวอย่างเม็ดไข่มุกควบคู่กบั เครื่ องดื่ มชาไทย
แบบเย็น เม็ดไข่มุก 5 เม็ดในเครื่ องดื่ม 15 มิลลิลิตร และเสิ ร์ฟนํ้าดื่มเพื่อล้างปากระหว่างตัวอย่างทดสอบ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ พฤติกรรมด้ านความหนืด
จากการศึ กษาพฤติ กรรมด้านความหนื ดของส่ วนผสมหลัก ได้แก่ แป้ งมันสําปะหลัง ส่ วนผสมผงเห็ ด
นางฟ้ าและเมือกกระเจี๊ ยบเขี ยวในอัตราส่ วน 50:50 และอินูลิน แสดงดัง Table 2 พบว่าสู ตรที่ มีการเติ มอินูลินใน
ปริ มาณที่สูงขึ้นส่ งผลให้ค่า peak viscosity, breakdown viscosity, final viscosity และ setback viscosity ลดลงอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ในขณะที่มีค่า pasting temperature เพิ่มขึ้น เนื่องด้วยอินูลินมีสมบัติเป็ น hygroscopic
ที่ มีความสามารถในการดูดความชื้ นสู ง จึ งสามารถจับกับนํ้าในระบบได้เป็ นอย่างดี ทําให้ปริ มาณนํ้าในระบบลด
น้อยลง จึงส่ งผลให้ปริ มาณนํ้าในระบบที่จะสามารถจับกับแป้ งมันสําปะหลังลดน้อยลง ส่ งผลต่อการเกิดเจลและ
พองตัวของแป้ งมันสําปะหลังซึ่ งเมื่อแป้ งเกิดการเจลาติไนซ์เซชัน่ และพองตัวลดลง ทําให้ปริ มาณของอะไมโลสที่
จะถูกปล่อยออกมาเมื่อเม็ดแป้ งแตกตัวมีปริ มาณลดลง ซึ่ งปริ มาณอะไมโลสที่ปล่อยออกมาน้อยลงนี้ ทําให้การเกิด
retrogradation น้อยลง ส่ งผลต่อค่า setback ที่นอ้ ยลง (Wang, 2019) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของดวงใจ (2558) ที่มี
การศึกษาพฤติกรรมความหนืดของแป้ งข้าวหอมมะลิที่มีการเติมสารพรี ไบโอติกลงไป ส่ งผลทําให้เม็ดแป้ งเกิดการ
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พองตัวให้ความหนื ด หรื อเกิ ดการเจลาติ ไนเซชันได้ยากขึ้น ซึ่ งจะให้ผลในทิ ศทางตรงกันข้ามกับสู ตรที่มีการเติม
แป้ งมันสําปะหลังในปริ มาณที่สูงขึ้ นซึ่ งพบว่าค่า peak viscosity, breakdown viscosity, final viscosity และ setback
viscosity เพิ่มขึ้ นอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ (p < 0.05) ในขณะที่ มีค่า pasting temperature ลดลง เนื่ องจากแป้ งมัน
สําปะหลังเป็ นแป้ งที่มีปริ มาณอะไมโลสค่อนข้างตํ่าทําให้มีกาํ ลังการพองตัวสู งสามารถพองตัวได้ดีเมื่อได้รับความ
ร้ อน จึ งมี ค่าความหนื ดสู ง แต่ เมื่ อได้รับความร้ อนและแรงกลไปเรื่ อยๆ ส่ งผลให้ความหนื ดลดลงอย่างรวดเร็ ว
(breakdown viscosity) แสดงให้เห็นว่าเม็ดแป้ งมันสําปะหลังมีความคงทนต่ออุณหภูมิและแรงกลได้นอ้ ย และเมื่อ
อุณหภูมิเย็นลงจะเกิ ดการจัดเรี ยงตัวกันใหม่ของอะไมโลสและอะไมโลเพคตินในระหว่างการเย็นตัว ซึ่ งสามารถ
บอกได้ถึงความสามารถในการคืนตัวของเม็ดแป้ง (retrogradation) (กล้าณรงค์ และเกื้อกูล, 2550)
Table 2 Pasting properties of various formulations of flour from tapioca starch, ratio of mushroom powder and
okra mucilage 50:50 and Inulin
Formula
Pasting
Peak
Breakdown
Final
Setback
temperature (ºC) viscosity (cP) viscosity (cP) viscosity (cP) from hold (cP)
1
72.08d±0.20
3732.00a±17.78 2011.67a±16.86 2813.00a±36.37 1092.67a±30.55
2
73.00ab±0.13
2688.67c±101.16 1312.33c±67.16 2208.00c±51.03 831.67d±18.50
3
73.23a±0.20
1601.33g±22.23 564.67g±18.77 1713.33e±17.21 676.67f±14.19
4
72.43cd±0.54
2497.33e±28.68 1117.00e±15.72 2254.67c±7.09 877.33c±6.03
5
72.35cd±0.30
3187.00b±64.37 1592.00b±51.86 2537.00b±23.39 942.00b±13.11
6
73.03ab±0.03
2051.67f±23.18 856.33f±22.23 1951.00d±7.00 755.67e±19.01
7
72.68bc±0.14
2589.67d±40.38 1187.00d±17.58 2256.00c±10.58 853.33cd±39.63
a-g
Means within the same column with difference letters are significantly different (p < 0.05)
การวิเคราะห์ คุณภาพทางด้ านเนือ้ สั มผัส
ผลจากการวิเคราะห์ลกั ษณะเนื้ อสัมผัสของเม็ดไข่ มุกแสดงดัง Table 3 พบว่าการแปรปริ มาณแป้ งมัน
สําปะหลัง อัตราส่ วนผสมระหว่างผงเห็ดนางฟ้ าและเมือกกระเจี๊ยบเขียว และอินูลินนั้น ส่ งผลให้ ค่า cohesiveness
และ gumminess มี ค วามแตกต่ า งกันอย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติ (p < 0.05) พิ จารณาค่ า gumminess จากแผนภาพ
contour plot Fig. 1(A) พบว่าเมื่อมีการเติมอินูลินในปริ มาณมากขึ้น ค่า gumminess มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งอาจเป็ น
ผลมาจากการเกิ ดเจลของอินูลินที่ ทาํ ให้ผลิตภัณฑ์มีความแน่ นเนื้ อเพิ่มมากขึ้ น ส่ งผลต่อค่าแรงที่ วดั ได้ ทําให้เม็ด
ไข่ มุกมี ค่า gumminess หรื อค่ าแรงที่ ตอ้ งใช้ในการแยกตัวอย่างจนกระทัง่ เสี ยรู ป (ธัญญาภรณ์ , 2550) มี ค่าสู งขึ้ น
พิจารณาค่า cohesiveness จากแผนภาพ contour plot ใน Fig. 1(B) พบว่าสู ตรที่ มีการเติ มปริ มาณส่ วนผสมของผง
เห็ดและเมือกกระเจี๊ยบเขียวปริ มาณมากขึ้น ส่ งผลให้ค่าความสามารถในการเกาะรวมตัว (cohesiveness) ลดลง ซึ่ ง
อาจเป็ นเพราะผงเห็ดที่เติมลงไปนั้นเข้าไปขัดขวางการพองตัวของแป้ งทําให้แป้ งจับตัวกันไม่ดี ดังในงานวิจยั ของ
Ng et al. (2017) ที่รายงานว่าการเพิ่มระดับของผงเห็ด ที่อุดมด้วยเส้นใย ซึ่ งมีความสามารถในการอุม้ นํ้าสู ง ทําให้
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สามารถดู ดซับนํ้าได้มากกว่าแป้ งสาลี ส่ งผลให้ความสามารถของแป้ งในการดู ดซับนํ้าลดลงและทําให้ pasting
viscosity ลดลง รวมทั้งการเกิดเจลาติไนเซชัน่ ที่ลดลงด้วย
Table 3 Texture properties of tapioca pearl from different ratios of tapioca starch, mushroom powder and okra
mucilage and Inulin
Formula
Hardness ns Springiness ns Cohesiveness
Gumminess
Chewiness ns
1
114.49±13.47
1.08±0.12
0.88 a±0.00
100.60 c±12.28 109.42±25.36
2
124.24±10.46
1.10±0.01
0.79 d±0.02
98.68 c±10.44
3
149.38±6.02
1.02±0.04
0.86 ab±0.00 128.45 ab±4.84
4
124.98±10.57
1.12±0.04
0.87 ab±0.01 108.16 abc±10.17
5
129.82±6.53
1.01±0.03
0.85 b±0.01
109.89 bc±3.75
6
127.77±11.22
1.04±0.04
0.82 c±0.00
104.72 c±9.31
7
136.85±9.39
1.27±0.39
0.85 b±0.01
130.14 a±6.30
a-d
Means within the same column with difference letters are significantly different (p < 0.05)
ns
Means within the same column are not significantly different (p > 0.05)

109.14±9.81
130.98±0.33
121.45±16.26
111.15±6.52
109.42±13.65
134.84±1.90

(A)

(B)

Ternary Graph of gumminess against tapioca and mixed_MO and inulin
18v*75c
gumminess = 106.1096*x+103.1997*y+125.5561*z

Ternary Graph of cohesiveness against tapioca and mixed_MO and inulin
18v*75c
cohesiveness = 0.8821*x+0.7962*y+0.8561*z
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< 0.82
< 0.8

Fig. 1 Contour plots of (A) gumminess, (B) cohesiveness of tapioca pearl from 3 components (X = tapioca starch,
Y = ratio of mushroom powder and okra mucilage and Z = Inulin)
การวิเคราะห์ คุณภาพทางด้ านประสาทสั มผัส
ผลการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสเม็ดไข่มุกจาก Table 4 พบว่าสู ตรที่เติมส่ วนผสมผงเห็ดและ
เมือกกระเจี๊ยบปริ มาณมากที่สุด (40%) มีคะแนนความชอบน้อยที่สุดในทุกคุณลักษณะ อาจเป็ นเพราะสี และกลิ่นรส
ที่เฉพาะของผงเห็ดและเมือกกระเจี๊ยบเขียว อีกทั้งส่ งผลทําให้ค่า cohesiveness ลดลง จึงส่ งผลต่อคะแนนความชอบ
ด้วย สอดคล้องดังแผนภาพ contour plot Fig. 2 ที่ ว่าเมื่อเติ มแป้ งมันสําปะหลังเพิ่มมากขึ้ น คะแนนความชอบด้าน
เนื้ อสัมผัสและความชอบโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น ในขณะที่ การเติ มอินูลินไม่ส่งผลต่อความชอบทางด้านเนื้ อ
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สัมผัสและความชอบโดยรวม โดยจากคะแนนความชอบโดยรวมพบว่าสู ตรเม็ดไข่ มุกที่ เหมาะสมในการพัฒนา
ประกอบด้วย แป้ งมันสําปะหลัง 70% ส่ วนผสมของผงเห็ดและเมือกกระเจี๊ยบเขียว 10% และ อินูลิน 10% เป็ นสู ตร
มีคะแนนความชอบโดยรวมสู งสุ ดเท่ากับ 6.82 (ชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง)
Table 4 Sensory evaluation scores of tapioca pearl from different ratios of tapioca starch, mushroom powder and
okra mucilage and Inulin
Formular Appearance
Color
Flavor
Taste
Texture
Overall liking
1
7.36a±0.90
7.12 a±0.92
6.72ab±1.05 6.4a±1.07 6.92a±1.18
6.8a±1.11
2
6.92b±1.34
6.76bc±1.38
5.96d±1.41 5.44b±1.59 4.84d±1.50
5.04c±1.38
3
7.55a±0.81
6.99 abc±0.92
6.32c±0.82 6.23a±1.06 6.03c±1.29
6.31b±0.95
4
7.32a±0.75
6.96 ab±0.90
6.88a±0.80 6.60a±0.94 6.86a±1.09
6.82a±0.75
5
7.30a±0.63
6.74 b±1.11
6.36c±1.03 6.36a±0.90 6.38bc±1.10 6.24b±0.93
6
7.16a±0.68
6.69bc±1.10
6.21cd±1.21 6.41a±1.14 6.51ab±0.99 6.36b±1.13
7
7.24a±0.82
6.84bc±1.06
6.48bc±0.99 6.44a±0.99 6.64ab±0.85 6.32b±0.94
a-d
Means within the same column with difference letters are significantly different (p < 0.05)
(A)

(B)

Ternary Graph of texture against tapioca and mixed_MO and inulin
15v*75c
texture = 7.1329*x+5.3289*y+6.4673*z

Ternary Graph of overall_liking against tapioca and mixed_MO and inulin
15v*75c
overall_liking = 6.9183*x+5.3263*y+6.5718*z
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Fig. 2 Contour plots of (A) texture, (B) overall liking of tapioca pearl from 3 components (X = tapioca starch, Y =
mushroom powder and okra mucilage and Z = Inulin)

สรุ ป

จากการศึ กษาหาสู ตรในการพัฒนาเม็ดไข่มุกที่ เหมาะสมด้วยแผนการทดลองแบบผสมแบบกําหนดช่วง
(constrained simplex lattice mixture design) ศึ กษาผลของ 3 ปั จจัย ได้แก่ แป้ งมันสําปะหลัง ส่ วนผสมระหว่างผง
เห็ ด นางฟ้ า และเมื อกกระเจี๊ ย บเขี ย ว และอิ นูลิน จะเห็ นว่า การเติ มอิ นูลิ น ในปริ มาณที่ สู งขึ้ นส่ งผลให้ค่ า peak
viscosity, breakdown viscosity, final viscosity และ setback viscosity ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) แต่
ส่ งผลให้มีค่า gumminess เพิ่มสู งขึ้น ในขณะที่การเติมผงเห็ดและเมือกกระเจี๊ยบเขียวในปริ มาณมากขึ้น ส่ งผลให้ค่า
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ความสามารถในการเกาะรวมตัว (cohesiveness) ลดลง และในด้านประสาทสัมผัสพบว่าเมื่อเติมแป้ งมันสําปะหลัง
ในปริ มาณเพิ่มมากขึ้ น ส่ งผลให้คะแนนความชอบด้านเนื้ อสัมผัสและความชอบโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น โดย
สู ตรเม็ดไข่มุกที่มีคะแนนความชอบโดยรวมสู งที่สุดประกอบด้วย แป้งมันสําปะหลัง 70% ส่ วนผสมของผงเห็ดและ
เมือกกระเจี๊ยบเขียว 10% และอินูลิน 10% เป็ นสู ตรที่เหมาะสมในการพัฒนา
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ศึกษาการพัฒนาเอกซ์ทรู เดตจากข้าวกล้องไร่ พ้นื เมืองนคร (เม็ดในฝ้าย สังข์หยด และเหนียวดํา) และผง
จิ้งหรี ดด้วยเครื่ องเอกซ์ทรู เดอร์ สกรู คู่ ศึกษาปริ มาณของผงจิ้งหรี ด (0–20% w/w) และปริ มาณของข้าวกล้องไร่ พ้ืนเมืองนคร
(0-30% w/w) ที่ สภาวะคงที่ คือ อุณหภูมิบาเรล 1–6 (40–120°C) อุณหภูมิดาย (140°C) ความเร็ วรอบสกรู (450 rpm) และ
ความชื้ น สารป้ อ น (12% w/w) พบว่า ข้า วกล้อ งเม็ด ในฝ้ า ยมี ค่า การต้า นอนุ มูล อิ ส ระ (6.94 mg vitamin C/g Dry weight
(DW)) และปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมด (0.74 mg Gallic acid equivalent (GAE)/g DW) มากกว่าข้าวกล้องสังข์หยด (0.03±0.01
mg GAE/g DW) และข้าวกล้องเหนี ยวดํา (0.18±0.01 mg GAE/g DW) ส่ วนผงจิ้ งหรี ดมี องค์ประกอบทางเคมี โดยเฉพาะ
ปริ มาณโปรตี น (60.40% โดยนํ้าหนักเปี ยก) และไขมัน (16.92% โดยนํ้าหนักเปี ยก) สู ง การเพิ่มปริ มาณผงจิ้ งหรี ดและ
ปริ มาณของข้าวกล้องไร่ พ้นื เมืองนครส่งผลต่อเอกซ์ทรู เดตให้ค่าความแข็งเพิ่มขึ้น ค่าการพองตัวลดลง และค่าสี มีค่า L* และ
b* ลดลง แต่ a* เพิ่มขึ้น ที่สัดส่ วนของผงจิ้งหรี ดและข้าวกล้องไร่ พ้ืนเมืองนคร (เม็ดในฝ้าย) 5% w/w ได้เอกซ์ทรู เดต (การ
พองตัวสูงและความแข็งตํ่า) เหมาะสมที่สุด
คําสําคัญ: ข้าวกล้องไร่ พ้นื เมือง, เครื่ องเอกซ์ทรู เดอร์, ผงจิ้งหรี ด, เอกซ์ทรู เดต

Abstract

In this study, extrudate from indigenous upland brown rice (Mednai Fay, Sung Yod and Black waxy) and cricket
powder was developed with twin screw extruder. Effects of cricket powder content (0–20% w/w) and indigenous upland
brown rice content (0-30% w/w) were determined. Barrel temperature 1–6 (40–120°C), die temperature (140°C), screw
speed (450 rpm) and feed moisture (12% w/w) of extruder conditions were controlled at a constant value in this study. It
was found that antioxidant activity value (6.94 mg vitamin C/g DW) and total phenolic content (0.74 mg GAE/g DW) of
Mednai Fay brown rice have more than Sung Yod brown rice (0.03±0.01 mg GAE/g DW) and Black waxy brown rice
(0.18±0.01 mg GAE/g DW). Proximate analysis of cricket powder has a high protein and fat at 60.40% by wet weight and
16.92% by wet weight, respectively. Increasing of cricket powder content and indigenous upland brown rice content has
affected on properties of extrudate. Results showed that hardness increased but expansion decreased with increasing of
cricket powder content and indigenous upland brown rice content. Moreover, color value found that L* and b* decreased
but a* value increased. The optimum extrudate (high expansion and low hardness) with use of cricket powder content at
5% w/w and indigenous upland brown rice (Mednai Fay) content was 5% w/w.
Keywords: Cricket powder, extrudate, extruder, indigenous upland brown rice
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คํานํา

ขนมขบเคี้ยวในท้องตลาดส่ วนใหญ่มีคาร์ โบไฮเดรตและไขมันเป็ นองค์ประกอบหลักมีปริ มาณโปรตีนตํ่า
ซึ่ งไม่เป็ นที่ นิยมสําหรั บผูบ้ ริ โภคที่ ใส่ ใจสุ ขภาพ ดังนั้นผูผ้ ลิ ตสิ นค้าจึ งมี การปรั บตัวโดยผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ใหม่ใ ห้
สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ รักสุ ขภาพเพิ่ มขึ้ น เช่ น ขนมขบเคี้ ยวที่ ไม่ผ่านการทอด ขนมขบเคี้ ยว
โซเดียมตํ่าและขนมขบเคี้ยวประเภทโปรตีนสู ง (ศูนย์อจั ฉริ ยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2559) ในขณะที่ผูบ้ ริ โภคมี
ความนิ ยมในผลิ ตภัณฑ์ขนมขบเคี้ ยวประเภทโปรตี นสู ง แต่ในประเทศไทยผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ ยวโปรตี นสู งมี
ค่อนข้างน้อย ยังคงนําเข้าจากต่างประเทศและราคาค่อนข้างสู ง (กชแก้ว และชวกร, 2559) ตัวอย่างขนมขบเคี้ ยว
โปรตีนสู งที่มีในท้องตลาด เช่น ขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งโปรตีนสู ง ขนมขบเคี้ยวแปรรู ปจากเนื้อหมู ขนมขบเคี้ยวจาก
เนื้ อปลา และขนมขบเคี้ยวจากแมลง เป็ นต้น แมลงถือเป็ นแหล่งอาหารที่มีรสชาติเป็ นเอกลักษณ์ มีโปรตีน วิตามิน
และกรดอะมิโนหลายชนิ ดในปริ มาณสู ง อีกทั้งยังมีไขมันตํ่าจึ งเป็ นที่ นิยมสําหรับการบริ โภคในกลุ่มผูบ้ ริ โภคใน
หลายประเทศ การศึกษาค้นคว้าวิจยั แหล่งโปรตีนทางเลือก พบว่า แมลงเป็ นแหล่งที่สาํ คัญและมีศกั ยภาพที่จะเป็ น
โปรตีนทดแทนเนื้ อสัตว์ได้เพราะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น ประมาณ 1–2 เดือน มีโปรตีนสู งถึง ร้อยละ 12.9 ซึ่ ง
ใกล้เคียงกับปริ มาณโปรตีนในไข่ไก่ร้อยละ 12.7 (ทัศนีย ์ และคณะ, 2547; Hanboonsong et al., 2013) ขนมขบเคี้ยว
ต่างๆ มีกรรมวิธีการผลิตมาจากกระบวนการเอกซ์ทรู ชนั (Extrusion) เอกซ์ทรู ชนั เป็ นกระบวนการใช้อุณหภูมิสูง
และระยะเวลาสั้นจึ งสามารถคงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเอาไว้ได้ อีกทั้งสามารถทําให้เกิ ดการพองกรอบ
โดยไม่ตอ้ งอาศัยการทอดด้วยนํ้ามันจึงเหมาะที่จะนํามาพัฒนาเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพ (Liang et al., 2013) การผลิต
เอกซ์ทรู เดตในอุตสาหกรรมอาหารขบเคี้ยว ส่ วนมากจะใช้แป้งข้าวสาลีเป็ นวัตถุดิบหลัก ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่นาํ เข้าจาก
ต่างประเทศ ในประเทศไทยข้าวกล้องเป็ นวัตถุดิบที่น่าสนใจสําหรับการผลิตเอกซ์ทรู เดตเนื่ องจากเป็ นวัตถุดิบที่หา
ง่ายในประเทศ ให้การพองตัวที่ดี มีรสจืด และเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตผลทางการเกษตร (Chaiyakul et al., 2009)
ดังนั้นงานวิจยั นี้ ใช้ขา้ วกล้องไร่ พ้ืนเมืองนคร (เม็ดในฝ้าย สังข์หยด และเหนียวดํา) และผงจิ้งหรี ดด้วยเครื่ องเอกซ์
ทรู เดอร์ สกรู คู่ วิเคราะห์คุณภาพของข้าวกล้องพื้นเมืองนครและผงจิ้งหรี ด รวมถึงศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อคุณภาพ
เอกซ์ทรู เดตสําหรับผลิตขนมขบเคี้ยวเสริ มโปรตีน

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมวัตถุดิบ
นําข้าวเปลือกไร่ พ้ืนเมืองนคร (เม็ดในฝ้าย สังข์หยด และเหนี ยวดํา) ไปกระเทาะเปลือกด้วยเครื่ องกระเทาะ
เปลือก บดด้วยเครื่ องบดละเอียด คัดขนาดด้วยตะแกรงร่ อน (mesh no.60) แล้วเก็บในถุงอะลูมิเนียมฟอยด์ปิดสนิ ทที่
อุณหภูมิ 4°C ก่อนนําไปวิเคราะห์คุณภาพ และจิ้งหรี ดนํามาแช่ในนํ้าเย็น ตักออกด้วยกระชอนใส่ ลงในนํ้าสะอาด
ล้างด้วยนํ้า 3 ครั้ ง นําไปลวกในนํ้าต้มเดื อด อบแห้งด้วยตู อ้ บลมร้ อน (80°C, 48 hr) บดด้วยเครื่ องปั่ น เก็บในถุง
อะลูมิเนี ยมฟอยด์ปิดสนิ ทที่อุณหภูมิ 4°C ก่อนนําไปวิเคราะห์คุณภาพค่าสี (L*, a* และ b*) ด้วยเครื่ อง Hunter Lab
องค์ประกอบทางเคมีตามวิธี AOAC (2000) กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระตามวิธีของ Brand-Williams et al. (1995)
และปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดตามวิธีของ Singleton et al. (1999)
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ศึกษาอัตราส่ วนที่เหมาะสมของแป้งข้ าวกล้ องและผงจิ ง้ หรี ดต่ อคุณภาพของเอกซ์ ทรู เดต
ศึ กษาอัตราส่ วนของแป้ งข้า วกล้องและผงจิ้ งหรี ดต่ อผลิ ตภัณฑ์เอกซ์ทรู เดตด้วยแผนการทดลองแบบ
Completely Randomized Design (CRD) โดยนําข้าวมาบดด้วยเครื่ องบดแล้วนํา ไปคัดขนาดด้วยเครื่ องคัด ขนาด
ตะแกรงร่ อน นําแป้ งข้าวกล้องที่ บด (0–30% w/w) ผสมกับผงจิ้ งหรี ด (0–20% w/w) แป้ งข้าวเจ้า เกล็ดข้าวโพด
นํ้ามันพืช นํ้าตาล และ CaCO3 ปริ มาณ 46, 3, 5, และ 1% w/w ตามลําดับ ในเครื่ องผสมจากนั้นนําส่ วนผสมไปแปร
รู ป โดยเครื่ อ งเอกซ์ ทรู เ ดอร์ แ บบสกรู คู่ ใช้หน้า แปลนรู ปวงกลม 1 รู (4 mm) อัต ราการป้ อนส่ วนผสม 10 rpm
ความชื้ นของวัตถุดิบผสม 12% w/w ความเร็ วรอบสกรู 450 rpm อุณหภูมิบาร์ เรล 40, 50, 70, 130, 120, 120, 140°C
(สุ ภาษิตและคณะ, 2562) ตามลําดับ เอ็กซ์ทรู เดตที่ได้จะถูกนําไปอบด้วยตูอ้ บที่อุณหภูมิ 60°C นาน 20 min เอ็กซ์
ทรู เดตที่ แห้งแล้วจะถูกบรรจุ ในถุงอะลูมิเนี ยมฟอยด์และเก็บไว้ที่อุณหภู มิห้องก่ อนที่ จะนําไปวิเคราะห์คุ ณภาพ
ได้แก่ ค่าความแข็ง โดยเครื่ อง Texture analyzer ค่าสี (L*, a* และ b*) โดยเครื่ อง Spectrophotometer และอัตราการ
พองตัว วัดโดยใช้เวอร์เนียร์ จากตัวอย่างเอกซ์ทรู เดตจํานวน 10 ตัวอย่าง คํานวณ Expansion ration จาก Diameter of
extrudate/Diameter of die

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีข้าวไร่ พืน้ เมืองนคร
การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของแป้ งข้าวกล้องเม็ดในฝ้ายแสดงดัง Table 1 พบว่า แป้ ง
ข้าวกล้องเม็ดในฝ้ ายมีลกั ษณะสี ม่วงเข้ม ขนาดอนุ ภาค 250 µm มีค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็ นสี แดง (a*) และ
ความเป็ นสี เหลือง (b*) เท่ากับ 48.26, 4.91 และ 0.87 ตามลําดับสอดคล้องกับการศึกษาของสุ พิศา (2547) การศึกษา
คุณลักษณะทางกายภาพและเคมีและความคงตัวของข้าวที่ มีรงควัตถุมีค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็ นสี แดง (a*)
และความเป็ นสี เหลือง (b*) เท่ากับ 61.8, 3.16 และ 0.65 ตามลําดับ ส่ วนผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของแป้ ง
ข้าวกล้องเม็ดในฝ้ ายแสดงดัง Table 1 พบว่า องค์ประกอบทางเคมีของแป้ งข้าวกล้องเม็ดในฝ้ ายประกอบด้วยค่ า
โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้าและคาร์ โบไฮเดรตเท่ากับร้อยละ 7.25, 2.55, 0.77, 1.73 และ 77.95 ตามลําดับ สําหรับค่า
การต้านอนุ มูลอิ สระและปริ มาณฟี นอลิ กทั้งหมดของแป้ งข้าวกล้องเม็ดในฝ้ ายเท่ ากับ 6.94 mg vitamin C/g DW
และ 0.74 mg GAE/g DW ตามลํา ดับ สอดคล้อ งกับ สุ พิ ศ า (2547) ประกอบด้ว ยค่ า โปรตี น ไขมัน เถ้า และ
คาร์ โบไฮเดรตเท่ากับร้อยละ 6.68, 2.86, 1.16 และ 89.30 ตามลําดับ การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี
ของข้าวกล้องเหนียวดําแสดงดัง Table 1 พบว่า ข้าวกล้องเหนียวดํามีลกั ษณะสี เข้ม ขนาดอนุภาค 250 µm มีค่าความ
สว่ า ง (L*) ค่ า ความเป็ นสี แ ดง (a*) และความเป็ นสี เ หลื อ ง (b*) เท่ า กับ 59.2, 5.53 และ 5.86 ตามลํา ดับ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับข้าวเหนี ยวดํา จากงานวิจยั ของ สัญชัย (2552) พบว่า ค่า L* a* และ b* ของข้าวกล้องเหนี ยวดํามีค่า
เท่ ากับ 41.20, 4.18 และ 3.84 ตามลําดับ ส่ วนผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ของข้าวกล้องเหนี ยวดําแสดงดัง
Table 1 พบว่า องค์ประกอบทางเคมี ที่ข องข้า วกล้องเหนี ย วดํา ประกอบด้วยค่ า โปรตี น ไขมัน เยื่ อใย เถ้า และ
คาร์ โ บไฮเดรตเท่ า กับร้ อ ยละ 8.03, 1.21, 0.79, 0.69 และ 79.60 ตามลํา ดับ สํา หรั บค่ า การต้านอนุ มูลอิ ส ระและ
ปริ มาณฟี นอลิ ก ทั้ง หมดของข้า วกล้อ งเหนี ย วดํา เท่ า กับ 1.86 mg vitamin C/g DW และ 0.18 mg GAE/g DW
ตามลําดับ สอดคล้องกับ สัญชัย (2552) การศึกษาคุณภาพของข้าวพื้นเมืองมีสีภาคใต้ของประเทศไทย ประกอบด้วย
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ค่ าโปรตี น ไขมัน เยื่อใย เถ้าและคาร์ โบไฮเดรตเท่ า กับร้ อยละ 8.44, 1.93, 0.26, 1.52 และ 78.95 ตามลําดับ การ
วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี ของข้าวกล้องสังข์หยดแสดงดัง Table 1 พบว่า ข้าวกล้องสังข์หยดมี
ลักษณะสี ของข้าวที่ เข้ม ขนาดอนุ ภาค 250 µm มี ค่าความสว่าง (L*) ค่ าความเป็ นสี แดง (a*) และค่ าความเป็ นสี
เหลือง (b*) เท่ากับ 79.81, 3.69 และ 14.17 ตามลําดับ ส่ วนผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของแป้ งข้าวกล้องสังข์
หยดแสดงดัง Table 1 พบว่า องค์ประกอบทางเคมีของข้าวกล้องสังข์หยดประกอบด้วยค่าโปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้า
และคาร์ โบไฮเดรตเท่ ากับร้ อ ยละ 8.81, 1.87, 4.45, 1.08 และ 73.72 ตามลํา ดับ สอดคล้องกับ สุ ธาสิ นีแ ละคณะ
(2561) การศึ กษาคุณภาพของวัตถุดิบประกอบด้วยค่าโปรตี น ไขมัน เยื่อใย เถ้าและคาร์ โบไฮเดรตเท่ากับร้อยละ
7.09, 2.78, 2.39, 1.25 และ 75.40 ตามลําดับ สําหรับค่าการต้านอนุ มูลอิสระและปริ มาณฟี นอลิ กทั้งหมดของข้าว
กล้องสังข์หยดเท่ากับ 0.53 mg vitamin C/g DW และ 0.03 mg GAE/g DW ตามลําดับ ดังนั้นข้าวกล้องเม็ดในฝ้ายจึ ง
ถูกเลือกนําไปศึกษาต่อเนื่ องจากมีค่ากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระและปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดสู งสุ ดเปรี ยบเทียบกับ
อีก 2 สายพันธ์
Table 1 Physical and chemical properties of upland brown rice in Nakhon
Properties
Mednai Fay
Physical
- Color value
L*
48.26 ± 0.01
a*
4.91 ± 0.02
b*
0.87 ± 0.01
- Particle size (µm)
250
Chemical
- Moisture (%)
10.52 ± 0.15
-Protein (%)
7.25 ± 0.09
- Fat (%)
2.55 ± 0.08
- Crude fiber (%)
0.77 ± 0.90
- Ash (%)
1.73 ± 0.02
- Carbohydrate (%)
77.95 ± 0.05
- Water activity (aw)
0.52 ± 0.01
- Antioxidant by DPPH (mg vitamin C/g DW)
6.94 ± 0.11
- Total phenolic (mg GAE/g DW)
0.74 ± 0.009
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Brown rice
Black waxy

Sungyod

59.27 ± 0.18
5.53 ± 0.02
5.86 ± 0.02
250

79.81 ± 0.19
3.69 ± 0.09
14.17 ± 0.07
250

10.47 ± 0.42
8.03 ± 0.18
1.21 ± 0.04
0.79 ± 0.75
0.69 ± 0.05
79.60 ± 0.02
0.82 ± 0.01
1.86 ± 0.29
0.18 ± 0.01

10.70 ± 0.45
8.81 ± 0.06
1.87 ± 0.34
4.45 ± 0.13
1.08 ± 0.06
73.72 ± 0.03
0.44 ± 0.01
0.53 ± 0.04
0.03 ± 0.01
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คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของผงจิ ง้ หรี ด
ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของผงจิ้งหรี ดแสดงดัง Table 2 พบว่า ผงจิ้งหรี ดมีลกั ษณะสี น้ าํ ตาล
เข้ม ขนาดอนุ ภาค 1 mm มีค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็ นสี แดง (a*) และที่ ความเป็ นสี เหลือง (b*) เท่ากับ 32.13
6.40 และ 14.85 ตามลําดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ Bassett (2018) ศึกษาเปรี ยบเทียบคุณสมบัติเชิงหน้าที่ คุณค่า
ทางอาหารและประสาทสัมผัสของผงจิ้งหรี ดอบแห้งแบบพ่นฝอยและตูอ้ บมีค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็ นสี แดง
(a*) และความเป็ นสี เหลือง (b*) เท่ากับ 34.68 10.58 และ 19.72 ตามลําดับ ส่ วนผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของ
ผงจิ้ งหรี ด แสดงดัง Table 2 พบว่า ผงจิ้ งหรี ด มี ปริ มาณโปรตี น และไขมันสู งโดยมี ค่ า ร้ อยละ 60.40 และ 16.92
ตามลํา ดับ สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ Bassett (2018) มี ป ริ ม าณโปรตี น และไขมัน ร้ อ ยละ 65.87 และ 17.70
ตามลําดับดังนั้นผงจิ้งหรี ดจึงเป็ นแหล่งสารอาหารที่สาํ คัญโดยเฉพาะโปรตีนและไขมันจึงเหมาะที่จะนําไปใช้เป็ น
ส่ วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารสุ ขภาพ
Table 2 Physical and chemical properties of cricket powder
Properties
Physical
- Color value
L*
a*
b*
- Particle size (mm)
Chemical
- Moisture (%)
- Protein (%)
- Fat (%)
- Crude fiber (%)
- Ash (%)
- Carbohydrate (%)
- Water activity (aw)

Analyzed values

32.13 ± 0.42
6.40 ± 0.14
14.85 ± 0.30
1.00
12.64 ± 0.01
60.40 ± 0.25
16.92 ± 4.07
12.93 ± 0.57
3.81 ± 0.05
6.23 ± 0.69
0.48 ± 0.01

ผลของสั ดส่ วนผงจิ ง้ หรี ดต่ อคุณภาพการผลิตเอกซ์ ทรู เดต
การศึ กษาปริ มาณผงจิ้ งหรี ดต่ อคุ ณภาพของเอกซ์ ทรู เดต แสดงดัง Table 3 พบว่า การเพิ่ มปริ มาณผง
จิ้งหรี ดจากร้อยละ 0-20 ลักษณะปรากฏของเอกซ์ทรู เดตที่ผลิตได้มีสีเข้มขึ้นตามปริ มาณผงจิ้งหรี ด อธิ บายได้ว่าเกิด
จากลักษณะของผงจิ้งหรี ดที่มีสีน้ าํ ตาลเข้ม เมื่อพิจารณาค่าความสว่าง (L*) ลดลงจาก 70.84 เป็ น 54.18 ค่าความเป็ น
สี แดง (a*) เพิ่มขึ้นจาก 6.89 เป็ น 9.04 และความเป็ นสี เหลือง (b*) ลดลงจาก 37.64 เป็ น 25.72 ตามปริ มาณจิ้งหรี ดที่
เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ Alam et al. (2019) ศึกษาผลของกระบวนการเอกซ์ทรู ชนั ต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเชิ ง
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หน้าที่ของผลิตภัณฑ์เอกซ์ทรู เดตเสริ มแมลง พบว่า ค่าความสว่าง (L*) ลดลงจาก 59.10 เป็ น 29.7 ค่าความเป็ นสี แดง
(a*) เพิ่มขึ้นจาก 1.90 เป็ น 4.60 และความเป็ นสี เหลือง (b*) ลดลงจาก 26.20 เป็ น 4.30 ตามปริ มาณแมลงที่เพิ่ มขึ้ น
ส่ วนค่ าการพองตัวมี ค่าลดลงจาก 5.13 เป็ น 2.61 แต่ ค่าความแข็งมี ค่าเพิ่ มขึ้ นจาก 0.15 เป็ น 3.41 กิ โลนิ วตัน เมื่ อ
ปริ มาณผงจิ้งหรี ดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0 เป็ น 20 สอดคล้องกับ Azzollini et al. (2018) ศึกษาผลของสู ตรและสภาวะ
กระบวนการต่อโครงสร้างจุลภาค เนื้อสัมผัสและการย่อยของขนมขบเคี้ยวเสริ มแมลง พบว่า ค่าความแข็งของขนม
ขบเคี้ยวจะมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 0.12 เป็ น 0.49 กิโลนิ วตัน เมื่อปริ มาณแมลงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0 เป็ น 20 เนื่ องจากความ
เป็ นรู พรุ นในตัวอย่างลดลงตํ่ากว่าร้อยละ 50 จากปริ มาณโปรตีนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อปริ มาณโปรตีนเพิ่มขึ้นส่ งผล
ให้อตั ราการพองตัวลดลง และมีความหนาแน่นสู ง เนื่ องจากแป้ งเกิดการรวมตัวกับโปรตีนเมื่อให้ความร้อนจะทํา
ให้โมเลกุลของโปรตีนเกิดอันตรกิริยากับสายอะไมโลส ส่ งผลให้แป้งมีอตั ราการดูดซับนํ้าลดลง การเกิดเจลาติไนซ์
ของสตาร์ชตํ่า จึงทําให้เม็ดแป้งมีอตั ราการพองตัวลดลง นอกจากนี้ปริ มาณไขมันที่อยูใ่ นผงโปรตีนส่ งผลกระทบต่อ
ลักษณะและคุณสมบัติของแป้ งโดยไขมันจะลดการจับตัวกับนํ้าของแป้ งทําให้ความสามารถในการพองตัวของเม็ด
แป้ งลดลงเช่นกัน (สุ ธาสิ นี และคณะ, 2561) ดังนั้นปริ มาณผงจิ้งหรี ด 5%w/w ถูกเลือกนําไปศึกษาต่อเนื่ องจากมีค่า
การพองตัวสู งสุ ดและค่าความแข็งที่ไม่แตกต่างกับชุดควบคุม
Table 3 Effect of cricket powder content on physical properties of extrudate
Cricket powder Hardness
content (%)
(KN)
0
0.15c ± 0.04

Color value

Expansion
L*
a*
b*
ratio
5.13a ± 0.13 70.84a ± 0.11 6.89d ± 0.06 37.64a ± 0.53

5

0.16c ± 0.02

4.14b ± 0.02 68.56b ± 0.16 7.67c ± 0.04 29.91b ± 0.05

10

0.88b ± 0.01 3.70c ± 0.02 62.60c ± 0.14 8.42b ± 0.08 29.02c ± 0.08

15

1.06b ± 0.01

2.73d ± 0.05 59.96d ± 0.13 8.42b ± 0.08 28.21d± 0.04

20

3.41a ± 0.27

2.61d ± 0.06 54.18e ± 0.32 9.04a ± 0.01 25.72e± 0.15

Note: In a column, means with same letter are not significantly different at 0.05 significance level.
ผลของสั ดส่ วนของแป้งข้ าวไร่ พืน้ เมืองนครต่ อคุณภาพของเอกซ์ ทรู เดต
การศึ กษาปริ มาณแป้ งข้าวกล้องเม็ดในฝ้ ายต่อคุณภาพของเอกซ์ทรู เดต แสดงดัง Table 4 พบว่า การเพิ่ม
ปริ มาณแป้ งข้าวกล้องเม็ดในฝ้ายจากร้อยละ 0–30 ที่ปริ มาณผงจิ้งหรี ด 5% w/w ส่ งผลต่อลักษณะปรากฏของเอกซ์
ทรู เดตที่ผลิตได้มีสีเข้มขึ้นตามปริ มาณแป้ งข้าวกล้องเม็ดในฝ้ายที่เพิ่มขึ้น อธิ บายได้ว่าเกิดจากลักษณะของแป้ งข้าว
กล้องเม็ดในฝ้ ายที่ มีสีค ลํ้า เมื่ อพิ จารณาค่ าความสว่าง (L*) ลดลงจาก 68.55 เป็ น 37.73 ค่ าความเป็ นสี แดง (a*)
เพิ่มขึ้นจาก 6.89 เป็ น 10.95 และความเป็ นสี เหลือง (b*) ลดลงจาก 29.91 เป็ น 11.25 ตามปริ มาณแป้ งข้าวกล้องเม็ด
ในฝ้ายที่เพิ่มขึ้น ส่ วนค่าการพองตัวมีค่าลดลงจาก 4.14 เป็ น 3.09 แต่ค่าความแข็งมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 0.16 เป็ น 0.91 กิโล
นิ วตัน เมื่อปริ มาณแป้ งข้าวกล้องเม็ดในฝ้ายเพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 0 เป็ น 30 ดังนั้นที่ปริ มาณของข้าวกล้องเม็ดในฝ้ าย
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5% w/w มีค่าการพองตัวสู งสุ ดโดยไม่แตกต่างกับชุดควบคุมและค่าความแข็งตํ่าสุ ดเมื่อเปรี ยบเทียบกับปริ มาณข้าว
กล้องที่สดั ส่ วนอื่นๆ
Table 4 Effect of brown rice flour content of Mednai Fay on physical properties of extrudate fortified cricket
powder
Brown rice
flour content
(%)
0
5
10
15
20
25
30

Hardness
(KN)

Expansion ratio

0.16e ± 0.02
0.35d ± 0.03
0.56c ± 0.03
0.74b ± 0.03
0.75b ± 0.00
0.86a ± 0.005
0.91a ± 0.01

4.14a ± 0.02
4.03a ± 0.08
3.63b ± 0.14
3.49bc ± 0.01
3.42c ± 0.03
3.35c ± 0.01
3.09d ± 0.14

Color value
L*

a*

68.55a ± 0.16
52.22b ± 0.42
45.71c ± 0.35
43.80d ± 0.41
40.11e ± 0.55
38.58f ± 0.56
37.73g ± 0.48

6.89a ± 0.06
7.90b± 0.04
8.31c ± 0.04
8.69d ± 0.18
9.16e ± 0.08
10.17f ± 0.04
10.95g ± 0.02

b*
29.91a ± 0.05
20.73 b± 0.32
16.35c ± 0.05
15.57de ± 0.68
14.83e ± 0.81
13.01f ± 0.98
11.25g ± 0.13

Note: In a column, means with same letter are not significantly different at 0.05 significance level.

สรุ ป

คุ ณลักษณะทางกายภาพและทางเคมี ของแป้ งข้าวกล้องไร่ นคร (ข้าวเม็ดในฝ้ าย ข้าวสังข์หยดและข้าว
เหนี ย วดํา ) มี ค วามแตกต่ า งกันในแต่ ละสายพันธุ์ โ ดยแป้ งข้า วกล้องเม็ด ในฝ้ า ยมี ค่ า การต้า นอนุ มูลอิ ส ระและ
ปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดสู งที่สุด ส่ วนคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของผงจิ้งหรี ดมีค่าโปรตีนและไขมันสู ง
การใช้ปริ มาณผงจิ้งหรี ดในการผลิตเอกซ์ทรู เดตด้วยเครื่ องเอกซ์ทรู เดอร์มีผลต่อค่าความแข็ง ค่าการพองตัวและค่าสี
ของเอกซ์ทรู เดต เช่นเดียวกับสัดส่ วนของแป้ งข้าวกล้องไร่ นครส่ งผลต่อคุณภาพเอกซ์ทรู เดตโดยปริ มาณผงจิ้งหรี ด
5% w/w และสัดส่ วนแป้งข้าวกล้องไร่ พ้ืนเมืองนคร (เม็ดในฝ้าย) 5% w/w ในส่ วนผสมทั้งหมดเหมาะสมในการผลิต
เอกซ์ทรู เดต (การพองตัวสู งและความแข็งตํ่า)
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ ศึกษาการสังเคราะห์ดว้ ยแสงในหญ้าทะเล Halophila ovalis ในเดื อนมีนาคม และเดื อนตุลาคม 2561
โดยวัดการตอบสนองต่อแสง (RLCs) ด้วยเทคนิค PAM fluorometry และปริ มาณรงควัตถุ ร่ วมกับปั จจัยสิ่ งแวดล้อม พบว่า
ในเดือนมีนาคมมีอตั ราการถ่ายทอดอิเล็กตรอนสู งสุ ด ความสามารถในการกําจัดแสงส่ วนเกิน และปริ มาณแคโรทีนอยด์สูง
กว่าในเดือนตุลาคมอยูป่ ระมาณร้อยละ 66, 130 และ166 ตามลําดับ ขณะที่เดือนตุลาคมมีค่าประสิ ทธิภาพการใช้แสงเพื่อการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงและปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ที่สูงกว่าในเดื อนมีนาคมอยูร่ ้อยละ 35 และ 58 ตามลําดับ สอดคล้องกับปั จจัย
ทางกายภาพที่พบว่าในเดือนมีนาคมมีอุณหภูมิ ความเข้มแสงเฉลี่ย และปริ มาณไนเตรตสู งกว่า ซึ่ งอาจทําให้พืชสังเคราะห์
ด้ว ยแสงได้มากและต้องมี การทํางานของระบบป้ องกัน ตัว เองจากความเข้มแสงสู ง ขณะที่ เดื อนตุล าคมพื ช มี ก ารเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการสังเคราะห์ดว้ ยแสงด้วยการเพิ่มปริ มาณรงควัตถุหลัก ดังนั้นการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและการสะสมรงควัตถุ
ของหญ้าทะเลใบมะกรู ดจึงอาจเป็ นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อติดตามสุขภาพของหญ้าทะเลตามช่วงฤดูกาลได้
คําสําคัญ: การสังเคราะห์ดว้ ยแสง, ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ, หญ้าทะเลใบมะกรู ด

Abstract

This study investigates the photosynthetic responses of Halophila ovalis during summer (March) and the rainy
season (October) in 2018. Rapid light curves (RLCs) were conducted using Pulse Amplitude Modulator (PAM) fluorometry
together with the analyses of pigments composition and environmental factors (temperature, light and nutrients in
porewater). The seagrass displayed a higher maximum electron transport rate, non-photochemical quenching and
carotenoid content in summer than in the rainy season (about 66%, 130% and 166% respectively). On the contrary, plants
in the rainy season showed higher photosynthetic efficiency and chlorophyll content (about 35% and 58% respectively).
The photosynthetic characteristics correspond with higher light availability, temperature and nitrate in porewater in
summer, enhancing photosynthesis and photoprotection. In contrast, higher photosynthetic efficiency and chlorophyll a
and b accumulation may play a role in maintaining photosynthetic activity in the rainy season. Therefore, photosynthetic
characteristics and pigment dynamic may be used as a biomarker for monitoring seasonal variation in seagrass health.
Keywords: biomarker, Halophila ovalis, photosynthesis
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คํานํา

หญ้าทะเลใบมะกรู ด Halophila ovalis เป็ นพืชดอกใบเลี้ยงคู่ที่มีเขตกระจายตัวอยูบ่ ริ เวณชายฝั่งทะเลในเขต
นํ้าขึ้นนํ้าลงของเขตอบอุ่น (Temperate area) ไปจนถึงบริ เวณเขตร้อน (Tropical area) โดยเฉพาะในอินโดแปซิ ฟิก
และในประเทศไทยมีการกระจายตัวทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทย (Ralph et al., 2007) และด้วยเหตุที่ถ่ินที่อยู่ของ
หญ้าทะเลมักเป็ นดินเลนปนทรายจึงทําให้ตกอยู่ในสภาวะดินมีปริ มาณออกซิ เจนไม่เพียงพอ (Hypoxic) จึงทําให้ดิน
มีการสะสมสารพิษในกลุ่มซัลไฟด์อนั เป็ นเหตุให้หญ้าทะเลต้องนําออกซิ เจนจากส่ วนเหนือดินไปช่วยลดความเป็ น
พิษบริ เวณรากด้วยเหตุน้ ี เองจึงทําให้หญ้าทะเลในเขตนํ้าขึ้นนํ้าลงส่ วนใหญ่มีความต้องการความเข้มแสงเฉลี่ยที่สูง
กว่าเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับพื ชบก (Shafer et al., 2007) ประกอบกับผลของฤดู กาลที่ ภาคใต้ฝ่ั งตะวันตกของไทยจะ
ได้รับอิทธิ พลจากลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ (ฤดูฝน) ซึ่ งจะทําให้มีฝนตกหนักมีการพัดพาของตะกอนดินจํานวน
มาก และลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่จะทําให้ภาคใต้มีอากาศร้อนชื้ นและอาจมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย (ฤดูร้อน)
ทําให้ปัจจัยต่างๆไม่วา่ จะเป็ น ความเข้มแสง อุณหภูมิเฉลี่ย และปริ มาณธาตุอาหารที่แตกต่างกันในทั้ง 2 ฤดู เป็ นเหตุ
ให้หญ้าทะเล H. ovalis ต้องมีการปรับตัวโดยเฉพาะในการสังเคราะห์ดว้ ยแสงซึ่ งลักษณะการตอบสนองทัว่ ไปของ
หญ้าทะเลในฤดูฝนที่มีความเข้มแสงตํ่าจะมีการแสดงลักษณะของพืชที่เจริ ญในที่ร่ม (Shade plant) ไม่วา่ จะเป็ นการ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการรับแสงเพื่อสังเคราะห์ดว้ ยแสงอันได้แก่ การขยายขนาดของหน่วยรับแสง (Light harvesting
antenna) การเพิ่มความหนาแน่นของรงควัตถุหลักที่ใช้รับแสง (คลอโรฟิ ลล์ เอ และ บี) (Davey et al., 2018) รวมถึง
ลดการทํา งานของบางกลไกลง เช่ น การป้ อ งกัน ตัว เองจากความเข้ม แสงสู ง (Photoprotection) ผ่ า นวัฏ จัก ร
Xanthophyll (Davey et al., 2018) อย่างไรก็ตามหญ้าทะเล H. ovalis เป็ นหญ้าทะเลที่ มีความอ่อนไหวต่อความเข้ม
แสงตํ่าอันเนื่ องจากการมีคาร์ โบไฮเดรตสะสมในเนื้ อเยื่อในปริ มาณน้อยทําให้สามารถรักษาดุลยภาพภายใต้ความ
เข้มแสงตํ่าของฤดูฝนได้ในระยะเวลาจํากัดเมื่อเทียบกับหญ้าทะเลที่มีขนาดใหญ่กว่า และอาจทําให้ประชากรมีความ
เสี่ ยงต่อการลดลงของประชากรเมื่อเกิดความเครี ยดอื่นๆที่ เสริ มเข้ามา (Kilminster et al., 2015) ในทางกลับกันฤดู
ร้อนที่ มีความเข้มแสงและอุณหภูมิเฉลี่ยที่ สูงหญ้าทะเลจําเป็ นต้องมีระบบป้ องกันตัวเองจากความเครี ยดดังกล่าว
และแสดงลักษณะของ พืชที่ เจริ ญกลางแจ้ง (Sun plant) เช่ น สามารถพบเห็นการทํางานของวัฏจักร Xanthophyll
ผ่านการสะสมรงควัตถุรองเช่น แคโรที นอยด์ในสัดส่ วนที่ สูงขึ้น และลดความหนาแน่ นของรงควัตถุหลักบริ เวณ
หน่ วยรับแสงลงเพื่อลดพลังงานแสงส่ วนเกิ นที่ จะเข้ามาและทําให้สามารถสังเคราะห์ดว้ ยแสงได้ประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ดและหลีกเลี่ยงความเสี ยหายของเซลล์จากสภาวะที่มีแสงมาก (Kumar et al., 2017)
ในการติ ดตามสถานภาพของหญ้าทะเลมักจะใช้การติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างประชากร แต่
วิธีการดังกล่าวจะสามารถสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆได้ชา้ และเชื่อมโยงไปยังกลไกการปรับตัวของหญ้าทะเล
ได้ไม่สมบูรณ์ จึงเป็ นที่ มาของการใช้ เทคนิ ค Pulse Amplitude Modulated (PAM) fluorometry ซึ่ งประยุกต์การใช้
Chlorophyll a fluorescence ในการตรวจวัด ประสิ ท ธิ ภาพการใช้แ สงเพื่ อสังเคราะห์ ดว้ ยแสง โดยเทคนิ ค PAM
fluorometry เป็ นเทคนิ ค ที่ ร วดเร็ ว และไม่ ท ํา ลายตัว อย่ า ง (Ralph et al., 2007) และทํา ให้ส ามารถสั ง เกตการณ์
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรต่างๆที่ บ่งบอกถึงกลไกที่ พืชใช้รับมือกับความเครี ยดได้เป็ นอย่างดี เป็ นเหตุให้ผูว้ ิจยั นํา
เทคนิ ค PAM fluorometry มาใช้เพื่อตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ร่ วมกับการตรวจวัดการสะสม
รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสงในหญ้าทะเล H. ovalis และเก็บข้อมูลทางสิ่ งแวดล้อมในเดื อนมี นาคม และ
ตุลาคม 2561 เป็ นตัวแทนของฤดูร้อนและฤดูฝนตามลําดับ เพื่อระบุกลไกการปรับตัวของการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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ของหญ้าทะเลในทั้ง 2 ฤดูกาล นําไปสู่ การเป็ นชุ ดข้อมูลเพื่อเป็ นแนวทางในการประเมิ นความสมบูรณ์ของหญ้า
ทะเลในน่านนํ้าไทยต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ

สถานที่ ศึกษาตั้งอยู่บริ เวณหาดท่าหลา (8°1'17.50"N 98°24'39.46"E) ตําบลป่ าคลอก อําเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต สภาพอากาศประกอบด้วย 2 ฤดูกาล คื อฤดูกาลที่ ได้รับอิทธิ พลจากลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ (มิถุนายน–
ตุลาคม) และลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (พฤศจิ กายน–มีนาคม) สภาพพื้นที่ เป็ นดิ นเลนปนทราย ประกอบไป
ด้วยหญ้าทะเล 7 ชนิ ด (Koedsin et al., 2016) โดยมีหญ้าทะเลใบมะกรู ด Halophila ovalis (R.Brown) J.D. Hooker
เป็ นหญ้าทะเลชนิดเด่น

