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คํานํา
มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร ไ ด จั ด การประชุ มวิช าการอย างต อเนื่ องเปน ประจํ าทุ ก ป โดยร วมกั บ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ
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ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 ระหวางวันที่ 21-23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ภายใต Theme “เกษตรศาสตรวิถี
ถั ด ไป พลิ ก วิ ก ฤติ สู ค วามยั่ ง ยื น ” (Next Normal KASETSART : Turning Crisis into Sustainability)
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ใหมๆ ดังกลาว ยังไดถายทอด เผยแพรสูสาธารณชน อันจะนํามาซึ่งความกินดี อยูดี และการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน
การนําเสนอผลงานวิชาการประกอบดวยภาคบรรยายจํานวน 142 เรื่อง และภาคโปสเตอรจํานวน
79 เรื่อง รวม 221 เรื่อง แบงออกเปน 12 สาขา ไดแก สาขาพืช สาขาสัตว สาขาสัตวแพทยศาสตร สาขา
ประมง สาขาส ง เสริ ม การเกษตรและคหกรรมศาสตร สาขาวิ ท ยาศาสตร สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละ
สถาปตยกรรมศาสตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาขาศึกษาศาสตร
สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยไดรับการพิจารณาใหตี พิมพ
ผลงานวิจัยเรื่องเต็มใน E-Proceedings จํานวน 177 เรื่อง
เอกสารฉบับนี้เปนการรวบรวมผลงานวิจัยเรื่องเต็ม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งภาคบรรยายและ
ภาคโปสเตอร เล มที่ 2 ประกอบด ว ย สาขาวิ ทยาศาสตร จํานวน 21 เรื่อง สาขาวิศ วกรรมศาสตรและ
สถาป ต ยกรรมศาสตร จํ า นวน 29 เรื่ อ ง สาขาอุ ต สาหกรรมเกษตร จํ า นวน 20 เรื่ อ ง และสาขา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 10 เรื่อง ซึ่งไดผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประจําสาขา
ในนามของคณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 ขอขอบคุณ คณาจารย
นั กวิ จั ย นั กวิช าการ และนิ สิ ต นั กศึ กษา ที่ไดรว มนําเสนอผลงานวิจั ย และผูที่ส นใจเข าร ว มการประชุ ม
ทางวิชาการในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝายที่สละเวลา แรงกาย แรงใจและความคิด รวมมือกัน
จัดเตรียมการประชุม จนทําใหการประชุมทางวิชาการครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
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อากาศยานไร้คนขับ: กรณีศกึ ษางานก่อสร้างอาคารสูง
วรพัชร จอมที่รกั ษ์, อนุเผ่า อบแพทย์
สถ.วศ.18/O76 การประเมินความเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขที่เป็ นไปได้สาํ หรับ
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สถ.วศ.10/O52 การวิเคราะห์แบบจําลองการอพยพ และการจัดการเหตุฉกุ เฉิน
กรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดนิ ในประเทศไทย
พัจนา ศิลป์ สโมสร, อนุเผ่า อบแพทย์
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วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, พรรณทิวา จิตรชวาล, สุชีลา พลเรือง
การศึกษาปริมาณ รูปร่าง และขนาด ไมโครพลาสติกใน
โรงควบคุมคุณภาพนํา้ กรุงเทพมหานคร
สุชีลา พลเรือง, อารยา คงขวัญเมือง, วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์
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ในบ่อแอน็อกซิกของระบบบําบัดนํา้ เสีย โรงงานชําแหละ
และแปรรูปสุกร
ศตวรรษ เพชรลอ, พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ
สถ.วศ.23/O88 การเสื่อมสภาพของพลาสติก LLDPE (Linear Low-Density
Polyethylene) ภายใต้การจําลองสภาวะการทดสอบแบบแห้ง
สุชีลา พลเรือง, อัญชิสา สมประสงค์, วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์
สถ.วศ.9/O36
การศึกษาประสิทธิภาพการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็ น
ก๊าซชีวภาพด้วยเครื่องแปรรู ปและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย ์
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สุขมุ าล เมฆิน, ชาติ เจียมไชยศรี
สถ.วศ.5/O27
การพัฒนาโปรแกรมคํานวณขนาดบรรจุผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิต
เครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารด้วยโปรแกรมแอพชีท
อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, ณัฐพร ณ เชียงใหม่
สถ.วศ.20/O80 การศึกษาและปรับปรุงระบบระบายอากาศในห้องพ่นทราย
ศิรสิทธิ์ แก้วม่วง, ชนินทร์ ตรงจิตภักดี
สถ.วศ.30/O127 การออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเกิด
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ั ฑ์แก้วในกระบวนการขึน้ รูป
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สาริษฐ์ สุขวัฒนจรูญ, ธีระศักดิ์ หมากผิน, เอกชัย วิมลมาลา,
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัตสิ มภพ
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และแนวทางการใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีศ้ ึกษาสมบัติการลดทอนอนุภาคนิวตรอน โดยการจําลองความสามารถในการลดทอนความเข้มของ
อนุภ าคนิ ว ตรอนของวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนมวลโมเลกุลสูงพิเศษ (Ultrahigh molecular weight polyethylene;
UHMWPE) ที่ มี ก ารเติ ม สารตัว เติ ม แกโดลิ เ นี ย มออกไซด์ (Gadolinium oxide; Gd2O3) ในอัต ราส่ว น 0–50% wt ด้ว ย
โปรแกรม NGCal ผลจากการจําลองพบว่าสัมประสิทธิ์ การลดทอนเชิงเส้นและเชิงมวล (µ และ µm) มีค่าเพิ่มขึน้ ตาม
ปริมาณของสารตัวเติม Gd2O3 นอกจากนี ้ งานวิจยั ได้มีการศึกษาผลของการปรับปรุงผิวสารตัวเติม Gd2O3 ด้วยสารคู่ควบ
ประเภทไซเลนชนิด KBE-903 ที่ปริมาณ 5% wt 10% wt และ 20% wt ที่มีตอ่ สมบัติการต้านทานการสึกหรอและความแข็ง
ของวัสดุเชิงประกอบ ผลการวิจยั พบว่าการปรับปรุ งผิวของสารตัวเติม Gd2O3 ที่ปริมาณ 20% wt ทําให้วสั ดุเชิงประกอบ
UHMWPE มี ความสามารถในการต้านทานการสึกหรอที่ดีและมี ความแข็งของวัสดุเชิ งประกอบเพิ่มขึน้ เล็กน้อย ทัง้ นี ้
ผลการวิจยั สามารถนําไปประยุกต์และพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์สาํ หรับบรรจุสารกัมมันตรังสีท่ีมีประสิทธิภาพสูงได้
คําสําคัญ: การต้านทานการสึกหรอ, วัสดุเชิงประกอบ, สมบัติการลดทอนอนุภาคนิวตรอน, สารคูค่ วบไซเลน, สารตัวเติม
Abstract

This work aimed to investigate neutron shielding properties of ultrahigh molecular weight polyethylene
(UHMWPE) with the addition of 0–50%wt Gd2O3 through the simulation using NGCal. The results showed that
both linear and mass attenuation coefficient (µ and µm) of the UHMWPE composites were increased with
increasing Gd2O3 contents. This work also determined effects of surface modification of Gd2O3 on wear
resistance and hardness properties of the composites. The surface modification of Gd2O3 was carried out using
a silane coupling agent, namely KBE903, with varying contents of 5% wt, 10% wt, and 20% wt. The results
indicated that Gd2O3/UHMWPE composites with 20% wt of a silane coupling agent exhibited the highest wear
resistance, with slightly increases in hardness properties. In summary, the outcomes from this work could be
applied for the development of highly effective transporting casks for the containment of radioactive materials.
Keywords: Composites, Filler, Neutron attenuation, Silane coupling agent, Wear resistance
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คํานํา
ในปั จจุบนั มีการนํารังสีโดยเฉพาะอนุภาคนิวตรอนมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่างเช่น การรักษา
ผูป้ ่ วยโรคมะเร็งด้วยเทคนิค Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) เป็ นต้น ทัง้ นีอ้ นุภาคนิวตรอนจัดเป็ นรังสีประเภท
ก่อไอออน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการทํางานของเซลล์ในสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้ (Toyen et al., 2019) ดังนัน้ เพื่อป้องกัน
อันตรายจากการได้รบั รังสีหรืออนุภาคนิวตรอนในปริมาณที่สงู เกินกําหนด ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านรังสีตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักความ
ปลอดภัยทางรังสีท่ีเรียกว่า “As Low As Reasonably Achievable” หรือ “ALARA” ซึ่งประกอบด้วยหลักการสําคัญ 3
ประการ ได้แก่ (1) การควบคุมระยะเวลา (2) การควบคุมระยะห่างระหว่างปฏิบตั ิงาน และ (3) การใช้อปุ กรณ์กาํ บังรังสีท่ี
มีความเหมาะสม (นวลฉวี, 2004) ทัง้ นีใ้ นส่วนของวัสดุกาํ บังอนุภาคนิวตรอนนัน้ วัสดุกาํ บังควรมีองค์ประกอบของธาตุ
ไฮโดรเจนในปริมาณที่สงู เนื่องจากอะตอมของธาตุไฮโดรเจน มีความสามารถในการลดทอนพลังงานของอนุภาคนิวตรอน
เร็ว (Fast neutron) ได้อย่างรวดเร็วด้วยอันตรกิริยาการชนแบบยืดหยุ่น (Elastic scattering) ทัง้ นีว้ สั ดุพอลิเมอร์ชนิดพอลิ
เอทิ ลี น (Polyethylene หรื อ PE) โดยเฉพาะพอลิ เ อทิ ลี น มวลโมเลกุ ล สู ง พิ เ ศษ (Ultra-high-molecular-weightpolyethylene หรื อ UHMWPE) เป็ น วัส ดุพ อลิ เ มอร์ท่ี น่ า สนใจในการนํา มาประยุก ต์เ ป็ น วัส ดุก ํา บัง อนุภ าคนิ ว ตรอน
เนื่องจาก UHMWPE ประกอบด้วยอะตอมของธาตุไฮโดรเจนในปริมาณที่สงู อีกทัง้ มีสมบัติเชิงกลและสมบัติอ่ืนๆ ที่ดีกว่า
เทอร์โมพลาสติกชนิดอื่น (สุรศักดิ,์ 2556) ยกตัวอย่างเช่น มีความทนทานต่อการสึกหรอ การกระแทก การเสียดสี และการ
กัดกร่อนของสารเคมีได้ดี เป็ นต้น อย่างไรก็ตามอนุภาคนิวตรอนที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านวัสดุ UHMWPE ออกมาได้นนั้ ยัง
สามารถเป็ นอันตรายต่อผูป้ ฏิ บัติงานและผูเ้ ข้ารับบริการได้ ดังนั้นเพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการกําบังอนุภาค
นิวตรอนของวัสดุ UHMWPE จึงมีการเติมสารตัวเติมที่มีความสามารถในการจับอนุภาคนิวตรอนที่สงู ยกตัวอย่างเช่น
แกโดลิเนียมออกไซด์ (Gadolinium oxide; Gd2O3) ลงในวัสดุ UHMWPE ทัง้ นีเ้ นื่องจากแกโดลิเนียม (Gd) มีความสามารถ
ในการจับเทอร์มัลนิ วตรอนหรือมี ค่าภาคตัดขวางแบบจับกับอนุภาคเทอร์มัลนิ วตรอน (Thermal neutron absorption
cross section) สูงถึง 48860×10-24 ตารางเซนติเมตร (48860 barns) ส่งผลทําให้สามารถลดจํานวนอนุภาคนิวตรอนที่
ผ่า นวัสดุกาํ บังรังสีอ อกมาได้อ ย่า งมี ประสิทธิ ภ าพ ดังเห็นได้จ ากงานวิจัยของ Tiamduangtawan et al. (2020) ซึ่ง ได้
ทําการศึกษาผลของการเติมสารตัวเติม Gd2O3 ในวัสดุพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (Poly(vinyl alcohol)) ที่มีตอ่ สมบัติการกําบัง
อนุภาคนิวตรอน พบว่าวัสดุพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ท่ีไม่มีสารตัวเติม มีคา่ สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเส้น (µ) เพียง 0.05/cm
ในขณะที่วสั ดุเชิงประกอบที่มีการเติมสารตัวเติม Gd2O3 ปริมาณ 10.5% wt มีคา่ µ เท่ากับ 1.91/cm (เพิ่มขึน้ 38 เท่า)
อย่างไรก็ตาม การเติมสารตัวเติมป้องกันรังสีในวัสดุเชิงประกอบในปริมาณมาก ส่งผลให้สมบัติเชิงกลโดยรวม
ของวัสดุมีคา่ ลดลง (Toyen et al., 2019) ทัง้ นีเ้ นื่องจากวัสดุพอลิเมอร์และสารตัวเติมส่วนใหญ่มีการเกาะกลุม่ กันเอง จึงไม่
สามารถยึดเกาะกันด้วยพันธะทางเคมี ส่งผลทําให้สมบัติเชิงกลโดยรวมของวัสดุเชิงประกอบมีคา่ ลดลง ดังนัน้ เพื่อเป็ นการ
เพิ่มความเข้ากันได้ของสารตัวเติมและวัสดุพอลิเมอร์ จึงควรมีการปรับปรุ งพืน้ ผิวของสารตัวเติม Gd2O3 ด้วยสารคู่ควบไซ
เลน (Silane coupling agent) ซึ่งจะสามารถเพิ่มสมบัติเชิงกลโดยรวมของวัสดุได้ ดังเห็นได้จากงานวิจยั ของ Arslan and
Dogan (2019) ซึ่งได้มีการเปรียบเทียบสมบัติต่างๆ ของวัสดุเชิงประกอบ Basalt fiber (BF)/Poly (butylene terephthalate)
ทัง้ ที่มีและไม่มีการปรับปรุ งพื น้ ผิวสารตัวเติม BF ด้วยสารคู่ควบไซเลน ชนิ ด 3-aminopropyltriethoxysilane พบว่าการ
ปรับปรุงพืน้ ผิวสารตัวเติม ส่งผลให้วสั ดุเชิงประกอบมีคา่ ความต้านทานแรงดึงสูงกว่าวัสดุท่ีไม่มีการปรับปรุงผิวสารตัวเติม
จากที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการลดทอนอนุภาคนิวตรอนโดยการ
จําลองผลการลดทอนอนุภาคนิวตรอนของวัสดุเชิงประกอบ Gd2O3/UHMWPE ที่ปรับเปลี่ยนปริมาณของ Gd2O3 ตัง้ แต่
0–50% wt ด้วยโปรแกรม NGCal (Saenboonruang et al., 2021) ทัง้ นี ้ การจําลองการลดทอนอนุภาคนิวตรอนดังกล่าว
ทําการศึกษาสมบัติการลดทอนอนุภาคเทอร์มลั นิวตรอนและอนุภาคนิวตรอนเร็วของวัสดุเชิงประกอบ โดยการพิจารณาค่า
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สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล (µm) สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเส้น (µ) และค่าความหนาครึง่ ค่า (HVL) ของวัสดุ นอกจากนี ้
งานวิจยั นีม้ ีการศึกษาผลของการปรับปรุงผิวของสารตัวเติม Gd2O3 ด้วยสารคู่ควบไซเลนชนิด 3-Aminopropyltriethoxysilane
(KBE903) ที่ ป ริ ม าณ 5% wt 10% wt และ 20% wt ต่ อ สมบัติ ก ารต้า นทานการสึก หรอและค่ า ความแข็ ง ของวัส ดุเ ชิ ง
ประกอบ Gd2O3/UHMWPE เพื่อหาปริมาณของสารคูค่ วบไซเลนที่เหมาะสมในการนําไปใช้งานต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการ
สารเคมีทใี่ ช้ในงานวิจยั
ส่วนประกอบและสารเคมีท่ีใช้ในงานวิจยั ดังแสดงใน Table 1
Table 1 Chemical names and their contents, roles, and producers for the fabrication of Gd2O3/UHMWPE
composites
Chemical
Content (% wt)
Role
Producer
UHMWPE
75
Matrix
PTT Public Co., Ltd, Thailand
Gd2O3
25
Radiation protecting filler Richest Group Shanghai, China
Paraffinic oil
10% wt of UHMWPE
Processing aids
Facobis Co., Ltd., Thailand
Silane coupling agent
5, 10, 20 of Gd2O3
Silane coupling agent
KISCO(T) Ltd., Thailand
การปรับปรุงผิวสารตัวเติม Gd2O3
นําสารคู่ควบไซเลน ชนิด KBE903 ผสมกับสารละลายเอทานอลที่มีความบริสทุ ธิ์ 99% และนํา้ กลั่นในอัตราส่วน
20:72:8 โดยนํา้ หนัก ด้วยเครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็ก (Magnetic stirrer) เป็ นเวลา 15 นาที จากนัน้ นําสารตัวเติม Gd2O3
เติมลงในสารละลายเอทานอล และทําการกวนผสม เวลา 30 นาที ความเร็ว 1000 รอบต่อนาที และทําการกวนผสม
ต่อเนื่องในอ่างนํา้ (Water bath) ที่อณ
ุ หภูมิ 90°C เวลา 60 นาที จากนัน้ อบสารตัวอย่างที่อณ
ุ หภูมิ 80oC ด้วยตูอ้ บลมร้อน
เพื่อระเหยสารละลายเอทานอลออกจากสารตัวเติม Gd2O3 โดยใช้เวลา 3 ชั่วโมง
การผสมและขึน้ รูปวัสดุเชิงประกอบ Gd2O3/UHMWPE
จากส่วนประกอบและสารเคมี ดังแสดงใน Table 1 นําสารตัวเติม Gd2O3 ที่ผ่านการปรับปรุ งพืน้ ผิวผสมกับสาร
ช่ ว ยในการผสมชนิ ด นํา้ มัน พาราฟิ นที่ ป ริม าณ 10% wt ของ UHMWPE (Toyen et al., 2019) และผง UHMWPE ด้ว ย
เครื่องปั่ นผสมความเร็วสูง (High speed mixer) รุน่ LMXS จากบริษัท Lab tech engineering จํากัด ประเทศไทย จากนัน้
นําผง UHMWPE ที่มีสารตัวเติม Gd2O3 ผสมด้วยเครื่องอัดรีดเกลียวหนอนคู่ (Twin screw extruder) รุ ่น CTW 1000 C
จากบริษัท Haake Rheomix จํากัด ประเทศเยอรมนี โดยใช้อุณหภูมิในการผสมจาก Feed zone ถึง Die zone ดังนีค้ ือ
170°C 175°C 180°C และ 185°C ตามลําดับ ความเร็วในการหมุนสกรู ท่ี 40 รอบต่อนาที จากนัน้ นําสารที่ผ่านการผสม
แช่ในสารละลายเอ็น-เฮกเซน (n-Hexane) เวลา 24 ชั่วโมง เพื่อขจัดนํา้ มันพาราฟิ นออกจากสารผสม และอบในตูอ้ บลม
ร้อ น รุ ่น GT-7017-L จากบริษั ท GOTECH Testing Machine ประเทศไต้ห วัน อุณ หภูมิ 80°C เพื่ อ ขจัด ความชื น้ และ
สารละลายเอ็น-เฮกเซนส่วนที่ เหลือออก เป็ นเวลา 12 ชั่วโมง จากนัน้ ทําการขึน้ รู ปชิน้ งานทดสอบวัสดุเชิงประกอบใน
แม่พิมพ์ ด้วยเครื่องอัดขึน้ รู ปร้อนระบบแรงดัน (Hot compression molding) รุ ่น LP-20M LMXS จากบริษัท Lab tech
engineering จํากัด ประเทศไทย อุณหภูมิ 185°C แรงดันปิ ดแม่พิมพ์ 15 MPa เวลา 14 นาที
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การตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการกระจายตัวของสารตัวเติมในวัสดุเชิงประกอบ Gd2O3/UHMWPE
นําแผ่นวัสดุเชิงประกอบ Gd2O3/UHMWPE ตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการกระจายตัวของสารตัว
เติมด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope; SEM) ยี่หอ้ Hitachi รุ ่น SU3900
ประเทศญี่ปนุ่ โดยใช้ความต่างศักย์เท่ากับ 10 kV
การทดสอบสมบัตกิ ารต้านทานต่อการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบ Gd2O3/UHMWPE
ทดสอบสมบัติการต้านทานต่อการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบ Gd2O3/UHMWPE ด้วยการตรวจสอบอัตราการ
สึกหรอ (Wear rate) ด้วยเทคนิค Pin on disk ตามมาตรฐาน ASTM G99-95 ในสภาวะแบบแห้ง โดยใช้ลกู บอลเหล็กกล้า
ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร กดลงบนชิน้ งานตัวอย่างด้วยนํา้ หนักกดคงที่ 5 นิวตัน โดยลูกบอลเคลื่อนที่ดว้ ย
ความเร็วเท่ากับ 0.3 เมตรต่อวินาที ระยะทาง 1000 เมตร โดยทําการทดสอบ 3 ครัง้ ทัง้ นีส้ ามารถคํานวณพืน้ ที่และอัตรา
การสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบ ตาม Equation 1
wear rate=
โดยที่

wear volume loss

sliding distance × applied load

(1)

wear rate
คือ อัตราการสึกหรอ (mm3/Nm)
wear volume loss คือ ปริมาตรที่วสั ดุสญ
ู เสียไป (mm3)
sliding distance คือ ระยะทางที่ลกู กลิง้ ลื่นไถลบนพืน้ ผิววัสดุ (m)
applied load คือ แรงกดลูกกลิง้ (N)

การทดสอบความแข็งทีผ่ วิ ของวัสดุเชิงประกอบ Gd2O3/UHMWPE
นําแผ่นวัสดุเชิงประกอบ Gd2O3/UHMWPE ทดสอบความแข็งที่ผิวของวัสดุ (Hardness (Shore D)) ด้วย
เครื่องวัดความแข็งดูโรมิเตอร์ (Durometer Hardness Tester) รุน่ GS-719G จากบริษัท Teclock ประเทศญี่ปนุ่ โดย
ทดสอบการวัดแรงต้านของวัสดุตอ่ แท่งกดด้วยแรงกด ตามมาตรฐาน ASTM D2240-03 โดยทําการทดสอบ 3 ครัง้
การจาํ ลองสมบัตกิ ารกาํ บังอนุภาคนิวตรอนของวัสดุเชิงประกอบ Gd2O3/UHMWPE ด้วยโปรแกรม NGCal
การจําลองและศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวล (µm) สัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงเส้น (µ) และค่าความหนาครึง่
ค่า (HVL) เพื่อศึกษาความสามารถในการกําบังอนุภาคเทอร์มลั นิวตรอนและอนุภาคนิวตรอนเร็วที่ 2 ช่วงพลังงาน ได้แก่
0.025 eV และ 4 MeV ตามลําดับ ด้วยโปรแกรม NGCal โดยมีการปรับเปลี่ยนปริมาณสารตัวเติม Gd2O3 ตัง้ แต่ 0–50% wt
(Saenboonruang et al., 2021) ทัง้ นี ้ ค่า µ, µm และ HVL สามารถคํานวณได้จาก Equations 3–5
I=I0 e-x
µm =

ρ

HVL=

โดยที่ I0
I
x

ρ

(3)
(4)

µ

ln (2)

(5)

µ

คือความเข้มเริม่ ต้นของอนุภาคนิวตรอน
คือความเข้มของอนุภาคนิวตรอนหลังวัสดุกาํ บังรังสี
คือความหนาของชิน้ งาน
คือความหนาแน่นของวัสดุ
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การกระเจิงของนิวตรอนแบบยืดหยุน่ (Elastic Scattering) อนุภาคนิวตรอนที่มีพลังงานสูงมีการชนแบบยืดหยุ่น
กับสสารที่มีเลขเชิงอะตอมตํ่า ซึ่งจะเกิดปรากฏการณ์การเลีย้ วเบน (Diffraction) จากนิวตรอนที่กระเจิงออกมาจากลําของ
นิวตรอนที่ตกกระทบกับวัสดุเชิงประกอบ Gd2O3/UHMWPE โดยการกระเจิงแบบนีโ้ มเมตัมรวมและพลังงานรวมไม่มีการ
สูญหาย โดยที่อนุภาคนิวตรอนสามารถถ่ายเทพลังงานให้กบั นิวเคลียสของสสาร ทําให้พลังงานของอนุภาคนิวตรอนลดลง
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการจาํ ลองการลดทอนอนุภาคนิวตรอนของวัสดุเชิงประกอบ Gd2O3/UHMWPE
ผลการจําลองสมบัติการลดทอนอนุภาคนิวตรอนของวัสดุเชิงประกอบ Gd2O3/UHMWPE ได้แก่ µm µ และ HVL
ดั ง แสดงใน Fig. 1 พบว่ า เมื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณสารตั ว เติ ม Gd2O3 ในวั ส ดุ UHMWPE ส่ ง ผลทํา ให้ วั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบ
Gd2O3/UHMWPE มีความสามารถในการลดทอนความเข้มของอนุภาคเทอร์มลั นิวตรอนได้สงู ขึน้ สังเกตได้จากการเพิ่มขึน้
ของค่า µm และ µ และการลดลงของค่า HVL เมื่อมีการเพิ่มปริมาณของสารตัวเติม Gd2O3 ทัง้ นีเ้ นื่องจาก Gd ในสารตัว
เติม Gd2O3 มีค่าภาคตัดขวางที่สงู มากถึง 48860 barns ส่งผลทําให้วสั ดุสามารถเกิดอันตรกิริยาแบบจับกับอนุภาคเทอร์
มัลนิวตรอน ได้สูงขึน้ อย่างไรก็ตามพบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณสารตัวเติม Gd2O3 ในปริมาณที่สูงขึน้ ส่งผลทําให้วัสดุเชิ ง
ประกอบ Gd2O3/UHMWPE มีความสามารถในการลดทอนความเข้มของอนุภาคนิวตรอนเร็วที่ลดลง ดังเห็นได้จากการ
ลดลงของค่ า µm และ µ หรื อ การเพิ่ ม ขึ น้ ของค่ า HVL เมื่ อ มี ก ารเพิ่ ม ปริ ม าณของสารตัว เติ ม Gd2O3 ทั้ง นี ้เ นื่ อ งจาก
UHMWPE เป็ นวัสดุท่ีมีธาตุไฮโดรเจนเป็ นองค์ประกอบจํานวนมาก ซึ่งสามารถเกิดอันตรกิริยาการชนแบบยืดหยุ่นกับ
อนุภาคนิวตรอนเร็วได้ดีกว่า Gd2O3 ที่มีขนาดและมวลที่สงู กว่าไฮโดรเจน ดังนัน้ การเพิ่มปริมาณสารตัวเติม Gd2O3 ในวัสดุ
UHMWPE ส่งผลทําให้ปริมาณของธาตุไฮโดรเจนและความสามารถในการลดทอนความเข็มของอนุภาคนิวตรอนเร็ว
โดยรวมของวัสดุเชิงประกอบ Gd2O3/UHMWPE มีคา่ ลดลง (Saenboonruang et al., 2021)
(a)

(b)

Fig. 1 Simulated results of (a) µm, (b) µ, and (c) HVL for Gd2O3/UHMWPE composites with varying Gd2O3
contents of 0–50% wt
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ผลการทดสอบสมบัตกิ ารต้านทานการสึกหรอและค่าความแข็งของวัสดุเชิงประกอบ Gd2O3/UHMWPE
ผลการศึกษาอัตราการสึกหรอ (Wear rate) และค่าความแข็งที่ผิว (Hardness (Shore D)) ของวัสดุเชิงประกอบ
Gd2O3/UHMWPE โดยมีการเลือกใช้ปริมาณสารตัวเติม Gd2O3 25% wt เนื่องจากการเพิ่มปริมาณสารตัวเติมในวัสดุเชิง
ประกอบจะทําให้วัสดุหลักมีสมบัติเชิงกลมีแนวโน้มลดลง จึงเลือกปริมาณสารตัวเติม Gd2O3 ที่ปริมาณมากที่สดุ อยู่ท่ี
25%wt เพื่อศึกษาผลของการปรับปรุงพืน้ ผิวของสารตัวเติมที่มีผลต่อสมบัติการต้านทานสึกหรอและค่าความแข็งแรงของ
วัสดุเชิงประกอบ Gd2O3/UHMWPE โดยมีการปรับปรุ งพืน้ ผิวของสารตัวเติม Gd2O3 ด้วยสารคู่ควบไซเลน KBE-903 ที่
ปริมาณ 5% wt, 10% wt และ 20% wt ดังแสดงใน Table 3 พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณสารคู่ควบไซเลน ส่งผลทําให้อตั ราการ
สึกหรอมีค่าลดลง (ต้านทานการสึกหรอได้มากขึน้ ) ในขณะที่ค่าความแข็งที่ผิวมีค่าเพิ่มขึน้ เพียงเล็กน้อย โดยวัสดุเชิง
ประกอบ Gd2O3/UHMWPE ที่มีการใช้สารคู่ควบไซเลน ที่ปริมาณ 20% wt มีค่าอัตราการสึกหรอน้อยที่สดุ และมีค่าความ
แข็งที่ผิวเพิ่มขึน้ ทัง้ นีเ้ นื่องจากการปรับปรุ งพืน้ ผิวของสารตัวเติม Gd2O3 ด้วยสารคู่ควบไซเลน สามารถลดการจับกลุ่ม
กันเองของสารตัวเติม โดยสามารถสังเกตได้จากการกระจายตัวของสารตัวเติม Gd2O3 ในวัสดุหลัก UHMWPE ที่มีการ
กระจายตัวอย่างสมํ่าเสมอมากขึน้ ดังแสดงใน Fig. 2 โดยสามารถเห็นได้ว่า Fig. 2(c) ซึ่งมีการใช้สารคู่ควบไซเลนปริมาณ
20%wt สารตัวเติม Gd2O3 มีการกระจายตัวได้ดีท่ีสดุ เมื่อเปรียบเทียบกับ Fig. 2(a) และ 2(b) ที่มีการใช้สารคู่ควบไซเลน
ที่ปริมาณ 5 และ 10% wt ตามลําดับ จึงส่งผลทําให้วสั ดุ UHMWPE และสารตัวเติม Gd2O3 สามารถยึดจับกันด้วยพันธะ
ทางเคมีท่ีมีความแข็งแรง จนทําให้วสั ดุเชิงประกอบมีความแข็งแรงโดยรวมเพิ่มขึน้
Table 3 Wear rates and hardness (Shore D) of Gd2O3/UHMWPE composites prepared using different silane
coupling agent contents of 5% wt, 10% wt, and 20% wt
Silane coupling agent content (% wt)
Wear rate (mm3/Nm)
Hardness (Shore D)
5
6.847±0.922
64±1
10
3.820±0.344
65±1
20
0.332±0.044
66±1