Fig. 1 Study area located in Tha-La beach, Pa-Khlok, Phuket
Adapted from: Google earth V.7.3
เก็บข้อมูลในเดือนมีนาคมและตุลาคม 2561 โดยเลือกวันที่น้ าํ ลงตํ่าสุ ดในช่วงกลางวันเป็ นเวลา 3 วัน เลือก
ขอบเขตที่ มีหญ้าทะเลใบมะกรู ดขึ้นเพียงชนิ ดเดียว (Monospecific meadow) อย่างหนาแน่ น และ สุ่ มเลือกบริ เวณ
เก็บข้อมูล 6 บริ เวณ โดยใช้กรอบสี่ เหลี่ยมขนาด 50×50 เซนติเมตร
วัดและบันทึกความเข้มแสงต่อเนื่ องทุกๆ 30 นาที เป็ นระยะเวลา 72 ชัว่ โมง ด้วย ODYSSEY light logger
(Dataflow Systems Limited ประเทศนิ วซี แลนด์ ) และ HOBO Tidbit temperature logger (Onset ประเทศ
สหรัฐอเมริ การุ่ น UA-002-08) ตามลําดับ โดยติดตั้งอุปกรณ์กลางกรอบสี่ เหลี่ยมขนาด 50×50 เซนติเมตร
เก็บตัวอย่างนํ้าทะเล จากพื้นที่ก่ ึงกลางของกรอบสี่ เหลี่ยมขนาด 50×50 เซนติเมตร และจากระดับใบของ
หญ้าทะเล ใส่ ขวดพลาสติกเก็บตัวอย่างขนาด 150 มิลลิลิตร เก็บรักษาในอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซี ยส และวิเคราะห์
หาปริ มาณธาตุอาหารในนํ้า (ไนเตรต ไนไตรท์ แอมโมเนี ยม และฟอสเฟต) โดยอ้างอิงจากระเบียบวิธีของ Parsons
et al. (1992) จากนั้ น สุ่ ม เสื อ กใบหญ้า ทะเลใบมะกรู ด 4 ใบในกรอบสี่ เ หลี่ ย มขนาด 50×50 เซนติ เ มตร วัด
ประสิ ทธิ ภาพการสังเคราะห์ดว้ ยแสงด้วยเครื่ อง Pulse Amplitude Modulated (PAM) Fluorometer (Walz ประเทศ
เยอรมัน รุ่ น Mini-PAM) โดยการสร้างกราฟการตอบสนองต่อแสง (RLC: Rapid light curve) ซึ่ งวัดอัตราการขนส่ ง
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อิเล็กตรอนจากระบบแสงที่สอง (ETR: Electron Transport Rate) ซึ่ งขั้นตอนจะใช้ Leaf clip (Walz ประเทศเยอรมัน)
หนี บที่ใบหญ้าทะเลเป็ นเวลา 10–15 นาที (Dark-adaptation) เพื่อให้ระบบแสงอยู่ในสถานะเปิ ด จากนั้นจึงเริ่ มการ
สร้าง RLC โดยให้ความเข้มแสง 8 ค่าประกอบด้วย 0, 49, 104, 188, 286, 400, 609, 835 และ 1247 µmol photons m2 -1
s และวัด ค่ า การถ่ ายทอดอิ เ ล็กตรอนจากระบบแสงที่ 2 (ETR) และ ค่ า NPQ (Non Photochemical Quenching)
หลังจากให้แสงความเข้มละ 10 วินาที ตามวิธีการใน Buapet et al. (2020) จากนั้นใช้สมการของ Platt et al. (1980)
เพื่อคํานวณค่าตัวแปรที่ แสดงประสิ ทธิ ภาพการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ได้แก่ อัตราถ่ายทอดอิเล็กตรอนสู งสุ ด หรื อ
ETRmax (Maximum Electron Transport Rate) ความเข้มแสงที่ทาํ ให้อตั ราการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเริ่ มอิ่มตัว หรื อ Ek
(Minimum light saturation point) และประสิ ทธิ ภาพการใช้แสงเพื่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสง (∝)
เก็ บ ตัว อย่ า งใบหญ้า ทะเลที่ ใ ช้ใ นการตรวจวัด การสั ง เคราะห์ ด ้ว ยแสง มาตรวจวัด รงควัต ถุ ใ นใบ
(คลอโรฟิ ลล์เอ คลอโรฟิ ลล์บี และ แคโรที นอยด์) โดยประยุกต์วิธีการของ Arnon (1949) ล้างทําความสะอาดใบ
หญ้าทะเล จากนั้นถ่ายภาพพร้อมสเกล แล้วสกัดด้วยสารละลาย Acetone 80% ปริ มาณ 2 มิลลิลิตร เป็ นเวลา 20 นาที
จากนั้นนําไปปั่ นเหวี่ยงที่ 4000 rpm 4ºC แล้วดูดส่ วนใส มาวัดค่าการดูดกลืนแสง ที่ 630, 645, 647 และ 664 นาโน
เมตร ด้ว ยเครื่ อง Microplate spectrofluorometer (Biotek power waveX ประเทศสหรั ฐอเมริ กา รุ่ น 800 TS) แล้ว
คํานวณตามสมการของ Arnon (1949) วัดพื้นที่ใบโดยใช้โปรแกรม Image J และคํานวณปริ มาณรงควัตถุต่อพื้ นที่
ใบ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรม Statistica V.10 ทดสอบข้อมูลทั้งหมดเบื้ องต้นด้วย Levene’s test
เพื่อทดสอบการกระจายตัวอย่างปกติของข้อมูลและความเป็ นเอกพันธ์ของความแปรปรวน ข้อมูลที่ทดสอบไม่ผ่าน
จะถูกแปลงให้อยู่ในรู ป Log10 ทดสอบความแตกต่างทางสถิติของตัวแปรที่ ได้จากกราฟการตอบสนองต่ อแสง
(ETRmax Ek และ Alpha) และค่าของสิ่ งแวดล้อม โดยวิธีการ repeated-measures ANOVA และ one way ANOVA
ตามลํา ดับ และใช้ ก ารทดสอบ Fisher’s least significant difference (LSD) เพื่ อ เปรี ยบเที ย บพหุ คู ณ (Pairwise
comparison)
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Fig. 2 Electron transport rates (ETRs) and non-photochemical quenching as the function of photosynthetically
active radiation (PAR) indicated (a) rapid light curves (RLCs) and (b) non-photochemical quenching (NPQ)
measured in Halophila ovalis in March (solid circles), October (open circles). Error bars show standard error, n =
30
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Table 1 Average daily temperature, photosynthetically active radiation (PAR) and nutrients (nitrate, nitrile,
ammonium and phosphate) measured in the Halophila ovalis meadow during the 2 seasons of the experimental
period
Seasons Temperature
(°C)
March 30.62±0.31a
October 29.71±0.23b

PAR
(µmolphoton
m-2s-1)
383.80±47.97a
302.74±30.49b

Nutrients (mg/L)
Nitrate

Nitrite

Ammonium

Phosphate

0.0081±0.0002a 0.0030±0.0001a 0.0873±0.0230a 0.0230±0.0001a
0.0010±0.0003b 0.0010±0.0001b 0.150±0.0170b 0.0760±0.0063b

Note: Error bars show standard error of mean, n = 28 (Temperature and PAR), n = 6 (nutrients). The significantly
different denoted by letters; Fisher’s LSD post-hoc test, p < 0.05.
Table 2 Photosynthetic parameters accessed from rapid light response curve (RLCs) and pigment composition of
Halophila ovalis during the 2 seasons of the experimental
Seasons
Parameters
March
October
2
b
Chlorophyll a (µg/cm )
10.5024±0.6460
16.6180±0.5154a
Chlorophyll b (µg/cm2)
2.7450±0.4148b
4.1483±0.1716a
Carotenoid (µg/cm2)
3.2417±0.1933a
1.5727±0.0495b
Fv/Fm
0.77459±0.0063
0.792886±0.00436
ETRmax (µmol electrons m-2s-1)
33.1574±1.1404a
19.9967±1.0033b
Ek (µmol photons m-2s-1)
266.4123±10.5415a
139.0800±8.9008b
Alpha
0.1290±0.0054b
0.1742±0.0157a
NPQ
2.2523±0.1327a
0.9794±0.0814b
Note: Error bars show standard error of mean, n = 28 (Temperature and PAR), n = 6 (nutrients). The significantly
different denoted by letters; Fisher’s LSD post-hoc test, p < 0.05.
จากการเก็บข้อมูลทางสิ่ งแวดล้อม (Table 1) พบว่าในเดื อนมีนาคม (ฤดูร้อน) มีอุณหภูมิเฉลี่ย ความเข้ม
แสงเฉลี่ย ความเข้มข้นของไนเตรตและไนไตรท์ของนํ้าสู งกว่าในเดื อนตุลาคม (ฤดูฝน) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ
ในขณะที่ เดื อนตุ ลาคมมีความเข้มข้นของแอมโมเนี ยมและฟอสเฟตในนํ้าสู งกว่าในเดื อนมีนาคม สอดคล้องกับ
รายงานของ Lee et al. (2007) ที่ พบว่าระดับแอมโมเนี ย มและฟอสเฟตในระบบนิ เ วศหญ้าทะเลจะเพิ่ มขึ้ นตาม
ปริ มาณนํ้าฝน ในขณะที่จะพบปริ มาณไนเตรตและไนไตร์ทสู งในฤดูร้อน ทั้งนี้ ปัจจัยการมีธาตุอาหารที่แตกต่างกัน
เนื่ องจากเดื อนมี นาคมที่ มีอุณหภู มิ ความเข้มแสงสู งและปริ มาณนํ้าฝนตํ่าทําให้ไนเตรตและไนไตร์ ทซึ่ งมาจาก
บ้านเรื อนประชาชนที่ไหลลงมาจากแผ่นดินมีความเข้มข้นสู ง (Perez et al., 1994) ในขณะที่ปริ มาณนํ้าฝนที่สูงของ
เดือนตุลาคมจะเกิดการชะล้างหน้าดินทําให้ฟอสเฟตจากแผ่นดินลงสู่ ทะเลมากขึ้นประกอบกับการชะล้างดังกล่าว
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ยังอาจเป็ นผลให้ค่าการละลายของออกซิ เจนในนํ้าตํ่าลงทําให้จุลชี พกลุ่มที่ ไม่ใช้ออกซิ เจนทํางานเปลี่ยนไนเตรต
เป็ นแอมโมเนี ยมได้มากขึ้ นตามไปด้วย (Filippelli, 2008) ซึ่ งปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อมดังกล่าวอาจส่ งผลทําให้การ
ตอบสนองทางสรี ร วิ ท ยาของหญ้า ทะเล H. ovalis แตกต่ า งกัน โดยในเดื อ นมี น าคม หญ้า ทะเลมี ล ัก ษณะการ
ตอบสนองของการสังเคราะห์ดว้ ยแสงแบบพืชที่เจริ ญกลางแจ้ง (Sun plant) (Kumar et al., 2017) สังเกตุได้จากการ
มีค่าอัตราการถ่ายทอดอิเล็กตรอนสู งสุ ด (ETRmax) และ ค่าความเข้มแสงที่ทาํ ให้อตั ราการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเริ่ ม
อิ่มตัว (Ek) สู งกว่าในเดือนตุลาคม (Table 2) สอดคล้องกับงานวิจยั ก่อนหน้าของ Dattolo et al. (2014) ที่พบว่า หญ้า
ทะเล Posidonia oceanica ที่ กระจายตัวในบริ เวณที่ มีความเข้มแสงสู งกว่าจะมีค่า ETRmax และ Ek ที่ สูงกว่าหญ้า
ทะเลที่กระจายตัวในที่มีความเข้มแสงตํ่า อย่างไรก็ตามการที่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้ความเข้มแสงที่สูงหญ้าทะเล H. ovalis ยัง
มี เพิ่ มศักยภาพการทํา งานของกลไกการป้ องกันตัวเองจากความเข้มแสงสู ง (Photoprotection) ผ่านทางวัฏ จักร
Xanthophyll สังเกตุได้จากการสะสมแคโรทีนอยด์และการมีค่า Non-Photochemical Quenching (NPQ) ซึ่ งสะท้อน
ให้เห็นถึงการกําจัดพลังงานแสงส่ วนเกิ นในรู ปของความร้อนในสัดส่ วนที่สูงกว่าในเดือนตุลาคมอย่างมีนยั สําคัญ
(Table 2) ทั้งนี้ ผลดังกล่าวก็สอดคล้องกับงานวิจยั ก่ อนหน้าในหญ้าทะเล P. oceanica (Dattolo et al., 2014) และ
Zostera muelleri (Davey et al., 2018) โดยเมื่อหญ้าทะเลได้รับความเข้มแสงสู งค่า pH ใน lumen ของเยื่อไทลาคอยด์
จะมีค่าตํ่าลงเป็ นผลให้โปรตี น PsbS จะทําการกระตุน้ รงควัตถุในวัฏจักร Xanthophyll ให้ถ่ายเทพลังงานส่ วนเกิ น
ออกไปในรู ปของ NPQ เพื่อยับยั้งการเกิดความเสี ยหาย (Photo-damage) ต่อระบบแสงที่ 2 (Davey et al., 2018)
ในทางกลับกันในเดื อ นตุ ลาคมหญ้าทะเลแสดงลักษณะการตอบสนองแบบพื ชที่ เจริ ญในที่ ร่ม (Shade
plant) โดยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการรับแสงให้สามารถดําเนิ นกิจกรรมภายใต้ความเข้มแสงที่ต่าํ ลง ได้แก่ การปรับ
ลดค่าความเข้มแสงที่ ทาํ ให้อตั ราการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเริ่ มอิ่มตัว (Ek) และอัตราการถ่ายทอดอิเล็กตรอนสู งสุ ด
(ETRmax) ลง และการมี ประสิ ทธิ ภาพการใช้แสงเพื่ อการสังเคราะห์ดว้ ยแสงที่ สูงขึ้ น (Table 2) เพื่ อให้สามารถ
ดํา เนิ นกิ จกรรมการสังเคราะห์ ด ้ว ยแสงถึ ง จุ ด อิ่ มตัว ได้เ ร็ ว ขึ้ นภายใต้ท รั พ ยากรที่ จาํ กัด ได้ รวมถึ งมี การสะสม
คลอโรฟิ ลล์ เอ และ บีในปริ มาณสู งกว่าฤดูร้อน (Table 2) ทั้งนี้ผลดังกล่าวก็สอดคล้องกับงานวิจยั ก่อนหน้าในหญ้า
ทะเล Z. muelleri (Kumar et al., 2017) และ Z. marina (Park et al., 2016) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อหญ้าทะเลต้องอยู่
ภายใต้ความเข้มแสงตํ่าของฤดูฝนที่ ยาวนาน หญ้าทะเลจะมีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการรับแสง (Light absorption)
บริ เวณหน่ วยรับแสง (Light harvesting antenna) โดยการเพิ่มความหนาแน่ นของรงควัตถุรับแสง (คลอโรฟิ ลล์ เอ
และ บี ) และเพิ่ มขนาดของหน่ วยรั บ แสงให้มีข นาดใหญ่ ข้ ึ น เป็ นเหตุ ใ ห้ค่ า Ek ตํ่า ลง (Dattolo et al., 2014) ใน
ขณะเดียวกันระบบป้ องกันตัวเองจากความเข้มแสงสู ง (Photoprotection) ก็มีการทํางานลดลงสังเกตุได้จากค่า NPQ
การสะสมแคโรที นอยด์ และการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในระบบแสงที่ต่าํ กว่าฤดูร้อน อาจเพราะในฤดูฝนมีค่าความ
เข้มแสงที่ต่าํ กว่าทําให้มีการสร้างอนุพนั ธ์ที่วอ่ งไวออกซิ เจนอิสระ(ROS: Relative Oxygen Species) น้อยลง (Davey
et al., 2018) ซึ่ งลักษณะที่กล่าวมานี้ทาํ ให้หญ้าทะเลในช่วงฤดูฝน มีความเปาะบางต่อการรับมือกับความเครี ยดได้ต่าํ
กว่าฤดูร้อนอันเนื่องมาจากทรัพยากรที่จาํ กัดต่อการดํารงชีวิต
นอกจากแสงแล้วปริ มาณธาตุ อาหารในถิ่ นที่ อยู่ของหญ้าทะเลก็อาจส่ งผลต่ อสรี รวิทยาของหญ้า ทะเล
H. ovalis โดยจากผลจากศึกษาพบว่าความเข้มข้นของไนเตรตและไนไตรท์ในท้องนํ้าของเดือนมีนาคมมีค่าสู งกว่า
เดือนตุลาคม แต่มีความเข้มข้นของแอมโมเนียมตํ่ากว่าเดือนตุลาคม (Table 1) ทั้งนี้ในช่วงเดือนมีนาคมที่มีความเข้ม
แสงสู งทําให้แสงไม่ใช่ปัจจัยในการดํารงชี พ หญ้าทะเลจึงสามารถดูดซึ มไนเตรตและไนไตร์ ทที่มีปริ มาณสู งไปเพื่อ
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สังเคราะห์โปรตี นภายในเซลล์ได้อย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ (Touchette et al., 2000) เพราะการดู ดซึ มธาตุ อาหารใน
รู ปแบบไนเตรตและไนไตร์ ทใช้พลังงานและสารตัวกลางจากการสังเคราะห์ดว้ ยแสงมากกว่าแอมโมเนี ยม (Lee et
al., 2007) ในขณะที่เดือนตุลาคมที่ความเข้มแสงเฉลี่ยตํ่ากว่า แต่มีปริ มาณแอมโมเนี ยมสู งทําให้หญ้าทะเลสามารถ
เลือกดูดซึ มแอมโมเนียมในสัดส่ วนที่สูงขึ้นได้เพื่อเป็ นการประหยัดพลังงานและสารตัวกลางจากการสังเคราะห์ดว้ ย
แสงที่มีกิจกรรมลดตํ่าลง (Lee et al., 2007) อย่างไรก็ตามการนําธาตุอาหารไปใช้ของหญ้าทะเลเองก็อาจส่ งผลต่อ
ความเข้มข้นของธาตุอาหารในดินเช่นเดียวกัน เนื่ องจากหญ้าทะเลนั้นจะสามารถดูดซึ มธาตุอาหารไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรั ส ได้จ ากทั้ง ใบและราก (Touchette et al., 2000) และการดู ด ซึ ม และใช้ธ าตุ อ าหารนั้น ยัง ขึ้ นอยู่ กับ
สารประกอบตัวกลางและระดับพลังงานของเซลล์พืช ซึ่ งถูกควบคุมโดยความเข้มแสงอีกต่อหนึ่ ง (Touchette et al.,
2000) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผลของฤดูกาลและปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อมต่างๆจะส่ งผลต่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสงซึ่ งเป็ น
ปฏิกริ ยาที่สาํ คัญที่สุดของพืชและยังส่ งผลต่อไปยังการดูดซึ มธาตุอาหารหลักของพืชตามพลวัตรของแสงและธาตุ
อาหารในระบบนิเวศขณะนั้น

สรุ ป

จากการผลการศึ ก ษาหญ้า ทะเลใบมะกรู ด (Halophila ovalis) ภายใต้ผ ลของฤดู ก าลที่ มี ปั จ จัย ทาง
สิ่ งแวดล้อมที่ต่างกันพบว่าในฤดูร้อน (มีนาคม) หญ้าทะเลจะแสดงลักษณะการตอบสนองแบบ Sun plant คือการมี
กิจกรรมการสังเคราะห์ดว้ ยแสง (ETRmax และ Ek) และมีการทํางานของระบบPhotoprotection (การสะสมแคโรที
นอยด์ และ NPQ) สู ง ในขณะที่ ฤดูฝน (ตุลาคม) ที่ ความเข้มแสงตํ่ากว่าจะมีการแสดงออกในการตอบสนองแบบ
Shade plat คื อมีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการรับแสง (เพิ่มการสะสมคลอโรฟิ ลล์) เพื่อให้การสังเคราะห์ดว้ ยแสงยัง
ดําเนิ นต่ อไปได้ ทั้งนี้ เมื่ อพิ จารณาปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อมที่ ต่างกันของทั้งสองฤดู กาลร่ วมกับการตอบสนองทาง
สรี รวิทยาจะพบว่าในช่ วงฤดูฝนหญ้าทะเล H. ovalis จะมีความเปราะบางต่อการลดจํานวนของประชากรมากกว่า
หากได้รับความเครี ยดต่างๆเสริ มเข้ามา ดังนั้นค่าของการสังเคราะห์ดว้ ยแสงจากเทคนิค PAM fluorometry และการ
สะสมรงควัตถุอาจใช้เป็ นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biological marker) อันเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยประเมินสุ ขภาพเพื่อเป็ น
แนวทางในการอนุรักษ์ประชากรหญ้าทะเลต่อไป
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ความหลากหลายของพรรณไม้ พืน้ ล่ างและความสั มพันธ์ กับปัจจัยสิ่ งแวดล้ อมในพืน้ ทีส่ ั นทราย อําเภอปะทิว
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บทคัดย่ อ

งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาความหลากหลายของชนิ ดพรรณไม้พ้ืนล่างและความสัมพันธ์ กับปั จ จัย
สิ่ งแวดล้อมบางประการ ได้แก่ ความเค็มของทราย สี ของทราย ความชื้นในทราย การปกคลุมเรื อนยอด ความเข้มแสง และ
ทิศด้านลาดของแปลงสํารวจ ในพื้นที่สนั ทราย ผลการศึกษาพบพรรณไม้พ้ืนล่าง 50 ชนิด สามารถระบุชนิดได้ 48 ชนิด (จัด
อยูใ่ น 47 สกุล 34 วงศ์) ส่ วนอีก 2 ชนิ ดไม่สามารถระบุชนิดได้ พบพรรณไม้พ้ืนล่างในวงศ์หญ้า Poaceae มากที่สุด ค่าดัชนี
ความหลากชนิ ด (Shannon-Wiener index) ของพรรณไม้พ้ืนล่างในรอบปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยน้อยมีค่ามากกว่าพรรณไม้พ้ืน
ล่างในรอบปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยมาก (H' = 4.23 และ 3.31 ตามลําดับ) และเมื่อวิเคราะห์การจัดลําดับชั้น พบว่าทั้งพรรณไม้พ้ืน
ล่างในรอบปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยน้อยและพรรณไม้พ้ืนล่างในรอบปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยมาก ต่างก็สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็ น
3 กลุ่ม แต่มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ผลจากการศึกษานี้จะเป็ นประโยชน์สาํ หรับการจัดการ
พื้นที่สนั ทราย ให้มีการทดแทนตามธรรมชาติไปในแนวทางที่เหมาะสม
คําสําคัญ: การปกคลุมเรื อนยอด, ความเข้มแสง, ความชื้นในทราย, สี ของทราย

Abstract

This research aimed to study the species diversity of undergrowths and their relationships with some
environmental factors (including sand salinity, sand colour, sand moisture, crown cover percentage, light intensity and the
aspect of the study plots) on the sand dune. The results showed that, totally, 50 undergrowths species were found. Of these,
48 species were identifiable, belonging to 47 genera from 34 families, while the other 2 species were unidentifiable. Among
those, the family Poaceae was most often found. The Shannon-Wiener index of the undergrowths in the low average rainfall
period was higher than the undergrowths in the high average rainfall period (H' = 4.23 and 3.31, respectively). The results
from ordination analysis showed that each of the undergrowths in the low average rainfall period and those of the high
average rainfall period can be sub-divided into three groups. However, the groups were correlated to the environmental
factors differently. The results from this study will be useful for the sand dune management program in order to achieve an
appropriate sere of natural succession.
Keywords: crown cover, light intensity, sand color, sand moisture
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คํานํา

ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทําให้เกิดความหลากชนิ ดของพรรณไม้ เนื่ องจาก
พรรณไม้แต่ละชนิ ดมีความต้องการปั จจัยสิ่ งแวดล้อมที่ต่างกัน เพราะมีช่วงความทนทานต่อสภาพทางนิ เวศวิทยา
(amplitude of tolerance) ที่ จะสามารถดํารงชี วิตอยู่ได้ในสังคมนั้นๆ แตกต่ างกัน ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมยังมี บทบาท
สําคัญในการสร้างสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยตามความต้องการของพรรณไม้ โดยเฉพาะปั จจัยด้านสภาพภูมิอากาศ และ
ความสมบูรณ์ของดิน รวมไปถึงการถูกทําลายจากสัตว์หรื อพืชด้วยกัน หรื อเกิดจากภัยธรรมชาติ (ดอกรัก และอุทิศ,
2552) ทั้งนี้ ปัจจัยสิ่ งแวดล้อมจึ งมีบทบาทสําคัญในการจําแนกความหลากชนิ ด (species diversity) ของแต่ละพื้นที่
หรื อประเภทป่ าต่างๆ
สันทรายบางเบิดเป็ นสันทรายรู ปตัวยู ที่เกิดจากลมพายุในทะเลพัดเอาทรายจากชายหาดขึ้นไปกองสะสม
เป็ นสันทรายยาวติ ดต่อกัน เม็ดทรายที่ อยู่บนสันทรายจึ งมีความละเอียดกว่าเม็ดทรายบริ เวณชายหาด ลักษณะภูมิ
ประเทศสู ง ๆ ตํ่า ๆ สู ง จากระดับ นํ้า ทะเลประมาณ 30 เมตร ยาว 10 กิ โ ลเมตร เนื่ อ งจากพื้ น ที่ สั น ทรายเป็ น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่เกิ ดขึ้นยาก มีลกั ษณะเฉพาะ และมีความเปราะบาง ต้องอาศัยความเหมาะสมของสภาพ
พื้นที่และปั จจัยสิ่ งแวดล้อม (สมศักดิ์, 2557; จักรพงษ์, 2558) ซึ่ งในปั จจุบนั ได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน คือ เปิ ดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ โดยนิ วตั ิ (2542) กล่าวไว้ว่า สิ่ งแวดล้อมตามธรรมชาติมีอิทธิ พล
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ชี วิตความเป็ นอยู่ของมนุษย์เป็ นอันมาก มนุษย์เองก็มีอิทธิ พลทําให้ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ต้องเปลี่ยนแปลงไป ที่ ใดก็ตามที่ มนุ ษย์เข้าไปถึง สิ่ งแวดล้อมที่ นนั่ ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงเสมอ ซึ่ งการสํารวจความ
หลากหลายของพรรณไม้พ้ืนล่างและความสัมพันธ์กบั ปั จจัยสิ่ งแวดล้อม เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับการจัดการพื้ นที่
สันทรายและพรรณไม้พ้ืนล่าง ให้มีการทดแทนตามธรรมชาติไปในแนวทางที่เหมาะสม เนื่องจากพรรณไม้พ้ืนล่าง
มีความสําคัญต่อระบบนิ เวศเป็ นอันมากโดยเป็ นผูผ้ ลิตในระบบนิ เวศ ที่ มีการเจริ ญเติ บโตเร็ วจึ งสามารถยึดครอง
พื้นที่ได้ก่อน ลดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน (อัจฉรา และคณะ, 2556) จึงช่วยให้เกิดการสะสมทรายและสร้าง
ความมัน่ คงแก่สันทรายให้ยง่ั ยืนต่อไป ซึ่ งสันทรายนั้นเป็ นกันชนทางธรรมชาติ ที่ดีที่สุด ในการป้ องกันภัยพิ บตั ิ
ชายฝั่งทะเล เช่น นํ้าท่วมพื้นที่ชายฝั่งทะเล ลดคลื่นลมซัดฝั่ง และพายุเคลื่อนขึ้นฝั่ง

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวางแปลงตัวอย่ าง
คัดเลือกบริ เวณที่เป็ นตัวแทนที่ดีเพื่อสร้างแปลงถาวรบริ เวณแนวสันทรายบางเบิด โดยมีหลักเกณฑ์ คือ มี
ระยะทางจากจุ ด เริ่ มต้นบริ เ วณด้า นหน้าลม (windward) ที่ ติ ด กับทะเลสู งขึ้ นไปจนถึ งยอดของสันทราย ต้องมี
ระยะทางใกล้เคียงกับความยาวของสันทรายด้านหลังลม (leeward) และมีการรบกวนของมนุษย์ไม่มากนักเพื่อเป็ น
พื้นที่ ตวั อย่างในการศึ กษา ทําการวางแปลงตัวอย่างถาวรแบบแถบ (permanent belt transects) จากการศึ กษาวิจยั
มาแล้วโดย จักรพงษ์ (2558) โดยขนาดแปลง ขนาด 10×100 เมตร ทั้งหมดจํานวน 3 แนวสํารวจ แต่ละแนวสํารวจมี
ระยะห่ างกันเท่ ากับ 300 เมตร ในแต่ ละแนวสํารวจทําการแบ่ งเป็ นแปลงย่อยขนาด 10×10 เมตร เป็ นจํานวน 10
แปลง (ด้านหน้าลม จํานวน 5 แปลง และด้านหลังลม จํานวน 5 แปลง) และวางแปลงสํารวจพรรณไม้พ้ืนล่างขนาด
1×1 เมตร มุมล่างซ้ายและมุมขวาบนของแต่ละแปลงย่อย เพื่อสํารวจพรรณไม้พ้ืนล่างและปัจจัยสิ่ งแวดล้อม
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การสํารวจความหลากหลายของพรรณไม้ พืน้ ล่ าง
การสํารวจพรรณไม้พ้ืนล่าง คื อ กล้าไม้หรื อพืชทุกชนิ ด รวมทั้งหญ้า กก และอื่นๆ มีความสู งไม่เกิ น 50
เซนติเมตร ด้วยการติดหมายเลขต้นไม้ดว้ ยป้ายชื่อพลาสติก พร้อมทั้งจําแนกชนิดของต้นไม้ทุกต้น ระบุจาํ นวนโดย
การนับเป็ นจํานวนต้นที่พบในแปลงตัวอย่าง พรรณไม้ที่ไม่สามารถจําแนกชนิ ดได้ ทําการเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง
เพื่อนํามาจําแนกชนิ ด พร้อมตรวจสอบรายชื่ อพรรณไม้ตามการระบุชนิ ดของ เต็ม (2557) และทําการเก็บข้อมูล 2
ครั้ง คื อ เดื อนธันวาคม ซึ่ งเป็ นตัวแทนในรอบปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยน้อย และเดื อนกันยายน ซึ่ งเป็ นตัวแทนในรอบ
ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยมาก เฉลี่ยในรอบ 30 ปี (พ.ศ. 2524–2553) ของสถานี ตรวจอากาศจังหวัดชุมพร โดยสถานี ตรวจ
อากาศจังหวัดชุมพรมีระยะห่างกับพื้นที่วิจยั ประมาณ 86 กิโลเมตร
การเก็บข้ อมูลปั จจัยสิ่ งแวดล้ อม
เก็บตัวอย่างทรายที่ระดับผิวดิน จนถึงความลึก 10 เซนติเมตร โดยเก็บตัวอย่างทรายบริ เวณกึ่ งกลาง และ
ทุกมุมของแปลงสํารวจพรรณไม้พ้ืนล่าง (รวมจุดเก็บตัวอย่างดินทั้งหมด 5 จุดต่อแปลงสํารวจ) เพื่อเทียบสี ของทราย
โดยการเทียบตัวอย่างกับสมุดเทียบสี ดิน และค่าความเค็มของทรายโดยใช้สมการของ Leksungnoen et al., (2018)
ความชื้ นในทราย ทําการวัดความชื้ นด้วยเครื่ องมือวัดความชื้ นในดินที่ระดับความลึก 10 เซนติเมตร โดย
วัดบริ เวณกึ่งกลางของแปลงสํารวจพรรณไม้พ้ืนล่าง
ความเข้มแสงของแปลงสํารวจพรรณไม้พ้ื นล่าง ทําการวัดความเข้มแสงด้วย Lux meter ที่ ความสู งจาก
พื้นดิน 80 เซนติเมตร บริ เวณกึ่งกลาง และทุกมุมของแปลงสํารวจพรรณไม้พ้ืนล่างเพื่อหาค่าเฉลี่ยของแต่ละแปลง
ทิศด้านลาดของแปลงสํารวจ ทําการวัดทิศด้านลาดของแปลงสํารวจด้วยเข็มทิศโดยชี้เข็มทิศไปในทิศทาง
ตามความลาดของแปลงสํารวจและอ่านค่าทิศ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาค่าดัชนี ความหลากชนิ ดในแต่ละรอบปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ย โดยใช้ Shannon-Weiner
index จากสู ต รของ (Shannon-Wiener ,1949; อ้า งโดย คณาจารย์ภ าควิ ช าชี ว วิ ท ยาป่ าไม้, 2550) คื อ H' = ∑si=1 (pi ln pi) สํา หรั บ การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความหลากหลายของพรรณไม้พ้ื น ล่ า งกับ ปั จ จัย
สิ่ งแวดล้อมบางประการ ได้แก่ ความเค็มของทราย สี ของทราย ความชื้ นในทราย การปกคลุมเรื อนยอด ความเข้ม
แสง และทิศด้านลาดของแปลงสํารวจ ด้วยการวิเคราะห์การจัดลําดับชั้น (Ordination analysis) โดยใช้การวิเคราะห์
แบบ Canonical Correspondence Analysis (CCA) ด้ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สํา เร็ จ รู ป PC-ORD Version 6 for
Window

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ความหลากชนิดของพรรณไม้ พืน้ ล่ าง
จากการสํารวจพรรณไม้พ้ืนล่างบนสันทรายบางเบิด อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในเดือนธันวาคม ซึ่ งเป็ น
ตัวแทนของรอบปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยน้อย และเดื อนกันยายน ซึ่ งเป็ นตัวแทนของรอบปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยมาก พบ
พรรณไม้พ้ืนล่าง 50 ชนิด สามารถระบุชนิดได้ 48 ชนิด และไม่สามารถระบุชนิดได้ 2 ชนิด พรรณไม้ที่สามารถระบุ
ชนิ ดได้สามารถจัดอยู่ใน 47 สกุล 34 วงศ์ ในจํานวนนี้ พบพรรณไม้พ้ืนล่างในวงศ์หญ้า (Poaceae หรื อ Gramineae)
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มากที่สุด จํานวน 5 ชนิด รองลงมา คือ วงศ์ถว่ั (Fabaceae) และวงศ์เงาะ (Sapindaceae) พบวงศ์ละ 3 ชนิด พบวงศ์ละ
2 ชนิด จํานวน 8 วงศ์ และพบวงศ์ละ 1 ชนิด จํานวน 23 วงศ์ เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความหลากหลายของพรรณไม้พ้ืน
ล่าง พบว่า พรรณไม้พ้ืนล่างในรอบปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยน้อย (H'=4.23) มีค่ามากกว่าในรอบปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยมาก
(H'=3.31)
ความสั มพันธ์ ระหว่ างความหลากหลายของพรรณไม้ พืน้ ล่ างกับปั จจัยสิ่ งแวดล้ อม
ผลการจัด ลํา ดับ ของพรรณไม้พ้ื น ล่ า งในรอบปริ มาณนํ้า ฝนเฉลี่ ย มากและน้อ ย โดยการวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ดว้ ยวิธี CCA พบว่า ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมมี อิทธิ พลต่ อความหลากหลายของพรรณไม้พ้ื นล่างในรอบ
ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยน้อย (low average rainfall period) จากการวิเคราะห์ค่า Eigenvalues ของ แกน 1 (Axis 1) แกน 2
(Axis 2) และแกน 3 (Axis 3) เท่ า กับ 0.824, 0.324 และ 0.209 ตามลํา ดับ ค่ า ความสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพัน ธ์ ข อง
Pearson Correlation ระหว่างปั จจัยสิ่ งแวดล้อมกับพรรณไม้พ้ืนล่างอยู่ระดับสู งในแกน 1 (Axis 1) มีค่า 0.927 และ
แกน 2 (Axis 2) มีค่า 0.714 (Table 1) ดังนั้น การใช้ผลการวิเคราะห์แกน 1 และแกน 2 จึงมีความเหมาะสมสําหรับ
การใช้อ ธิ บ ายปั จจัย สิ่ งแวดล้อ มที่ มีค วามสัมพันธ์ กับพรรณไม้พ้ื นล่ า ง ทั้งนี้ จากผลการวิ เ คราะห์ Monte Carlo
permutation test พบว่า ปั จจัยสิ่ งแวดล้อม 5 ปั จจัยได้แก่ สี ของทราย ความชื้ นในทราย การปกคลุมเรื อนยอด ความ
เข้ม แสง และทิ ศ ด้า นลาดของแปลงสํ า รวจ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ พรรณไม้พ้ื น ล่ า ง 44 ชนิ ด ได้แ ก่ หญ้า พุ่ ง ชู ้
(Chrysopogon orientalis) เขากวาง (Mischocarpus sundaicus) หญ้า ไหวทาม (Ischaemum muticum) มะนาวผี
(Atalantia monophylla) แกลบหนู (Dendrolobium lanceolatum) ช้ า งน้ า ว (Ochna integerrima) หญ้า กาบหอย
(Cyanotis vaga) เตยทะเล (Pandanus odorifer) กกชายหาด (Fimbristylis sericea) ปลาไหลเผื อ ก (Phyllanthus
acutissimus) กระแตไต่ ไ ม้ (Drynaria quercifolia) ผักบุ ้งทะเล (Ipomoea pes-caprae) นางจุ่ ม (Cansjera rheedei)
ถอบแถบเครื อ (Connarus semidecandrus) กกลํา ซ้ อ นใบ (Cyperus radians) ตานซ่ า น (Schizaea dichotoma)
รสสุ คนธ์ขาว (Tetracera loureireii) ตานขโมย (Allophylus cobbe) รักทะเล (Scaevola taccada) หัสคุณ (Clausena
excavate) เข็ ม ทอง (Gardneria ovata) เสม็ ด ชุ น (Syzygium antisepticum) นํ้ าใจใคร่ (Olax psittacorum) เมา
(Gmelina arborea) มะหวด (Lepisanthes rubiginosa) หญ้า หนู ต ้น (Dianella ensifoli) ชะมวง (Garcinia cowa)
จัน่ ดิน (Asparagus racemosus) เป็ นต้น โดยปั จจัยสิ่ งแวดล้อมหลักที่ กาํ หนดการจัดลําดับของพรรณไม้พ้ืนล่างใน
รอบปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยน้อย คือ การปกคลุมเรื อนยอด
Table 1 Summary table of statistical analysis for CCA during the low average rainfall period
Monte Carlo test
Axis 1
Axis 2
CCA
Eigenvalue
0.824
0.324
Variance explained (%)
8.4
3.3
Cumulative explained (%)
8.4
11.7
Pearson Correlation (Species-Environment)
0.927
0.714
Kendall (Rank) correlation (Species0.692
0.560
Environment)
Note: Cumulative variance in species data (p = 0.01)
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Axis 3
0.209
2.1
13.9
0.959
0.432

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

Axis 2

จาก Fig. 1 สามารถแบ่งกลุ่มพรรณไม้พ้ืนล่างในรอบปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยน้อย ออกเป็ น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
1) กลุ่มพรรณไม้พ้ืนล่างที่มีความสัมพันธ์กบั การปกคลุมเรื อนยอด ความชื้ นในทราย และทิศด้านลาดของ
แปลงสํารวจ กล่าวคือ เป็ นพรรณไม้พ้ืนล่างที่ข้ ึนได้ในพื้นที่ที่มีการปกคลุมเรื อนยอดสู ง ความชื้นที่ค่อนข้างสู งกว่า
ในพื้นที่ โล่งแจ้ง และทิ ศด้านลาดของแปลงเป็ นทิ ศที่ ส่วนใหญ่รับแสงได้ดี คื อแปลงที่ หันไปในทิ ศตะวันตกเฉี ยง
เหนื อและทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ ได้แก่ เขากวาง (Mischocarpus sundaicus, MISU) มะนาวผี (Atalantia monophylla,
ATMO) ช้างน้าว (Ochna integerrima, OCIN) เตยทะเล (Pandanus odorifer, PAOD) ปลาไหลเผือก (Phyllanthus
acutissimus, PHAC) กระแตไต่ ไ ม้ (Drynaria quercifolia, DRQU) นางจุ่ ม (Cansjera rheedei, CARH) ถอบแถบ
เครื อ (Connarus semidecandrus, COSE) ตานซ่าน (Schizaea dichotoma, SCDI) เป็ นต้น
2) กลุ่มพรรณไม้พ้ืนล่างที่ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับสี ของทราย และความเข้มแสง กล่าวคือ เป็ นพรรณไม้
พื้นล่างที่ชอบแสงและเจริ ญเติบโตได้ดีในดินที่มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุต่าํ ได้แก่ หญ้าพุ่งชู ้ (Chrysopogon orientalis,
CHOR) กกชายหาด (Fimbristylis sericea, FISE) แกลบหนู (Dendrolobium lanceolatum, DELA) หญ้า กาบหอย
(Cyanotis vaga, CYVA) หยีทะเล (Derris indica, DEIN) เป็ นต้น
3) พรรณไม้พ้ื นล่ า งที่ มกั พบกระจายทัว่ ไป (generalist species) ซึ่ งการแสดงผลของกราฟ (Fig. 1) พบ
กระจายไม่ สั ม พัน ธ์ กับ ปั จ จัย สิ่ ง แวดล้อ มใดๆ ได้แ ก่ หญ้า ไหวทาม (Ischaemum muticum, ISMU) ผัก บุ ้ง ทะเล
(Ipomoea pes-caprae, IPPE) กกลําซ้อนใบ (Cyperus radians, CYRA) รสสุ คนธ์ขาว (Tetracera loureireii, TELO)
รักทะเล (Scaevola taccada, SCTA) เมา (Ixora cibdela, GMAR) จัน่ ดิน (Asparagus racemosus, ASRA) เป็ นต้น
ASRA

FISE

DEIN

PODE
SISI

PHAC
COSE
CLEX
OLPS
DELA
ATMO
SYAN
Asp
CARH
GLCO
AREL
LERU
MISU
GACO
Lux
CYVA
PAOD
DRQU
UKA
GAOV
IXCI
CABR
CHCA
SUMUALCO
CCP
Scol
DIENSCDI
Smois MESU
OCIN
SYLI
TELO
CYRA
IPPE
EUHE
GMAR
ISMU
CHOR

Axis 1
PRTE

Group 2

CYDA

Group 1
HITI

SCTA

Fig. 1 Canonical correspondence analysis CCA diagram of species diversity on undergrowth. (The low average
rainfall period)
ในรอบปริ มาณนํ้ าฝนเฉลี่ ย มาก (high average rainfall period) จากการวิ เ คราะห์ CCA พบว่ า มี ค่ า
Eigenvalues ของ แกน 1 (Axis 1) แกน 2 (Axis 2) และแกน 3 (Axis 3) เท่ากับ 0.735, 0.430 และ 0.330 ตามลําดับ
ค่ า ความสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ข อง Pearson Correlation ระหว่ า งปั จ จัย สิ่ ง แวดล้อ มกับ พรรณไม้พ้ื น ล่ า งอยู่
ระดับสู งในแกน 1 (Axis 1) มีค่า 0. 898 และแกน 2 (Axis 2) มีค่า 0.796 (Table 2) ดังนั้น การใช้ผลการวิเคราะห์แกน
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1 และแกน 2 จึงมีความเหมาะสมสําหรับการใช้อธิ บายปั จจัยสิ่ งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กบั พรรณไม้พ้ืนล่าง ทั้งนี้
จากผลการวิเคราะห์ Monte Carlo permutation test พบว่า ปั จจัยสิ่ งแวดล้อม 6 ปั จจัย ได้แก่ ความเค็มของทราย สี
ของทราย ความชื้ นในทราย การปกคลุมเรื อนยอด ความเข้มแสง และทิศด้านลาดของแปลงสํารวจ มีความสัมพันธ์
กับพรรณไม้พ้ืนล่าง 39 ชนิด ได้แก่ หญ้าพุ่งชู ้ (Chrysopogon orientalis) มะนาวผี (Atalantia monophylla) หญ้าไหว
ทาม (Ischaemum muticum) ผัก บุ ้ ง ทะเล (Ipomoea pescaprae) เขากวาง (Mischocarpus sundaicus) เตยทะเล
(Pandanus odorifer) กกชายหาด (Fimbristylis sericea) ยายแพก (Phymatosorus scolopendria) รสสุ ค นธ์ ข าว
(Tetracera loureireii) กกลําซ้อนใบ (Cyperus radians) ช้างน้าว (Ochna integerrima) หัสคุณ (Clausena excavate)
รั ก ทะเล (Scaevola taccada) ถอบแถบเครื อ (Connarus semidecandrus) หญ้ า กาบหอย (Cyanotis vaga) เมา
(Gmelina arborea) ปลาไหลเผื อ ก (Phyllanthus acutissimus) เข็ ม ทอง (Gardneria ovata) เสม็ ด ชุ น (Syzygium
antisepticum) มะค่าแต้ (Sindora siamensis) ขวาด (Syzygium lineatum) ตานซ่าน (Schizaea dichotoma) กุ๊ก (Lannea
coromandelica) แกลบหนู (Dendrolobium lanceolatum) นางจุ่ม (Cansjera rheede)i หญ้าหนูตน้ (Dianella ensifoli)
เป็ นต้น โดยปั จจัยสิ่ งแวดล้อมหลักที่ กาํ หนดการจัดลําดับของพรรณไม้พ้ืนล่างในรอบปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยมาก คือ
การปกคลุมเรื อนยอด
Table 2 Summary table of statistical analysis for CCA during the low average rainfall period
Monte Carlo test
Axis 1
Axis 2
CCA
Eigenvalue
0.735
0.430
variance explained (%)
5.7
3.3
Cumulative explained (%)
5.7
9.1
Pearson Correlation (Species-Environment)
0.898
0.796
Kendall (Rank) correlation (Species-Environment)
0.710
0.452
Note: Cumulative variance in species data (p = .01)

Axis 3
0.330
2.6
11.6
0.796
0.385

จาก Fig. 2 สามารถแบ่งกลุ่มพรรณไม้พ้ืนล่างในรอบปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยมาก ออกเป็ น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
1) กลุ่มพรรณไม้พ้ืนล่างที่มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการปกคลุมเรื อนยอด ความชื้ นในทราย และทิศด้าน
ลาดของแปลงสํารวจ กล่ า วคื อ เป็ นพรรณไม้พ้ื นล่ างที่ ข้ ึ นได้ในพื้ นที่ ที่ มีการปกคลุ มเรื อนยอดสู ง ความชื้ นที่
ค่อนข้างสู งกว่าในพื้นที่โล่งแจ้ง และทิศด้านลาดของแปลงเป็ นทิศที่ส่วนใหญ่รับแสงได้ดี คือแปลงที่หนั ไปในทิ ศ
ตะวัน ตกเฉี ยงเหนื อและทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ยงใต้ ได้ แ ก่ มะนาวผี (Atalantia monophylla,ATMO) เขากวาง
(Mischocarpus sundaicus, MISU) ยายแพก (Phymatosorus scolopendria, PHSC) หั ส คุ ณ (Clausena excavate,
CLEX) เสม็ดชุน (Syzygium antisepticum, SYAN) มะค่าแต้ (Sindora siamensis, SISI) เป็ นต้น
2) กลุ่มพรรณไม้พ้ื นล่างที่ ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับสี ของทราย ความเค็มของทราย และความเข้มแสง
กล่าวคือ เป็ นพรรณไม้พ้ืนล่างที่ชอบแสงและความเค็มของทราย และเจริ ญเติบโตได้ดีในดินที่มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุ
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Axis 2

ตํ่า ได้แ ก่ หญ้า พุ่ งชู ้ (Chrysopogon orientalis, CHOR) หญ้า ไหวทาม (Ischaemum muticum, ISMU) กกชายหาด
(Fimbristylis sericea, FISE) รสสุ ค นธ์ ข าว (Tetracera loureireii, TELO) หญ้า หนู ต ้น (Dianella ensifoli, DIEN)
เป็ นต้น
3) พรรณไม้พ้ื น ล่ า งที่ ม ัก พบกระจายทั่ว ไป (generalist species) ซึ่ งการแสดงผลของกราฟ (Fig. 2)
พบกระจายไม่ สั ม พัน ธ์ กับ ปั จ จัย สิ่ ง แวดล้อ มใดๆ ได้แ ก่ ผัก บุ ้ง ทะเล (Ipomoea pes-caprae, IPPE) เตยทะเล
(Pandanus odorifer, PAOD) กกลําซ้อนใบ (Cyperus radians, CYRA) ช้างน้าว (Ochna integerrima, OCIN) หญ้า
กาบหอย (Cyanotis vaga, CYVA) เมา (Gmelina arborea, GMAR) ปลาไหลเผือก (Phyllanthus acutissimus, PHAC)
เข็มทอง (Gardneria ovata, GAOV) เป็ นต้น
จากผลการศึกษาครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าปั จจัยสิ่ งแวดล้อมมีอิทธิ พลต่อการปรากฏของพรรณไม้พ้ืนล่าง โดยมี
ปัจจัยสิ่ งแวดล้อมที่แตกต่างกันในพรรณไม้พ้ืนล่างกลุ่มที่ 2 กล่าวคือ ในรอบปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยมากมีความสัมพันธ์
เชิ งบวกกับความเค็มของทรายเพิ่มเติมจากในรอบปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยน้อยที่มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับสี ของทราย
และความเข้มแสงเท่านั้น จึงทําให้พรรณไม้พ้ืนล่างบางชนิดย้ายกลุ่มระหว่าง กลุ่มพรรณไม้พ้ืนล่างที่ 2 และ 3 ได้แก่
หญ้ากาบหอย (Cyanotis vaga, CYVA) ที่จดั อยู่ในกลุ่มที่ 2 ที่ตอบสนองต่อสี ของทราย และความเข็มแสง ในรอบ
ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยน้อย แต่ในรอบปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยมากย้ายไปกลุ่มพรรณไม้พ้ืนล่างที่ 3 ที่ไม่สัมพันธ์กบั ปั จจัย
สิ่ งแวดล้อมใดๆ เนื่ องจากพรรณไม้พ้ืนล่างกลุ่มที่ 2 ในรอบปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยมากตอบสนองต่อปั จจัยความเค็ม
ของทราย ซึ่ งหญ้ากาบหอยอาจเป็ นพรรณไม้ที่ไม่ทนต่อความเค็มของทรายจึงทําให้เกิดการย้ายกลุ่ม
CYVA
IPPE
DELA

CHOR
UKF

PODE
THHO
BRGL

AREL
ATMO

KAMA
CYDA
SYAN
Lux
FISE TELO
Asp CLEX
Scol
DIEN
COSE
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CHCA SISI MISU
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UKA
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PHAC

PRTE

EUHE
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Fig. 2 Canonical correspondence analysis CCA diagram of species diversity on undergrowth. (The high average
rainfall period)

สรุ ป

ผลการศึกษาพบพรรณไม้พ้ืนล่าง ไม้พ้ืนล่าง 50 ชนิด สามารถระบุชนิดได้ 48 ชนิด (จัดอยูใ่ น 47 สกุล 34
วงศ์) ส่ ว นอี ก 2 ชนิ ด ไม่ ส ามารถระบุ ช นิ ด ได้ พบพรรณไม้พ้ื นล่ า งในวงศ์หญ้า Poaceae มากที่ สุ ด ดัช นี ค วาม
หลากหลาย (Shannon-Wiener index) ของพรรณไม้พ้ืนล่างในรอบปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยน้อยมีค่ามากกว่าพรรณไม้พ้ืน
ล่างในรอบปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยมาก (H' = 4.23 และ 3.31 ตามลําดับ) และเมื่อวิเคราะห์การจัดลําดับชั้น พบว่าในรอบ
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ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยน้อยสามารถแบ่งพรรณไม้พ้ืนล่างได้ออกเป็ น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มพรรณไม้พ้ืนล่างที่มี
ความสัมพันธ์กบั การปกคลุมเรื อนยอด ความชื้นในทราย และทิศด้านลาดของแปลงสํารวจ 2) กลุ่มพรรณไม้พ้ืนล่าง
ที่ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับสี ของทราย และความเข้มแสง 3) พรรณไม้พ้ืนล่างที่มกั พบกระจายทัว่ ไปไม่สัมพันธ์กบั
ปั จจัย สิ่ งแวดล้อมใดๆ และในรอบปริ มาณนํ้า ฝนเฉลี่ ย มาก สามารถแบ่ งพรรณไม้พ้ื นล่ า งได้ออกเป็ น 3 กลุ่ ม
ประกอบด้วย 1) กลุ่มพรรณไม้พ้ืนล่างที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปกคลุมเรื อนยอด ความชื้ นในทราย และทิศ
ด้านลาดของแปลงสํารวจ 2) กลุ่มพรรณไม้พ้ืนล่างที่ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับสี ของทราย ความเค็มของทราย และ
ความเข้ม แสง 3) พรรณไม้พ้ื น ล่ า งที่ ม ัก พบกระจายทั่ว ไป โดยไม่ สั ม พัน ธ์ กับ ปั จ จัย สิ่ ง แวดล้อมใดๆ ผลจาก

การศึกษานี้ สามารถใช้เป็ นแนวทางสําหรับการจัดการพื้นที่สันทราย ให้มีการทดแทนตามธรรมชาติไปใน
แนวทางที่เหมาะสม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการเปิ ดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ
จนทําให้ทรัพยากรในพื้นที่สนั ทรายเกิดความเสื่ อมโทรม

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ ดร. สุ ธีระ เหิ มฮึก ที่ได้กรุ ณาให้คาํ แนะนําในการวิเคราะห์การ
จัดลําดับชั้นโดยใช้การวิเคราะห์แบบ Canonical Correspondence Analysis (CCA) ขอขอบคุณนายเสกสรร ไกรทอง
สุ ข ที่ให้ความช่วยเหลือในการจําแนกชนิดพรรณไม้ และขอขอบคุณครอบครัวและเพื่อนที่สนับสนุนการเก็บข้อมูล
ภาคสนามจนสําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี

เอกสารอ้ างอิง

คณาจารย์ภาควิชาชี ววิทยาป่ าไม้. 2550. นิ เวศวิทยาป่ าไม้ภาคสนาม. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
กรุ งเทพฯ.
จักรพงษ์ ทองสวี. 2558. การทดแทนแบบปฐมภูมิบนสันทรายบางเบิ ด อําเภอปะทิ ว จังหวัดชุ มพร. วทยานิ พนธ์
ปริ ญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดอกรัก มารอด, อุทิศ กุฏอินทร์. 2552. นิเวศวิทยาป่ าไม้. โรงพิมพ์อกั ษรสยามการพิมพ์, กรุ งเทพฯ
นิ ว ัติ เรื องพานิ ช . 2542. การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง และล้อ ม. พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 3. คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุ งเทพฯ.
เต็ม สมิตินนั ท์. 2557. ชื่ อพรรณไม้แห่ งประเทศไทย เต็ม สมิตินนั ทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติ ม พ.ศ. 2557. กรมอุทยาน
แห่งชาติสตั ว์ป่า และพันธุ์พืช, กรุ งเทพฯ.
สมศักดิ์ วัฒนปฤดา. 2557. รายงานวิชาการ ฉบับที่ สธส 2/2557 การใช้องค์ความรู ้ธรณี วิทยาสิ่ งแวดล้อมชายฝั่งและ
ธรณี วิทยาทางทะเล เพื่ อลดผลกระทบธรณี พิบตั ิ ภยั ในพื้ นที่ ชายฝั่ งและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตประชาชน.
สํานักธรณี สิ่งแวดล้อม, กรมทรัพยากรธรณี .
อัจฉา ตีระวัฒนานนท์, ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ, สราวุธ สังข์แก้ว. 2556. พรรณไม้พ้ืนล่าง. บริ ษทั ไอติแอดเวิร์ไทชิ่ง,
กรุ งเทพฯ.
Leksungnoen, N., Andriyas, T., Andriyas, S. 2018. ECe prediction from EC1:5 in inland salt-affected soils collected
from Khorat and Sakhon Nakhon basins, Thailand. Commun. Soil Sci. Plan. 49: 2627–2637.
1020

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

รูปแบบกิจกรรมและการซ้ อนทับในเชิ งเวลาของสั ตว์ เลีย้ งลูกด้ วยนมกินเนื้อในอุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่
Activity pattern and temporal overlap of carnivorous mammal species in Khao Yai National Park
พนิตสุ ภา บั้งทอง, นรเศรษฐ์ เขียวศรี, มนันยา พลาอาด, รองลาภ สุ ขมาสรวง*
Phanitsupha Bangthong, Noraset Khiwosree, Mananya Pla-ard, Ronglarp Sukmasuang*
ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ 10900
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand.
* Corresponding Author. E-mail: mronglarp@gmail.com

บทคัดย่ อ

การศึกษารู ปแบบกิจกรรมและการซ้อนทับในเชิงเวลาของสัตว์ป่ากินเนื้อในอุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่ ดําเนิ นการ
ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2563 ด้วยการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพในพื้นที่รวมจํานวน 72 ตําแหน่ง จํานวน
4,500 กับดักคืน พบสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อรวม 7 ชนิ ด วิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมของสัตว์ป่ากินเนื้อที่อาศัยในพื้นที่
เดียวกัน โดยใช้ Overlap Package ในโปรแกรม R เพื่อทดสอบสมมุติฐานของการหลบเลี่ยงกันในเชิงเวลาของสัตว์ป่ากิ น
เนื้ อหลายชนิ ดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดี ยวกัน พบว่า สามารถแบ่งออกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ มีกิจกรรมในเวลากลางวันเป็ น
ส่ วนใหญ่ คือ หมาใน กลุ่มที่มีกิจกรรมส่ วนใหญ่ในช่วงเวลากลางคืน ได้แก่ หมูหริ่ ง และหมาจิ้งจอก และกลุ่มที่มีกิจกรรม
ในช่วงเวลากลางคืน ได้แก่ อีเห็ นธรรมดา ชะมดแผงหางปล้อง ชะมดแผงสันหางดํา และแมวดาว ซึ่ งเสนอแนะให้มีการ
จัดการกิจกรรมการท่องเที่ยว การหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่โดยเฉพาะในเวลากลางคืน การจัดการพื้นที่อาศัย เพื่อการ
ฟื้ นฟูประชากรสัตว์ป่าที่เป็ นเหยือ่ ของสัตว์ป่ากินเนื้อในพื้นที่ต่อไป
คําสําคัญ: กล้องดักถ่ายภาพ, การซ้อนทับในเชิงเวลา, รู ปแบบกิจกรรม, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Abstract

A study of activity patterns and temporal overlap of carnivorous mammal species in Khao Yai National Park was
operated between December 2017 and March 2020. Camera trap techniques was used with a total of 4,500 trap nights, 72
camera trap locations. Seven species of carnivorous mammals were photographically recorded. The results of analyzing
the activity patterns of the wild animals by Overlap Package in the R program to test the hypothesis of the temporal
avoidance of various carnivorous wildlife in the same area were found to be divided into three groups. These were those
with mostly diurnal activity: dhole. The most nocturnal activity patterns were found in two groups: hog badger and Asiatic
jackal and the group with strongly nocturnal activity patterns were: common palm civet, large Indian civet, large spotted
civet and leopard cat. Recommendations for conservation management include tourism activities management, traveling in
the area, especially at night, habitat management for further rehabilitation of prey species in the area.
Keywords: activity pattern, Camera trap, Khao Yai National Park, temporal overlap
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คํานํา

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกิ นเนื้ อ จัดว่าที่มีความสําคัญในระบบนิ เวศ เนื่ องจากอยู่ในตําแหน่ งสู งสุ ดของระบบ
ห่ วงโซ่ อาหาร (Ripple et al., 2014) ในการควบคุมประชากรของสัตว์ป่าที่เป็ นเหยื่อในธรรมชาติ สัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมกินเนื้อบางชนิดสามารถกินอาหารได้หลากหลายทั้งพืชและสัตว์ จึงทําให้มีบทบาทช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืชได้
อีกด้วย วัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาชนิ ด และรู ปแบบกิจกรรมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้ อ ซึ่ งเป็ นสัตว์
ที่ หากิ นในเวลากลางคื นเป็ นส่ วนใหญ่ การสํารวจโดยการพบเห็ นตัวโดยตรงจึ งเป็ นไปได้ยาก การใช้กล้องดัก
ถ่ายภาพสัตว์ป่าจึ งมีความเหมาะสมในการศึกษา เนื่ องจากเป็ นวิธีที่ไม่ส่งผลกระทบกับสัตว์มากนัก (Lucherini et
al., 2009) อุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่จดั เป็ นที่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติที่สาํ คัญ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของพื้ นที่
มรดกโลก (Jenks et al., 2011) หากมีการศึกษาสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่ องทําให้ได้ขอ้ มูลที่สาํ คัญไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลความ
หลากชนิ ดของสัตว์ป่า ช่วงเวลาทํากิจกรรม พื้นที่อยู่อาศัย เป็ นต้น ซึ่ งนัน่ ถือเป็ นข้อมูลที่สาํ คัญสําหรับการอนุรักษ์
สัตว์ป่า (Jiménez et al., 2010) สามารถนํามาวางแผนจัดการพื้นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้ อ รวมไปถึง
สัตว์ป่าชนิ ดอื่นได้อีกด้วย นอกจากนั้นยังสามารถนําไปใช้วางแผนการลาดตระเวนเพื่อการอนุ รักษ์ ใช้เป็ นข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงคุณค่า ความสําคัญของพื้นที่ และการศึกษาวิจยั ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ที่ศึกษา
อุ ท ยานแห่ งชาติ เ ขาใหญ่ ต้ ัง อยู่ร ะหว่า งเส้ น ละติ จู ด ที่ 14°22′55″เหนื อ 101°25′54″ตะวันออก มี เ นื้ อ ที่
ประมาณ 2,165.55 ตร.กม. (1,353,471.53 ไร่ ) (สํานักอุทยานแห่ งชาติ, 2563) อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเทือกเขา
พนมดงรัก สภาพป่ าส่ วนใหญ่เป็ นป่ าดิบแล้งป่ าดิบชื้นและป่ าดิบเขา นอกจากนี้ ยงั มีป่าเบญจพรรณและทุ่งหญ้าจาก
การทําไร่ หมุนเวียนในอดีต ซึ่ งเป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์มีกระดูกสันหลังมากกว่า 800 ชนิด ประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม 112 ชนิด นก 392 ชนิดและสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่ งบกครึ่ งนํ้ามากกว่า 200 ชนิด ในจํานวนนี้มีสตั ว์ใกล้
สู ญพันธุ์ 4 ชนิด สัตว์ที่อยูใ่ นข่ายใกล้สูญพันธุ์ 19 ชนิด และสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ข้ นั วิกฤต 1 ชนิด (UNESCO, 2021) จึง
ได้รั บ การประกาศเป็ น พื้ น ที่ ม รดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์ ก ารยู เ นสโก ในปี 2548 ภายใต้ชื่ อ ผื น ป่ า
ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ร่ วมกับพื้นที่อนุรักษ์อีก 4 แห่ ง คือ อุทยานแห่ งชาติทบั ลาน อุทยานแห่ งชาติปางสี ดา อุทยาน
แห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าดงใหญ่ (ส่ วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ สํานักอุทยานแห่งชาติ,
2560) อุทยานแห่ งชาติ เขาใหญ่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 23 องศาเซลเซี ยส ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยต่อปี วัดได้
2,270 มิลลิเมตร (สํานักอุทยานแห่งชาติ, 2563) (Fig.1)
อุปกรณ์

1. กล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า (camera trap)
2. การ์ดบันทึกภาพ (Memory card)
3. เครื่ องหาพิกดั ภูมิศาสตร์ (GPS receiver)
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4. คอมพิวเตอร์
5. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล
วิธีการ

1. เลือกตําแหน่งติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า พิจารณาจากความเหมาะสมในแต่ละสภาพพื้นที่ เช่น เลือก
พื้นที่ที่พบร่ องรอยของสัตว์ เส้นทางด่านสัตว์ เป็ นต้น ทําการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าให้สูงจากพื้นประมาณ
30–50 เซนติเมตร (Jansen et al., 2014)
2. กําหนดให้กล้องถ่ายภาพ 3 ภาพทุกๆ 10 วินาที ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยตั้งกล้องไว้ประมาณ 30 วัน โดยใน
แต่ ละตําแหน่ งของกล้องให้บนั ทึ กค่ าพิ กดั ทางภู มิศาสตร์ ด้วย GPS บันทึ กวันและเวลาที่ ทาํ การติ ดตั้งกล้องดัก
ถ่ายภาพ เมื่อครบกําหนดที่ตอ้ งทําการเก็บกล้องดักถ่ายภาพ เก็บกล้องและนําการ์ ดบันทึกภาพออกจากตัวกล้อง เก็บ
กล้องเพื่อนําไปตั้งจุดถัดไป (Jansen et al., 2014) ดําเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2563 โดย
การติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพจํานวน 72 ตําแหน่ง
3. จําแนกชนิ ดสัตว์ที่ได้จากกล้องดักถ่ายภาพ ใช้ชื่อสามัญ และชื่ อวิทยาศาสตร์ ยึดชื่ อตามจอห์น พาร์
(2553) จากหนังสื อคู่มือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทย (ฉบับปรับปรุ ง) เฉพาะรู ปที่ สามารถจําแนกชนิ ดได้
ชัดเจนมีวนั ที่ เวลา แสดงอยู่บนภาพถ่าย โดยจะดูตามเกณฑ์ของ O'Brien, Kinnaird, and Wibisono (2003) ที่ใช้ใน
การจําแนกภาพสัตว์ป่าที่เป็ นอิสระต่อกัน คือ 1) ภาพที่ไม่ต่อเนื่ องกัน เช่น ภาพที่ถ่ายได้หลังจากที่ถ่ายชนิ ดอื่นแล้ว
2) ภาพที่ ต่ อ เนื่ อ งกัน ของสั ต ว์ต ัว เดี ย วกัน ในชนิ ด เดี ย วกัน โดยมี ช่ ว งเวลาห่ า งกัน มากกว่ า 30 นาที 3) ภาพที่
ต่อเนื่องกัน อาจเป็ นสัตว์ชนิดเดียวกันหรื อต่างชนิดกัน (Saisamorn et al., 2019; จิตติมา, 2561)

Fig. 1 The location of camera traps in Khao Yai National Park during the study period between December 2017–
March 2020
4. การวิเคราะห์ช่วงเวลาทํากิ จกรรมด้วยข้อมูลจากกล้องดักถ่ายภาพ โดยวิเคราะห์เฉพาะสัตว์กินเนื้ อที่มี
จํานวนภาพถ่ายเท่ากับหรื อมากกว่า 10 ภาพ กําหนดรู ปแบบกิจกรรมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกิ นเนื้ อเป็ นช่ วงเวลา
1023

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

กลางวัน ระหว่างเวลา 06:01–17.59 น. และช่วงเวลากลางคืน ระหว่าง 18:00–06:00 น. (Lynam et al., 2013) จากนั้น
ทําการจําแนกช่วงเวลากิจกรรมของสัตว์แต่ละชนิด ในรู ปแบบของเปอร์เซ็นต์โดยใช้สูตรคํานวณตาม Equation 1
เปอร์เซ็นต์ของช่วงเวลากิจกรรม = [(A or B)/A+B]× 100

(1)

เมื่อ A คือ ความถี่ของช่วงเวลากิจกรรมในตอนกลางวัน
B คือ ความถี่ของช่วงเวลากิจกรรมในตอนกลางคืน
นําค่าเปอร์ เซ็นต์ที่ได้ไปเปรี ยบเทียบกันระหว่างช่วงเวลากิจกรรมในตอนกลางวัน และตอนกลางคืน โดย
แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม (Lynam et al., 2013; Schaik and Griffiths, 1996) ได้ดงั นี้ Strongly nocturnal (จัดเป็ นกลุ่มที่ มี
รู ปแบบกิ จกรรมในตอนกลางคื น > 85%) Mostly nocturnal (กลุ่มที่ มีรูปแบบกิ จกรรมส่ วนใหญ่ในตอนกลางคื น
61–84%) Cathemeral (กลุ่มที่ มีรูปแบบกิ จกรรมระหว่างกลางวันและกลางคื น 40–60%) Mostly diurnal (กลุ่มที่ มี
รู ปแบบกิจกรรมส่ วนใหญ่ในตอนกลางวัน 61–84%) Strongly diurnal (กลุ่มที่มีรูปแบบกิจกรรมในตอนกลางวัน >
85%)
5. การวิเคราะห์ช่วงเวลากิจกรรมที่ซอ้ นทับกัน โดยใช้โปรแกรม R Package Overlap (Meredith & Ridout,
2020) เพื่อเปรี ยบเทียบช่วงเวลาทํากิจกรรมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยกินเนื้อด้วยกันเอง หรื อกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิ ด
อื่นๆ โดยการหาค่าสหสัมพันธ์และร้อยละการซ้อนทับกันของช่วงเวลา

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

การศึกษารู ปแบบกิจกรรมและการซ้อนทับในเชิ งเวลาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้ อในอุทยานแห่ งชาติ
เขาใหญ่ ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพในพื้นที่ 72 ตําแหน่ง จํานวน 4,500 กับดักคืน พบสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้ อรวม
7 ชนิด ได้แก่ อีเห็นธรรมดา หมาใน หมาจิ้งจอก หมูหริ่ ง ชะมดแผงหางปล้อง ชะมดแผงสันหางดํา และแมวดาว
ช่ วงเวลาทํากิจกรรมในรอบวันของสั ตว์ เลีย้ งลูกด้ วยนมกินเนื อ้
ช่วงเวลาทํากิจกรรมในรอบวันของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้ อ สามารถวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมได้ดงั นี้
กลุ่มที่ มีรูปแบบกิ จกรรมในตอนกลางคื น ได้แก่ อีเห็นธรรมดา (Paradoxurus hermaphroditus) ชะมดแผงหาง
ปล้อง (Viverra Zibetha) ชะมดแผงสันหางดํา (Viverra megaspila) และแมวดาว (Prionailurus bengalensis)
กลุ่มที่ มีรูปแบบกิ จกรรมส่ วนใหญ่ ในตอนกลางคื น ได้แก่ หมาจิ้ งจอก (Canis aureus) และหมูหริ่ ง (Arctonyx
collaris) กลุ่มที่มีรูปแบบกิจกรรมส่ วนใหญ่ในตอนกลางวัน คือ หมาใน (Cuon alpinus) (Table 1)
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกิ นเนื้ อในพื้นที่ อุทยานแห่ งชาติ เขาใหญ่ มีช่วงเวลาทํากิ จกรรมในเวลากลางคื นเป็ น
ส่ วนใหญ่ ยกเว้นหมาในที่มีกิจกรรมส่ วนใหญ่ในเวลากลางวัน จากการศึกษาของ Sukmasuang et al. (2020) พบว่า
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกิ นเนื้ อบริ เวณแนวเชื่ อมต่ อสัตว์ป่าที่ สร้างเพื่ อเชื่ อมต่ ออุทยานแห่ งชาติ เขาใหญ่และอุ ทยาน
แห่ งชาติทบั ลานบริ เวณหน่วยพิทกั ษ์ป่าลําพระยาธาร ทางหลวงสาย 304 ที่มีการรบกวนจากการคมนาคมส่ วนใหญ่
ออกหากิ นตอนกลางคื น ซึ่ งคล้ายกับการศึกษาของที รทัศน์ อยู่เจริ ญ (2560) ที่ ทาํ การศึ กษาในอุทยานแห่ งชาติเขา
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ใหญ่เช่นเดียวกัน พบว่าช่วงเวลาทํากิจกรรมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้ อมีช่วงเวลาทํากิจกรรมในตอนกลางคืน
เช่นกัน เมื่อเปรี ยบกับการศึ กษาของจิตติ มา เรื องติก (2561) ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน พบว่าแมวดาวที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนมีรูปแบบกิ จกรรมส่ วนใหญ่ในตอนกลางคื น ซึ่ งเมื่อเปรี ยบกับการศึ กษาของ
Lynam et al. (2013) พบว่าแมวดาวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกหากินเวลากลางคืน มีกิจกรรมสู งสุ ดในช่วง
เช้ามืดและพลบคํ่า ซึ่ งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผคู ้ นนิยมไป นัน่ อาจเป็ นเหตุที่ทาํ
ให้สตั ว์ป่าถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ ทําให้สตั ว์เลี้ยงลูกด้วยกินเนื้ อบางชนิดอาจมีการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรม
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกรบกวนจากมนุษย์ Griffiths and Schaik (1993) กล่าวว่าสัตว์อาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาทํา
กิจกรรมเป็ นตอนกลางคืนมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมของมนุษย์
Table 1 Activity pattern of species was classified based on the percentage of the number of pictures taken.
Total of day
Total of night
% observation
% observation
time
time
of day time
of night time
(06.01–17.59)
(18.00–06.00)
Asian Palm Civet
Paradoxurus hermaphroditus
0
0
29
89.65
Dhole
22
68.75
10
31.25
Cuon alpinus
Golden Jackal
23
32.86
47
67.14
Canis aureus
Hog Badger
6
20.69
23
79.31
Arctonyx collaris
Large Indian Civet
2
5.26
36
94.74
Viverra zibetha
Large-spootted Civet Viverra megaspila
2
3.92
49
96.08
Leopard Cat
5
13.16
33
86.84
Prionailurus bengalensis
Common name

Scientific

Activity
pattern
SN
MD
MN
MN
SN
SN
SN

Note: SN = strongly nocturnal, MN = mostly nocturnal, MD = mostly diurnal
จากการวิเคราะห์ช่วงเวลากิ จกรรมที่ ซ้อนทับกันด้วยโปรแกรม R พบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกิ นเนื้ อที่ มี
พื้นที่ใต้กราฟซ้อนทับกันมากที่สุด พบว่า อีเห็นธรรมดาและชะมดแผงหางปล้อง มีพ้ืนที่ซอ้ นทับกับชะมดแผงสัน
หางดํามากที่ สุด (∆1 = 0.91, ∆1 = 0.88 ตามลําดับ) (Fig.2) หมาในมีพ้ืนที่ ซ้อนทับกับหมาจิ้งจอกมากที่ สุด (∆1 =
0.63) (Fig.2) หมาจิ้งจอกกับหมูหริ่ งมากที่สุด (∆1 = 0.74) (Fig.2) หมูหริ่ งและแมวดาวมีพ้ืนที่ซอ้ นทับกับชะมดแผง
หางปล้องมากที่สุด (∆1 = 0.80, ∆1 = 0.85 ตามลําดับ) (Fig.2)
Table 2 Estimate of activity pattern overlap between carnivorous mammals
Species
Dhol
Golden
Hog
Large Indian
e
Jackal
Badger
Civet
Asian Palm Civet 0.29
0.65
0.67
0.83
Dhole
0.63
0.47
0.36
Golden Jackal
0.74
0.72
Hog Badger
0.80
Large Indian
Civet
Large-spotted
Civet
1025

Large-spotted
Civet
0.91
0.31
0.68
0.73
0.88

Leopard
Cat
0.74
0.40
0.73
0.80
0.85
0.82
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พบว่ า มี สั ต ว์เ ลี้ ย งลู ก ด้ว ยนมกิ น เนื้ อ 6 คู่ ที่ มี ก ารซ้ อ นทับ กัน ของกิ จ กรรมในรอบวัน มากที่ สุ ด (ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ การซ้อนทับโดยประมาณ > 0.80) ได้แก่ ชะมดแผงหางปล้องกับชะมดแผงสันหางดํา อีเห็นธรรมดากับ
ชะมดแผงหางปล้อง หมูหริ่ งกับชะมดแผงหางปล้อง แมวดาวกับชะมดแผงสันหางดํา แมวดาวกับชะมดแผงสันหาง
ปล้อง และแมวดาวกับหมูหริ่ ง (Table 2) เมื่อเปรี ยบกับการศึ กษาของ Lynam et al. (2013) พบว่าแมวดาวมี พ้ื นที่
ซ้อนทับกับเสื อลายเมฆมากถึง 0.90 นอกจากนั้นยังพบว่าหมาในมี การซ้อนทับกันที่ ต่ าํ กับทั้งอีเห็นธรรมดาและ
ชะมดแผงสันหางดํา ( < 0.35) (Table 2) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของ Khoewsree et al. (2019) พบว่าหมาในที่
อุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่มีกิจกรรมในช่วงเวลากลางวันมากกว่าเวลากลางคืน เนื่ องจากเหยื่อหลักของมันมีกิจกรรม
ในตอนกลางวันมากกว่ากลางคืน จึงทําให้หมาในมีช่วงเวลาซ้อนทับกันกับสัตว์ชนิดอื่นตํ่า (Table 2) จากการศึกษา
ของจิตติมา เรื องติก (2561) พบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้ อที่มีขนาดตัวใกล้เคียงกันมีความต้องการใช้ทรัพยากร
ดํารงชีวิตเหมือนกัน และมีช่วงเวลากิจกรรมที่ซอ้ นทับกัน การแยกตามเวลาเป็ นอีกกลไกหนึ่งที่สิ่งมีชีวิตที่คล้ายคลึง
กันในระบบนิเวศ สามารถใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน (Lucherini et al., 2009)
(A)

(B)

(C)

(E)

(F)

(D)

Fig. 2 Estimate of daily activity pattern and overlap of carnivores. The overlap coefficient is the shaded area under
the two density estimates. Asian Palm Civet & Large-spotted Civet (A), Dhole & Golden Jackal (B), Golden Jackal
& Hog Badger (C), Hog Badger & Large Indian Civet (D), Large Indian Civet & Large-spotted Civet (E), Leopard
Cat & Large Indian Civet (F)

สรุ ป

ผลการศึกษาพบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกิ นเนื้ อในอุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่ที่พบในกล้องดักถ่ายภาพเกื อบ
ทั้งหมดมี รูปแบบกิ จกรรมเป็ นตอนกลางคื น ยกเว้นหมาในที่ มีรูปแบบกิ จกรรมส่ วนใหญ่ ในตอนกลางวัน การ
ซ้อนทับกันของช่วงเวลาทํากิ จกรรมพบว่าอีเห็นธรรมดาและชะมดแผงหางปล้องมีพ้ืนที่ใต้กราฟที่ ซอ้ นทับกันกับ
ชะมดแผงสันหางดํามากที่ สุด หมาในมีพ้ืนที่ ใต้กราฟที่ ซ้อนทับกันกับหมาจิ้งจอกมากที่ สุด หมาจิ้งจอกมีพ้ืนที่ ใต้
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กราฟที่ซอ้ นทับกันกับหมูหริ่ งมากที่ สุด หมูหริ่ งและแมวดาวมีพ้ืนที่ใต้กราฟที่ ซอ้ นทับกันกับชะมดแผงหางปล้อง
มากที่สุด
จากการศึกษาในครั้งนี้ ขอเสนอแนะให้มีการจัดการกิ จกรรมการท่องเที่ยว หลีกเลี่ยงการเดิ นทางในพื้ นที่
โดยเฉพาะในเวลากลางคื น เนื่ องจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกิ นเนื้ อส่ วนใหญ่มีช่วงเวลาทํากิ จกรรมในตอนกลางคืน
จัดการพื้นที่อาศัย เพื่อการฟื้ นฟูประชากรสัตว์ป่าที่เป็ นเหยื่อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้ อในพื้นที่ และควรมีการ
ติดตามและศึกษาอย่างต่อเนื่อง ขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่ อ

การประเมิ นการเปลี่ ยนแปลงลักษณะทางอุทกวิทยา บริ เวณลุ่มนํ้าพระธาตุ จังหวัดตาก ทําการศึ กษาผลของ
มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า และการอนุรักษ์ป่าไม้ต่อระบบนิเวศลุ่มนํ้า โดยกําหนดสถานการณ์ของการใช้มาตรการอนุรักษ์
รวม 7 สถานการณ์ วิเคราะห์ดว้ ยแบบจําลอง Soil and Water Assessment Tool: SWAT เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงนํ้าท่า
และตะกอน และเปรี ยบเทียบกับสถานการณ์การใช้ที่ดินปั จจุบนั (พ.ศ. 2559) ผลการศึกษา พบว่า สถานการณ์การเพิ่มพื้นที่
ป่ าในบริ เวณที่ มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ร่ วมกับการทําขั้นบันไดดิ น และการปลูกพืชตามแนวขอบเขา ส่ งผลให้
ปริ มาณนํ้าท่าลดลงร้อยละ 0.01–1.01 ส่วนปริ มาณตะกอนลดลงร้อยละ 41.97 ทั้งนี้ มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า และการเพิม่
พื้นที่ ป่าไม้ช่วยลดอัตราการชะล้างพังทลาย และการสู ญเสี ยดินออกจากพื้นที่ ลุ่มนํ้า ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดการลุ่มนํ้าในการสร้างความยัง่ ยืนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
คําสําคัญ: ตะกอน, นํ้าท่า, แบบจําลอง SWAT, มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า, ลุ่มนํ้าพระธาตุ

Abstract

Assessing changes in hydrological characteristics to the soil and water conservation and increasing forestlands
measures in Phra That Basin, Tak Province was designed to assess the effects of conservation practices and forest
management measure on discharge and sediment yields variation. Seven scenarios of soil and water conservation practices
were modeled with the Soil and Water Assessment Tool: SWAT and the results were compared to the existing or baseline
conditions (BS)− land use of the year 2016. The findings indicated that the scenario of increasing forestlands in the areas
which having slopes greater than 35% with the addition of terracing and contour cultivation had a small decrease by 0.01–
1.01 percent in discharge, but greatly influenced in decreasing sedimentation by 41.97 percent. These results informed that
the conservation measure that adopt soil and water conservation practices together with increasing of forestlands has a
strong effect on decreasing soil loss and sediment loads. The research outputs will serve the watershed management
objectives−to meet natural resources and environmental sustainability.
Keywords: discharge, Phra That Basin, sediment yields, soil and water conservation, SWAT model
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คํานํา

ปั ญหาการชะล้างพังทลาย และการสู ญเสี ยดินที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนบริ เวณพื้นที่สูงซึ่ งมีความลาดชันมาก
และไม่มีป่าปกคลุม หรื อสภาพป่ าเสื่ อมโทรมที่ พบในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เกิดรุ นแรง และบ่อยครั้งขึ้ น ซึ่ ง
สร้ างผลกระทบต่ อสภาพเศรษฐกิ จ สังคม และความเป็ นอยู่ของชุ มชนโดยเฉพาะในพื้ นที่ ชนบทซึ่ งครัวเรื อนมี
รายได้ต่าํ และยังพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีการบุกรุ กแผ้ว
ถาง และจับจองพื้นที่ ป่าโดยเฉพาะบริ เวณต้นนํ้าที่ ภูมิประเทศเป็ นพื้นที่ สูง และลาดชัน เพื่อทําการเกษตร การตั้ง
ชุมชน และพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการขยายตัวของพื้นที่การเกษตรเพื่อปลูกข้าวโพด พืชไร่ และไม้ยืนต้น
อื่น ๆ ซึ่ งมีการวิจยั ว่า การทําลายป่ าต้นนํ้าทําให้การชะล้างพังทลายของดินเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 10.02 เท่าเมื่อเทียบกับ
ป่ าธรรมชาติ (พงษ์ศกั ดิ์ และคณะ, 2555) นอกจากนั้น เมื่อไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าในพื้นที่เกษตรกรรม ก็
ส่ งผลให้การชะล้างพังทลาย และการสู ญเสี ยดินรุ นแรง เกิดการสู ญเสี ยหน้าดิ นที่ อุดมสมบูรณ์ทาํ ให้ผลผลิตลดลง
และตะกอนดินที่ถูกพัดพาลงไปทับถมในแหล่งนํ้าทําให้การเก็บกักนํ้าลดลง มีการเปลี่ยนแปลงทั้งปริ มาณ คุณภาพ
และลักษณะการไหลของนํ้า ทั้งนี้ หากมีมาตรการอนุรักษ์ดิน และนํ้า รวมถึงมาตรการเพิ่มพื้นที่ป่า จึงเป็ นแนวทาง
ในการป้ องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น และช่วยควบคุมความสมดุลของระบบนิ เวศลุ่มนํ้าให้สามารถทําหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป
ลุ่มนํ้าพระธาตุ อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ประสบปั ญหาการบุกรุ กพื้นที่ป่า และเกิดการสู ญเสี ยดินอย่าง
รุ นแรงเป็ นประจําในช่ วงฤดูฝน สาเหตุสําคัญเกิ ดจากการขยายพื้นที่ เกษตรกรรมตามความต้องการที่ เพิ่มขึ้นของ
ชุมชน ทําให้พ้ืนที่ป่าลดลง และสภาพเสื่ อมโทรมลงไป รวมทั้งการเกษตรที่ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดิน และนํ้า จาก
ข้อ จํา กัด ด้า นความรู ้ และความเข้า ใจถึ งประโยชน์ข องมาตรการต่ า ง ๆ และงบประมาณ ประชาชนจึ งไม่ ใ ห้
ความสําคัญ และตระหนักถึ งปั ญหา ทําให้ผลกระทบรุ นแรงขึ้ น และส่ งผลถึงทรัพยากรธรรมชาติ อื่น ๆ รวมทั้ง
สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนด้วย การวิจยั นี้ศึกษาผลของมาตรการอนุรักษ์ดิน และนํ้า และการเพิ่มพื้นที่ป่า
โดยเฉพาะป่ าต้น นํ้า ลํา ธารต่ อ การเปลี่ ย นแปลงลัก ษณะทางอุ ท กวิ ท ยา โดยใช้แ บบจํา ลอง Soil and Water
Assessment Tool: SWAT เพื่ อ ประเมิ นปริ มาณนํ้า ท่ า และตะกอนที่ เ กิ ด ขึ้ นภายใต้ส ถานการณ์ การใช้มาตรการ
อนุรักษ์ต่าง ๆ ซึ่ งแสดงความสัมพันธ์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินกับมาตรการต่าง ๆ ที่มีผลต่อลักษณะทางอุทกวิทยา
ซึ่ งสามารถเสนอแนวทางในการจัดการป่ าไม้ และกําหนดมาตรการอนุรักษ์ดิน และนํ้า ที่ใช้ในพื้นที่ได้เพื่อป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งช่วยสนับสนุนการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดการลุ่มนํ้าได้อย่างยัง่ ยืน

วิธีการศึกษา
พืน้ ที่วิจัย
ลุ่มนํ้าพระธาตุ อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พื้นที่ประมาณ 81 ตารางกิโลเมตร ความสู งจากระดับนํ้าทะเล
ปานกลางระหว่าง 250–982 เมตร กลุ่มดินเป็ นดินในพื้นที่ลาดชันเชิ งซ้อน (SC: slope complex) หรื อกลุ่มชุดดิน 62
ส่ วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (พ.ศ. 2559) ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ป่าไม้ มีพ้ืนที่ 54.31 ตารางกิโลเมตร (Fig. 1)

1030

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

Fig. 1 Location and land use classification of Pra That Basin, Mae Ramat District, Tak Province (generated from
Land Development Department (LDD) land use database of the year 2016)
การวิเคราะห์ การเปลีย่ นแปลงนํา้ ท่ า และตะกอน
การเตรี ยมข้อมูลนําเข้าแบบจําลองความสู งเชิงตัวเลข (Digital Elevation Model: DEM) ซึ่ งแสดงสภาพภูมิ
ประเทศของพื้นที่ ลุ่มนํ้า เตรี ยมด้วยโปรแกรมสารสนเทศภู มิศาสตร์ (GIS) โดยการแปลงข้อมูลเส้นชั้นความสู ง
(Contour) จากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินเป็ นข้อมูลความสู งเชิ งตัวเลข และกําหนดขนาด cell size เป็ น 20×20
เมตร
การใช้ที่ดิน จากฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use map) ของกรมพัฒนาที่ดิน (ปี พ.ศ.2559) ใช้
โปรแกรม GIS จัดทําแผนที่โดยแบ่งกลุ่มประเภทการใช้ที่ดิน และสร้างตารางข้อมูล (Attributed Data) ที่กาํ หนด
SWAT Code ประกอบด้วยที่นา (RICE) พื้นที่ทิ้งร้าง/ไร่ เลื่อนลอย (MEDM) ข้าวโพด (CORN) ข้าวไร่ (RYEE)
ยางพารา (RUBR) ไม้ผล (ORCD) ป่ าไม้ผลัดใบ (FRSD) ป่ า และสวนไม้ป่า (FRST) ทุ่งหญ้า/ไม้พ่มุ (WSEV) ถนน
(OTHR) หมู่บา้ น/ชุมชน (URBN) และแหล่งนํ้า (WATR) ส่ วนค่าการจัดการพืช (Crop management: C) และค่า
มาตรการจัดการที่ดิน (Support practices: P) ของแต่ละประเภทการใช้ที่ดินกําหนดตามกรมพัฒนาที่ดิน (2545)
ดิน และสมบัติดิน (Soil groups and properties) ใช้โปรแกรม GIS ในการจัดทําแผนที่ดิน กําหนดตามกลุ่ม
ชุดดิน (Soil groups: SG) ที่จาํ แนกโดยกรมพัฒนาที่ดิน และสร้างตารางข้อมูลเพื่อกําหนด Soil Code ส่ วนค่าความ
คงทนของดิน (Soil erodibility factor: K) กําหนดตามกรมพัฒนาที่ดิน (2545) สร้างข้อมูลใน SWAT Access ส่ วนค่า
สมบัติดินได้จากการรวบรวมเอกสารงานวิจยั ต่าง ๆ
ลักษณะอากาศ ค่าสู งสุ ด ค่าตํ่าสุ ด และค่าเฉลี่ยของปริ มาณฝน และอุณหภูมิ ตรวจวัดที่สถานี อุตุนิยมวิทยา
แม่สอด จังหวัดตาก กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างปี พ.ศ. 2555–2559 วิเคราะห์ขอ้ มูลรายเดือนเพื่อใช้ในแบบจําลอง
อุทกวิทยา ข้อมูลปริ มาณนํ้าท่า และตะกอนแขวนลอย ตรวจวัดที่สถานี อุทกวิทยานํ้าแม่จะเรา บ้านตีนธาตุ
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก กรมทรัพยากรนํ้า และกรมชลประทาน ระหว่างปี พ.ศ. 2555–2559 วิเคราะห์ขอ้ มูลราย
เดือน ใช้เพื่อปรับเทียบ (Calibration) และตรวจสอบ หรื อสอบเทียบ (Validation) แบบจําลอง
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การประยุกต์ แบบจําลอง SWAT
การกําหนดพื้นที่ ลุ่มนํ้า และการวิเคราะห์หน่ วยตอบสนองทางอุทกวิทยา นําเข้าแบบจําลองความสู งเชิ ง
ตัวเลข (DEM) ในโปรแกรม ArcSWAT version 2012 เพื่อกําหนดขอบเขตของลุ่มนํ้าซึ่ งแยกตามสภาพภูมิศาสตร์
กายภาพ และนําเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และชุดดินเพื่อวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลภูมิศาสตร์ กายภาพ สําหรับ
กํา หนดหน่ ว ยตอบสนองทางอุ ท กวิ ท ยา (Hydrologic responses units: HRUs) โดยมี ก ารใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น 12
ประเภท กลุ่มดิน 1 กลุ่ม และความลาดชันของพื้นที่ซ่ ึ งแบ่งเป็ น 5 ระดับที่สอดคล้องกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่ม
นํ้า (เกษม, 2539) ได้แก่ ความลาดชันร้อยละ 0–12 (ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าชั้นที่ 5) ร้อยละ 12–17 (ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าชั้นที่
4) ร้อยละ 17–21 (ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าชั้นที่ 3) ร้อยละ 21–35 (ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าชั้นที่ 2) และมากกว่าร้อยละ 35 (ชั้น
คุณภาพลุ่มนํ้าชั้นที่ 1)
ข้อมูลลักษณะอากาศ และอุทกวิทยา นําเข้าข้อมูลลักษณะอากาศ ประกอบด้วยข้อมูลปริ มาณฝน และ
อุณหภู มิรายวัน (ค่ าสู งสุ ด ค่ าตํ่าสุ ด และค่ าเฉลี่ ย) และข้อมูลอุทกวิทยา (ปริ มาณนํ้าท่ า และตะกอนแขวนลอย)
ระหว่างปี พ.ศ. 2555–2559 เพื่ อใช้วิเคราะห์ ปรั บเที ยบ และสอบเที ยบข้อมูลสําหรับประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของ
แบบจําลอง
การตั้งค่าเพื่อประมวลผลข้อมูล นําเข้าข้อมูลตําแหน่งที่ต้ งั สถานี ตรวจวัดอากาศ และข้อมูลลักษณะอากาศ
(ไฟล์ .txt) โดยกําหนดข้อมูลปี พ.ศ. 2555 เพื่อเริ่ มการประมวลผล (Warm up) ใช้ขอ้ มูลปี พ.ศ. 2556–2557 ในการ
ปรับเทียบ และข้อมูลปี พ.ศ. 2558–2559 ในการสอบเทียบแบบจําลอง
พารามิ เ ตอร์ ใ นการปรั บ แก้ป ริ มาณนํ้า ท่ า และตะกอน พารามิ เ ตอร์ สํ า หรั บ ปรั บ แก้ป ริ มาณนํ้าท่ า
ประกอบด้ ว ย Base flow alpha factor (ALPHA_BF), Soil water conductivity (CH_K), Initial SCS runoff curve
number for moisture condition II (CN2), Groundwater delay (GW_DELAY), Soil depth (SOL_Z), Value of water
content; land can hold water (SOL_AWC), Soil water conductivity (SOL_K), Manning’s n value for the main
channel (CH_N2), Compensation factor for surface evaporation (ESCO), Surface runoff lag time (SURLAG), and
Maximum water retention value on leaf surface (CANMX) ส่ ว นพารามิ เ ตอร์ สํ า หรั บ ปรั บ แก้ ป ริ มาณตะกอน
ประกอบด้ ว ย Exponential parameters of sediment in streams (SPEXP), USLE equation support practice factor
(USLE_P), Sediment linear parameters (SPCON), River cover factor value (CH_COV), Soil erosion factor in
streams (CH_EROD), Minimum value of USLE_C for water erosion applicable to the land cover/plant (USLE_C),
and Average slope length (SLSUBBSN)
การปรับเที ยบ และสอบเที ยบข้อมูล และประเมินประสิ ทธิ ภาพของแบบจําลอง ปรับค่าของพารามิเตอร์
ต่าง ๆ เพื่อให้ค่าที่วิเคราะห์ได้ (Simulation) เทียบกับค่าตรวจวัดจริ ง (Observed) จนยอมรับได้ โดยปรับพารามิเตอร์
ปริ มาณนํ้าท่าก่อนจึ งปรับค่าพารามิเตอร์ ปริ มาณตะกอน ใช้ขอ้ มูลรายเดื อนปี พ.ศ. 2556–2557 สําหรับปรับเทียบ
และข้อมูลปี พ.ศ. 2558–2559 ในการสอบเทียบแบบจําลอง
ส่ วนการประเมินประสิ ทธิ ภาพแบบจําลอง ใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ตัวกําหนด (Coefficient of Determination: r2
และ Nash-Sutcliffe Efficiency Coefficient: NSE กําหนดค่า r2 และ NSE ตั้งแต่ 0.75 ขึ้นไป
การจํา ลองสถานการณ์ มาตรการอนุ รั กษ์ดิ นและนํ้า และการเพิ่ มพื้ นที่ ป่ า กํา หนดสถานการณ์ การใช้
มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า (Table 1) ประกอบด้วยการปลูกพืชตามแนวขอบเขา (Contour cultivation) การปลูกพืช
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สลับเป็ นแถบ (Strip-cropping) และทําขั้นบันไดดิ นร่ วมกับการปลู กพื ช (Terracing) เนื่ องจากเป็ นวิธีที่สามารถ
ดําเนินการได้ เป็ นที่นิยม และลดผลกระทบจากการสู ญเสี ยดิน และนํ้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนการเพิ่มพื้นที่ป่า
กําหนดให้พ้ืนที่ ที่มีความลาดชันร้อยละ 35 ขึ้ นไป (ต้นนํ้าลําธาร หรื อชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าชั้นที่ 1) มีการใช้ที่ดินปก
คลุมด้วยพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงการใช้มาตรการต่าง ๆ ร่ วมกับการเพิ่มพื้นที่ป่า

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ ด้วยแบบจําลอง SWAT
ขอบเขตลุ่มนํา้ และหน่ วยตอบสนองทางอุทกวิทยา แบ่งได้ 51 ลุ่มนํ้าย่อย และมีหน่วยตอบสนองทางอุทก
วิทยา 370 HRUs
พารามิเตอร์ ที่มีอิทธิ พลในการวิเคราะห์ ลักษณะทางอุทกวิทยา อ้างอิงจากการศึกษาของ Sittichok (2016)
โดยพารามิเตอร์ สําหรับวิเคราะห์น้ าํ ท่า ได้แก่ Base flow alpha factor: ALPHA_BF (0.2), Soil water conductivity:
CH_K (10), Initial SCS runoff curve number for moisture condition II: CN2 (35-98), Groundwater delay:
GW_DELAY (180), and Soil depth: SOL_Z (60) ส่ ว นพารามิ เ ตอร์ สํา หรั บ วิ เ คราะห์ ต ะกอน ได้แ ก่ Exponential
parameters of sediment in streams: SPEXP (0.6) and USLE equation support practice factor: USLE_P (0.9) ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของธี รวัฒน์ (2554) โดยพื้นที่สูง และมีความลาดชันมาก พารามิเตอร์ดา้ นนํ้าใต้ดิน ดิน และ
การจัดการมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริ มาณนํ้าท่า ส่ วนพารามิเตอร์ ที่เกี่ยวกับลุ่มนํ้า และมาตรการอนุรักษ์ ส่ งผลต่อ
ปริ มาณตะกอน
ประสิ ทธิ ภาพของแบบจําลอง SWAT
การปรับเที ยบปริ มาณนํ้าท่าให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ในการตัดสิ นใจ (r2) 0.9 และค่า Nash-Sutcliffe efficiency:
NSE 0.7 ส่ วนการสอบเที ยบ ได้ค่า r2 0.8 และค่ า NSE 0.8 ซึ่ งแบบจําลองมี ประสิ ทธิ ภาพในระดับเหมาะสมมาก
ส่ วนประสิ ทธิ ภาพของแบบจําลองอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลางในการปรับเทียบปริ มาณตะกอน (ค่า r2 0.8 และ
ค่า NSE 0.6) ส่ วนการสอบเที ยบ ประสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับเหมาะสม (ค่า r2 0.5 และค่า NSE 0.3) ทั้งนี้ โดย Fig. 2
แสดงการเปลี่ ย นแปลงปริ มาณนํ้า ท่ า และตะกอน เปรี ย บเที ย บระหว่า งข้อ มู ล ตรวจวัด และค่ า วิ เ คราะห์ ด ้ว ย
แบบจําลองทั้งในช่ วงการปรับเที ยบ และสอบเที ยบข้อมูล ทั้งนี้ ผลการสอบเที ยบมีค่าไม่สูงมากซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึกษาของธี รวัฒน์ (2554) และ Kheereemangkla et al. (2016) เนื่องจากประสิ ทธิ ภาพของแบบจําลอง และข้อมูล
นําเข้าในแบบจําลองทั้งข้อมูลลักษณะอากาศ และอุทกวิทยาที่มีความผันแปรในแต่ละปี
การเปลีย่ นแปลงปริ มาณนํา้ ท่ า และตะกอน ในแต่ ละสถานการณ์ ของมาตรการอนุรักษ์
ปริ มาณนํ้าท่า สถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินปั จจุบนั (BS) มีปริ มาณนํ้าท่ารวม 246.44 ล้านลูกบาศก์
เมตร (ปี พ.ศ. 2556–2559) เป็ นนํ้าท่าในช่วงนํ้าหลาก หรื อฤดูฝน (Rainy season) ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม
158.23 ล้านลูกบาศก์เมตร และนํ้าท่าในช่วงแล้งฝน หรื อฤดูร้อน (Dry season) ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน
8,821 ล้านลูกบาศก์เมตร และการคํานวณในแต่ละสถานการณ์ของมาตรการอนุรักษ์ (Table 2) พบว่า การปลูกพืช
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Table 1 Management scenarios description in SWAT Model
Scenarios
Baseline scenario (BS);
Present situation
Scenario 1 (S1);
Contour cultivation

Descriptions

- Current land use (2016)
- Without soil and water conservation practices and forest management measures
- Current land use (2016)
- Apply contour cultivation to all agricultural lands
- Without forest management measures
Scenario 2 (S2);
- Current land use (2016)
Strip-cropping
- Apply strip-cropping to all agricultural lands
- Without forest management measures
Scenario 3 (S3);
- Current land use (2016)
- Apply contour cultivation and terracing to all agricultural lands
Contour cultivation and
terracing practice
- Without forest management measures
Scenario 4 (S4);
- Current land use (2016)
Increased forestlands measure
- Increase forestlands in the areas which having slopes greater than 35%
- Without soil and water conservation practices
Scenario 5 (S5);
- Current land use (2016)
- Increase forestlands in the areas which having slopes greater than 35%
Contour cultivation with
increased forestlands measure
- Apply contour cultivation to all agricultural lands
Scenario 6 (S6);
- Current land use (2016)
- Increase forestlands in the areas which having slopes greater than 35%
Strip-cropping with increased
forestlands measure
- Apply strip-cropping to all agricultural lands
Scenario 7 (S7);
- Current land use (2016)
- Increase forestlands in the areas which having slopes greater than 35%
Contour cultivation and
terracing practice with increased - Apply contour cultivation and terracing to all agricultural lands
forestlands measure
(A)
(B)

Fig. 2 Simulated and observed monthly discharge (A) and sediment yield (A) at the watershed outlet
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Table 2 Discharge and sediment loads variability under different conservation measure scenarios
Scenario
Baseline scenario (BS)
Scenario 1 (S1)
Scenario 2 (S2)
Scenario 3 (S3)
Scenario 4 (S4)
Scenario 5 (S5)
Scenario 6 (S6)
Scenario 7 (S7)

Total
246.44
246.41
(-0.01)
246.29
(-0.06)
246.14
(-0.12)
244.19
(-0.91)
244.16
(-0.93)
244.06
(-0.97)
243.96
(-1.01)

Discharge (MCM)
Seasonal
Rainy
Dry
(May–Oct.)
(Nov.–Apr.)
158.23
88.21
158.22
88.19
(-0.01)
(-0.02)
158.15
88.14
(-0.05)
(-0.08)
158.07
88.07
(-0.10)
(-0.16)
158.90
85.29
(0.42)
(-3.31)
158.88
85.28
(0.41)
(-3.32)
158.83
85.23
(0.38)
(-3.38)
158.77
85.19
(0.34)
(-3.42)

Total
50,121
50,120
(-0.01)
50,089
(-0.06)
47,493
(-5.24)
32,246
(-35.66)
32,242
(-35.67)
30,327
(-39.49)
29,085
(-41.97)

Sediment yields (Tons)
Seasonal
Rainy
Dry
(May–Oct.)
(Nov.–Apr.)
35,555
14,566
35,556
14,564
(0.01)
(-0.02)
35,540
14,549
(-0.04)
(-0.12)
34,982
12,511
(-1.61)
(-14.11)
23,932
8,314
(-32.69)
(-42.92)
23,930
8,312
(-32.70)
(-42.92)
22,020
8,307
(-38.07)
(-42.97)
20,784
8,301
(-41.54)
(-43.02)

Note: number in parentheses indicated percent changes compared to baseline scenario (BS)
ตามแนวขอบเขา การปลูกพืชสลับเป็ นแถบ และการทําขั้นบันไดดิ นร่ วมกับการปลูกพืช รวมทั้งการเพิ่ม
พื้นที่ป่าบริ เวณต้นนํ้าลําธาร ทําให้ปริ มาณนํ้าท่าลดลงเล็กน้อย (ร้อยละ 0.01–1.01) เมื่อเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบนั
เนื่ องจากมาตรการต่าง ๆ ทําให้เกิ ดการปรับโครงสร้าง และเพิ่มความสามารถในการเก็บกักนํ้าของดิ น การเก็บ
สะสมนํ้าในดินเพิ่มขึ้น นํ้าจึงถูกระบายสู่ แหล่งนํ้าลดลง แต่ไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริ มาณนํ้าในลําธาร ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึ กษาของ Wangpimool et al. (2013) และเมื่อพิจารณารายฤดู กาล พบว่า ปริ มาณนํ้าท่าเพิ่ มขึ้ น
(ร้อยละ 0.34–0.42) เมื่อมีมาตรการเพิ่มพื้นที่ป่าร่ วมกับมาตรการอนุรักษ์อื่น ๆ ในช่วงฤดูฝน แต่ช่วงฤดูแล้ง ปริ มาณ
นํ้าท่าลดลง (ร้อยละ 3.31–3.42) ซึ่ งการมีพ้ืนที่ป่าส่ งผลต่อการที่น้ าํ จะซึ มลงไปในดินได้นอ้ ยลงจากการที่มีเศษซาก
ต่าง ๆ ปกคลุมในพื้นที่ป่าโดยเฉพาะในฤดูฝนที่ มีปริ มาณมาก นํ้าไม่สามารถซึ มลงดินได้จึงไหลบ่าตามผิวหน้าดิ น
ทําให้น้ าํ ในแหล่งนํ้าเพิ่มขึ้น แต่ช่วงฤดูแล้ง ต้นไม้ใช้น้ าํ ในกระบวนการเจริ ญเติบโต รวมทั้งการสู ญเสี ยนํ้าจากการ
คายระเหยนํ้าปริ มาณนํ้าจึงลดลง ซึ่ งเมื่อระยะเวลายาวนานขึ้นแนวโน้มของปริ มาณนํ้าท่ารายปี ไม่แตกต่างจากเดิ ม
แต่ในช่วงฤดูแล้งปริ มาณนํ้าท่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Kheereemangkla et al. (2016)
ปริ มาณตะกอน สถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบนั (BS) มีปริ มาณตะกอนรวม 50,121 ตัน (ปี พ.ศ.
2556–2559) เป็ นตะกอนที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน 35,555 ตัน และช่วงฤดูร้อน 14,566 ตัน และผลการคํานวณในแต่ละ
สถานการณ์ พบว่า การปลูกพืชตามแนวขอบเขา การปลูกพืชสลับเป็ นแถบ และการทําขั้นบันไดดินร่ วมกับการปลูก
พืช รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่ ป่า ทําให้ตะกอนลดลง โดยเฉพาะเมื่อเพิ่มพื้นที่ ป่าไม้บริ เวณต้นนํ้าลําธารร่ วมกับการใช้
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มาตรการอนุ รั ก ษ์อื่ น ๆ (ลดลงร้ อ ยละ 35.66–41.97) ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ Gathagu et al. (2017)
เนื่ องจากมาตรการต่างๆ ช่ วยควบคุมปั จจัยที่ ส่งผลต่ อกระบวนการชะล้างพังทลายของดิ นโดยการมีพืชปกคลุ ม
ผิวหน้าดินทําให้ลดแรงตกกระทบของฝนลงสู่ ผิวหน้าดิน โอกาสการแตกกระจายของดินจึงลดลง การลดความลาด
ชัน และความยาวของความลาดชันโดยการทําขั้นบันไดดิน หรื อการปลูกพืชขวางความลาดชัน ทําให้การเคลื่อนย้าย
ตะกอนน้อยลง นอกจากนั้น มาตรการเหล่านี้ ยงั ทําให้ดินมีการพัฒนาโครงสร้าง และทนต่อการสู ญเสี ยดินที่เกิดขึ้น
โดยสอดคล้ อ งกั บ การศึ กษาของ Elangovan and Seetharaman (2015); Kheereemangkla et al. (2016) และ
Gathagu et al, (2018) ซึ่ งสรุ ปว่า มาตรการอนุรักษ์ดิน และนํ้า ทั้งการทําขั้นบันไดดิ นร่ วมกับการปลูกพืชตามแนว
ระดับ การปลูกพืชสลับเป็ นแถบ และการเพิ่มพื้นที่ป่า ช่วยลดปริ มาณตะกอนได้

สรุ ป

การประเมินผลของมาตรการอนุรักษ์ดิน และนํ้า และการเพิ่มพื้นที่ป่า ต่อนํ้าท่า และตะกอน บริ เวณลุ่มนํ้า
พระธาตุ จังหวัดตาก โดยกําหนดสถานการณ์ของมาตรการต่าง ๆ 7 สถานการณ์ วิเคราะห์ดว้ ยแบบจําลอง SWAT
เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงนํ้าท่า และตะกอน และเปรี ยบเทียบกับสถานการณ์การใช้ที่ดินปั จจุบนั (พ.ศ.2559) ผล
การศึกษา พบว่า มาตรการอนุรักษ์ดิน และนํ้า และการเพิ่มพื้นที่ป่า ทําให้ปริ มาณนํ้าท่าทั้งหมดลดลงเล็กน้อย (ร้อย
ร้อยละ 0.01–1.01) แต่ปริ มาณตะกอนทั้งหมดลดลงมาก (ร้อยละ 35.66–41.97) เมื่อมีมาตรการเพิ่มพื้นที่ ป่าบริ เวณ
ต้นนํ้าลําธารร่ วมกับการใช้มาตรการอนุรักษ์อื่น ๆ โดยสถานการณ์ที่ 7 (S7) ซึ่ งมีท้ งั การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ร่วมกับการ
ปลูกพืชตามแนวขอบเขา และการทําขั้นบันไดดิน ทําให้ปริ มาณตะกอนรวมลดลงร้อยละ 41.97 ผลการศึกษาสรุ ป
ได้วา่ มาตรการอนุรักษ์ต่าง ๆ สามารถลดผลกระทบด้านการชะล้างพังทลาย และการสู ญเสี ยดินที่เกิดขึ้นได้
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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้ ศึกษาธรณี นิเวศของแหล่งพุน้ าํ ร้อนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงส่ งเสริ มสุ ขภาพในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกอบด้วย แม่อุมลอง (MUL) หนองแห้ง (NH) ผาบ่อง (PB) ไทรงาม (SNG) และ ท่าปาย (TP) โดยทําการศึกษาคุณสมบัติ
ทางกายภาพและเคมีของแหล่งพุน้ าํ ร้อน ผลการศึกษาพบว่า แหล่งกําเนิ ดพุน้ าํ ร้อนของ MUL และ TP มาจากหิ นแกรนิ ต มี
อุณหภูมิ 76 และ 84 องศาเซลเซี ยส PB และ SNG มาจากหิ นปูน มีอุณหภูมิ 62.5 และ 36 องศาเซลเซี ยส ส่ วน NH มาจาก
หิ นดินดาน มีอุณหภูมิ 76 องศาเซลเซี ยส TP มีกลิ่นกํามะถันรุ นแรง ส่ วน MUL NH และ PB มีกลิ่นกํามะถันเล็กน้อย ส่ วน
SNG ไม่มีกลิ่นกํามะถัน PB และ SNG มีปริ มาณไบคาร์บอเนตสูงสุด (567 และ 482 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลําดับ) ส่วน MUL
NH และ TP พบมี แบไรต์ (0.0–0.59 มิลลิกรัมต่อลิตร) และ ฟลูออไรด์ (10.70–17.80 มิลลิกรัมต่อลิตร) สู ง ผลการศึ กษา
สรุ ปได้วา่ คุณภาพทางเคมีของพุน้ าํ ร้อนสัมพันธ์กบั ธรณี วิทยาแหล่งแร่ และพุน้ าํ ร้อนทุกแหล่งมีความเหมาะสมสําหรับอาบ
แช่ในเชิงรักษาสุขภาพเนื่องจากอุดมไปด้วยแร่ ธาตุต่าง ๆ แต่ไม่เหมาะสําหรับการจัดทํานํ้าแร่ เพื่อการบริ โภค
คําสําคัญ: การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริ มสุขภาพ, พุน้ าํ ร้อน, แม่ฮ่องสอน

Abstract

This research aimed to study the ecological geology of hot springs for wellness tourism management in Mae
Hong Son Province, including Mae Um Long (MUL), Nong Haeng (NH), Pha bong (PB), Sai Ngam (SNG), and Tha Pai
(TP). The physical and chemical properties of hot springs were analyzed. This study reported that the hot water in TP and
MUL come out along granitic rock, which has a temperature of 76 and 84°C, respectively. The hot water in PB and SNG
come out along limestone, which has a temperature of 62.5 and 36°C, respectively, whereas the hot water of NH comes out
along shale and chert with a temperature of 76°C. The smell of sulfur is observed in MUL, PB and TP hot springs.
Moreover, PB and SNG hot springs have a high bicarbonate concentration (567 and 482 mg/l respectively), whereas MUL,
NH, and TP have a rich barite (0.0–0.59 mg/l) and fluorite (1.73–13.90 mg/l) than the others. From these findings, it can
be concluded that the water quality of these hot springs is related to the geology and mineral deposits in terms of their
location. Therefore, these hot springs are properly for balneotherapy in terms of wellness due to the enrichment of minerals
and may concern in case of drinking.
Keywords: hot spring, Mae Hong Son, wellness tourism
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คํานํา

การเปลี่ ยนแปลงทางด้านธรณี วิทยาในอดี ต ก่ อกําเนิ ดลักษณะภู มิประเทศเทื อกเขาสลับซับซ้อน และ
สัมพันธ์กบั การเกิ ดพุน้ าํ ร้อนในพื้นที่ จงั หวัดแม่ฮ่องสอน แหล่งพุน้ าํ ร้อนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลายแหล่งได้รับ
การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว เช่น บริ การอาบแช่ ต้มไข่ และเป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็ นต้น อย่างไร
ก็ตาม แหล่งพุน้ าํ ร้อนเหล่านี้ ยงั ไม่มีขอ้ มูลทางวิชาการด้านธรณี นิเวศเพื่ อสนับสนุ นและรองรับการพัฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยว เช่น พุน้ าํ ร้อนประเภทต่าง ๆ ข้อมูลส่ วนประกอบทางเคมีของนํ้าแร่ และประโยชน์ต่อการอาบแช่พุน้ าํ ร้อน
แหล่งนั้น ๆ เป็ นต้น ทั้งนี้ เนื่ องจากแหล่งพุน้ าํ ร้อนเป็ นทรัพยากรธรณี ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีความสัมพันธ์กบั ชั้น
ดินชั้นหิ นในบริ เวณพื้นที่แหล่งพุน้ าํ ร้อน ดังนั้นการศึกษาข้อมูลทางธรณี นิเวศ ซึ่ งจะครอบคลุมถึงธรณี วิทยา ที่ทาํ
ให้ทราบถึงประวัติความเป็ นมาทางธรณี ข้อมูลอุทกธรณี วิทยา สภาพแวดล้อมของพื้นที่บริ เวณแหล่งพุน้ าํ ร้อน และ
คุณลักษณะทางกายภาพ และ เคมี ของพุน้ าํ ร้อนที่บ่งบอกถึงปริ มาณแร่ ธาตุในพุน้ าํ ร้อนและประโยชน์ในการอาบแช่
ในแต่ละแหล่ง ดังนั้นการวิจยั นี้ จึงมุ่งศึกษาข้อมูลเชิงลึกทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สภาพแวดล้อมธรณี วิทยา อุทก
ธรณี วิ ท ยา เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ในการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วพุ น้ ํา ร้ อนล้า นนา ได้อ ย่ า งเหมาะสมสอดคล้อ งกับ ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ

การวิเคราะห์แหล่งพุน้ าํ ร้อนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 5 แหล่ง คือ แหล่งพุน้ าํ ร้อนแม่อุมลอง แหล่งพุ
นํ้าร้อนหนองแห้ง แหล่งพุน้ าํ ร้อนธรรมชาติป่าอนุรักษ์ไทรงาม แหล่งพุน้ าํ ร้อนผาบ่อง และ แหล่งพุน้ าํ ร้อนท่าปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะผูว้ ิจยั มีวิธีการดําเนิ นการวิจยั ดังนี้ (1) ศึกษาลักษณะธรณี วิทยา โครงสร้างทางธรณี วิทยา
และอุทกธรณี วิทยา ของแหล่งพุน้ าํ ร้อน จากรายงานเก่าที่เกี่ยวข้อง (2) สํารวจภาคสนามศึกษาข้อมูลด้านภูมิประเทศ
ธรณี วิทยา และอุทกธรณี วิทยา ของพื้นที่ศึกษา (3) ศึกษาคุณภาพทางกายภาพ และ เคมี ของพุน้ าํ ร้อนในแต่ละแหล่ง
เพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งพุน้ าํ ร้อนเชิ งคุณภาพ โดยเก็บตัวอย่างพุน้ าํ ร้อนในช่วงฤดูแล้ง ในแต่ละจุด 3 ซํ้า เพื่อ
นําไปวิเคราะห์คุณสมบัติ ทางกายภาพ ได้แก่ สี กลิ่ น ความขุ่น คุ ณสมบัติทางเคมี ได้แก่ ค่ าความเป็ นกรดด่ า ง
โซเดี ยม โปแทสเซี ยม แคลเซี ยม แมกนี เซี ยม โลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม ตะกัว่ นิ กเกิ ล โครเมียมเฮกซาวาเลนท์
ทองแดง สังกะสี แมงกานี ส เหล็ก แบเรี ยม สารหนู ซี ลีเนี ยม อะลูมินมั และ ปรอท และอโลหะ ได้แก่ ฟลูออไรด์
และ ซิ ลิกา วิธีการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตวั อย่างเป็ นไปตามวิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์น้ าํ และนํ้าเสี ย
(Standard Method for the Examination of Water and Wastewater) กําหนดโดย APHA, AWWA และ WEF (2005)
และ(4) ประเมินคุณภาพของพุน้ าํ ร้อน ได้แก่ แร่ ธาตุต่าง ๆ ในพุน้ าํ ร้อน พร้อมคุณประโยชน์และความเหมาะสม
สําหรับกิ จกรรมในพื้ นที่ เช่ น อาบ แช่ เป็ นต้น เพื่อศึ กษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากแหล่งพุน้ าํ ร้อนตลอดจน
เสนอแนวทางการจัดการท่องเที่ยวจากพุน้ าํ ร้อน
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ข้ อมูลพืน้ ฐานทางธรณี นิเวศของแหล่ งพุนา้ํ ร้ อน จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ข้อมูลพื้นฐานทางธรณี นิเวศ ประกอบด้วย แหล่งที่ต้ งั (Fig. 1) ข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลทางเคมี ลักษณะ
ทางธรณี วิทยา กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว และ หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ กล่าวโดยสรุ ปได้ดงั นี้
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Fig. 1 Hot springs in the study area. Mae Um Long Hot Spring (A), Nong Haeng Hot Spring (B), Pha Bong Hot Spring
(C), Sai Ngam Hot Spring (D), Tha Pai Hot Spring (E)

แหล่งพุน้ าํ ร้ อนแม่อุมลอง (A) ตั้งอยู่ในเขตพื้ นที่ ส วนป่ าสาละวัน อยู่ในความรั บผิดชอบขององค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้ บ้านป่ าแป๋ ตําบลแม่สะเรี ยง อําเภอแม่ะสะเรี ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลักษณะภูมิประเทศเป็ น
เทือกเขาหิ นไบโอไทต์แกรนิ ต สี ขาว มีอายุในยุคไทรแอสซิ ก ลักษณะของบ่อพุน้ าํ ร้อนพบกระจายตัวอยู่ใกล้ ๆ กัน
มีท้ งั หมด 5 บ่อ และไหลลงสู่ แม่น้ าํ สะเรี ยง บ่อพุน้ าํ ร้อนมีอุณหภูมิอยูใ่ นช่วง 66–78 องศาเซลเซี ยส พุน้ าํ ร้อนมีกลิ่น
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กํามะถันเล็กน้อย กิจกรรมในแหล่งพุน้ าํ ร้อนได้แก่ ท่องเที่ยว/นันทนาการ ชมธารนํ้าร้อน อาบและแช่น้ าํ แร่ ต้มไข่
กางเต็นท์พกั แรม
แหล่งพุน้ าํ ร้อนหนองแห้ง (B) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ บา้ นหนองแห้ง ตําบลเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองปอน ลักษณะภูมิประเทศเป็ นที่ราบเชิ งเขา
หิ นดินดานและหิ นเชิ ร์ต มีอายุในยุคคาร์บอนิ เฟอรัส ลักษณะของบ่อพุน้ าํ ร้อนดั้งเดิมเป็ นแหล่งที่มีน้ าํ ร้อนผุดขึ้นมา
ในพื้ นที่ และชาวบ้านได้สร้ างบ่ อรองรั บนํ้าผุด โดยมี บ่อพุน้ าํ ร้ อนหลัก จํานวน 4 บ่ อ บ่ อพุน้ าํ ร้ อนมี อุณหภู มิอยู่
ในช่ ว ง 64-78 องศาเซลเซี ย ส พุ น้ าํ ร้ อนมี กลิ่ น กํา มะถัน เล็ก น้อย กิ จกรรมในแหล่ ง พุ น้ าํ ร้ อ นได้แ ก่ ท่ องเที่ ย ว/
นันทนาการ ชมธารนํ้าร้อน อาบและแช่น้ าํ แร่ แช่หน่อไม้ ต้มไข่
แหล่งพุน้ าํ ร้อนผาบ่อง (C) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ บา้ นผาบ่อง ตําบลผาบ่อง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่ วนตําบลผาบ่อง ลักษณะภูมิประเทศเป็ นหุ บเขาหิ นปูน สี
ขาวเทา มีอายุอยู่ในยุคออร์ โดวิเชี ยน ลักษณะของบ่อพุน้ าํ ร้อนดั้งเดิ มเป็ นแหล่งที่ มีน้ าํ ร้อนผุดขึ้ นมาในพื้ นที่ และ
ชาวบ้านได้สร้างบ่อรองรับนํ้าผุด เป็ นบ่อรู ปแบบสี่ เหลี่ยมขนาดใหญ่เพื่ อรองรั บพุน้ าํ ร้อนจากบ่อเล็กที่ ผุดขึ้ นมา
ตลอดเวลาโดยในบ่ อนํ้าผุดมี อุณหภูมิสูงสุ ดคื อ 62.5 องศาสเซลเซี ยส ส่ วนบ่อรองรับนํ้าผุดมีอุณหภู มิ 45 องสา
เซลเซี ยส พุน้ าํ ร้อนมีกลิ่นกํามะถันบ้างแต่ไม่รุนแรง กิ จกรรมในแหล่งพุน้ าํ ร้อนได้แก่ ท่องเที่ ยว/นันทนาการ ชม
นํ้าพุร้อน แช่และอาบนํ้าแร่ นวดแผนโบราณ
แหล่งพุน้ าํ ร้อนธรรมชาติ ป่าอนุรักษ์ไทรงาม (D) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บา้ นไทรงาม ตําบลนาเติง อําเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่นาํ เติ ง ลักษณะภูมิประเทศเป็ นที่ ราบ
และเนินลอนลาดล้อมรอบด้วยเทือกเขาหิ นปูน มีอายุในยุคออร์โดวิเชียน ลักษณะของบ่อพุน้ าํ ร้อนเป็ นบ่อพุน้ าํ ร้อน
ธรรมชาติ ที่มีน้ าํ ร้อนผุดมาจากพื้นท้องนํ้า มีลกั ษณะเป็ นแอ่งนํ้าขนาดเล็ก มีฝายนํ้าล้นคัน่ เป็ นช่วง ๆ เพื่อให้เกิดการ
ลดหลัน่ เป็ นชั้นคล้ายกับฝายนํ้าล้นเล็ก ๆ พุน้ าํ ร้อนมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 36 องศาเซลเซี ยส พบก๊าซผุดขึ้นมากับนํ้าพุ
ร้อนในปริ มาณไม่มาก ไม่มีกลิ่นกํามะถัน พบแร่ แปรสภาพ คาร์บอเนต กิจกรรมในแหล่งพุน้ าํ ร้อนได้แก่ ท่องเที่ยว/
นันทนาการ เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง แช่และอาบนํ้าแร่
แหล่งพุน้ าํ ร้อนท่าปาย (E) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่ งชาติหว้ ยนํ้าดัง บ้านโป่ งไหม้ ตําบลแม่ฮ้ ี อําเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยพิทกั ษ์อุทยานที่ นด.2 (โป่ งนํ้าร้อน) อุทยานห้วยนํ้าดัง ลักษณะ
ภูมิประเทศเป็ นเทือกเขาของหิ นไบโอไทต์แกรนิ ต สี เทาขาว มีเนื้ อดอกของแร่ เฟลด์สปาร์ มีอายุในยุคไทรแอสซิ ก
ลักษณะของบ่อพุน้ าํ ร้อนนํ้าพุร้อนผุดขึ้ น 2 แห่ ง ห่ างกันประมาณ 400 เมตร วางตัวแนวตะวันออก-ตะวันตก พุน้ าํ
ร้อนไหลเป็ นธารนํ้าร้อนสู่ หว้ ยโป่ งไหม้ บ่อพุน้ าํ ร้อนมีอุณหภูมิอยูใ่ นช่วง 84-95 องศาเชลเซี ยส พบก๊าซผุดขึ้นมากับ
นํ้าพุร้อนเป็ นจํานวนมาก มีกลิ่นกํามะถันรุ นแรง กิจกรรมในแหล่งพุน้ าํ ร้อนได้แก่ ท่องเที่ยว / นันทนาการ ชมนํ้าพุ
ร้อน แช่น้ าํ แร่ ตามลําธาร ต้มไข่
ข้ อมูลสมบัติทางกายภาพและเคมีพร้ อมประโยชน์ และความสําคัญของแหล่ งพุนา้ํ ร้ อน จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ข้อมูลสมบัติทางกายภาพและเคมีพร้อมประโยชน์และความสําคัญของแหล่งพุน้ าํ ร้อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แสดงดัง Table 1 ถึง Table 2 กล่าวโดยสรุ ปดังนี้
แหล่งพุน้ าํ ร้อนทั้ง 5 แหล่ง มีค่าความเป็ นกรดด่างอยูใ่ นช่วง 7.41–8.82 ค่าพีเอชของนํ้าในบ่อพุน้ าํ ร้อนหนัก
ไปทางด่าง ประโยชน์ในการอาบแช่จะช่วยให้ผิวนุ่มและช่วยชะลอการเกิดริ้ วรอย มีค่าโซเดียมอยู่ในช่วง 32.30 ถึง
128.10 มิลลิกรัมต่อลิตร มีประโยชน์ช่วยให้ผิวพรรณเปล่างปลัง่ โดยพบมีค่าสู งในแหล่งพุน้ าํ ร้อนผาบ่อง หนอง
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แห้ง และท่าปาย ตามลําดับ มีค่าโปแทสเซี ยมอยูใ่ นช่วง 3.86 ถึง 30.01 มิลลิกรัมต่อลิตร มีประโยชน์ช่วยรักษาสมดุล
ความเป็ นกรด-ด่างของร่ างกาย และช่วยบํารุ งและควบคุมความชุ่มชื้นของเซลล์ผิว พบมีค่าสู งในแหล่งพุน้ าํ ร้อนผา
บ่อง หนองแห้ง และท่าปาย มีค่าแคลเซี ยมอยู่ในช่วง 2.38 ถึง 87.56 มิลลิกรัมต่อลิตร มีประโยชน์ช่วยปรับสภาพ
ความสมดุ ลของผิวไม่ให้เกิ ดความแห้งกร้ านและช่ วยฟื้ นฟูสภาพผิว พบมี ค่าสู งในแหล่งพุน้ าํ ร้ อนธรรมชาติ ป่า
อนุรักษ์ไทรงาม ผาบ่อง และหนองแห้ง มีค่าแมกนีเซี ยมในช่วง 0.34 ถึง 7.62 มิลลิกรัมต่อลิตร มีประโยชน์ช่วยต้าน
ความเหนื่ อยล้าของผิวและสร้างและซ่ อมแซมเซลล์ผิวที่เสื่ อมสภาพไป พบมีค่าสู งในแหล่งพุน้ าํ ร้อนธรรมชาติ ป่า
อนุรักษ์ไทรงาม ผาบ่อง และแม่อุมลอง และท่าปาย มีค่าซัลเฟตอยูใ่ นช่วง 6.71 ถึง 32.29 มิลลิกรัมต่อลิตร ประโยชน์
ของกํามะถันช่วยรักษาโรคผิวหนัง (สมชัย บวรกิตติ, 2554) พบมีค่าสู งในแหล่งพุน้ าํ ร้อนผาบ่อง ท่าปาย และ แม่อุ
มลอง มีค่าไบคาร์บอเนตอยูใ่ นช่วง 187.88 ถึง 576.06 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วยลดการอักเสบของผิวหนัง พบมีค่าสู งใน
แหล่งพุน้ าํ ร้อนผาบ่อง ธรรมชาติป่าอนุรักษ์ไทรงาม และหนองแห้ง มีค่าคลอไรด์อยูใ่ นช่วง 1.69 ถึง 13.49 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ประโยชน์ช่วยทําความสะอาดผิวได้ลึกถึงรู ขมุ ขน (พานาโซนิค, 2562) พบมีค่าสู งในแหล่งพุน้ าํ ร้อนผาบ่อง
แม่อุมลอง และหนองแห้ง
เมื่อพิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีรวมถึงแร่ ธาตุที่สาํ คัญในแหล่งพุน้ าํ ร้อนแม่ฮ่องสอน พบว่ามีค่า
สู ง เทียบกับแหล่งนํ้าบาดาลอื่น ๆ เมื่อเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานนํ้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริ โภค (กรมทรัพยากรนํ้า
บาดาล, 2551) พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด จึงมีความปลอดภัยเหมาะสมหรับอาบแช่เชิงสุ ขภาพ สอดคล้อง
กับสมชัย บวรกิตติ (2554) ได้กล่าวถึงประโยชน์ในการอาบแช่พุน้ าํ ร้อนไว้ว่า พุน้ าํ ร้อนมีประโยชน์ในการอาบแช่
รักษาโรคปวดประสาท และ โรคปวดข้อ การอาบนํ้าร้อนเป็ นประจําจะช่วยในการฟื้ นฟูสมรรถภาพ การรักษาด้วย
นํ้าอุณภู มิประมาณ 42 องศาเซลเซี ยส จะช่ วยเพิ่ มการไหลเวียนเลื อด มี ผลต่ อการผ่อนคลายความตึ งเครี ยดของ
กล้ามเนื้อ ช่วยกระตุน้ สภาพของร่ างกาย ทําให้ร่างกายปลอดโปร่ ง และ การอาบแช่น้ าํ ร้อนทําให้รูขมุ ขนของร่ างกาย
เปิ ดกว้างและเป็ นการทําความสะอาดรู ขุมขน และช่วยให้แร่ ธาตุในนํ้าไหลเข้าทางรู ขุมขนเข้าไปในร่ างกาย ทําให้
ร่ างกายกระปรี้ กระเปร่ า ลดความเครี ยด และเกิดสมดุลในระบบประสาท (Simon et al., 2019) การที่แร่ ธาตุในพุน้ าํ
ร้อนจะซึ มผ่านรู ขมุ ขนเข้าไปในร่ างกายได้ กินเวลาแช่นาน 6–7 ชัว่ โมง อย่างไรก็ตามอาจมีโทษจากการอาบแช่พุน้ าํ
ร้อนจากการติดเชื้อลีจิโอเนลลา ซึ่ งก่อให้เกิดโรคปอดลีจิโอเนลลาและพบเชื่ออะมีบาเสรี (นี กลอเรี ยและอะแคนธา
มีบา) เป็ นเชื้อก่อโรคสมองอักเสบ ข้อห้ามสําหรับบุคคบางประเภทที่ไม่ควรอาบแช่พุน้ าํ ร้อน เช่น ผูป้ ่ ายภาวะหัวใจ
ล้มเหลว โรคตับแข็งระยะสุ ดท้าย วัณโรคปอดระยะกัมมันต์ โรคอัมพาตรุ นแรง โรคซึ มเศร้ารุ นแรง และ หญิงมี
ครรภ์ เป็ นต้น
Table 1 Physical-chemical properties analysis and usage of the 5 hot springs in Mae Hong Sorn Province
Item

Parameter

1
2
3
4

pH
Temperature (°C)
Sodium (mg/l)
Potassium (mg/l)

Mae Um Long
8.29±0.04
78.50±0.3
63.86±1.5
9.08±0.18

Nong Haeng
8.06±0.02
78.00±0.2
111.33±1.0
16.04±0.09
1042

Hot Spring
Pha Bong
7.41±0.16
62.50±0.5
128.10±4.4
30.01±0.99

Sai Ngam
7.71±0.07
36.00±0.5
32.30±2.8
4.73±0.31

Tha Pai
8.82±0.02
95.00±0.5
79.02±1.6
3.86±0.31
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Table 1 (continued).
Item

Parameter

5
6
7
8
9
10

Calcium (mg/l)
Magnesium (mg/l)
Sulphate (mg/l)
Carbonate (mg/l)
Bicarbonate (mg/l)
Chloride (mg/l)

Mae Um Long
8.97±0.07
2.68±0.07
12.16±0.24
ND
266.45±6.5
6.89±0.23

Hot Spring
Pha Bong
57.68±0.58
4.58±0.43
32.29±0.75
ND
567.06±7.2
13.49±0.34

Nong Haeng
9.15±0.21
2.08±0.02
12.28±0.22
ND
427.00±3.2
4.22±0.14

Sai Ngam
87.56±0.76
7.62±0.06
6.71±0.31
ND
481.66±8.7
3.44±0.09

Tha Pai
2.38±0.32
0.34±0.05
12.84±0.3
8.40±0.6
187.88±6.1
1.69±0.02

Note: ND = not detected
Table 2 Heavy metals and fluoride analysis in dry season of the 5 hot springs in Mae Hong Sorn Province
Item

Parameter

Hot Spring
Pha Bong Sai Ngam

Mae Um
Long

Nong Haeng

Tha Pai

0.091±0.00
4
ND

0.210±0.010

0.265±0.010

0.019±0.001

0.008±0.002

0.006±0.001

ND

ND

ND

Permissible
Limit

1

Arsenic (mg/l)

2

Cadmium (mg/l)

4

Copper (mg/l)

ND

0.005±0.001

0.004±0.001

0.002±0.0001

0.005±0.001

5

Mercury (mg/l)

0.011±0.00
1

0.009±0.0005

0.054±0.001

0.001±0.0001

0.002±0.0001

6

Manganese (mg/l)

ND

0.058±0.001

ND

ND

ND

7

Nickle (mg/l)

ND

ND

ND

ND

0.090±0.005

8

Lead (mg/l)

ND

ND

0.030±0.005

0.270±0.004

9

Selenium ((mg/l)

0.860±0.00
5
ND

0.004±0.0003

ND

ND

ND

10

Zinc (mg/l)

ND

ND

ND

ND

ND

11

Aluminum (mg/l)

0.102±0.001

ND

0.134±0.002

0.123±0.002

12

Barium (mg/l)

0.587±0.003

0.250±0.004

ND

ND

No guideline

13
14

Fluoride (mg/l)
Iron (mg/l)

9.90±0.05
ND

9.90±0.05
0.124±0.002

1.73±0.01
0.117±0.002

13.90±0.05
0.083±0.003

* less than 0.7
* less than 0.5

15

Titanium (mg/l)

0.186±0.00
1
0.092±0.00
1
11.70±0.05
0.221±0.00
3
0.011±0.00
2

*0
** less than 0.01
*0
** less than 0.01
* less than 5.0
** less than 5.0
No guideline

0.009±0.001

0.009±0.001

0.007±0.001

0.009±0.001

No guideline
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*0
** less than 0.01
*0
** less than
0.003
* less than 1.0
** less than 1.0
*0
** less than
0.001
* less than 0.3
** less than 0.05
** less than 0.02

Maximum
permissibl
e Limit
*0.05
*0.01

*1.5
*0.001

*0.5
No
relaxation
*0.05
*0.01
*15.0
No
guideline
No
guideline
*1.0
*1.0
No
guideline
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Notes: *Groundwater Quality Standard (Department of Groundwater Resources, 2008), **Groundwater Quality
Standard (Pollution Control Department, 2000)
ผลการวิเคราะห์โลหะและอโลหะ ที่ดาํ เนินการเก็บตัวอย่างในช่วงฤดูแล้ง พบว่า มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตฐาน
นํ้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริ โภค (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551) เกื อบทั้งหมด ยกเว้นปริ มาณความเข้มข้นของ
สารหนู ปรอท และ ฟลูออไรต์ พบค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานนํ้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริ โภคทุกตัวอย่าง ส่ วนปริ มาณ
ความเข้มข้นของตะกัว่ ตรวจพบเฉพาะตัวอย่างพุน้ าํ ร้อนแม่อุมลอง และ พุน้ าํ ร้อนท่าปาย มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
นํ้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริ โภค นอกจากนี้ พบอีกว่าปริ มาณความข้มข้นของฟลูออไรต์ อะลูมินมั และ แบเรี ยมมี
ความสัมพันธ์กบั ลักษณะธรณี วิทยาแหล่งแร่ โดยฟลูออไรต์พบมีความสัมพันธ์กบั แหล่งพุน้ าํ ร้อนทั้ง 5 แหล่ง อะลู
มินมั มีความสัมพันธ์กบั ธรณี วิทยาแหล่งแร่ บริ เวณพุน้ าํ ร้อนแม่อุมลอง หนองแห้ง ธรรมชาติป่าอนุรักษ์ไทรงามและ
ท่าปาย ส่ วนแบเรี ยมมีความสัมพันธ์กบั ธรณี วิทยาแหล่งแร่ บริ เวณพุน้ าํ ร้อนแม่อุมลอง พุน้ าํ ร้อนหนองแห้ง และ พุ
นํ้าร้อนผาบ่อง
กล่าวโดยสรุ ปแหล่งพุน้ าํ ร้อนแม่อุมลอง หนองแห้ง ผาบ่อง ธรรมชาติป่าอนุรักษ์ไทรงาม และ ท่าป่ าย มี
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่เหมาะสมสําหรับการอาบแช่ อย่างไรก็ตามพบว่าปริ มาณสารหนู ปรอท ตะกัว่ และ
ฟลูออไรด์ เกินเกณฑ์มาตรฐานนํ้าบาดาล เมื่อพิจารณาในแง่ประโยชน์การอาบแช่ของแหล่งพุน้ าํ ร้อน ทั้ง 5 แหล่ง
และเส้นทางการสัมผัสเข้าสู่ ร่างกายมนุษย์ของสารเหล่านี้ พบว่า เกิดได้จากการกินอาหารและดื่มนํ้าที่ปนเปื้ อน การ
หายใจที่มีฝนละอองปนเปื
ุ่
้ อน และการดูดซึ มทางผิวหนัง (Engwa et al., 2019; Jaishankar et al., 2014; Osman et al.,
2019; Simon et al., 2019) พุน้ าํ ร้อนทั้ง 4 แหล่ง ยกเว้น แหล่งธรรมชาติป่าอนุรักษ์ไทรงาม มีอุณหภูมิสูง เมื่อจะอาบ
แช่ตอ้ งมีการผสมกับนํ้าเย็น เพื่อปรับสภาพอุณหภูมิให้เหมาะสําหรับการอาบแช่ ดังนั้นสารปนเปื้ อนจะถูกเจื อจาง
ลงมาระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากการอาบแช่พุน้ าํ ร้อนทั้ง 5 แหล่ง ต้องพิจารณาเส้นทางการสัมผัส
การปนเปื้ อน ปริ มาณสารปนเปื้ อนที่ สัมผัส และระยะเวลาการสัมผัสร่ วมด้วย ดังนั้นการจัดการเชิ งท่องเที่ ยวเชิ ง
สุ ขภาพในแหล่งพุน้ าํ ร้อน 5 แหล่ง จึ งมีความเหมาะสมสําหรับพัฒนากิ จกรรมการอาบแช่ เชิ งรักษาสุ ขภาพแต่ไม่
เหมาะสมสําหรับบริ โภค ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Sudjaroen et al., 2017 ซึ่ งได้ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ
และเคมีแหล่งพุน้ าํ ร้อนจังหวัดระนองและตรวจพบว่ามีการปนเปื้ อนของโละหะหนัก จึงเสนอแนะกิจกรรมอาบแช่
ในพื้นที่เท่านั้น

สรุ ป

แหล่งพุน้ าํ ร้อนแม่อุมลอง หนองแห้ง ผาบ่อง ธรรมชาติป่าอนุรักษ์ไทรงาม และ ท่าป่ าย มีความเหมาะสม
สําหรับพัฒนากิ จกรรมการอาบแช่ เชิ งรั กษาสุ ขภาพและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่ แต่ไม่เหมาะสําหรั บการ
พัฒนาเพื่อบริ โภค
ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการตรวจติดตามและเฝ้าระวังสารปนเปื้ อนต่าง ๆ เหล่านี้ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ในช่วงฤดู
ฝนและฤดูแล้ง และเพิ่มการตรวจติดตามคุณภาพนํ้าทางชีวภาพในแหล่งพุน้ าํ ร้อนที่มีการอาบแช่เป็ นกลุ่มใหญ่ เพื่อ
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เฝ้ าระวังการปนเปื้ อน และควรติ ดป้ ายแนะนะวิธีการอาบแช่ ในแหล่งพุน้ าํ ร้อนตลอดจนวิธีการป้ องกันอันตรายที่
เกิ ดจากการอาบแช่ ทั้งในแง่มุมวิธีการอาบแช่ ให้ได้ประโยชน์ การป้ องกันตนเองจากการอาบแช่ ไม่ดื่ม ไม่กลื น
พุน้ าํ ร้อนระหว่างอาบแช่ รวมทั้งการทําความสะอาดร่ างกาย หลังเสร็ จสิ้ นการอาบแช่
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รายงานการวิจยั ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุ นทุนการวิจยั จากสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มวิทยาศาสตร์
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The utilization of high quality bamboo charcoal as an adsorbent for improving the
quality of undistilled whisky
Khin Moe Moe Htet*, Pongsak Hengniran
Department of Forest Products, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand.
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Abstract
Bamboo charcoal is the carbonaceous residue which is left after heating bamboo in the
absence of oxygen. Thanks to its extra-ordinarily large surface area, this can be used as
adsorbents for purifying desired fluids. In this research, three types of bamboo charcoal were
applied for filtering Thai whisky in order to improve its qualities to meet a new market
opportunity by applying a simply inexpensive process. The properties of three types of bamboo
charcoal were tested to perform the whisky filtration process and to optimize the process
condition–according to Thai Industrial Standard for local whisky from Phrae province. The
approximate analysis showed the fixed carbon content of three bamboo charcoals were
statistically significant difference (p = 0.037), however their specific surface areas did not show
any significant difference. Results of the filtration process showed that the charcoal species I
and II could reduce most ester, fusel oil, and acid content in the raw whisky. As for taste tests
by volunteers, the filtered whisky offered the better flavor and smell, with no cloudiness. This
confirms that the bamboo charcoal has an intriguingly effect on the property and taste of Thai
whisky, and therefore, it is expected to share the market from popular imported whisky.
Keywords: Bamboo Charcoal, Distillation, Whisky filtration
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Introduction
After about 3–5 years plantation, suitable bamboo can be harvested for utilization in a
variety of ways. As for the high quality charcoal production, the bamboo was carbonized in the
specific kilns at high temperatures ranging between 800 and 1200℃. Without any specific
action, the fine and tasteless black powder from bamboo charcoal is an excellent adsorbent for
many toxics, gases and drugs. In the case of bamboo charcoal, it has much higher absorptivity
because it has a very high specific surface area of about 150–400 m2/g, approximately 2–3
times in comparison with that of wood charcoal (Kaur et al., 2018).
Bamboo charcoal which is porous carbon-based materials has high thermal and
chemical stability and excellent adsorption capacity. Different functional groups of bamboo
charcoal can make difference in adsorption capacities of bamboo charcoal with micropore,
mesopore and macropore distributions. Bamboo charcoal which has high specific area and high
porosity can reduce carbon dioxide emissions (Huang et al., 2014).
Bamboo charcoals have been widely used as adsorbents for the removal of
contaminating organic compounds in the treatment of liquids (Bharadwaj, 2015). Especially,
they are used to remove undesirable products including in the whisky formed during its
fermentation process (Fallin, 1942). There are a large number of bamboo species in tropical
countries. Among them, species of Thyrsostachys, Bambusa and Dendrocalamus are many in
Thailand. Therefore, producing bamboo charcoal from these available bamboos is easy and
cost-effective (Visuphaka, 1985).
In this research, three types of bamboo charcoal were applied in the filtration process
for local Thai whiskies to enhance their qualities, especially taste property. The raw whisky for
our experimental was local sticky rice whisky, one of the most popular spirits in Thailand, from
Phrae province. Having strong smell, unpleasant flavor, and cloudiness are the main current
disadvantage situations that make this local spirit facing limited number of customers.
Therefore, the quality of this whisky has been needed to improve for a new market opportunity
by applying simply inexpensive processes for keeping the selling price. Filtering this local
sticky rice whisky through the bamboo activated charcoal will selectively reduce the original
organoleptic characteristics of used raw materials and improve the quality of whisky (Siříšťová
et al., 2012).
The optimization condition for sticky rice whisky filtration through bamboo charcoal
needs to be studied. In this research, three types of bamboo charcoal are tested. Among them,
the first one (species I) is from the laboratory of the department of forest products, Faculty of
Forestry, Kasetsart University. The second one (species II) from the commercial private
company and the last one is the bamboo charcoal from local made (species III). Three types of
bamboo charcoal are obtained from only Dendrocalamus asper species. The properties of
bamboo charcoal were tested and the optimization condition of the sticky rice whisky filtering
through bamboo charcoal was observed with the different flow rate of rice whisky in the
filtering apparatus.
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Materials and Methods
The materials used in this research are analytical balance, crucible, high heating
furnaces, ovens, spectrophotometer, fine grinder, Whatman filter paper, carbon filtering
apparatus, local sticky rice whisky, and bamboo charcoal particles from Dendrocalamus asper.
Firstly, the properties of bamboo charcoal are tested by the respective standard methods. The
test method includes Approximate analysis and Methylene blue. Then, the whisky filtration
process is carried out.
Approximate analysis
Moisture content
Moisture content of bamboo charcoal is analyzed according to ASTM D 2867–04
(American Society, 1998). The sample is weighed before putting in the oven and then heated
at 103 ± 2 degrees Celsius for the period of 24 hours. Then bring out the scale to calculate the
amount of moisture.
Volatile matter
Volatile Matter test is carried out according to ASTM D 5832–98 (American Society,
1998). It is analyzed by placing a 1 g of sample to the furnace at a temperature of 950 ± 20
degrees Celsius for 7 minutes, then weighing to know the lost weight and calculate the amount
of volatile matter.
Ash content
Ash content is analyzed according to the ASTM 2866-94 standard (American Society,
1998). The sample size is 1 gram. The crucible is not closed and burn at 500 degrees Celsius
for 30 minutes and increases temperature to 750 ± 25 degrees Celsius. Keep the duration for 3
hours. Then move out and weigh the samples to calculate the amount of ash.
Fixed carbon
Fixed Carbon is calculated from testing moisture content, volatile substance and
amount of ash. Then, the value of the amount of fixed carbon will be obtained.
Fixed Carbon content (%) = 100 – (Moisture content (%) + Volatile substance content
(%) + Quantity of ash (%))

Methylene blue
This test is analyzed according to the estimation of surface area and pore volume of
activated carbons by methylene blue (Nunes et al., 2011).
Whisky filtration
Testing characteristic of whisky
Before and filtering whisky, the characteristics of whisky is checked out by the
following seven methods according to Thai Industrial Standard for local whisky: (1)
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Determination of degree of alcohol in sample liquors using Hydrometer method; (2)
Determination of Aldehyde content in sample liquors using titrimetric method; (3)
Determination of Ester content in sample liquors using titrimetric method; (4) Determination
of Fusel oil in sample liquors using spectrophotometric method; (5) pH measurement for
sample liquors and; (6) Determination of acid content (%) in sample liquors using titrimetric
method
Whisky filtering process
As shown in figure 1, the whisky filtering process is performed by the filtering device
where three species of bamboo charcoal are packed each per one filtration process. The raw
whisky is flowed through the bamboo charcoal particles by applying metering pump for
controlling the flow rate of 10ml/min and 20ml/min. The temperature inside the filtering device
must not be greater than 20℃ and the input and output whisky is also kept under the
temperature of 20℃ because the alcohol can volatile over this high temperature.
The output whisky is filtered again by the Whatman filter paper for removing bamboo
charcoal particles. Then, the resulted product is checked out by the whisky testing method and
sensory analysis as mentioned above. The sensory analysis is made by preparing the
questionnaire and interviewing the volunteers. The difference between the characteristics of
whisky before and after filtering whisky was compared.

4

1

3

2

Fig. 1 Whisky Filtering Apparatus (1– filtration charcoal column, 2– output whisky, 3– input
whisky, 4– metering pump)
Statistical analyses
Result data were analyzed using one-way analysis of variance with significance tested
at p < 0.05 for the properties of bamboo charcoal and characteristics of whisky. All statistical
analyses were performed using the SPSS software.
Results and Discussion
Approximate analysis of bamboo charcoal
The results of approximate analysis statistically show that the mean amounts (±SD) of
the fixed carbon content of three types of bamboo charcoal were 74.76 ± 0.81%, 73.68 ± 2.02%
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and 68.44 ± 3.52% respectively. The detailed of their mean values and statistically significant
differences are shown in Table 1.
Table 1 Mean Difference of fixed carbon content of three types of bamboo charcoal
Types of charcoal
Fixed carbon content (mean±SD)
Charcoal 1
74.76 ± 0.81a
Charcoal 2
73.68 ± 2.02a
Charcoal 3
68.44 ± 3.52b
Note: mean values superscripted with different lowercase superscript letters indicate
significant differences (p < 0.05) between groups
Methylene blue test
Methylene blue test resulted the estimation of the surface area of three types of bamboo
charcoal so called methylene blue number. The mean values (±SD) of the methylene blue
number are shown in table 2. There is no significant difference between the mean values.
Table 2 Mean differences of methylene blue number of three types of bamboo charcoal
Types of charcoal
Methylene blue no. (mean±SD)
Charcoal 1
2.43 ± 0.21a
Charcoal 2
2.42 ± 0.20a
Charcoal 3
2.49 ± 0.02a
Comparison of the characteristics of whisky
As mentioned in the method, three types of bamboo charcoal and two different flow
rates were used for filtering whisky. Then, the characteristics of whisky before and after
filtration is checked out by seven standards from testing characteristic of whisky. The whisky
before filtration is considered as control and those after filtration is considered as six different
treatments (three types of bamboo charcoal x two different flow rates). Seven different results
of whisky characteristics are compared and analysis by one-way ANOVA. The mean values
show statistically significant different except the amount of aldehyde. The results with their
significant difference are shown in the following figures:
35

Alcohol%

30

a

25

b

ab

S1,10

S1,30

20

b

b

S = Species
10 = 10ml/min
30 = 30ml/min
b
b

15
10
5
0

control

S2,10 S2,30
Treatments

S3,10

S3,30

Fig. 2 Mean values of Alcohol% in control and six treatments: Different lowercase letters in
the figure indicate significant difference p < 0.05
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150
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S3,10

S3,30

b

b

control

b

S1,30
S2,10
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S2,30

Fusel Oil (MG/DM3)

Fig. 3 Mean values of Ester content in control and six treatments: Different lowercase letters
in the figure indicate significant difference p < 0.05
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Fig. 4 Mean values of Fusel oil content in control and six treatments: Different lowercase
letters in the figure indicate significant difference p < 0.05
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Fig. 5 Mean values of pH in control and six treatments: Different lowercase letters in the
figure indicate significant difference p < 0.05
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b

b
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b

b

S2,10
S2,30
Treatments

b

b

S3,10

S3,30

Fig. 6 Mean values of Acid% in control and six treatments: Different lowercase letters in the
figure indicate significant difference p < 0.05
The vascular bundles of the bamboo charcoal are arranged in various sizes. The pore
characteristics of this material can be macropore (> 50 nm), mesopore (2–50 nm) or micropore
(< 2nm). This pore characteristic and the resistant coefficient of this material are affected by
the temperature of carbonization process. As the temperature increases, the material will
change from insulator to semiconductor or even to conductor, while the pore size is getting
bigger. Thus, bamboo charcoal has the ability to absorb chemicals and substances from air and
water. This excellent adsorption property is contributed by the van der Waals force (Isa et al.,
2016). According to the results, the porosity of bamboo charcoal could adsorb ester, fusel oil
and acid included in the sticky rice whisky and could reduce the percentage of alcohol.
Sensory analysis of whisky
The sensory analysis of whisky is tested by preparing questionnaire for the volunteers
who taste the filtered and unfiltered whisky. They responded that the color of the whisky was
unchanged and still clear after filtration, the odor of the unfiltered whisky was stronger than
the filtered one, the taste of the filtered whisky was more preferable, and the quality of the
filtered whisky was better. Moreover, they found cloudiness in unfiltered whisky but it was
disappeared in filtered ones.
The research paper about filtration of vodka through charcoal also mentioned that the
evaluators preferred samples that were subjected to filtration using the charcoal filled column;
furthermore, slightly better rating scored the samples filtered at higher flow rates (Siříšťová
et al., 2012).
As conclusion, Species 1 with 30ml/min reduces most alcohol% among all treatments.
Species 1 with 10ml/min reduces most ester content; Species 2 with 30ml/min reduces most
fusel oil; Species 1 with 10ml/min gives the highest pH value; Species 1 with 10ml/min,
Species 1 with 30ml/min and Species 2 with 30ml/min reduces most acid content among other
methods. It is assumed that reducing alcohol% is negative effect because the consumer might
not like spirit with low alcohol%. For ester, fusel oil and acid, reducing their content is the
positive effect because the more they contained, the more adverse effects consumers
experienced. The literature about filtration of vodka through charcoal also described that the
filtered vodka resulted in low alcohol% and reduced ester and acid content (Siříšťová et al.,
2012).
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Effects of fertilizer applying methods on the nutrient retention in soil and yield of rubber latex
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ศึกษาผลของรู ปแบบการให้ปยเคมี
ุ๋
แก่ยางพาราบนพื้นที่ราบตีนเขา บนเขา และเชิงเขา ระหว่างการให้ปุ๋ย
แบบหว่านและการฝั งกลบที่ความลึก 15 เซนติเมตร โดยปริ มาณปุ๋ ยอ้างอิงตามตารางค่าแนะนําของสถาบันวิจยั ยาง กรม
วิชาการเกษตร ผลการศึ กษาพบว่าการให้ปุ๋ยแบบฝังกลบให้ผลผลิตของนํ้ายางสู งกว่าแบบหว่าน และไม่ใส่ ปุ๋ย มีค่าเฉลี่ย
ระหว่า ง 38–47 45–77 และ 16–35 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ตามลํา ดับ และพบว่า การให้ ปุ๋ ยแบบฝั ง กลบมี ป ริ ม าณธาตุ อ าหาร
(ไนโตรเจนทั้งหมด และฟอสฟอรัสทั้งหมด) สะสมในดินน้อยกว่าการใส่ ปุ๋ยแบบหว่าน โดยพบว่า ปริ มาณผลผลิตนํ้ายาง
แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติระหว่าง รู ปแบบการให้ปุ๋ย และลักษณะภูมิประเทศ (p-value < .05) ส่ วนปริ มาณ
สารอาหารคงเหลือในดิ น ส่ วนใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทั้งวิธีการให้ปุ๋ย ความลึกของดิน และสภาพภูมิ
ประเทศ และพบว่า ผลผลิ ต นํ้า ยางมี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นเชิ ง เส้น ตรงแบบผกผัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ยิ่ง กับ ปริ ม าณคงเหลื อ
อินทรี ยวัตถุในดิน (r = -0.286, p-value = .003) และมีความสัมพันธ์แบบตามกับค่าการนําไฟฟ้า (r = 0.415, p-value = .000)
คําสําคัญ: ผลผลิตนํ้ายางพารา, ยางพารา, รู ปแบบการให้ปุ๋ย, สารอาหารในดิน

Abstract

Effect of the fertilizer applying methods; spreading and hole buried (at 15 cm depth) applying methods on the
rubber plantation was studied. The amount of fertilizer was based on the recommended guideline of the Rubber Research
Institute, Department of Agriculture, with planted on 3 different topographies: foothill, hilltop, and valley. The results
showed that the hole buried method gave significantly higher yields of latex than that of spreading and without applying
fertilizer; 45–77, 45–77, and 16–35 kg/rai, respectively. Furthermore, hole buried applying method resulted in significantly
less residual of soil nutrient (TN and TP) than that of the others. Additionally, latex yield was significantly different within
the treatment of application and topographies. Most of residual nutrients were also significantly different among treatments
of application, topographies, and soil depths (p-value < .05). Moreover, latex yield was significantly inversely negatively
correlated with soil organic matter content (r = -0.286, p-value = .003), and was positively correlated with soil electrical
conductivity (r = 0.415, p-value = .000)
Keywords: fertilizer applying methods, latex production, rubber tree, soil nutrient
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คํานํา

อาชี พกรี ดยางพาราถือเป็ นอีกอาชี พหนึ่ งที่ ได้รับความสนใจจากเกษตรกรชาวจังหวัดเชี ยงราย เกษตรกร
จํานวนมาก ได้หันมาปลูกยางพารา เนื่ องจากอาชี พนี้ ทาํ ให้เกษตรกรมี รายได้เพิ่ มขึ้ น (การยางแห่ งประเทศไทย
จังหวัดเชียงราย, 2560) แต่การปลูกยางพาราเพื่อให้ได้ผลผลิตดีตอ้ งคํานึ งถึงปั จจัยหลาย ๆ ด้านเช่น ความเหมาะสม
ของพื้นที่ พันธุ์ยาง และการเลือกใส่ ปุ๋ยให้เหมาะสม (สิ ทธิ ชยั , 2556) เพราะปุ๋ ยเป็ นปั จจัยการผลิตที่สาํ คัญที่ช่วยให้
ยางพาราโตเร็ ว ให้ปริ มาณนํ้ายางดี ดังนั้นเกษตรกรควรมีความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่
เพาะปลูก โดยเฉพาะธาตุ ปุ๋ยหลักอันได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และโพแทสเซี ยม เพื่ อใส่ ปุ๋ยให้ตรงกับความ
ต้องการของดินทําให้ปุ๋ยมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด (นุชนารถ, 2551) หากใส่ ปุ๋ยในปริ มาณที่มากเกิ นไปนอกจากจะ
สู ญเสี ยค่าใช้จ่ายแล้ว ทําให้สมดุลของธาตุอาหารเปลี่ยนไปปริ มาณปุ๋ ยที่ ไม่ถูกพืชนําไปใช้อาจจะตกค้างจนทําให้
เกิ ดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม (ณัฏฐิ ณี, 2551) ตามมาได้อีกด้วย จากงานวิจยั ที่ ผ่านมาพบว่าการใส่ ปุ๋ยยางพารา
ในช่ วงเปิ ดกรี ดตามค่าวิเคราะห์ดินทําให้ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้ นและลดค่าปุ๋ ยลงได้ (นุ ชนารถ, 2551) นอกจากนี้
หากใส่ ปุ๋ยยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดินแก่พาราก่อนเปิ ดกรี ดทําให้ยางพาราโตเร็ วและเปิ ดกรี ดได้เร็ วขึ้นประมาณ 3–
5 เดือน (สิ ทธิ ชยั , 2556)
หลักการใส่ ปุ๋ยเคมีเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพอย่างเต็มที่น้ นั ต้องคํานึ งถึงลักษณะดิน ปริ มาณปุ๋ ย ช่วงเวลาที่
เหมาะสม และวิธีการใส่ ปุ๋ย (คณาจารย์ภาคปฐพีวิทยา, 2544) ซึ่ งการวิเคราะห์ค่าสารอาหารดินในแปลงปลูกทําให้
สามารถประเมินปริ มาณปุ๋ ยได้ ระยะเวลาใส่ ปุ๋ยสําหรับยางพาราที่ เปิ ดกรี ดแล้วคื อ ช่ วงต้นและปลายฤดูฝน โดย
วิธีการใส่ ปุ๋ยหลัก ๆ มี 2 วิธี วีธีแรกคือการหว่านปุ๋ ยและการฝังกลบปุ๋ ยลงไปในดิน กล่าวคือ การหว่านปุ๋ ยจะทําให้
ปุ๋ ยกระจายตัวในดินอย่างสมํ่าเสมอ วิธีน้ ี มีขอ้ ดีคือทําได้ง่าย กระจายตัวในดินได้ดีและไม่ตอ้ งใช้เครื่ องมือราคาแพง
ส่ วนข้อเสี ยคือปุ๋ ยอาจเกิดการชะล้างออกจากหน้าดินได้ง่าย ซึ่ งการให้ปุ๋ยแบบหว่านเหมาะกับพืชที่มีระบบรากตื้ น
วิธีที่สองคือการใส่ ปุ๋ยแบบฝังกลบ วิธีการนี้จะช่วยให้การกระจายที่ดีข้ ึนของปุ๋ ยในดินเขตรากพืชที่จะดูดซึ มได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้ไนโตรเจนและป้องกันการสู ญเสี ยของสารอาหาร โดยการถูกชะล้าง
ได้อีกทางหนึ่ ง นอกจากนี้ ยงั พบว่าลักษณะภู มิประเทศมีผลต่ อปริ มาณการเคลื่ อนย้ายสารอาหารในดิ น พื้นที่ ที่มี
ความชันมากมักจะประสบปั ญหาการกร่ อนของหน้าดิ น โดยเฉพาะในช่ วงฤดู ฝนสารอาหารในดิ นจะถูกนํ้าชะ
เคลื่อนที่จากที่สูงสู่ พ้ืนที่ต่าํ ลง จากการศึกษาของ Zhang et al.(2011) พบว่าพื้นที่ที่มีความชันมากกว่า 5% มีปริ มาณ
สารอาหารคงเหลื อในดิ น (OM, TN และ TP) ตํ่ากว่าพื้ นที่ ที่มีความชัน 0–5% และพื้ นที่ บนเขามี โ อกาศสู ญ เสี ย
อินทรี ยวัตถุและไนโตรเจนได้มากที่สุด โดยมักจะเคลื่อนย้ายมาสะสมบริ เวณเชิงเขา (Zhang et al., 2015)
สําหรับงานวิจยั นี้ มุ่งเน้นศึกษาวิธีการใส่ ปุ๋ยเคมีแก่ยางพาราตามตารางค่าวิเคราะห์ดินสําหรับยางพาราหลัง
เปิ ดกรี ดแล้วตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร โดยมีวิธีการใส่ ปุ๋ยแบบหว่านและแบบฝังกลบในสวนยางพาราที่
มีลกั ษณะภูมิประเทศแตกต่างกัน คือ พื้นที่ราบตีนเขา พื้นที่ราบบนเขา และพื้นที่เชิงเขา ในตําบลผางาม อําเภอเวียง
ชัย จังหวัดเชี ยงราย เพื่อศึ กษาเปรี ยบเที ยบการคงเหลือของธาตุอาหารในดิ นและผลผลิตของนํ้ายางพารา ทั้งนี้ ผล
การศึ กษาจะได้เป็ นประโยชน์ในการแนะนําให้เกษตรกรในพื้นที่ ใช้เป็ นทางเลือกในการดูแลรักษาสวนยางพารา
ต่อไป

1055

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ที่ศึกษา
เลือกแปลงปลูกยางพาราจํานวน 3 แปลงตามลักษณะภูมิประเทศ คื อ แปลงที่ 1 พื้นที่ ราบตี นเขา (UTM
47N; X = 608481, Y = 2196922) ความชัน 5–7 % แปลงที่ 2 พื้นที่ บนเขา (UTM 47N; X = 608675, Y = 2197154)
ความชัน 3–7 % แปลงที่ 3 พื้นที่ เชิ งเขา (UTM 47N; X = 610284, Y = 2195522) ความชัน 16–20 % แปลงทดลอง
ทั้งหมดตั้งอยูใ่ นเขตตําบลผางาม อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยยางพารามีสายพันธุ์เดียวกันคือ RRIM 600 การ
เจริ ญเติบโตของยางพาราสมํ่าเสมอ ซึ่ งอยูใ่ นช่วงเปิ ดกรี ด (อายุ 14 ปี )
แผนการทดลอง
ออกแบบการทดลองในแต่ละแปลงแบบบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) จํานวน 3 ทรี ตเมนท์ คือ การใส่ ปุ๋ยแบบ
หว่านระหว่างแถว แบบฝังกลบระหว่างแถว และชุดควบคุมที่ไม่มีการใส่ ปุ๋ย โดยศึกษาข้อมูลจากยางพาราจํานวน 8
แถว (2 แถว/ทรี ตเมนต์ + แนวกันชน 2 แถว) แถวละ 36 ต้น โดยลักษณะภูมิประเทศ คือ พื้นที่ราบตีนเขา พื้นที่ราบ
บนเขา และพื้นที่เชิงเขา เป็ น block จํานวน 3 ซํ้า เก็บตัวอย่างดินเพื่อทดสอบลักษณะสมบัติดินทางกายภาพ-เคมีของ
ดิน 2 ครั้ง คือ ก่อนการใส่ ปุ๋ยเพื่อหาปริ มาณการใส่ ปุ๋ยตามตารางค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร และหลังการ
ใส่ ปุ๋ยเป็ นเวลา 45 วัน จุดเก็บตัวอย่างในแต่ละทรี ตเมนต์กระจายสลับกันแบบฟั นปลา จํานวน 4 จุด/ทรี ตเมนต์ ที่
ระดับความลึ ก 0–5 เซนติ เมตร > 5–15 เซนติ เมตร และ > 15–30 เซนติ เมตร จํานวนตัวอย่า งดิ นก่ อนการใส่ ปุ๋ย
เท่ากับ 3 แปลง × 4 จุดเก็บตัวอย่าง × 3 ระดับความลึก เท่ากับ 36 ตัวอย่าง และ จํานวนตัวอย่างดิ นหลังการใส่ ปุ๋ย
เท่ากับ 3 แปลง × 3 รู ปแบบการใส่ ปุ๋ย × 4 จุดเก็บตัวอย่าง × 3 ระดับความลึก เท่ากับ 108 ตัวอย่าง และเก็บข้อมูล
ปริ มาณผลผลิตยางพาราในเป็ นระยะเวลา 6 เดือน ช่วงเดือน กันยายน พ.ศ. 2562–กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
การใส่ ปุ๋ยแบบหว่านระหว่างแถว 2 แถว เว้นระยะที่ ไม่ใส่ ปุ๋ย 2 แถว และการใส่ ปุ๋ยแบบฝั งกลบที่ ระดับ
ความลึก 15 เซนติเมตร โดยขุดหลุมห่ างจากต้นระหว่างแถวระยะ 1 เมตร ขนาดความกว้างของหลุม 1×1 เมตร ทํา
การโรยปุ๋ ยให้กระจายทัว่ หลุมเท่า ๆ กันแล้วเอาดินที่ขดุ ขึ้นมาถมกลบเหมือนเดิม
การวิเคราะห์ ตัวอย่ าง
นําตัวอย่างดิ นที่ เก็บได้มาวิเคราะห์ในห้องปฏิ บตั ิ การ โดยต้องตากดิ นผึ่งลมให้แห้ง จากนั้นบดและร่ อน
ผ่านตะแกรงแยกขนาด 2 มิลลิเมตร และ เก็บใส่ ถุงพลาสติ กและนําไปแช่ แข็งที่ อุณหภูมิ –20 องศาเซลเซี ยส เพื่อ
นําไปใช้ในการวิเคราะห์ลกั ษณะสมบัติดินทางกายภาพ-เคมีของดิน ดังนี้ ค่าปฏิกิริยาดิน (pH) (นํ้า:ดิน; 5:1) ค่าการ
นําไฟฟ้า (Electrical conductivity; EC) (นํ้า:ดิน; 5:1) อินทรี ยวัตถุ (Organic matter; OM) (จําเป็ น, 2547) ไนโตรเจน
ทั้งหมด (Total nitrogen; TN) (Black, 1965) และ ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total phosphorus; TP) (Black, 1965)
ปริ มาณผลผลิตยางพาราบันทึ กจากการเก็บผลผลิต โดยแบ่งเป็ น 3 ลักษณะคื อ แปลงที่ ใส่ ปุ๋ยแบบหว่าน
แปลงที่ ใ ส่ ปุ๋ ยแบบฝั งกลบ และแปลงที่ ไ ม่ ใส่ ปุ๋ย ผลผลิ ต ยางพาราผ่า นการทํา ก้อนแข็งโดยใส่ น้ าํ กรดสํา หรั บ
อุตสาหกรรมยางพาราโดยเฉพาะ ชัง่ นํ้าหนักผลผลิตแต่ละแปลงที่เก็บในแต่ละรอบตลอดระยะเวลาการกรี ดระหว่าง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2562–กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยหาค่าเฉลี่ยของแต่ละแปลงเพื่อนํามาเปรี ยบเทียบ
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
เปรี ยบเทียบปริ มาณธาตุอาหารที่คงเหลือในชั้นดินที่ระดับความลึกต่าง ๆ และนําข้อมูลลักษณะสมบัติดิน
ทางกายภาพ-เคมี ของดิ นและผลผลิ ตยางพารามาวิเคราะห์ความแปรปรวน ทางสถิ ติตามแผนการทดลองแบบ
RCBD และ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย โดยวิ ธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้โปรแกรม Minitab version 13

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ลักษณะสมบัติดินก่ อนการใส่ ปุ๋ย
ลักษณะภูมิประเทศที่ต้ งั ของสวนยางพาราแปลงที่ 1 พื้นที่ราบตีนเขา และ 2 พื้นที่บนเขา จัดเป็ นพื้นที่ ลูก
คลื่นลอนลาดเล็กน้อย ส่ วนแปลงที่ 3 พื้นที่ เชิ งเขาจัดเป็ นพื้ นที่ ลูกคลื่ นลอนชัน กล่าวคื อมีความชันของพื้ นที่ อยู่
ระหว่าง 2–20% (กรมพัฒนาที่ดิน, ม.ป.ป) จากการวิเคราะห์ลกั ษณะสมบัติดินในสวนยางพาราก่อนการใส่ ปุ๋ยได้ผล
ดัง Table 1
ค่าปฏิ กิริยาดิ นในสวนยางพาราทั้ง 3 แปลง มีสภาพเป็ นกรดจัดมากถึ งเป็ นกรดรุ นแรงมาก โดยมีค่าอยู่
ในช่วง 3.96–4.29, 3.97–4.13, และ 4.52–4.96 ตามลําดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดารณี (2549) ที่ได้รายงานไว้ว่า
สมบัติทางเคมี ของดิ นในพื้ นที่ 11 จังหวัดภาคเหนื อ มี ความเป็ นกรดค่ อนข้างสู ง คื ออยู่ในช่ วง 4.6–5.3 แล้วก็ยงั
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อลงกรณ์ และคณะ (2559) โดยสภาพพื้นที่ที่มีความลาดชันอยู่ในช่วง 16–30 % ดินจะมี
ความเป็ นกรดจัด pH 5.53 อย่างไรก็ตามยางพาราสามารถเจริ ญเติ บโตได้ดีในดิ นที่ มีค่า pH 3.0–8.0 (George and
Jacob, 2000) ในขณะเดียวกัน ค่าการนําไฟฟ้าในดินทุกแปลงมีค่าตํ่า 0.01–0.45 ไมโครซิ เม็น/เซนติเมตรซึ่ งหมายถึง
ดิ นมีปริ มาณสารอาหารที่ ละลายนํ้าได้อยู่ต่าํ ปริ มาณอินทรี ยว์ ตั ถุในดิ นมีค่าสู ง (นุ ชนารถ, 2551) เมื่อพิจารณาตาม
ความลึกของดินพบว่าดิ นชั้นบนมีความอุดมสมบูรณ์ของดิ นมากที่ สุด โดยมีค่าสู งถึง 92±0.00–5.25±0.43% และมี
ค่าลดลงตามความลึ กของดิ น ปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมดในดิ นแต่ ละแปลงมีค่าค่ อนข้างตํ่าถึงตํ่ามาก อยู่ในช่ วง
0.06–0.40%, 0.12–0.22% และ 1.27–1.30% ตามลําดับ และค่าฟอสฟอรัส TP ก็อยู่ในเกณฑ์ต่ าํ มาก มีผลอยู่ในช่ วง
1.38–1.42 %, 1.33–1.49% และ 1.27–1.30% ตามลําดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปราโมทย์ และคณะ (2558) ได้
สรุ ปไว้ว่าดินที่มีความเป็ นกรด จะมีความอุดมสมบูรณ์ต่าํ และยังสอดคล้องกับรายงานของวิลาสลักษณ์ และคณะ
(2556) ว่าดินในจังหวัดน่าน มีค่า pH 4.8–5.3 อินทรี ยวัตถุ 0.97–2.68 % อยู่ในเกณฑ์ต่าํ ถึงสู ง ไนโตรเจน 0.05–0.13
% อยู่ในเกณฑ์ต่ าํ ถึงปานกลาง ฟอสฟอรัสที่ เป็ นประโยชน์ไม่พบ อยู่ในเกณฑ์ต่ าํ จากผลดังกล่าว จึ งได้นาํ ค่าไป
เปรี ยบเทียบกับตารางค่าวิเคราะห์ดินสําหรับยางพาราหลังเปิ ดกรี ดของกรมวิชาการเกษตร เพื่อเลือกใช้สูตรปุ๋ ยให้
เหมาะสมกับลักษณะของดินในพื้นที่ทดลอง ซึ่ งก็ได้เลือกใช้แม่ปุ๋ยสู ตร 3 สู ตร ได้แก่ 46–0–0, 18–46–0และ 0–0–60
ผสมกันในปริ มาณ 40, 16 และ 28 กิ โลกรัมต่อไร่ และใช้ใส่ ตน้ ยางพาราในอัตราปุ๋ ย 1,200 กรัมต่อต้น (นุ ชนารถ,
2551)
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Table 1 Soil properties in difference soil depths and topographies
Topographies
Foothill