Fig. 2 Morphological images of Gd2O3/UHMWPE composites prepared using (a) 5% wt, (b) 10% wt, and (c)
20% wt of a silane coupling agent (KBE903)
สรุ ปผลการทดลอง
1. การเพิ่มปริมาณสารตัวเติม Gd2O3 ในวัสดุเชิงประกอบ UHMWPE มีแนวโน้มทําให้วสั ดุเชิงประกอบมีค่า µ
และ µm ของอนุภาคเทอร์มลั นิวตรอนเพิ่มขึน้ และค่า HVL ของอนุภาคเทอร์มลั นิวตรอนมีคา่ ลดลง
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2. การเพิ่มปริมาณสารตัวเติม Gd2O3 ในวัสดุเชิงประกอบ UHMWPE มีแนวโน้มทําให้วสั ดุเชิงประกอบมีค่า µ
และ µm ของอนุภาคนิวตรอนเร็วลดลง และค่า HVL ของอนุภาคนิวตรอนเร็วมีคา่ ลดลง
3. การเพิ่มปริมาณสารคู่ควบไซเลนส่งผลทําให้วสั ดุเชิงประกอบมีความสามารถในการต้านทานต่อการสึกหรอ
และค่าความแข็งของผิวเพิ่มขึน้ โดยปริมาณของสารคู่ควบไซเลนที่ 20% wt มีความสามารถในการต้านการสึกหรอและค่า
ความแข็งที่ดี
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีเ้ ป็ นการศึกษาอิทธิพลของวิธีการขึน้ รู ปจีโอพอลิเมอร์ (แบบอัด และ แบบหล่อ) จากเถ้าลอยที่ได้จาก
โรงไฟฟ้าในจังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็ นวัสดุในการป้องกันรังสีแกมมา โดยทดลองขึน้ รู ปจีโอพอลิเมอร์ดว้ ยวิธีการอัดและ
วิธีการหล่อ จากนัน้ ทําการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติในการป้องกันรังสีแกมมา(ค่าสัมประสิทธิ์
การลดทอนรังสีแกมมาเชิงเส้น และค่าความหนาครึง่ ค่า) ของจีโอพอลิเมอร์ จากผลการทดลอง พบว่า จีโอพอลิเมอร์ท่ีขึน้
รู ป ด้ว ยวิ ธี ก ารอัด ให้ค่ า กํา ลัง อัด และให้ค่ า ในการป้ อ งกัน รัง สี ม ากกว่ า จี โ อพอลิ เ มอร์ท่ี ขึ น้ รู ป ด้ว ยวิ ธี ก ารหล่ อ โดย
จีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอยที่ขึน้ รู ปด้วยวิธีการแบบอัดสามารถให้ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมาเชิงเส้นอยู่ในช่วง
1.3498–1.3662/cm และค่าความหนาครึง่ ค่าอยู่ในช่วง 0.5134–0.5073 cm นอกจากนีจ้ ีโอพอลิเมอร์ท่ีขึน้ รู ปด้วยวิธีการ
อัด ยังสามารถให้คา่ การป้องกันรังสีแกมมาได้ดีกว่าซีเมนต์เพสต์ท่ีขนึ ้ รูปด้วยการอัดด้วยเช่นกัน
คําสําคัญ: จีโอพอลิเมอร์, ซีเมนต์เพสต์, เถ้าลอย
Abstract
This research is to study the influence of geopolymer forming methods (press and cast) from fly ash
from power plants in Songkhla Province. To be used as a material to shield gamma rays by experimenting with
forming the geopolymer by compression and casting method then compare the physical properties and gamma
radiation protection properties. From the experimental results, it was found that the geopolymer formed by the
compression method gave compressive strength and provides a greater radiation protection value than castmolded geopolymers. Compression method was able to provide a linear gamma attenuation coefficient in the
range is 1.349–1.366/cm and half-thickness values are in the range is 0.513–0.507 cm. In addition, the
Compression method better protection against gamma radiation than extruded cement.
Keywords: Cement paste, Fly Ash, Geopolymer
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คํานํา
ปั จจุบนั วัสดุจีโอพอลิเมอร์มีแนวโน้มการนํามาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติ
ด้านความแข็งแรงทนทาน สามารถรับกําลังแรงอัดได้ คล้ายโครงสร้างของปูนซีเมนต์ จึงเป็ นวัสดุทางเลือกที่สามารถทดแทน
การใช้ปนู ซีเมนต์ได้ (อาบีเด็ง และคณะ, 2556) อย่างไรก็ตามการพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์เพื่อใช้เป็ นวัสดุปอ้ งกันรังสียงั พบ
ได้นอ้ ย งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์ในการสังเคราะห์วสั ดุจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอยด้วยวิธีการอัดและการหล่อ (Prasanphan
et al., 2019) เพื่ อ ใช้เป็ นวัสดุใ นป้อ งกันรังสี แกมมา โดยทํา การเปรียบเที ยบคุณ สมบัติ ท างกายภาพ (ได้แ ก่ ค่า ความ
หนาแน่น, ค่าร้อยละการดูดซึมนํา้ และค่ากําลังอัด) และคุณสมบัติในการป้องกันรังสีแกมมา (ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์ การ
ลดทอนรังสีแกมมาเชิงเส้น และค่าความหนาครึง่ ) ของวัสดุจีโอพอลิเมอร์ท่ีได้กบั ซีเมนต์เพสต์ เพื่อเป็ นแนวทางในการนําไป
ประยุกต์ใช้ในการป้องกันรังสีแกมมา ทดแทนการใช้ปนู ซีเมนต์หรือการใช้ตะกั่ว (Buchwald et al., 2011)
อุปกรณ์และวิธีการ
วัสดุทใี่ ช้ในการศึกษา
เถ้าลอย (Fly Ash) จากโรงไฟฟ้าจังหวัดสงขลา โดยตัวอย่างเถ้าลอยมีลกั ษณะเป็ นผงละเอี ยด มีสีดาํ และมี
องค์ประกอบทางเคมีหลัก คือ SiO2 และ Al2O3 ดังแสดงรายละเอียดใน Table 1
Table 1 Chemical composition of fly ash and ordinary portland cement (Zhiyuan et al., 2019)
Concentration (%)

Chemical composition

Fly ash
22.679
3.445
23.183
10.279
13.057
1.794

SiO2
Al2O3
CaO
SO3
K2O
Fe2O3
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Cement
19.9
4.6
63.7
2.70
0.690
2.57
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สูตรผสมในการทดลองด้วยวิธีการอัดและวิธีการหล่อ
Table 2 Cement-paste and formulation by forming with a compression method and casting method
Cement-Paste
Forming
Compression method
Casting method

Cement

Water

100
100

40
95

Geopolymer
Na2SiO3: NaOH
Fly-ash
3:2
100
40
100
95

Casting method

Fly ash

Na2SiO3: NaOH
3:2

Compression method

Fig. 1 Fly ash-based geopolymer formulation by forming with a compression method and casting method

Casting method

Cement

Water
Compression method

Fig. 2 Cement by forming with a compression method and casting method
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การทดสอบคุณสมบัตทิ างกายภาพ ด้วยการขึน้ รูปแบบวิธีการอัด และวิธีการหล่อ
การทดสอบกาํ ลังอัด
ทําการขึน้ รู ปโดยวิธีการแบบอัดด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิค และการขึน้ รู ปโดยวิธีการแบบหล่อ เทตัวอย่างลงใน
แม่พิ ม พ์ จากนั้น ปิ ด ผิ ว หน้า ตัว อย่ า งทั้ง 2 แบบด้ว ยการหุ้ม แผ่ น พลาสติ ก ใสบ่ ม ทิ ง้ ไว้ท่ี อุณ หภูมิ ห ้อ ง ตามมาตรฐาน
ASTM C109 สามารถหาค่ากําลังรับแรงอัด ดัง Equation 1 ได้ดงั นี ้
Force

Compressive strength= �

Area

�

(1)

ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุจีโอพอลิเมอร์ ได้แก่ ค่าการดูดซึมนํา้ (Water Absorption) และค่าความ
หนาแน่นทัง้ ก้อน (Bulk density) โดยยึดตาม มาตรฐาน ASTM C 642
ค่าการดูดซึมนา้ํ
ค่าการดูดซึมนํา้ (Water Absorption) เป็ นค่าเปอร์เซ็นต์ท่ีแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างมวลของนํา้ ที่ดูดซับต่อ
มวลแห้งของชิน้ ตัวอย่าง สามารถคํานวณได้ดงั Equation 2 ดังนี ้
Water Absorption =

[Mass of sample in air after immersion- Mass of dry sample in air]
×100
Mass of sample in air after immersion

(2)

ความหนาแน่นทัง้ ก้อน
ความหนาแน่นทัง้ ก้อน (Bulk density) ในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรของชิน้ ทดสอบตาม Equation 3 ดังนี ้
Bulk density =

Mass of dry sample in air
[Mass of sample in air after boiling-The apparent mass of sample in water after boiling]

(3)

การทดสอบการป้องกันรังสี ด้วยการขึน้ รูปแบบวิธีการอัด และวิธีการหล่อ
ทําการขึน้ รูปโดยวิธีการแบบอัด และการขึน้ รู ปโดยวิธีการแบบหล่อ ในการป้องกันรังสี สามารถวัดค่าสัมประสิทธิ์
การลดทอนรังสีเชิงเส้น (µ) ของวัสดุจีโอพอลิเมอร์ คํานวณหาค่าจาก Equation 4 (Suleiman, 2018) และคํานวณหาค่า
ความหนาครึ่งค่า (HVL) ตาม Equation 5 เทียบกับค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเชิงเส้นของซีเมนต์เพสต์ ซึ่งวิเคราะห์
ชิน้ ตัวอย่างโดยใช้แหล่งกําเนิดรังสีแกมมาคือ 60Co (1,172.2 และ 1,332.5 keV)
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Fig. 3 Linear radiation attenuation coefficient of geopolymer materials
Gamma ray intensity = [Gamma ray intensity at zero absorber thickness]exp-(μ)*(Thickness of the absorbers) (4)
ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเส้นจะถูกนํามาใช้ในการคํานวณหาค่าความหนาครึง่ ค่า (HVL) สามารถหาค่าได้
ตาม Equation 5
HVL =

ln (2)

Linear attenuation Coefficient of the absorber

(5)

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอยและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดาด้วยเทคนิค XRF
จากTable 1 แสดงผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีดว้ ยเทคนิค XRF พบว่า เถ้าลอยมีองค์ประกอบทางเคมีหลัก
คือ SiO2 และ Al2O3 ที่ปริมาณ 22.679% และ 3.445% ตามลําดับ มี Fe2O3 มีท่ีปริมาณ 1.794% ทําให้เถ้าลอยมีสมบัติใน
การเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานิค กล่าวคือ ปฏิกิริยาปอซโซลานิค มีความสามารถในการเพิ่มความแข็งแรง เพิ่มค่าการทน
แรงอัด และช่วยลดการดูดซึมนํา้ ของวัสดุจีโอพอลิเมอร์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับจากงานวิจยั ของ Kaur et al. (2018) ที่ศึกษา
กระบวนการผลิตวัสดุจีโอพอลิเมอร์ท่ีใช้เถ้าลอยเป็ นวัตถุดิบหลัก พบว่า วัสดุจีโอพอลิเมอร์ท่ีได้มีคุณสมบัติทางกลที่ดี
กล่ า วคื อ ให้ค่ า ความแข็ ง แรง เท่ า กับ 39.95 MPa และจากงานวิ จัย ของ Zhiyuan et al. (2019) พบว่ า ปูน ซี เ มนต์มี
องค์ป ระกอบทางเคมี คื อ SiO2, Al2O3 และ Fe2O3 มี ป ริม าณ 19.9% 4.6% และ 2.57% ตามลํา ดับ ซึ่ง เห็น ได้ชัด ว่ า มี
ปูนซีเมนต์มีปริมาณของ SiO2 น้อยกว่าเถ้าลอย
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ผลการศึกษาโครงสร้างผลึกของเถ้าลอย ด้วยเทคนิค X-Ray Diffraction (XRD)
ผลจากการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของเถ้าลอย จากโรงไฟฟ้าจังหวัดสงขลา ด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน
พบว่า โครงสร้า งผลึกหลักของเถ้า ลอย คื อ ควอตซ์ (Quartz) และมี โ ครงสร้า งผลึกอื่ น ๆ ประกอบด้ว ย เช่น ซินเจไนต์
(Syngenite) และ อาร์แ คไนต์ (Arcanite) เป็ นต้น ซึ่งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัยของ Hanjitsuwan et al. (2013) ที่ กล่า วว่า
เถ้าลอย มีโครงสร้างผลึกหลัก คือ Quartz ดัง Fig. 4
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Fig. 4 XRD pattern of fly-ash
ผลการศึกษาสมบัตขิ องวัสดุจีโอพอลิเมอร์
ผลการศึกษาหาค่าความหนาแน่น ค่าร้อยละการดูดซึมนา้ํ และค่ากาํ ลังอัดของวัสดุจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอย
และซีเมนต์เพสต์
การทดลองหาค่าความหนาแน่น ค่าร้อยละการดูดซึมนํา้ และค่ากําลังอัดของวัสดุจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอย ของ
การขึน้ รูป 2 รูปแบบ เมื่อเทียบกับซีเมนต์เพสต์ ดังแสดงใน Table 3
Table 3 Density, water absorption and compressive strength of geopolymer and cement paste
Forming
Formula
Density (g/cm3)
Water absorption (%) Compressive strength (MPa)
Cement-Paste
1.907
7.983
19.87
Pressing
Geopolymer
1.858
4.068
27.58
Cement-Paste
1.824
8.750
19.76
Casting
Geopolymer
1.776
10.08
20.04
จากTable 3 พบว่า ค่าความหนาแน่นของวัสดุจีโอพอลิเมอร์ท่ี ขึน้ รู ปด้ว ยวิธีการอัดและการหล่อ มีค่าความ
หนาแน่นเท่ากับ 1.858 g/cm3 และ 1.776 g/cm3 ตามลําดับ และมีค่าร้อยละการดูดซึมนํา้ เท่ากับ 4.068% และ 10.08%
ตามลําดับ นอกจากนี ้ พบว่า วัสดุจีโอพอลิเมอร์ท่ีขึน้ รู ปด้วยวิธีการอัดให้ค่ากําลังรับแรงอัดมากกว่าวิธีการขึน้ รูปแบบหล่อ
กล่าวคือ วัสดุจีโอพอลิเมอร์ท่ีขนึ ้ รู ปด้วยวิธีการอัดให้ค่ากําลังรับแรงอัด เท่ากับ 27.58 MPa และวัสดุจีโอพอลิเมอร์ท่ีขึน้ รู ป
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ด้วยวิธีการหล่อให้ค่ากําลังรับแรงอัด เท่ากับ 20.04 MPa ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Prasanphan et al. (2019) พบว่า
การขึน้ รู ปวัสดุจีโอพอลิเมอร์ดว้ ยวิธีการแบบอัดทําให้วสั ดุจีโอพอลิเมอร์มีค่าในการรับแรงอัดสูงกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการ
หล่ อ เนื่ อ งจากวิ ธี ก ารอัด ทํา ให้เ กิ ด ปฏิ กิ ริย าจี โ อพอลิ เ มอไรเซชัน บนพื น้ ผิ ว ที่ อ ยู่ติ ด กัน ระหว่ า งอนุภ าคของสารและ
สารละลายด่าง เมื่อพืน้ ผิวของของสารถูกละลายด้วยสารละลายด่าง จึงถูกเหนี่ยวนําให้เกิดปฏิกิริยาจีโอพอลิเมอไรเซชัน
ซึ่งเมื่ออนุภาคเรียงชิดติดกัน จึงเกิดเมทริกซ์ท่ีหนาแน่นกว่า เส้นผ่านศูนย์กลางรู พรุ นเฉลี่ยที่เล็กกว่า ไม่เพียงส่งผลกระทบ
ต่อการเกิดปฏิกิริยาของจีโอพอลิเมอร์เท่านัน้ แต่ยงั ส่งผลถึงค่ากําลังอัดของจีโอพอลิเมอร์อีกด้วย และเมื่อเปรียบเทียบค่า
กําลังรับแรงอัดของวัสดุจีโอพอลิเมอร์กบั ซีเมนต์เพสต์ จะเห็นได้ว่าวัสดุจีโอพอลิเมอร์แบบอัด มีค่ากําลังรับแรงอัดเท่ากับ
27.58 MPa ซึง่ มากกว่าซีเมนต์เพสต์แบบอัดที่มีคา่ เท่ากับ 19.87 MPa
ผลการเปรียบเทียบสัมประสิทธิก์ ารลดทอนรังสีแกมมาเชิงเส้นและค่าความหนาครึ่งค่าของจีโอพอลิเมอร์กบั ซีเมนต์เพสต์
ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมาเชิงเส้นของวัสดุจีโอพอลิเมอร์เถ้าลอยเทียบกับซีเมนต์เพสต์
ขึน้ รู ปด้วยวิธีการอัดและวิธีการหล่อโดยศึกษารังสีแกมมาที่ระดับพลังงงาน 1,173.2 และ 1,332.5 keV ตามลําดับ จาก
แหล่งกําเนิดรังสีแกมมา คือ 60Co
Table 4 The gamma attenuation coefficient (μ) and the half-thickness value (HVL) of geopolymer and cement
paste
μ(/cm)
HVL (cm)
Forming
Formula
1,173.2 keV
1,332.5 keV
1,173.2 keV
1,332.5 keV
Cement-Paste
0.9541
0.9465
0.7263
0.7322
Pressing
Geopolymer
1.3498
1.3662
0.5134
0.5073
Cement-Paste
0.9539
0.9462
0.7266
0.7325
Casting
Geopolymer
0.9327
0.9335
0.7430
0.7424
จากTable 4 พบว่า การขึน้ รู ปวัสดุจีโอพอลิเมอร์แบบอัดให้ประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีแกมมาได้ดีกว่าการ
ขึน้ รู ปแบบหล่อ ประมาณ 37.63–36.55% กล่าวคือ วัสดุจีโอพอลิเมอร์แบบอัดให้ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมา
เชิงเส้นในช่วง 1.349–1.366/cm และค่าความหนาครึง่ ค่าในช่วง 0.507–0.513 cm
ในขณะที่วสั ดุจีโอพอลิเมอร์แบบหล่อให้ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมาเชิงเส้นในช่วง 0.932–0.933/cm
และค่ า ความหนาครึ่ ง ค่ า ในช่ ว ง 0.743–0.742 cm นอกจากนี ้ พบว่ า วัส ดุจี โ อพอลิ เ มอร์ท่ี ขึ น้ รู ป ด้ว ยวิ ธี ก ารอัด ให้
ประสิทธิ ภาพในการป้องกันรังสีแกมมาได้ดีกว่าซีเมนต์เพสต์แบบอัดประมาณ 36.29–34.35% ในขณะที่การขึน้ รู ปแบบ
หล่อให้ประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีแกมมาได้ใกล้เคียงกัน
สรุ ป
จากการศึกษาพบว่าวัสดุจีโอพอลิเมอร์และซีเมนต์เพสต์ท่ีขนึ ้ รู ปด้วยวิธีการอัดมีค่าความหนาแน่น และสามารถ
รับกําลังอัดและมีค่าการป้องกันรังสีได้มากกว่าวิธีการแบบหล่อ เนื่องจากวิธีการอัดทําให้อนุภาคเรียงชิดติดกัน จึงทําให้
เกิดเมทริกซ์ท่ีหนาแน่นกว่า ส่งผลทําให้มีค่ากําลังอัดและค่าในการป้องกันรังสีมากกว่าวิธีการหล่อ นอกจากนีย้ งั พบว่า
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วัสดุจีโอพอลิเมอร์ในการขึน้ รู ปแบบวิธีการอัดสามารถป้องกันรังสีได้ดีกว่าซีเมนต์เพสต์วิธีการอัดโดยมีค่าสัมประสิทธิ์
การลดทอนรังสีท่ี พ ลังงาน 1,173.2 keV เท่า กับ 1.3498 และ 0.9541/cm ตามลํา ดับ ค่า สัมประสิท ธิ์ การลดทอนรัง สี
แกมมาเชิงเส้นที่พลังงาน 1,332.5 keV เท่ากับ 1.3662 และ 0.9465 /cm ตามลําดับ สันนิษฐานว่าเถ้าลอยมีองค์ประกอบ
ทางเคมี ผสมธาตุหนัก ที่มีเลขอะตอมสูงอยู่ดว้ ย เช่น Si, Al, Mg, N, K และ P เป็ นต้น ส่งผลโดยตรงต่อสมบัติในการกําบัง
รังสีของวัสดุจีโอพอลิเมอร์ ทําให้สามารถลดทอนพลังงานของรังสีแกมมาที่เข้ามาตกกระทบกับวัสดุจีโอพอลิเมอร์ได้ดีกว่า
ปูนซีเมนต์ จึงสรุปได้วา่ วัสดุจีโอพอลิเมอร์ท่ีใช้เถ้าลอยจังหวัดสงขลาเป็ นวัตถุหลัก มีคณ
ุ สมบัติในการกําบังรังสีแกมมาได้
กิตติกรรมประกาศ
รายงานฉบับนีส้ าํ เร็จลุล่วงได้ เนื่ องจากได้รบั ความอนุเคราะห์จากทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจัยขอขอบพระคุณ
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การหาปริมาณสารสกัดหมึกปากกาและวัฏภาคเคลื่อนทีท่ เี่ หมาะสมสําหรับเทคนิครงคเลขผิวบาง
และการวิเคราะห์ดว้ ยภาพถ่าย
Quantification of blue ballpoint pen ink extract and mobile phase for thin layer chromatography
technique and image analysis
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บทคัดย่อ
บทความนีแ้ สดงการวิเคราะห์ดว้ ยรงคเลขผิวบางของหมึกเพื่อใช้ในทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นกระบวนการที่
ง่ายและรวดเร็วไม่ตอ้ งใช้เครื่องมือที่ซบั ซ้อน ในกระบวนการวิเคราะห์ความแตกต่างของหมึกปากกาลูกลื่นที่หาได้จากร้าน
สะดวกซือ้ ทั่วไป ผูว้ ิจยั คํานึงถึงตัวทําละลายที่ใช้สกัดหมึกและวัฏภาคเคลื่อนที่ เพื่อทําให้รงคเลขผิวบางแสดงแถบสําหรับ
แยกความแตกต่างของหมึกปากกาได้ดีท่ีสดุ ซึ่ง Ethanol เป็ นตัวทําละลายที่เหมาะสมสําหรับการสกัดหมึกและวัฏภาค
เคลื่ อ นที่ ท่ี ใ ช้เ ป็ น n-Butanol : Ethanol : H2O อัต ราส่ว น 50:15:15 v:v:v ให้ภ าพของโครมาโตแกรมแสดงการแยกได้
เหมาะสมที่สดุ
คําสําคัญ: การประมวลผลภาพ, การวิเคราะห์ขอ้ มูล, ปากกาลูกลื่น, พิสจู น์หลักฐาน, รงคเลขผิวบาง
Abstract
This article is an analysis of thin layers of chromatography ink for forensic use. The researchers looked
at the solvents used to separate inks and mobile phases so that thin layers of chromatography showed the best
differences between pen inks. Ethanol is solvent for ink extraction and mobile phase n-Butanol : Ethanol : H2O.
The ratio of 50:15:15 v:v:v provides the best separation of chromatogram images.
Keywords: Ballpoint pen, Data analytic, Forensic, Image analysis, Thin-layer chromatography
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คํานํา
ในปั จจุบนั กระบวนการพิสจู น์หลักฐานมีความจําเป็ นต่อการพิจารณาคดีเพื่อให้คดีเป็ นไปอย่างเที่ยงตรงและ
เป็ นธรรมต่อรู ปคดี ในการพิสจู น์หลักฐานจะใช้กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์เป็ นการนําความรู ท้ างวิทยาศาสตร์ทุก
สาขามาประยุกต์ใช้ในการเก็บและพิสจู น์หลักฐาน ตรวจร่างกาย สภาพแวดล้อม และวัตถุพยาน เช่น ชีววิทยา ฟิ สิกส์ เคมี
คอมพิ ว เตอร์ เป็ น ต้น ซึ่ง จะต้อ งมี ก ารรวบรวมพยานหลัก ฐาน มายื น ยัน ให้ส ามารถพิ สูจ น์ค วามผิ ด ได้อ ย่า งชัด เจน
กระบวนการทางนิ ติวิทยาศาสตร์ท่ี พ บในส่ว นใหญ่ เป็ นการพิสูจ น์ลายนิ ว้ มื อ ตรวจดี เอ็นเอ ตรวจเขม่า ปื น และการ
ตรวจสอบด้านเอกสาร(ณัฐดนัย, 2560) โดยการตรวจสอบด้านเอกสารจะมีทงั้ พินยั กรรม เอกสารที่เป็ นธุรกรรมทางการเงิน
และเอกสารอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น ซึง่ เอกสารจะสามารถถูกปลอมแปลงได้ง่าย
การปลอมแปลงเอกสารจะทําให้รูปคดีเปลี่ยนแปลงได้ง่ายจึงมีความจําเป็ นต้องพิสจู น์การปลอมแปลงเอกสาร
การพิสจู น์การปลอมแปลงเอกสารนัน้ ได้แก่ ตรวจลายเซ็น ลายมือเขียน แรงกดปากกา (พิชศาล, 2560) และตรวจสอบ
ชนิดของนํา้ หมึกปากกา ซึง่ ในการตรวจสอบชนิดของนํา้ หมึกปากกาจะมีหลายเทคนิคที่ใช้ตรวจสอบได้แก่ ยูวี-วิสเิ บิลสเปก
โตรสโกปี (UV-visible spectroscopy)(Mehwish et al., 2019) เทคนิคฟูเรียทรานส์ฟอร์มสเปกโตรสโกปี (Fourier Transform
Infrared Spectroscopy, FT-IR) (Muhammad et al., 2015) เทคนิคโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance
Liquid Chromatography, HPLC) (Mohamed et al., 2013) เทคนิค X-ray fluorescence spectroscopy (Daniela and Aurelia,
2014) เทคนิ ค แก๊ ส โครมาโทรกราฟี -แมสสเปคสเปคโทรมิ เ ตอร์ (Gas chromatography/Mass spectrometry, GC/MS)
(Weyermann et al., 2006) และเทคนิครงคเลขแบบผิวบาง(Thin layer chromatography, TLC) (Djavanshir et al., 2008;
Mehwish et al., 2019) จะเป็ นการนําเทคนิคต่างๆ ไปตรวจสอบด้วยวิธีประมวลผลภาพเพื่อทราบข้อมูล
การประมวลผลภาพเป็ นการนําภาพมาประมวลผลหรือคํานวณด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการทัง้ ใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีขนั้ ตอนต่างๆ ที่สาํ คัญ คือ การกําจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพ การทําให้ภาพมีความ
คมชัดมากขึน้ การแบ่งส่วนของวัตถุท่ีสนใจออกมาจากภาพ โดยเปลี่ยนภาพที่ตอ้ งการวิเคราะห์ออกมาเป็ นกราฟ เพื่อนํา
กราฟที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ขนาด รู ปร่าง และทิศทางการเคลื่อนของวัตถุในภาพ จากนัน้ เราสามารถ
นําข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านีไ้ ปวิเคราะห์ และสร้างเป็ นระบบ โดยระบบที่ใช้ได้แก่ ระบบคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรก
เกิด(อภิชิต และสุรเดช, 2558) ระบบรู จ้ าํ ใบหน้า(ธัญญาวุฒิ และคณะ, 2562) เป็ นต้น จากนัน้ นําข้อมูลจากระบบที่ใช้
ประมวลผลภาพไปจําแนกความแตกต่างเพื่อระบุขอ้ มูลให้ชดั เจน
ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษางานวิจยั ของ Djavanshir Djozan จากมหาวิทยาลัย Tabriz Tabriz ประเทศอิหร่าน (Djavanshir
et al., 2008) และได้ศึกษางานวิจยั ของ มยุรี สัมบูรณ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย (มยุรี, 2553) ที่เลือกใช้วิธี
แบบ Thin layer chromatography โดยใช้มือ ฝนปากกาลงบนกระดาษนํา ไปสกัดด้ว ยตัวทําละลาย จุ่มลงบนวัฏภาค
เคลื่อนที่เพื่อให้สารเกิดการแยกองค์ประกอบ มาใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการนําภาพสีท่ีได้จากการสแกนโครมา
โตแกรมด้วยเครื่องสแกนมาประมวลผลโดยการคํานวณความคล้ายคลึงกันของสีแดง สีเขียว และสีนาํ้ เงิน (RGB) งานวิจยั
ได้แนวคิดมาเพื่อปรับปรุ งและพัฒนาโดยลําดับแรกจะคํานึงถึงการทดสอบของแรงกดปากกาเนื่องจากนํา้ หนักมือในการ
กดของปากกาแต่ละครัง้ ไม่เท่ากันโดยใช้เครื่อง XY plotter pen และปรับเปลี่ยนวิธีการประมวลผลภาพเป็ นแบบเกรย์สเกล
โดยจะใช้ภ าพโครมาโตแกรมที่ ไ ด้จ ากเทคนิ ค รงคเลขผิ ว บาง มาประมวลผลที่ ไ ด้อ อกมาเป็ น กราฟ แล้ว วิ เ คราะห์
องค์ประกอบหลักที่เป็ นจุดเด่นของกราฟออกมาเพื่อหาตัวทําละลายที่ใช้สกัดหมึกปากกาลูกลื่นและหาวัฏภาคเคลื่อนที่
เพื่อให้ได้สดั ส่วนที่เหมาะสมในการทดลองเพื่อนําไปใช้วิเคราะห์ความแตกต่างของหมึกปากกาลูกลื่นทัง้ 25 ชนิด
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อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมสารตัวอย่าง
สุม่ เลือกปากกาลูกลื่นสีนาํ้ เงิน 25 แบบจากผูผ้ ลิตหลายราย แสดงใน Table 1
Table 1 The trademarks of collected samples are listed
No.
Commercial characteristics
1
G’soft fizz101
2
Java Russian blue naong
3
Quantum GeloPlus Sport1250
4
San-x Rilakkuma
5
Lancer spiral 825
6
Java Slim Ball 400
7
Yoyo 1301
8
M&G MF 1011
9
M&G tropical
10
G’soft Titus
11
Yoyo 1031
12
Quantum Rhythm
13
Quantum GeloPlus Cute 1245
14
Faster daily patt CX911
15
Faber Castell RX5
16
Horse H-402
17
Quantum Skate 222 duo
18
Quantum snow bear
19
M&G TR1
20
Quantum point
21
Java e-office ball
22
M&G QBP888R6
23
Staedler 4273F
24
Yoyo 1037
25
Quantum liner2233
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Size(mm)
0.38
0.38
0.50
0.38
0.50
0.38
0.50
0.50
0.50
0.38
0.50
0.50
0.70
0.38
0.50
0.70
0.50
0.38
0.50
0.38
0.70
0.38
0.70
0.50
0.38
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การสกัดหมึกปากกาลูกลืน่ ออกจากกระดาษ
การสกัดหมึกออกจากกระดาษ
สุ่มปากกาลูกลื่น 1 ด้ามจากปากกาจํานวน 25 ด้าม ใช้เครื่อง XY plotter pen ที่มีขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร
ยาว 20 เซนติเมตรโดยมีการถ่วงด้วยตุม้ ถ่วงนํา้ หนัก 20 กรัม วาดวงกลมที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ลงบนกระดาษ
ขาว A4 โดยตัดกระดาษตามวงกลมที่วาดเป็ นชิน้ จํานวน 10 ชิน้ นําตัวทําละลาย 5 ชนิด ได้แก่ Ethyl acetate, Ethanol,
Methanol, Acetone และ n-Butanol นําตัวทําละลายแต่ละชนิดมาใส่หลอดทดลองอย่างละ 5 หลอด หลอดละ 1 ml นํา
ตัวอย่างปากกาที่ตดั เตรียมไว้มาใส่หลอดทดลอง เขย่า 1 นาทีเพื่อสกัดหมึก
การทดลอง TLC เพือ่ ไปประมวลผลข้อมูล
นําหมึกที่ได้จากสกัดออกจากกระดาษหยดลงบนแผ่น TLC โดยใช้ไมโครปิ เปต หยดจุดละ 2.5 ไมโครลิตร ที่
จุดเริ่มต้น นําแผ่น TLC ดังกล่าวไปวางลงในภาชนะที่บรรจุวฏั ภาคเคลื่อนที่ (Mobile phase) Ethyl acetate : Ethanol :
H2O อัตราส่วน 70:35:30 (v/v/v) รอจนวัฏภาคเคลื่อนที่ เคลื่อนที่ไปถึงจุดสิน้ สุด นําแผ่น TLC ไปเป่ าแห้งเป็ นเวลา 10 นาที
เมื่อเป่ าแห้งนํามาสแกนแล้วนําภาพไปวิเคราะห์ภาพด้วยโปรแกรม MATLAB โดยใช้อลั กอลิทึม image processing toolbox
ประมวลผลภาพเพื่อให้ได้กราฟแล้วสังเกตความแตกต่างของกราฟเพื่อหาตัวทําละลายที่นาํ มาสกัดที่เหมาะสมกับปากกามาก
ที่สดุ โดยพิจารณาจากจํานวนพีคและความเข้มของสีท่ีมาจากการวิเคราะห์กราฟ สุม่ ปากกาเพิ่มอีก 4 ด้ามและทําการทดลอง
ซํา้
การเตรียมตัวอย่างสาํ หรับการทดสอบวัฏภาคเคลือ่ นทีโ่ ดยใช้ TLC
นําตัวอย่างปากกาที่ได้จากการสกัดหมึกออกจากกระดาษโดยใช้ตวั ทําละลายที่เหมาะสมจากขัน้ ตอนการสกัด
หมึกปากกาลูกลื่นออกจากกระดาษ นําหมึกที่ได้หยดลงบนแผ่น TLC โดยใช้ไมโครปิ เปต หยดจุดละ 2.5 ไมโครลิตร ที่
จุดเริ่มต้น นําแผ่น TLC ที่ถูกหยดด้วยหมึกปากที่ถูกสกัดออกจากกระดาษดังกล่าวไปวางลงในภาชนะที่บรรจุวัฏภาค
เคลื่อนที่ (Mobile phase) ที่ใช้ศกึ ษา 3 ระบบ ได้แก่ n-Butanol : Ethanol : H2O อัตราส่วน 50:15:10 (v/v/v) Ethyl acetate :
Butanol : NH3 อัตราส่วน 60:35:5 (v/v/v) และ Ethyl acetate : Ethanol : H2O อัตราส่วน 70:35:30 (v/v/v) รอจนวัฏภาค
เคลื่อนที่ เคลื่อนที่ไปถึงจุดสิน้ สุด นําแผ่น TLC ไปทําให้แห้งเป็ นเวลา 10 นาที เมื่อแห้งนําเข้าเครื่องสแกนเพื่อประมวลผล
วิเคราะห์ภาพด้วยโปรแกรม MATLAB ประมวลผลภาพเพื่อให้ได้กราฟแล้วสังเกตค่าResolution(Rs)ที่จะบอกประสิทธิภาพ
การทํางานของคอลัมน์และระบบโครมาโทกราฟี ว่าสารประกอบที่ชะออกมานัน้ ถูกแยกออกจากกัน ตาม Equation1 ต้องมี
ค่าตัง้ แต่ 1.5 จากกราฟเพื่อหาวัฏภาคเคลื่อนที่ท่ีเหมาะสมกับการทดลองมากที่สดุ

Rs =

2(tR'B -tR' A )
WA +WB

(1)

โดยที่ tR'A คื อ ระยะจากจุดเริ่มต้นถึงจุดยอดของพี คที่ 1, tR'B คื อ ระยะจากจุดเริ่มต้นถึงจุดยอดของพีคที่ 2,
WA คือความกว้างของพีคที่ 1, WB คือความกว้างของพีคที่ 2 แสดงดัง Fig. 1
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Fig. 1 Resolution of chromatogram
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
งานวิจยั ได้ทาํ การหาตัวทําละลาย 5 ชนิด ได้แก่ Ethyl acetate, Ethanol, Methanol, Acetone และ n-Butanol
เพื่อได้ตวั ทําละลายที่เหมาะสมสําหรับการใช้สกัดหมึก โดยการนําหมึกมาหยดลงบนแผ่นโครมาโตแกรมและ ใช้วฏั ภาค
เคลื่อนที่เป็ น Ethyl acetate : Ethanol : H2O อัตราส่วน 70:35:30 (v/v/v) (Djavanshir et al., 2008) เมื่อนําโครมาโตแก
รมที่ได้ไปประมวลผลภาพ จะแสดงดัง Fig. 2 โดยแสดงให้เห็นว่ากราฟของ Ethanol และ Acetone สามารถแยกแถบ
องค์ประกอบของสีหมึกปากกาเป็ นแถบสีฟา้ กับสีชมพูได้ชดั เจน โดย Ethanol ให้จาํ นวนพีคมากที่สดุ เพราะเป็ นการบอกว่า
สามารถแยกองค์ประกอบของสารในหมึกปากกาได้ดี จึงเลือกใช้สารละลาย Ethanol เป็ นตัวทําละลายหลักในการทดลอง
จากนัน้ เมื่อได้ตวั ทําละลายหลักแล้ว ทางผูว้ ิจยั ทําการหาวัฏภาคเคลื่อนที่ในลําดับต่อไป โดยนําแผ่น TLC ที่ถกู
หยดด้วยหมึกปากที่ถูกสกัดออกจากกระดาษดังกล่าวไปวางลงในภาชนะที่บรรจุวัฏภาคเคลื่อนที่ (Mobile phase) ใช้
ศึกษา 3 ระบบ แสดงผลการประมวลภาพใน Fig. 2
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Fig. 2 Chromatograms obtained from the droplets of 5 types: (a) Ethyl acetate, (b) Ethanol, (c) Methanol,
(d) Acetone, and (e) n-Butanol of solutions were processed for image processing
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จาก Fig. 3 จะแสดงให้เห็นว่าวัฏภาคเคลื่อนที่ อัตราส่วน 50:15:10 สามารถแยกแถบโครมาโตแกรมออกมาได้
ดีกว่าวัฏภาคระบบอื่นๆ ทางผูว้ ิจยั จึงนําอัตราส่วน 50:15:10 มาหาค่าอัตราส่วนเหมาะสมกับการทดลองโดยคํานึงจากค่า
Rs ได้ผลดัง Table 2
(a)

(b)

Fig. 3 Chromatograms using mobile phase 3 systems (a) 50:15:10 v:v:v (b) 60:35:5 v:v:v (c) 70:35:30 v:v:v
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Table 2 Rs values of mobile phases of various systems
Ratio
(v/v/v)
50:15:10
50:15:15
50:20:10
55:15:10
55:20:10
55:25:05
60:20:10
60:25:05

Rs12
8.07
8.43
4.01
2.97
5.71
1.67
6.14
1.6

Pen1
Rs23 Rs34 Rs45
2.37 2.23
2.28 2.03
1.43 3.22
0.73 2.23 10.77
1.92 2.37
2.43 4.07
2.05 3.00
2.36 3.21

Rs12
2.28
2.4
0.97
1.91
6.81
0.91
10.83
2.09

Pen2
Rs23 Rs34 Rs45
1.97
4.94 2.17
2.24
2.03
1.46 1.75
3.47 14.59
1.94 2.4 2.97
2.63

Rs12
1.58
20.26
2.6
2.85
1.75
1.57
0.92
6.98

Rs
Pen3
Rs23 Rs34 Rs45
1.42 19.4
2.51 2.18
5.82
2.45
1.77 6.16
3.44
7.78 0.66
1.82 1.92 3.31

Rs12
3.34
2.40
0.81
5.34
2.91
4.06
5.32
6.94

Pen4
Rs23 Rs34
8.18 2.26
4.94 2.17
2.47 1.86
2.54 2.65
6.87 2.79
1.65 2.43
1.68 2.69
1.43 2.57

Rs45
2.37
2.05
2.24
3.36
2.92

2.79

Pen5
Rs12 Rs23 Rs34
2.28 1.97
7.97 2.63 2.24
2.25 2.72 2.30
2.24 2.65
2.76 5.18
4.36 2.79 2.6
1.25
0.8

Rs45

2.24

จาก Table 2 ค่า Rs 12 หมายถึง ค่าประสิทธิภาพการทํางานในการแยกของพีคเริม่ ต้นกับพีคที่ 1, ค่า Rs 23 หมายถึง ค่าประสิทธิภาพการทํางานในการแยกของพีคที่ 1 กับพีคที่ 2,
ค่า Rs 34 หมายถึง ค่าประสิทธิ ภาพการทํางานในการแยกของพีคที่ 2 กับพีคที่ 3 และ ค่า Rs 45 หมายถึง ค่าประสิทธิ ภาพการทํางานในการแยกของพีคที่ 3 กับพีคที่ 4 โดยอัตราส่วนที่
50:15:15 ให้จาํ นวนพีคที่มากกว่าในแต่ละปากกา และมีคา่ Rs มากกว่า 1.5 ของทุกปากกา ซึง่ เป็ นค่าอัตราส่วนของวัฏภาคเคลื่อนที่ท่ีเหมาะสมกับระบบมากที่สดุ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี ศ้ ึกษา ออกแบบและบริหารจัด การการประชุมของรัฐ สภาแห่งใหม่ เพื่ อ สนับสนุนการขับเคลื่ อ น
แผนพัฒนารัฐสภาดิจิทลั การให้ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
และระบบบริการ รัฐสภาได้พฒ
ั นาระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน จัดทําระบบรักษาความปลอดภัย อีกทัง้ บูรณาการสารสนเทศ
และฐานข้อมูล รวมถึงนําสื่อหลายๆ ประเภทมาใช้รว่ มกับการปฏิบตั ิงานด้านการประชุมให้มีประสิทธิภาพ การวิจยั ครัง้ นี ้
ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมผ่า นอุป กรณ์ สมาร์ท ดี ไ วซ์ และเทคโนโลยี คลาวด์ เป็ นแนวทางของการปรับใช้
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานรัฐสภาอัฉริยะ ผลการวิจยั ในครัง้ นีป้ รากฏว่าคุณภาพการใช้งานระบบบริหารจัดการ
ห้องประชุมมีคา่ อยูใ่ นระดับดี (X̅ = 3.93, SD = 0.51)
คําสําคัญ: บริหารจัดการประชุม, รัฐสภาดิจิทลั , สมาร์ทดีไวซ์
Abstract
This research study Design and administer the meetings of the new parliament. To support the drive
of the Digital Parliamentary Development Plan, the focus is on the use of information and communication
technology to support operations and service systems. Parliament has developed an infrastructure system. Set
up a security system as well as integrate information and databases including bringing many media Type to be
used in conjunction with meeting operations to be effective. This research has developed a meeting
management system through smart devices and cloud technology. It is a guideline for deploying technology to
support the operation of the Smart Parliament. The results of this research show that the quality of meeting room
management system usage is at a good level. (X̅ = 3.93, SD = 0.51)
Keywords: Digital parliament, Manage meetings, Smart drive
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คํานํา
ปั จจุบนั รัฐสภาได้ยา้ ยจากอู่ทองในมายังอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เป็ นสถานที่ปฏิบตั ิงานของหน่วยงานในสังกัด
รัฐสภาได้แก่สาํ นักงานเลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิ การวุฒิสภา รัฐสภาดําเนินการติดตัง้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมอาคารประกอบ เพื่อรองรับการปฏิบตั ิงานของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ข้าราชการ บุคลากรในวงงานรัฐสภา โดยให้บริการสถานที่ปฏิบตั ิงาน บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การประชุมเป็ นหนึ่งในภาระกิจหลักของรัฐภา ซึ่งต้องจัดสรรการใช้งานห้องประชุมในพืน้ ที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่มี
หลายประเภท และจํา นวนมาก อี ก ทั้ง การให้บ ริ ก ารต่ า งๆ เช่ น บริ ก ารเครื่ อ งดื่ ม บริ ก ารเจ้า หน้า ที่ ช วเลข บริ ก าร
โสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งการให้บริการต่างๆ นัน้ อาจเกิดปั ญหาจากขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน เช่น การจองห้องประชุมพร้อมกัน
แล้ว เกิ ดความซํา้ ซ้อ น ไม่มีข ้อ มูลห้อ งประชุมที่ สืบค้นได้ เจ้า หน้า ที่ ใ ห้บริการไม่เพี ยงพอ จากปั ญ หาข้า งต้นส่งผลต่อ
ประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานและภาพลักษณ์ของรัฐสภา จึงต้องการให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและบูรณาการ
ฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการบริหารจัดการการประชุมรัฐสภา
ด้วยเหตุผลนีผ้ วู้ ิจยั ได้ศึกษา ออกแบบและบริหารจัดการการประชุมของรัฐสภาแห่งใหม่ บูรณาการสารสนเทศ
และฐานข้อมูล รวมถึงนําสื่อหลายๆ ประเภทมาใช้ร่วมกับการปฏิบตั ิงานด้านการประชุมให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนา
ระบบบริหารจัดการประชุมผ่านอุปกรณ์ สมาร์ทดีไวซ์ และเทคโนโลยีคลาวด์ เป็ นแนวทางของการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการปฏิ บัติงานรัฐสภาอัจ ฉริยะ อี กทัง้ อํานวยความสะดวกให้กับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ข้าราชการ บุคลากรในวงงานรัฐสภา รวมถึงการบริหารจัดการการประชุมของรัฐสภาสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษให้
น้อยลง ทําให้ลดการใช้ทรัพยากรและงบประมาณเป็ นไปตามนโยบายรัฐสภาสีเขียว (Green Parliament)
อุปกรณ์และวิธีการ
การบริหารจัดการการประชุมรัฐสภาไทยใช้ Unified Modeling Language (UML) เป็ นแบบจําลองหลักในการ
แสดงโครงสร้าง ความสัมพันธ์ กิจกรรม เพื่อเป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบการบริหารจัดการห้องประชุม ดังนี ้
(1) แสดงให้เห็นถึงการใช้งานระบบ (2) แสดงขัน้ ตอนการทํางาน (3) แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (4) การไหล (5)การ
เชื่อมโยงข้อมูล และ (5)สถาปั ตยกรรมของระบบ อีกทัง้ ใช้วงจรพัฒนาระบบ SDLC (Malkovich and Tumbas,2010) เป็ น
เครื่องมือรองดังนี ้ (1) การวางแผน (Plaining) หมายถึงการกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน ศึกษาความเป็ นไปได้ของ
ระบบ (2) การวิเคราะห์ (System Analysis) เป็ นขัน้ ตอนในการศึกษาและวิเคราะห์ถึงขัน้ ตอนการดําเนินงานของระบบเดิม
รวบรวมความต้องการระบบงานใหม่จากผูใ้ ช้งานระบบแล้วนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่ (3) การ
ออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) การออกแบบลักษณะการทํางานของระบบตามทางเลือกที่ได้จากขัน้ ตอน การ
วิเคราะห์ระบบ ด้วยการออกแบบในเชิงตรรกะนีย้ งั ไม่ได้กาํ หนดคุณลักษณะ ของอุปกรณ์ท่ีจะนํามาใช้เป็ นเพียงกําหนดถึง
ลักษณะของรู ปแบบรายงานที่เกิดจากการทํางานของระบบ ลักษณะของการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบ และผลลัพธ์ท่ีได้จาก
ระบบ (4) การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) คือการระบุถงึ ลักษณะการทํางานของระบบทางกายภาพหรือทาง
เทคนิค โดยระบุถึงคุณลักษณะของอุปกรณ์ท่ีจะนํามาใช้ วิธีการเขียนโปรแกรม ฐานข้อมูลของการออกแบบเครือข่ายที่
เหมาะสมกับระบบ (5) การพัฒนาและติดตัง้ ระบบ (System implementation) ขัน้ ตอนของการนําผลลัพธ์ท่ีได้จากการ
ออกแบบมาเขียนโปรแกรมเพื่อให้เป็ นไปตามคุณลักษณะและรู ปแบบต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ เมื่อทําการพัฒนาโปรแกรมเสร็จ
แล้ว ต่อมาทําการทดสอบโปรแกรมเพื่อหาข้อผิดพลาด และทําการติดตัง้ ระบบเป็ นลําดับสุดท้าย (6) การซ่อมบํารุ งรักษา
ระบบ (System Maintenance) เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายหลังจากที่ได้มีการนําระบบไปใช้งาน อาจเกิดปั ญหาต่างๆ ของการใช้
งานระบบ จึงต้องทําการแก้ไขปั ญหาที่พบให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้งานและความถูกต้องของระบบ
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การประเมินคุณภาพจากการใช้งานการบริหารจัดการการประชุมและเปรียบเทียบความสอดคล้องของการ
ออกแบบและพัฒนาระบบกับคุณภาพการใช้งานระบบห้องประชุมมีขนั้ ตอนดังนี ้ (1) สร้างแบบประเมินคุณภาพ (ณมน,
2555) ด้วยแบบจําลอง E-S QUAL (โอภาส , 2559) ที่ผ่านการหาค่าความเที่ยงตรง (2) กําหนดกลุ่มตัวอย่างและเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม (อรวรรณ, 2558) (3) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการใช้งานห้อง
ประชุม กับ บุค ลากรสํา นัก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้แ ทนราษฎรและสํา นัก งานวุฒิ ส ภาด้ว ยสถิ ติ ค่า เฉลี่ ย ส่ว นเบี่ ย งแบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (กัลยา และฐิ ตา, 2562) (4) สรุ ปผลการประเมินคุณภาพจากการใช้งานระบบ
ห้องประชุม
ระบบงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ระบบจองห้อ งประชุม มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ เลย ศึก ษาและพัฒ นาระบบการจองห้อ งประชุม รู ป แบบ Web
Application อีกทัง้ ประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้งาน (ธนากร และคณะ, 2556)
การพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องประชุมวิทยาลัยนครราชสีมา พัฒนาระบบบริหารจัดการห้องประชุม ซึง่ อยูใ่ น
รูปแบบ Web Application โดยสามารถตรวจสอบข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข และออกรายงานสรุปผล (สุทรรศน์, 2558)
ระบบการบริหารจัดการจองห้องประชุม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาและพัฒนาระบบการจองห้องประชุมให้สามารถสืบค้นข้อมูลการขอใช้หอ้ งประชุมผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Web Application (ณัฎฐ์ธมน และคณะ, 2560)
การพัฒนาระบบจองห้องศึกษากลุม่ หอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาและพัฒนาระบบจองห้อง
ศึกษารายกลุ่มร่วมกับการประเมินประสิทธิ ภาพของระบบ และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ (ปิ ยวัฒน์ และโสมรัศมิ์,
2560)
การออกแบบและพัฒนาระบบจองคอร์สเรียนทําขนมกับผูส้ อนอิสระบนอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีเชิงโครงสร้าง ทําการ
ออกแบบและพัฒนาระบบแบ่งเป็ นสามส่วนงาน ส่วนงานผูส้ อนอิสระ ส่วนงานผูด้ แู ลระบบ ส่วนงานของผูเ้ รียน ประเมิน
คุณภาพการใช้งานระบบ กําหนดกลุม่ ตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูลแบบการสุม่ แบบบังเอิญ (พัชรี และคณะ, 2564)
ทัง้ นีร้ ะบบงานที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาและวิเคราะห์พบว่าโดยส่วนใหญ่การออกแบบและพัฒนาระบบ
การจองห้อง การจองห้องประชุม การบริการจัดการจองห้องประชุม เป็ นการให้บริการที่ยงั ไม่คอบคลุมงานประชุมทัง้ หมด
จะเป็ นการให้บริการจองห้องประชุมเพียงอย่างเดียว รองรับห้องประชุมที่มีจาํ นวนไม่มาก ให้บริการในรู ปแบบของ Web
Application วิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้ภาษา PHP เชื่อต่อข้อมูลที่พฒ
ั นาจากฐานข้อมูล My SQL เพื่อช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูลในระบบและนําข้อมูลมาใช้ออกรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจองห้องประชุม ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และทําการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและพัฒนาขยายการทํางานระบบจองห้องประชุมให้
ครอบคลุม สามารถรองรับงานประชุมที่มีจาํ นวนมาก และมีผเู้ กี่ยวข้องหลายฝ่ ายให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง อีกทัง้
สามารถให้บริการได้หลากหลายอุปกรณ์
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการออกแบบสถาปัตยกรรมการบริหารจัดการการประชุมรัฐสภาไทย
แผนภาพการออกแบบสถาปั ตยกรรมการบริหารจัดการการประชุมรัฐสภาไทย (Fig.1) โดยออกแบบตามฟั งก์ชนั
การทํางานของระบบเป็ นส่วนต่างๆ ดังนี ้ การแสดงผลข้อมูลระบบ (User Interface) เป็ นส่วนของการแสดงผลข้อมูลของ
ระบบ ซึ่งเป็ นส่วนที่ ติดต่อกับผูใ้ ช้งานระบบโดยสามารถทํางานผ่าน 3 อุปกรณ์หลักดังนี ค้ ื อ เครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่าน
Window Application และ Web Browser อุป กรณ์ Smart phone ผ่ า น Mobile Application (iOS และ Android) และ
อุปกรณ์สดุ ท้าย Tablet ผ่าน Mobile Application (iOS และ Android) ซึ่งมีการจัดการในเรื่องของการแสดงผลข้อมูลและ
เมนูการใช้งานต่างๆ ส่วนโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบ (Foundation) คือโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบงานที่มีการใช้งาน
ร่วมกัน ส่วนฐานข้อมูลระบบ (Database) ทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ภายในระบบ งานที่เป็ นฟั งก์ชันหลักของระบบ
(Module) ประกอบด้วย (1) ระบบบริการจองห้องประชุมเป็ นส่วนงานที่เกี่ยวกับการจองห้องประชุม การอนุมตั ิ การยกเลิก
การจอง การแจ้งสิน้ สุดการใช้หอ้ งประชุม การตรวจสอบผลการจองห้องประชุม การกําหนดรู ปแบบห้องประชุม การ
กําหนดสถานะห้องประชุม ผลการจองห้องประชุม (2) ระบบบริการเครื่องดื่มเป็ นส่วนงานที่ให้บริการเครื่องดื่มในห้อง
ประชุมต่างๆ การแจ้งขอใช้บริการเครื่องดื่ม การอนุมตั ิ การยกเลิก โดยระบบจะทําการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ทราบเมื่อมี
การแจ้งขอใช้บริการเครื่องดื่ม (3) ระบบบริการโสตทัศนูปกรณ์ เป็ นการแจ้งขอใช้บริการเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และ
อุปกรณ์สนับสนุนการประชุม การอนุมตั ิ การยกเลิก โดยระบบจะทําการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ทราบ เมื่อมีการแจ้งขอใช้
บริการโสตทัศนูปกรณ์ (4) ระบบบริการชวเลข เป็ นการแจ้งขอใช้บริการเจ้าหน้าที่ชวเลขสนับสนุนการจดบันทึกการประชุม
การอนุมตั ิ การยกเลิก โดยระบบจะทําการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ทราบ เมื่อมีการแจ้งขอใช้บริการชวเลข (5) ระบบบันทึก
การประชุมเป็ นการแจ้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบันทึกประชุม การอนุมตั ิ การยกเลิก และ (6) ระบบการควบคุมอุปกรณ์
ห้องประชุม เป็ นระบบการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตัง้ ภายในห้องประชุม อาทิ เครื่องฉายภาพ กล้อง โดยใช้อุปกรณ์
iPad Tablet หรือ Smart Phone ผ่านระบบเครือข่ายไร้สายของรัฐสภา

Fig. 1 Diagram showing the meeting management architecture of Thai Parliament
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ผลการออกแบบระบบเครือข่ายของรัฐสภา
แผนผังระบบเครือข่ายรัฐสภา (Fig. 2) แสดงการเชื่อต่อสายสัญญาณอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารต่างๆ กับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรัฐสภา โดยมีการรับส่งข้อมูลของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ ซึ่งระบบเครือข่ายของ
รัฐสภาประกอบด้วยส่วนต่างๆ อาทิ 1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) สําหรับรองรับการเชื่อมต่อกับผูใ้ ห้บริการ
อิ นเทอร์เน็ ต เพื่ อเป็ นช่องทางสําหรับให้บริการอิ นเทอร์เน็ ตกับผูใ้ ช้งานเครือข่ายภายในของรัฐสภา 2. ระบบเครื อ ข่ า ย
Campus LAN เป็ นระบบเครือข่ายความเร็วสูงที่รองรับการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ต่างๆ ครอบคลุมพืน้ ที่ทงั้ หมดของอาคาร
รัฐสภา สามารถรองรับการเชื่อมต่อทัง้ ในแบบมีสาย (Wired) และแบบไร้สาย (Wireless) 3. การรักษาความปลอดภัย โดย
กําหนดให้ผใู้ ช้งานระบบเครือข่ายต้องผ่านการพิสจู น์ตวั ตน (Authentication) ก่อนเข้าใช้งานระบบทุกครัง้ ซึ่งสามารถ
ทํางานร่วมกับระบบบริหารจัดการทรัพยากรในเครือข่าย (Active Directory Domain Service) ของผูใ้ ช้งานได้ จาก Fig. 2
ระบบเครือ ข่ า ยเป็ น ลํา ดับ ชั้น (Hierarchical Network) โดยสามารถแบ่ง ออกเป็ น แต่ ล ะชั้น ได้ ดัง นี ้ ระดับ ชั้น อุป กรณ์
กระจายสัญญาณหลัก (Core Layer) ระดับชัน้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณรอง (Distribution Layer) และระดับชัน้ อุปกรณ์
กระจายสัญญาณย่อย (Access Layer) ซึ่งการเชื่อต่อสายสัญญาณกับอุปกรณ์จะถูกแบ่งเป็ น 2 เส้นทางกระจายการใช้
งาน เพื่อให้ระบบมีเสถี ยรภาพ หากระบบเครือข่ายเส้นใดเส้นหนึ่งมีปัญหาจะทําให้ไม่เกิดผลกระทบกับอีกเส้นหนึ่ง มี
ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลจากแต่ละจุด สามารถรองรับการทํางานของอุปกรณ์ปลายทางต่างๆ เช่น Smart Phone,
iPad, Tablet, Note book เป็ นต้น อีกทัง้ ระบบเครือข่ายมีความยืดหยุน่ สามรถเพิ่มเติม ต่อขยายได้ในอนาคต