Hilltop

Valley

Depth
0–5 cm
>5–15 cm
>15–30 cm
0–5 cm
>5–15 cm
>15–30 cm
0–5 cm
>5–15 cm
>15–30 cm

pH
4.29±0.31
4.01±0.26
3.96±0.12
4.00±0.12
3.97±0.20
4.13±0.24
4.96±0.19
4.52±0.08
4.55±0.19

Soil Properties
EC (µs/cm)
OM (%)
0.05±0.01
2.92±0.00
0.04±0.01
3.61±0.41
0.03±0.01
3.20±0.03
0.05±0.01
4.32±0.14
0.04±0.01
3.19±0.14
0.45±0.00
2.23±0.11
0.01±0.02
5.25±0.43
0.04±0.00
3.40±0.67
0.03±0.01
2.83±0.53

TN (%)
0.40±0.40
0.10±0.03
0.06±0.01
0.16±0.06
0.12±0.06
0.22±0.05
1.30±0.19
1.27±0.06
1.28±0.15

TP (%)
1.42±0.13
1.42±0.15
1.38±0.08
1.33±0.12
1.49±0.06
1.37±0.16
1.30±0.19
1.27±0.06
1.28±0.15

ปริ มาณการคงเหลือของธาตุอาหารในดินหลังการใส่ ปุ๋ย
หลังจากใส่ ปุ๋ยรู ปแบบการหว่านและฝั งกลบแก่ตน้ ยางพาราเป็ นเวลา 45 วัน ได้วิเคราะห์หาปริ มาณการ
คงเหลื อของธาตุ อาหารในดิ น ผลการวิเคราะห์แสดงดัง Fig. 1 โดยค่ าปฏิ กิริยาของดิ นของแต่ ละแปลงนั้นมี ค่ า
ใกล้เคี ยงกัน Fig. 1A โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.11–6.03, 3.98–5.87 และ 4.63–5.09 ตามลําดับ ซึ่ งมีค่าสู งขึ้ น เมื่อ
เที ยบกับก่อนการใส่ ปุ๋ย โดยพบว่าค่าเฉลี่ยของค่าปฏิ กิริยาของดิ นมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ
เฉพาะในส่ วนของระดับความลึก (depth) และ วิธีการใส่ ปุ๋ย (type)×ระดับความลึก (depth) เท่านั้น ในขณะที่ค่าการ
นําไฟฟ้ าสารละลายดิ น Fig. 1B พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.22–3.29, 0.25–3.42 และ 0.02–0.05 ไมโครซิ เม็นต่อ
เซนติเมตร ซึ่ งแปลงที่มีการใส่ ปุ๋ยมีค่าสู งขึ้นจากดินก่อนการใส่ ปุ๋ย แสดงให้เห็นว่าในดินมีปริ มาณไอออนละลายใน
นํ้าสู งขึ้นซึ่ งมาจากปุ๋ ยนัน่ เอง โดยมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญยิ่ง (p-value < .01) ในส่ วนของปั จจัย
ด้าน วิธีการใส่ ปุ๋ย (type) ระดับความลึก (depth) และ วิธีการใส่ ปุ๋ย (type) × ระดับความลึก (depth) สําหรับปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุในชั้นดิ น Fig. 1C พบว่า มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันเล็กน้อย โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1.76–3.35%, 0.97–2.85%
และ 0.82–3.82% ตามลําดับ ซึ่ งมี ปริ มาณลดลงจากดิ นก่ อนการใส่ ปุ๋ย แสดงให้เห็ นว่าอิ นทรี ย ์วตั ถุ ในดิ น มี การ
สลายตัวระหว่างการทดลอง โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติของวิธีการใส่ ปุ๋ย (type) ระดับความ
ลึก (depth) และตําแหน่งของแปลงตัวอย่าง (topography) ปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมดที่คงเหลือในชั้นดินในแปลงที่
มีการใส่ ปุ๋ยแบบหว่านทั้ง 2 แปลง มีค่าค่อนข้างสู งกว่าการใส่ ปุ๋ยแบบฝั งกลบและแปลงที่ ไม่มีการใส่ ปุ๋ย Fig. 1D
โดยมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ร ะหว่ า ง 0.58–0.85%, 0.09–0.59% และ 0.14–0.63% ตามลํา ดับ ทั้ง นี้ จากการวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวน พบว่า วิธีการใส่ ปุ๋ย (type) ระดับความลึก (depth) และตําแหน่งของแปลงตัวอย่าง (topography) มีความ
แตกต่ า งกันอย่า งมี นัย สํา คัญยิ่งทางสถิ ติ (p-value = .000, .004 และ.002 ตามลํา ดับ) สํา หรั บปริ มาณฟอสฟอรั ส
ทั้งหมดที่ คงเหลื อในชั้นดิ นนั้น Fig. 1E พบว่า มี ค่าเฉลี่ ยคงเหลื อในชั้นดิ นของแปลงที่ มีการใส่ ปุ๋ยแบบหว่า นมี
ค่อนข้างสู ง เมื่อเทียบกับแปลงที่ มีการใส่ ปุ๋ยแบบฝั งกลบและแปลงที่ ไม่มีการใส่ ปุ๋ย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1175–
6.03%, 0.4875–2.28% และ 1.33–1.64% โดยพบว่าค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท้ งั ในส่ วน
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ของ วิธีการใส่ ปุ๋ย (type) ระดับความลึก (depth) ตําแหน่งของแปลงตัวอย่าง (topography) และ วิธีการใส่ ปุ๋ย (type)
× ระดับความลึก (depth)
(A)

Control

Hole buried

(B)

Spreading

Control

Hole buried

Spreading

(C)

Control

Hole buried

(E)

Spreading

Control

Hole buried

Spreading

(E)

Control

Hole buried

Spreading

Fig.1 Soil properties after applying chemical fertilizer; pH (A), EC (B), Organic matter (OM) (C), Total nitrogen
(TN)(D), and Total phosphorus (TP)(E)
Note: Plot 1: Foothill topography; Plot 2: Hilltop topography; Plot 3: Valley topography; Depth 1: 0–5 cm; Depth
2: >5–15 cm; Depth 3: >15–30 cm; Type Control: without fertilizer; Type hole buried: hole buried method; Type
spreading: spreading method
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ทั้งนี้ การใส่ ปุ๋ยแบบฝังกลบนั้น ทําให้พืชสามารถนําธาตุอาหารไปใช้ได้เร็ วเพราะอยู่ในระดับที่ มีจาํ นวน
รากพืชอยู่มาก จึ งทําให้มีปริ มาณธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสคงเหลือในชั้นดิ นน้อยกว่า ส่ วนการใส่ ปุ๋ย
แบบหว่านการกระจายของปุ๋ ยบนพื้นดินมีค่ามาก พืชนําไปใช้ได้นอ้ ยเนื่องจากรากของพืชนั้นส่ วนใหญ่จะอยู่ในดิ น
จึงมีปริ มาณธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสู งกว่าแบบฝังกลบ
ผลผลิตยางพารา
จากการเก็บผลผลิ ต ในช่ วงเดื อ นกันยายน พ.ศ. 2562–เดื อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผลแสดงดัง Fig. 2
เปรี ยบเทียบนํ้าหนักผลผลิตนํ้ายางพาราแบบยางถ้วยก้อน พบว่า ปริ มาณผลผลิตสะสมในแปลงที่ใส่ ปุ๋ยให้ปริ มาณ
นํ้าหนักผลผลิตที่สูงกว่าการไม่ใส่ ปุ๋ยอย่างชัดเจน Fig. 2A นอกจากนี้ ยงั พบว่า ในส่ วนของผลผลิตนํ้ายางนั้น พบว่า
ในแต่ละประเภทการใส่ ปุ๋ยนั้นมีความผันแปรน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 38.25–46.52, 44.92–77.25 และ 16.33–
35.08 กิ โลกรัมต่อไร่ โดยพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญยิ่งระหว่างวิธีการใส่ ปุ๋ย (type) กล่าวคื อ การ
ใส่ ป๋ยแบบฝังกลบให้ผลผลิตยางพาราเฉลี่ยสู งกว่าชุดควบคุมและการใส่ ปุ๋ยแบบหว่าน 2.37 และ 1.17 เท่า ตามลําดับ
และตําแหน่งของแปลงตัวอย่าง (topography) ซึ่ งยางพาราที่ปลูกในพื้นที่เชิงเขาที่มีการใส่ ปุ๋ยแบบฝังกลบให้ผลผลิต
สู งสุ ด ถึง 77.25 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะภูมิประเทศที่ให้ผลผลิตตํ่าที่สุดในทุกรู ปแบบการใส่ ปุ๋ยคื อพื้นที่ บนเขา ที่
เป็ นเช่นนี้ อาจเพราะว่าเกิดการเคลื่อนย้ายสารอาหารจากพื้นที่บนเขาและสะสมบริ เวณเชิ งเขา (Zhang et al., 2015)
และเมื่ อทดสอบค่ าความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ กับปริ มาณผลผลิ ตยางพาราถ้วยก้อน (Table 2) พบว่าปริ มาณ
ผลผลิตมีความสัมพันธ์ในเชิ งเส้นตรงแบบผกผันอย่างมีนยั สําคัญยิ่งกับปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดิ น (r = -0.286; pvalue = 0.003) ซึ่ งหมายความว่าเมื่อผลผลิตยางพารางเพิ่มขึ้น อินทรี ยวัตถุในดินจะมีการลดลง แสดงให้เห็นว่าอาจ
มี ก ารสลายตัว ของสารอิ น ทรี ย วัต ถุ ใ ห้อ ยู่ ใ นรู ป ที่ พื ช ใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ (mineralization) ดัง นั้น เพื่ อ รั ก ษาระดับ
อิ น ทรี ยวัต ถุ เ กษตรกรควรมี ก ารปลู ก พื ช คลุ ม ดิ น โดยเฉพาะพื ช ตะกู ล ถั่ว ระหว่ า งแถวของยางพารา และมี
ความสัมพันธ์แบบตามกับปริ มาณค่ าการนําไฟฟ้ าในสารละลายดิ น (r = 0.415; p-value = 0.000) ซึ่ งหมายถึ งใน
สารละลายดิ นต้องมีปริ มาณสารอาหารที่ เหมาะสมจึ งจะทําให้ผลผลิ ตยางพาราเพิ่มขึ้ น ซึ่ งจะเห็นได้ว่าค่าการนํา
ไฟฟ้ าในสารละลายดิ นมีความสัมพันธ์แบบตามกับปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมด (r = 0.038; p-value = 0.000) และ
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (r = 0.435; p-value = 0.000)
(A)

(B)

Fig. 2 Rubber yield accumulation by fertilizer applying methods (A) and average rubber yield by fertilizer
applying methods and topographies (B)
Note: Plot 1: Foothill topography; Plot 2: Hilltop topography; Plot 3: Valley topography; Type Control: without
fertilizer; Type hole buried: hole buried method; Type spreading: spreading method
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Table 2 Pearson correlation between soil properties and rubber product yield
Parameter

TN
TP
0.078
TP
0.000
0.205
0.299
pH
0.033
0.002
0.323
0.279
OM
0.001
0.003
0.038
0.435
EC
0.000
0.000
Product
-0.100
0.123
0.301
0.205
Note: Cell Contents: Pearson correlation and p-Value

pH

-0.003
0.979
0.460
0.000
0.051
0.602

OM

EC

-0.013
0.893
-0.295
0.002

0.414
0.000

สรุ ป

จากการศึกษาลักษณะสมบัติของดิ นก่อนการใส่ ปุ๋ยดิ นทั้ง 3 แปลง คือ พื้นที่ราบบนเขา พื้นที่ตีนเขา และ
พื้นที่ เชิ งเขา มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุสูง แต่มีปริ มาณธาตุอาหารทั้งไนโตรเจน และฟอสฟอรัสตํ่า เมื่อใส่ ปุ๋ยตามค่า
ทดสอบดิน ใช้ปุ๋ยสู ตร 46–0–0,18–46–0 และ 0–0–60 ผสมกันในปริ มาณ 40, 16 และ 28 กิโลกรัมต่อไร่ และใช้ใส่
ต้นยางพาราในอัตราปุ๋ ย 1,200 กรัมต่อต้น โดยเปรี ยบเทียบระหว่างการใส่ ปุ๋ยแบบหว่าน และแบบฝังกลบใต้ดินที่
ระดับความลึก 15 เซนติเมตร หลังจากใส่ ปุ๋ยแล้วเป็ นระยะเวลา 45 วัน ปริ มาณของธาตุอาหารที่คงเหลือในดินโดย
วิธีการใส่ ปุ๋ยแบบหว่านมีค่าเฉลี่ยสู งกว่าการใส่ ปุ๋ยแบบฝังกลบและพื้นที่ที่ไม่ได้ใส่ ปุ๋ย สําหรับกรณี ของระดับความ
ลึกนั้น วิธีการใส่ ปุ๋ยที่แตกต่างกันจะให้ปริ มาณธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสะสมทั้งหมดมีความแตกต่าง
กันเล็กน้อย นอกจากนี้ ยังพบว่าในตําแหน่งของแปลงตัวอย่างที่ ต่างกัน (พื้นที่ราบ พื้นที่บนเขา และพื้นที่เชิ งเขา)
นั้น มีแนวโน้มของปริ มาณการสะสมและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตามระดับความลึกของดินที่คล้ายคลึงกัน จากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ factorial block design โดยกําหนดให้วิธีการใส่ ปุ๋ย ระดับความลึก และตําแหน่งของ
แปลงตัวอย่าง พบว่า ทุ กปั จจัย รวมถึ งปฏิ สัมพันธ์ระหว่างปั จจัยและตําแหน่ งของแปลงตัวอย่างนั้น มี ผลทําให้
ปริ มาณธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทั้งหมดมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p-value < .05)
ในส่ วนของผลผลิต พบว่าแปลงที่ใช้วิธีการใส่ ปุ๋ยแบบฝังกลบให้ปริ มาณผลผลิตยางพาราถ้วยก้อนสู งกว่าแปลงที่ ใส่
ปุ๋ ยแบบหว่าน และแปลงที่ไม่ใส่ ปุ๋ย

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพระพุทธเจ้า นายประพันธ์ สุ วรรณมามูล ขอสํานึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุณ ต่อองค์สมเด็จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระเมตตามอบทุนการศึกษานี้ แก่ขา้ พเจ้า
เพื่ อ ได้ศึ กษาเล่ า เรี ย นและทํา งานวิ จัย จนสํา เร็ จลุ ล่ว งผ่า นไปได้ด ้ว ยดี ขอขอบคุ ณ คณะคณาจารย์ใ นภาควิ ช า
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บทคัดย่ อ

การศึ กษาวิจยั นี้ คณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาการพัฒนาสถานี ตรวจวัดและแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟน สําหรับบริ หาร
จัดการพื้นที่ ปลูกพืชเศรษฐกิ จในสวนมะม่วงนํ้าดอกไม้สีทอง โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อพัฒนาสถานี ตรวจวัด
พัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับบริ หารจัดการพื้นที่เพาะปลูกและส่ งเสริ มให้เกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ การพัฒนาสถานี ตรวจวัด เป็ นการพัฒนาเซนเซอร์ ซึ่ งประกอบด้วย เซนเซอร์ วดั ค่าอุณหภูมิและความชื้นใน
อากาศ เซนเซอร์ วดั ค่าอุณหภูมิและความชื้นในดิน เซนเซอร์ วดั ค่าในดินและเซนเซอร์ วดั ค่าความเข้มของแสงแดด เพื่อใช้
เก็บข้อมูลที่เป็ นปั จจัยในกระบวนการผลิตและดูแลมะม่วงนํ้าดอกไม้สีทอง และนําข้อมูลที่ได้มาพัฒนาแอปพลิเคชันบน
สมาร์ทโฟน ทําให้เกษตรกรสามารถทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยําและเป็ นปั จจุบนั เพื่อให้สามารถวางแผนการบริ หาร
จัดการปั จจัยในกระบวนการผลิตและการดูแลพืชได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําสําคัญ: เกษตรอัจฉริ ยะ, เซนเซอร์, มะม่วงนํ้าดอกไม้สีทอง, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง, แอปพลิเคชัน

Abstract

In this research, the researchers studied the development of a monitoring station and smartphone applications for
economics crops management in the Yellow mango orchards. The purposes of this study were developed the monitoring
station, applications for plantation management and promoted farmers can be applied technology effectively. The
development a monitoring station is sensor development consists of Temperature and Air humidity sensor, Temperature
and Soil humidity sensor, Soil sensor and sunlight intensity sensor for collected data factors of production process in the
Yellow mango orchards and use the data for developed smartphone application. Therefore, the famer received accuracy
and real-time information for managed factors of production process and effective plantation.
Keywords: application, internet of thing, sensor, smart farm, yellow mango
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คํานํา

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรรมที่ เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทําให้ภาคการเกษตรต้องมีการปรับตัว
การบริ หารจัด การอย่า งไรให้มีประสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด มี ค วามแม่ นยํา มากที่ สุ ด ทํา ให้ต ้องอาศัย เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในกระบวนการผลิต เกษตรอัจฉริ ยะได้เข้ามามีบทบาทในภาคการเกษตร
โดยการนําเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง (IoT) มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อควบคุมปัจจัยการผลิตให้เกิดความแม่นยําและตัดสิ นใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่ งข้อมูลด้านเทคโนโลยีดา้ น
การเกษตรสมัยใหม่มีแพร่ หลายมากขึ้น
จึ งเกิ ดการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรรมที่ มีออกไปถ่ายทอด
ให้กบั กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาการผลิตมะม่วงเพื่อการส่ งออก ตั้งอยู่ในพื้นที่ตาํ บลพันชาลี อําเภอวังทอง ซึ่ ง
เป็ นพื้นที่ที่มีชื่อเสี ยงในการผลิตมะม่วงนํ้าดอกไม้สีทองเพื่อการส่ งออก และมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัด
พิ ษณุ โลก ที มผูว้ ิจยั จึ งได้ออกแบบและพัฒนาสถานี ตรวจวัดทางการเกษตรรวมถึ งแอปพลิ เคชันทางการเกษตร
สําหรับวางแผนและสนับสนุนการบริ หารจัดการสวนมะม่วงนํ้าดอกไม้สีทองให้กบั กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้งาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยสถานีตรวจวัดทางการเกษตรจะประกอบด้วยเซนเซอร์ ที่ใช้ตรวจวัดค่าปัจจัยต่าง ๆ ภายใน
สวนมะม่วง เช่น เซนเซอร์ วดั ค่าอุณหภูมิและความชื้ นในอากาศ อุณหภูมิและความชื้ นในดิน ค่าความเป็ นกรดด่าง
ปริ มาณธาตุอาหารในดิน และค่าความเข้มของแสงแดด ซึ่ งค่าปั จจัยเหล่านี้ จะมีผลต่อการวางแผนการผลิต เช่น การ
เตรี ยมต้น การติดดอก และการออกผลของมะม่วงนํ้าดอกไม้สีทอง โดยข้อมูลที่ได้จากสถานี ตรวจวัดจะถูกส่ งถ่าย
ไปยังฐานข้อมูลกลาง และดึงข้อมูลมาแสดงผลบนหน้าแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟน ทําให้เกษตรกรสามารถรับรู ้
ข้อมูลแบบเรี ยลไทม์ และสามารถบริ หารจัดการการผลิ ตได้อย่างทันที ข้อมูลที่ ได้จากสถานี ตรวจวัดจะถูกเก็บ
รวบรวมไว้ในฐานข้อมู ลในรู ปแบบของข้อ มู ลสถิ ติ และสามารถนําข้อมู ลที่ ไ ด้มาวิเคราะห์ คาดการณ์ เพื่ อวาง
แผนการผลิตในอนาคตได้

อุปกรณ์ และวิธีการ

ลงพื้นที่สาํ รวจความคิดเห็นกลุ่มเกษตรกรถึงความต้องการหรื ออุปสรรคที่เกิดจากการบริ หารจัดการพื้นที่
ปลูกมะม่วง เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือและหาทางออก โดยนําเอาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ต
ของสรรพสิ่ ง (IoT) เข้าไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้เป็ นพื้นที่แปลงมะม่วงพันธุ์น้ าํ ดอกไม้สีทองของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาการผลิตมะม่วงเพื่อการส่ งออกบ้านคลองวังเรื อ มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ลักษณะแปลงเป็ น
พื้ นที่ ราบมี มะม่วงพันธุ์ น้ าํ ดอกไม้สีท องประมาณ 300 ต้น ระยะห่ างปลูกระหว่างต้น 6x6 เมตร อายุตน้ มะม่ ว ง
ประมาณ 6–8 ปี
การพัฒนาแหล่งพลังงาน เลือกแผงโซล่าเซลล์แบบ Monocrystalline Silicon Solar Cells ขนาด 40 W เพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์และจ่ายกระแสไฟฟ้ า โดยโซล่าชาร์ จเจอร์ (Solar Controller Charge) จะ
ควบคุมการชาร์จประจุไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์เข้ากับแบตเตอรี่ เมื่อการชาร์จประจุไฟฟ้ากับแบตเตอรี่ เต็มตัวชาร์ จ
คอนโทรลเลอร์ ก็ จ ะตัด การชาร์ จ ประจุ โ ดยอัต โนมัติ หลัง จากที่ แ บตเตอรี่ มี พ ลัง งานไฟฟ้ า โซล่ า ชาร์ จ
คอนโทรลเลอร์ จะจําหน่ายกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า 12 โวล์ท ไปยังสถานีตรวจวัดทางการเกษตรที่มีแผงวงจร
ที่ ถูกติ ดตั้งภายในแปลงทั้ง 5 สถานี โดยอุปกรณ์ ที่ใช้ในการพัฒนาแหล่งพลังงาน โดยแต่ ละสถานี จะถูกติ ด ตั้ง
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อุ ป กรณ์ แ ปลงกระแสไฟฟ้ า Inverter ภายในแผงวงจรเพื่ อไม่ ใ ห้แ รงดันไฟฟ้ า เกิ นกํา หนดที่ อุป กรณ์ จากสถานี
ตรวจวัดทางการเกษตรจะรับได้ ซึ่ งวิธีการพัฒนาแหล่งพลังงานได้สอดคล้องกับ กองพล (2560)
การออกแบบอุ ป กรณ์ ที่ มี ต ัว เซนเซอร์ จ ํา นวนหลายตัว ที่ ใ ช้ใ นการตรวจวัด สภาพแวดล้อ มทางด้า น
การเกษตร สถานี ตรวจวัดคุณภาพดิ นจํานวน 4 สถานี ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดงั นี้ (1) เซนเซอร์ วดั ความชื้ นและ
อุณหภูมิในดิน SHT20; (2) ตัวรับตําแหน่งจีพีเอส GY-NEO6MV2; (3) เซนเซอร์ วดั ค่าความเป็ นกรดด่างและความ
อุดมสมบูรณ์ในดิน Doctor Plant- Soil pH & Fertility; และ (4) ตัวส่ งข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์แต่ละตัว LoRa32u4 II
ดัง Fig. 1 (A) และสถานีสาํ หรับตรวจวัดคุณภาพอากาศ จํานวน 1 สถานี ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดงั นี้ (1) เซนเซอร์
วัดความชื้นและอุณหภูมิในอากาศ DHT22; (2) เซนเซอร์ตรวจวัดค่าความเข้มแสงแดด LDR Photoresistor; และ (3)
ตัวส่ งข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์แต่ละตัว LoRa32u4 II ดัง Fig. 1 (B) การออกแบบอุปกรณ์เซนเซอร์ เพื่อตรวจวัดและ
แสดงผลคุณภาพของดิน และคุณภาพอากาศภายในแปลง โดยใช้เทคโนโลยีเครื อข่าย LoRaWan ซึ่ งสามารถติดตาม
ผลของการตรวจวัดได้แต่ละสถานี ตรวจวัด ส่ วนอุปกรณ์ตรวจวัดประกอบไปด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ทาํ หน้าที่
รับค่าจากเซนเซอร์ต่าง ๆ (Client) จํานวน 5 สถานี ตรวจวัด และส่ งค่าไปยังตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ทาํ หน้าที่รับ
ค่าจาก (Master) สามารถส่ งข้อมูลผ่านเครื อข่ายไร้สายได้ ซึ่ งการต่อวงจรของสถานี ตรวจวัดทั้ง 5 สถานี การพัฒนา
เซนเซอร์ วดั ค่าอุณหภูมิและความชื้ นในดินสอดคล้องกับ จิตติพงษ์ (2561) ที่ได้ศึกษาต้นแบบเครื อข่ายเซนเซอร์ไร้
สายที่สามารถควบคุมการจ่ายนํ้าภายในแปลง การพัฒนาเซนเซอร์ วดั ค่าอุณหภูมิและความชื้ นในอากาศสอดคล้อง
กับ วีรศักดิ์ (2561) ที่ได้ออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสําหรับโรงเพาะเห็ด และการพัฒนาเซนเซอร์
วัดค่าความเป็ นกรดด่างและธาตุอาหารในดิ นสอดคล้องกับ ปองพล (2561) ที่ ศึกษาระบบตรวจวัดและแจ้งเตื อน
สภาพดิ นในสวนทุ เรี ย น ส่ วนการพัฒนาสถานี ตรวจวัด ทั้ง 5 สถานี จะมี การเชื่ อมต่ อเซนเซอร์ แต่ ละตัวเข้า กับ
LoRa32u4 II ซึ่ งการเลือกใช้เซนเซอร์ ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสถานีตรวจวัดทั้ง 5 สถานี งานวิจยั ครั้งนี้เลือกใช้อุปกรณ์ที่มี
ราคาไม่แพง ง่ายต่อการพัฒนาและเกษตรกรสามารถนําไปใช้ได้จริ ง
(A)

(B)

Fig. 1 Soil quality station circuit connection (A), Weather station circuit connection (B)
การออกแบบระบบสถานี ตรวจวัดจะใช้ชุดไมโครคอนโทลเลอร์ 2 ชนิ ด คื อ บอร์ ด LoRa32U4 II เป็ น
Client และบอร์ ด LoRa SX1278 เป็ น Master ซึ่ งไมโครคอนโทลเลอร์ ท้ งั 2 ชนิ ด จะทํา งานด้ว ย ชิ พ esp32 ผ่า น
อินเทอร์ เน็ตไร้สาย เมื่อไมโครคอนโทลเลอร์ เริ่ ม ทํางาน ระบบจะมีการทํางาน 2 ส่ วนโดยเริ่ มต้นจาก ส่ วนแรกคือ
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Master จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเรี ยกค่าข้อมูลจาก Client ทั้ง 5 ตัว โดยสร้างเงื่อนไขส่ งตัวแปรไป ที่ Client แต่ละ
ตัวเพื่อตรวจสอบว่า Client แต่ละตัวพร้อมส่ งข้อมูลหรื อไม่ เมื่อไมโครคอนโทลเลอร์ เริ่ มทํางาน ในส่ วนของ Client
จะอ่านค่าจากเซนเซอร์ แต่ละชนิด เพื่อเก็บค่าที่ตรวจวัดได้และพร้อมส่ งให้ Master เมื่อ Master ร้องขอข้อมูล Client
แต่ละตัวโดยใช้เวลา 10 วินาที เมื่อ Master ได้รับค่าข้อมูลจาก Client แต่ละตัวสําเร็ จ Master จะนําค่าที่เก็บได้ส่งเข้า
ฐานข้อมูล โดยจะมีรหัสสถานะของ HTTP น้อยกว่า 300 ที่บอกถึงการส่ งข้อมูลที่เสร็ จสิ้ น หากค่าของรหัสสถานะ
ของ HTTP มากว่า 300 จะเข้าสู่ เงื่อนไขการตั้งค่าใหม่ ไมโครคอนโทรเลอร์ จะเริ่ มต้นการทํางานใหม่ท้ งั หมด เมื่อ
สําเร็ จขั้นตอนนี้ เป็ นที่สมบูรณ์ Master จะทํางานวนซํ้า จนครบตามจํานวนที่กาํ หนดไว้และจะหน่วงเวลา 1 นาที ก็
จะออกจากการทํางานซํ้าในส่ วนของการนับจํานวนและเริ่ มต้นนับจํานวนใหม่ ดัง Fig. 2
Start
Station
Master

Client

Internet Connecting

Waiting for call
Master
Yes

i = 1;
i<= Client_count; i++;

Read Sensor Value
Call to Client

Client = 1-5 ?
Reset
and Next Count

No

No

No

Lora Send Data

LaroReceived
Data

Get Code < 300

Reset

Yes
HTTP SendData
Record Success in
Database

Fig. 2 Flowchart of microcontroller development
เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ขั้นตอนการสร้างและออกแบบหน้าเว็บไซต์ได้ถูกพัฒนาขึ้ นเป็ นเว็บไซต์ เพื่อ
การแสดงผลจากสถานี ตรวจวัดทางการเกษตร เพื่อส่ งข้อมูลที่ ได้จากสถานี ตรวจวัดมาแสดงบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่ ง
สามารถให้ผูใ้ ช้งานได้รับรู ้ถึงค่าต่าง ๆ ภายในแปลง ภาษาที่ ใช้ในการพัฒนาจะเป็ นภาษา HTML CSS PHP SQL
JavaScript การแสดงผลข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เมื่ อข้อมูลที่ ส่งมาจากสถานี ตรวจวัดทางการเกษตร ถูกส่ งเข้ามายัง
ฐานข้อมูลผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะทําการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงบนเว็บไซต์ โดยแสดงในรู ปแบบของ
ตัวเลข ตารางและแผนภูมิ ดัง Fig. 3 ภาษาที่ ใช้ในการแสดงผลนั้น ประกอบไปด้วยภาษา HTML CSS PHP SQL
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JavaScript โดยส่ วนของโครงสร้ างเว็บไซต์จะถูกเขี ยนด้วยภาษา HTML CSS และ JavaScript ส่ วนขั้นตอนการ
แสดงผลจะถูกเขียนด้วยภาษา PHP และ SQL ที่ถูกการ Query แล้ว เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการ จากนั้นเปลี่ยนจากเว็ป
ไซต์เป็ นแอปพลิเคชันโดยใช้ Apache Cordova เพื่อให้งานต่อการนําไปใช้งาน

Fig. 3 Monitoring station data transmission procedure

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรได้ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อกระบวนการผลิดมะม่วง
นํ้าดอกไม้สีทองเพื่อการส่ งออก ปัญหาหลัก คือ ดิน เกษตรกรอยากทราบถึงธาตุอาหารในดินเพื่อใช้วางแผนการให้
ปุ๋ ย ส่ วนนํ้า เกษตรกรอยากทราบถึงความต้องการนํ้าของต้นมะม่วงและค่าความชื้นในดินเพื่อบริ หารจัดการการให้
นํ้าแก่ตน้ มะม่วงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสภาพอากาศ เกษตรกรอยากทราบถึงสภาพอากาศภายในแปลง เช่น ค่า
ความชื้นและอุณหภูมิในอากาศ ซึ่ งปัญหาและอุปสรรคทั้ง 3 ปัจจัยนี้จึงนําไปสู่ การพัฒนาสถานีตรวจวัดทั้ง 5 สถานี
การพัฒนาสถานี ตรวจวัดสภาพอากาศจะตรวจวัดค่ าอุณหภู มิและความชื้ นในอากาศ ค่ าความเข้มของ
แสงแดด จะได้ค่า ดัง Table 1 โดยค่าความเข้มของแสงแดดจะใช้เซนเซอร์ LDR เมื่อแสงมาตกกระทบ ค่าความเข้ม
แสงน้อย LDR จะมีความต้านทานมาก ถ้าค่าความเข้มแสงมาก LDR จะมีความต้านทานน้อย สถานี ตรวจวัดสภาพ
อากาศ ดัง Fig. 4A
Table 1 Examples of measured values from weather station.
Station Air temperature (C°) Air humidity (%)
13
30
98
13
22
99
13
29
99
13
31
97

Light intensity
82
1023
144
11

Date & Time
2020-08-05 11:48:35
2020-08-04 23:59:40
2020-08-04 16:41:57
2020-08-04 11:52:26

สถานี ตรวจวัดคุณภาพดิ นจะตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชื้ นในดิน ธาตุอาหารในดิ น ค่าความเป็ นกรด
ด่าง และตําแหน่งของสถานี ซึ่ งจะได้ค่าดัง Table 2 โดยค่าที่วดั ได้จากเซนเซอร์ ต่าง ๆ เช่น ค่าความชื้นและอุณหภูมิ
ในดิน ทั้ง 4 สถานี มีความใกล้เคียงกัน ส่ วนความอุดมสมบูรณ์และค่าความเป็ นกรดด่างในดินของแต่ละสถานี จะมี
ค่าแตกต่างกับไปขึ้นอยูก่ บั อินทรี ยว์ ตั ถุและธาตุอาหารต่าง ๆ ในดิน อุปกรณ์สถานีตรวจวัดคุณภาพดิน ดัง Fig. 4B
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Table 2 Examples of measured values from soil quality station
Soil temperature Soil humidity Fertility pH
Station
(C°)
(%)
3
26
101
2
6.88
6
27
102
1
6.90
8
27
102
30
5.32
12
26
101
4
6.70

Location
latitude longitude
16.5964 100.5525
16.5962 100.5524
16.5971 100.5519
16.5968 100.5521

Date & Time
2020-08-5 11:48:16
2020-08-5 11:48:22
2020-08-5 11:48:25
2020-08-5 11:48:34

แหล่งจ่ ายพลังงาน การศึ กษาวิจยั นี้ เลื อกใช้พลังงานแสงอาทิ ตย์ ซึ่ งได้พฒ
ั นาในลักษณะแท่ นเสาตั้งอยู่
ตําแหน่งกลางแปลง ประกอบไปด้วยแผ่งโซล่าเซลล์ขนาด 40 วัตต์ แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวล์ท 12 แอมป์ และโซล่า
ชาร์ จเจอร์ ซึ่ งแผงโซล่าเซลล์ถูกติดตั้งบนเสาสู งประมาณ 3 เมตร หันทิศทางของแผ่นโซล่าเซลล์ไปทางทิศใต้โดย
ทํามุมเอียง 45 องศา ถัดลงมามีการติดตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์สาํ หรับตรวจวัดสภาพอากาศและกล่องเก็บแบตเตอรี่ และ
อุปกรณ์โซล่าชาร์จเจอร์ ซึ่ งจะจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวล์ทให้กบั สถานีตรวจวัดทั้ง 5 สถานีภายในแปลง ดัง Fig. 4C
(A)

(B)

(C)

Fig. 4 Soil quality station (A), weather station (B) and power source (C)
Web Application จะแสดงในส่ วนของพารามิเตอร์ ที่ใช้สาํ หรับอ่านค่าเซนเซอร์ และแสดงตําแหน่ งของ
สถานีตรวจวัด ซึ่ งสามารถแสดงค่าได้ท้ งั 5 สถานีตรวจวัด โดยมีการแสดงค่าพารามิเตอร์เฉลี่ยของทั้งแปลงและแยก
เป็ นรายสถานี ตรวจวัด เพื่อให้เกษตรกรสามารถติ ดตามข้อมูลต่าง ๆ ภายในแปลงได้ ดัง Fig. 5 ส่ วนของ Mobile
Application จะไม่มีการเข้าสู่ ระบบเหมือนกับ Web Application เมื่อเข้าสู่ แอปพลิเคชันจะแสดงผลการติดตามและ
ตรวจสอบแบบภาพรวมทั้งสวน และแบบแบ่ งสวน เมื่ อเลื อกค่ าใดค่ าหนึ่ งจะแสดงผลในส่ วนของพารามิ เตอร์
เช่ นเดี ยวกับ Web Application ดัง Fig. 6 ส่ วนการแจ้งเตื อนสถานะของค่าพารามิเตอร์ แต่ละตัวจะถูกกําหนดช่ ว ง
ค่าที่ เหมาะสมสําหรั บการดู แลต้นมะม่วงนํ้าดอกไม้สีทอง โดยอ้างอิงช่ วงค่าความเหมาะสมของข้อมูลจากคู่ มือ
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรมะม่วง อารี พนั ธ์ (2551)
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Fig. 5 Web Application

Fig. 6 Mobile Application

สรุ ป

การพัฒนาสถานี ตรวจวัดทางการเกษตรและแอปพลิ เคชัน ผลที่ ได้คือ สถานี ตรวจวัดทางการเกษตร 5
สถานี และแอปพลิเคชันสําหรับแสดงข้อมูลด้านปั จจัยต่าง ๆ ทางสภาพแวดล้อมภายในแปลง โดยสถานี ตรวจวัด
คุ ณภาพของดิ นถูกติ ดตั้งอยู่ภายในแปลงจํานวน 4 สถานี โดยทําหน้าที่ ตรวจวัดคุ ณภาพของดิ น จะตรวจวัดค่ า
ความชื้ นและอุณหภูมิในดิ น วัดค่าความเป็ นกรดด่าง และวัดปริ มาณธาตุอาหารในดิ น ส่ วนสถานี ตรวจวัดสภาพ
อากาศจะติดตั้งอยู่ตาํ แหน่งกลางแปลง 1 สถานี ทําหน้าที่ตรวจวัดสภาพอากาศภายในแปลง จะตรวจวัดค่าอุณหภูมิ
และความชื้ นในอากาศ และค่าความเข้มของแสงแดด ซึ่ งอุปกรณ์ที่ใช้พฒั นาสถานี ตรวจวัดได้ทาํ การทดสอบการ
ตรวจวัดค่าก่อนการนําไปติดตั้งจริ งภายในแปลงทําให้ขอ้ มูลที่ได้จากสถานี มีความแม่นยําและมีประสิ ทธิ ภาพ ข้อดี
ของอุปกรณ์ที่ใช้พฒั นาสถานี ตรวจวัดในงานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นอุปกรณ์ที่หาซื้ อได้ทวั่ ไป มีราคาไม่สูงมาก และยังใช้
งานได้จริ ง ส่ วนข้อมูลปั จจัยต่าง ๆ ที่ได้จากสถานี ตรวจวัดจะถูกจัดเก็บบันทึกไว้อย่างเป็ นระบบ ซึ่ งสามารถแสดง
ข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน ตลอดจนแปลผลข้อมูลที่ได้จากสถานี ตรวจวัด เพื่อควบคุมปั จจัยต่าง ๆ เช่นเซนเซอร์ วดั ค่า
ความชื้ นในดิ นสามารถช่ วยให้เกษตรกรตัดสิ นใจในการให้น้ าํ แก่ตน้ มะม่วงได้ เซนเซอร์ วดั ค่าความเป็ นกรดด่าง
และธาตุอาหารในดิน ช่วยในการให้ปุ๋ยได้ตามความเหมาะสมของสภาพดิน และเซนเซอร์ วดั อุณหภูมิ ความชื้ นใน
อากาศ ความเข้มของแสงแดด ถูกนํามาวางแผนในการเปิ ดตาดอกของต้นมะม่วง เป็ นต้น ซึ่ งค่าต่าง ๆ มีความสําคัญ
ต่อพืชในด้านการผลิต ส่ งผลให้เกิดความแม่นยําในด้านปริ มาณและคุณภาพของผลผลิต และสามารถนําไปพัฒนา
เป็ นระบบการให้คาํ แนะนําหรื อการพยากรณ์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตในแต่ละฤดูการเพาะปลูกได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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บทคัดย่ อ

การบริ การข้อมูลในอุทยานแห่ งชาติให้แก่นักท่องเที่ยวเป็ นบริ การพื้นฐานที่ เจ้าหน้าที่อุทยานจะให้ขอ้ มูล และ
ข่าวสารกับนักท่องเที่ยว ปั จจุบนั สื่ อสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมและมีผใู ้ ช้งานอย่างกว้างขวาง สื่ อสังคมออนไลน์ที่คน
ไทยนิ ยมใช้และมีแนวโน้มผูใ้ ช้เพิ่มมากขึ้นได้แก่ LINE ที่ สามารถเข้าถึงผูใ้ ช้ได้ทุกช่วงอายุ สามารถพัฒนาระบบโต้ตอบ
อัตโนมัติ (chatbot) ได้ ปั จจุบนั ยังไม่ได้มีการใช้ LINE ในการส่ งข่าวสารของอุทยานแห่งชาติ งานวิจยั นี้ จึงได้พฒั นาระบบ
โต้ตอบอัตโนมัติ (chatbot) ของแอปพลิ เคชัน LINE เพื่ออํานวยความสะดวกให้แ ก่ นักท่ องเที่ ย วและเจ้าหน้าที่ อุ ท ยาน
แห่งชาติในการถามและตอบบริ การข้อมูลต่างๆ ช่วยให้ตอบคําถามหรื อส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว และตลอดเวลา ลดเวลารอ
ของนักท่องเที่ยว รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ ระบบโต้ตอบอัตโนมัติน้ ี อยูใ่ นรู ปแบบของ บัญชีทางการ (LINE
Official Account) เพื่อให้บริ การข้อมูลของอุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่ โดยผูใ้ ช้สามารถเลือกข้อมูลจากเมนู ภาพ (rich menu)
ซึ่ งเป็ นเมนูลดั ที่สามารถแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ ข้อมูลจากเมนูภาพนี้จะเป็ นข้อมูลคําตอบจากคําถามที่
พบบ่อย เช่น ที่พกั แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรม เป็ นต้น เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้ผใู ้ ช้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น หรื อผูใ้ ช้สามารถถาม
เพิ่มเติมได้จากการสนทนาในระบบ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ผา่ นระบบนี้อยูใ่ นเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด
คําสําคัญ: การบริ การข้อมูล, ระบบตอบรับอัตโนมัติ, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, แอปพลิเคชันไลน์

Abstract

Information service is a basic service in national park to provide information and news to tourists. Nowadays,
social media are so popular and widely used. Social media platform LINE in Thailand tends to increase the number of users
because easy for people of all ages and chatbot development can be applied. Currently, LINE is not being used in Thailand’s
national park. In this study, LINE chatbot was developed for alternative communication channels between tourists and
national park staffs. It is quickly replying anytime and reduce waiting time for tourists. LINE Official Account with chatbot
was created for case study Khaoyai national park. Users can meet the response by rich menu which is a shortcut menu to
display users interact by graphical interface. This rich menu gives the answer that are frequently asked questions such as
accommodation, sightseeing spots, activities and other to make it easy for users. Moreover, users can ask questions thru
the conversation system. The satisfaction survey of users is high satisfaction.
Keywords: chatbot, information service, Khaoyai National Park, LINE application
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คํานํา

อุทยานแห่ งชาติ เขาใหญ่มีเนื้ อที่ ประมาณ 2,165 ตารางกิ โลเมตร มีอาณาเขตครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสี มา จังหวัดปราจี นบุรี และจังหวัดนครนายก ซึ่ งเป็ นพื้นที่ ขนาดใหญ่จึงมี ความ
หลากหลายทางธรรมชาติ เป็ นผืนป่ าใหญ่ตน้ กําเนิ ดของต้นนํ้าลําธารที่สาํ คัญ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์
ป่ านานาชนิ ด ตลอดจนมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม ได้รับการยกย่องว่าเป็ นอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศ
อาเซี ยน และได้รับการขึ้ นทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกเมื่ อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ ที่มีค วาม
หลากหลายทางชี วภาพและมีความสวยงาม จึ งเป็ นสถานที่ ที่นิยมในหมู่นกั ท่องเที่ ยวและมีนกั ท่องเที่ ยวเข้ามาใช้
บริ การจํานวนมาก ในปี 2561 มีจาํ นวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การถึง 1,489,876 คน (กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช, 2561) การที่มีผคู ้ นเข้ามาใช้บริ การจํานวนมากนี้ อาจทําให้เกิดปั ญหาการอํานวยความสะดวกไม่ทวั่ ถึง
ของเจ้า หน้า ที่ ในด้านการให้บริ การข้อ มู ล เช่ น การสอบถามข้อมู ลด้านการบริ การที่ พ กั แหล่ งท่ องเที่ ย ว หรื อ
ตําแหน่งร้านอาหาร เป็ นต้น จากการศึกษาของรุ่ งฟ้ า (2562) ได้อธิ บายว่าการบริ การของเจ้าหน้าที่ที่มีความรวดเร็ ว
และมีอย่างเพียงพอเป็ นหนึ่ งในแรงจู งใจต่อการท่องเที่ ยวในอุทยานแห่ งชาติ เขาใหญ่ รวมถึงผลการศึ กษาพบว่า
นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งข้อมูลของอุทยานจากสื่ อออนไลน์มากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ ง
ในปัจจุบนั มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เรี ยกว่า Chatbot ที่สามารถตอบคําถามได้ทนั ทีและทํางานได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
พร้อมทั้งสามารถเรี ยนรู ้การโต้ตอบด้วยการนํา Machine learning มาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้การสื่ อสาร
ครอบคลุมตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ (จิรันดร, 2560) โดย Chatbot สามารถเชื่ อมต่อผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เช่น
LINE ซึ่ งเป็ นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิ ยมอย่างมากในประเทศไทย (ขวัญฤดี, 2560; กรกานต์ และคณะ, 2563)
สามารถใช้ในการสื่ อสารทั้งข้อความ (Text) เสี ยง (Voice) ภาพ (Images) และวิดีโอ (Video) รวมทั้งยังมีสติ๊กเกอร์
ตัวการ์ตูนที่เพิ่มความน่าสนใจในการสื่ อสารของแอปพลิเคชัน
การศึกษานี้ได้พฒั นา LINE chatbot หรื อ ระบบโต้ตอบอัตโนมัติผา่ นแอปพลิเคชัน LINE เพื่อบริ การข้อมูล
ของอุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่ให้กบั นักท่องเที่ยว ผูท้ ี่สนใจ รวมถึงเพิ่มช่องทางให้กบั เจ้าหน้าที่อุทยานในการสื่ อสาร
และประชาสัมพันธ์ให้นกั ท่องเที่ยวทราบได้อย่างรวดเร็ ว

วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยนีม้ ขี ั้นตอนดังต่ อไปนี ้
การรวบรวมข้อมู ลของอุ ทยานแห่ งชาติ เ ขาใหญ่ โดยค้นคว้า จากเว็บไซต์ และการทํา แบบสอบถาม
นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่เพื่อให้ทราบถึงกลุ่มคําถาม-คําตอบที่พบบ่อย แล้วจัดกลุ่มข้อมูล
เพื่อใช้ในการออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ (User Interface Design)
การพัฒนา LINE Official Account หรื อบัญชีทางการของแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อเป็ นส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ ซึ่ ง
การติ ดต่ อแลกเปลี่ ยนระหว่างผูจ้ ดั การระบบ (Administrator) และผูใ้ ช้ (User) จะมี 2 วิธีการ (mode) คื อ วิธีการ
สนทนา (Chat mode) และ วิธีการอัตโนมัติ (Bot mode) โดยวิธีการสนทนาจะสามารถโต้ตอบด้วยผูจ้ ดั การระบบ
หรื อสามารถตอบกลับอัตโนมัติ (Auto-Response) ตามคําสําคัญ (Keywords) ที่ได้กาํ หนดไว้ หากผูใ้ ช้พิมพ์ขอ้ ความ
ที่ตรงกับคําสําคัญระบบจะตอบกลับทันที ซึ่ งวิธีการนี้ จะจัดการผ่าน LINE Official Account Manager ส่ วนวิธีการ
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อัตโนมัติ จะจัดการผ่าน Dialogflow console วิธีการนี้ ระบบจะมีความยืดหยุ่นในการเข้าใจข้อความหรื อประโยคที่
ผูใ้ ช้ถามมากกว่า นอกจากนี้ ในส่ วนของ LINE Official Account ยังสามารถออกแบบเมนูภาพ (rich menu) ซึ่ งเป็ น
เมนู ลดั ที่ สามารถแสดงรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มตามที่ ผูใ้ ช้ตอ้ งการผ่านรู ปภาพที่ สามารถกําหนดได้สูงสุ ด 6 ภาพใน
รู ปแบบตารางทางด้านล่างของหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
การสร้าง Dialogflow และการเชื่อมต่อกับ LINE Official Account การพัฒนา LINE Official Account ด้วย
วิธีการอัตโนมัติ (Bot mode) จะใช้ Dialogflow เป็ นเครื่ องมือในการสร้างการโต้ตอบอัตโนมัติ ซึ่ ง Dialogflow เป็ น
บริ การหนึ่ งของ Google ที่ ใช้การเรี ยนรู ้ ของเครื่ องหรื อ Machine learning ในด้าน Natural Language Processing
(NLP) (Google, 2021) ซึ่ งสามารถเรี ยนรู ้และเข้าใจความต้องการ (intent) และสิ่ งที่ ตอ้ งการ (entity) จากประโยค
หรื อข้อความสนทนาของผูใ้ ช้ได้ดีย่ิงขึ้ น เพิ่มความยืดหยุ่นในการโต้ตอบโดยเข้าใจข้อความหรื อประโยคของผูใ้ ช้
แม้จะพิมพ์ความต้องการมาไม่ตรงกับคําสําคัญที่ มีในระบบ Dialogflow จึ งได้รับความนิ ยมนํามาใช้ในการสร้ าง
Chatbot ในงานด้านต่างๆ (นงนุ ช และคณะ, 2562; กรกานต์ และคณะ, 2563) การทํางานของ Dialogflow เริ่ มจาก
สร้างตัวแทน หรื อ Agent ทําหน้าที่ รับข้อมูลจากผูใ้ ช้ (input/request) แล้วประมวลผลและตรวจสอบเจตนาหรื อ
ความต้องการของผูใ้ ช้ (intent) ว่าตรงกับเรื่ องอะไรที่ได้กาํ หนดไว้ แล้วจึงตอบกลับไปยังผูใ้ ช้ ผ่าน Messaging API
และ webhook (Fig. 1)

Fig. 1 Chatbot workflow diagram
การทดสอบและประเมิ นผลระบบ โดยให้ผูใ้ ช้เพิ่ มเพื่ อนหรื อ LINE chatbot ที่ พฒ
ั นาขึ้ น ซึ่ งกลุ่มผูใ้ ช้ที่
ประเมินแบ่งออกเป็ นนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่ งชาติ โดยการทดสอบระบบว่าสามารถโต้ตอบคําถาม
จากผูใ้ ช้ท้ งั สองกลุ่ม และประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้จากแบบสอบถาม

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ผลการรวบรวมข้อมูลของอุทยานแห่ งชาติ เขาใหญ่ สามารถแบ่งกลุ่มข้อมูลหลักได้ 5 กลุ่ม ได้แก่ แหล่ง
ท่องเที่ยวที่แนะนํา กิจกรรมในอุทยานแห่งชาติ การบริ การที่พกั กฎระเบียบหรื อข้อห้ามในอุทยานแห่งชาติ และการ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่ งเป็ นคําถามหรื อข้อมูลที่นกั ท่องเที่ยวสนใจ และเป็ นคําถามที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติพบได้บ่อย
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ผลการพัฒนา LINE Official Account และส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (user interface) บัญชี ทางการที่พฒั นาขึ้นมา
เพื่อให้บริ การข้อมูลของอุทยานแห่ งชาติ เขาใหญ่มีชื่อว่า “Khaoyai” หน้าแรกสําหรั บการเพิ่ มเพื่ อน (add friend)
แสดงรายละเอียดเวลาเปิ ดทําการ หมายเลขโทรศัพท์ เว็บไซต์อุทยาน การจองที่ พกั และแผนที่ อุทยาน (Fig. 2 A)
เมื่อผูใ้ ช้เพิ่ม “Khaoyai” เป็ นเพื่อนจะมีขอ้ ความต้อนรับแสดงดัง Fig. 2 B
(A)

(B)

(C)

Fig. 2 Users Interface; A (Add friends screen), B (Greeting Message), และ C (Rich menu)
ส่ วนหน้าจอหลักของผูใ้ ช้ประกอบด้วย ส่ วนแสดงผลการสนทนาด้านบน และส่ วนเมนูภาพ (rich menu)
ด้านล่าง (Fig. 2 C) ในเมนู ภาพจะจัดแบ่งเป็ น 6 ภาพ โดยแต่ละภาพจะเป็ นกลุ่มของคําถามหรื อข้อมูลที่ พบบ่อย 5
กลุ่ม ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว ที่พกั กิจกรรม กฎระเบียบต่างๆ และติดต่อเจ้าหน้าที่ ส่ วนภาพสุ ดท้ายเป็ นแบบประเมิน
ความพึงพอใจของระบบ นอกจากนี้ผใู ้ ช้ยงั สามารถพิมพ์บทสนทนาเองได้อีกช่องทางหนึ่ง
การโต้ตอบจะอยู่ในวิธีการอัตโนมัติ (Bot mode) ที่ สามารถโต้ตอบได้อตั โนมัติทนั ที ที่ผูใ้ ช้ถาม หรื อกด
เลือกเมนูภาพ การตอบอัตโนมัติผา่ น Dialogflow จะสามารถตอบกลับได้หลายรู ปแบบ (Fig.3) เช่น
ข้อความ (Text) จํานวนข้อความที่ ตอบกลับภายใน 1 ครั้งสามารถส่ งข้อความได้ 3 Bubbles ใน
กรณี การเปิ ดใช้งานบัญชีทางการของไลน์ (LINE Office Account) แบบไม่เสี ยค่าบริ การ
รู ปภาพ (Image) การส่ งข้อความตอบกลับเป็ นรู ปภาพจะสามารถแสดงรายละเอียดได้มากยิ่งขึ้ น
ภาพที่ส่งอาจเป็ น infographic หรื อภาพประกาศ
แบบปุ่ มกด (Buttons template) เป็ นรู ปแบบการส่ งที่ มีรูปภาพ หัวเรื่ อง ข้อความ และปุ่ มกดให้
เลื อกตามที่ ตอ้ งการ เมื่ อผูใ้ ช้กดเลื อกปุ่ มแล้วจะนําไปยังการเชื่ อมต่ อ (Link) อื่ นๆ เช่ น แผนที่ เว็บไซต์อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ เป็ นต้น
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แบบภาพพร้อมข้อความและปุ่ มกดที่ สามารถเลื่อนเพิ่มเติมได้ (Carousel template) เป็ นรู ปแบบ
การแสดงผลแบบเป็ นกลุ่มรายการที่เลื่อนดูได้โดยการเลื่อนไปทางขวามือของจอภาพ การตอบบทสนทนาแบบนี้มี
ภาพประกอบเพิ่มความน่าสนใจ และให้ขอ้ มูลผูใ้ ช้ได้มากขึ้น
แบบรายการภาพ (Image carousel template) เป็ นการแสดงการสนทนาแบบที่นาํ รู ปภาพมาสร้าง
เป็ นรายการที่เลื่อนดูไปมาได้ ภาพที่แสดงจะมีขนาดใหญ่กว่าแบบ Carousel template

Text
Image

Buttons template

Carousel template

Image carousel template

Fig. 3 Types of response messages
ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพและความพึงพอใจในการตอบคําถามอัตโนมัติ จากผูใ้ ช้จาํ นวน 110 คนที่เข้า
มาทดสอบการใช้งานระบบ พบว่าระบบสามารถตอบคําถามจากผูใ้ ช้ได้ และไม่สามารถตอบบางคําถามที่ไม่ได้อยู่
ในฐานข้อมูลที่ออกแบบไว้ได้ และบางข้อความผูใ้ ช้พิมพ์ไม่ถูกต้อง แต่ระบบก็สามารถเลือกคําตอบที่คาดการณ์จาก
เจตนาหรื อความต้องการของผูใ้ ช้ (intent) ที่ใกล้เคียงกับข้อมูลที่มีอยู่ ตัวอย่างข้อความคําถามและคําตอบดัง Table 1
ซึ่ งมีคาํ ถามหรื อข้อมูลบางส่ วนที่ยงั ไม่มีในระบบปั จจุบนั จากการทดสอบนี้ จะช่วยให้นกั พัฒนาเพิ่มเติมข้อมูลของ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อให้ระบบสามารถให้ขอ้ มูลได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
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Table 1 Sample of input and results from Dialogflow
Input
อุทยานเปิ ด
กี่โมงคะ

Response
เปิ ดทําการเวลา 6:00 น. และปิ ดทําการเวลา
18:00 น. ค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ เขาใหญ่ยนิ ดีให้บริ การค่ะ>ต้องการ
สอบถามอะไรถามได้เลยค่ะ>สติ๊กเกอร์
ขออภัยครับถ้าต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถ
ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่
โทรศัพท์ : ที่ทาํ การ 086-0926527
บ้านพัก 086-0926529
E-mail: khaoyai.np@gmail.com ขอบคุณค่ะ