Fig. 2 Network Diagram
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ผลการออกแบบภาพรวมระบบเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing)
จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการการประชุมของรัฐสภา ด้านการให้บริการ ลักษณะการ
ประมวลผล สถาปั ตยกรรมระบบทัง้ อุปกรณ์และโปรแกรมแสดงดัง Fig. 3
ประกอบด้วย (1) ระบบคลาวด์แบบส่วนตัว (Private Cloud) เป็ นระบบคลาวด์ท่ีได้รบั การออกแบบเพื่อใช้งาน
เฉพาะรัฐสภาเท่านัน้ มีความความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ (2) ระบบใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบ
เสมือน (Physical Server) (3) ระบบพืน้ ที่จัดเก็บข้อมูลเสมือน (Software Defined Storage) (4) ระบบเครือข่ายเสมือน
(Software Defined Network) เพื่อควบคุมระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Machine) และ (5) ควบคุมการเข้าถึงระบบและ
การใช้งานข้อมูล สารสนเทศร่วมกัน

Fig. 3 Cloud computing networking overview diagram
ผลการออกแบบระบบโสตทัศนูปกรณ์
จาก Fig. 4 แสดงผังภาพระบบภาพและเสียงห้องประชุม พร้อมทัง้ การเชื่อมต่ออุปกรณ์จอภาพ กล้อง ไมโครโฟน
อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย และคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบภาพและเสียงห้องประชุมในรู ปแบบเดิมชุด
ประชุมมีอุปกรณ์เพียงไมโครโฟนและเครื่องฉายภาพ อีกทัง้ ต้องให้เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์เป็ นผูด้ าํ เนินการเปิ ด – ปิ ด
อุปกรณ์ ส่วนระบบใหม่มีการพัฒนาของอุปกรณ์และโปรแกรม อาทิ การใช้งานไมโครโฟนเมื่อกดปุ่ มพูดกล้องในห้อง
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ประชุมจะจับภาพผูพ้ ดู และฉายภาพขึน้ จอทันที อีกทัง้ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถทําการควบคุมระบบภาพ เสียง กล้องและ
อุปกรณ์ต่างๆ ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone iPad Tablet โดยไม่ตอ้ งใช้บริการเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ เป็ นการลดภาระ
งานของเจ้าหน้าที่ท่ีมีจาํ นวนจํากัด

Fig. 4 Meeting room audiovisual system diagram. From the picture showing the like of the monitor, camera,
speaker, microphone, access point and computer
ผลการพิสูจน์ตวั ตน (Authentication) เข้าถึงระบบสารสนเทศของรัฐสภาและการเข้าใช้งานระบบจองห้องประชุม
Fig. 5 แสดงหน้าจอการยืนยันตัวตนที่ผใู้ ช้งานต้องทําการระบุช่ือและรหัสผ่านซึ่งเป็ นระบบรักษาความปลอดภัย
ที่กาํ หนดให้เฉพาะผูม้ ีสทิ ธิให้เข้าใช้งานระบบเท่านัน้ Fig. 6 แสดงตารางการจองห้องประชุมในรูปแบบปฏิทินโดยระบุวนั ที่
ห้องประชุมถูกจองด้วยวงกลม และ Fig. 7 แสดงข้อมูลรายละเอียดการจองห้องประชุม เมื่อผูใ้ ช้งานทําการจองห้องประชุม
เรียบร้อยแล้วระบบสามารถแสดงรายละเอียดการจองห้องประชุมให้ผใู้ ช้งานทราบ ประกอบด้วยชื่อผูจ้ องห้องประชุม ห้อง
ประชุม วัน เวลา สถานะการจองห้องประชุม และรายละเอียดเพิ่มเติม
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Fig. 6 Show the meeting room
usage schedule screen

สาขาวิทยาศาสตร์

Fig. 7 Show the meeting room
booking detail screen

จาก Fig. 8, Fig. 9 and Fig. 10 แสดงขัน้ ตอนการเข้าถึงระบบการควบคุมห้องประชุมผ่านอุปกรณ์ iPad Smart
Phone Tablet โดยการใช้งานระบบควบคุมห้องประชุมสามารถทําได้ 2 วิธี คือ 1. การสแกน QR code ที่ระบุไว้ในห้อง
ประชุมต่างๆ 2. การเข้าถึงด้วยการระบุ IP address 10.21.201.121 ซึ่งเป็ น IP ที่ใช้เฉพาะของระบบควบคุมห้องประชุม
เท่านัน้

Fig. 8 shows the activation of the
QR

Fig. 9 access screen QR code

Fig. 10 QR code scan result
screen

ผลการใช้งานระบบควบคุมห้องประชุม
ผลการใช้งานระบบควบคุมห้องประชุม สามารถเข้าใช้งานได้ 2 ช่องทางคือ ผ่านทาง QR code ที่ระบุไว้ในห้อง
ประชุมประเภทต่างๆ และผ่านทางการเชื่อมต่อไอพีแอดเดรส IP 10.21.201.121 ซึ่งเป็ นการกําหนดเฉพาะให้เข้าถึงระบบ
ได้ ผูใ้ ช้งานสามารถทําการควบคุมระบบภายในห้องประชุม ดังนี ้ (1) การเปิ ด ปิ ด เครื่องฉายภาพ (2) การเลือกเครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่ีจะนําเสนอ (3) การเลือกให้กล้องจับภาพ (4) การบันทึกการประชุม (5) การควบคุมเสียง และ (6) การขอ
ความช่วยเหลือ
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Fig. 11 แสดงการควบคุมระบบห้องประชุมเริ่มต้นที่เครื่องฉายภาพ เปิ ดระบบเมื่อเริ่มต้นประชุม และปิ ดระบบ
เมื่อสิน้ สุดการประชุม
Fig. 12 แสดงการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีจะนําเสนอข้อมูลโดยเลือกจากหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์
Fig. 13 การควบคุมกล้องโดยรอบห้องประชุมให้จบั ภาพภายในการประชุม
Fig. 14 ระบบบันทึกการประชุมเมื่อกดปุ่ มบันทึกระบบจะทําการบันทึกการประชุมในรู ปแบบภาพและเสียงซึ่ง
ไฟล์ท่ีได้จากการบันทึกเป็ นไฟล์ .mp4

Fig. 11 The control projector

Fig. 12 The control video source

Fig. 13 The control camera

Fig. 14 The meeting recording control

ผลการประเมินคุณภาพจากการใช้งานระบบห้องประชุมรัฐสภารายละเอียดดังนี ้ ประชากรคือข้าราชการรัฐสภา
23 สํานัก 3 กลุม่ งาน 1 กลุม่ ขนาดประชากรทัง้ หมดจํานวน 2,041 คน กําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รการคํานวณ
ทฤษฎีเชิงสถิติในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 334 คน โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
ความคาดเคลื่อน 0.05 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ลักษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด โดยเกณฑ์การ
วิเคราะห์ระดับการประเมินใช้การคํานวณค่าเฉลี่ย 5 ระดับดังนี ้ ค่าเฉลี่ย 4.50–5.00 หมายถึงดีมาก ค่าเฉลี่ย 3.50–4.49
หมายถึงดี ค่าเฉลี่ย 2.50–3.49 หมายถึงปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.50–2.49 หมายถึงพอใช้ และค่าเฉลี่ย 1.00–1.49 หมายถึง
ปรับปรุ ง การเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS ซึ่งแบบสอบถามประเมินคุณภาพจากการใช้งานระบบ
ห้องประชุมรัฐสภา 4 ด้าน ได้แก่ (1) การใช้งานง่ายและความเร็วในการเข้าถึงระบบ (2) การตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้งาน (3) ความถูกต้องในการทํางานของระบบ และ (4) ระบบการรักษาความปลอดภัย การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการหาค่าทางสถิติพืน้ ฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)

34

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาวิทยาศาสตร์

ผลประเมินคุณภาพการใช้งานระบบห้องประชุมรัฐภา เมื่อพิจารณาจะพบว่าด้านการใช้งานง่ายและความ
รวดเร็วในการเข้าถึงระบบมีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.99, SD = 0.47) ความสามารถในการสอบสนองของระบบต่อ
ผูใ้ ช้อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.95, SD = 0.64) ความถูกต้องในการทํางานของระบบอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.84, SD = 0.53)
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.95, SD = 0.14) ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของ
คุณภาพการใช้งานระบบห้องประชุมรัฐสภามีคา่ อยูใ่ นระดับมากคือ (X̅ = 3.93, SD = 0.51)
ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการระบบห้องประชุมรัฐสภารายละเอียดดังนี ้
Table 1 The results of the quality assessment of the use of the meeting room management system with staff
member of the Secretariat of the House of Representatives
Assessment
Detail
SD
X̅
results
1. Ease of use and the speed to accessing the system
1.1 Ease of access to the system and its parts
3.97
0.43
Grate value
1.2 System accuracy and speed
3.97
0.52
Grate value
1.3 Displays images and works quickly
3.95
0.41
Grate value
1.4 Ease of use of the meeting room management system
4.08
0.53
Grate value
Average
3.99
0.47
Grate value
2. System response to users
2.1 The working procedure of the system is correct
3.89
0.69
Grate value
2.2 System reliability
3.93
0.66
Grate value
2.3 Service request response speed
3.95
0.71
Grate value
2.4 Accuracy in responding to user requests
4.02
0.48
Grate value
2.5 The accuracy of the data according to the needs of the
3.95
0.68
Grate value
system user
Average
3.95
0.64
Grate value
3. System operation accuracy
3.1 The system can work properly
3.83
0.55
Grate value
3.2 The system can be used continuously
3.85
0.54
Grate value
3.3 The system can work without any errors
3.83
0.51
Grate value
Average
3.84
0.54
Grate value
4. System security
4.1 Ability to protect data and information in use
3.95
0.41
Grate value
4.2 Protection of user information
3.95
0.41
Grate value
Average
3.95
0.41
Grate value
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สรุ ป
การบริหารจัดกาการประชุมรัฐสภาไทย เป็ นการศึกษา ออกแบบ พัฒนาระบบ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ทํางานให้กบั สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ บุคลากรในวงงานรัฐสภา ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ทาํ การ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายของรัฐสภา เข้าถึงระบบข้อมูล สารสนเทศหรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง อีกทัง้ ถ่ายโอน จัดเก็บข้อมูล
และใช้เทคโนโลยี Mobile Application ผ่านอุปกรณ์ Smart Device เช่น Tablet หรือ Smart Phone ในการเข้าถึงระบบใช้
งานจองห้องประชุม การควบคุมอุปกรณ์ภาพ และเสียง รวมทัง้ การเชื่อมต่อสัญญาณอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องประชุม
โดยการพัฒนาระบบการประชุม การออกแบบระบบข้อมูล การจัดเก็บ การเชื่อมโยงฐานข้อมูล การแสดงผลต่างๆ รวมถึง
การประเมินผล จากการประเมินคุณภาพการใช้งาน พบว่าการบริหารจัดการห้องประชุมรัฐสภาดิจิทลั สามารถให้บริการ
ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิ ภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว มั่นคงปลอดภัย ประสิทธิ ผล สนับสนุนการปฏิบตั ิงานได้ตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้งาน เป็ นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลั และระบบสารสนเทศ ทิศทางในอนาคตรัฐสภามีแผนการ
พัฒนารัฐสภาดิจิทัลดังนี ้ (1) ปรับปรุ งโครงสร้างพื น้ ฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารให้มีความทันสมัย
รองรับ การเปลี่ ยนแปลของเทคโนโลยี (2) บูรณาการใช้ขอ้ มูลร่วมกัน ของหน่วยงานภายสังกัดรัฐ สภาและหน่ว ยงาน
ภายนอก (3) พัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลาและมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน ในส่วน
ของงานประชุมพัฒนาระบบการประชุมแบบออนไลน์ (Video Conference) ให้ผเู้ ข้าประชุมสามารถประชุมได้โดยไม่มี
ข้อจํากัด ด้านอุปกรณ์ ด้านเวลา และสถานที่ อีกทัง้ การประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) เป็ นการบูรณาการ
ประชุมให้สามารถลงทะเบียน ตรวจสอบองค์ประชุมการยืนยันตัวบุคคลผ่านการตรวจจับใบหน้า (Face Detection) และ
รายงานผลองค์ประชุม การใช้เอกสารการประชุมร่วมกัน ตลอดไปถึงการลงคะแนนเสียง (e-Voting) ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ
(Smart Device)
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนีส้ าํ เร็จได้ดว้ ยดี ขอขอบคุณผูอ้ าํ นวยการสํานักสารสนเทศ ที่ให้โอกาสและสนับสนุนการวิจยั ในครัง้
นี ้ อีกทัง้ บุคลากรสํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎรและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือตัง้ แต่เริ่มต้นเก็บข้อมูล
ตลอดถึงการทดสอบและประเมินผลจนกระทัง้ งานวิจัยนี ส้ าํ เร็จ ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี อนึ่งผูว้ ิจัยหวังว่า งานวิจัยนี จ้ ะเป็ น
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Abstract
In this work, ZnO particles with different morphologies and particle sizes have been prepared by the
hydrothermal method using various time and zinc sources. The obtained ZnO powders were characterized for
phase identification, morphology, elemental composition, and photocatalyst activity by X-ray diffraction (XRD),
Scanning Electron Microscopy (SEM), energy dispersive X-ray analysis (EDS), and UV-Vis absorption spectrum,
respectively. The experimental results confirm that all hydrothermally synthesised ZnO samples crystallized into
a wurtzite hexagonal structure. The morphology and particle size of the product are influenced by processing
parameters, e.g., reaction time and zinc sources. During which the reaction time is increased, the morphology
changes from the rod-like shape to the sphere-like shaps and the size decreases, which has an influence on
the photocatalytic activity, even though small particles with the rod-like shapes and the spherical-like shapes
are more active in photocatalytic activity.
Keywords: Hydrothermal method, Methylene blue degradation, Photocatalyst activity, ZnO nanoparticles
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Introduction
Zinc oxide (ZnO), as a material with appealing characteristics, has caused considerable interest,
particularly after the advent of nanoparticle manufacturing. High luminescent efficiency, a wide band gap (3.36
eV), and a large exciton binding energy (60 meV) have triggered intense research on the production of
nanoparticles using different synthesis methods and on their future applications (Gan et al., 2020).
Hydrothermal synthesis is one of the most used methods for preparation of nanomaterials because the
process involves low temperature, usually between 100°C to 300°C, simple equipment, low cost and
environmentally friendly. It also has excellent control over the particle size, structure, and morphology of the
products (Wasly et al., 2018). According to Chen et al., 1999 report that zinc oxide powders with different
particle morphologies and sizes have been obtained via the hydrothermal process using different organic
compounds as template agents. The reaction temperature significantly influences the particle morphology.
Increasing the temperature, the particle morphologies change from rod-like to polyhedral (Chen et al., 1999).
Polsongkram et al. (2008) experiments, systemically studied the influence of [Zn2+] concentration, growth
temperature and time on the morphology of the ZnO nanorods. The results show that the sizes of nanorods are
strongly dependent on [Zn2+] concentration. This, in turn, has an effect on nanoparticles’ physical and chemical
properties on ZnO.
Photocatalytic degradation oxidizes complex organic compounds into small molecular inorganic
substances, such as carbon dioxide and water, under light. Methylene blue (MB) is cationic dyes used to tone
down silk colors as well as dye paper and office supplies. Due to its complex aromatic structures, hydrophilic
nature, and high stability against light, temperature, water, chemicals, and other factors, it cannot be eliminated
by traditional treatment processes, and it may cause significant environmental pollution (Hou et al., 2018). As a
result, photocatalytic oxidation is considered as one of the most efficient ways of methylene blue degradation.
consequently, the present study is aimed to investigate the synthesis of ZnO nanoparticles utilizing the
hydrothermal process with various reaction times and zinc sources, as well as the effects of particle size and
morphology on MB photocatalytic degradation.
Methodology
Preparation of ZnO nanoparticles by hydrothermal method
ZnO nanoparticles were synthesized by the hydrothermal method using zinc acetate, zinc nitrate and
deionized water as precursors. 0.125 M zinc sources solution was prepared in 40 ml deionized water under
stirring. To this solution, NaOH 5M solution was added by slowly dropping under continuous stirring until pH
was 10. The solution was transferred into Teflon lined sealed autoclave and heated at 150°C for 12 hr, 15 hr, 18 hr,
and 21 hr, a hours under autogenous pressure. It was then allowed to cool naturally to room temperature. After
the reaction was completed, the resulting white solid product was washed with deionized water and ethanol by
centrifuge filtered and then dried in the air in a laboratory oven at 60°C.
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Photocatalyst activity
Photocatalytic degradation of methylene blue by the photocatalyst of the ZnO was studied under UVA
light irradiation. In this experiment, ZnO weight 50 mg was dispersed in 50 ml of methylene blue solution whose
initial concentration of MB is 10 ppm by various particle sizes, and the varying in concentration in methylene
blue were 30 and 50 ppm, in dark conditions in order to achieve certain adsorption equilibrium on the surface
of the catalysts. The suspension was irradiated by a UVA lamp. After every 15 min of irradiation, part of the
suspension was collected for testing UV-Vis, and their UV-Vis spectra were recorded. and poured the
suspension back into its original location. The efficiency of photocatalytic reaction of dye according to Equation
1 and the amount of dye adsorbed on adsorbent (qe) according to Equation 2.
C -C

The percent methylene blue concentration removal = � 0 e � × 100
(1)
C0
C -C
The amount of dye adsorbed on adsorbent at time (qt)= � 0 t� × V
(2)
M
Where qt is the amount of dye adsorbed on adsorbent at time (mg/g), C0 and Ce are the initial and
equilibrium of dye concentration (mg/L) in solution, respectively, V is the volume of solution (L), and M is the
weight of adsorbent (g) (Muslim et al., 2017).
Result and Discussion
Preparation of ZnO nanoparticles by hydrothermal method
From Table 1 The results show that the reaction times and zinc sources have an effect on the
morphology and particle size of the ZnO nanoparticles produced. Due to the obvious difference in growth rates,
rod-like, spherical-like, and wire shapes of ZnO nanoparticles were produced from different foctos. Zinc acetate
reactions produces rod-like shape at 12–18 hr and spherical-like and at 21 hr Zinc nitrate reaction produces
almost spherical-like shapes at 12 hr, 18 hr and 21 hr. At 15 hr, it produces a wire shape, and also all
morphology has effect on methylene blue degradation.
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Table 1 ZnO particle sizes and morphology at various times and zinc sources
Reaction times (hr)

Zinc source

Morphology

Zinc acetate
12
15
18

21

Rods-like
Spherical-like
Rods-like
Rods-like
Wire
Rods-like
Spherical-like
Rods-like
Spherical-like
Rods-like
Spherical-like

Zinc nitrate
Zinc acetate
Zinc nitrate
Zinc acetate
Zinc nitrate
Zinc acetate
Zinc nitrate

Particle Property
Particle’s size (nm)
Length
Width
271.5
172.3
125.6

126.51

368.7
327.75
227.23

176.95
133.83
128.13

172.5

133.1

128.1
125.5

95.31
131.1

ZnO synthesis through hydrothermal methods is a crystallization process directly from solutions that
usually involves two steps: crystal nucleation and subsequent growth (Wasly et al., 2018). Reaction time and
zinc sources are controlled by adjusting processing factors. With increasing reaction time from 12-21 h. of zinc
acetate and zinc nitrate reactions, the ZnO nanoparticles appeared in clusters of smaller nanoparticles
coalescing and forming larger particles (Wasly et al., 2018). The morphological evolution of the nanostructures
occurred under excess reaction time. at higher reaction time, the morphology changed from the rod-like shape
to a sphere-like shape with a decrease in particle size because of the phenomena underlying the size and
morphology control through tuning the process, as a result of zinc acetate and zinc nitrate reaction, the particle
size increased at 12 to 15 hr and then decrease at 18 and 21 hr. This is due to crystalline growth stopping as
the solute precipitates into clusters of crystals and the particle size was analyzed by ImageJ for nanoparticle
size distribution analysis.
X-ray diffraction (XRD)
Fig. 1 (a, b) presents the difractograms of the ZnO microcrystals synthesised by the hydrothermal
method for 12 hr, 15 hr, 18 hr, and 21 hr at 150°C by zinc acetate and zinc nitrate reaction. The position of the
peaks in all the difractograms presented in Fig. 1 (a, b), It is revealed that the polycrystalline hexagonal wurtzite
structure of ZnO nanostructures with the observed peak positions is in agreement with reported data in the Joint
Committee on Powder Diffraction Standards (JCPDS, card no: 00-036-1451 obtained from ref. (Lah et al., 2021).
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Three prominent peaks correspond to reflections from the ZnO phase's atomic planes (100), (002), and (101).
It shows the stability, possible directions for grain growth, and is appointed as the minimum energy growth
phase of the ZnO crystal (Lah et al., 2021).
(b)

Fig. 1 The XRD diffractograms ZnO nanostructures synthesized various times and zinc sources (a) zinc
acetate, (b) zinc nitrate
Table 2 presents crystal size of ZnO nanoparticles synthesized from zinc acetate with different reaction
times at 150°C. The average crystal size calculated by the Scherrer equation with (100), (002), and (101) planes.
The crystal size were 37±1.949, 39±1.939, 38±1.867 and 31±3.380 nm respectively. Similarly, when synthesized
from zinc nitrate, The crystal sizes were 21±5.886, 24±5.303, 14±2.161, and 19±4.872 nm respectively.
Table 2 ZnO crystal size sizes at various times and zinc sources
Zinc source
Reaction time (hr)
12
15
Zinc acetate
18
21
12
15
Zinc nitrate
18
21

Crystal size (nm)
37±1 .949
39±1.939
38±1 .867
31±3.380
21±5.886
24±5.303
14±2.161
19±4.872

Scanning Electron Microscopy (SEM)
Zinc acetate reaction at 12 hr, 15 hr, 18 hr, and 21 hr of hydrothermal synthesis. At 12 hr, 15 hr, and
18 hr, the rod-like shape appeared in Fig. 2a, 2b and 2c, but at 21 hr sphere-like shape and some rod-like
shape appeared in Fig. 2d, At different reaction times of 12 hr, 15 hr, 18 hr, and 21 hr, synthesis by zinc nitrate
reaction. At 12 hr, a small rod-like shape appeared in Fig. 3a, at 15 hr, a wire shape appeared in Fig. 3b, at 18
hr sphere-like and some rod-like appeared, and at 21 hr uniform sphere-like shapes appeared in Fig. 3c and
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Fig. 3d respectively. Therefore, increasing of time from 12–21 hr an active site can be generated around the
circumference of the ZnO nucleus, causing the ZnO to grow preferentially in the active region. According to the
internal structure and growth habit of the ZnO crystal, ZnO has the behavior of preferred growth along the caxis (Araújo et al., 2017).
(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 2 Scanning electron microscopy (SEM) images of ZnO synthesis by zinc acetate at various reaction times
(a) 12 hr, (b) 15 hr, (c) 18 hr, and (d) 21 hr
(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 3 Scanning electron microscopy (SEM) images of ZnO synthesis by zinc nitrate at various reaction times
(a) 12 hr, (b) 15 hr, (c) 18 hr and (d) 21 hr
Photocatalyst activity
The effect of variation in particle size of ZnO for an initial MB concentration of 10 ppm was shown in
Fig. 4.
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The experiments were carried out using ZnO by zinc acetate reaction with several particle sizes, the
results also showed that there seems to be a trend graph for the highest efficiency at 21 hr was 96% methylene
blue concentration removal and qt was 9.54 mg/g, followed by 18 hr, 12 hr, and 15 hr respectively. In Fig. 5
ZnO by zinc nitrate reaction the highest efficiency at 12 hr was 92% methylene blue concentration removal and
qt was 9.17 mg/g, followed by 15 hr, 21 hr, and 18 hr, respectively. As a result, efficiency is influenced by
particle sizes and morphology, which increasing a reaction time from 12–21 hr The rod-like and spherical-like
shapes provide greater percent methylene blue concentration removal due to the reduction in particle size
(Marotti et al., 2004). Likewise, the higher adsorption with smaller adsorbent particles may be observed
because smaller particles have larger surface areas. The particle size decreases, and the surface area exposed
to ZnO of MB (Zuo et al., 2014).
(a)

(b)

Fig. 4 Photocatalyst activity (a) Methylene blue concentration removal of ZnO by zinc acetate-synthesised,
(b) The amount of dye absorbed on adsorbent at time (qt) of ZnO by zinc acetate-synthesised
(a)

(b)

Fig. 5 Photocatalyst activity (a) Methylene blue concentration removal of ZnO by zinc nitrate-synthesised,
(b) The amount of dye absorbed on adsorbent at time (qt) of ZnO by zinc acetate-synthesised
The effect of MB concentration (between 10, 30 and 50 ppm) on the removal and adsorption of MB
onto the ZnO was studied. Fig. 6 showing comparing percent Methylene blue concentration removal of ZnO
synthesis by zinc nitrate at 12 hr with the hydrothermal method, shown that the highest percent removal is about
92% and the qt was 9.169 mg/g at 10 ppm, followed by 30 ppm and 50 ppm, which were 44%, 19%, 12.918 mg/g,
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and 10 mg/g, respectively. It means that the adsorption is highly dependent on the initial concentration of MB.
because at the lower concentrations, the ratio of the initial number of MB molecules to the available surface
area is low, and subsequently the fractional adsorption becomes independent of the initial concentration.
However, at high concentrations, the available sites of adsorption become fewer, and hence the percentage
removal of MB is dependent upon the initial concentration (Khodaie et al., 2013).
(a)

(b)

Fig. 6 Photocatalyst activity (a) Methylene blue concentration removal of ZnO, (b) The amount of dye
absorbed on adsorbent at time (qt) by various concentration of methylene blue
Conclusion
Hydrothermal methods can be used to synthesize zinc oxide nanoparticles of various sizes and
morphologies. During the hydrothermal process, their morphologies and sizes changed with the reaction of
time and zinc sources. Zinc acetate had a more rod-like shape, and zinc nitrate had a more spherical-like
shape, and can be reduced in size by increasing the reaction time from 12–21 hr Photocatalysis activity was
influenced by morphologies and size. With rod-like and spherical-like morphologies, it would be active in small
particle sizes. ZnO synthesized by zinc nitrate for 12 hr resulting in 92% methylene blue concentration removal,
and qt was 9.12 mg/g provide that it is a good productive when compared with commercial. Therefore, change
in removal ability depends on the size and morphology of nanoparticles.
References
Araújo, E.A., Nobre, F.X., Sousa, G.D.S., Cavalcante, L.S., Rita De Morais Chaves Santos, M., Souza, F.L.,
Elias De Matos, J.M. (2017). Synthesis, growth mechanism, optical properties and catalytic activity of
ZnO microcrystals obtained via hydrothermal processing. RSC Adv. 7(39): 24263–24281.
doi.org/10.1039/c7ra03277c
Gan, Y.X., Jayatissa, A. H., Yu, Z., Chen, X., Li, M. (2020). Hydrothermal synthesis of nanomaterials. J.
Nanomater 2020: 8917013. doi.org/10.1155/2020/8917013
Hou, C., Hu, B., Zhu, J. (2018). Photocatalytic degradation of methylene blue over TiO2 pretreated with
varying concentrations of NaOH. Catalysts. 8(12): 575. doi.org/10.3390/catal8120575

46

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาวิทยาศาสตร์

Khodaie, M., Ghasemi, N., Moradi, B., & Rahimi, M. (2013). Removal of methylene blue from wastewater by
adsorption onto znclactivated corn husk carbon equilibrium studies. Journal of Chemistry 2013:
383985. doi.org/10.1155/2013/383985
Lah, N.A.C., Kamaruzaman, A., Trigueros, S. (2021). Ph-dependent formation of oriented zinc oxide
nanostructures in the presence of tannic acid. Nanomaterials. 11(1): 1–14.
doi.org/10.3390/nano11010034
Marotti, R.E., Guerra, D.N., Bello, C., Machado, G., Dalchiele, E.A. (2004). Bandgap energy tuning of
electrochemically grown ZnO thin films by thickness and electrodeposition potential. Sol. Energy
Mater. Sol. Cells. 82(1–2): 85–103. doi.org/10.1016/j.solmat.2004.01.008
Muslim, Z., Aadim, K., Kadhim, R. (2017). Preparation of ZnO for photocatalytic activity of methylene blue dye.
Int. J. Basic Appl. Sci. 6(1): 1–7. doi.org/10.17142/ijbas-2017.6.1.1
Wasly, H.S., El-Sadek, M.S.A., Henini, M. (2018). Influence of reaction time and synthesis temperature on the
physical properties of ZnO nanoparticles synthesized by the hydrothermal method. Appl. Phys. A:
Mater. Sci. Process 124(1) 1–12. doi.org/10.1007/s00339-017-1482-4
Zuo, R., Du, G., Zhang, W., Liu, L., Liu, Y., Mei, L., Li, Z. (2014). Photocatalytic degradation of methylene blue
using TiO2 impregnated diatomite. Adv. Mater. Sci. Eng. 2014: 170148. doi.org/10.1155/2014/170148

47

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาวิทยาศาสตร์

Extraction of the metal from used zinc-carbon primary batteries
Prakornkit Taphat, Supak Pattaweepaiboon, Weekit Sirisaksoontorn*
Department of Chemistry and Center of Excellence for Innovation in Chemistry, Faculty of Science,
Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: fsciwks@ku.ac.th
Abstract
The metallic components (zinc and manganese) in used zinc-carbon primary batteries were
successfully separated from cathode black powder by using acidic-H2SO4 leaching process. With the presence
of H2O2 as a reducing agent, both zinc and manganese were completely leached out from the black powder in
the forms of free cations (Zn2+ and Mn2+). The concentrations of zinc and manganese as analyzed by ICP-OES
were found to be 25.41%wt of zinc and 29.99%wt of manganese. To separate Zn2+ from Mn2+ in the leaching
solution, oxalic acid was used as a precipitating reagent in which ZnC2O4 was firstly formed under the optimal
condition. However, few amounts of MnC2O4 was also found as a co-precipitating product. After filtration of
ZnC2O4 white solid, Mn2+ in the solution was further precipitated by adding K2CO3 to yield MnCO3 pale-brown
solid. The crystal structures of ZnC2O4 and MnCO3 precipitates were confirmed by the XRD results and their
thermal behaviors were also investigated by TGA analyses. In addition, the EDX spectrum showed the
negligible amount of zinc present in the MnCO3 precipitates.
Keywords: Acidic leaching, Precipitation, Used zinc-carbon primary batteries
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Introduction
In today's world, every human being cannot deny that portable electronic devices have many roles in
daily life such as mobile phones, iPods, tablets, digital cameras, multimedia players, and computers. Among
all these devices, it is necessary to use batteries, which act as a source of electrical energy from chemical
reactions. There are many types of batteries, including single-use disposable batteries (zinc-carbon primary
batteries and alkaline batteries) and rechargeable batteries (nickel-cadmium batteries, nickel-metal hydride
batteries, and lithium/lithium-ion batteries). However, when the battery is used for a long time, it deteriorates or
expires. Especially, single-use batteries need to be discarded and day by day their quantity is increasing, which
definitely causes electronic wastes. In Thailand, it is found that the total market value of batteries is more than
4,500 million baht per year. However, it has been surprising that Thailand still does not have a system to
separate used zinc-carbon primary batteries from the general waste. Therefore, used zinc-carbon primary
batteries were discarded with the general waste and got rid of by means of burial in community landfills. When
the used battery is exposed to rainwater that seeps down or acidic leachate, the toxic substances in the battery,
consisting of carbon powder, zinc, cadmium, nickel, cobalt, mercury, and manganese, can contaminate surface
water, groundwater, and atmosphere. These substances can directly spread to people, plants, and animals,
which causes sudden illness or chronic. Therefore, measures for separating battery waste should be an urgent
measure.
Herein, we report development of the metallic extraction of cathode black powder from used zinccarbon primary batteries. Based on the acidic leaching, both Zn2+ and Mn2+ were totally extracted from the
black powder and dissolved in the solution. The fractional precipitation of Zn2+ was studied upon addition of
oxalic acid under varied conditions to obtain the highest amount of ZnC2O4 precipitate whereas most Mn2+
remained in the solution. After separation of ZnC2O4, Mn2+ was further precipitated out in the form of MnCO3.
The products obtained from precipitation from each step were also characterized.
Materials and Methods
Dismantling of used zinc-carbon primary batteries
Parts of the used zinc-carbon primary battery were dismantled and separated into the cathode black
powder, zinc anode plate, graphite rod, steel casing, plastic film, paper, and small pieces for the sealing
material as shown in Fig. 1. The black powder was washed with hot DI water and dried in the oven. The weight
of dried black powder was then recorded.
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Fig. 1 Parts of the used zinc-carbon primary battery
Acidic leaching of zinc and manganese from the black powder of used zinc-carbon primary batteries
5.0000 g of black powder was added into 90 mL of 2 M sulfuric acid solution (H2SO4). The solution was
sonicated homogeneously at 30°C for 5 min for 3 times. After that, the solution was stirred and heated to 80°C
and then 10 mL of 30% H2O2 solution was gradually added. After stirring for 3 h, the solution was filtered to
separate remaining solid powder after leaching. The leaching solution was made up to 100 mL by 2 M H2SO4
in a volumetric flask. The structure of the black powder before and after leaching was determined using XRD,
and the quantitative amount of metal dissolved in the leaching solution was also determined using IPC-OES.
Separation process of zinc from manganese in the leaching solution
20 mL of the leaching solution was mixed with 1 M oxalic acid solution (H2C2O4) to precipitate zinc
under the variation of H2C2O4 amount and pH. Then, the resulting white precipitates were filtered and analyzed
by XRD and TGA techniques. After precipitation by oxalic acid, the amount of zinc and manganese in the filtrate
solution was also analyzed quantitatively by IPC-OES.
Separation process of manganese in the solution
1 M K2CO3 solution was gradually dropped into the solution from step 3 until pH 8–9 and the mixture
was stirred for 24 h. The pale brown solid of MnCO3 was filtered, washed with copious amount of DI water and
dried in air. The crystal structure and thermal behavior of MnCO3 were investigated using the XRD and TGA
techniques, respectively.
Results and Discussion
The weight of black powder before and after washed was calculated as a percentage of black powder
weight compared with weight of a whole zinc-carbon battery. The weights of black powder were found to be
53.68% before washing and 52.44% after washing.
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Acidic leaching of zinc and manganese from the black powder of used zinc-carbon primary batteries
Before leaching, the XRD pattern of cathode black powder was shown in Fig. 2a and there exists
several forms of manganese oxide compounds, including MnO2 (JCPDS 44-0141), Mn2O3 (JCPDS 41-1442),
and Mn3O4 (JCPDS 80-0382), as well as carbon and zinc compound. These products from black powder in
used zinc-carbon batteries were obtained from the discharge process according to Equations 1 and 2:
(1)
2NH4+ (aq) + 2MnO2 (s) + 2e- → Mn2O3 (s) + H2O (l) + 2NH3 (g)
5ZnCl2 (aq) + 8NH3 (aq) + 9H2O (l) → Zn5(OH)8Cl2.H2O (s) + 8NH4Cl (aq)
(a)
(a)

Zn2(OH)8Cl2·H2O

(b)

(2)
(b)

Carbon
MnO2
Mn3O4
Mn2O3

Fig. 2 XRD patterns of black powder (a) before leaching and (b) after leaching
Upon addition of H2SO4 for leaching, manganese oxide was partially dissolved, except MnO2 which is
insoluble under the acidic condition as shown in Equations 3 and 4. Meanwhile, zinc compounds; e.g. ZnO and
Zn5(OH)8Cl2.H2O were easily dissolved under this condition as exemplified in Equation 5.
H2SO4 (aq) + Mn2O3 (s) → MnSO4 (aq) + MnO2 (s) + H2O (l)
(3)
2H2SO4 (aq) + Mn3O4 (s) → 2MnSO4 (aq) + MnO2 (s) + 2H2O (l)
(4)
(5)
H2SO4 (aq) + ZnO (s) → ZnSO4 (aq) + H2O (l)
To improve the solubility of MnO2 in acidic condition, H2O2 was added to reduce Mn4+ to Mn2+, giving
rise to a dissolution of MnO2 as shown in Equation 6. From the XRD result in Fig. 2b, it is obvious that only
graphitic carbon was left in the black solid.
(6)
H2SO4 (aq) + MnO2 (s) + H2O2 (aq) → MnSO4 (aq) + 2H2O (l) + O2 (g)

Table 1.

Moreover, the amounts of zinc and manganese in the leaching solution from ICP-OES are shown in
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Table 1 Contents of zinc and manganese in the leaching solution
Sample
Leachate 1
Leachate 2
Leachate 3
Average

Weight
(mg)
5000.4
5000.2
5000.4

Zn (mg)

Mn (mg)

1254.58
1264.89
1293.03

1494.63
1507.77
1497.16

Percent weight of Zn
(% w/w)
25.09
25.30
25.85
25.41

Percent weight of Mn
(% w/w)
29.89
30.15
29.94
29.99

Separation process of zinc from manganese in the leaching solution
Upon addition of 1 M H2C2O4 into 20 mL of the leaching solution, zinc was firstly precipitated out in the
form of ZnC2O4 due to a lower Ksp compared to manganese oxalate. It was found that the amount of H2C2O4
and pH range were optimized to obtain the highest fraction of zinc precipitates in the solution. The percentages
of precipitation of both metals were calculated and the results are shown in Table 2.
Table 2 Contents of zinc and manganese found in solution after precipitation with H2C2O4
Volume of
Mn in
Precipitation
Co-precipitation
Zn in
solution
amount of Zn
amount of Mn
pH
solution
Sample leaching solution
per H2C2O4
(mg)
(mg)
(% w/w)
(% w/w)
1
1:1
0
15.84
231.11
92.16
12.38
2
1:1
0.1
7.60
125.02
93.87
13.06
3
1:1
0.2
14.14
227.08
92.28
13.98
4
1:2
0
13.39
117.67
89.67
21.66
5
1:2
0.1
8.91
114.41
93.12
23.83
6
1:2
0.2
7.08
122.88
94.54
18.19
7
1:3
0
8.90
278.98
95.18
20.12
8
1:3
0.1
3.01
196.64
98.44
42.52
9
1:3
0.2
2.97
161.24
98.46
52.87
Note: For the condition optimization, it was found that a 1:1 ratio of leaching solution to H2C2O4 at pH of 0.1
could provide the highest efficiency in separation of zinc from manganese. Fig. 3 shows the percentage plot of
precipitation of zinc in the range of 92–93% w/w at different pH but, still, there was co-precipitation of
manganese about 10% w/w.

52

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาวิทยาศาสตร์

Fig. 3 Percent precipitation of zinc and manganese by using H2C2O4 with the 1:1 volumetric ratio at different pH
Upon addition of H2C2O4, the main product was ZnC2O4 white precipitate according to the following
reaction in Equation 7:
(7)
Zn2+ (aq) + H2C2O4 (aq) → ZnC2O4 (s) + 2H+ (aq)
The precipitated product was found to be ZnC2O4·2H2O (JCPDS 25-1029) as confirmed by XRD in Fig. 4a.
The TGA curve of ZnC2O4·2H2O in Fig. 4b has two steps of mass loss due to the dehydration at below 150°C
for 19% and the decomposition of ZnC2O4 into zinc oxide (ZnO) at 150–350°C for 40% of the total weight.
(a)

(b)

Fig. 4 (a) XRD pattern and (b) TGA curve of ZnC2O4·2H2O precipitates
Separation process of manganese in the solution
To precipitate manganese remaining in the solution, 1 M K2CO3 was added until the pH of solution
reached 8.0–9.5 in which MnCO3 formed. The XRD pattern in Fig. 5a clearly confirms the formation of MnCO3
(JCPDS 44-1472). In Fig. 5b, TGA curve exhibits multiple steps of mass loss which are mainly ascribed to the
dehydration in the crystal structure at below 150°C and the decarbonation at 150–500°C to form the oxide
compound.
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(a)

(b)

Fig. 5 (a) XRD pattern and (b) TGA curve of MnCO3 precipitates
In addition, to study the elemental component in MnCO3, EDX technique was demonstrated and the
result in Fig. 6 shows that manganese, carbon and oxygen are the major components in the precipitate which
supports the formation of MnCO3. It is also important to note that only negligible amount of zinc was observed
in the MnCO3 precipitate.

Fig. 6 EDX spectrum of MnCO3 obtained from precipitation
Conclusion
We demonstrated the separation of zinc and manganese from used zinc-carbon primary batteries by
using acidic leaching. With the presence of H2O2 as a reducing agent, Zn2+ and Mn2+ were successfully
extracted from the cathode black powder. Under the optimal condition, the fractional precipitation of zinc in the
form of ZnC2O4 was obtained at 92–93 %w/w. Most of manganese was precipitated in the form of MnCO3 under
the controlled pH. For both precipitate products, they can be further used as a starting material for the
preparation of other oxide compounds.
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Abstract
Polyhydroxybutyrate (PHB) is polyoxoesters produced by various prokaryotes and accumulated as
cytoplasmic granules. PHB is important storage compound of carbon and energy in cyanobacteria. PhaP
proteins are granule-associated proteins accumulated in strains producing PHB. The biosynthesis of PhaP
proteins has been proposed to be dependent on PHB granule formation. The recombinant Synechocystis sp.
PCC 6803 overexpressing phaP gene (OE strains) was successfully engineered. The results showed the similar
growth pattern of WT and OE strains during 7 days in BG11. Particularly, PHB appeared as brightly fluorescent
orange granules in Synechocystis sp. PCC 6803 WT and OE cells cultivated in BG11 and BG11o (N-deprived)
media. More brightly orange granules in each cell were observed under BG11o than under BG11 media.
Furthermore, the phaP transcript levels of N-deprived OE and WT cells were 1.7- and 1.4-folds, respectively, of
the BG11-grown cells. The phaP gene of OE cells was responsible for PHB granule formation within cells grown
in nitrogen-deprived condition.
Keywords: phaP gene, Polyhydroxybutyrate, PHB granule, Synechocystis sp. PCC 6803
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Introduction
Polyhydroxybutyrate (PHB) is a biological and biodegradable polyester produced by bacteria and
cyanobacteria. PHB is the most common important representative of PHAs (Butt et al. 2018). PHB has striking
similarities to polypropylene and has therefore been expected as potential replacement candidate for
polypropylene because of its eco-friendliness and biocompatibility. In addition, some cyanobacterial strains
like Synechocystis sp. PCC 6803 accumulate PHB as a carbon and redox storage compound. Generally,
Synechocystis sp. PCC 6803 is a unicellular non-nitrogen (N2) fixing strain and grow under photoautotrophic,
mixotrophic and heterotrophic conditions. Furthermore, it is naturally transformable by exogenous DNA
(Grigorieva and Shestakov, 2006, Kufryk et al. 2002). Because of the ease and efficiency of the metabolic
flexibility of the Synechocystis sp. PCC 6803, it has become a useful tool to study the function of the proteins.
In addition, Synechocystis sp. PCC 6803 initially produces PHB from a combination of two molecules of acetylCoA to form acetoacetyl-CoA. The reaction is catalyzed by beta-ketothiolase (phaA gene). Then, acetoacetylCoA is changed to 3-hydroxybutyryl-CoA utilizing NADPH by acetoacetyl-CoA reductase (phaB gene). Finally,
3-hydroxybutyryl-CoA is converted to PHB by PHB synthase encoded by phaEC gene (Khetkorn et al. 2016).
Formation and subcellular localization of PHB granules were previously assumed to occur randomly in the
cytoplasm of PHB accumulating bacteria (Wahl et al. 2012). The PHB granules were covered by protein
associated granule such as Phasin or PhaP protein (Pötter and Steinbüchel, 2005). Interestingly, Hauf et al
(2015) described that the cyanobacterial PHA surface-coating protein (Phasin or PhaP) was encoded by
ssl2501. It was found that a deletion of ssl2501 reduced the number of PHB granules per cell, indicating that
PHB granule-associated protein positively affected polymer synthesis and the number and size of PHB granules
(Hauf et al. 2015, Pötter et al. 2004). Moreover, the PHB granule surface is more complex and is coated by
various different proteins, as observed with Ralstonia eutropha (Jendrossek, 2009). Even though many Phasin
proteins were identified, so far only a few have been studied biochemically in more details. Hence, the aim of
the present work was to construct recombinant Synechocystis sp. PCC 6803 overexpressing phaP and to
examine its transcription under nitrogen deprivation.
Materials and Methods
Microorganism and culture conditions
Synechocystis sp. PCC 6803 wild type (WT) and overexpressing phaP gene (OE) strains were
cultivated in 250-mL Erlenmeyer flask with 50 mL of BG11 medium (pH~7.5) containing NaNO3 as a source of
nitrogen, or BG11 medium containing 30 µg/mL of chloramphenicol (CmR), or nitrate free medium (BG11o),
upon studied conditions. The cultures were cultivated under aerobically with white fluorescent illumination of 40
µmolE/m2/s on a rotatory shaker at 120 rpm with 28°C. Growth of liquid cultures was monitored by measuring
the optical density at 730 nm (OD730) according to Yodsang et al. (2011).
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Construction of Synechocystis sp. PCC 6803 overexpressing phaP gene (OE) strain
The chromosomal DNA of Synechocystis sp. PCC6803 was extracted by Trizol® reagent following
manufacturer’s instruction. The phaP gene of Synechocystis sp. PCC 6803 was amplified by PCR using specific
primers, namely FphaP, 5’-CCT CTA GAC ATG AAC AAC CAG TTT-3’ and RphaP: 5’-TCT GCA GAA CTAG TTA
GCC GAT AC-3’. The PCR conditions were as follows: initial denaturation step at 94oC for 5 min, followed by 25
cycles of denaturation at 94°C for 45 s, then annealing at 50°C for 45 s, and extension at 72ºC for 45 s. A final
extension step was carried out at 72°C for 10 min followed by reaction storage at 4ºC. The PCR product size
(~288 bp) was ligated to pEERM plasmid (Englund et al. 2015). The ligation mixture was incubated at 4oC for
overnight, transformed to Escherichia coli DHα, and spread on LB agar containing 30 µg/mL chloramphenicol
(CmR). The recombinant plasmids were extracted using Thermo Scientific GeneJET Plasmid Miniprep Kit. The
recombinant plasmids comprising phaP gene were transformed to Synechocystis sp. PCC 6803 cells using
electroporation with Bio-Rad Gene Pulser™ (Bio-Rad, USA; 25 µF capacitor, 200 Ω and electric field 2,500
V/cm for 5 ms). The recombinant cells were cultured on BG11 agar containing 30 µg/mL of CmR under reduced
light intensity. The complete segregation of OE strain was confirmed by PCR analysis using each indicated
specific primers, namely FCmR, 5’-CCT GCA GGC ATG GAG AAA AAA ATC-3’ and RCmR: 5’-ACC ATG GAT
TTA CGC CCC GCC CTG-3’.
Microscopic visualization of PHB
PHB accumulation in Synechocystis sp. PCC 6803 was illustrated by staining with 1%(w/v) Nile red
dye. The cell mixtures were incubated under dark condition for 10 min at 60°C, transferred to a glass slide and
covered with a coverslip. The stained cells were observed by fluorescent microscope (ZEISS LabA1 AXIO) at
a wavelength of 450–490 nm under 1000×magnification (Duangsri et al., 2020).
Total RNA extraction and reverse transcription-PCR
Total RNA of Synechocystis sp. PCC6803 was extracted by Trizol® reagent, following manufacturer’s
instruction. Chromosomal DNA was removed by DNase. Reverse transcription of 100 ng of total RNA per 20µL reaction was carried out using RevertAid First Strand cDNA synthesis Kit following the manufacturer’s
instruction (Thermo scientific, USA). The 288-bp of phaP, and 257-bp of 16S rRNA of Synechocystis sp.
PCC6803 were amplified using PCR with the specific primer pairs FphaP: 5’-CCT CTA GAC ATG AAC AAC
CAG TTT-3’ and RphaP: 5’-TCT GCA GAA CTA GTT AGC CGA TAC-3’ for phaP, and F16S: 5’-GCT TAT ACC
CAG CAA GGT TCC3-3’ and R16S: 5’-ATA CCT GCT TGG GCT AGA TCC T-3’ for 16S rRNA. The RT-PCR
conditions were as follows: initial denaturation step at 94°C for 5 min, followed by 25 cycles of denaturation at
94°C for 45 s, then annealing at 51°C for 45 s, 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 4ºC. The PCR products were analyzed by electrophoresis
on a 1.2% agarose gel. and visualized using a gel imaging system (Omega Fluor, USA). The intensity of the
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target genes under each condition studied was normalised to the internal housekeeping gene, 16S rRNA, under
the same condition, which was represented as relative expression levels (fold).
Statistical analysis
The experiments were conducted in triplicates (n = 3) and the results were presented as mean values
±SD.
Results and Discussion
Construction of Synechocystis sp. PCC 6803 overexpressing the phaP gene
The phaP gene of Synechocystis sp. PCC 6803 was amplified and ligated to pEERM plasmid. The
pEERM plasmids contained a chloramphenicol resistance cassette and the flanking region of psbA2 used for
introducing the phaP gene into the psbA2 gene and thereby replacing the native psbA2 via double homologous
recombination (Fig. 1A). The complete segregation of these transformants was confirmed by PCR analysis using
each indicated specific primer. When each selected recombinant colony grown on BG11 plate containing 30
µg/mL chloramphenicol was amplified, the correct size of 1,077 and 660 bp was found only in OE strains but
not in WT strain (Fig. 1B). From these results, we could ascertain that the recombinant Synechocystis colonies
might obtain the extra copies of the phaP gene. Then, the Synechocystis sp. PCC 6803 wild type (WT) and
overexpression (OE) strains were cultivated under in BG11 normal medium condition. Growth pattern of WT
and OE strains was similar though, the growth of OE strains was slightly lower than WT strains after 7 days (Fig.
1C), suggesting that psbA2 gene encoding D1 protein of photosystem II of OE was malfunction or inactive
(Englund et al. 2015, Khetkorn et al. 2016).
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(A)

(B)

(C)

Fig. 1 (A) Schematic map of the phaP, CmR and psbA2 genes in the genome of recombinant Synechocystis
sp. PCC 6803 overexpressing phaP gene (B) PCR amplification from Synechocystis sp. PCC6803 DNA. Lane
M: DNA ladder (100 bp), lane 1: 1,077-bp fragment amplified using FphaP and RCmR primers from OE, lane
2: 660-bp fragment amplified using FCmR and RCmR primers from OE, lane 3: 288-bp fragment amplified using
FphaP and RphaP primers from OE, lane 4: No product using FphaP and RCmR primers from WT, lane 5: No
product using FCmR and RCmR primers from WT, lane 6: 288-bp fragment amplified using FphaP and RphaP
primers from WT (C) Growth curves of WT and OE strains in BG11 medium
PHB accumulation and transcriptional level of phaP gene
Most previous studies revealed that the PHB levels increased significantly in cyanobacteria under Nor P-deprived conditions (Duangsri et al. 2020, Monshupanee and Incharoensakdi, 2014). The present results
showed that PHB appeared as brightly fluorescent orange granules upon Nile-red staining in Synechocystis
sp. PCC 6803 WT and OE cells cultivated in BG11 (+N) and BG11o (-N) (Fig. 2A, 2B). Particularly, more brightly
orange granules in each cell were observed under BG11o than under BG11 condition. Moreover, the small size
of PHB granules was observed to be enhanced within -N-deprived cells, indicating that PhaP protein in OE
strains might somehow affect the PHB accumulation. A deletion of ssl2501 encoding phaP reduced the number
of PHB granules per cell in Synechocystis sp. PCC 6803 (Hauf et al. 2015). Previously, Tian et al. (2005)
exhibited that overexpression of phaP of Aeromonas hydrophila led to the production of more PHA granules
but with reduced sizes. Furthermore, Shen et al. (2019) reported that the deletion efforts of the Halomonas
bluephagenesis phaP could not form PHA granules larger than a normal size since the PHA granular sizes
could be limited by bacterial cell sizes.
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(A)

(B)

Fig. 2 PHB accumulation in Synechocystis sp. PCC6803 WT (A) and OE (B) strains cultivated in BG11 (+N)
and BG11o (-N). Nile-red stained cells were visualized under fluorescent microscope
The expression of phaP gene encoding granule-associated proteins, which are important for PHB
granule formation, was analyzed by RT-PCR in both Synechocystis sp. PCC 6803 WT and OE strains (Fig. 3).
The expression levels of phaP in nitrogen-deprived OE and WT cells (BG11o) were 1.7- and 1.4-folds,
respectively, of the BG11-grown cells. This indicated that the phaP gene was responsive to nitrogen-deprived
condition, especially phaP gene in WT strains. Under nitrogen-deprived condition, PHB was enhanced affecting
to increase PHB granules in the cells (Duangsri et al. 2020). Moreover, the PhaP protein encode by phaP gene
has been shown to effect number of PHB granules and PHB biosynthesis (Tian et al. 2005). However,
investigations will be required to clarify the mechanisms underlying the regulation of the number and size of
PHA granules in the future.
(A)

(B)

Fig. 3 Expression of phaP gene in Synechocystis sp. PCC6803 WT (A) and OE (B) strains cultivated in BG11
(+N) and BG11o (-N). Lane: M marker, lane 1: +N lane 2: -N. The 16S rRNA gene was used as a reference
gene for normalizing the expression of target genes. The relative transcript levels of target genes were
represented as the fold-change. Bar graphs represent mean values ±SD of three independent experiments
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Conclusion
This work demonstrated that Synechocystis sp. PCC 6803 overexpressing of phaP strains (OE) were
successfully constructed. The phaP gene of OE cells were responsible for PHB granule formation within cells
grown in nitrogen-deprived condition.
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การหาเงือ่ นไขการทําความเย็นทีเ่ หมาะสมของเทอร์โมอิเล็กทริก ด้วยการจําลองการจ่ายไฟฟ้ า
กระแสตรงรู ปสี่เหลี่ยมเพื่อการประยุกต์เป็ นอุปกรณ์จัดเก็บวัคซีน
Optimization condition of thermoelectric cooling using square current wave simulation for
storage of vaccines application
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีเ้ สนอการหาเงื่อนไขการทําความเย็นที่เหมาะสมของเทอร์โมอิเล็กทริก ด้วยการจําลองการจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรงรูปสีเ่ หลีย่ มเพื่อการประยุกต์เป็ นอุปกรณ์จดั เก็บวัคซีน วัคซีนไวต่ออุณหภูมิ จึงมีระบบจัดเก็บวัคซีน แต่ขอ้ เสีย
คือ ใหญ่ ไม่เหมาะกับการย้าย จึงมีการศึกษาอุปกรณ์ทาํ ความเย็นที่รกั ษาอุณหภูมิ ขนย้ายได้ คือ ระบบทําความเย็นเทอร์
โมอิเล็กทริก แต่มีกาํ ลังไฟฟ้าทีส่ งู งานวิจยั จึงศึกษาพารามิเตอร์เพือ่ ลดกําลังไฟฟ้า คือ ดิวตีไ้ ซเคิล และความถี่ ตอนที่ 1 การ
หากระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 1 ถึง 7 A 100 s พบว่า กระแสไฟฟ้าตรง 3 A อุณหภูมิฝ่ ังเย็นจะลดลง
ตํ่าสุด ตอนที่ 2 การหาความถี่ที่เหมาะสม ศึกษาความถี่ 10 100 1000 Hz บันทึกเวลาเมื่ออุณหภูมิลดถึง 8°C พบว่า
ความถี่สง่ ผลให้ช่วงเวลาที่ใช้ลดลงเพียงเล็กน้อย ตอนที่ 3 การหาดิวตีไ้ ซเคิลที่เหมาะสม กําหนดดิวตีไ้ ซเคิล คือ 60% ถึง
100% บันทึกเวลาเมื่ออุณหภูมิลดถึง 8°C ที่ 60% ถึง 90% เทียบกับ 100 % ใช้เวลาเพิม่ 188.90% ถึง 18.63% กําลังไฟฟ้า
ลด 35.06% ถึง 6.89% ประสิทธิภาพในการทําความเย็นเพิ่ม 55.30% ถึง 8.32%
คําสําคัญ: การทําความเย็น, เทอร์โมอิเล็กทริก, แผ่นร้อนเย็น, รอบการทํางาน, สัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงรูปสีเ่ หลีย่ ม
Abstract