เสื อ

Result
Description
Successful เนื่ องจากคําว่า “อุทยานเปื ดกี่โมงคะ”
response ไม่มีอยูใ่ นฐานข้อมูล แต่มีคาํ ว่า “ปิ ดกี่โมง” ซึ่งมีความหมาย
แฝงเหมือนกัน ระบบจึงเลือกคําตอบมาตอบได้ถูก
Successful เนื่ องจากคําว่า “สวัสดีค่ะ” มีอยูใ่ นฐานข้อมูล ระบบจึงเลือก
response คําตอบมาตอบได้ถูกต้อง
Failed
เนื่ องจากคําว่า “เสื อ” ไม่มีอยูใ่ นฐานข้อมูล ระบบจึงส่ ง
response ข้อความกลับกรณี ที่ไม่มีขอ้ มูล การแก้ไขคือปรับปรุ งระบบ
โดยเพิม่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับเสื อเข้าไปในฐานข้อมูล

จากการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ใ้ ช้ร ะบบโต้ต อบอัต โนมัติ LINE Chatbot ในการบริ ก ารข้อ มู ล
นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีผตู ้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 110 คน แบ่งเป็ นเพศหญิงจํานวน 81 คน คิด
เป็ นร้อยละ 73.6 เพศชายจํานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.4 โดยส่ วนใหญ่มีอายุในช่วง 20–30 ปี จํานวน 67 คน คิด
เป็ นร้อยละ 60.9 อายุ 30–40 ปี มีจาํ นวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.1 อายุต่าํ กว่า 20 ปี มีจาํ นวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ
12.7 อายุ 40–50 ปี มีจาํ นวน 7 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 6.4 และอายุมากกว่า 50 ปี จํานวน 1 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 0.9 โดย
จํานวนผูท้ าํ แบบสอบถามทั้งหมดมีสถานะเป็ นนักท่องเที่ยว 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.2 และเป็ นเจ้าหน้าที่ อุทยาน
จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.8 การประเมินความพึงพอใจประกอบด้วยสี่ ดา้ น คือ ความสะดวกในการใช้งาน
ความรวดเร็ วในการโต้ตอบ ความครอบคลุมของคําตอบ และความง่ายในการใช้งาน
จาก Table 2 พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจภาพรวมในระบบโต้ตอบอัตโนมัติผ่าน LINE Chatbot อยู่
ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.24, SD = 0.69) โดยมีความพึงพอใจด้านความง่ายในการใช้งานมากที่สุด (x̅ = 4.26, SD =
0.74) รองลงมาคือความสะดวกในการใช้งาน และความรวดเร็ วในการโต้ตอบ (x̅ = 4.21, SD = 0.69 และ x̅ = 4.21,
SD = 0.76 ตามลําดับ) ส่ วนเจ้าหน้าที่อุทยานแห่ งชาติมีความพึงพอใจภาพรวมในระบบโต้ตอบอัตโนมัติผ่าน LINE
Chatbot อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.00, SD = 0.58) เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่ งชาติ ให้คะแนนด้านความสะดวกในการใช้
งานอยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด (x̅ = 4.31, SD = 0.63) รองลงมาคือด้านความรวดเร็ วในการโต้ตอบมีระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด (x̅ = 4. 23, SD = 0. 73) และในภาพรวมทั้งนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่อุทยานพบว่าโดยรวมแล้ว
ผูใ้ ช้มีความพึ งพอใจในระดับมากที่ สุด (x̅ = 4.21, SD = 0.68) โดยมี ระดับความพึ งพอใจมากที่ สุดในด้านความ
สะดวกในการใช้งาน และความรวดเร็ วในการโต้ตอบ (x̅ = 4.22, SD = 0.68 และ x̅ = 4.21, SD = 0.76 ตามลําดับ)
ระดับความพึงพอใจมากด้านความครอบคลุมของคําตอบ และความง่ายในการใช้งาน (x̅ = 3.94, SD = 0.75 และ
x̅ = 4.20, SD = 0.76 ตามลําดับ) ซึ่ งผูใ้ ช้ระบบโต้ตอบอัตโนมัติผา่ น LINE chatbot โดยส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
การใช้งานเพราะใช้งานง่าย สะดวก และลดระยะเวลาในการติ ดต่ อ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ มนา และคณะ
(2563) ที่พฒั นา chatbot สําหรับงานบริ การนักศึกษาพบว่าผูใ้ ช้มีความพึงพอใจที่สามารถลดระยะเวลาในการติดต่อ
เจ้าหน้าที่ และการศึกษาของกรกานต์ และคณะ (2563) ที่ประยุกต์ใช้ chatbot ในการแสดงผลข้อมูลการเดินทางด้วย
ระบบรถไฟฟ้ าก็อธิ บายว่า Chatbot เป็ นการเพิ่มช่องทางสื่ อสารอีกช่องทางหนึ่ งที่สร้างความสะดวกสบายและง่าย
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ต่อผูใ้ ช้ นอกจากนี้ หากระบบโต้ตอบอัตโนมัติน้ ี สามารถรวบรวมคําถามและคําตอบได้ครอบคลุมก็จะสามารถตอบ
ทุกคําถามของผูใ้ ช้งานได้ถกู ต้องมากยิ่งขึ้น (นงนุช และคณะ, 2562)
Table 2 Levels of Satisfaction
Tourist
National park staffs
Overall
n = 97
n = 13
n = 110
Evaluation topics
x̅
SD
x̅
SD
x̅
SD
Comfortable
4.21
0.69
4.31
0.63
4.22
0.68
Quickly reply
4.21
0.76
4.23
0.73
4.21
0.76
Cover information
3.98
0.71
3.62
0.96
3.94
0.75
Ease of use
4.26
0.74
3.77
0.83
4.20
0.76
Overall
4.24
0.69
4.00
0.58
4.21
0.68

สรุ ป

การศึ กษานี้ ได้พ ฒ
ั นาระบบ LINE Chatbot มาประยุกต์ใช้ในการบริ การข้อมู ลนักท่ องเที่ ย วในอุ ทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่โดยการสร้างบัญชีทางการของไลน์ ออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ และได้รวบรวมคําถาม-คําตอบที่เป็ น
ข้อ มู ล ที่ พ บบ่ อ ยในการสอบถามไว้เ ป็ นฐานข้อ มู ล โดยจะเรี ย กใช้ง านผ่า น dialogflow ผู ใ้ ช้ง านสามารถเลื อ ก
หมวดหมู่ขอ้ มูลที่ตอ้ งการได้จากเมนูภาพ (rich menu) หรื อพิมพ์คาํ ถามได้ผา่ นบทสนทนา การตอบของระบบจะส่ ง
คําถามหรื อข้อมูลนําเข้าไปยัง dialogflow เพื่อประมวลคําถามว่าตรงกับหรื อใกล้เคียงกับข้อมูลที่มีอยู่หรื อไม่ แล้วก็
จะส่ งคําตอบหรื อข้อมูลกลับมายังผูใ้ ช้ในห้องสนทนา ซึ่ งผลการศึกษาพบว่าระบบโต้ตอบอัตโนมัติน้ ีใช้งานได้ดี แต่
ข้อมูลในระบบยังไม่ครอบคลุมกับคําถามที่ ผูใ้ ช้พิมพ์ถามมา และจากผลการประเมิ นความพึ งพอใจของผูใ้ ช้ท้ ัง
นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่ งชาติในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดต่อระบบโต้ตอบอัตโนมัติน้ ี
โดยระบบใช้งานง่าย สามารถอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของอุทยานแห่ งชาติ เขาใหญ่ และสามารถ
โต้ตอบได้อย่างรวดเร็ ว จะเห็นได้ว่า LINE chatbot เป็ นอีกช่องทางหนึ่ งที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการบริ การ
ข้อมูลอุทยานแห่ งชาติ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ และหากมีการรวบรวมและวิเคราะห์บท
สนทนาจากระบบนี้ ก็ จ ะช่ ว ยให้ผู พ้ ัฒ นาระบบสามารถเพิ่ ม หรื อ ปรั บ ปรุ ง ข้อ มู ล ให้ต รงกับ ผู ใ้ ช้ไ ด้ม ากยิ่ งขึ้ น
นอกจากนี้ งานวิ จัย นี้ ย งั สามารถนํา ไปพัฒ นาต่ อยอดให้กับอุ ทยานแห่ งชาติ แ ห่ งอื่ นๆ เพื่ อให้เ ข้า ถึ งผูใ้ ช้ใ นยุ ค
สมัยใหม่ได้อีกช่องทางหนึ่ง
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ได้ศึกษาการกระตุน้ การฟื้ นฟูดินปนเปื้ อนนํ้ามันผสมใช้แล้วด้วยวิธีทางชีวภาพ 3 แนวทางได้แก่ การใช้
สารลดแรงตึงผิวร่ วมกับกลุ่มจุลินทรี ยท์ ี่ คดั แยกได้ การใช้สารลดแรงตึงผิวร่ วมกับเศษพืช และการใช้สารลดแรงตึงผิว
ร่ วมกับกากตะกอนจุลินทรี ย ์ ดิ นตัวอย่างปนเปื้ อนนํ้ามันผสมใช้แล้ววัดในรู ป Total Petroleum Hydrocarbon (TPH) 1130
มิ ลลิ กรั ม/กิ โลกรั ม การเติ มสารลดแรงตึ งผิวร่ วมกับการเติ มกากตะกอน และ การเติ มสารลดแรงตึ งผิวร่ วมกับเศษพืช
สามารถลด TPH ได้ถึงร้อยละ 80–90 เมื่อเติมปุ๋ ยอนิ นทรี ยร์ ่ วมด้วยสามารถลด TPH ได้มากกว่าร้อยละ 95 เทียบกับการใช้
สารลดแรงตึงผิวเพียงอย่างเดียวที่ลด TPH เหลือร้อยละ 42 การเติมจุลินทรี ยย์ อ่ ยสลายนํ้ามันที่คดั เลือกร่ วมกับลดแรงตึงผิว
ให้ผลไม่แตกต่างจากการใช้สารลดแรงตึงผิวเพียงอย่างเดียว การเติมกากตะกอนช่วยเพิ่มจุลินทรี ยแ์ ละสารอาหารให้แก่ดิน
เปื้ อน อย่างไรก็ตามจุลินทรี ยท์ อ้ งถิ่นในดินปนเปื้ อนสามารถเพิ่มจํานวนได้เมื่อมีการเพิ่มเศษพืชและธาตุอาหารให้แก่ดิน
ส่งผลกระตุน้ การฟื้ นฟูดินปนเปื้ อนโดยไม่ตอ้ งเติมจุลินทรี ยจ์ ากภายนอก
คําสําคัญ: การกระตุน้ จุลินทรี ย,์ การฟื้ นฟูทางชีวภาพ, ดินปนเปื้ อนนํ้ามัน

Abstract

In this study, three multi-amendment strategies for biostimulation, namely surfactant with biosolid, surfactant
with oil-degrading consortium, and surfactant with green waste, all with or without inorganic fertilizer, were examined for
their effectiveness of treating used mixed-oil contaminated soil. The contaminated soil contained 1130 mg kg-1
hydrocarbon in form of Total Petroleum Hydrocarbon (TPH). Surfactant with biosolid co-amendments and surfactant with
green waste co-amendments achieved 80–90% TPH removal. The addition of inorganic fertilizer to those treatments
stimulated the TPH removal to 95%, while surfactant single amendment reduced TPH to 42%. Co-addition of oil-degrading
consortium with surfactant exhibited no differences to surfactant single amendments. The addition of biosolid increased
substrate and bacterial density in soil. However, indigenous microorganisms proliferated in mixed-oil contaminated soil
when green waste and nutrients were added, resulting in stimulation of soil remediation without the addition of external
microorganisms.
Keywords: bioremediation, biostimulation, oil contaminated soil
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คํานํา

การใช้น้ าํ มันปิ โตรเลียมกับเครื่ องจักรเครื่ องยนต์ทาํ ให้มีน้ าํ มันปิ โตรเลียมในรู ปแบบต่างๆ รั่วไหลหรื อ
ปนเปื้ อนสู่ สิ่งแวดล้อม นํ้ามันปิ โตรเลียมมีสารไฮโดรคาร์ บอนเป็ นองค์ประกอบหลักแต่น้ าํ มันเครื่ องที่ใช้แล้วมักมี
การปนเปื้ อนของโลหะหนักด้วย สารประกอบไฮโดรคาร์ บอนสามารถสะสมในร่ างกายของสิ่ งมีชีวิต และถ่ายทอด
ผ่านห่ วงโซ่ อาหารได้ สารปนเปื้ อนนี้ จึงควรถูกกําจัดออกจากสิ่ งแวดล้อมอย่างรวดเร็ ว โดยวิธีการบําบัดฟื้ นฟูที่
ถูกต้องและเหมาะสม
เทคโนโลยีการบําบัดและฟื้ นฟูทางชีวภาพอาศัยกิจกรรมของจุลินทรี ยภ์ ายใต้สภาวะที่เหมาะสมทําการย่อย
สลายมลสารให้มีความเข้มข้นลดลงและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยลง การฟื้ นฟูทางชี วภาพนี้
เป็ นทางเลือกสําหรับพื้นที่ ปนเปื้ อนนํ้ามันปิ โตรเลียมที่ ความเข้มข้นตํ่าถึงปานกลางและเป็ นพื้นที่ มีความเสี่ ยงต่อ
มนุษย์และระบบนิ เวศในระดับที่ไม่สูงมากนัก (Atlas and Philp, 2005) กระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติมกั ใช้
เวลานานและอาจไม่สามารถลดความเข้มข้นจนถึงระดับที่ ตอ้ งการได้ จึ งได้มีการพัฒนาวิธีเพื่อกระตุน้ จุลินทรี ย ์
และเร่ งกระบวนการฟื้ นฟู เช่ น การเติ มจุลินทรี ยช์ ่ วยย่อยสลายหรื อ bioaugmentation และการกระตุน้ โดยการเติม
สารอื่นหรื อ biostimulation เช่น สารลดแรงตึงผิว ธาตุอาหาร อินทรี ยว์ ตั ถุ อากาศหรื อสารให้ออกซิ เจน หรื อหลาย
วิ ธีร่ ว มกัน (Molina-Barahona et al., 2004; Suja et al., 2014; Patowarya et al., 2018; Koshlaf et al., 2019; Varjanis
and Upasani, 2019; Gielnik et al., 2021) คณะผู ว้ ิ จัย ได้เ คยรายงานผลฟื้ นฟู ดิ น ปนเปื้ อนนํ้า มัน ผสมจากบริ เ วณ
โรงงานเกี่ยวกับโลหะ โดยการเติมนํ้ายาซักผ้าเพื่อชะนํ้ามันออกจากอนุภาคดินเพื่อให้จุลินทรี ยส์ ามารถย่อยสลายได้
และการเติมกากตะกอนจุลินทรี ยจ์ ากระบบบําบัดนํ้าเสี ยซึ่ งเป็ นแหล่งอาหารและแหล่งจุลินทรี ย ์ (กิตติศกั ดิ์, 2557)
ซึ่ งผลการศึ กษาชี้ ว่า การกระตุ น้ จุ ลินทรี ยด์ ิ นด้วยวิ ธีเดี ย วสามารถเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการฟื้ นฟู ได้สู งกว่าสภาวะ
ธรรมชาติ แต่สามารถกําจัดปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนได้เพียงร้ อยละ 50 เท่านั้น ส่ วนการกระตุน้ ร่ วมกันจะเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการฟื้ นฟูเป็ นอย่างมาก คณะผูว้ ิจยั จึงนําผลการศึกษาดังกล่าวมาต่อยอดออกแบบการศึกษาครั้งนี้โดย
ใช้สารลดแรงตึงผิวเป็ นหลักและทดลองร่ วมการเติมอินทรี ยว์ ตั ถุและธาตุอาหารโดยเลือกใช้สารเคมีและวัสดุจากใน
ท้องถิ่น ได้แก่ กากตะกอนจุลินทรี ยจ์ ากระบบบําบัดนํ้าเสี ย เศษพืช และปุ๋ ยเคมีทางการเกษตร เพื่อเป็ นแนวทางใน
การประยุกต์ใช้ในการฟื้ นฟูพ้ืนที่ปนเปื้ อนจริ งต่อๆไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
ดินปนเปื ้ อน

เก็บดินตัวอย่างมาจากส่ วนซ่ อมบํารุ งรถยนต์ของโรงงานอุตสาหกรรมแห่ งหนึ่ งในจังหวัดสมุทรปราการ

ขนาดพื้นที่ 400 ตารางเมตร มีการปนเปื้ อนนํ้ามันเครื่ องและนํ้ามันหล่อลื่นอย่างต่อเนื่องนานกว่า 5 ปี มีลกั ษณะสี ดาํ
เนื้ อดินร่ วน มีกลิ่นนํ้ามันชัดเจน แบ่งพื้นที่เป็ น 2×2 เมตร เก็บตัวอย่าง ณ จุดตัด เก็บหน้าดินที่ระดับความลึก 0–30
เซนติเมตร นําดินตัวอย่างผสมรวมกัน ร่ อนด้วยตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตรเพื่อกําจัดก้อนหิ นและเศษไม้ ตัวอย่างดิน
ที่นาํ มาใช้ในการทดลองในครั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิเป็ นไปตามที่รายงานก่อนหน้า (กิตติศกั ดิ์, 2557)
เนื้ อดินเป็ นดินทรายปนทรายแป้ ง มีค่า C:N:P เท่ากับ 100 : 5.88 : 1.47 ปนเปื้ อนนํ้ามันในรู ป TPH 1130 มิลลิกรัม/
กิ โลกรั ม ซึ่ งเป็ นความเข้มข้นปานกลาง pH 9.7 และมี ความชื้ นตํ่ากว่าร้ อยละ 20 ความหนาแน่ นแบคที เรี ยกลุ่ ม
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เฮทเธอโรโทรป (Heterotrophic bacteria) 7.1×106 เอ็มพีเอ็น/กรัม นอกจากนี้ ยงั มีการตรวจพบโลหะหนักโครเมียม
นิกเกิล แคดเมียมและตะกัว่ 893.66, 59.03, 1.14, 199.48 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ
การกระตุ้นจุลินทรี ย์ด้วยวิธีต่างๆ
ทําการทดลองในถาดแตนเลสขนาด 32×22×4 เซนติ เมตร ใช้ดินตัวอย่าง 500 กรัม (wet weight) ทําการ
ทดลองทั้งสิ้ น 12 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองอย่างละ 3 ซํ้า โดยมีชุดการทดลองดังแสดงใน Table 1
Table 1 Summary of experimental conditions conducted in this study
Surfactant
Treatment
Co-amendment
addition

1
biosolid

2
biosolid

3
oil-degrading bacteria

4
oil-degrading bacteria

5
green waste

6
green waste
7
oil-degrading bacteria
8
green waste
9
biosolid
10

11
12
-

Inorganic nutrient




-

Remark

moisture control
only

กากตะกอนจุลินทรี ยแ์ ละเศษพืชเติ มในสัดส่ วนร้อยละ 10 โดยนํ้าหนัก โดยกากตะกอนจุลินทรี ย ์ ได้จาก
ระบบบําบัดนํ้าเสี ยแบบตะกอนเร่ ง มีค่า C:N เท่ากับ 3.98: 1 ความชื้ นร้อยละ 79 ความหนาแน่นแบคทีเรี ยกลุ่มเฮท
เธอโรโทรป 7.8×109 เอ็มพีเอ็น/กรัม (กิ ตติ ศกั ดิ์ , 2557) เศษพืชได้จากหญ้าและเศษผักใบเขียว หั่นให้มีขนาดไม่
เกิ น 2.5 เซนติ เมตร สารลดแรงตึ งผิวใช้น้ าํ ยาล้างจานทางการค้าความเข้มข้นร้อยละ 20 โดยปริ มาตร เติ มในดิ น
ตัวอย่าง 10 มิลลิลิตร ธาตุอาหารอนินทรี ยใ์ ช้ปุ๋ยยูเรี ยชนิดเม็ด ให้มีค่า C:N:P เท่ากับ 100: 10: 1.47 จุลินทรี ยบ์ ริ สุทธิ์
แยกมาจากดิ นปนเปื้ อนนํ้ามันที่ผ่านการฟื้ นฟูแล้วจากการศึ กษาครั้งก่อนหน้า (กิตติศกั ดิ์, 2557) โดยเตรี ยมหัวเชื้ อ
เข้มข้น 109 ซี เอฟยู/มิลลิลิตร เติมหัวเชื้อ 10 มิลลิลิตร ในดินตัวอย่าง ทุกชุดการทดลองจะปรับความชื้ นเริ่ มต้นให้อยู่
ในช่วงร้อยละ 40–60 รักษาความชื้นให้ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ตลอด 60 วันของการทดลอง

1083

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

การวิเคราะห์ ตัวอย่ าง
วิ เ คราะห์ ส ารอิ นทรี ย ์ในดิ นด้วยวิ ธี Walkley Black modified acid-dichromate digestion, FeSO4 titration
method (กองวิเคราะห์ดิน, 2540) วิเคราะห์ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนทั้งหมด (Total petroleum hydrocarbon) ตาม
วิธีของ Mehrasbi, 2003 โดยเติมโทลูอีน 10 มิลลิลิตร ผสมเบาๆ เพื่อให้ toluene กับดินผสมกันประมาณ 20–40 นาที
นําตัวอย่างที่ ได้ไปตรวจวัดปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนด้วยเครื่ อง Uv-spectrophotometer ที่ ความยาวคลื่น
420 นาโนเมตร โดยใช้โทลูอีนที่ไม่มีการเติมตัวอย่างดินเป็ นแบลงค์ วิเคราะห์ปริ มาณแบคทีเรี ยเฮทเธอโรโทรบด้วย
วิธี Standard plate count ตรวจวัดกิ จกรรมเอนไซม์ดีไฮโดรจี เนส ตามวิธี Okuda et al., 2014 โดยชัง่ ตัวอย่างดิ น 5
กรัม เติม 0.1% 2,3,5–triphenyltetrazolium chloride 5 มิลลิลิตร และ 0.2 โมล/ลิตร Tris/HCl buffer (pH 7.6) เขย่าให้
สารเป็ นเนื้ อเดียวกัน 2 นาที จากนั้นบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เติม 1 M H2SO4 และ โทลู
อีน 5 มิลลิลิตร เพื่อหยุดการทําปฎิ กิริยา นําตัวอย่างบ่มต่อด้วยเครื่ องเขย่าเป็ นเวลา 30 นาที นําไปทําการตรวจวัด
Dehydrogenase activity ด้วยเครื่ อง Uv-spectrophotometer ที่ ความยาวคลื่น 484 นาโนเมตร โดยจะแสดงออกเป็ น
ปริ มาณของ triphenylformazan
การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
เปรี ยบเทียบผลการศึกษาด้วยวิธี One Way Anova ใช้วิธีการเปรี ยบเทียบเชิงซ้อน ซึ่ งอยูใ่ นกรอบของ equal
variances assumed (ค่าแปรปรวนของแต่ละทรี ตเมนต์เท่ากัน) เลือกวิธี LSD และ Duncan ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95
เปอร์เซ็นต์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ผลการศึ กษาการกระตุ น้ จุ ลินทรี ยด์ ว้ ยวิธีเดี ยวได้แสดงไว้ใน Fig. 1 ชุ ดควบคุ ม และชุ ดเติ มธาตุ อาหาร
อนิ นทรี ยซ์ ่ ึ งมีประสิ ทธิ ภาพในการกําจัดไฮโดรคาร์บอนในรู ป TPH ประมาณร้อยละ 5 คาดว่าเป็ นผลจากกลไกทาง
กายภาพ เช่ น การระเหยของ TPH เห็ น ได้ว่ า การเพิ่ ม ธาตุ อ าหารอนิ น ทรี ย์เ พี ย งอย่ า งเดี ย วไม่ ส ามารถเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการฟื้ นฟูได้ ทั้งนี้ ธาตุอาหารอาจไม่ใช่ปัจจัยจํากัดสําหรับการศึ กษานี้ หรื อปั จจัยอื่นมีอิทธิ พลต่อการ
ทํางานของจุลินทรี ยม์ ากกว่า
ชุดเติมกากตะกอนจุลินทรี ยม์ ีไฮโดรคาร์ บอนในรู ป TPH คงเหลือร้อยละ 42 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
กับชุ ดเติ มสารลดแรงตึ งผิ ว ส่ วนชุ ดเติ มเศษพื ช มี TPH คงเหลื อร้ อยละ 64 แม้ประสิ ทธิ ภาพการกํา จัด TPH จะ
ใกล้เคียงกัน แต่รูปแบบการลดลงของ TPH ของชุดเติมสารลดแรงตึงผิวแตกต่างจากชุดเติมเศษพืชและชุดเติมกาก
ตะกอนจุลินทรี ยโ์ ดยสิ้ นเชิ ง โดย TPH ในชุดเติมสารลดแรงตึ งผิว ลดลงอย่างรวดเร็ วในช่วง 3–7 วันแรกแล้วค่อย
ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนเหลือเพียงร้อยละ 40 ในวันที่ 20 ของการทดลอง หลังจากนั้น TPH มีค่าคงที่ ส่ วน TPH ของ
ชุดเติมเศษพืชและชุดเติมกากตะกอนจุลินทรี ยล์ ดลงช้าๆอย่างต่อเนื่ องจนสิ้ นสุ ดการทดลอง ผลการทดลองบ่งชี้ ว่า
กลไกการกระตุน้ การฟื้ นฟูของสารลดแรงตึงผิวแตกต่างจากกลไกการกระตุน้ ของเศษพืชและกากตะกอน ทั้งนี้ สาร
ลดแรงตึงผิวชะไฮโดรคาร์บอนออกมาจากอนุภาคดินและเพิ่มการละลายของไฮโดรคาร์บอนมากขึ้น (Patowarya et
al., 2018) ทําให้อตั ราการกําจัด TPH เป็ นไปอย่างรวดเร็ วในช่ วงแรก อย่างไรก็ดีการย่อยสลายกลับหยุดลงในช่ วง
หลังแสดงว่ายังมีปัจจัยจํากัดอื่นอยู่ การเติมเศษพืชและกากตะกอนจุลินทรี ยล์ งไปในดินปนเปื้ อนทําให้สารประกอบ
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ไฮโดรคาร์ บอนที่ปนเปื้ อนเจื อจาง และปรับลักษณะทางกายภาพของดิ นปนเปื้ อน (Molina-Barahona et al., 2004)
อี กทั้งเป็ นการเพิ่ มอิ นทรี ย ์วตั ถุ ที่ย่อ ยสลายได้ลงในดิ นปนเปื้ อน ชี้ ให้เห็ นว่าอิ นทรี ยว์ ตั ถุ ซ่ ึ งเป็ นอาหารสํา หรั บ
จุลินทรี ยใ์ นดิ นมีต่ออัตราการย่อยสลาย นอกจากนี้ การเติ มกากตะกอนจุลินทรี ยย์ งั เป็ นการเพิ่ มจํานวนจุ ลินทรี ย ์
เริ่ มต้นในระบบด้วย (Varjanis and Upasani, 2019)

Fig. 1 TPH remaining profiles for single amendment treatment
การกระตุน้ จุลินทรี ยร์ ่ วมหลายวิธีใช้สารลดแรงตึ งผิวเป็ นสารกระตุน้ หลักและใช้ร่วมกับการกระตุน้ วิธี
อื่นๆ จากผลการศึกษาที่แสดงไว้ใน Fig. 2 ชุดเติมสารลดแรงตึงผิวร่ วมกับกากตะกอนจุลินทรี ย ์ และชุดเติมสารลด
แรงตึงผิวร่ วมกับกากตะกอนจุลินทรี ยแ์ ละธาตุอาหารอนิ นทรี ยม์ ีประสิ ทธิ ภาพการบําบัดดิ นปนเปื้ อนมากกว่าร้อย
ละ 95 ภายในเวลาเพียง 20 วัน แสดงว่าชุดการทดลองดังกล่าวสามารถลดอิทธิ พลของปั จจัยจํากัดได้อย่างสมบูรณ์
นัน่ คื อชะนํ้ามันที่ ปนเปื้ อนออกมาจากอนุ ภาคดิ น และสามารถย่อยสลายนํ้ามันนั้นได้เกื อบทั้งหมด แสดงว่ากาก
ตะกอนการเพิ่มจํานวนและความหลากหลายทางชี วภาพของจุลินทรี ยเ์ ริ่ มต้นและการเพิ่มอิ นทรี ยค์ าร์ บอนที่ ย่อย
สลายได้ง่ายตลอดจนธาตุ อาหารที่ จาํ เป็ นลงไปในดิ นเป็ นการกระตุน้ จุ ลินทรี ยแ์ ละส่ งเสริ มให้มีการเพิ่มจํานวน
จุ ลิ น ทรี ย์ที่ ย่ อ ยสลายไฮโดรคาร์ บ อนเมื่ อ ใช้ร่ ว มกับ การเติ ม สารลดแรงตึ ง ผิ ว จึ ง ทํา ให้ เ กิ ด การฟื้ นฟู อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ชุดเติมเศษพืชร่ วมกับสารลดแรงตึงผิวและธาตุอาหารอนิ นทรี ยม์ ีประสิ ทธิ ภาพในการกําจัด TPH มากกว่า
ร้อยละ 90 ซึ่ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติจากชุ ดเติ มกากตะกอน ส่ วนชุ ดเติ มเศษพืชร่ วมกับสารลดแรงตึ งผิ วก็มี
ประสิ ทธิ ภาพในการกําจัด TPH มากกว่าร้อยละ 80 มีความแตกต่างทางสถิติจากชุดการทดลองทั้งสามชุดที่ กล่าว
แล้ว อย่ า งไรก็ ต ามการทดลองชุ ด นี้ แสดงให้เ ห็ น ว่ า จุ ลิ น ทรี ย ์ท้อ งถิ่ น สามารถฟื้ นฟู ดิ น ปนเปื้ อนได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพภายใต้สภาวะที่เหมาะสม การเติมเศษพืชช่วยเพิ่มอินทรี ยว์ ตั ถุ อีกทั้งเมื่อจุลินทรี ยย์ อ่ ยสลายเศษพืชเพื่อ
การเจริ ญเติ บโตเป็ นการเพิ่ มจํานวนจุ ลินทรี ยแ์ ละความหลากหลายทางชี วภาพคล้ายกับการทําปุ๋ ยหมัก (MolinaBarahona et al., 2004) ส่ วนการเติ มจุลินทรี ยบ์ ริ สุทธ์ที่คดั เลือกได้จากตัวอย่างดิ นที่ ผ่านการฟื้ นฟูมาแล้วกลับไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพแม้ว่าจะมีการเติมธาตุอาหารอนิ นทรี ยร์ ่ วมด้วย ส่ วนหนึ่ งอาจเกิดจากจุลินทรี ยเ์ ริ่ มต้นที่เติ มมีปริ มาณ
ไม่เหมาะสม สาเหตุ อีกประการหนึ่ งคื อสภาวะของดิ นปนเปื้ อนไม่ ส่งเสริ มการดํารงชี วิ ตและเพิ่ มจํา นวนของ
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จุลินทรี ยท์ ี่เติมลงไปโดยเฉพาะการขาดอินทรี ยว์ ตั ถุที่เป็ นอาหารสําหรับจุลินทรี ย ์ ทําให้มีผลการฟื้ นฟูใกล้เคี ยงกับ
ชุดการทดลองที่เติมสารลดแรงตึงผิวเพียงอย่างเดียว

Fig. 2 TPH remaining profiles for surfactant and co-amendments
แบคที เ รี ย เฮทเทอโรโทรปเป็ นกลุ่ ม แบคที เ รี ย ที่ ใ ช้ส ารอิ น ทรี ย ์เ ป็ นแหล่ ง อาหารและแหล่ ง พลังงาน
แบคทีเรี ยกลุ่มนี้ จะเพิ่มจํานวนเมื่อได้รับสับสเตรทและมีจาํ นวนลดลงเมื่อสับสเตรทหมดไป การเติมกากตะกอน
จุลินทรี ยเ์ ป็ นการเติ มทั้งจุลินทรี ยแ์ ละสับสเตรทดังนั้นจึ งทําให้แบคที เรี ยเฮทเทอโรโทรปเพิ่มขึ้นสู งสุ ด (Fig. 3A)
การเพิ่มจํานวนของแบคทีเรี ยท้องถิ่นอันเป็ นผลจากการกระตุน้ สามารถเห็นได้ชดั เจนในชุดการทดลองเติมสารลด
แรงตึ ง ผิ ว เพี ย งอย่ า งเดี ย ว การเพิ่ ม ขึ้ น ของแบคที เ รี ย เฮทเทอโรโทรปอย่ า งรวดเร็ ว เป็ นผลมาจากปิ โตรเลี ย ม
ไฮโดรคาร์ บอนที่ ถูกสารลดแรงตึ งผิวชะออกมากลายเป็ นสับสเตรทให้จุลินทรี ยใ์ นดิ น การเติ มเศษพืชเพียงอย่าง
เดียวแม้ว่าจะทําให้แบคทีเรี ยเพิ่มขึ้นช้ากว่าชุดการทดลองที่เติมสารลดแรงตึงผิวหรื อกากตะกอนแต่ชุดการทดลอง
เติมเศษพืชจะสามารถรักษาความหนาแน่นแบคทีเรี ยเฮทเทอโรโทรปในระดับสู งได้นานกว่าชุดการทดลองเติ มกาก
ตะกอนหรื อสารลดแรงตึงผิวพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของแบคทีเรี ยเฮทเทอโรโทรปตอบสนองการ
เพิ่มขึ้ นของคาร์ บอนสับสเตรทซึ่ งจุ ลินทรี ยจ์ าํ นวนหนึ่ งอาจไม่มีความเกี่ ยวข้องกับการย่อยสลายสารปิ โตรเลี ย ม
ไฮโดรคาร์บอนที่ปนเปื้ อนในดินโดยตรงดังจะเห็นได้จากความหนาแน่นของแบคทีเรี ยเฮทเทอโรโทรปของชุดการ
ทดลองกากตะกอนจุลินทรี ย ์ เศษพืช เศษพืชร่ วมกับสารลดแรงตึงผิวร่ วมกับธาตุอาหารอนินทรี ยม์ ีค่าใกล้เคียงกัน
กิจกรรมเอนไซม์ดีไฮโดรจีเนสเป็ นพารามิเตอร์ ที่นิยมใช้ในการบอกระดับการตอบสนองการฟื้ นฟูพ้ื นที่
ปนเปื้ อนโดยจุลินทรี ย ์ กิจกรรมเอนไซม์ดีไฮโดรจีเนสมีค่าสู งระหว่างวันที่ 7–20 ของการทดลองซึ่ งสอดคล้องกับ
ช่วงเวลาที่มีการลดลงของ TPH มากที่สุด (Fig. 3B) การแสดงออกของกิจกรรมเอนไซม์ดีไฮโดรจีเนสสามารถให้
ข้อมูลในภาพ รวมถึงการตอบสนองของจุลินทรี ยท์ ี่มีต่อการกระตุน้ แต่ละวิธีจึงมีเพียงชุดควบคุมที่มีการแสดงออก
ของเอนไซม์ดีไฮโดรจีเนสในระดับตํ่าตลอดการทดลอง ส่ วนชุดเติมกากตะกอนร่ วมกับสารลดแรงตึงผิวเป็ นชุดการ
ทดลองที่มีประสิ ทธิ ภาพการฟื้ นฟูสูงมากกว่าร้อยละ 90 และมีระดับกิจกรรมเอนไซม์ดีไฮโดรจี เนสสู งกว่าชุ ดการ
ทดลองอื่นอย่างชัดเจน
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(A)

(B)

Fig. 3 Density of heterotrophic bacteria (A) and dehydrogenase activities (B) of selected treatments

สรุ ป

พื้ น ที่ ป นเปื้ อนนํ้า มัน ในระดับ ความเข้ม ข้น ที่ ไ ม่ สู ง มากพบได้ท ั่ว ไปทั้ง ในเขตชุ ม ชนและโรงงาน
อุตสาหกรรม ในการฟื้ นฟูพ้ืนที่ดงั กล่าว คณะผูว้ ิจยั จึงเน้นกระบวนการย่อยสลายโดยจุลินทรี ยท์ ี่มีค่าใช้จ่ายตํ่ากว่า
และไม่ส่งผลกระทบรุ นแรงต่อสิ่ งแวดล้อม ในสภาวะที่ ศึกษาการทดลองที่ มีการเติ มสารลดแรงตึ งผิวร่ วมกับการ
กระตุน้ จุลินทรี ยว์ ิธีอื่นสามารถกระตุน้ การฟื้ นฟูได้สูงกว่าการบําบัดด้วยวิธีเดียว เพราะสามารถเพิ่มความสามารถ
เข้าถึงมลสารของจุลินทรี ยแ์ ละสร้างสภาวะที่สนับสนุนการดํารงชี วิตและเพิ่มจํานวนของจุลินทรี ยท์ ี่ทาํ หน้าที่ ย่อย
สลาย ในการศึกษานี้ การใช้สารลดแรงตึงผิวในรู ปนํ้ายาล้างจานทางการค้าความเข้มข้นร้อยละ 20 ปริ มาตร 10 มล.
ร่ วมกับการเติมกากตะกอนในสัดส่ วนร้อยละ 10 นํ้าหนักเปี ยกของดินบําบัดได้สูงถึงร้อยละ 95 การใช้สารสารลด
แรงตึงผิวร่ วมกับเศษพืชในสัดส่ วนร้อยละ 10 นํ้าหนักเปี ยกของดิ นบําบัดได้ร้อยละ 80 โดยการเติมธาตุอาหารอนิ
นทรี ยใ์ นชุ ดเศษพื ชเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพของบําบัดได้เป็ นร้ อยละ 90 การทดลองนี้ ยงั แสดงให้เ ห็ นว่าในสภาวะที่
เหมาะสมต่อการเจริ ญและเพิ่มจํานวนของจุลินทรี ยท์ อ้ งถิ่นสามารถฟื้ นฟูดินปนเปื้ อนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยไม่
ต้องเติมจุลินทรี ยจ์ ากภายนอกแต่อย่างใด
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บทคัดย่ อ

เมโทรนิดาโซล (Metronidazole, MNZ) เป็ นยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาโรคในมนุษย์และสัตว์ การปนเปื้ อนของ MNZ
ในนํ้า เสี ย และแหล่ ง นํ้า ธรรมชาติ อ าจก่ อ ให้เ กิ ด ปั ญ หาเชื้ อ ดื้ อ ยาได้ จึ ง ต้อ งมี ก ารบํา บัด ที่ เ หมาะสมก่ อ นปล่ อ ยออกสู่
สิ่ งแวดล้อม งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพและปั จจัยที่มีผลต่อการบําบัด MNZ ในนํ้าเสี ยสังเคราะห์ดว้ ย
กระบวนการโอโซเนชันที่ใช้ระบบเวนทูรีในการผสมก๊าซ O3 กับนํ้าเสี ย โดยปั จจัยที่ทาํ การศึกษาได้แก่ ปริ มาณ O3 ความ
เข้มข้นเริ่ มต้นของ MNZ และ ค่า pH จากการศึกษาพบว่าการเพิ่มปริ มาณ O3 ระยะเวลา และ pH ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการ
บําบัด MNZ เพิ่มขึ้น ในขณะที่การเพิ่มความเข้มข้นเริ่ มต้นของ MNZ ทําให้ประสิ ทธิภาพการบําบัดลดลง สภาวะที่เหมาะสม
ได้แก่ อัตราการผลิ ตก๊าซ O3 เท่ ากับ 72 mg/h ความเข้มข้นเริ่ มต้นของ MNZ เท่ ากับ 40 mg/l และค่า pH เท่ ากับ 9 และ 3
สามารถบําบัด MNZ ได้ถึง 92% ที่เวลา 120 นาที การศึกษาจลนพลศาสตร์ ของการเกิดปฏิกิริยาพบว่าปฏิกิริยาระหว่างก๊าซ
O3 และ MNZ เป็ นไปตามปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเทียม โดยมีค่าคงที่อตั ราเร็ วของการเกิดปฏิกิริยา (k) เท่ากับ 0.02 min-1
คําสําคัญ: เมโทรนิดาโซล, ยาปฏิชีวนะ, เวนทูรี, โอโซเนชัน

Abstract

Metronidazole (MNZ) is an antibiotic used among humans and animals. Contamination of MNZ in wastewater
and aquatic environment leads to antibiotic resistance of microorganisms. It is necessary to treat MNZ appropriately prior
to release into the environment. This research aimed to study the removal efficiency and factors affecting removal efficiency
in the treatment of MNZ containing in synthetic wastewater by using venturi-type ozonation process. The effects of ozone
loading, initial concentration of MNZ and solution pH were investigated. The results showed that the increase of ozone
loading, reaction time and pH enhanced the MNZ removal efficiency of MNZ. While the increase of MNZ concentration
reduced the removal efficiency. An ozone loading of 72 mg/h, initial MNZ concentration of 40 mg/l and solution pH of 9
and 3 were optimum condition for MNZ removal with a removal efficiency of 92% at 120 min. The study of reaction
kinetic indicated that reaction of MZN and ozone followed the pseudo-first order kinetic with a reaction rate constant (k)
of 0.02 min-1.
Keywords: antibiotic, metronidazole, ozonation, venture
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คํานํา

เมโทรนิ ดาโซล (Metronidazole; MNZ) เป็ นยาปฏิ ชีวนะที่ จดั อยู่ในกลุ่ม nitroimidazole มีการใช้กนั อย่าง
แพร่ หลายในการรักษาโรคที่เกิดจากโปรโตซัว และ แบคทีเรี ยทั้งที่ใช้ออกซิ เจนและไม่ใช้ออกซิ เจน มีฤทธิ์ ในการ
ต้านการอักเสบใช้ในการรักษามนุษย์และสัตว์ พบมีการใช้ยาชนิ ดนี้ ท้ งั ใน ปศุสัตว์ และ อุตสาหกรรมปลาสวยงาม
(Santana et al., 2017) อย่างไรก็ตามร่ างกายของมนุษย์และสัตว์ไม่สามารถดูดซึ มยาปฏิชีวนะได้ท้ งั หมด ยาบางส่ วน
จึ งถูกขับถ่ายออกนอกร่ างกาย และมี โอกาสปนเปื้ อนในสิ่ งแวดล้อมผ่า นนํ้าเสี ยชุ มชน นํ้าเสี ยจากโรงพยาบาล
รวมทั้งนํ้าทิ้งจากฟาร์ มปลา และฟาร์ มปศุสัตว์ต่างๆ (Fang et al., 2011) การตกค้างของ MNZ ในสิ่ งแวดล้อมอาจ
ก่อให้เกิดปั ญหาเชื้ อดื้อยาที่เป็ นปั ญหาด้านสาธารณสุ ขได้ (Nasseh et al., 2019) ดังนั้นต้องทําการบําบัดนํ้าเสี ยด้วย
วิธีที่เหมาะสมก่ อ นปล่ อยออกสู่ สิ่งแวดล้อ ม การบําบัด MNZ ในนํ้าเสี ยมี หลายวิ ธีได้แ ก่ การบําบัดทางชี วภาพ
กายภาพ และ เคมี Kummerer et al. (2000) ได้ศึกษาการบําบัด MNZ ด้วยวิธีทางชี วภาพซึ่ งเป็ นวิธีที่ถูกกว่าวิธีอื่น ๆ
แต่มีประสิ ทธิ ภาพตํ่าเนื่ องจาก MNZ เป็ นยาปฏิชีวนะที่มีคุณสมบัติคงตัว มีโครงสร้างที่เป็ นวง และ มีฤทธิ์ ยับยั้งการ
สังเคราะห์กรดนิ วคลีอิกของแบคที เรี ยในระบบบําบัด วิธีกายภาพ เช่ น การดูดซับด้วยเปลือกอัลมอนด์และเมล็ด
กาแฟเป็ นวิธีที่มีตน้ ทุนตํ่าและเดิ นระบบง่ายแต่ใช้ระยะเวลานานและต้องมีกระบวนการกําจัดสารที่ดูดซับอยู่ที่ผิว
ของตัว ดู ด ซับ (Regeneration) (Flores-Cano et al., 2016) วิ ธีการบํา บัด ด้ว ยถังปฏิ กรณ์ ชี ว ภาพเมมเบรน (MBR)
ควบคู่กบั รี เวอร์สออสโมซิ สเมมเบรน (Reverse Osmosis: RO) สามารถลดปริ มาณนํ้าที่ปนเปื้ อนให้เหลือน้อยลงได้
แต่ตอ้ งเพิ่มกระบวนการบําบัดนํ้าส่ วนที่ไม่ผ่านเมมเบรนด้วย (Dolar et al., 2012) วิธีการตกตะกอน MNZ ด้วยสาร
สร้างตะกอน (coagula) ให้ประสิ ทธิ ภาพตํ่า เนื่องจากคุณสมบัติของ MNZ ที่มีความคงตัวและละลายนํ้าได้สูง ทําให้
สามารถบําบัดได้เพียงบางส่ วนเท่านั้น และก่อให้เกิดตะกอนในปริ มาณมากซึ่ งจําเป็ นต้องมีกระบวนการจัดการกับ
ตะกอนต่ อ ไป (Ramavandi and Akbarzadeh, 2014) การบํา บัด ด้ว ยวิ ธี โ อโซเนชัน เป็ นวิ ธี ก ารออกซิ เ ดชั น ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการกําจัด MNZ เนื่ องจากโอโซน (O3) เป็ นตัวออกซิ ไดซ์ที่รุนแรง สามารถทําลายโครงสร้างของ
MNZ ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและรวดเร็ วโดยผ่า น 2 กลไก คื อ กลไกการทํา ปฏิ กิ ริ ย าโดยตรงกับ O3 (Direct
ozonation) กับกลไกการเกิดปฏิกิริยาผ่านแรดิคอล (Radical reactions) (Erol and Ozbelge, 2008) อย่างไรก็ตาม ใน
การเดินระบบโอโซเนชันโดยทัว่ ไปใช้ระบบหัวกระจายก๊าซในการผสมก๊าซ O3 ลงในนํ้าเสี ย ซึ่ งมีขอ้ จํากัดเนื่ องจาก
ก๊าซ O3 มีความสามารถในการละลายนํ้าตํ่า ทําให้ประสิ ทธิ ภาพการกําจัด MNZ ไม่ดีเท่าที่ ควร Liao et al. (2011)
ศึ กษาการบําบัด N-nitrosodimethylamine (NDMA) and nitrobenzene (NB) ด้วยกระบวนการโอโซเนชันโดยใช้
ระบบเวนทูรี (Venturi) เปรี ยบเทียบกับระบบหัวกระจายก๊าซ พบว่าระบบเวนทูรีให้ประสิ ทธิ ภาพการบําบัด NDMA
และ NB สู งกว่าระบบหัวกระจายก๊าซ งานวิจยั นี้ จึงพัฒนาวิธีการผสมก๊าซ O3 กับนํ้าเสี ยโดยอาศัยหลักการทํางาน
ของระบบเวนทูรีที่เป็ นคอคอด เป็ นการเพิ่มความเร็ วของนํ้าเสี ยเมื่อไหลผ่านระบบเวนทูรี และเกิดความดันลบใน
เส้นท่อ ทําให้ก๊าซ O3 สามารถละลายในนํ้าเสี ยได้ดีกว่าระบบหัวกระจายก๊าซ โดยงานวิจยั นี้ทาํ การศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการบําบัด MNZ ด้วยกระบวนการโอโซเนชันที่ใช้ระบบเวนทูรีได้แก่ ปริ มาณก๊าซ O3 ระยะเวลา
บําบัด ความเข้มข้นเริ่ มต้นของ MNZ และ ค่า pH ผลจากการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการ
โอโซเนชันเพื่ อ การบําบัด นํ้าเสี ย ชุ มชน โรงพยาบาล ฟาร์ มเลี้ ย งสัต ว์หรื ออุ ต สาหกรรมอื่ นๆที่ มี MNZ หรื อ ยา
ปฏิชีวนะชนิดอื่นปนเปื้ อนก่อนปล่อยลงสู่ แหล่งนํ้าธรรมชาติได้
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อุปกรณ์ และวิธีการ
สารเคมีที่ใช้
สารโพแทสเซี ยมไอโอไดด์ (KI) และโซเดียมไทโอซัลเฟต (Na2S2O3) จากบริ ษทั Ajax finech ไดโซเดียม
ไฮโดรเจนฟอสเฟต ) Na2HPO4 (จากบริ ษทั Applichem โซเดี ยมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต ) NaH2PO4 ( จากบริ ษทั
Kemaus โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ (NaOH) จากบริ ษ ทั Carlo erba reagents และกรดไฮโดรคลอริ ก (HCl) โดยสาร
ทั้งหมดเป็ นเกรดวิเคราะห์ ส่ วนสารมาตรฐาน MNZ ได้จากสํานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเตรี ยมตัวอย่ างนํา้ เสี ยสั งเคราะห์ MNZ
การเตรี ยมนํ้าเสี ยสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นของ MNZ4 0 mg/l โดยชั่งนํ้าหนักยา Metrolex จากบริ ษทั
Siam Bheasach 0.0724 mg นํามาละลายในนํ้ากลัน่ และปรับปริ มาตรให้เป็ น 1000 ml ในขวดปรับปริ มาตร จากนั้น
นํามาวิเคราะห์หาค่า MNZ ด้วยเครื่ อง UV-Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 340 nm. (Naveed and Qamar, 2014)
การติดตั้งและเดินระบบโอโซเนชันที่ใช้ ระบบเวนทูรี
ระบบโอโซเนชันที่ ใช้ (ดังแสดงใน Fig. 1) ประกอบด้วย: (1) เครื่ องกําเนิ ดก๊าซ O3 ที่ สามารถปรับกําลัง
ผลิตได้ 3 ระดับ ได้แก่ 58, 72 และ 128 mg/h โดยศึกษาอัตราการผลิตก๊าซ O3 ด้วยการทําปฏิกิริยากับสารละลาย KI
2% ที่เวลา 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 นาที จากนั้นไทเทรตกับสารละลาย Na2S2O3 ตามวิธีไอโอโดเมทรี (Iodometry)
(เจตนิพิฐ และคณะ, 2552); (2) ถังปฏิกิริยาทําจากแผ่นอะคริ ลิคทรงสี่ เหลี่ยมขนาด 12×12×15 cm.; (3) ปั๊มหมุนเวียน
นํ้าและระบบท่อที่มีอุปกรณ์เวนทูรี ท่อนําก๊าซ O3 จากเครื่ องกําเนิดก๊าซ O3 พร้อมจุดเก็บตัวอย่างนํ้าหลังการบําบัด

Fig. 1 The schematic of the venture–type ozone reactor
ทําการเดินระบบโดยเติมนํ้าเสี ยปริ มาตร 1 ลิตรลงในถังปฏิกิริยา เปิ ดเครื่ องกําเนิด O3 และปั๊มหมุนเวียนนํ้า
เมื่ อนํ้าถูกสู บจากถังปฏิ กิริยาผ่านอุปกรณ์ เวนทู รีจะเกิ ดสภาวะสุ ญญากาศบางส่ วนทําให้เกิ ดแรงดู ดก๊าซ O3 จาก
เครื่ อ งกํา เนิ ด O3 เข้า สู่ แ นวท่ อ และละลายผสมกับ นํ้า ตัว อย่ า งก่ อ นปล่ อ ยกลับ เข้า สู่ ถ ัง ปฏิ กิ ริ ย า โดยเบื้ อ งต้น
ทําการศึกษาประสิ ทธิ ภาพการบําบัด MNZ เปรี ยบเทียบระหว่างระบบที่ใช้เวนทูรีและหัวกระจายก๊าซ
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การศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่ อประสิ ทธิ ภาพการบําบัด MNZ
ใช้น้ าํ เสี ยสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นของ MNZ 40 mg/l ค่า pH 6 ปริ มาตร 1 ลิตร ทําการแปรค่ากําลังการ
ผลิตก๊าซ O3 ที่ 58 72 และ 128 mg/h การศึกษาผลของความเข้มข้น MNZ แปรค่าความเข้มข้นที่ 10, 20 และ 40 mg/l
ส่ วนการศึกษาผลของค่า pH ของนํ้าเสี ยสังเคราะห์ แปรค่า pH ในช่วง 3–9 ทําการเก็บตัวอย่างที่เวลา 0, 20, 40, 60,
80, 100 และ 120 นาที และหยุดปฏิ กิริยาด้วย Na2S2O3 ความเข้มข้น 0.1 N ก่ อนนํานํ้าตัวอย่างไปวิเคราะห์หาค่า
MNZ โดยการวัดค่าการดูดกลืนแสง ด้วยเครื่ อง UV-Spectrophotometer เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพการบําบัด MNZ
การศึกษาจลนพลศาสตร์ ของปฏิ กิริยาการกําจัด MNZ
โดยนําความเข้มข้นของ MNZmg/lที่เหลือ (อยูใ่ นสารละลายกับเวลาการเกิดปฏิกิริยามาเขียนกราฟเชิ งเส้น
เพื่อเปรี ยบเทียบว่าการเกิดปฏิกิริยาสอดคล้องกับแบบจําลองจลนพลศาสตร์ ของการเกิดปฏิกิริยารู ปแบบใด และหา
ค่าคงที่อตั ราเร็ วของการเกิดปฏิกิริยา ) k (Nasseh et al., 2019)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการบําบัด MNZ ด้ วยระบบเวนทูรีและการใช้ หัวกระจายก๊ าซ
ผลการศึกษาแสดงดัง Fig. 2 พบว่า ระบบเวนทูรีให้ประสิ ทธิ ภาพการบําบัด MNZ ดีกว่าถึง 77% ในขณะที่
ระบบหัวกระจายก๊าซให้ประสิ ทธิ ภาพเพี ยง 52% เนื่ องจากระบบเวนทู รีใช้ท่อที่ มีคอคอดส่ งผลให้ความเร็ วนํ้า
เพิ่ มขึ้ นขณะไหลผ่าน และเกิ ดความดันลบในเส้นท่ อ ทําให้ก๊าซ O3 สามารถละลายในนํ้าเสี ยได้ดีกว่าระบบหัว
กระจายก๊าซ จึงช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มอัตราการถ่ายเทมวลระหว่าง O3 และนํ้าได้ดีกว่าแบบหัวกระจายก๊าซ จึงมี
O3 เข้าทําปฏิกิริยากับ MNZ ได้มากกว่า สอดคล้องกับการศึ กษาของ Liao et al. (2011) และ Carvalho et al. (2015)
ในขั้นต่อไปใช้กระบวนการโอโซเนชันที่มีระบบเวนทูรีในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบําบัด MNZ
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Fig. 2 MNZ removal efficiencies by ozonation processes comparison between venturi and diffuser types
Note: O3 production = 72 mg/h, [MNZ] = 40 mg/L and pH = 6)
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การศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่ อประสิ ทธิ ภาพการบําบัด MNZ
ผลของระยะเวลาและปริ มาณ O3 ต่ อประสิ ทธิ ภาพการบําบัด
ผลการทดลองแสดงดัง Fig. 3 พบว่าประสิ ทธิ ภาพการบําบัด MNZ เพิ่มสู งขึ้นเมื่อระยะเวลาการบําบัดและ
ปริ มาณก๊าซ O3 เพิ่ มขึ้ น เนื่ องจากการเพิ่ มระยะเวลาและปริ มาณก๊าซ O3 เป็ นการเพิ่ มปริ มาณก๊าซ O3 สะสมที่ ทาํ
หน้าที่รับอิเล็คตรอนในการเกิดปฏิกิริยากับสาร MNZ อย่างไรก็ตามการเพิ่มกําลังการผลิตก๊าซ O3 จาก 72 เป็ น 128
mg/h ให้ประสิ ทธิ ภาพการบําบัดใกล้เคี ยงกันโดยไม่มีความแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญ (p > .05) เนื่ องจากการ
ทดลองใช้ป ริ ม าณสาร MNZ คงที่ ก ารเพิ่ ม ปริ ม าณก๊ า ซ O3 ถึ ง 128 mg/h เป็ นปริ ม าณ O3 ที่ ม ากเกิ น พอในการ
เกิดปฏิกิริยา ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Khataee et al. (2017) และ Qi et al. (2011)
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Fig. 3 Effect of ozone production on MNZ removal efficiency ([MNZ] = 40 mg/L and pH = 6)
ผลของความเข้ มข้ น MNZ ต่ อประสิ ทธิ ภาพการบําบัด
ผลการทดลองแสดงใน Fig. 4 พบว่าการเพิ่มความเข้มข้น MNZ ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการบําบัดลดลง
เนื่ องจากที่ความเข้มข้นน้อยจะมีปริ มาณสาร MNZ ที่ตอ้ งถูกกําจัดน้อยกว่าที่ความเข้มข้นสู ง ในขณะที่ก๊าซ O3 ที่ใช้
ในการทดลองมีอตั ราการผลิตคงที่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Khataee et al. (2017) อย่างไรก็ตาม ที่เวลา 120 นาที
ประสิ ทธิ ภาพการบําบัดที่ ความเข้มข้นเริ่ มต้น MNZ 10 และ 20 mg/L มีค่าใกล้เคี ยงกันโดยไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญ (p > 0.05) เนื่องจากปริ มาณก๊าซ O3 ที่เกินพอ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Li et al. (2014)
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Fig. 4 Effect of MNZ initial concentration on MNZ removal efficiency
Note: O3 production = 72 mg/h, pH = 6
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ผลของค่ า pH ต่ อประสิ ทธิ ภาพการบําบัด
จากผลการศึกษา พบว่าการเพิ่มค่า pH จาก 6 เป็ น 7 และ 9 ให้ค่าประสิ ทธิ ภาพการบําบัดเพิ่มขึ้น เนื่ องจาก
การเพิ่ม pH ส่ งผลให้การบําบัดเกิดปฏิกิริยาผ่านกลไกแรดิคอล ซึ่ งเกิดจากการสลายตัวของ O3 และเกิดเป็ นอนุ มูล
ไฮดรอกซิ ล (•OH) ที่มีศกั ยภาพในการออกซิ ไดซ์สูงกว่าก๊าซ O3 ดังสมการ O3 + OH- → O3-• + •OH จึงมีส่วนทําให้
ประสิ ทธิ ภาพการบําบัดเพิ่ มขึ้ น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของ Khataee et al. (2017) อย่างไรก็ตาม ที่ pH 3 ให้
ประสิ ทธิ ภาพการบําบัด MNZ มี ค่าสู งใกล้เคี ยงกับที่ pH 9 โดยไม่มีความแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญ (p > 0.05)
แสดงให้เห็นว่า O3 สามารถทําปฏิ กิริยาโดยตรงกับ MNZ และผ่านกลไกแรดิ คอลได้ดี โดยสามารถเกิ ดปฏิ กิริยา
บริ เวณพันธะคู่ของคาร์บอน (C = C) และพันธะคู่ของ C = N ในโมเลกุล MNZ (Malakootian et al.,2019)
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Fig. 5 Effect of pH on MNZ removal efficiency
Note: (O3 production = 72 mg/h, [MNZ] = 40 mg/L)
การศึกษาจลนพลศาสตร์ ของการเกิดปฏิ กิริยา
ใช้น้ าํ เสี ยสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นเริ่ มต้นของ MNZ เท่ากับ 40 mg/L โดยแปรค่าปริ มาณ O3 และค่า pH
จากการวิเคราะห์สมการเชิ งเส้นของจลนพลศาสตร์ การเกิ ดพบว่าปฏิ กิริยาการบําบัด MNZ ด้วย O3 สอดคล้องกับ
สมการการเกิ ดปฏิ กิริยาอันดับหนึ่ ง แต่เนื่ องจากการทดลองนี้ มีการใช้ปริ มาณก๊าซ O3 ที่ มากเกิ นพอ จึ งทําให้เป็ น
ปฏิ กิ ริ ย าอัน ดับ หนึ่ ง เที ย ม (Pseudo-first order kinetic) ซึ่ งผลการทดลองดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ
Erol and OzbelGe (2008) และ Nasseh et al. (2019) Fig. 6 แสดงค่าคงที่อตั ราเร็ วของการเกิดปฏิ กิริยา (k) ที่สภาวะ
ต่างๆ พบว่าที่ สภาวะกําลังการผลิตก๊าซ O3 72 mg/h ความเข้มข้นเริ่ มต้น 40 mg/L และ ค่า pH 3 และ 9 มีค่า k สู ง
แสดงถึงการเกิดปฏิกิริยาที่เร็ วกว่าโดยมีค่าเท่ากับ 0.02 min-1
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Fig. 6 Kinetic studies of MNZ degradation by ozone
ในการบําบัดสาร MNZ ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน หากปฏิ กิริยาการสลายตัวเกิ ดขึ้ นอย่างไม่สมบูรณ์
(Complete mineralization) อาจก่อให้เกิดสารมัธยันต์ (Intermediates) ชนิดต่างๆ ได้ จากงานวิจยั ของ Kermani et al.
(2015) พบว่า สารมัธยันต์ที่เกิดจากการบําบัด MNZ ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน ได้แก่ Chloroform ,2,4–Dimethyl
oxazole, 3–acetyl–2–oxazolidinone, Dodecane และ 1–Eicosanol ซึ่ งสารบางชนิ ดมี โอกาสก่ อให้เกิ ดอันตรายต่ อ
สิ่ งมีชีวิตในแหล่งนํ้าได้ อย่างไรก็ตามงานวิจยั นี้ไม่ได้ทาํ การศึกษาสารมัธยันต์ดงั กล่าว ในการศึกษาขั้นต่อไปจึงควร
ศึกษาชนิ ดและปริ มาณของสารมัธยันต์ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการโอโซเนชัน รวมทั้งการทดสอบเพื่อหาสภาวะที่
เหมาะสมต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของกระบวนการโอโซเนชันเพื่อให้สามารถเกิ ดปฏิ กิริยาการสลายตัวอย่าง
สมบูรณ์ ได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็ นก๊าซ CO2 และ H2O