This research proposes optimization condition of thermoelectric cooling using square current wave
simulation for storage of vaccines application. The storage system has created because the vaccine is sensitive
to temperature but the weak point is the storage is not suitable for moving. Therefore, the study of Thermoelectric
cooling system which keeping the vaccine in good conditions, maintain stable temperature and suitable for
moving Nevertheless, there is a limitation to the thermoelectric cooling system. Its electric power is too high.
The research studies parameters to reduce power and the optimum parameters are duty cycle and frequency.
Part 1 Suitable current for applying to thermoelectric device. Apply current 1–7 A to thermoelectric device for
100 s. The simulation results showed that current 3 A has lowest temperature at cold side. Part 2 Suitable
frequency for applying to thermoelectric device. Apply frequency 10 100 1000Hz to thermoelectric device.
Record time from 27°C down to 8°C, found that the frequency has less effect to time, even though, applying
more frequencies but the time is almost not different. Part 3 Suitable duty cycle for applying to thermoelectric
device. Determine the duty cycle is 60% to 100%. Record time from 27°C down to 8°C. Duty cycle at 60% to
90% comparing with 100%, the time increased 188.90% to 18.63%, the power reduced 35.06% to 6.89% and
the COP increased 55.30% to 8.32%.
Keywords: Cooling, Duty Cycle, Peltier, Square current wave, Thermoelectric
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คํานํา
วัคซีน คือ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตจากสิง่ มีชีวิต เกิดจากการสังเคราะห์ หรือกระบวนการที่นาํ มาใช้เพื่อเป็ นการ
กระตุน้ ระบบภูมิคมุ้ กันโรคของมนุษย์ ซึง่ สามารถป้องกัน รักษา หรือลดความรุนแรงของโรคได้ โดยวัคซีนเป็ นสิง่ ที่ไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ สามารถเสื่อมคุณภาพได้ หากอยู่ในอุณภูมิที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะไม่สามารถกระตุน้ การสร้างเสริม
ภูมิคมุ้ กันโรค และอาจก่อให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ตามมา โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมกับวัคซีนจะอยูท่ ี่ 2 ถึง 8°C (ศิรริ ตั น์,
2547) ดังนัน้ จึงต้องมีระบบที่ใช้ในการจัดเก็ บวัคซีนและกระจายวัคซีนให้คงคุณภาพ ตัง้ แต่จุดผลิตวัคซีนถึงผูร้ บั ซึ่ง
อุปกรณ์ในการควบคุมอุณหภูมิของวัคซีนมีหลายประเภท เช่น ตูแ้ ช่แข็งหรือตูเ้ ย็นแบบอัดไอสามารถเก็บวัคซีนได้อย่าง
น้อยหนึ่งเดือน ค่าประสิทธิภาพในการทําความเย็นสูง และสามารถรักษาอุณหภูมิให้คงที่ได้ตลอด แต่ขอ้ เสียของตูแ้ ช่แข็ง
หรือตูเ้ ย็นนัน้ คือ มีขนาดใหญ่ นํา้ หนักมาก จึงไม่เหมาะกับการขนย้าย (ศรัทธา, 2557)
ดังนัน้ จึงมีการศึกษาอุปกรณ์ทาํ ความเย็นที่สามารถรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสม ขนาดพกพา เพื่อเหมาะกับการ
ขนย้ายได้สะดวก สําหรับพืน้ ที่ห่างไกล (Punit et al., 2020) อีกทัง้ เมื่อคํานึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ได้มีการ
นําเสนอเทคโนโลยีในการทําความเย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric cooler) เนื่องจากระบบทําความเย็นแบบ
เทอร์โมอิเล็กทริก เป็ นระบบทําความเย็นที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีเสียงรบกวนในขณะทําความเย็นและมี
ขนาดกะทัด รัด สามารถพกพาได้ส ะดวกจึ ง มี ก ารนํา ระบบทํา ความเย็ น โดยใช้เ ทอร์โ มอิ เ ล็ ก ทริก ไปประยุก ต์ใ ช้ง าน
หลากหลายด้าน เช่น การประยุกต์ใช้งานเพื่อขนส่งอาหาร เวชภัณฑ์ นํา้ เชือ้ หรืออวัยวะในทางการแพทย์ (เชรษฐา, 2562)
อย่างไรก็ตามกําลังไฟฟ้าที่ใช้ในระบบทําความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกยังต้องใช้กาํ ลังไฟฟ้าที่สงู แต่สามารถทําความเย็นได้
เล็กน้อย ดังนัน้ จึงมีงานวิจยั จํานวนมากศึกษาระบบทําความเย็นโดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ทําความเย็น (Coefficient of performance) เช่น การปรับปรุงตัวระบายความร้อน (Mirmanto et al., 2018) ตําแหน่งของ
การติดตัง้ อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก (Mirmanto et al., 2019) และการปรับปรุงแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง Manikandan และ
คณะได้มีการศึกษาการจําลองแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงในรูปแบบต่างๆ ตัง้ แต่สญ
ั ญาณไฟฟ้ารูปสีเ่ หลีย่ ม (Square) การ
เพิ่มขึน้ แบบแรมป์ (Ramp up) การลดลงแบบแรมป์ (Ramp down) การเพิ่มขึน้ แบบเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential rise)
และการลดลงแบบเอกซ์โ พเนนเชี ย ล (Exponential Decay) โดยจากผลการทดลองทํา ให้ท ราบว่า สัญ ญาณไฟฟ้า
กระแสตรงรู ป สี่ เ หลี่ ย มสามารถให้ค่ า ประสิท ธิ ภ าพในการทํา ความเย็ น ได้สูง ที่ สุด แต่ ใ นการจํา ลองนี เ้ ป็ น การจ่ า ย
สัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงรูปสีเ่ หลีย่ มเดี่ยว ซึง่ จะไม่สามารถรักษาอุณหภูมิให้คงที่สาํ หรับการจัดเก็บวัคซีน
ในงานวิจยั นีศ้ กึ ษาการทําความเย็นของเทอร์โมอิเล็กทริก ด้วยการจําลองการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงรู ปสี่เหลี่ยม
เพื่อการประยุกต์เป็ นอุปกรณ์จดั เก็บวัคซีน โดยจะมีการจําลองการจ่ายสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงรูปสีเ่ หลีย่ มต่อเนื่อง ซึง่ มี
พารามิเตอร์ที่สนใจ คือ ดิวตีไ้ ซเคิล (Duty Cycle) และความถี่ โดยผลการจําลองจะทําให้ทราบเงื่อนไขที่เหมาะสมในการ
ทําความเย็นของเทอร์โมอิเล็กทริก
อุปกรณ์และวิธีการ
ในงานวิจัยนีเ้ ป็ นการจําลองระบบทําความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก ผ่านโปรแกรม MATLAB เวอร์ช่ ัน R2020b
MATLAB license: 40904942 โดยใช้งานด้านโปรแกรมมิ่งกราฟิ ก MATLAB Simulink ซึ่งมีการจําลองการทํางานของ
ระบบ ฟั งก์ชนั และคําสั่งจะเป็ นบล็อกไดอะแกรมหรือรูปกราฟิ ก
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การจาํ ลองแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
ในงานวิจยั นีใ้ ช้ Repeating Sequence เพื่อสร้างสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงรูปสี่เหลี่ยมต่อเนื่อง แสดงดัง Fig. 1
ซึ่งสามารถกําหนดค่าดิวตีไ้ ซเคิลและความถี่ แสดงดัง Fig. 2 และทําการเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Current
Source) เพื่อสร้างสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงออกมาให้มีลกั ษณะเป็ นสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงรู ปสี่เหลี่ยม ซึ่งมีค่าดิวตี ้
ไซเคิลและความถี่ตามกําหนด แสดงดัง Fig. 3

Fig. 1 Block diagram signal generator

Fig. 2 Windows setting of signal generator

Fig. 3 Square Wave
การจาํ ลองการทาํ งานของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก
การจ่ายสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงแก่โมดูลเทอร์โมอิเล็กทริกที่ขา (+) และ (-) โดยอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ใช้
พลังงานไฟฟ้าในการทําให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิ คือ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลจากขา (+) ไปยังขา (-) พาหะส่วน
ใหญ่ที่อยู่วสั ดุเทอร์โมอิเล็กทริกจะพาความร้อน จึงเกิดการไหลของความร้อนจากพอร์ท A ไปยังพอร์ท B ทําให้เกิดความ
แตกต่างของอุณหภูมิที่ พอร์ท A และพอร์ท B แสดงดัง Fig. 4
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Fig. 4 Block diagram peltier device
การจาํ ลองแหล่งความร้อน
Fig. 5 แสดงแหล่งความร้อน ทําหน้าที่เป็ นแหล่งพลังงานความร้อนในอุดมดติ โดยในการจําลองนีจ้ ะทําหน้าที่
เสมือนเป็ นแผงระบายความร้อน เพื่อรักษาอุณหภูมิของด้านร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริกให้คงที่ แสดงดัง Fig. 6

Fig. 5 Block diagram temperature source

Fig. 6 Windows setting of temperature source
ตอนที่ 1 การหากระแสไฟฟ้าตรงทีเ่ หมาะสม
สร้างสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง โดยทําการ กําหนดค่ากระแสไฟฟ้าตรง ตัง้ แต่ 1 ถึง 7 A จ่ายให้กบั โมดูลเทอร์
โมอิเล็กทริกเป็ นเวลา 100 s ผ่านบล็อกรีพีททิ่ง ซีเควนซ์ (Repeating Sequence) ซึ่งทําการเชื่อมต่ออยู่กับ แหล่งจ่าย
กระแสไฟฟ้า (Current Source) เพื่อสร้างรู ปสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงจะเชื่อมต่อไปยัง
อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ทําให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าในอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก จากนัน้ จะมีการถ่ายเทความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าจากศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังศักย์ไฟฟ้าตํ่าทําให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิของทัง้ 2 ด้านของอุปกรณ์เทอร์โมอิ
เล็กทริก โดยอุณหภูมิของฝั่งร้อนและฝั่งเย็นของอุปกรณ์เริม่ ต้นที่ 27°C หลังจากมีการจ่ายสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงตัง้ แต่
1–7 A เมื่ออุณหภูมิเข้าสูจ่ ุดสมดุล อุณหภูมิฝ่ ั งร้อนจะมีค่าคงที่ ที่อณ
ุ หภูมิ 40°C โดยจะทําการบันทึกค่าอุณหภูมิฝ่ ั งเย็นที่
เปลีย่ นไปตามเวลา
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ตอนที่ 2 การหาความถีท่ เี่ หมาะสม
สร้างสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงรู ปสี่เหลี่ยม โดยกําหนดค่า ดิวตีไ้ ซเคิล และความถี่ของกระแสไฟฟ้าผ่านบล็อกรี
พีททิ่ง ซีเควนซ์ (Repeating Sequence) ซึง่ ทําการเชื่อมต่ออยูก่ บั แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Current Source) เพื่อสร้างรูป
สัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงรู ปสี่เหลี่ยม สัญญาณรู ปสี่เหลี่ยมจะมีค่าความถี่ ในการจําลองอยู่ที่ 10 100 1000 Hz โดย
อุณหภูมิของฝั่ งร้อนและฝั่ งเย็นของอุปกรณ์เริ่มต้นที่ 27°C เมื่ออุณหภูมิเข้าสู่จุดสมดุล อุณหภูมิฝ่ ั งร้อนจะมีค่าคงที่ ที่
อุณหภูมิ 40°C และอุณหภูมิฝ่ ั งเย็นหลังจากมีการจ่ายสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงรู ปสี่เหลี่ยม เมื่ออุณหภูมิลดลงถึง 8°C
จะทําการบันทึกเวลาในการทําความเย็น เมื่อความถี่มีคา่ เปลีย่ นแปลงไป
ตอนที่ 3 การหาดิวตีไ้ ซเคิลทีเ่ หมาะสม
สร้างสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงรู ปสี่เหลี่ยม โดยกําหนดค่า ดิวตีไ้ ซเคิล และความถี่ของกระแสไฟฟ้าผ่านบล็อกรี
พีททิ่ง ซีเควนซ์ (Repeating Sequence) ซึง่ ทําการเชื่อมต่ออยูก่ บั แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Current Source) เพื่อสร้างรูป
สัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงรู ปสี่เหลี่ยม สัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงรู ปสี่เหลี่ยมมีความถี่ในการทดลองอยู่ที่ 100 Hz ดิวตี ้
ไซเคิล 60% 70% 80% 90% และ 100% โดยอุณหภูมิของฝั่ งร้อนและฝั่ งเย็นของอุปกรณ์เริ่มต้นที่ 27°C เมื่ออุณหภูมิเข้า
สูจ่ ดุ สมดุล อุณหภูมิฝ่ ังร้อนจะมีคา่ คงที่ ที่อณ
ุ หภูมิ 40°C และอุณหภูมิฝ่ ังเย็นหลังจากมีการจ่ายสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง
รูปสีเ่ หลีย่ ม เมื่ออุณหภูมิลดลงถึง 8°C จะทําการบันทึกเวลา ค่าการถ่ายเทความร้อน และค่ากําลังไฟฟ้า
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ตอนที่ 1 กระแสไฟฟ้าตรงทีเ่ หมาะสม
ในงานวิจยั นีเ้ มื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงตัง้ แต่ 1 ถึง 7 A เป็ นเวลา 100 s และทําการบันทึกค่าเฉลีย่ ของอุณหภูมิฝ่ ั ง
เย็น ผลการจําลองแสดงดัง Fig. 7 โดยพบว่าเมื่อมีการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงตัง้ แต่ 1 ถึง 3 A อุณหภูมิจะลงลงจาก 18.4°C
ถึ ง 7.3°C เมื่ อ มี ก ารจ่ า ยไฟฟ้ า กระแสตรงเพิ่ ม ตั้ง แต่ 4 ถึ ง 7 A อุณ หภูมิ จ ะเพิ่ ม ขึ น้ จาก 8.8 ถึ ง 36.4°C เป็ น ไปตาม
ปรากฏการณ์ของจูล (Joule’s Heating) ซึ่งเป็ นปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยง ระหว่างไฟฟ้าและความร้อนแบบย้อนกลับไม่ได้
เนื่องจาก มีความร้อนเกิดจากความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวัสดุ เป็ นผลให้เมื่อมีการจ่ายค่า
กระแสไฟฟ้าตรงเพิ่มขึน้ ทําให้ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิฝ่ ั งเย็นมีค่าเพิ่มขึน้ จากการจําลองพบว่ากระแสไฟฟ้าตรงที่สามารถทํา
ความเย็นได้ต่ าํ ที่สุด คือ กระแสไฟฟ้าตรง 3 A ซึ่งพฤติกรรมจะมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Alfred and Jeffrey
(2017) คือ เมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าตรงเป็ นรูปสามเหลีย่ ม จนถึงค่ากระแสไฟฟ้าตรงสูงสุดค่า จะพบว่าค่าเฉลีย่ อุณหภูมิ
ฝั่งเย็นมีคา่ เพิ่มขึน้

68

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาวิทยาศาสตร์

Fig. 7 Test results for maximum temperature versus the currents
ตอนที่ 2 การหาความถีท่ เี่ หมาะสม
Table 1 Suitable Frequency for applying to thermoelectric device.
Duty Cycle (%)
Frequency (Hz)

60

70

80

90

138.5
138.3
138.1

112.2
112.1
111.8

Time(s)
10
100
1000

273.7
272.9
273.3

182.2
181.9
181.8

งานวิจยั นีท้ าํ การศึกษาการจ่ายสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงรู ปสี่เหลี่ยมต่อเนื่อง โดยพารามิเตอร์ที่สาํ คัญสําหรับ
การจ่ายกระแสไฟฟ้าในรูปแบบสัญญาณรู ปสี่เหลี่ยมต่อเนื่อง คือ ความถี่ ซึ่งในงานวิจยั ได้ทาํ การศึกษาความถี่ที่คา่ ต่างๆ
ได้แก่ 10 100 และ 1000 Hz และมีการกําหนดดิวตีไ้ ซเคิล ไว้ 4 ค่า คือ 60% 70% 80% และ 90% ทําการบันทึกเวลา เมื่อ
อุณหภูมิลดลงจากอุณหภูมิเริ่มต้นที่ 27°C ถึง 8°C จาก Table 1 ผลการจําลองพบว่า ค่าดิวตีไ้ ซเคิล 60% เมื่อค่าความถี่
เปลี่ยนไปตัง้ แต่ 10 100 และ 1000 Hz เวลาในการทําความเย็นมีคา่ 273.7 272.9 และ 273.3 s ตามลําดับ ซึ่งที่ค่าดิวตี ้
ไซเคิลค่าต่างๆ เมื่อทําการเปลี่ยนแปลงค่าความถี่ เวลาในการทําความเย็นมีค่าใกล้เคียงกัน ดังนัน้ จากการจําลองพบว่า
ความถี่ส่งผลให้ช่วงเวลาที่ใช้ลดลงเพียงเล็กน้อย (ยกเว้นที่ ดิวตีไ้ ซเคิล 60%) ในงานวิจยั นีจ้ ึงเลือกความถี่ที่ 100 Hz ซึ่ง
สัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงรูปสีเ่ หลีย่ มอ้างจากจากวิจยั ของ Manikandan และคณะ ซึง่ ทําการจ่ายกระแสไฟฟ้าตรงเป็ นรู ป
สัญญาณรู ปต่างๆ ตัง้ แต่สญ
ั ญาณไฟฟ้ารู ปสี่เหลี่ยม (Square) การเพิ่มขึน้ แบบแรมป์ (Ramp up) การลดลงแบบแรมป์
(Ramp down) การเพิ่มขึน้ แบบเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential rise) และการลดลงแบบเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential
Decay) จากการจําลองพบว่าเมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าตรงรู ปสัญญาณสี่เหลี่ยมให้คา่ ประสิทธิภาพในการทําความเย็น
สูงสุด และใช้กาํ ลังไฟฟ้าลดลงเมื่อเทียบกับการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
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ตอนที่ 3 การหาดิวตีไ้ ซเคิลทีเ่ หมาะสม
Table 2 Suitable duty cycle for applying to thermoelectric device
Duty Cycle (%)
Time (s)
Power (W)
60
272.9
0.1169
70
181.9
0.1347
80
138.3
0.1509
90
112.1
0.1676
100 (DC 3 A)
94.4
0.1800

COP
0.4106
0.3563
0.3181
0.2864
0.2644

จากการจําลองในตอนที่ 2 พารามิเตอร์ที่สนใจสําหรับการจ่ายสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงรูปสีเ่ หลีย่ มต่อเนื่อง คือ
ดิวตีไ้ ซเคิล และจากผลการจําลองตอนที่ 2 แสดงค่าความถี่ที่สนใจ คือ 100 Hz และศึกษาค่าดิวตีไ้ ซเคิล ที่แตกต่างกัน
ได้แก่ 60% 70% 80% 90% และ 100% จาก Table 2 ทําการบันทึก เมื่ออุณหภูมิลดลงจากอุณหภูมิเริ่มต้นที่ 27°C ถึง
8°C ผลการจําลองพบว่า เมื่อดิวตีไ้ ซเคิล มีค่าเพิ่มขึน้ เวลาในการทําความเย็นจะมีค่าลดลงจาก 272.9 181.9 138.3
112.1 ถึง 94.4 s แปรผกผันกับค่ากําลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กบั เพลเทียร์ที่จะเพิ่มมากขึน้ จาก 0.1169 0.1347 0.1509 0.1676
ถึง 0.1800 W เมื่อคํานวณค่าประสิทธิภาพในการทําความเย็น พบว่า เมื่อค่าดิวตีไ้ ซเคิล เพิ่มขึน้ ค่าประสิทธิภาพในการทํา
ความเย็นจะลดลงจาก 0.4106 0.3563 0.3181 0.2864 ถึง 0.2644 ซึ่งเวลาในการทําความเย็นที่ดิวตีไ้ ซเคิล 60% 70%
80% และ 90% หากเทียบกับการจ่ายกระแสไฟฟ้าตรงหรือดิวตีไ้ ซเคิล 100% จะมีการใช้เวลาเพิ่มขึน้ 188.90% 92.53%
46.41% และ 18.63% ตามลําดับ ค่ากําลังไฟฟ้าจะมีคา่ ลดลง 35.06% 25.17% 16.17% และ 6.89% ตามลําดับส่งผลให้
ค่าประสิทธิภาพในการทําความเย็นมีคา่ เพิ่มขึน้ 55.30% 34.76% 20.31% และ 8.32% ตามลําดับ ซึง่ ดิวตีไ้ ซเคิล สามารถ
ลดกําลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กบั โมดูลเทอร์โมอิเล็กทริก แต่ใช้เวลาในการทําความเย็นมากขึน้ ซึ่งเป็ นทางเลือกหนึ่ง เมื่อเรามี
กําลังไฟฟ้าที่จาํ กัด
สรุ ป
งานวิจัยนีน้ าํ เสนอการหาเงื่อนไขการทําความเย็นที่เหมาะสมของเทอร์โมอิเล็กทริก ด้วยการจําลองการจ่าย
สัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงรู ปสี่เหลี่ยมเพื่อการประยุกต์เป็ นอุปกรณ์จดั เก็บวัคซีน ซึ่งทําการศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสม
กับสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงรู ปสี่เหลี่ยม คือ ดิวตีไ้ ซเคิล และความถี่ จากการจําลองตอนที่ 1 ทําการหากระแสไฟฟ้าที่
เหมาะสม ซึ่งทําการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงตัง้ แต่ 1 – 7 A เป็ นเวลา 100 s โดยบันทึกอุณหภูมิฝ่ ั งเย็น พบว่า กระแสไฟฟ้า
ตรง 3 A สามารถทําให้อุณหภูมิฝ่ ั งเย็นลงมาถึงจุดที่ต่ าํ ที่สุด การจําลองตอนที่ 2 คือ การหาความถี่ ที่เหมาะสม โดย
ทําการศึกษาความถี่ที่ค่าต่างๆ ได้แก่ 10 100 และ 1000 Hz หลังจากมีจ่ายสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงรู ปสี่เหลี่ยม เมื่อ
อุณหภูมิลดลงถึง 8°C ทําการบันทึกเวลาในการทําความเย็น เมื่อความถี่มีคา่ เปลีย่ นแปลงไป พบเวลาในการทําความเย็น
มีคา่ ใกล้เคียงกัน ดังนัน้ จากการจําลองพบว่าความถี่สง่ ผลให้ช่วงเวลาที่ใช้ลดลงเพียงเล็กน้อย ในงานวิจยั นีจ้ ึงเลือกความถี่
ที่ 100 Hz การจําลองตอนที่ 3 คือ การหาดิวตีไ้ ซเคิลที่เหมาะสม มีการกําหนดดิวตีไ้ ซเคิลไว้ 4 ค่า คือ 60% 70% 80%
90% และ 100% ทําการบันทึกเวลา เมื่ออุณหภูมิลดลงจากอุณหภูมิเริม่ ต้นที่ 27°C ถึง 8°C ผลการจําลองพบว่าในการทํา
ความเย็นที่ดิวตี ้ ไซเคิล 60% 70% 80% และ 90% หากเทียบกับการจ่ายกระแสไฟฟ้าตรงหรือดิวตีไ้ ซเคิล 100 % จะมีการ
ใช้เ วลาเพิ่ ม ขึ น้ 188.90% 92.53% 46.41% และ 18.63% ตามลํา ดับ ค่ า กํา ลัง ไฟฟ้ า จะมี ค่า ลดลง 35.06% 25.17%
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16.17% และ 6.89% ตามลําดับ ส่งผลให้คา่ ประสิทธิภาพในการทําความเย็นมีคา่ เพิ่มขึน้ 55.30% 34.76% 20.31% และ
8.32% ตามลําดับ
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การออกแบบและสร้างตัวแปลงสัญญาณแรงบิดมาตรฐานอ้างอิง 1 นิวตันเมตร
Design and fabrication of 1 N m reference standard torque transducer
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างตัวแปลงสัญญาณแรงบิดมาตรฐานอ้างอิงพิสยั 0.1 Nm ถึง 1
Nm เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือเทียบมาตรฐานสําหรับตัวเทียบมาตรฐานไขควงแรงบิด โดยทําการออกแบบส่วนรับรู ป้ ริมาณ
ความเค้น ตรงกลางเป็ นแบบแผ่นเพื่อติดสเตรนเกจ แกนกลางเป็ นเพลากลมผ่าแนวขวางเพื่อให้เป็ นอิสระต่อกัน การ
ออกแบบถูกคํานวณตามสูตรและทวนสอบแบบด้วยการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ ในขณะที่ทดสอบด้วยแรงบิดบริสทุ ธิ์ใน
แนวแกนวัด พบว่าสัญญาณจากส่วนวัดแรงบิดให้คา่ เป็ นสัดส่วนแปรผันตรงกับปริมาณแรงบิดที่เกิดขึน้ เพื่อพิสจู น์ผลของ
การออกแบบเครื่องมือวัด จึงได้ทาํ การเทียบมาตรฐานตาม DIN51309 ในช่วง 10% ถึง 100% พบว่าเครื่องมือที่สร้าง
ขึน้ อยูใ่ นคลาส 0.5 มีคา่ ความไม่แน่นอนของการวัด ±0.27% ดีเพียงพอต่อการนําไปใช้เป็ นเครือ่ งมือเทียบมาตรฐาน
คําสําคัญ: ความไม่แน่นอนของการวัด, ส่วนรับรูค้ วามเค้น, แรงบิดบริสทุ ธิ์
Abstract
This research aims to design and fabricate a standard torque transducer for the range of 0.1 Nm to 1 Nm which
will be used as a standard instrument for a torque screwdriver calibrator. A stress sensing body has been designed as
a sheet in the center for adhered strain gauges. The center shaft has a split cross-section to allow independent
movement. The validity of the design has been calculated by finite element analysis. When simulating pure torque along
the instrument axis, the signals from the sensing body are proportional to the given torque as the design objective. To
test the instrument design, the transducer has been calibrated according to DIN51309 standard in the range of 10% to
100%. The calibration result indicates that the instrument measurement uncertainty is 0.27% which stays within class
0.5 As a result, this research gives the standard torque transducer that can be sufficiently used in practical works.
Keywords: Measurement uncertainty, Pure torque, Stress sensing body
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คํานํา
ปั จจุบนั นีอ้ ตุ สาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีแนวโน้มเติบโตมากขึน้ ส่งผลให้มีการแข่งขันกันในด้านคุณภาพสูงขึน้
ตามไปด้วย ผูป้ ระกอบการจึงให้ความสําคัญกับการควบคุมคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ในการเทียบมาตรฐานเครื่องมือที่ใช้
แรงบิดตํ่าๆ ยังไม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ในประเทศไทย เนื่องจากเครือ่ งมือที่ใช้ในการเทียบมาตรฐานเครือ่ งมือประเภทนี ้
ราคาสูงและต้องนําเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีแค่ประเทศเยอรมนีที่เดียว งานวิจัยนีจ้ ึงต้องการศึกษาและทดลองผลิต
เครือ่ งมือเพื่อใช้ในการเทียบมาตรฐานแรงบิดตํ่าและผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน DIN 51309:2005-12
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (FE)
จากการวิเคราะห์ดว้ ย FE พบว่าความเค้นที่ผิวส่วนรับรู ป้ ริมาณความเค้นมีความสมํ่าเสมอ เมื่อถูกกระทําด้วย
ปริมาณแรงบิดบริสทุ ธิ์ (pure torque) ในขณะที่บริเวณแผ่นตรงกลางทัง้ 2 ข้างจะได้รบั ภาระของแรงบิดลักษณะยืดและ
หดตรงกันข้าม เกิดการเบี่ยงเบนของความเค้นผิวส่วนรับรูป้ ริมาณความเค้นดัง Fig. 1 แสดงให้เห็นถึงความสมํ่าเสมอของ
ความเค้นเมื่อถูกกระทําด้วยแรงบิดบริสทุ ธิ์ และการเบี่ยงเบนของความเค้นเมื่อถูกกระทําด้วยแรงบิดที่มีแรงไขว้ (cross
force) ปะปนมาด้วย และพบว่าการกระจายตัวของความเค้นที่ถกู กระทําด้วยแรงบิดและแรงไขว้ จะมีการเบี่ยงเบนใน
รู ปแบบของคลื่นไซน์รอบแผ่น นอกจากนีผ้ ลการวิเคราะห์ยังแสดงให้เห็นว่าขนาดของคลื่นไซน์ดงั กล่าว แปรผันตาม
ปริมาณแรงบิด ที่กระทําในแนวแกน

Fig.1 Finite element analysis for the stress sensing element
การออกแบบและสร้างเครื่องมือ
ส่วนรับรู ป้ ริมาณความเค้นของตัวแปลงสัญญาณแรงบิดมาตรฐานอ้างอิงขนาด 1 Nm ให้มีรูปทรงแบบเพลาตรง
กลางและมีปีกทัง้ สองข้าง วัสดุที่เลือกใช้เป็ นเหล็กเกรด DC53 (ทัศนัย, 2554) ซึง่ มีรายละเอียดส่วนผสมทางเคมีดงั Table 1
และสมบัติเชิงกลดัง Table 2
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Table 1 Chemical composition of steel DC53
Chemical Composition, %
C
Si
Mn
Cr
0.95
1.0
0.4
8.0

Mo
2.0

V
0.3

Table 2 Mechanical properties of steel DC53
Annealed Hardness
Density
Young’s Modulus (E)
Modulus of Rigidity (G)
Poisson’s Ratio

(210 to 220) HB
7,728 kg/m3
212.5 GPa
83.1 GPa
0.28

ขนาดของส่วนรับรูป้ ริมาณความเค้นสามารถคํานวณได้จาก Equation 1:
bh2

Fv l=EεB � �
6

(1)

เมื่อ Fv l คือปริมาณแรงบิด, EεB คือค่ามอดูลสั ของยัง, b และ h คือ ความหนาและความกว้างของแผ่นส่วนรับรู ้
ปริมาณความเค้นตามลําดับ (22 มกราคม 2565)
ในการออกแบบกําหนดให้เพลากลางมีขนาด 15 mm และกําหนดให้มีความเครียดที่พิกดั แรงบิด 1 Nm ขนาด
แผ่นรับรูป้ ริมาณความเค้นด้านข้างมีขนาดความกว้างเท่ากับ 15 mm ความหนาเท่ากับ 0.7 mm และความยาวเท่ากับ 43
mm แสดงดัง Fig. 2

Fig. 2 Drawing of the stress sensing body
วงจรวัดความเค้น
เมื่อออกแบบและจัดสร้าง ส่วนรับรู ป้ ริมาณความเค้นของตัวแปลงสัญญาณวัดแรงบิดอ้างอิงแล้ว วงจรวัดความ
เค้นแบบฟูลบริดจ์จะถูกติดในส่วนรับรู ป้ ริมาณความเค้น ตามสัญลักษณ์ R1,R2,R3,R4 แทนสเตรนเกจทัง้ 4 ตัว เมื่อออก
แรงบิดตามแนวแกนวัด ความต้านทานสเตรนเกจตัว R1, R3จะหดตัวลง และความต้านทานสเตรนเกจตัว R2, R4 จะยืดตัว
ตามปริมาณแรงบิดที่กระทําเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงความต้านทานเราก็สามารถวัดสัญญาณที่ได้โดยใช้เครื่องวัดสเตรน
แอมปลิฟ ายเออร์ส เตรนเกจใช้แ บบแกนเดีย ว รุ ่น KFGS-1-350-C1-11 ยี่ ห ้อ KYOWA มี ร ะยะความยาวเกจที่ 1 mm
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เกจแฟกเตอร์ 2.08 mV/V ±1% ความต้านทาน 350 Ω ติดตัง้ ที่ตาํ แหน่ง 0° และ 180° วงจรสเตรนเกจแบบฟูลบริดจ์ที่ใช้ จึง
ไม่มีการปรับแต่งวงจร รูปแบบวงจรถูกแสดงดัง Fig. 3

Fig. 3 The circuit for torque measurement
ผลการทดลอง
เมื่อประกอบตัวแปลงสัญญาณแรงบิดมาตรฐานอ้างอิงแล้ว จึงทําการเทียบมาตรฐานตามแนวทางการเทียบ
มาตรฐาน DIN51309 (DIN 51309:2005-12) ตาม Fig. 4 ทําทัง้ ทิศตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกาตัง้ แต่ 0.1 Nm ถึง 1 Nm
ผลการเทียบมาตรฐานถูกแสดงดัง Table 3 และ Fig. 5 ซึ่งแสดงค่าความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณแรงบิด ที่เกิดจากการหมุนมุมอยูท่ ี่ ระหว่าง -0.09% ถึง +0.08% ซึ่งเป็ นค่าที่สาํ คัญของเครื่องมือที่มีความถูกต้อง
สูงค่าการหมุนมุมจะต้องน้อย และจากการสอบเทียบมีความไม่แน่นอนของการวัดของตัวเครื่องมืออยู่ที่ ±0.27% ตาม
Fig. 5 ทําการเก็บข้อมูลและสอบเทียบที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
Torque Transducer

Air bearing

Instrument

Fig. 4 The instrument for torque calibration
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Table 3 Characteristic values of the calibrated results in the range of 0.1 Nm to 1 Nm
Mk
in
N·m
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.1
0.0
0.0
-0.1
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0

b'
X̅

in %
0.01
0.01
0.03
0.01
0.04
0.00
-0.09
-0.02
-0.03
-0.06
-0.03
-0.03

b'
X̅

in %
0.08
0.08
0.08
0.05
0.05
0.06
-0.03
-0.06
-0.08
-0.08
-0.09
-0.09

f0
X̅

in %
0.02
-0.03
-

h
X̅

in %
0.02
0.03
0.07
0.13
0.22
-0.18
-0.19
-0.06
-0.02
0.00
-

r
in
N·m
0.00001
0.00001
0.00001
0.00001
0.00001
0.00001
0.00001
0.00001
0.00001
0.00001
0.00001
0.00001
0.00001
0.00001

f0
X̅

% (linear)
0.01
0.01
-0.02
-0.08
0.03
-0.02
0.04
0.01
-0.01
0.00
-0.01
0.00

Class
Out
1
0.5
0.2

Maximum permissible error of the torque transducer in %
bl
b'
f0
h
fa, fq
r
WTN
10
10
10
10
10
10
1
1
0.250 1.25 0.50 0.004
0.2
0.5 0.25 0.125 0.63 0.25 0.008
0.1
0.2 0.1 0.050 0.25 0.10 0.020 0.04

Nominal
torque
in N·m

in mV/V

1.0

2.53899

0.20

0.8

2.03126

0.21

0.6

1.52296

0.22

0.4

1.01472

0.25

0.2

0.50792

0.23

0.1

0.25381

0.24

0.0

0.00000

-

Output

Rel. uncertainty
interval in %, k = 2

Output

Rel. uncertainty
interval in %, k = 2

Nominal
torque
in N·m

in mV/V

0.0

0.00000

-

-0.1

-0.25421

0.27

-0.2

-0.50826

0.22

-0.4

-1.01627

0.21

-0.6

-1.52460

0.21

-0.8

-2.03266

0.21

-1.0

-2.54107

0.20

Fig. 5 Deviation in % of torques and uncertainties in the range of 0.1 Nm to 1 Nm
สรุ ป
ตัวแปลงสัญญาณแรงบิดมาตรฐานอ้างอิง 1 N m ที่มีสว่ นรับรูค้ วามเค้นชนิดแบบแผ่นที่ถกู ออกแบบและจัดสร้าง
จากการวิเคราะห์ดว้ ย FE และทดลองพบว่า ให้ผลที่สอดคล้องกัน ผลการเทียบมาตรฐานตัวแปลงสัญญาณแรงบิ ด
มาตรฐานอ้างอิง ที่จัดทําขึน้ พบว่ามีค่าคลาดเคลื่อนเนื่องจากการแปรเปลี่ยนปริมาณแรงบิดที่เกิดจากการหมุนมุมอยูท่ ี่
ระหว่าง -0.09% ถึง +0.08 % และผลการจําแนกความแม่นอยูท่ ี่ระดับขัน้ 0.5 อยูใ่ นระดับที่สามารถนําไปใช้เทียบมาตรฐานได้
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ประสิทธิภาพของตัวเข้ารหัสแบบหมุนเพือ่ การเทียบมาตรฐานบรรทัดเหล็ก
Performance of rotary encoder for steel ruler calibration
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของตัวเข้ารหัสแบบหมุน โดยการจัดสร้างเครือ่ งมือสําหรับเทียบ
มาตรฐานบรรทัดเหล็กแบบกึ่งอัตโนมัติ ที่มีองค์ประกอบหลักคือใช้ตวั เข้ารหัสแบบหมุนมาเป็ นตัวอ่านค่าความยาว ซึ่งมี
ระบบรางเลื่อนที่มีลกั ษณะการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้น ใช้สเต็ปปิ ้งมอเตอร์ในการบังคับการเคลื่อนที่ และใช้การตรวจจับเส้น
สเกลบนบรรทัด เหล็ก ด้ว ยกล้องจุล ทรรศน์ มี ร ะบบค้น หาระยะทางระหว่างเส้น หนึ่งไปยังอี กเส้น หนึ่ง ด้ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ผลการเทียบมาตรฐานแสดงเป็ นค่าความคลาดเคลื่อนหรือค่าแก้ และความไม่แน่นอน อีกทัง้ ยังทําการ
เปรียบเทียบผลการวัดกับเครื่องมือเทียบมาตรฐานที่ใช้ตวั เข้ารหัสแบบเชิงเส้น เพื่อคํานวณค่าสัดส่วน 𝐸𝐸n จากผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือเทียบมาตรฐานบรรทัดเหล็กที่ใช้ตวั เข้ารหัสแบบหมุนมีความสามารถเทียบมาตรฐาน
บรรทัดเหล็กได้เนื่องจากมีคา่ สัดส่วน 𝐸𝐸n น้อยกว่า 1 ซึง่ หมายถึงผลการวัดสอดคล้องกับค่าอ้างอิง
คําสําคัญ: เครือ่ งมือเทียบมาตรฐานด้านความยาว, ตัวเข้ารหัสแบบหมุน, บรรทัดเหล็ก
Abstract
This research aims to study the performance of the rotary encoder. A semi-automatic instrument was
fabricated based on a rotary encoder for length scale reading. The translation state system was linear type
motivated by a stepping motor. The scale lines of a steel ruler can be detected by a microscope. The distance
between the adjacent lines can be calculated by the software. The measurement results were reported as errors
or corrections with associated uncertainties. Moreover, we compared the measurement results with the linear
encoder instrument to compare the 𝐸𝐸n ratios. From the results, the instrument based on the rotary encoder was
enabled to calibrate a steel ruler because the 𝐸𝐸n ratios less than one that indicates the measurement results
correspond to the reference values.
Keywords: Rotary encoder, Scale calibration machine, Steel ruler
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คํานํา
ในปั จจุบนั เครื่องมือวัดด้านความยาวนัน้ มีอยู่มากมายหลายชนิด รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถนํามาใช้
ด้วยกันได้ มีทงั้ แบบความแม่นตํ่าไปจนถึงความแม่นสูงในระดับนาโนเมตร มีทงั้ เครื่องมือวัดที่ใช้งานในสภาวะแวดล้อม
ทั่วไปจนถึงเครือ่ งมือวัดที่ตอ้ งควบคุมสภาวะแวดล้อมเป็ นอย่างดี โดยราคาของเครือ่ งมือมีตงั้ แต่หลักพันบาทไปจนถึงหลัก
ล้านบาท โดยความแตกต่างมาจากเทคโนโลยีที่นาํ มาใช้รวมถึงระดับความแม่นและค่าความไม่แน่นอนที่วดั ได้ บรรทัด
เหล็กซึ่งเป็ นเครื่องมือวัดพืน้ ฐานที่คนส่วนใหญ่คนุ้ เคยเนื่องจากมีราคาถูก (พนัญญา, 2558) การเทียบมาตรฐานบรรทัด
เหล็กสามารถทําได้โดยใช้เครื่องมือเทียบมาตรฐานที่ใช้ตวั เข้ารหัสแบบเชิงเส้น (linear encoder) ซึ่งเป็ นเครื่องมือเทียบ
มาตราฐานที่นิยมใช้กนั ในห้องปฎิบตั ิการทั่วไป เนื่องจากตัวเข้ารหัสแบบเชิงเส้นเป็ นเทคโนโลยีที่มีราคาสูง (ยุทธนา, 2552)
จึงได้มีการพัฒนาเครื่องมือเทียบมาตรฐานที่ใช้ตวั เข้ารหัสแบบหมุน (rotary encoder) เพื่อทําการเทียบมาตรฐานบรรทัด
เหล็ก ซึ่งสามารถใช้เทียบมาตรฐานบรรทัดเหล็กเกรด 2 ได้ (Kraiprawes et al., 2008) โดยจะเรียกวิธีการนีว้ ่า การเทียบ
มาตรฐานบรรทัดเหล็กด้วยสเกลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถสืบมาตรฐานไปยังระบบของหน่วยวัดมูลฐาน (SI base units)
ในงานวิจยั นีไ้ ด้ประดิษฐ์เครือ่ งมือเทียบมาตรฐานบรรทัดเหล็กโดยใช้ตวั เข้ารหัสแบบหมุน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการ
เทียบมาตรฐาน โดยพิจารณาจากค่าความคลาดเคลื่อนและความไม่แน่นอนที่ได้จากการวัด และการเปรียบเทียบผลกับ
เครือ่ งมือเทียบมาตรฐานที่ใช้ตวั เข้ารหัสแบบเชิงเส้น
อุปกรณ์และวิธีการ
เครือ่ งมือเทียบมาตรฐานบรรทัดเหล็กแบบกึ่งอัตโนมัติที่ประดิษฐ์ขนึ ้ มานีม้ ีองค์ประกอบต่างๆ แสดงดัง Fig. 1(A)
นํามาใช้เพื่อการเทียบมาตรฐานความยาวของบรรทัดเหล็กหรือตลับเมตร โดยมีองค์ประกอบหลักคือตัวเข้ารหัสแบบหมุน
ต่อเข้ากับปลายด้านหนึง่ ของชุดรางเลือ่ นแบบเชิงเส้น ที่ควบคุมการเคลือ่ นที่ดว้ ยสกรูบอล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 mm
มีความยาวตลอดทัง้ เส้น 400 mm ส่วนปลายอีกด้านหนึง่ ต่อเข้ากับสเต็ปปิ ้งมอเตอร์ ปลายทัง้ สองด้านของชุดรางเลื่อนจะ
มีอะลูมิเนียมยืดหยุ่นได้เชื่อมต่ออยู่ เพื่อให้ทงั้ สเต็ปปิ ้งมอเตอร์และตัวเข้ารหัสแบบหมุนทํางานไปพร้อมกัน และสามารถ
ทํางานได้เมื่อเกิดการบิดเล็กน้อย ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบ CCD มาติดอยูบ่ นชุดรางเลื่อนเพื่อหาตําแหน่งของเส้นสเกลบน
บรรทัดเหล็ก ซึ่งเส้นสเกลของบรรทัดเหล็กจะมีตวั เลขบอกระยะทุกๆ 1 cm ในการขับเคลื่อนชุดรางเลื่อนนีจ้ ะใช้แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ต่อเข้ากับ สเต็ปปิ ้งมอเตอร์เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มอเตอร์ทาํ งานเป็ นขาเข้า พร้อมกับตัวเข้ารหัสแบบหมุน
เป็ นขาออก ได้ออกมาเป็ นสัญญาณพัลส์ โดย 1 รอบการหมุนของตัวเข้ารหัสจะได้รบั สัญญาณ 16,384 พัลส์ ใช้โมดูลระบุ
ตํา แหน่ง เป็ นตัวดึงสัญ ญาณพัล ส์อ อกมาเพื่ อ วิเคราะห์ขอ้ มูล เที ยบกับ ระยะการเคลื่อ นที่ และใช้ก ารเขี ยนโปรแกรม
(Labview) หาความสัมพันธ์ของสัญญาณพัลส์กับการระยะการเคลื่อนที่ ในรู ปแบบฟั งก์ชันเส้นตรง เพื่อวิเคราะห์หา
สมการ การถดถอย ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ของระยะการเคลื่อนที่ของเครื่องมือวัดเทียบกับสเกลมาตรฐาน จํานวนสัญญา
พัลส์ที่ได้จากตัวเข้ารหัสแบบหมุนจะนํามาวิเคราะห์คา่ ทางสถิตเิ พื่อหาค่าความชันและจุดตัดแกน Y ในสมการเส้นตรงเพื่อ
ใช้ทาํ นายแนวโน้มจากข้อมูลที่ได้จากการทดลอง (วรวิทย์, 2564; อุทิศ, 2558) ก่อนที่จะนําเครื่องมือมาใช้เทียบมาตรฐาน
บรรทัดเหล็กจะต้องทําการเทียบมาตรฐานเครื่องมือก่อนโดยใช้สเกลมาตรฐานเป็ นตัวอ้างอิง โดยแบ่งช่วงความยาวของ
การเทียบมาตรฐานเครือ่ งมือออกเป็ นสามช่วง ช่วงแรกเพิ่มขึน้ ทีละ 0.5 mm เริ่มจาก 0.5 mm ถึง 3 mm ช่วงที่สองเพิ่มขึน้
ทีละ 3 mm เริม่ จาก 3 mm ถึง 30 mm และช่วงสุดท้ายเพิ่มขึน้ ทีละ 30 mm เริม่ จาก 30 mm ถึง 300 mm ทําการวัดซํา้ กัน
3 ครัง้ และประเมินความไม่แน่นอนของเครื่องมือ จากนัน้ จึงทําการเทียบมาตรฐานบรรทัดเหล็กและรายงานความไม่
แน่นอนของการวัด
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บรรทัดเหล็กมาตรฐานจะแบ่งออกเป็ นสองเกรดตามคุณสมบัติ ซึง่ จะขึน้ อยูก่ บั ค่าความคลาดเคลือ่ นที่ยอมรับได้
(maximum permissible error; MPE) ของผูใ้ ช้งาน ตาม Equation 1 และ Equation 2 ตามลําดับ การเทียบมาตรฐาน
บรรทัดเหล็กจะใช้วิธีมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ ปนุ่ JIS B 7516:2005 ที่ระบุมาตรฐานบรรทัดเหล็กไว้ คือ ค่าความคลาด
เคลือ่ นที่ยอมรับได้ จะแบ่งตามค่าของความยาว {𝐿𝐿} ในหน่วย mm (Akasaka and Minato-ku, 2005)
สําหรับเกรด 1 :
สําหรับเกรด 2 :

{L}

(1)

{L}

(2)

± �0.10+0.05× 500 � mm
± �0.10+0.10× 500 � mm

การเปรียบเทียบผลการวัดจะใช้แบบจําลองทางสถิติ วิธีการประเมินผลที่ใช้กนั ทั่วไปคือ การคํานวณค่าสัดส่วน
𝐸𝐸n ตาม Equation 3 เมื่อ 𝑥𝑥 คือ ค่า ผลการวัดของเครื่องมือ และ 𝑈𝑈 คือ ค่า ความไม่แน่นนอนของการวัด ส่ว นตัว ห้อย lab
และ ref คือ ค่าผลการวัดที่ได้จากตัวเข้ารหัสแบบหมุน และตัวเข้ารหัสแบบเชิงเส้น ตามลําดับ

En =

Xlab -Xref

�U2lab +U2ref

Fig. 1 The scale calibration using rotary encoder: (A) model illustrates; (B) scale calibration machine
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
Table 1 Calibration of steel ruler
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Average

Nominal Length
(mm)
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0

Measurement
(mm)
300.177
300.156
300.142
300.168
300.136
300.154
300.126
300.150
300.161
300.145
300.151

Correction
(mm)
-0.18
-0.16
-0.14
-0.17
-0.14
-0.15
-0.13
-0.15
-0.16
-0.14
-0.15

จาก Table 1 แสดงผลการเทียบมาตรฐานบรรทัดเหล็กที่ความยาว 300 mm โดยทําการวัดซํา้ สิบครัง้ และ
คํานวณค่าแก้ ได้คา่ เฉลีย่ ของผลการวัดเท่ากับ 300.151 mm จากค่าความคลาดเคลือ่ นที่ยอมรับได้ ของบรรทัดเหล็กเกรด
2 ขนาด 300 mm ซึ่งเท่ากับ ±0.16 mm ตามมาตรฐาน JIS B 7516:2005 จะเห็นได้ว่าเทคนิคนีส้ ามารถนําไปใช้เทียบ
มาตรฐานบรรทัดเหล็กเกรด 2 ได้ อย่างไรก็ตามจําเป็ นต้องพิจารณาค่าของความไม่แน่นอนประกอบด้วย
การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดจะแบ่งออกเป็ น Type A และ Type B การประเมิน Type A คือ ความ
ไม่แน่นอนมาตรฐาน u(xi) ของค่าประมาณอินพุท xi ประเมินจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลีย่ ของผลการวัดที่ซาํ้ ๆ
กัน และการประเมิน Type B คือ ความไม่แน่นอนมาตรฐานของค่าประมาณอินพุท ที่ไม่ใช่เป็ นผลของการวัดซํา้ ๆ กัน
สามารถประเมินได้จากการตัดสินในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยใช้พืน้ ฐานของข้อมูลที่เป็ นไปได้ของความแปรผันของ xi ซึ่งรวม
ไปถึงข้อมูลในใบรับรองการเทียบมาตรฐาน ข้อกําหนดจําเพาะของผูผ้ ลิต ความไม่แน่นอนที่กาํ หนดไว้ในข้อมูลที่ตอ้ งการ
จากคู่มือ หรือปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเทียบมาตรฐาน เช่น อุณหภูมิ ความชืน้ เป็ นต้น (เพียร, 2554; บรรจบ และอัจฉรา,
2549) จากผลการวัดประเมินความไม่แน่นอน Type A ได้เท่ากับ 4.79×10-3 mm ส่วนการประเมิน Type B จะมาจาก
ความละเอียดของเครื่องมือวัด มีค่าเท่ากับ 2.89×10-3 mm ความละเอียดของบรรทัดเหล็ก มีค่าเท่ากับ 1.44×10-1 mm
และความไม่แน่นนอนเนื่องจากเครือ่ งมือมาตรฐานที่ได้จากใบรับรองการเทียบมาตรฐาน มีคา่ เท่ากับ 1.10×10-4 mm เมื่อ
นํามาคํานวณหาความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม (uc) และหาความไม่แน่นอนขยาย (Ue) กับตัวประกอบครอบคุม (k) จะมี
ค่าเท่ากับ 0.144 mm และ 0.29 mm แสดงดัง Table 2
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Table 2 Uncertainty budget of measurements
Standard
Probability
Sensitivity
Quantity (Xi)
Estimate (xi) Uncertainty
Distribution Coefficient (ci)
u(xi)/mm
Repeatability of
300 mm
4.79×10-3
Normal
1
measurement, urep
Readability of
2.89×10-3
Rectangular
1
machine, ures-std
Readability of
1.44×10-1
Rectangular
1
Steel Ruler, ures-uuc
Uncertainty of
1.10×10-4
Normal
1
standard, ustd
Measured Length, uml
Combined uncertainty, uc
Expanded uncertainty, Ue k = 2

Uncertainty
Contribution
u(yi)/mm
4.79×10-3
2.89×10-3
1.44×10-1
1.10×10-4
0.144
0.29

งานวิจยั นีไ้ ม่จาํ เป็ นต้องประเมินความไม่แน่นอนเนื่องจากผลกระทบของอุณหภูมิและความชืน้ เนื่องจากได้ทาํ ใน
ห้องปฎิบตั ิการที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 ที่ควบคุมอุณหภูมิและความชืน้ 20±1°C และ 50±10% RH จึง
ทําให้ไม่มีผลหรือมีผลน้อยมากต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความยาว และยังมีผลการวัดอุณภูมิและความชืน้ ที่อยู่ในระหว่าง
การวิจยั คือ 19.4°C ถึง 20.2°C และ 52.0% RH ถึง 56.4% RH ตามลําดับ
การเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างตัวเข้ารหัสแบบหมุนกับตัวเข้ารหัสแบบเชิงเส้น ในด้านความยาวมีค่าความ
คลาดเคลื่อนของการวัดใกล้เคียงกัน ดังแสดงใน Fig. 2A โดยทําการเปรียบเทียบระยะของบรรทัดเหล็กที่เพิ่มขึน้ ทีละ 30
mm เริ่มจาก 30 mm ถึง 300 mm รวมทัง้ หมดสิบระยะ จาก Equation 3 สามารถนํามาคํานวณค่าสัดส่วน 𝐸𝐸n แสดงใน
Fig. 3B ค่าสัดส่วน 𝐸𝐸n ที่มากที่สดุ คือ -0.79 โดยมีพิกดั ความเผื่อเท่ากับ ±1 จึงทําให้ผลการวัดนีส้ อดคล้องกับค่าอ้างอิงที่
เป็ น ผลการวัด ของตัว เข้า รหัส แบบเชิ ง เส้น ผลของการเปรีย บเที ย บผลการวัด ระหว่า งเครื่ อ งมื อ ทั้ง 2 ชนิ ด คื อ การ
เปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบตั ิการ ตามนิยามใน ISO/IEC17043:2010 (สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, 2010)

Fig. 2 Comparison of measurement results between rotary encoder and linear encoder: (A) error of
measurement results, (B) 𝐸𝐸n ratio
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สรุ ป
ค่าความไม่แน่นอนที่ได้จากการเทียบมาตรฐานของตัวเข้ารหัสแบบหมุนเท่ากับ 0.011 mm เมื่อนํามาเทียบ
มาตรฐานบรรทัดเหล็กที่ความยาว 300 mm ได้ค่าความคลาดเคลื่อน 0.15 mm และความไม่แน่นอนเท่ากับ 0.29 mm
เมื่อวัดเปรียบเทียบผลกับตัวเข้ารหัสแบบเชิงเส้นซึ่งเป็ นค่าอ้างอิง ได้อตั ราส่วน 𝐸𝐸n น้อยกว่า 1 จึงสอดคล้องกับค่าอ้างอิง
แสดงให้เห็นว่าตัวเข้ารหัสแบบหมุนมีประสิทธิภาพสามารถใช้เทียบมาตรฐานบรรทัดเหล็กเกรด 2 ได้ตามค่าความถูกต้อง
ของบรรทัดเหล็ก Equation 2
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ผลของอุณหภูมิและค่า pH ต่อการสกัดและสมบัตขิ องเพกทินจากเปลือกโกโก้
Effect of temperature and pH on pectin extraction and properties from cocoa shell
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของภาวะการสกัดต่อสมบัติของเพกทินจากเปลือกโกโก้ โดยแปรอุณหภูมิ
(60°C 70°C และ 80°C) และค่า pH (กรด: pH 4.0 และเบส: pH 10.0) โดยควบคุมภาวะการสกัดด้วยอ่างนํา้ ควบคุม
อุณหภูมิ แบบเขย่า เป็ นเวลา 1 hr และความเร็วรอบ 150 rpm จากการศึกษาการสกัดเพกทินจากเปลือกโกโก้ที่ภาวะต่างๆ
พบว่ า ปริ ม าณเพกทิ น ระดั บ ของเอสเทอริ ฟิ เคชั น และปริ ม าณกรดกาแลคทู โ รนิ ก มี ค่ า เท่ า กั บ 3.50–7.78%,
50.73–84.07% และ 15.15–35.70 µg/mL ตามลําดับ โดยภาวะในการสกัดเพกทินจากเปลือกโกโก้ที่ได้ปริมาณเพกทิน
สูงสุด คือ อุณหภูมิในการสกัด 70°C และค่า pH 4.0 ซึ่งได้ปริมาณเพกทินเท่ากับ 7.78% มีระดับของเอสเทอริฟิเคชัน
75.83% และมีปริมาณกรดกาแลคทูโรนิก 25.15 µg/mL33°C
คําสําคัญ ค่า pH, เปลือกโกโก้, เพกทิน, อุณหภูมิ
Abstract
The objective of this research was to study the effect of extraction conditions on the properties of pectin
from cocoa shell by varying temperatures (60°C, 70°C, and 80°C) and pH values (acidic = pH 4.0 and alkaline
= pH 10.0). The extraction was performed by shaking water bath for 1 hr with the speed of 150 rpm. The results
showed that the yield of pectin, the degree of esterification and galacturonic acid content were in range of
3.50–7.78%, 50.73–84.07% and 15.15–35.70 µg/mL, respectively. The extraction conditions at 70°C and pH 4.0
exhibited the highest yield of pectin (7.78%) with the degree of esterification and content of galacturonic acid
equal to 75.83% and 25.15 µg/mL, respectively.
Keywords: Cocoa shell, Pectin, pH value, Temperature
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คํานํา
เปลือกโกโก้เป็ นวัสดุเหลือทิง้ จากกระบวนการแปรรู ปจากอุตสาหกรรมโกโก้ ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจาก
เปลือกโกโก้ถกู ใช้เป็ นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเสริมคุณค่าทางอาหาร (Jozinovi et al., 2017) ในเปลือกโกโก้มีเพกทินซึง่
เป็ นใยอาหารที่ละลายในนํา้ และเป็ นใยอาหารที่พบในปริมาณมากที่สดุ ในเปลือกโกโก้ (Redgwell et al., 2003) นอกจากนีเ้ พกทิน
ยังจัดเป็ นพรีไบโอติกประเภทหนึ่งและนิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ใช้เป็ นสารทําให้ขน้ หนืด และใช้เป็ น edible fiber ในรู ป
ของอาหารเสริมสุขภาพ ซึ่งช่ วยลดคอเลสเตอรอลและระดับนํา้ ตาลในเลือดได้ (ชวนิ ฏฐ์ และคณะ, 2548) งานวิ จัยนีจ้ ึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการสกัดเพกทินจากเปลือกโกโก้ ซึ่งได้แก่ อุณหภูมิที่ใช้ในการสกัดและค่า pH ของ
สารละลายที่ใช้ในการสกัด เพื่อให้ได้ปริมาณเพกทินสูงสุด และสมบัติของเพกทินที่เหมาะสมต่อการนําไปใช้ประโยชน์ตอ่ ไป
อุปกรณ์และวิธีการ
สารเคมีทใี่ ช้
0.1 M กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid, HCl)
0.1 M โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide, NaOH)
0.05 M NaOH
95% เอทานอล (ethanol)
ฟี นอล์ฟทาลีน (phenolphthalein)
กรดซัลฟิ วริกเข้มข้น (concentrated sulfuric acid)
สารละลายคาร์บาซอล (carbazole solution)
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (sodium hypochlorite solution)
การเตรียมตัวอย่างเปลือกโกโก้
ใช้เปลือกโกโก้สายพันธุช์ ุมพร 1 จากจังหวัดน่าน โดยล้างเปลือกโกโก้ดว้ ยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 200 ppm
และอบแห้งที่อณ
ุ หภูมิ 60°C เป็ นเวลา 48 hr บดตัวอย่างให้มีขนาดเล็กลงด้วยเครื่องบด และผ่านตะแกรงร่อนขนาด 50 mesh
เก็บตัวอย่างในถุงอลูมิเนียมฟอยด์ลามิเนตภายใต้ภาวะสุญญากาศ จากนัน้ เก็บตัวอย่างผงเปลือกโกโก้แห้งที่อณ
ุ หภูมิ -40°C
ก่อนใช้ในการทดลองขัน้ ต่อไป
การสกัดเพกทินจากเปลือกโกโก้
ใช้นาํ้ ปรับกรด (acidified water) ที่แปรค่า pH ให้อยู่ทงั้ ช่วงกรด คือ pH 4.0 และเบส คือ pH 10.0 เพื่อศึกษาภาวะการ
สกัดในสารละลายกรดและสารละลายเบสต่อปริมาณและสมบัติของเพกทินที่สกัดได้ โดยใช้ 0.1 M HCI และ 0.1 M NaOH
ตามลําดับ แปรอุณหภูมิ 3 ระดับ ได้แก่ 60°C 70°C และ 80°C และควบคุมภาวะการสกัดด้วยความเร็วรอบในการสกัด 150
rpm เป็ นเวลา 1 hr
ชั่งนํา้ หนักเปลือกโกโก้ 10 g ใส่ลงในนํา้ กลั่นปริมาตร 200 mL (อัตราส่วน 1:20 g/mL) ปรับค่า pH ตามที่กาํ หนดด้วย
HCl หรือ NaOH และสกัดเพกทิ นภายใต้ภาวะที่ก ําหนด จากนัน้ ปั่ นเหวี่ยงสารละลายเพกทิ นที่ สกัดได้ ด้วยความเร็วรอบ
8,000 rpm ที่อณ
ุ หภูมิ 4°C เป็ นเวลา 15 min แยกส่วน supernatant ออกมาเติม 95% เอทานอลในอัตราส่วน 2:1 v/v ผสมให้เข้า
กันและวางทิง้ ไว้ เป็ นเวลา 2 hr แยกตะกอนเพกทินโดยการปั่ นเหวี่ยงด้วยความเร็วรอบ 8,000 rpm ที่อณ
ุ หภูมิ 4°C เป็ นเวลา 15
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min ล้างตะกอนเพกทินที่ได้ดว้ ย 95% เอทานอล จํานวน 3 ครัง้ และอบแห้งที่ 50°C โดยใช้ vacuum dryer จากนัน้ บดเพกทิน
อบแห้ง และร่อนผ่านตะแกรงขนาด 50 mesh ตามลําดับ
การวิเคราะห์สมบัตขิ องเพกทินทีส่ กัดได้
ร้อยละของเพกทิน (%yield)
คํานวณปริมาณเพกทินที่สกัดได้จากเปลือกโกโก้ โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างผงเปลือกโกโก้แห้ง ตาม Equation 1
ร้อยละของเพกทิน = (