สรุ ป

กระบวนการโอโซเนชันที่ ใช้ระบบเวนทูรีให้ประสิ ทธิ ภาพการบําบัด MNZ ในนํ้าเสี ยสังเคราะห์สูงกว่า
การใช้หัวกระจายก๊าซ การศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบําบัด MNZ ด้วยกระบวนการโอโซเนชันที่ใช้
ระบบเวนทูรี พบว่าที่ปริ มาณ O3 ระยะเวลาการบําบัด และค่า pH มากขึ้นส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการบําบัดเพิ่มขึ้นไป
ด้วย ในขณะที่การเพิ่มความเข้มข้นเริ่ มต้นของ MNZ ทําให้ประสิ ทธิ ภาพการบําบัดลดลง สภาวะที่เหมาะสมต่อการ
บําบัด MNZ ในนํ้าเสี ยสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นเริ่ มต้น 40 mg/L ด้วยกระบวนการโอโซเนชันที่ ใช้ระบบเวนทูรี
คื อ กํา ลัง การผลิ ต O3 72 mg/h ค่ า pH 3 และ 9 สามารถบํา บัด MNZ ได้ถึ ง 92% ที่ เ วลา 120 นาที การศึ ก ษา
จลนพลศาสตร์ ของการเกิดปฏิกิริยาระหว่างก๊าซ O3 และ MNZ เป็ นไปตามปฏิกิริยาอันดับหนึ่ งเทียม โดยที่สภาวะ
ดังกล่าวมีค่าคงที่อตั ราเร็ วของการเกิดปฏิกิริยา (k) เท่ากับ 0.02 min-1
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ ศึกษาประสิ ทธิ ภาพและปั จจัยที่มีผลต่อการบําบัดออกซี เตตราซัยคลิน (OTC) ในนํ้าเสี ยสังเคราะห์ดว้ ย
กระบวนการโฟโตแคตะไลติกโอโซเนชันโดยใช้เครื่ องผลิตก๊าซโอโซน 1.23 มก./นาทีร่วมกับหลอดยูวขี นาด 9 วัตต์ ศึกษา
ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบํา บัด ได้แ ก่ ระยะเวลา ความเข้ม ข้น ของ OTC และค่ า พี เ อช ผลการทดลองพบว่า
ประสิ ทธิ ภาพการบําบัด OTC เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มระยะเวลาบําบัด การเพิ่มความเข้มข้น OTC ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพลดลง โดย
ที่ความเข้มข้น 10, 20 และ 30 มก./ล. (เวลา 60 นาที และพีเอช 9) มีประสิ ทธิ ภาพ 88.39%, 86.65% และ 78.77% ตามลําดับ
การเพิ่มพีเอชส่ งผลเพิ่มประสิ ทธิ ภาพโดยพีเอช 4, 7 และ 9 ให้ประสิ ทธิ ภาพ 59.08%, 66.19% และ 78.77% ตามลําดับ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการใช้โอโซนอย่างเดียวพบว่ากระบวนการโฟโตแคตะไลติกโอโซเนชันให้ประสิ ทธิ ภาพการบําบัดสู งกว่า
การศึกษาจลนพลศาสตร์ พบว่าการบําบัด OTC ด้วยกระบวนการโฟโตแคตะไลติกโอโซเนชันและโอโซเนชันเป็ นไปตาม
ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเทียม โดยที่พีเอช 9 ให้ค่าคงที่อตั ราการเกิดปฏิกิริยาสูงสุดเท่ากับ 0.037 และ 0.019 ต่อนาที ตามลําดับ
คําสําคัญ: โฟโตแคตะไลติกโอโซเนชัน, ยาปฏิชีวนะ, ออกซีเตตราซัยคลิน, โอโซเนชัน

Abstract

This research studied factors affecting the performance of photocatalytic ozonation on removal of OTC
containing in synthetic wastewater. The system consisted of an ozone generator with a generation rate of 1.23 mg/min,
equipped with 9-watt UV-light. Factors affecting OTC removal efficiency including reaction time, initial concentration and
pH, were investigated. The result showed that OTC removal efficiency became higher as the reaction time increased. The
increase of OTC initial concentration reduced the removal efficiency. At initial concentrations of 10, 20 and 30 mg/l
(reaction time of 60 min. and pH of 9), OTC removal efficiencies by photocatalytic ozonation were 88.39%, 86.65%, and
78.77%, respectively. An increase of solution pH enhanced the removal efficiency. At pH of 4, 7 and 9, OTC removal
efficiencies were 59.08%, 66.19%, and 78.77%, respectively. Photocatalytic ozonation exhibited better performance on
OTC removal than ozonation alone. The study of reaction kinetic exhibited that degradation of OTC by photocatalytic
ozonation and ozonation alone followed the pseudo-first order reaction with the highest reaction rate constants (k) of 0.037
and 0.019 min-1, at pH of 9.
Keywords: antibiotic, oxytetracycline, ozonation, photocatalytic ozonation
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คํานํา

ปั จจุบนั การใช้ยาปฏิ ชีวนะในการรักษาคนและสัตว์มีการใช้อย่างแพร่ หลาย จึ งทําให้เกิ ดปั ญหาของการ
ตกค้างและปนเปื้ อนของยาในสิ่ งแวดล้อม โดยพบยาตกค้างทั้งในนํ้าผิวดิน นํ้าทิ้ง นํ้าใต้ดิน ปุ๋ ย ดิน ฯลฯ ยาที่ตกค้าง
ในสิ่ งแวดล้อ มมี ท้ งั ยาปฏิ ชี วนะ ยาต้า นการอักเสบ ยาแก้ปวด ยาลดไขมัน ฮอร์ โ มนเพศ และ ยาอื่ นๆ กลุ่ มยา
ปฏิชีวนะชนิดเตตราซัยคลิน ได้แก่ เตตราซัยคลิน (Tetracycline: TC), ออกซี เตตราซัยคลิน (Oxytetracycline: OTC)
และ คลอเตตราซัยคลิน (Chlortetracycline: CTC) เป็ นกลุ่มยาที่มีการใช้มากที่สุดในการรักษาสัตว์ 90% ของปริ มาณ
ยาที่ให้กบั สัตว์จะถูกขับออกมาเป็ นสารประกอบเดิ มเนื่ องจากการดูดซึ มได้ไม่ดี (Conde-Cid et al., 2019) ยา OTC
เป็ นยาปฏิ ชีว นะที่ อ อกฤทธิ์ ครอบคลุ มแบคที เ รี ยในวงกว้า งทั้งในแบคที เ รี ยแกรมบวกและแกรมลบ เมื่ อ OTC
ปนเปื้ อนลงสู่ แหล่งนํ้าธรรมชาติ จะส่ งผลกระทบต่ อจุ ลินทรี ยท์ อ้ งถิ่ นที่ มีประโยชน์ต่อระบบนิ เวศ หรื อส่ งผลให้
จุลินทรี ยบ์ างชนิ ดเกิดการพัฒนาจนเป็ นเชื้อดื้อยา (Thiele-Bruhn and Beck, 2005) งานวิจยั ที่ผา่ นมาพบความเข้มข้น
ของ OTC ในแหล่งนํ้าธรรมชาติของประเทศกานา ทวีปแอฟริ กา 0.026 ไมโครกรัม/ลิตร สหรัฐอเมริ กา 0.34–1.34
ไมโครกรัม/ลิตร ประเทศจีน 0.084–484 ไมโครกรัม/ลิตร และ ฝรั่งเศส 0.68 ไมโครกรัม/ลิตร (Danner et al., 2019)
นอกจากนี้ ในระบบบําบัดนํ้าเสี ย (WWTP) ของโรงงานผลิตยา OTC พบความเข้มข้นของ OTC หลังการบําบัดมีค่า
เท่ า กับ 19.5 ± 2.9 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร (Li et al., 2008) ดัง นั้น นํ้า เสี ย ที่ ป นเปื้ อน OTC จึ ง ควรได้รั บ การบํา บัด อย่า ง
เหมาะสมก่อนปล่อยลงสู่ แหล่งนํ้าธรรมชาติเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว
การบําบัดนํ้าเสี ยปนเปื้ อน OTC สามารถทําได้หลายวิธี ได้แก่ วิธีการทางชีวภาพ เช่น การใช้ Pseudomonas
sp. อย่างไรก็ตามมีขอ้ จํากัดคื อประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลายตํ่าจําเป็ นต้องมีการใช้ร่วมกับ Cu2+ และ Fe3+ เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพ (Qi et al., 2019) วิธีการทางเคมี เช่น การออกซิ เดชันโดยใช้สารออกซิ ไดซ์ ได้แก่ คลอรี น ไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ และโอโซน โดยโอโซนเป็ นตัวออกซิ ไดซ์สารที่มีประสิ ทธิ ภาพในการออกซิ ไดซ์สารค่อนข้างสู ง แต่
ข้อจํากัดของโอโซน คือ เป็ นสารที่ไม่เสถียร (Hsu et al., 2001) กระบวนการออกซิ เดชันขั้นสู ง (AOPs) เป็ นการใช้
อนุมูลอิสระในการออกซิ ไดซ์ซ่ ึ งมีประสิ ทธิ ภาพในการออกซิ เดชันสู งกว่าการใช้สารออกซิ แดนท์เพียงอย่างเดี ยว
อนุ มูลอิ ส ระไฮดรอกซิ ล (OH•) สามารถเกิ ดปฏิ กิริยาได้รวดเร็ ว และออกซิ ไดซ์ สารประกอบอันตรายได้หลาย
ประเภท (García et al., 2018) กระบวนการโฟโตแคตะไลติ กโอโซเนชัน (Photocatalytic ozonation: PCO) เป็ น
กระบวนการที่ ใช้โอโซนร่ วมกับแสงยูวีในการบําบัดสารอิ นทรี ยใ์ นนํ้าเสี ย ซึ่ งทําให้เกิ ดปฏิ กิริยาออกซิ เดชันที่
รวดเร็ ว โดยแสงยูวีช่วยเร่ งให้เกิดอนุมูล OH• ที่มีความสามารถในการออกซิ ไดซ์สูงและมีประสิ ทธิ ภาพในการบําบัด
ยาปฏิชีวนะได้ดี (Beltrán et al., 2008) การศึกษาที่ผ่านมามีการใช้ PCO ในการบําบัดสารเช่น Clofibric acid (Wang
et al., 2019) และ Metronidazole (Khatraee et al., 2017) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึ กษาความเป็ นไปได้ร วมทั้ง
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบําบัด OTC
งานวิจยั นี้ ได้ทาํ การศึ กษาประสิ ทธิ ภาพการกําจัด OTC ในนํ้าเสี ยสังเคราะห์ดว้ ยกระบวนการ PCO โดย
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบําบัด ได้แก่ ความเข้มข้นของ OTC ค่าพีเอช และระยะเวลาการบําบัดรวมทั้ง
จลนพลศาสตร์ ข องการเกิ ด ปฏิ กิริ ย า โดยผลการวิ จัยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการบําบัด ยาปฏิ ชีวนะ หรื อ
สารอินทรี ยอ์ ื่นๆ ที่ปนเปื้ อนในนํ้าเสี ยได้
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การติดตั้งและเดินระบบโฟโตแคตะไลติกโอโซเนชัน
ระบบ PCO (Fig. 1) ประกอบด้วยเครื่ องกําเนิ ดก๊าซโอโซนกําลังผลิต 1.23 มิลลิกรัมต่อนาที ถังปฏิ กิริยา
ขนาด 1 ลิตร หลอดกําเนิ ดแสงยูวีขนาด 9 วัตต์ ปั๊ มหมุนเวียนนํ้าและระบบท่อที่ มีอุปกรณ์เวนทูรี ในการเดินระบบ
เมื่อนํ้าตัวอย่างจากถังปฏิ กิริยาถูกสู บผ่านอุปกรณ์เวนทูรีจะเกิดสุ ญญากาศ ทําให้เกิดแรงดูดก๊าซโอโซนจากเครื่ อง
กําเนิ ดโอโซนเข้าสู่ ระบบท่อและเกิดการละลายผสมกับนํ้าตัวอย่าง จากนั้นนํ้าตัวอย่างไหลผ่านหลอดยูวี ทําให้น้ าํ
ตัวอย่างที่มีโอโซนละลายเกิดปฏิ กิริยากับแสงยูวีได้อย่างทัว่ ถึงก่อนปล่อยกลับเข้าสู่ ถงั ปฏิ กิริยา ในการทดลองชุ ด
ควบคุมทําโดยการบําบัดด้วยระบบโอโซเนชันเพียงอย่างเดี ยวโดยไม่เปิ ดแสงยูวี และการบําบัดด้วยแสงยูวีเพียง
อย่างเดียวโดยไม่เปิ ดเครื่ องกําเนิดก๊าซโอโซน

Fig.1 Schematic diagram of photocatalytic ozonation
ตัวอย่ างนํา้ เสี ยสั งเคราะห์
เตรี ยมนํ้าสังเคราะห์โ ดยละลายสาร OTC ในนํ้า DI ให้ได้ความเข้มข้นที่ ต ้องการศึ กษา จากนั้นนํา ไป
วิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง UV-spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 275 นาโนเมตร
การศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่ อประสิ ทธิ ภาพการบําบัด OTC
1) ผลของระยะเวลาบําบัดและความเข้ มข้ นเริ่ มต้ นของ OTC
เตรี ยมนํ้าสังเคราะห์ที่ความเข้มข้นเริ่ มต้น 10, 20 และ 30 มิลลิกรัม/ลิตร ปรับพีเอชเท่ากับ 9 ด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ใส่ น้ าํ ตัวอย่างลงในถังปฏิกิริยาปริ มาตร 1 ลิตร เดินระบบและทําการเก็บตัวอย่างนํ้า ที่เวลา 0,
15, 30, 45 และ 60 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 275 นาโนเมตร
2) ผลของพีเอช
เตรี ย มนํ้า สังเคราะห์ ค วามเข้มข้น 30 มิ ลลิ กรั ม/ลิ ต ร ปรั บ พี เ อชให้เ ท่ า กับ 4, 7 และ 9 ด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ใส่ น้ าํ ตัวอย่างลงในถังปฏิกิริยาปริ มาตร 1 ลิตร เดินระบบและทําการเก็บตัวอย่างนํ้า ที่เวลา 0,
15, 30, 45 และ 60 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 275 นาโนเมตร
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การศึกษาจลนพลศาสตร์ ของปฏิ กิริยาการบําบัด OTC
การศึ กษาจลนพลศาสตร์ ของการเกิ ดปฏิ กิริยาใช้สภาวะการทดลองที่ เหมาะสมจากการทดลองขั้นต้น
เปรี ยบเทียบระหว่างกระบวนการ PCO กับโอโซเนชันและแสงยูวีเพียงอย่างเดียว โดยนําค่าที่ได้จากการทดลองมา
เขี ยนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเป็ นสมการเชิ งเส้นตามแบบจําลองการเกิ ดอันดับปฏิ กิริยา
และหาค่าคงที่อตั ราการเกิดปฏิกิริยา (k) ดัง Equation 1, 2 และ 3
ปฏิกิริยาอันดับศูนย์
[OTC]t = [OTC]0 - kt
(1)
ปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง
[OTC]t = [OTC]0e(-kt) หรื อ ln[OTC]t = In[OTC]0 - kt
(2)
(3)
ปฏิกิริยาอันดับสอง
1/[OTC]t = kt + 1/[OTC]0

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่ อประสิ ทธิ ภาพการบําบัด OTC ด้ วยกระบวนการ PCO
1) ผลของระยะเวลาและความเข้ มข้ น
การศึ กษาผลของระยะเวลาและความเข้มข้นเริ่ มต้นต่ อประสิ ทธิ ภาพการบําบัด OTC ด้วยกระบวนการ
PCO แปรค่าความเข้มข้นเริ่ มต้นที่ 10, 20 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร พีเอช 9 ได้ผลดัง Fig.2 พบว่าการเพิ่มระยะเวลา
การบําบัดส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการบําบัดสู งขึ้นเนื่องจากเป็ นการเพิ่มปริ มาณโอโซนให้แก่ระบบอย่างต่อเนื่ องและ
เมื่อโอโซนละลายถูกกระตุน้ ด้วยแสงยูวีจะได้ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (H2O2) และออกซิ เจน (O2) เป็ นผลิตภัณฑ์
การเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่ องของ H2O2 ทําให้เกิดอนุมูลไฮดรอกซิ ล (OH•) ที่มีศกั ยภาพในการรับอิเล็คตรอนได้ดี (Deng
and Zhao, 2015) จึ งส่ งผลให้การบําบัด OTC ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น เมื่อพิจารณาผลของความเข้มข้น
เริ่ มต้นของ OTC พบว่า การเพิ่มความเข้มข้นส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการบําบัดลดลง โดยที่ความเข้มข้น 10, 20 และ
30 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ประสิ ทธิ ภาพการบําบัดเท่ากับ 88.39%, 86.65% และ 78.77% ตามลําดับ เนื่องจากอัตราการ
ผลิตก๊าซโอโซนมีค่าคงที่ ทาํ ให้สามารถผลิต OH• ได้จาํ กัด จึ งออกซิ ไดซ์สารได้อย่างจํากัดในขณะที่ ปริ มาณสาร
OTC เพิ่มขึ้น ผลการทดลองสอดคล้องกับ Beltrán et al. (2008)
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Fig.2 Effect of reaction time and initial concentration on OTC removal by photocatalytic ozonation

Note: O3 generation = 1.23 mg/min, UV 9 watts, pH = 9
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2) ผลของพีเอช
การศึกษาผลของพีเอชต่อประสิ ทธิ ภาพการบําบัด OTC ที่ความเข้มข้นเริ่ มต้น มิลลิกรัมต่อลิตร 30แปรค่า
พีเอชที่ 4, 7 และ 9ได้ผลดังแสดงใน Fig. 3 พบว่าสภาวะที่พีเอชเป็ นเบสมีประสิ ทธิ ภาพในการบําบัดสู งกว่าสภาวะ
กรด โดยที่พีเอช 4, 7 และ มีประสิ ทธิ ภาพการบําบัด 59 9.08%, 66.19% และ 78.77% ตามลําดับ ทั้งนี้ แสงยูวีมีส่วน
ช่วยทําให้เกิดอนุมูล OH• ดังได้กล่าวมาแล้ว ประกอบกับการเพิ่มพีเอชยังส่ งผลให้โอโซนเกิดการสลายตัวและเกิด
เป็ น OH• ที่ มีศกั ยภาพในการออกซิ ไดซ์สารอินทรี ยส์ ู ง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชทําให้ OTC มีรูปแบบ
โครงสร้างโมเลกุลที่มีประจุแตกต่างกัน เนื่ องจากโมเลกุลของ OTC ประกอบด้วยหมู่ฟังก์ชนั ไฮดรอกซิ ล ฟี นอลิก
และเอมีน ทําให้ OTC เป็ นสารที่มีท้ งั ประจุบวกและประจุลบในโมเลกุล (Amphoteric antibiotic) โดยค่า pKa ของ
OTC มีค่าเท่ากับ 3.57, 7.5 และ 9.44 (Mohsin & Mohammed, 2021) ในสภาวะกรดที่ค่าพีเอชตํ่ากว่า 3.57 OTC อยู่
ในรู ปประจุบวก (Cation) ที่พีเอชระหว่าง 3.57-7.5 OTC มีท้ งั ประจุบวกและประจุลบ (Zwitterion) และที่พีเอชมาก
กว่า 7.5 OTC อยู่ในรู ปประจุลบ (Anion) รู ปแบบของโครงสร้างโมเลกุลนี้ มีผลต่อการเกิ ดปฏิ กิริยากับก๊าซโอโซน
และอนุมูล OH• ผลการทดลองนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Khataee et al. (2017)
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Fig. 3 Effect of pH on OTC removal by photocatalytic ozonation
Note: O3 generation = 1.23 mg/min, UV 9 watts, [OTC] = 30 mg/L
การศึกษาเปรี ยบเทียบวิธีการบําบัด OTC
การศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการบําบัด OTC ด้วยกระบวนการ PCO กระบวนการโอโซเนชัน และ
แสงยูวี ทําการทดสอบโดยใช้น้ าํ เสี ยสังเคราะห์ที่มี OTC เข้มข้น 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพีเอช 9 ได้ผลการทดลองดัง
แสดงใน Fig. 4 จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าวิธีการบําบัดทั้งสามวิธีให้ค่าประสิ ทธิ ภาพการบําบัดที่แตกต่างกัน
อย่ า งมี นัย สํา คัญ ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% โดยกระบวนการ PCO ให้ป ระสิ ท ธิ ภ าพการบํา บัด OTC สู ง กว่ า
กระบวนการโอโซเนชันและการใช้แสงยูวีเพียงอย่างเดี ยว โดยมีประสิ ทธิ ภาพการบําบัด OTC เท่ากับ78 .77%,
65.96% และ 11.17% ตามลําดับ เนื่ องจากแสงยูวีช่วยส่ งเสริ มการแตกตัวของ O3 ให้ OH• ทําให้ประสิ ทธิ ภาพการ
บําบัดสู งขึ้น ซึ่ งผลการทดลองสอดคล้องกับ Wang et al. 2)019)
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Fig. 4 OTC removal efficiencies by photocatalytic ozonation compared with ozonation and UV alone
Note: O3 generation = 1.23 mg/min, [OTC]=30 mg/L, pH = 9
การศึกษาจลนพลศาสตร์ ของการเกิดปฏิ กิริยา
การศึ กษาจลนพลศาสตร์ ของการเกิ ดปฏิกิริยาการบําบัด OTC เข้มข้น มิลลิกรัมต่อลิตร และ พีเอช 9 30
ด้วยกระบวนการ PCO เปรี ยบเทียบกับโอโซเนชันและแสงยูวีเพียงอย่างเดียว พบว่าการเกิดปฏิกิริยาการสลาย OTC
สอดคล้อ งกับ แบบจํา ลองจลนพลศาสตร์ อ ัน ดับ หนึ่ งเที ย ม (Pseudo-first order kinetic) โดยค่ า คงที่ อ ัต ราการ
เกิดปฏิกิริยา (k) แสดงใน Table 1 พบว่าปฏิกิริยา PCO มีค่า k สู งกว่าโอโซเนชันและแสงยูวีเพียงอย่างเดียวในทุ ก
พีเอช ดังได้กล่าวมาแล้วแสงยูวีในกระบวนการ PCO มีส่วนเสริ มการแตกตัวของโอโซนทําให้เกิดอนุมูล OH• ที่ทาํ
ปฏิ กิริ ย ากับ OTC ได้อ ย่า งรวดเร็ ว นอกจากนี้ ย งั พบว่า เมื่ อพี เอชสู งขึ้ น ค่ า k มี ค่ า เพิ่ มสู งขึ้ นด้ว ย โดยค่ า k ของ
ปฏิกิริยา PCO ที่พีเอช 4, 9 และ 7 มีค่า 0.015, 0.018 และ 0.037 นาที-1 ตามลําดับ ส่ วนค่า k สําหรับปฏิกิริยาโอโซเน
ชันเพียงอย่างเดียว มีค่าเท่ากับ 0.002, 0.012 และ 0.019 นาที-1 ตามลําดับ เนื่องจากการสลายตัวของโอโซนในสภาวะ
ด่างทําให้เกิดอนุ มูล OH• ช่วยเพิ่มอัตราเร็ วในการสลาย OTC ส่ วนในสภาวะเป็ นกรดโอโซนเกิ ดปฏิกิริยาโดยตรง
กับสารอินทรี ย ์ ซึ่ งอัตราการเกิดปฏิกิริยาค่อนข้างช้ากว่าการเกิดปฏิกิริยาผ่าน OH• (Gottschalk et al., 2000)
Table 1 Kinetic study of OTC degradation by photocatalytic ozonation, ozonation alone and UV alone
pH
Photocatalytic ozonation
Ozonation alone
UV alone
k (min-1)
R2
k (min-1)
R2
k (min-1)
R2
4
0.015
0.9075
0.002
0.9955
0.001
0.9463
7
0.018
0.9576
0.012
0.9521
0.002
0.9962
9
0.037
0. 8408
0.019
0. 9884
0.003
0.9766
ในการบํา บัด OTC ด้ว ยกระบวนการ PCO อาจก่ อ ให้เ กิ ด สารผลพลอยได้ (By products) ชนิ ด ต่ า งๆ
การศึกษาของ Yuan et al. (2017) และ Giler-Molina et al. (2020) พบว่า สารผลพลอยได้ที่เกิ ดจากการบําบัด OTC
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ด้วยกระบวนการ Photodegradation ได้แก่ 1,4–benzenedicarboxylic acid, 4–oxopentanoic acid, propanedioic acid,
hydroximalonic acid, glycerin และ butanedioic acid อย่างไรก็ตามงานวิจยั นี้ ไ ม่ได้ทาํ การศึ กษาสารผลพลอยได้
ดังกล่าว ในการศึ กษาขั้นต่อไปจึ งควรศึกษาชนิ ดของสารผลพลอยได้ที่เกิ ดขึ้นจากกระบวนการ PCO รวมทั้งการ
ทดสอบเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของกระบวนการ PCO เพื่อให้ OTC สามารถเกิดการ
สลายตัวอย่างสมบูรณ์ (Complete mineralization) และได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็ นก๊าซ CO2 และ H2O

สรุ ป

การศึกษาประสิ ทธิ ภาพและปั จจัยที่มีผลต่อการบําบัด OTC ในนํ้าเสี ยสังเคราะห์ดว้ ยปฏิกิริยา PCO ได้แก่
ระยะเวลาบําบัด ค่าความเข้มข้นของ OTC และค่าพีเอช พบว่า การเพิ่มระยะเวลาการบําบัดส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพ
การบําบัด OTC เพิ่มขึ้น ส่ วนการเพิ่มความเข้มข้น OTC ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพลดลง โดยที่ความเข้มข้น 10, 20 และ
30 มก./ล. ที่ระยะเวลาบําบัด 60 นาที และพีเอช 9 มีประสิ ทธิ ภาพ 88.39%, 86.65% และ 78.77% ตามลําดับ การเพิ่ม
พีเอชส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นโดยพีเอช 4, 7 และ 9 ให้ประสิ ทธิ ภาพ 59.08%, 66.19% และ 78.77% ตามลําดับ
เนื่ องจากการสลายตัวของโอโซนที่ สภาวะด่างทําให้เกิ ดอนุ มูล OH• ที่ มีศกั ยภาพในการออกซิ ไดซ์ OTC สู ง เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการใช้โอโซนอย่างเดียวพบว่ากระบวนการ PCO ให้ประสิ ทธิ ภาพการบําบัดสู งกว่า เนื่องจากแสงยูวี
ในกระบวนการ PCO มี ส่วนเสริ มการแตกตัวของโอโซนทําให้เกิ ดอนุ มูล OH• ที่ ทาํ ปฏิ กิริยากับ OTC ได้อย่าง
รวดเร็ ว การศึกษาจลนพลศาสตร์พบว่าการบําบัด OTC ด้วยกระบวนการ PCO และโอโซเนชันเป็ นไปตามปฏิ กิริยา
อันดับหนึ่งเทียม โดยที่พีเอช 9 ให้ค่าคงที่อตั ราการเกิดปฏิกิริยาสู งสุ ดเท่ากับ 0.037 และ 0.019 ต่อนาที ตามลําดับ
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บทคัดย่ อ

การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการจัดการของเสี ยชุ มชนของ
เทศบาลนครปากเกร็ ด ได้แก่ การจัดการขยะ และการจัดการนํ้าเสี ย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลังแล้วนํามาคํานวณ
ตามแนวทางคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร และแสดงปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในหน่ วยคาร์ บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ผลการศึกษา พบว่า ก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้นจากการจัดการนํ้าเสี ย ตั้งแต่เริ่ มเดินระบบในเดือนพฤษภาคม–เดือน
ตุลาคม 2563 อยู่ในช่วง 21,826.46–25,188.51 kgCO2eq หรื อเท่ากับ 0.1200–0.1833 kgCO2eq/m3 ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิดจากการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า สําหรับก๊าซเรื อนกระจกที่เกิ ดขึ้นจากการจัดการขยะทัว่ ไป ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557–2563 มีค่าเท่ากับ
22,571.00, 23,565.17, 25,478.11, 26,120.02, 29,857.81, 29,705.46 และ 29,062.35 tCO2eq ตามลําดับ และก๊าซเรื อนกระจก
ที่ เกิ ดขึ้นจากการจัดการขยะติดเชื้ อ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557– 2563 มีค่าเท่ากับ 113.97, 122.70, 133.69, 132.13, 168.24,
198.67 และ 202.11 tCO2eq ตามลําดับ
คําสําคัญ: ก๊าซเรื อนกระจก, การจัดการของเสี ย, ระบบบําบัดนํ้าเสี ย

Abstract

The study aimed to assess the amount of greenhouse gas emission from Pakkret City Municipality’s waste
management such as the domestic wastewater management and municipal waste management. The data was collected and
then calculated the amount of greenhouse gas emissions based on the organization's carbon footprint guidelines, which is
indicating the amount of its emission shown in Carbon Dioxide equivalent unit. The result has been found that the
greenhouse gas (GHG) emission from the wastewater management during May–October 2020 is in the range of 21,826.46–
25,188.51 kgCO2eq or 0.1200–0.1833 kgCO2eq/m3. The emission is mainly arising from electricity consumption. While
the GHG emission from the waste management from the fiscal years 2014 to 2020 is equal to 22,571.00, 23,565.17,
25,478.11, 26,120.02, 29,857.81, 29,705.46 and 29,062.35 tCO2eq, respectively. And the GHG emission from the clinical
waste management from the fiscal years 2014 to 2020 is equal to 113.97, 122.70, 133.69, 132.13, 168.24, 198.67 and
202.11 tCO2eq, respectively.
Keywords: greenhouse gas, waste management, wastewater treatment
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คํานํา

ปัจจุบนั ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็ นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญของโลก
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อสมดุ ลทางพลังงานและสภาพภู มิอากาศระดับโลกอย่างรุ นแรงและกว้างขวาง อันมี สาเหตุ
มาจากการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ การขยายตัวของชุมชน การใช้พลังงาน การลดลงของพื้นที่สีเขียว ทําให้
เกิ ดการปล่อยก๊าซเรื อ นกระจกและความเข้มข้นของก๊าซเรื อนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่ มขึ้ น ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีมากมาย เช่น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบรรยากาศของโลก ปั ญหาความแห้งแล้ง
ปัญหาอุทกภัย เป็ นต้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2562)
ภาคการจัดการของเสี ย ถูกกําหนดว่าเป็ นหนึ่ งในแหล่งกําเนิ ดก๊าซเรื อนกระจก (IPCC, 2016) มีรายงานว่า
ในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสุ ทธิ เท่ากับ 232.56 MtCO2e โดยพิจารณาจาก
ปริ มาณรวมของการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเท่ากับ 318.66 MtCO2e หักลบกับปริ มาณที่ดูดกลับ 86.10 MtCO2e หาก
พิ จ ารณาข้อ มู ล การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อนกระจกรายสาขา พบว่ า ภาคการจัด การของเสี ย เป็ นภาคที่ มี ก ารปล่ อ ย
ก๊าซเรื อนกระจกเท่ากับ 11.83 MtCO2e หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.71 ของการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทั้งหมดของประเทศ
(Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, 2017)
คาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) หรื อรายงานข้อมูลปริ มาณการปล่อย
ก๊าซเรื อนกระจกขององค์กร เป็ นการคํานวณปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่ปล่อยมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์กร ซึ่ งจะช่วยให้องค์กรสามารถจําแนกสาเหตุและแหล่งของการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่มีนยั สําคัญ อันนําไปสู่
การกําหนดนโยบายหรื อมาตรการบริ หารจัดการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกและมุ่งสู่ การเป็ นเมืองคาร์ บอน
ตํ่า (องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน, 2561)
งานวิ จัย นี้ จึงมี วตั ถุ ประสงค์เ พื่ อ วิ เ คราะห์ ปริ มาณการปล่ อยก๊ า ซเรื อ นกระจกภาคการจัด การของเสี ย
ชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ ดตามแนวทางคาร์บอนฟุตพริ้ นขององค์กร รวมทั้งศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมตาม
หลักการพัฒนาที่ ยง่ั ยืนในการลดก๊าซเรื อนกระจกในภาคการจัดการของเสี ยชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ ด ซึ่ ง
คาดว่าผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากของเสี ยชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ ดครั้งนี้ จะเป็ นการนํา
ร่ องให้เกิดโอกาสและแนวทางการลดก๊าซเรื อนกระจกไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยเชื่อมโยงกับแผนงานต่าง ๆ ของเทศบาล
นครปากเกร็ ด และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับภารกิ จหลักของเทศบาลในการจัดการของเสี ย ลดค่ าใช้จ่ายในการ
บริ หารจัดการของเสี ยชุมชน และสามารถลดก๊าซเรื อนกระจกให้สอดคล้องกับนโยบายเทศบาลนครปากเกร็ ดใน
การมุ่งสู่ เมืองคาร์บอนตํ่า และเป็ นมิตรสิ่ งแวดล้อม

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ที่ศึกษาและการรวบรวมข้ อมูลกิจกรรม
งานวิจยั นี้ศึกษาปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการจัดการของเสี ยชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ ด
ได้แก่ การจัดการขยะ และการจัดการนํ้าเสี ยชุ มชน โดยทําการรวบรวมข้อมูลกิ จกรรมการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
จากกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม และสํานักการช่าง เทศบาลนครปากเกร็ ด ซึ่ งเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจกตามขอบเขตการประเมินที่กาํ หนดไว้ คือ การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางตรงจากการจัดการ
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ขยะ ได้แก่ ปริ มาณขยะมูลฝอยทัว่ ไป (ปี งบประมาณ 2556–2562) และปริ มาณขยะติ ดเชื้ อ (ปี งบประมาณ 2557 2563) ส่ วนข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางอ้อมจากการจัดการขยะ ได้แก่ ปริ มาณนํ้ามันเชื้ อเพลิงของ
รถบรรทุ กขยะ (ปี งบประมาณ 2561–2563) สําหรั บข้อมูลกิ จกรรมการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางตรงจากการ
จัดการนํ้าเสี ยชุ มชน ได้แก่ ปริ มาณนํ้าเสี ยที่ เข้าระบบบําบัดนํ้าเสี ย และข้อมูลกิ จกรรมการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ทางอ้อมจากการจัดการนํ้าเสี ยชุมชน ได้แก่ ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ า สารเคมี นํ้าประปา และการขนส่ งกากตะกอนไป
กําจัด (เดือนพฤษภาคม–เดือนตุลาคม 2563)
การคํานวณการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการจัดการขยะ
การปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกทางตรงจากการฝั งกลบขยะมูลฝอย
สมการที่ใช้ในการคํานวณปริ มาณการปล่อยก๊าซมีเทน ตามหลักการของ First order decay ตามคู่มือ 2006
IPCC Guidelines แสดงใน Equations 1–5
ปริ มาณสารคาร์บอนอินทรี ยท์ ี่ยอ่ ยสลายได้ในขยะมูลฝอยที่เข้าพื้นที่กาํ จัด ในปี ที่ T (DDOCmdT)
DDOCmdT = WT × DOC × DOCf × MCF

(1)

DDOCmaT = DDOCmdT + (DDOCmaT−1 × e−k )

(2)

DDOCdecomp T = DDOCmaT−1 × (1 − e−k )

(3)

ปริ มาณสารคาร์บอนอินทรี ยท์ ี่ยอ่ ยสลายได้ (แต่ยงั ไม่ถูกย่อยสลาย) ที่สะสมอยูใ่ นพื้นที่กาํ จัด ณ สิ้ นปี ที่ T
ปริ มาณสารคาร์บอนอินทรี ยท์ ี่ยอ่ ยสลายได้และถูกย่อยสลายเป็ นก๊าซมีเทน ในปี ที่ T
ปริ มาณก๊าซมีเทนที่เกิดจากการย่อยสลายสารคาร์บอนอินทรี ย ์

(4)

CH4 generated T = DDOCm decomp T × F × 44�12

ปริ มาณก๊าซมีเทนที่ปล่อยจากสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย

(5)

CH4 Emission T = �CH4 generated ,T − R T � × (1 − OXT )

โดยที่ DDOCmdT= ปริ มาณสารคาร์บอนอินทรี ยท์ ี่ยอ่ ยสลายได้ที่เข้าพื้นที่กาํ จัดในปี ที่ T (กิกะกรัม, Gg), W,T = ปริ มาณ
ขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปพื้นที่กาํ จัดในปี ที่ T (กิกะกรัม, Gg), T = ปี ที่จดั ทําบัญชี ก๊าชเรื อนกระจก, DOC = สัดส่ วนของ
สารคาร์บอนอินทรี ยท์ ี่สามารถย่อยสลายได้ในของเสี ย (fraction), DOCf = สัดส่ วนของสารอินทรี ยค์ าร์บอนที่สามารถ
ย่ อ ยสลายไปเป็ นก๊ า ซชี ว ภาพ (fraction), MCF = ค่ า ปรั บ แก้สั ด ส่ ว นของขยะที่ ท ํา ให้ เ กิ ด ก๊ า ซมี เ ทน (Methane
Correction Factor), DDOCmaT = ปริ มาณสารคาร์ บอนอินทรี ยท์ ี่ ย่อยสลายได้ (แต่ยงั ไม่ถูกย่อยสลาย) ที่ สะสมอยู่ใน
พื้ นที่ กาํ จัด ณ สิ้ นปี ที่ T (กิ กะกรั ม, Gg), DDOCmaT-1 = ปริ มาณสารคาร์ บอนอิ นทรี ยท์ ี่ เหลื อจากการย่อยสลายและ
สะสมอยู่ในพื้นที่กาํ จัด ณสิ้ นปี ที่ T (กิกะกรัม, Gg), k = ค่าคงที่อตั ราการผลิตก๊าซมีเทน (ปี -1), 𝑘𝑘 =

𝑙𝑙𝑙𝑙2

𝑡𝑡1/2

, t1/2 = ค่า

ครึ่ งชี วิต (ปี ), DDOCdecompT = ปริ มาณสารคาร์ บอนอินทรี ยท์ ี่ สามารถถูกย่อยสลายเป็ นก๊าซมีเทนได้ ในปี ที่ T (กิ กะ
กรั ม, Gg), CH4 generated T = ปริ มาณก๊าซมี เทนที่ เกิ ดจากการย่อยสลายสารคาร์ บอนอิ นทรี ย ์ในปี ที่ T (กิ กะกรั ม, Gg),
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F = สัดส่ วนของก๊าซมีเทนต่อปริ มาตรของก๊าซทั้งหมด (fraction), 16/12 = ค่าการแปลงจาก C เป็ น CO2, CH4 Emission T =
ปริ มาณการปล่อยก๊าซมีเทนจากพื้นที่กาํ จัดมูลฝอยในปี ที่ T (กิกะกรัม, Gg), CH4 generated T = ปริ มาณก๊าซมีเทนที่เกิดจาก
การย่อยสลายสารคาร์บอนอินทรี ยใ์ นปี ที่ T (กิกะกรัม, Gg), RT = ปริ มาณก๊าซมีเทนที่ถูกนํากลับมาใช้ประโยชน์ ในปี
ที่ T (กิกะกรัม, Gg), OXT = สัดส่ วนก๊าซมีเทนที่ถูกเปลี่ยนรู ปโดยปฏิกิริยาออกซิ เดชัน (fraction)
การปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกทางตรงจากการเผาขยะติดเชื อ้
CO2 Emission (Gg/yr) = (SW × dm × CF × FCF × OF) × 44�12
CH4 Emission (Gg/yr) = (SW × EF) × 10−6
N2 OEmission (Gg/yr) = (SW × EF) × 10−6

โดยที่ CO2 Emission = ปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (Gg/yr), CH4 Emission = ปริ มาณการปล่ อ ย
ก๊ า ซมี เ ทน (Gg/yr), N2O Emission = ปริ มาณการปล่ อยก๊ า ซไนตรั ส ออกไซด์ (Gg/yr), SW = ปริ มาณขยะติ ดเชื้ อ
ที่ นํ า เข้ า เตาเผา (Gg), dm = dry matter content (fraction), CF = fraction of carbon in the dry matter (total carbon
content) (fraction), FCF = fraction of fossil carbon in the dry matter (fraction), OF = oxidation factor (fraction),
44/12 = conversion factor from C to CO2, EF = CH4 Emission factor (kg CH4/Gg of waste) / N2O Emission factor
(kg N2O/Gg of waste), 10-6= conversion from kilogram to gigagram
การปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกทางอ้ อมจากการขนส่ งขยะไปกําจัด
GHG Emission = Activity Data × Emission Factor

โดยที่ GHG Emission = ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (kgCO2eq/yr), Activity Data = ปริ มาณการใช้น้ าํ มัน
ของรถบรรทุกขยะ (L), Emission factor = Emission factor ของการใช้น้ าํ มันดีเซลของรถบรรทุกขยะ แสดงดัง Table 1
การคํานวณการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการจัดการนํา้ เสี ย
การปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกทางตรงจากการรวบรวมนํา้ เสี ย
GHG Emission = Activity Data × Emission Factor

โดยที่ GHG Emission = ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (kg CO2eq/yr), Activity Data = ปริ มาณนํ้าเสี ยที่ เข้า
ระบบ (m3), Emission factor = Emission factor ของการรวบรวมนํ้าเสี ย แสดงดัง Table 1
การปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกทางอ้ อมจากการบําบัดนํา้ เสี ย
GHG Emission = Activity Data × Emission Factor

โดยที่ GHG Emission = ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (kg CO2eq/yr), Activity Data = ปริ มาณการใช้ไฟฟ้า / ปริ มาณ
การใช้สารเคมี / ปริ มาณการใช้น้ าํ ประปา / ปริ มาณตะกอนที่ขนส่ งไปกําจัด, Emission factor = Emission factor ของการ
ใช้ไฟฟ้า / การใช้สารเคมี / การใช้น้ าํ ประปา / การใช้น้ าํ มันดีเซลของรถบรรทุกที่ขนส่ งตะกอนไปกําจัด แสดงดัง Table 1
Table 1 Greenhouse Gas Emission Coefficients
Activity
Gravity Wastewater Collection
(medium city; 10,000–50,000 capita)
Electricity, grid mix
Water Supply - Metropolitan Waterworks Authority
Cation polymer
1109

Unit

Emission Factor
(kgCO2eq./unit)

m3

0.0373 a

kWh
m3
kg

0.4999 b
0.7948 a
1.4300 a
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Table 1 (continued).
Activity

Unit

Chlorine
6 Wheel Truck, small Size 8.5 tons (Full Load)
6 Wheel Truck, Small Size 8.5 tons (No Load)
Mobile Combustion (On road) - Gas/Diesel Oil

kg
ton-km
km
liter

Emission Factor
(kgCO2eq./unit)
1.0548 a
0.0677 a
0.4273 a
2.7403 b

Note: a = Emission Factor CFP (TGO, 2020a), b = Emission Factor CFO (TGO, 2020b)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

การศึ ก ษาครั้ งนี้ ต้อ งการวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกภาคการจัด การของเสี ย ชุ มชน
ของเทศบาลนครปากเกร็ ด ได้แก่ การจัดการขยะ และการจัดการนํ้าเสี ยชุมชน ผลการวิเคราะห์ปริ มาณการปล่อย
ก๊าซเรื อนกระจก แสดงดัง Table 2, Table 3, Table 4, Fig.1, Fig. 2 และ Fig.3
การปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการจัดการขยะทั่วไป
Table 2 Greenhouse Gas Emissions of Municipal Solid Waste Management during the Fiscal Years 2014–2020
Year of
Landfill

Amount of
MSW (ton)

Year of GHG
Emission

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

78,363.87
81,815.52
88,457.01
90,685.65
98,069.92
97,891.03
96,283.72

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Direct GHG Emissions
CH4 Emission
(ton CH4)
902.84
942.61
1,019.12
1,044.80
1,129.88
1,127.81
1,109.30

GHG Emission
(ton CO2 eq)
22,571.00
23,565.17
25,478.11
26,120.02
28,246.90
28,195.37
27,732.43

Indirect GHG
Emissions
from Transport
(ton CO2 eq)
1,610.91
1,510.08
1,329.93

GHG per
Total GHG MSW Weight
(ton CO2 eq) (ton CO2 eq/
ton MSW)
22,571.00
0.2880
23,565.17
0.2880
25,478.11
0.2880
26,120.02
0.2880
29,857.81
0.3045
29,705.46
0.3035
29,062.35
0.3018

Note: The fuel consumption data of the garbage truck is not collected during the fiscal years 2014–2017.

จากการประเมินก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้นจากการจัดการขยะทัว่ ไป พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557–2563 มี
ค่าเท่ากับ 22,571.00, 23,565.17, 25,478.11, 26,120.02, 29,857.81, 29,705.46 และ 29,062.35 tCO2eq ตามลําดับ โดย
ปี งบประมาณ 2561 เป็ นปี ที่มีก๊าซเรื อนกระจกเกิดขึ้นมากที่สุด เท่ากับ 29,857.81 tCO2eq เนื่องจากปี งบประมาณ 2560
เทศบาลฯ มีปริ มาณขยะทัว่ ไปที่ถูกรวบรวมไปฝังกลบมากที่สุด คือ 98,069.92 ตัน และปี งบประมาณ 2557 เป็ นปี ที่มี
ก๊าซเรื อนกระจกเกิ ดขึ้ นน้อยที่ สุด เท่ากับ 22,571.00 tCO2eq เนื่ องจากปี งบประมาณ 2556 เทศบาลฯ มีปริ มาณขยะ
ทัว่ ไปที่ถูกรวบรวมไปฝังกลบน้อยที่สุด คือ 78,363.87 ตัน จะเห็นได้วา่ ปริ มาณขยะที่นาํ ไปฝังกลบเป็ นปั จจัยสําคัญที่
1110
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Totol GHG Emissions (ton CO2eq/yr)

ทําให้เกิ ดก๊าซเรื อนกระจก และเมื่อเปรี ยบเที ยบการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทั้งหมดต่ อนํ้าหนักขยะ พบว่า มีค่าการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจกอยู่ในช่ วง 0.2880–0.3045 tCO2eq/ton ซึ่ งใกล้เคี ยงกับปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจาก
การฝังกลบของเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช เท่ากับ 0.38 tCO2eq/ton (วัฒนณรงค์, 2019)
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Fig. 1 Greenhouse Gas Emissions of Municipal Solid Waste Management during the Fiscal Years 2014– 2020
จาก Fig 1. จะเห็นได้ว่า เทศบาลนครปากเกร็ ด มีแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการจัดการขยะ
ทัว่ ไปเพิ่มสู งขึ้นทุกปี เนื่องจากเทศบาลนครปากเกร็ ด เป็ นพื้นที่ปริ มณฑลที่รองรับการเจริ ญของกรุ งเทพมหานคร ทํา
ให้มีอตั ราการเจริ ญเติบโตทางสังคม และเศรษฐกิจสู ง จํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง ทําให้อตั ราการ
เกิดขยะต่อวันสู งขึ้นตามไปด้วย
การปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการจัดการขยะติดเชื อ้
Table 3 Greenhouse Gas Emissions of Clinical Waste Management during the Fiscal Years 2014–2020
Fiscal Years

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Amount of Clinical
Waste (ton)

194.19
209.07
227.79
225.12
253.09
304.13
303.04

Direct GHG
Emissions
GHG Emission
(ton CO2eq/yr)
113.97
122.70
133.69
132.12
148.54
178.50
177.86

Indirect GHG Emissions
from Transport
(ton CO2eq)
19.70
20.17
24.25

Total GHG
Emission
(ton CO2eq/yr)
113.97
122.70
133.69
132.13
168.24
198.67
202.11

GHG per Clinical
Waste Weight
(ton CO2 eq/
ton Clinical Waste)
0.5869
0.5869
0.5869
0.5869
0.6648
0.6532
0.6669

Note: The fuel consumption data of the garbage truck is not collected during the fiscal years 2014 – 2017.
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จากการประเมินก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้นจากการจัดการขยะติดเชื้อ พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557–2563
มีค่าเท่ากับ 113.97, 122.70, 133.69, 132.13, 168.24, 198.67 และ 202.11 tCO2eq ตามลําดับ โดยปี งบประมาณ 2562
มีก๊าซเรื อนกระจกเกิดขึ้นมากที่สุด เท่ากับ 198.67 tCO2eq เนื่ องจากในปี งบประมาณ 2562 เทศบาลฯ มีปริ มาณขยะ
ติดเชื้อที่ถูกรวบรวมไปเข้าเตาเผามากที่สุด คือ 304.13 ตัน และปี งบประมาณ 2557 เป็ นปี ที่มีก๊าซเรื อนกระจกเกิดขึ้น
น้อยที่สุด เท่ากับ 113.97 tCO2eq เนื่ องจากในปี งบประมาณ 2556 เทศบาลฯ มีปริ มาณขยะติดเชื้ อที่ ถูกรวบรวมไป
เข้าเตาเผาน้อยที่สุด คือ 194.19 ตัน จะเห็นได้ว่า ปริ มาณขยะติดเชื้ อที่นาํ ไปเข้าเตาเผา เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้เกิ ด
ก๊าซเรื อนกระจก
GHG Emissions (ton CO2eq/yr)
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Fig. 2 Greenhouse Gas Emissions of Clinical Waste Management during the Fiscal Years 2014 - 2020
จาก Fig 2. จะเห็ น ได้ ว่ า มี แ นวโน้ ม การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อนกระจกจากการจั ด การขยะติ ดเชื้ อ
เพิ่มสู งขึ้ นทุกปี เช่ นเดี ยวกับการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการจัดการขยะทัว่ ไป เนื่ องจากมีสถานพยาบาล และ
คลินิกเปิ ดใหม่หลายแห่งรองรับการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร
จากการวิเคราะห์แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการจัด การขยะที่ มีแ นวโน้มเพิ่ มสู งขึ้ นทุ กปี
เทศบาลนครปากเกร็ ด จึงควรกําหนดนโยบาย มาตรการ และแผนงานการจัดการขยะประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับบริ บทการเจริ ญเติ บโตของเมืองในปั จจุบนั เพื่อช่ วยลดผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมที่ จะเกิ ดขึ้ น รวมทั้งช่ วยลด
งบประมาณในการจัดการขยะที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย
การปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการจัดการนํา้ เสี ย
Table 4 Greenhouse Gas Emissions of Wastewater Management during May–October 2020
Activity
May 2020
Scope 1 Direct GHG Emissions
Wastewater Collection
Wastewater Treatment
Total Scope 1 Direct GHG Emissions
Scope 2 Energy Indirect GHG Emissions
Electricity from PEA

Jun 2020

GHG Emissions (kg CO2eq)
Jul 2020
Aug 2020

Sep 2020

5,126.95

6,804.94
5,659.16
7,065.44
6,784.09
–Do not emit greenhouse gases –(Activated Sludge Process)
5,126.95 6,804.94
5,659.16
7,065.44
6,784.09
19,496.10

17,496.50

1112

16,996.60

17,996.40

14,497.10

Oct 2020
6,875.36
6,875.36
17,496.50
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Table 4 (continued).
Activity
Total Scope 2
Energy Indirect GHG Emissions
Scope 3 Other Indirect GHG Emissions
Water Supply (MWA)
Chlorine Use
Cation Polymer Use
Sludge Transport
Total Scope 3
Other Indirect GHG Emissions
Total GHG Emissions (Scope 1+2+3)
Total GHG Emissions per
Wastewater Unit (kg CO2 eq/m3)

GHG Emissions (kg CO2eq)
Jul 2020
Aug 2020

May 2020

Jun 2020

19,496.10

17,496.50

16,996.60

85.84
316.44
135.85
27.33

142.27
316.44
17.16
6.59

565.45
25,188.51
0.1833

Sep 2020

Oct 2020

17,996.40

14,497.10

17,496.50

70.74
326.99
143.00
23.91

72.33
326.99
157.30
25.05

66.76
316.44
143.00
19.07

67.56
326.99
114.40
17.24

482.46

564.64

581.67

545.27

526.19

24,783.90

23,220.39

25,643.51

21,826.46

24,898.05

0.1530

0.1354

0.1200

0.1351

0.1358

จากผลการวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อนกระจกจากการจัด การนํ้า เสี ย ชุ ม ชนของเทศบาล
นครปากเกร็ ด ตั้งแต่เริ่ มเดินระบบในเดือนพฤษภาคม 2563 – เดือนตุลาคม 2563 พบว่า ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่
เกิ ดขึ้ นส่ วนใหญ่มาจากขอบเขตที่ 2 การใช้พลังงานไฟฟ้ า เพื่ อดําเนิ นงานของระบบ รองลงมาคื อ ขอบเขตที่ 1
การรวบรวมนํ้าเสี ย และขอบเขตที่ 3 อื่น ๆ ได้แก่ การใช้คลอรี น การใช้พอลิเมอร์ การใช้น้ าํ ประปา และการขนส่ ง
กากตะกอนไปกําจัด ตามลําดับ ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทั้งหมดต่อปริ มาณนํ้าเสี ย พบว่า มีค่า
อยูใ่ นช่วง 0.1200 - 0.1833 kgCO2eq/m3
ในช่วง 0.1200 - 0.1833 kgCO2eq/m3
Scope 3 Other Indirect GHG Emissions
2.24%

Scope 1 Direct GHG Emissions
26.32%

Scope 2 Energy Indirect GHG Emissions
71.43%

Fig. 3 Greenhouse Gas Emissions of Wastewater Management during May – October 2020
จาก Fig. 3 จะเห็ นได้ว่า เมื่ อเปรี ยบเที ยบขอบเขตการปล่ อยก๊าซเรื อนกระจกจากการจัดการนํ้าเสี ย ของ
เทศบาลนครปากเกร็ ด ในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563–เดือนตุลาคม 2563 การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการใช้
พลังงานไฟฟ้ า เพื่อดําเนิ นงานของระบบมีค่ามากที่ สุด คิ ดเป็ น 71.43% รองลงมาเป็ นการรวบรวมนํ้าเสี ย 26.32%
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และอื่น ๆ (การใช้คลอรี น การใช้พอลิเมอร์ การใช้น้ าํ ประปา การขนส่ งกากตะกอน) คิดเป็ น 2.24% สอดคล้องกับ
การศึกษาปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากระบบรวบรวมและระบบบําบัดนํ้าเสี ยของเทศบาลนครราชสี มา ที่
พบว่า การใช้พลังงานไฟฟ้ าเป็ นกิจกรรมที่มีปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกมากที่สุด (ราชัน, 2561) ดังนั้น หาก
ปรับปรุ งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรไฟฟ้าในระบบบําบัดนํ้าเสี ย จะสามารถช่วยลดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกจากการจัดการนํ้าเสี ยลงได้

สรุ ป

1. ปั จจัยที่มีผลต่อปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการจัดการขยะ ได้แก่ ปริ มาณขยะมูลฝอยทัว่ ไป
และปริ มาณขยะติดเชื้อที่นาํ ไปกําจัด เนื่องจากในขยะมีองค์ประกอบของธาตุคาร์ บอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะทัว่ ไป
ที่มีองค์ประกอบส่ วนใหญ่เป็ นเศษอาหาร เมื่อถูกนําไปฝังกลบภายใต้สภาวะไร้ออกซิ เจน จะถูกย่อยสลายเป็ นก๊าซ
มี เทน ซึ่ งจัดเป็ นหนึ่ งในก๊าซเรื อนกระจก และปั จจัยสําคัญที่ มีผลต่อปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการ
จัดการนํ้าเสี ย คือ การใช้พลังงานไฟฟ้า เนื่องจากระบบบําบัดนํ้าเสี ยของเทศบาลนครปากเกร็ ด เป็ นระบบ Activated
Sludge จึงไม่มีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกโดยตรงจากการบําบัดนํ้าเสี ย แต่มีการเติมอากาศตลอด 24 ชัว่ โมง ทําให้
เกิดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้า
2. ก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้ นจากการจัดการขยะทัว่ ไปต่อนํ้าหนักขยะ ในช่วงปี งบประมาณ 2557–2563 มี
ค่าอยู่ในช่วง 288.03–304.45 kgCO2eq/ton และก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้นจากการจัดการขยะติดเชื้ อต่อนํ้าหนักขยะ
ในช่วงปี งบประมาณ 2557–2563 มีค่าอยูใ่ นช่วง 586.91–666.93 kgCO2eq/ton kgCO2eq/ton
3. ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่เกิ ดขึ้นจากการจัดการนํ้าเสี ยต่อหน่วยปริ มาณนํ้าเสี ย ในช่วงเดื อน
พฤษภาคม 2563–เดือนตุลาคม 2563 มีค่าอยู่ในช่วง 0.1200–0.1833 kgCO2eq/m3 ซึ่ งมากกว่าร้อยละ 70 เกิดจากการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้า
4. จากผลการศึกษา จะเห็นได้วา่ การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการจัดการขยะมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น ดังนั้น
วิธีการลดก๊าซเรื อนกระจกจากการจัดการขยะที่ เหมาะสม เทศบาลนครปากเกร็ ด ควรมุ่งเน้นรณรงค์ส่งเสริ มให้มี
การคัดแยกขยะต้นทางเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดปริ มาณขยะที่ตอ้ งนําไปฝังกลับ สําหรับการจัดการนํ้าเสี ย ควรปรับปรุ ง
การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสี ย โดยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้ไฟฟ้ าของเครื่ องจักรในระบบบําบัดนํ้าเสี ย รวมทั้ง
ส่ งเสริ มให้ประชาชนใช้น้ าํ อย่างประหยัด เพื่อลดปริ มาณนํ้าเสี ยที่เข้าสู่ ระบบบําบัด
ข้ อเสนอแนะ
ผลการศึ กษาครั้ งนี้ ทาํ ให้ไ ด้แ นวทางการลดก๊ า ซเรื อนกระจกจากการจัด การของเสี ย ชุ มชน กล่ า วคื อ
เทศบาลนครปากเกร็ ดควรกําหนดนโยบาย มาตรการ และวางแผนงานในการพัฒนาปรับปรุ งระบบการจัดการของ
เสี ยชุมชนให้เหมาะสมและเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ โดยมุ่งเน้นรณรงค์ส่งเสริ มการใช้น้ าํ อย่างประหยัด และการคัดแยก
ขยะต้นทาง รวมทั้งการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการใช้ไ ฟฟ้ าของเครื่ องจักรในระบบบํา บัด นํ้าเสี ย ซึ่ งจะสามารถลด
ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม และช่วยลดงบประมาณที่ตอ้ งใช้ในการกําจัดของเสี ย
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บทคัดย่ อ

งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมิ นการปล่อ ยก๊ าซเรื อนกระจกของนักศึ กษาและบุ คลากรในมหาวิท ยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อพัฒนาการขนส่ งที่ยง่ั ยืน ประเมินการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากพฤติกรรมการเดินทางในมหาวิทยาลัยปี
พ.ศ. 2563 จากกลุ่มประชากร 17,501 คน สุ่ มตัวอย่าง 400 คน สํารวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2
ส่ วน ส่ วนที่ หนึ่ ง พบว่ามี การเดิ นทางด้วยรถส่ วนบุ คคลเป็ นหลักโดยมี สัดส่ วนรถจักรยานยนต์มากที่ สุดร้ อยละ 82.00
รองลงมา คื อ รถยนต์ร้อยละ 14.00 ส่ งผลให้เกิ ดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทั้งหมด 1,035.70 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์
เที ย บเท่ า ต่ อ ปี เกิ ด จากรถจั ก รยานยนต์ 663.84 ตัน คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า ต่ อ ปี และรถยนต์ 337.09 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 64.09 และร้อยละ 32.55 คํานวณปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกด้วยวิธี Bottom–
up ตามคู่มือการคํานวณก๊าซเรื อนกระจกขององค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) และส่ วนที่ สอง
พบว่ามีความต้องการให้มีรถขนส่ งมวลชนไฟฟ้ าร้อยละ 55.00 และปรับปรุ งทางเท้าและทางจักรยานร้อยละ 23.80 จาก
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ารถขนส่งมวลชนไฟฟ้าเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาการขนส่งที่ยง่ั ยืน
คําสําคัญ: ก๊าซเรื อนกระจก, การขนส่ง, มหาวิทยาลัย

Abstract

The research has the objective to assess greenhouse gas (GHG) emissions caused by transportation of students
and staff in Ubon Ratchathani University for developing sustainable transportation. From the total population of 17,501,
this study evaluated GHG emissions from commuting behaviors of 400 students and staff in 2020 from online survey. The
study was divided into two parts. First, the results found that most students and staff commuted by motorcycles at 82.00%,
followed by cars at 14.00%. The total GHG emissions from transport were equivalent to 1,035.70 tCO2eq/year. GHG
emissions caused by motorcycles were 663.84 tCO2eq/year and by personal cars were 337.09 tCO2eq/year, accounted for
64.09% and 32.55% respectively, calculate GHG by the bottom–up method according to manual of Thailand greenhouse
gas management organization (Public Organization). Second, the results also revealed that most students and staff (55.00%)
preferred the electric shuttle bus in the university as an alternative for sustainable transport in the university, followed by
developing footpath and bike lanes (23.80%). In conclusion, the results of this research revealed that the electric shuttle
bus was the suitable alternative for sustainable transport in the university.
Keywords: greenhouse gas, transportation, university
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คํานํา

ก๊าซเรื อนกระจก เป็ นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสี ความร้อนหรื อรังสี อินฟาเรด ซึ่ งก๊าซเหล่านี้
มีความจําเป็ นต่อการรักษาอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศของโลกให้คงที่ หากในชั้นบรรยากาศมีก๊าซเรื อนกระจกสะสม
มากเกินไปอาจทําให้อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศของโลกเปลี่ยนแปลง ก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
ได้แ ก่ ก๊ า ซมี เ ทน (CH4) ก๊ า ซไนตรั ส ออกไซด์ (N2O) ก๊ า ซไฮโดรฟลู ออโรคาร์ บ อน (HFC) ก๊ า ซเพอร์ ฟ ลู ออโร
คาร์ บ อน (PFC) ก๊ า ซซั ล เฟอร์ เ ฮกซะฟลู อ อไรด์ (SF6) ก๊ า ซไนโตรเจนไตรฟลู อ อไรด์ (NF3) และก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่ งปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่ปล่อยเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ส่ งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่ งเป็ นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมระดับโลก ทําให้ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกตื่ นตัวในการ
ดําเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ท้ งั การใช้พลังงาน การเกษตรกรรม
การผลิตของภาคอุตสาหกรรม และการขนส่ ง เป็ นต้น (องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน,
2554) จากข้อมูลการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกด้านการใช้พลังงานของประเทศไทย พบว่าปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่
เกิดขึ้นจากการเดินทางสู งเป็ นอันดับสองของการใช้พลังงานทั้งหมด (United nations climate change, 2021) ซึ่ งการ
เดิ นทางและการขนส่ งเป็ นกิ จกรรมหลักในการดําเนิ นชี วิตของมนุ ษย์ และเป็ นสาเหตุ สําคัญที่ ส่งผลต่อการเกิ ด
มลพิ ษทางสิ่ งแวดล้อม ทั้งมลพิ ษทางอากาศและก๊าซเรื อนกระจก (Qureshi and Lu, 2007) ดังนั้นการพัฒนาการ
ขนส่ งอย่างยัง่ ยืนจึ งเป็ นอีกทางเลือกในการช่วยลดก๊าซเรื อนกระจกที่ เห็นผลได้ชดั เจน การพัฒนาการขนส่ งอย่าง
ยัง่ ยืน จึ งจําเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งคํานึ งถึงผูเ้ ดินทางทุกกลุ่ม ทั้งผูใ้ ช้ทางเท้า ผูใ้ ช้รถจักรยาน ผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ ผูใ้ ช้
รถยนต์ และผูใ้ ช้รถขนส่ งสาธารณะ รวมถึงกลุ่มของผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม เช่ น ผูม้ ีรายได้นอ้ ย ผูส้ ู งอายุ และผู ้
พิการ (สิ ทธา, 2557) รวมไปถึงส่ งเสริ มให้มีการใช้รถยนต์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เช่น การใช้รถยนต์ร่วมกัน การ
ขับขี่ อย่างประหยัด การใช้เชื้ อเพลิงสะอาด และการให้บริ การรถขนส่ งสาธารณะมีส่วนช่ วยในการลดก๊าซเรื อน
กระจกลงได้ จากการศึ กษาคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พบว่า มีปริ มาณ
ก๊าซเรื อนกระจกที่ เกิ ดขึ้ นจากยานพาหนะเท่ากับ 1,500 tCO2/ปี คิ ดเป็ นร้อยละ 43.24 มากเป็ นอับดับที่ 2 ของการ
ปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกทั้งหมดของมหาวิ ทยาลัย (สุ ร วุฒิ และดุ ษ ฎี พ ร, 2562) ในขณะที่ มหาวิ ทยาลัย อื่ นหลาย
มหาวิทยาลัยที่ มีการดําเนิ นงานด้านมหาวิทยาลัยสี เขี ยวอย่างเป็ นรู ปธรรม เช่ น มหาวิทยาลัยมหิ ดล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ มีการให้บริ การรถรับส่ งในมหาวิทยาลัยให้กบั บุคลากรและนักศึกษาเพื่อ
เป็ นการลดการใช้ยานพาหนะส่ วนบุคคลและเป็ นการลดก๊าซเรื อนกระจกในมหาวิทยาลัย (Universitas Indonesia,
2017) ดังนั้นการพัฒนาให้มีรถขนส่ งมวลชนไฟฟ้ าและการพัฒนาทางเท้าและทางจักรยานในมหาวิทยาลัยจึ งเป็ น
แนวทางในการพัฒนาการขนส่ งอย่างยัง่ ยืน และยังช่วยลดก๊าซเรื อนกระจกและมลพิษทางอากาศในมหาวิทยาลัยได้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็ นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง ที่มีนโยบาย
การพัฒนาการขนส่ งภายในมหาวิทยาลัยให้มีความยัง่ ยืน (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2560) แต่โดยส่ วนใหญ่แล้ว
นักศึกษาและบุคลากรยังเดินทางด้วยยานพาหนะส่ วนบุคคลและยังไม่มีการศึกษาการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่ เกิ ด
จากการเดินทางและยังไม่มีแผนการพัฒนาการขนส่ งที่ชดั เจน ดังนั้นการศึกษาปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ด้วยเทคนิค Bottom–up (สํานักงานนโยบายแผนและการขนส่ งและจราจร, 2562) ที่เกิดจากการเดินทางจึงจําเป็ นต่อ
การศึกษานี้ เพื่อเป็ นการคาดการณ์ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่ เกิดขึ้ นและเป็ นแนวทางในการจัดการการพัฒนาการ
ขนส่ งอย่างยัง่ ยืนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป
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อุปกรณ์ และวิธีการ

การศึ กษานี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey research) มี ขอบเขตเพื่ อศึ กษาประเมิ นการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกจากการเดิ นทางของนักศึ กษาและบุคลากรที่ เกิ ดจากยานพาหนะส่ วนบุคคลและรถสองแถวภายในพื้ นที่
มหาวิ ท ยาลัย อุ บ ลราชธานี ประกอบด้ว ย 3 พื้ น ที่ คื อ (1) เขตที่ พ ัก อาศัย ; (2) เขตสถานศึ ก ษา; และ (3) เขต
สถานพยาบาล ซึ่ งเป็ นพื้นที่หลักที่มีการเดินทางของนักศึกษาและบุคลากร แสดงใน Fig 1.

เขตที่พกั อาศัย

เขตสถานศึกษา

เขตสถานพยาบาล

Fig 1. Boundary of the study site
โดยศึกษาลักษณะการเดินทางของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่เกิ ดขึ้ น
ในปี พ.ศ. 2563 ดําเนิ นการสํารวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านระบบ E- mail ของนักศึกษาและบุคลากร โดย
เปิ ดให้ตอบระหว่างวันที่ 1–14 ธันวาคม 2563 การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ การสํารวจพฤติกรรมการ
เดินทางภายในมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเดิ นของนักศึ กษาและบุคลากร และการ
สํ า รวจความต้อ งการของนัก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรในด้า นการพัฒ นาการขนส่ ง อย่ า งยั่ง ยื น ของมหาวิ ท ยาลัย
อุบลราชธานี
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากจํานวนประชากร
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท้ งั หมด 17,501 คน ในปี พ.ศ. 2562 (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2562) ผูว้ ิจยั ได้เลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบกําหนดโควตา (Quota sampling) โดยการกําหนดโควตาของสัดส่ วนตามจํานวนประชากรของ
นักศึ กษาและบุ คลากร ซึ่ งแบ่ งเป็ นนักศึ กษา 15,992 คน และบุ คลากร 1,509 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 91.37 และ 8.63
ตามลําดับ โดยใช้สมการของ Yamane (1970) สามารถคํานวณกลุ่มตัวอย่างได้ 391 คน หรื อประมาณ 400 คน ซึ่ ง
แบ่งสัดส่ วนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่ วนจํานวนประชากรได้เป็ นนักศึกษา 364 คน และ บุคลากร 36 คน
การสํารวจพฤติ กรรมการเดิ นทางภายในมหาวิทยาลัย ผูว้ ิจยั ได้แบ่ งการสํารวจออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ (1)
ข้อมูลการเดิ นทางไป–กลับจากที่ พกั จนถึ งมหาวิทยาลัย (กรณี ที่พกั อยู่นอกมหาวิทยาลัย; คิ ดระยะทางจากประตู
ทางเข้ามหาวิทยาลัยถึงจุดหมายแรกภายในมหาวิทยาลัย กรณี ที่พกั อยูภ่ ายในมหาวิทยาลัย; คิดระยะทางจากที่ พกั ถึง
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จุดหมายแรกภายในมหาวิทยาลัย) และ (2) ข้อมูลการเดิ นทางระหว่างวันภายในมหาวิทยาลัย เนื่ องจากขอบเขต
การศึ กษาของงานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นการศึ กษาก๊าซเรื อนกระจกที่ เกิ ดขึ้ นภายในมหาวิทยาลัยและระยะทางระหว่า ง
อาคารเรี ยนมีระยะทางที่ ไม่ไกลมาก อาจทําให้การเดิ นทางระหว่างวันของนักศึ กษาและบุคลากรเป็ นไปได้หลาย
รู ปแบบ เช่น การเดิน การใช้ยานพาหนะร่ วมกัน หรื อรถสองแถว เป็ นต้น
การสํารวจความต้องการในด้านการพัฒนาการขนส่ งที่ยง่ั ยืนของนักศึ กษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบให้เป็ น 2 รู ปแบบ คือ การพัฒนาให้มีรถขนส่ งมวลชนไฟฟ้ า และการพัฒนาทางเท้า
และทางจัก รยาน ซึ่ งผู ว้ ิ จัย ได้ใ ช้ห ลัก การการพัฒ นาการขนส่ ง อย่ า งยัง่ ยื น และความเหมาะสมกับ พื้ น ที่ ข อง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจากการแบ่งขอบเขตการศึกษา
การคํานวณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการเดินทาง ประกอบด้วย ก๊าซเรื อนกระจกจากการเดินทางโดย
ยานพาหนะส่ วนบุ คคลของนักศึ กษาและบุ คลากร และก๊าซเรื อนกระจกจากรถสองแถวที่ มีปลายทางถึ งภายใน
มหาวิ ท ยาลัย โดยการคํา นวณปริ มาณก๊ า ซเรื อนกระจกใช้ส มการขององค์การบริ หารจัด การก๊ า ซเรื อนกระจก
(องค์การมหาชน, 2559) ซึ่ งมีสมการดังนี้ (Equation 1)
ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจก = ข้อมูลกิจกรรม x ค่าสัมประสิ ทธิ์ การปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
อัตราการสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิงของยานพาหนะ

(1)

ข้อมูลกิจกรรม คือ ข้อมูลการเดินทาง ได้แก่ ระยะทางที่เดินทางจากที่พกั ถึงจุดหมายแรก และระยะทางที่
เดิ น ทางระหว่ า งวัน ภายในมหาวิ ท ยาลัย มี ห น่ ว ยเป็ นกิ โ ลเมตร ซึ่ งผู ้วิ จัย ได้ข ้อ มู ล การเดิ น ทางจากการตอบ
แบบสอบถามและข้อมูลระยะทางจากการวัดระยะทางในโปรแกรม Google earth pro
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การปล่อยก๊าซเรื อนกระจก คือ ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกต่อหน่วยกิจกรรมมีหน่วย
เป็ นกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหน่วยกิจกรรม โดยเลือกใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ การปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ตามประเภทของยานพาหนะ ขนาดของเครื่ องยนต์ และชนิ ดของเชื้ อเพลิง โดยงานวิจยั ในครั้งนี้ ใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกและอัตราการสิ้ นเปลืองเชื้ อเพลิงของยานพาหนะที่รวบรวมโดยองค์การบริ หารจัดการ
ก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน, 2559) ซึ่ งเป็ นองค์กรที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับก๊าซเรื อนกระจกของประเทศไทย
ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ แสดงใน Table 1
กําหนดเงื่อนไขในการคํานวณตามสถานการณ์จริ งในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกจากการเดิ นทางส่ วนใหญ่เกิ ดขึ้ นเฉพาะวันที่ ทาํ การปกติ ใน 2 ภาคการศึ กษา รวมทั้งสิ้ น 35 สัปดาห์ต่อปี
การศึกษา โดยการเดินทางด้วยยานพาหนะส่ วนบุคคลคํานวณตามวันทําการปกติ 175 วัน (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์)
ส่ วนรถสองแถวคํานวณทั้งวันทําการปกติและวันเสาร์-อาทิตย์รวม 245 วัน
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Table 1 Emission factor of fuel type
Fuel of type
Unit
Emission factor
Motor Gasoline – uncontrolled1
Liter
2.2373
l
Gas/Diesel Oi1
Liter
2.7403
l
Liquified Petroleum Gas
Liter
1.7273
2
Gasohol 91/95
Liter
1.9632
2
Gasohol E 20
Liter
1.7449
2
Gasohol E 85
Liter
0.3270
Note:1Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (2020); 2Office of Planning and
Transportation and Traffic Policy (2019)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ผลการสํารวจข้อมูลพบว่านักศึกษาและบุคลากรส่ วนใหญ่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ 328 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 82.00 รถยนต์ส่วนบุคคล 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.00 รถสองแถว 8 คน และรถจักรยาน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2
และ 2 ตามลําดับ แสดงดัง Table 2
Table 2 Number and percentage of respondents classified by travel
Type of vehicle
Number of people
Motorcycle
328
Personal car
56
Pick-up truck taxi
8
Bicycle
8
Total
400

Percent
82.00
14.00
2.00
2.00
100

การวิเคราะห์ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่ เกิ ดขึ้ นจากการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถสอง
แถวของนักศึกษาและบุคลากรใน 1 ปี ผลการวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกพบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี
ก๊าซเรื อนกระจกที่ เกิ ดขึ้ นจากการเดิ นทางของนักศึ กษาและบุ คลากรทั้งหมด 1,035.70 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี (tCO2eq/ปี ) หรื อคิดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดต่อคนเท่ากับ 0.06 tCO2eq/ปี เกิดจากการ
เดิ นทางด้ว ยรถจักรยานยนต์เ ท่ า กับ 663.84 tCO2eq/ปี คิ ด เป็ นร้ อยละ 64.09 ซึ่ งเกิ ด จากการเดิ นทางจากที่ พ กั –
จุ ดหมายแรกเท่ า กับ 267.99 tCO2eq/ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 40.37 และเกิ ดจากการเดิ นทางระหว่า งวันเท่ า กับ 395.85
tCO2eq/ปี คิดเป็ นร้อยละ 59.63 โดยมีระยะทางเฉลี่ยที่เกิดจากการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เท่ากับ 2.96 กิโลเมตร/
วัน เกิดจากการเดินทางด้วยรถยนต์เท่ากับ 337.09 tCO2eq/ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.55 ซึ่ งเกิดจากการเดินทางจากที่พกั –
จุ ดหมายแรกเท่ า กับ 124.36 tCO2eq/ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 36.89 และเกิ ดจากการเดิ นทางระหว่า งวันเท่ า กับ 212.73

1120

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

tCO2eq/ปี คิดเป็ นร้อยละ 63.11 โดยมีระยะทางเฉลี่ยที่เกิดจากการเดินทางด้วยรถยนต์เท่ากับ 2.97 กิโลเมตร/วัน และ
เกิดจากรถสองแถว 34.77 tCO2eq/ปี คิดเป็ นร้อยละ 3.36 แสดงดัง Table 3
Table 3 The greenhouse gas emission from transportation in Ubon Ratchathani University
Personal transportation
Commuting distance

Home to University
Within University
Total
Total

Motorcycle
GHGs
Percent
(tCO2eq/year)
267.99
40.37
395.85
59.63
663.84

Car
GHGs
Percent
(tCO2eq/year)
124.36
36.89
212.73
63.11
337.09
1,035.70

Public transportation
Pick-up truck taxi
GHGs
Percent
(tCO2eq/year)
34.77
100
34.77

จากปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่ เกิ ดขึ้ นจากการเดิ นทางของนักศึ กษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พบว่ามีปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่ เกิ ดขึ้ นจากรถจักรยานยนต์มากกว่ารถยนต์เป็ น 2 เท่า เนื่ องจาก
นักศึ กษาและบุคลากรมีการใช้รถจักรยานยนต์เป็ นส่ วนใหญ่และค่าสัมประสิ ทธิ์ การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของ
รถยนต์บางส่ วนเป็ นพลังงานทางเลือก เช่น แก๊สโซฮอล์ E 20 และ แก๊สโซฮอล์ E 85 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าค่าสัมประสิ ทธิ์
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของรถจักรยานยนต์ จึ งบ่งชี้ ได้ว่า พลังงานทางเลือกเป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยที่ ช่วยในการลด
ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่ เกิ ดขึ้ น และการเดิ นทางระหว่างวันภายในมหาวิทยาลัยมีปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกสู งกว่าการเดินทางจากที่พกั ถึงจุดหมายแรกทั้งการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์และรถยนต์ จึงอาจกล่าวได้ว่า
หากมี การจัด รถบริ การสาธารณะรั บ - ส่ งภายในมหาวิ ท ยาลัย หรื อ การส่ งเสริ มให้เ กิ ด การเดิ นทางโดยไม่ ใ ช้
เครื่ องยนต์โดยการพัฒนาทางเดิ นเท้าหรื อทางจักรยาน จะช่ วยลดปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่ เกิ ดจากการเดิ นทาง
ระหว่างวันนี้ ลงได้ เนื่ องจากอาคารเรี ยนและคณะต่าง ๆ ส่ วนใหญ่อยู่ในบริ เวณใกล้เคียงกันและมีระยะทางไม่ไกล
มาก
เมื่อเปรี ยบเทียบการศึกษาปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยอื่ น พบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภู มิศึกษาปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่ เกิ ดขึ้ นจากการ
เดินทางทั้งหมด 3 ภาคการศึกษา โดยเก็บข้อมูลครั้งละ 7 วันต่อ 1 ภาคการศึกษา พบว่ามีปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกเท่ากับ 1,500.00 tCO2eq/ปี ซึ่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีประชากรทั้งหมด 6,499 คน หรื อคิดปริ มาณการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดต่อคนเท่ากับ 0.23 tCO2eq/ปี โดยมีระยะทางเฉลี่ยในการเดินทางเท่ากับ 4.34 กิโลเมตร/
วัน เนื่ องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีจุดที่ ต้ งั ของอาคารเรี ยนที่ ห่างกัน จึ งมีการใช้ยานพาหนะเดิ นทางภายใน
มหาวิทยาลัยเป็ นจํานวนมากซึ่ งมีการเดิ นทางด้วยรถจักรยานยนต์สูงถึงร้อยละ 96.03 และยังไม่มีการให้บริ การรถ
ขนส่ งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย จึงส่ งผลต่อปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้น (สุ รวุฒิ และ ดุษฎีพร, 2562) เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่ เกิดขึ้ นน้อย
กว่า เนื่องจากมีระยะทางในการเดินทางที่นอ้ ยกว่า และมีบางส่ วนที่มีการเดินทางด้วยรถสองแถวและรถจักรยาน
การสํารวจความต้องการในด้านการพัฒนาการขนส่ งอย่างยัง่ ยืนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า
นักศึ กษาและบุ คลากรส่ วนใหญ่มีความต้องการในเรื่ องการพัฒนาการขนส่ งอย่างยัง่ ยืน โดยพบว่ามี ผูเ้ ลื อกการ
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พัฒนาให้มีรถขนส่ งมวลชนไฟฟ้าสู งถึง 220 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.00 เมื่อคํานวณปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้ น
เมื่อมีการพัฒนาให้มีรถขนส่ งมวลชนไฟฟ้ า พบว่ามีปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกลดลง 577.53 tCO2eq/ปี จากปริ มาณ
ก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปี ที่ศึกษา ความต้องการการพัฒนาให้มีการปรับปรุ งทางเท้าและทางจักรยาน 95
คน คิดเป็ นร้อยละ 23.80 และผูท้ ี่ยงั เลือกการเดินทางโดยรถส่ วนบุคคลและรถสองแถวที่เกิดขึ้นตามปกติ 85 คน คิด
เป็ นร้อยละ 21.20 แสดงใน Table 4
Table 4 Choices of sustainable transport in Ubon Ratchathani University
Type of transportation
Number of people
Electric vehicle
220
Footpath and bike lane
95
Personal car, Motorcycle and Pick-up truck taxi
85
Total
400

Percent
55.00
23.80
21.20
100

จากผลการสํารวจความต้องการแสดงให้เห็นว่านักศึ กษาและบุคลากรส่ วนใหญ่มีความตระหนักในเรื่ อง
การพัฒนาการขนส่ งอย่างยัง่ ยืน เพื่อช่วยลดการใช้เชื้ อเพลิง และลดปั ญหามลพิษทางอากาศทั้ง ฝุ่ น ควัน และก๊าซ
เรื อนกระจกที่ เกิ ดขึ้ นในมหาวิทยาลัย เนื่ องจากส่ วนใหญ่เลือกรถขนส่ งมวลชนไฟฟ้ า ซึ่ งมีการปล่อยมลพิ ษ ทาง
อากาศ และส่ งเสี ยงรบกวนน้อยเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถส่ วนบุคคล โดย ซุดะ (2546) ได้ทาํ การศึกษาแล้วใน
โครงการขนส่ งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่ารถไฟฟ้าสามารถบรรเทาปัญหาจราจร และมลพิษทางอากาศลง
ได้

สรุ ป

การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่ อประเมิ นการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่ เ กิ ดจากการเดิ นทางภายในมหาวิท ยาลัย
อุบลราชธานี พบว่านักศึ กษาและบุคลากรส่ วนใหญ่เดิ นทางด้วยยานพาหนะส่ วนบุคคล คิ ดเป็ นร้อยละ 96.00 ซึ่ ง
ส่ งผลต่ อการเกิ ดก๊า ซเรื อนกระจกภายในมหาวิทยาลัยสู งถึ ง 1,000.93 tCO2eq/ปี หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 96.64 ของ
ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย และการสํารวจความต้องการในด้าน
การพัฒนาการขนส่ งอย่างยัง่ ยืนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่านักศึกษาและบุคลากรส่ วนใหญ่เลือกรู ปแบบ
การพัฒนาให้มีรถขนส่ งมวลชนไฟฟ้ าสู งที่สุด รองลงมาคือการพัฒนาทางเดินเท้าและทางจักรยาน ดังนั้นแนวทาง
ของการพัฒนาการขนส่ งอย่างยัง่ ยืนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงชัดเจนว่าความเพิ่มรถขนส่ งมวลชนโดยต้อง
เป็ นรถไฟฟ้ าที่ประหยัดพลังงานและลดมลพิษทางอากาศ และควรเพิ่มทางเดินเท้าและทางจักรยานเพื่อสนับสนุ น
ให้เกิดการเดินทางที่ไม่ปล่อยก๊าซเรื อนกระจกต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ให้ความร่ วมมือในการศึกษาครั้งนี้ และทุน
วิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ผูชวยศาสตราจารยสุทธิพันธุ แกวสมพงษ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นางสาวพิชชาอรฐ สิริชีวเกษร
นางสาวทิสยา ทิศเสถียร
นางสาวกัญญารัตน สุวรรณทีป
นางสาวพัชราภา รัตนวิญูภิรมย

10. กรรมการหมวดวิชาการเกษตรศาสตร
10.1 สาขาพืช
1. คณบดีคณะเกษตร
2. ผูชวยศาสตราจารยปยะ กิตติภาดากุล
3. ผูชวยศาสตราจารยสราวุธ รุง เมฆารัตน
4. รองศาสตราจารยธานี ศรีวงศชัย
5. รองศาสตราจารยธิดา เดชฮวบ
6. รองศาสตราจารยเฉลิมพล ภูมิไชย
7. รองศาสตราจารยอรอุมา เพียซาย
8. รองศาสตราจารยเสาวนุช ถาวรพฤกษ
9. ผูชวยศาสตราจารยเฌอมาลย วงศชาวจันท
10. ผูชวยศาสตราจารยเจนจิรา ชุมภูคํา
11. ผูชวยศาสตราจารยทัศไนย จารุวัฒนพันธ
12. ผูชวยศาสตราจารยเบญญา มะโนชัย
13. ผูชวยศาสตราจารยปริยานุช จุลกะ
14. ผูชวยศาสตราจารยพิจิตรา แกวสอน
15. ผูชวยศาสตราจารยอัณณชญาน มงคลชัยพฤกษ
16. ผูชวยศาสตราจารยธนพล ไชยแสน
17. ผูชวยศาสตราจารยสุจินต เจนวีรวัฒน

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ โชติชุติมา
ผูชวยศาสตราจารยปติพงษ โตบันลือภพ
ผูชวยศาสตราจารยปาริชาติ พรมโชติ
ผูชวยศาสตราจารยดํารงวุฒิ ออนวิมล
ผูชวยศาสตราจารยเนตรนภิส เขียวขํา
ผูชวยศาสตราจารยอนงคนุช สาสนรักกิจ
ผูชวยศาสตราจารยอัศเลข รัตนวรรณี
ผูชวยศาสตราจารยเพชรดา ปนใจ
ผูชวยศาสตราจารยสมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
ผูชวยศาสตราจารยรัชฎาวรรณ เงินกลั่น
นางสาวกาญจนา บุญเรือง
นางสาวจรีรัตน ฉันทวุฒิพร
นางสาวจุติภรณ ทัสสกุลพนิช
นายวีรชัย มัธยัสถถาวร
นางสาวอรุณี วงษแกว
นางสาววรรณสิริ วรรณรัตน
ผูชวยศาสตราจารยภัศจี คงศีล
นางสาวชิดชนก ประกอบ

10.2 สาขาสัตว
1. คณบดีคณะเกษตร
2. นายกสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย
3. รองศาสตราจารยพรรณวดี โสพรรณรัตน
4. ผูชวยศาสตราจารยสโรช แกวมณี
5. ศาสตราจารยชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
6. รองศาสตราจารยศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
7. ผูชวยศาสตราจารยจําเริญ เที่ยงธรรม
8. ผูชวยศาสตราจารยธนาทิพย สุวรรณโสภี
9. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉรา ขยัน
10. ผูชวยศาสตราจารยวิริยา ลุงใหญ
11. ผูชวยศาสตราจารยธีรวิทย เปยคําภา
12. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คงมั่น

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ผูชวยศาสตราจารยกนกพร พวงพงษ
ผูชวยศาสตราจารยชาญวิทย แกวตาป
ผูชวยศาสตราจารยเชาววิทย ระฆังทอง
นายดนัย จัตวา
นางสาวพนัดดา บึงศรีสวัสดิ์
นายสมบัติ ประสงคสุข
นางสาวอัญชลี บวดขุนทด
นางสาวสุภาพร ยอนโคกสูง
นางสาวนิภารัตน โคตะนนท
นางสาว ก.ทีปลักษณ ระงับเหตุ
นางสาววัชราภรณ ศรีพลนอย

10.3 สาขาประมง
1. คณบดีคณะประมง
2. ศาสตราจารยอุทัยรัตน ณ นคร
3. รองคณบดีฝายวิจัย คณะประมง
4. หัวหนาศูนยบริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ
5. รองศาสตราจารยวราห เทพาหุดี
6. ผูชวยศาสตราจารยเมธี แกวเนิน
7. ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ ไตรศักดิ์
8. ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา มุสิกสินธร
9. ผูชวยศาสตราจารยพัฒนพล ขยันสํารวจ
10. ผูชวยศาสตราจารยกังสดาลย บุญปราบ
11. ผูชวยศาสตราจารยอนุกรณ บุตรสันติ์
12. ผูชวยศาสตราจารยสุชาย วรชนะนันท
13. นายประพันธศักดิ์ ศีรษะภูมิ
14. นายถิรวัฒน รายรัตน
15. นายวชิระ ใจงาม
16. นายธนัสพงษ โภควนิช
17. นางสาวกาญจนา ทองเครือ
18. นางศุภินทรา ภูเงิน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

10.4 สาขาสัตวแพทยศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย คงศักดิ์ เที่ยงธรรม
2. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง สิริรัตน นิยม
3. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย เมธา จันดา
4. รองศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง สุนทรี เพ็ชรดี
5. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย นิรุตติ์ สุวรรณา
6. ผูชวยศาสตรตราจารยอรรถวิทย โกวิทวที
7. สัตวแพทยหญิง นิอร รัตนภพ
8. สัตวแพทยหญิง ยลยง วุนวงษ
9. สัตวแพทยหญิง กานตสุดา ลีฬหาพงศธร
10. นางสาววริศรา มารยาท
11. นางสาวญาดา หาญปญญาพิชิต
12. วาที่รอยตรีหญิง จรัสพิมพ ทรงประเสริฐ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

10.5 สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร
1. อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
2. คณบดีคณะเกษตร
3. หัวหนาภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
4. หัวหนาภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร
5. รองศาสตราจารยสาวิตรี รังสิภัทร
6. รองศาสตราจารยจํานงรักษ อุดมเศรษฐ
7. รองศาสตราจารยอบเชย วงศทอง
8. รองศาสตราจารยทัศนีย ลิ้มสุวรรณ
9. ผูชวยศาสตราจารยพัชราวดี ศรีบุญเรือง
10. ผูชวยศาสตราจารยศิริพร เรียบรอย คิม
11. ผูชวยศาสตราจารยนองนุช ศิริวงศ
12. นางสาวนริศรา อินทะสิริ
13. รองศาสตราจารยพัฒนา สุขประเสริฐ
14. รองศาสตราจารยพิชัย ทองดีเลิศ
15. รองศาสตราจารยสุธีลักษณ ไกรสุวรรณ
16. ผูชวยศาสตราจารยพนามาศ ตรีวรรณกุล
17. ผูชวยศาสตราจารยสุพัตรา ศรีสุวรรณ

ที่ปรึกษา
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ที่ปรึกษา
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กรรมการ

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

ผูชวยศาสตราจารยอําพร แจมผล
ผูชวยศาสตราจารยทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร
ผูชวยศาสตราจารยมาริษา ภูภิญโญกุล
ผูชวยศาสตราจารยปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยกานตสุดา วันจันทึก
ผูชวยศาสตราจารยรุงทิพย ลุยเลา
ผูชวยศาสตราจารยชุติมา ชวลิตมณเฑียร
ผูชวยศาสตราจารยศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผูชวยศาสตราจารยวัลภา แตมทอง
ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี พังงา
ผูชวยศาสตราจารยทิพวรรณ ดวงปญญา
ผูชวยศาสตราจารยธานินทร คงศิลา
นางสาวชลาธร จูเจริญ
นางสาวเมตตา เรงขวนขวาย
นางปพิชญา จินตพิทักษสกุล
นายปรีดา สามงามยา
นายเศกศักดิ์ เชยชม
นางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี
นางสุขกมล ปญญาจันทร
นางสาววสพร นิชรัตน
นายสถาพร ประดิษฐพงษ
นางกรกฎ แพทยหลักฟา
นายวิภูษณะ ศุภนคร
นางทิพากร มวงถึก
นายเสถียร แสงแถวทิม
วาที่รอยตรี สหภาพ ศรีโท
นางสาวมณินทร เดชแหว
นางสาวกรรณิกา พุมสาหราย
นายภูคิษฐคมณ แสงตรีเพชรกลา
นางสาวสวรรญา แยมวันเพ็ง
นางวลีรัตน บรรจงจิต
นางสาวภิญญาพัชญ โทนหงสษา
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กรรมการและผูชวยเลขานุการ

50. นางธรรมสร ทองดอนเกลื่อง
51. นางสาวธนัชชา กุญแจทอง

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

11. กรรมการหมวดวิชาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
11.1 สาขาวิทยาศาสตร
1. รองศาสตราจารยอภิสิฏฐ ศงสะเสน
ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารยอรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ประธานกรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย เงินมีศรี
รองประธานกรรมการ
4. รองศาสตราจารยวรรณวิภา วงศแสงนาค
กรรมการ
5. รองศาสตราจารยศิริกาญจนา ทองมี
กรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารยณัฐสมน เพชรแสง
กรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารยพันทิพย โตแกว
กรรมการ
8. ผูชวยศาสตราจารยธันวาวรรณ ดวงทองอยู
กรรมการ
9. ผูชวยศาสตราจารยอิงอร กิมกง
กรรมการ
10. ผูชวยศาสตราจารยพิชามญชุ เกียรติวุฒินนท
กรรมการ
11. ผูชวยศาสตราจารยสุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
กรรมการ
12. ผูชวยศาสตราจารยปยะดา จันทวงศ
กรรมการ
13. ผูชวยศาสตราจารยมีนา เลา
กรรมการ
14. ผูชวยศาสตราจารยวชิรญาณ ธงอาสา
กรรมการ
15. ผูชวยศาสตราจารยพงศเทพ ประจงทัศน
กรรมการ
16. นายฤทธี มีสัตย
กรรมการ
17. นางสาวสุนทรี คุมไพโรจน
กรรมการ
18. นางสาวลัดดา แตงวัฒนานุกุล
กรรมการ
19. นางสาวพรทิพย บุญมหามงคล
กรรมการและเลขานุการ
20. นายรัฐพันธ ตรงวิวัฒน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
21. นายสาธิต ประเสริฐมานะกิจ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
22. นางสาวแพรวไพลิน กังวานสุระ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
23. นางสาวภัสรา นวะบุศย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
24. นายพิชัย สิริแสงสวาง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

11.2 สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
1. ศาสตราจารยวันชัย ยอดสุดใจ
2. ผูช วยศาสตราจารยนวลวรรณ ทวยเจริญ
3. ผูชวยศาสตราจารยจิตรทัศน ฝกเจริญผล
4. ศาสตราจารยเมตตา เจริญพานิช
5. ศาสตราจารยนุชนารถ ศรีวงศิตานนท
6. รองศาสตราจารยดวงฤดี ฉายสุวรรณ
7. รองศาสตราจารยพงศศักดิ์ หนูพันธ
8. รองศาสตราจารยอภินิติ โชติสังกาศ
9. รองศาสตราจารยวรดร วัฒนพานิช
10. รองศาสตราจารยจันทรศิริ สิงหเถื่อน
11. รองศาสตราจารยกฤษณะ ไวยมัย
12. ผูชวยศาสตราจารยวีรชัย ชัยวรพฤกษ
13. นายพสิษฐ สืบสุวงศ
14. นางสาวสุทัตตา พาหุมันโต
15. นางชุติณัท ขุนทอง
16. นางสาวพัชรียา บุบผาชาติ
17. นางดารณี ยงยืน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

11.3 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
1. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา วัชราภรณ
2. รองศาสตราจารยสุนทรี สุวรรณสิชณน
3. รองศาสตราจารยพรธิภา องคคุณารักษ
4. รองศาสตราจารยเสาวณีย เลิศวรสิริกุล
5. รองศาสตราจารยสุดสาย ตรีวานิช
6. รองศาสตราจารยประกิต สุขใย
7. ผูชวยศาสตราจารยธนิต พุทธพงษศิริพร
8. ผูชวยศาสตราจารยกรทิพย วัชรปญญาวงศ เตชะเมธีกุล
9. นางสาวภัทรินทร ลีลาภิวัฒน
10. นางสาวพรรณภัทร พรหมเพ็ญ
11. นางสาวสุมัลลิกา โมรากุล
12. นางสาวสุวิมล เจริญสิทธิ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นายนิพัฒน ลิ้มสงวน
นายประมวล ทรายทอง
นางสาวนัฏพร ขนุนกอน
นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย
รองศาสตราจารยณัฐดนัย หาญการสุจริต
นางดวงสมร นามกระโทก
นางศศิธร พลโยธา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

11.4 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ผูชวยศาสตราจารยกอบศักดิ์ วันธงไชย
2. ผูชวยศาสตราจารยสุรัตน บัวเลิศ
3. ผูชวยศาสตราจารยสาพิศ ดิลกสัมพันธ
4. นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
5. รองศาสตราจารยวัฒนชัย ตาเสน
6. ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค ผิวนิล
7. ผูชวยศาสตราจารยไตรรัตน เนียมสุวรรณ
8. ผูชวยศาสตราจารยนฤมล แกวจําปา
9. ผูชวยศาสตราจารยนิตยา เมี้ยนมิตร
10. ผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
11. ผูชวยศาสตราจารยพยัตติพล ณรงคะชวนะ
12. ผูชวยศาสตราจารยพรเทพ เหมือนพงษ
13. นางสาวแอน กําภู ณ อยุธยา
14. นายกฤษฎาพันธุ ผลากิจ
15. นายปวีร คลองเวสสะ
16. นายวรงค สุขเสวต
17. นายสุธี จรรยาสุทธิวงศ
18. นางสาวละอองดาว เถาวพิมาย
19. นางสาวจินตลา กลิ่นหวล
20. นางสาวศิรภัสสร ชมเชย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

12. กรรมการหมวดวิชาการมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศึกษาศาสตร
12.1 สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
1. รองศาสตราจารยภัทรกิตติ์ เนตินิยม
ที่ปรึกษา
2. ผูชวยศาสตราจารยนุชนาถ มั่งคั่ง
ที่ปรึกษา
3. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย นําประเสริฐชัย
ที่ปรึกษา
4. ผูชวยศาสตราจารยธีรารัตน วรพิเชฐ
ที่ปรึกษา
5. ผูชวยศาสตราจารยพิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ
ที่ปรึกษา
6. ผูชวยศาสตราจารยกมลพรรณ แสงมหาชัย
ปรึกษา
7. ผูชวยศาสตราจารยศรายุทธ เรืองสุวรรณ
ที่ปรึกษา
8. ผูชวยศาสตราจารยพลวัฒน เลิศกุลวัฒน
ประธานกรรมการ
9. รองศาสตราจารยประพิณวดี ศิริศุภลักษณ
รองประธานกรรมการ
10. รองศาสตราจารยทิพยรัตน เลาหวิเชียร
กรรมการ
11. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
กรรมการ
12. ผูช วยศาสตราจารยธงชัย ศรีวรรธนะ
กรรมการ
13. ผูชวยศาสตราจารยศุภฤกษ สุขสมาน
กรรมการ
14. นางสาวกรรณิกา มิตรปลอง
กรรมการ
15. นางสาวปรารถนา ประสงคสิน
กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวอรการณ วีระชยาภรณ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
17. นายทองปาน ขันตีกรม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
18. นายฉัตรชัย พวงพลับ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
19. นางสาวอารีย สีแสงมุข
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
20. นางลัดดา ปญทะภูรีเวท
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

12.2 สาขาศึกษาศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร
รองศาสตราจารยพรทิพย ไชยโส
ผูชวยศาสตราจารยพิกุล เอกวรางกูร
รองศาสตราจารยวรรณดี สุทธินรากร
รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท สุมิตร สุวรรณ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

9. รองศาสตราจารยศศิเทพ ปติพรเทพิน
10. รองศาสตราจารยจิตตินันท บุญสถิรกุล
11. รองศาสตราจารยชาตรี ฝายคําตา
12. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิกร สุมาลี
13. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ อุทยานิก
14. ผูชวยศาสตราจารยวัตสาตรี ดิถียนต
15. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี ลัภนโชคดี
16. ผูชวยศาสตราจารยฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์
17. ผูชวยศาสตราจารยอังคณา ขันตรีจิตรานนท
18. นางสาวสถิดาพร คําสด
19. นางสาวฐาปณีย แสงสวาง
20. นางสาวธนนันท ธนารัชตะภูมิ
21. นายชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย
22. นางสาวสุวรรณา ปรมาพจน
23. นายณรงคศักดิ์ หวังรัตนปราณี
24. นายธีระภัณฑ ศิริสุวรรณ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

12.3 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร
2. คณบดีคณะสังคมศาสตร
3. นางวัณณนา สุนทรนฤรังษี
4. รองศาสตราจารยโกวิทย พิมพวง
5. รองศาสตราจารยวิไลศักดิ์ กิ่งคํา
6. รองศาสตราจารยกังสดาล เชาววัฒนกุล
7. ผูชวยศาสตราจารยบารมี อริยะเลิศเมตตา
8. ผูชวยศาสตราจารยเทพทวี โชควศิน
9. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ วิวรรณ
10. ผูชวยศาสตราจารยมริสสา พงษศิริกุล
11. ผูชวยศาสตราจารยปนันดา เลอเลิศยุติธรรม
12. ผูชวยศาสตราจารยกิตตินาถ เรขาลิลิต
13. ผูชวยศาสตราจารยนุชนารถ รัตนสุวงศชัย
14. ผูชวยศาสตราจารยภูริวัจน เดชอุม

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมขวัญ สิงหวี
ผูชวยศาสตราจารยณัฐวีร บุนนาค
นางสาววิริยา หลาเพชร
นายขจร ฝายเทศ
นางวรรณา ศิลามาตร
นางสาวฐิติรัตน สุพลธวณิชย
นางสาวตรีสุคนธ ศิริทรัพย
นายสัตยา สวัสดิผล
นางสาวจริยา สุพรรณ
นางสาวศรีวรรณ บุญประเสริฐ
นางสาวผาณิตา ชัยดิเรก
นายพรนริน พูลภิรมย
นางรัชดาภรณ เหงาพรหมมินทร
นางสาวนภาภรณ หาญวิรุฬห
นางสุพิญญา กาวไธสง
นายเกษม ทับทิมศรี
นายวิริยะ คงสมบูรณ
นายศักดา นาคํา
นางสาวสมัย สุวรรณทอง
นางสาวอภิชา ชุติพงศพิสิฏฐ
นางสาวธีรพร ชื่นพี
นางสาวพรพรรณ เหมะพันธุ
นางสาวพรรณรัตน ดิษฐเจริญ
นายภาณุพงศ ปยาพันธ
นางสาวนันทิยา อาภานันท
นางสาวกมลนิตย ลิมปรังษี
นางสาวนภัสสร รักวรนิต
นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ
นางสาวนิภาพร อินคะเณย
นางสาวพิทชญา สารภิรมย
นายติโรธ ทองนวล
นางสาวสายทิพย เหลาทองมีสกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

สาขาวิทยาศาสตร: ผูทรงคุณวุฒิภายใน
1. ดร.กรอร วงษกําแหง
2. รศ.ดร.จุฑาภรณ สินสมบูรณทอง
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10. ผศ.ดร.ปกรณ วรรธณอมร
11. อาจารยพงศกร จิวาภรณคุปต
12. ผศ.ดร. พงศพล เรือนคง
13. ดร.พัชราภรณ ศิวายพราหมณ
14. ผศ.ดร.พิชามญชุ เกียรติวุฒินนท
15. รศ.ดร.พิทักษ เชื้อวงศ
16. ผศ.ดร. ไพบูลย เงินมีศรี
17. ดร.ภานุ ตรัยเวช
18. ผศ.ดร.ภุชงค กิจอํานาจสุข
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21. ผศ.ดร.วิชชา อิ่มอราม
22. ดร.วิศิษฎ หิรัณยภิญโญภาศ
23. ผศ.ดร.วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร
24. ดร.สุดารัตน นิจสุนกิจ
25. ผศ.ดร.สุธารัตน โชติกประคัลภ
26. ดร.สุนิสา อัคคะรัสมิโย
27. รศ.ดร.สุปยนิตย ไมแพ
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ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร: ผูทรงคุณวุฒิภายใน
1. รศ.ดร.สุธาริน สถาปตานนท
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
2. รศ.ดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
3. รศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
4. ผศ.ดร.สโรช บุญศิริพันธ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
5. ผศ.ดร.ฆนิศา รุงแจง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
6. รศ.ดร.สันติ ชินานุวัตวิ งศ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
7. ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
8. รศ.ดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
9. รศ.รอ.พิพัฒน สอนวงษ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
10. ผศ.ดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแกว
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
11. รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ปติคุณพงศสุข
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
12. ผศ.ดร.บารเมศ วรรรธนภูติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
13. รศ.ดร.กิจพัฒน ภูวรวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
14. รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
15. รศ.ดร.ชวเลข วณิชเวทิน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
16. ผศ.พท.ดร.สรวิศ สุภเวชย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
17. รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
18. ผศ.ธนัช สุขวิมลเสรี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
19. ศ.ดร.อมร พิมานมาศ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
20. รศ.ดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชยกูล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
21. รศ.ดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
22. รศ.ดร.กอโชค จันทวรางกูร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
23. ผศ.ดร.ปยนุช เวทยววิ รณ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร

24. รศ.ดร.ปยะ โชติกไกร
25. รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ
26. รศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ
27. ผศ.ดร.วิลาสินี อยูชัชชาล
28. รศ.ดร.พงศศักดิ์ หนูพันธ
29. รศ.ดร.เฉลิมราช วันทวิน
30. รศ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข
31. ผศ.ดร.วินัย พฤกษะวัน
32. ผศ.ดร.กาญจนพันธ สุขวิชชัย
33. รศ.ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย
34. รศ.ดร.มานพ เจริญไชยตระกูล
35. รศ.ดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ
36. รศ.ดร.อภิรัตน เลาหบุตรี
37. ผศ.ดร.อมรรัตน เลิศวรสิริกุล
38. รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ
39. รศ.ดร.จันทรศิริ สิงหเถื่อน
40. อ.ดร.สุดารัตน วงศวีระเกียรติ
41. อ.สุวิวัฒน สืบสานกุล
42. อ.เริงทิวา ทิพยศักดิ์
43. ผศ.ดร.พรรณพิมพ พุทธรักษา มะเปยม
44. รศ.ดร.อดิชัย พรพรหมินทร
45. รศ.สุรชัย ลิปวัฒนาการ
46. อ.ดร.เปรม รังสิวณิชพงศ
47. ศ.ดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะสิ่งแวดลอม
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร: ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1. รศ.ดร.ชีวลัค พงษบูรณกิจ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
2. รศ.ดร.ณพล อยูบรรพต
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
3. ผศ.ดร.นิภาวรรณ กุลสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
4. ดร.อภิวรรธน โชติสังกาศ
สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
5. รศ.ดร.ศุวศา กานตวนิชกูร
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
6. ดร.เพ็ญศิริ ประชากิตติกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมและการจัดการภัยพิบัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

7. รศ.ดร.นุตา ศุภคต
8. ผศ.ดร.วนารัตน กรอิสรานุกูล
9. ผศ.ดร.ธาริณี รามสูต
10. รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยกุล
11. ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจนพิศุทธิ์
12. ผศ.ดร.ชาญณรงค บาลมงคล
13. ดร.ชัยพร ศิลาวัชนาไนย
14. รศ.ดร.ชาคริต สุวรรณจํารัส
15. รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
16. รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย
17. รศ.ดร.สนิท วงษา
18. ศ.ดร.ชวลิต ชาลีรักษตระกูล

ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สาขาเทคโนโลยีเพื่อการยั่งยืน คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สาขาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
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3. รองผูอํานวยการฝายเผยแพรงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(อาจารย ดร. วราพรรณ อภิศุภะโชค)
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตตินาถ เรขาลิลิต
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นัทธชนัน นาถประทาน
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรัณยธร ศศิธรากรแกว
7. อาจารย ดร. ดลฤทัย เจียรกุล
8. อาจารย ดร. ศิริพร เลิศไพศาลวงศ
9. อาจารยศุภพงศ ตันเงิน
10. วาที่รอยตรี ปยะภัทร คงแสนคํา
11. นางสาวทิสยา ทิศเสถียร
12. นางสาววนิดา รัตตมณี
13. นายวิทวัส ยุทธโกศา
14. นายวิโรตม เอี๊ยะตะกูล
15. นางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข
16. นายนันทิศักดิ์ ประทีปสุข
17. นางสาวรติกร สมิตไมตรี
18. นางสาวพิชชาอรฐ สิริชีวเกษร
19. นางสาวกัญญารัตน สุวรรณทีป
20. นางสาวพัชราภา รัตนวิญูภิรมย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา
และพั ฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญ
ั ญา
ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม
ตลอดจนเป็นผู้ช้น
ี ําทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ท่ีดีของสังคม
เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ
และความเป็นอารยะของชาติ”

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 59
สถาบันวิจัยและพั ฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kuannualconf@gmail.com
http://annualconference.ku.ac.th
http://www.rdi.ku.ac.th