นํา้ หนักเพกทินแห้ง (g)
นํา้ หนักผงเปลือกโกโก้แห้ง (g)

) × 100

(1)

Degree of esterification (%DE) ตามวิธีของ Kazemi et al. (2019) และ Pasandide et al. (2018)
ชั่งนํา้ หนักเพกทิน 20 mg เติมเอทานอล 2 mL และนํา้ ปราศจากไอออน (deionized water) 20 mL กวนจนเพกทิน
ละลาย และเติม phenolphthalein 3-5 หยด จากนัน้ ไทเทรตสารละลายเพกทินด้วย 0.1 M NaOH จนกระทั่งสารละลายเพกทิน
เป็ นสีชมพู (ปริมาตร NaOH ที่ใช้ คือ V1) เติม 0.1 M NaOH ปริมาตร 10 mL ซึ่งสารละลายจะมีสีชมพูเข้มขึน้ กวนสารละลาย
เป็ นเวลา 20 min จากนัน้ เติม 0.1 M HCl ปริมาตร 10 mL เพื่อให้สารละลายเปลีย่ นจากสีชมพูเป็ นไม่มีสี และไทเทรตอีกครัง้ ด้วย
0.1 M NaOH จนกระทั่งสารละลายเพกทินเป็ นสีชมพูอีกครัง้ (ปริมาตร NaOH ที่ใช้ คือ V2) และคํานวณ %DE ตาม Equation 2
%DE = (

V2
V2 + V1

) × 100

(2)

Galacturonic acid (GlaA) content ตามวิธีของ Yu et al. (2021) และองอาจ (2553)
ชั่งนํา้ หนักเพกทิน 0.1 g ผสมกับ 0.05 M NaOH ใส่ลงในขวดปรับปริมาตรขนาด 100 mL ปรับปริมาตรเป็ น 100 mL
ด้วย 0.05 M NaOH ผสมให้เข้ากัน และวางทิง้ ไว้ 30 min จากนัน้ ปิ เปตต์สารละลายเพกทิน ปริมาตร 10 mL แล้วเจือจางด้วยนํา้
กลั่นจนมีปริมาตร 100 mL ปิ เปตต์สารละลายเจือจางใส่ลงในหลอดทดลอง 3 หลอด ๆ ละ 2 mL เติมสารละลาย คาร์บาซอลเข้ม
ข้น 0.1% ลงในหลอดทดลอง หลอดละ 1 mL และเติมสารละลายกรดซัลฟิ วริกเข้มข้น ปริมาตร 12 mL ผสมให้เข้ากัน และวางทิง้ ไว้
25 min จากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (spectrophotometer) ที่ ความยาวคลื่น 525 nm เพื่ อ
เปรียบเทียบปริมาณกรดกาแลคทูโรนิกจากกราฟมาตรฐาน
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการศึกษาผลของอุณหภูมิและค่า pH ต่อสมบัติของเพกทินจากเปลือกโกโก้พบว่า ปริมาณเพกทินอยู่ในช่วง
3.50–7.78% โดยเมื่ อเพิ่ มอุณหภูมิ ในการสกัดจาก 60 เป็ น 70°C ปริมาณเพกทิ นที่ สกัดได้มี ค่าเพิ่ มขึ น้ อย่างมี นัยสําคัญ
(p ≤ 0.05) ดังแสดงใน Fig. 1 เนื่องจากความร้อนที่สงู ขึน้ ช่วยในการละลายของเพกทินและส่วนประกอบอื่นๆ ของเพกทินที่อยู่ใน
ผนังเซลล์ของพืช เช่น โปรโทเพกทิน (protopectin) ส่งผลให้ปริมาณเพกทินที่สกัดได้มีคา่ เพิ่มขึน้ (Greve et al., 1994) นอกจากนี ้
ในภาวะที่อณ
ุ หภูมิต่าํ อาจไม่เพียงพอต่อการไฮโดรไลซิส (hydrolysis) ของโปรโทเพกทิน ซึง่ เป็ นรูปแบบของเพกทินที่ไม่ละลายนํา้
(El-Nawawi and Shehata, 1987) ในขณะที่ การสกัดเพกทิ นที่ อุณหภูมิ 80°C พบว่ า ปริ มาณเพกทิ นที่ สกัดได้มี ค่ าลดลง
อย่างมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) เนื่องจากการสกัดที่อุณหภูมิสูงมากเกิ นไปสามารถกระตุน้ การไฮโดรไลซิ สของเพกทิ นไปเป็ น
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นํา้ ตาลสายสัน้ ซึ่งไม่สามารถตกตะกอนโดยใช้เอทานอล ส่งผลให้ปริมาณเพกทินที่สกัดได้มีค่าลดลง (Canteri-Schemin et al.,
2005)
การศึกษาผลของค่า pH ต่อปริมาณเพกทินที่สกัดจากเปลือกโกโก้พบว่า การสกัดด้วยสารละลาย pH 4.0 ได้ปริมาณ
เพกทินสูงกว่า pH 10.0 ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ojeda et al. (2016) โดยระบุว่า ปริมาณเพกทินที่สงู ขึน้
เมื่อค่า pH ของสารละลายที่ใช้สกัดลดลงหรือมีความเป็ นกรดสูงขึน้ อาจสัมพันธ์กับการไฮโดรไลซิสที่เพิ่มขึน้ ในพันธะของ
โปรโทเพกทิ น ซึ่ งเปลี่ ยนเป็ นเพกทิ นที่ สามารถละลายนํ้าได้ นอกจากนี ก้ ารใช้ความร้อนร่วมกับสารละลายที่ เป็ นกรด
ช่วยสลายพันธะไฮโดรเจน (hydrogen bond) และพันธะเอสเทอร์ (ester bond) ที่เชื่อมระหว่างเพกทินกับผนังเซลล์ และเพิ่ม
อัตราการแพร่และการสกัดเพกทิน (Hamidon and Zaidel, 2017) ส่งผลให้ปริมาณเพกทินที่สกัดได้มีคา่ เพิ่มขึน้

Fig. 1 Effect of temperature and pH on the yield of pectin extracted from cocoa shell
นอกจากนีจ้ ากการศึกษาผลของอุณหภูมิและค่า pH ต่อสมบัติของเพกทินที่สกัดจากเปลือกโกโก้พบว่า การสกัด
ที่ภาวะแตกต่างกัน ส่งผลให้ระดับของเอสเทอริฟิเคชันมีค่าต่างกัน ดังแสดงใน Fig. 2 ซึ่งระดับของเอสเทอริฟิเคชันแสดงถึง
ปริมาณหมู่เมทอกซิล (methoxyl group) ที่ เป็ นองค์ประกอบของเพกทิ น โดยทั่วไปเพกทิ นสามารถแบ่งประเภทได้ 2 ชนิ ด
คือ high methoxyl (HM) pectin ที่มีระดับของเอสเทอริฟิเคชันมากกว่า 50% และ low methoxyl (LM) pectin ที่มีระดับของ
เอสเทอริฟิเคชันตํ่ากว่า 50% โดยเพกทินที่สกัดได้จากเปลือกโกโก้จากทุกภาวะการสกัดมีระดับของเอสเทอริฟิเคชันมากกว่า
50% ดังนัน้ จึงจัดเป็ น HM pectin ซึง่ เป็ นประเภทของเพกทินที่มีความคงตัวและมีความหนืดสูง และไม่จาํ เป็ นต้องใช้ไอออนของ
โลหะหนักในการเกิดเจล (องอาจ, 2553) โดยเพกทินจากการสกัดด้วยภาวะกรด (pH 4.0) มีระดับของเอสเทอริฟิเคชันสูงกว่า
การสกัดที่ภาวะเบส (pH 10.0) อย่างมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) เนื่องจากในภาวะเบสสามารถเร่งการเกิดการสลายหมู่เอสเทอร์
(de-esterification) ส่งผลให้เพกทินที่สกัดได้มีระดับของเอสเทอริฟิเคชันตํ่า (Yu et al., 2021)
กรดกาแลคทูโรนิกมีโครงสร้างเป็ นสายตรง (linear chain) ซึ่งเป็ นองค์ประกอบหลักของโมเลกุลเพกทิน (Mohnen,
2008) การใช้ภาวะการสกัดที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิกของโมเลกุลเพกทินที่สกัดได้มีคา่ ต่างกัน เนื่องจาก
โมเลกุลเพกทินถูกทําลายในระหว่างกระบวนการสกัดมากน้อยต่างกัน (องอาจ, 2553) จาก Fig. 3 พบว่า เพกทินที่สกัดได้จาก
เปลือกโกโก้ทุกภาวะการสกัดมีองค์ประกอบของกรดกาแลคทูโรนิกอยู่ในช่วง 14.96–35.70 µg/mL และการสกัดที่อุณหภูมิ
70°C และ 80°C พบว่า เพกทินที่ได้จากการสกัดที่ภาวะเบส (pH 10.0) มีปริมาณกรดกาแลคทูโรนิกของโมเลกุลเพกทินลดลง
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จากการสกัดที่ ภาวะกรด (pH 4.0) อย่างมี นัยสําคัญ (p ≤ 0.05) โดยลดลงจากช่ วง 70.20–75.83 เป็ น 50.73–55.67 µg/mL
เนื่องจากการสกัดเพกทินในภาวะเบสก่อให้เกิดปฏิกิรยิ า β-elimination ซึง่ เป็ นหนึง่ ในกลไกการย่อยสลายเพกทิน และปฏิกิรยิ านี ้
สามารถตัดฮอโมกาแลคทูโรแนน (homogalacturonan) ที่เป็ นแกนหลักของโมเลกุลเพกทินให้กลายเป็ นโอลิโกเมอร์ของพอลิกา
แลคทูโรนิกและ rhamnogalacturonan I (RG-I) ซึ่งไม่สามารถตรวจวัดได้ที่ความยาวคลื่นสําหรับการตรวจวัดกรดกาแลคทูโรนิ
กส่งผลให้ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิกที่วดั ได้มีคา่ ลดลง (Fracasso et al., 2018)

Fig. 2 Effect of temperature and pH on the degree of esterification (%DE) of pectin extracted from cocoa shell

Fig. 3 Effect of temperature and pH on galacturonic acid content of pectin extracted from cocoa shell
สรุ ป
การสกัดเพกทินจากเปลือกโกโก้โดยใช้อณ
ุ หภูมิและค่า pH ต่างกัน ส่งผลให้ปริมาณเพกทิน ระดับของเอสเทอริฟิเคชัน
และกรดกาแลคทูโรนิกของเพกทินที่สกัดได้มีคา่ ต่างกัน โดยมีคา่ ในช่วง 3.50–7.78%, 50.73–84.07% และ 15.15–35.70 µg/mL
ตามลําดับ และภาวะในการสกัดที่ได้ปริมาณเพกทินสูง คือ การสกัดที่อณ
ุ หภูมิ 70°C และค่า pH 4.0 โดยสกัดได้ปริมาณเพกทิน
7.78% ที่มีระดับของเอสเทอริฟิเคชัน 75.83% และมีปริมาณกรดกาแลคทูโรนิก 25.15 µg/mL นอกจากนีเ้ พกทินที่ สกัดได้
จากเปลือกโกโก้จัดเป็ น HM pectin เนื่องจากมีระดับของเอสเทอริฟิเคชันสูงกว่า 50% และการใช้อุณหภูมิในการสกัดที่สงู ขึน้
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ร่วมกับการใช้กรดในการสกัด ส่งผลให้ได้ปริมาณเพกทินเพิ่มมากขึน้ อย่างไรก็ ตามการใช้อุณหภูมิในการสกัดที่สูงเกินไป
เพกทิ นสามารถถูกไฮโดรไลซ์ไปเป็ นนํ้าตาลสายสั้น ส่งผลให้ปริ มาณเพกทิ นที่ สกัดได้มี ค่ าลดลง ดังนั้นการเลือกภาวะ
ในการสกั ด เพกทิ น ที่ เหมาะสม ส่ ง ผลให้ไ ด้ป ริ ม าณและสมบั ติ ของเพกทิ น ที่ เ หมาะสมต่ อ การนําไปใช้ป ระโยชน์ใน
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ผลของการอบแห้งต่อปริมาณไซยาไนด์ในมันสําปะหลัง
Effect of drying on cyanide content in cassava
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บทคัดย่อ
การผลิตแป้งมันสําปะหลังในปั จจุบนั โดยการโม่เปี ยก ซึง่ มีการใช้นาํ้ และทําให้เกิดนํา้ เสียปริมาณมาก การโม่แห้ง
เป็ นทางเลือกที่มีการใช้นาํ้ น้อย แต่มีขอ้ จํากัดคือไม่สามารถกําจัดไซยาไนด์ได้ตามมาตรฐาน งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของอุณหภูมิที่ใช้อบแห้งต่อปริมาณไซยาไนด์ในมันสําปะหลัง และศึกษาสมบัติของแป้งมันสําปะหลังโม่แห้ง จาก
การทดลองอบแห้งที่ 60°C 70°C และ 80°C พบว่ามันสําปะหลังมีไซยาไนด์เพิ่มขึน้ ในช่วง 40 นาทีแรก และลดลงในช่วง
หลังของการอบแห้ง โดยการอบแห้งที่ 80°C นาน 240 นาที ทําให้ปริมาณไซยาไนด์ในมันสําปะหลังลดลงตัง้ แต่รอ้ ยละ 54
ถึงร้อยละ 78 ของปริมาณไซยาไนด์ตงั้ ต้น (ฐานแห้ง) แต่การลดลงดังกล่าวยังไม่ทาํ ให้แป้งมันสําปะหลังโม่แห้งมีปริมาณ
ไซยาไนด์ต่าํ กว่ามาตรฐาน นอกจากนีพ้ บว่าแป้งมันสําปะหลังโม่แห้งมีความสามารถในการจับนํา้ กําลังการพองตัว การ
ละลาย และความหนืดสูงสุดสูงกว่าแป้งมันสําปะหลังที่ผลิตจากกระบวนการโม่เปี ยก
คําสําคัญ: ไซยาไนด์, แป้งมันสําปะหลัง, โม่เปี ยก, โม่แห้ง, อบแห้ง
Abstract
The current cassava starch production is done by wet milling, which utilizes a substantial amount of
water and causes a large amount of wastewater. Dry milling is an alternative method with low water
consumption. The limitation of the dry milling method is that it cannot reduce the level of cyanide content to
comply with the standard. This research aimed to study the effect of drying temperature on the change of
cyanide content in cassava before milling. The experiment was carried out by drying at 3 different temperatures,
at 60, 70 and 80°C, and cyanide content in cassava was monitored during drying. It was found that cassava
had increased cyanide during the first 40 minutes of drying, and cyanide was reduced in the latter part of
drying. Drying at 80 °C for 240 minutes resulted in a reduction in the cyanide content of cassava from 54% to
78% (dry basis). However, this reduction did not result in starch that complies with standard cyanide content in
cassava starch. The swelling capacity, solubility and peak viscosity of dry-milled cassava flour were higher than
the cassava starch produced by wet milling.
Keywords: Cassava flour, Cyanide, Dry milling, Drying, Wet milling
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คํานํา
อุตสาหกรรมมันสําปะหลัง นับเป็ นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมเกษตรที่สาํ คัญของประเทศไทย โดยส่วนหัวหรือรากมัน
สําปะหลัง นิยมนํามาแปรรู ปเป็ นสตาร์ชมัน สําปะหลัง (cassava starch) หรือเรียกว่าแป้งมันสําปะหลัง ซึ่งสามารถ
นําไปใช้เป็ นแหล่งคาร์โบไฮเดรตในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ หรือนําไปทําสตาร์ชดัดแปร นํา้ เชื่อมกลูโคส มอลโทเดกซ์ทริน
เป็ นต้น
ไซยาโนเจนิกไกลโคไซด์ (cyanogenic glycosides) คือ ไซยาไนด์ที่เชื่อมกับโมเลกุลแป้ง พบในทุกส่วนของมัน
สํา ปะหลัง ซึ่ ง มี ร ายงานว่ า ไม่ มี พิ ษ แต่ เ มื่ อ มี ก ารทํา ให้เ นื อ้ เยื่ อ พื ช เสี ย หาย เช่ น กระบวนการแปรรู ป สารในกลุ่ม
ไซยาโนเจนิกไกลโคไซด์จะถูกย่อยโดยเอนไซม์ลินามาเรส (linamarase) ทําให้เกิดไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) ซึ่งเป็ นพิษ
นอกจากไซยาโนเจนิกไกลโคไซด์ ในมันสําปะหลังยังมีไซยาไนด์ในรู ปอื่นๆ ได้แก่ ไซยาโนไฮดริน (cyanohydrin) เป็ น
ไซยาไนด์ที่เชื่อมต่อกับโมเลกุลอื่นที่ไม่ใช่แป้ง และไซยาไนด์อิสระ (free cyanide) ซึ่งจะอยู่ในรู ปกรดไฮโดรเจนไซยาไนด์
กระบวนการแปรรู ปโดยการโม่เปี ยกสามารถกําจัดสารประกอบไซยาไนด์ได้ โดยมีไซยาไนด์อยู่ในระดับที่ไม่เป็ นอันตราย
ต่อผูบ้ ริโภค โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมแป้งมันสําปะหลังกําหนดให้แป้งมันสําปะหลังมีปริมาณไซยาไนด์ไม่เกิน
10 มิ ล ลิ ก รัม /กิ โ ลกรัม ของนํ้า หนัก แห้ง (Cardoso et al., 2005; Food and Agriculture Organization/World Health
Organization, 1991)
ในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสําปะหลัง ทําได้โดยใช้วิธีการโม่แบบเปี ยก (Wet-milling) โดยการโม่จะเป็ นการ
สกัดแป้งออกจากหัวมัน ซึ่งวิธีนีส้ ามารถลดปริมาณไซยาไนด์ในแป้งมันสําปะหลังจนถึงระดับที่ไม่เป็ นอันตรายต่อการ
บริโภค แต่วิธีการโม่เปี ยกนีม้ ีการใช้นาํ้ ในกระบวนการผลิตมาก ทําให้เกิดนํา้ เสียจากการผลิตมากตามไปด้วย ส่งผลต่อ
ต้นทุนทัง้ ในเรือ่ งปริมาณนํา้ และการบําบัดของเสีย ส่วนวิธีการโม่แห้ง (dry-milling) เป็ นอีกวิธีหนึง่ ที่ไม่มีการใช้นาํ้ ในระบบ
การผลิต ทําให้สามารถประหยัดต้นทุนและพลังงานได้ อีกทัง้ ยังช่วยลดภาระในการบําบัดนํา้ เสียจากกระบวนการโม่เปี ยก
แต่การโม่แห้งอาจจะทําให้ผลิตภัณฑ์สดุ ท้ายมีปริมาณไซยาไนด์สงู เกินมาตรฐาน โดยรายงานของ Ginting และ Widodo
(2013) พบว่าการให้ความร้อนที่อณ
ุ หภูมิ 70°C ส่งผลให้ปริมาณไซยาไนด์ลดลงจาก 85 เป็ น 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทัง้ นี ้
ยังไม่พบว่ามีการศึกษาผลของระดับอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งต่อการเปลีย่ นแปลงปริมาณไซยาไนด์ในมันสําปะหลัง
งานวิจยั นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งต่อปริมาณไซยาไนด์ในมันสําปะหลังเพือ่
ใช้ผลิตเป็ นแป้งมันสําปะหลังโม่แห้ง เพื่อเป็ นประโยชน์ในการกําหนดอุณหภูมิและเวลาในการอบแห้งที่จะลดปริมาณ
ไซยาไนด์ในแป้งมันสําปะหลังให้อยูใ่ นระดับที่ไม่เป็ นอันตราย
อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมมันสาํ ปะหลัง
นํามันสําปะหลังสดมาล้างทําความสะอาด ปอกเปลือก และหั่นเป็ นสี่เหลี่ยมจัตรุ สั ขนาด 0.5 เซนติเมตร × 0.5
เซนติเมตร × 0.5 เซนติเมตร และนําเนือ้ มันสําปะหลังที่ได้มาอบแห้งโดยใช้ตูอ้ บลมร้อนที่อณ
ุ หภูมิแตกต่างกัน 3 ระดับ
ได้แก่ 60°C, 70°C และ 80°C ตรวจสอบค่ากิจกรรมของนํา้ ของมันสําปะหลังอบแห้งโดยใช้เครื่องวัดกิจกรรมของนํา้ โดย
ควรมีคา่ ไม่เกิน 0.6 ติดตามปริมาณไฮโดรเจนไซยาไนด์ในสําปะหลังในระหว่างการอบแห้ง จากนัน้ นํามันสําปะหลังอบแห้ง
ที่ได้มาโม่ และร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 100 mesh เก็บแป้งที่ได้ในถุงปิ ดสนิท แล้วนําไปวิเคราะห์สมบัติต่างๆ ได้แก่
ปริมาณไซยาไนด์ ความสามารถในการจับนํา้ กําลังการพองตัว การละลาย ความชืน้ สมบัติการเกิดเพสต์ และสี
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การหาปริมาณไซยาไนด์
ชั่งตัวอย่าง 0.3 กรัม จากนัน้ เติมสารละลายที่ใช้สกัด 1 มิลลิลิตร นําไปต้มในนํา้ อุณหภูมิ 50°C เป็ นเวลา 1
ชั่วโมง แล้วนําไปปั่ นเหวี่ยงที่ 9000 g ที่อณ
ุ หภูมิ 4°C เป็ นเวลา 15 นาที ปิ เปตสารละลายส่วนใสมา 0.1 มิลลิลติ ร แล้วเติม
สารละลายบัฟเฟอร์ pH 4.0 ปริมาตร 3.9 มิลลิลติ ร และ Chloromine-T เข้มข้น 0.5% ปริมาตร 0.2 มิลลิลติ ร นําไปแช่เย็น
5 นาที แล้วเติม pyridine/pyrazolone 0.8 มิลลิลิตร วางทิง้ ไว้ในอุณหภูมิหอ้ ง 90 นาที แล้วนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
620 นาโนเมตร และคํานวณปริมาณไซยาไนด์ตาม Equation 1
Cyanide concentration (ppm) =

volume×Abs×10
Abs of 1 µg HCN × weight of sample

(1)

ความสามารถในการจับนา้ํ (Water binding capacity)
ชั่งตัวอย่าง 1 กรัม ใส่ในหลอดทดลอง เติมนํา้ กลั่น 15 มิลลิลิตร นําหลอดไปเขย่าใน shaking water bath ที่
ควบคุมอุณหภูมิที่ 30°C เป็ นเวลา 30 นาที จากนัน้ นําไปปั่ นเหวี่ยงที่ 9000 g เป็ นเวลา 15 นาที ชั่งนํา้ หนักตะกอนแป้ง
และคํานวณค่าความสามารถในการจับนํา้ ตาม Equation 2
Water binding capacity =

weight of residual - weight of sample
weight of sample

(2)

กาํ ลังการพองตัว (Swelling power) และการละลาย (Solubility)
ชั่งตัวอย่าง 0.5 กรัม เติมนํา้ กลั่น 15 มิลลิลติ ร นําไปต้มใน shaking water bath ที่ควบคุมอุณหภูมิที่ 60, 70, 80
และ 90°C โดยเขย่าตลอดเวลา เป็ นเวลา 30 นาที แล้วนําไปปั่ นเหวี่ยงที่ 9000 g เป็ นเวลา 15 นาที ชั่งนํา้ หนักตะกอนแป้ง
นําสารละลายส่วนใสไปอบแห้งที่ 105°C แล้วนํามาชั่งนํา้ หนัก คํานวณกําลังการพองตัว และการละลายตาม Equation 3
และ 4
Swelling power (g/g) =
Solubility (%) =

weight of sedimental paste
weight of sample × [(100-solubility)/100]

weight of soluble starch × 100
weight of sample

(3)
(4)

ความชืน้
วิเคราะห์ความชืน้ ของตัวอย่างโดยการอบด้วยลมร้อนที่ 105°C จนนํา้ หนักคงที่ตามวิธีของ AOAC (2005)
สมบัตกิ ารเกิดเพสต์ (Pasting properties)
วัดสมบัติการเกิดเพสต์โดยใช้เครื่อง Rapid visco analyzer (RVA) ใช้ standard profile AACC (2000) บันทึก
อุณหภูมิที่นาํ้ แป้งเกิดเจลานิไนซ์เซชัน (pasting temperature) เวลาที่เกิดความหนืดสูงสุด (peak time) ความหนืดสูงสุด
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(peak viscosity) ความหนืดตํ่าสุด (trough viscosity) ผลต่างความหนืดสูงสุดกับตํ่าสุด (breakdown) การคืนตัวของ
สตาร์ช (setback) และความหนืดสุดท้าย (final viscosity)
ค่าสี
วัดค่าสีโดยใช้เครื่อง colorimeter โดยวัดเป็ นค่า L* a* b* และคํานวณค่าดัชนีความขาว (whiteness index)
ตาม Equation 5
Whiteness index = √(100-L*)2 + (a*)2 + (b*)2

(5)

การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติ
ใช้แ ผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ทดลอง 3 ซํา้ วิ เ คราะห์ค วามแปรปรวน
(Analysis of variance, ANOVA) ด้วยโปรแกรม IBM SPSS Statistics Software Version 22 และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ด้วย Duncan's New Multiple Range Test (DNMRT) ระบุความแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p < 0.05)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การศึกษาผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งมันสําปะหลังต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณไซยาไนด์ โดยแปร
อุณหภูมิ 3 ระดับ ได้แก่ 60°C, 70°C และ 80°C พบว่าการอบแห้งในช่วง 40 นาทีแรกส่งผลให้ปริมาณไซยาไนด์เพิ่มขึน้
ส่วนการอบแห้งตัง้ แต่นาทีที่ 40 เป็ นต้นไปส่งผลให้ปริมาณไซยาไนด์ลดลง (Fig. 1) ค่าคงที่อตั ราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ไซยาไนด์ในระหว่างการอบแห้ง (k) ทัง้ 2 ช่วง แสดงใน Table 1
ผลการเพิ่มขึน้ ของไซยาไนด์ในมันสําปะหลังที่ช่วง 0–40 นาที ของการอบแห้งแสดงใน Fig. 1(A) โดยการเพิ่มขึน้
ของไซยาไนด์ในระหว่างการอบแห้งช่วง 40 นาทีแรกเป็ นไปตามปฏิกิริยาอันดับที่หนึ่ง นั่นคืออัตราการเกิดปฏิกิรยิ าขึน้ อยู่
กับความเข้มข้นของสารตัง้ ต้นยกกําลังหนึง่ โดยอุณหภูมิการอบแห้ง ได้แก่ 60°C, 70°C และ 80°C มีคา่ k เท่ากับ 0.0190,
0.0178 และ 0.0140 ppm/min ตามลําดับ โดยค่า k ของอุณหภูมิ 60°C มีค่ามากที่สดุ รองลงมาคือที่ 70°C และ 80°C
ตามลําดับ โดยปกติแล้วไซยาไนด์ในมันสําปะหลังจะอยู่ในรู ป ไซยาโนเจนิก ไกลโคไซด์ (cyanogenic glycoside) ซึ่ง
เรีย กว่า ลิน ามาริน (linamarin) เมื่อ มี การกระทําให้เ นือ้ เยื่อ พื ชเสียหายจะทํา ให้เกิ ดการย่อ ยของเอนไซม์ลิน ามาเรส
(linamarase) ทําให้ไซยาโนเจนิกไกลโคไซด์เปลี่ยนรู ปไปเป็ นไซยาโนไฮดริน (cyanohydrin) และถูกเอนไซม์ไฮดรอกซีไน
ไตรไลเอส (hydroxynitrile lyase) ย่อ ยต่อ จนกลายเป็ น ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) ทั้ง นี น้ อกจากการเปลี่ย นรู ป ของ
ไซยาไนด์โดยใช้เอนไซม์แล้ว ในขัน้ การเปลี่ยนจากไซยาโนไฮดรินไปเป็ นไฮโดรเจนไซยาไนด์สามารถเกิดขึน้ เองได้โดยไม่
ต้องใช้เอนไซม์ถา้ อยู่ในสภาวะที่มีค่า pH เท่ากับ 5 หรือที่อณ
ุ หภูมิในช่วง 50–60°C จะช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงนี ้ ทัง้ นีไ้ ซ
ยาโนเจนิกไกลโคไซด์ไม่สามารถระเหยออกจากมันสําปะหลังได้เอง จึงต้องทําให้เกิดการเปลีย่ นไปเป็ นไฮโดรเจนไซยาไนด์
จึงจะสามารถระเหยและกําจัดไซยาไนด์ออกจากมันสําปะหลังได้ (Szabo et al., 2010) ทัง้ นีใ้ นการเตรียมมันสําปะหลังจะ
ปอกเปลือกและหั่นเป็ นสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ทําให้มีเนือ้ เยื่อพืชบางส่วนถูกทําลายและเกิดการเปลีย่ นแปลงโดยเอนไซม์แล้วส่วน
หนึ่ง และเมื่อนําไปอบแห้ง การให้ความร้อนจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนไซยาโนไฮดรินไปเป็ นไฮโดรเจนไซยาไนด์และระเหย
ออกไปในที่สดุ โดยการที่ใช้อณ
ุ หภูมิอบแห้งที่ 60°C สามารถทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของไซยาไนด์ได้มากที่สดุ เนื่องจาก
เป็ นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ใช้ในการเปลี่ยนไซยาโนไฮดรินไปเป็ นไฮโดรเจนไซยาไนด์ โดยในช่วงแรกจะเกิดการถ่ายโอน
ความร้อนจากลมร้อนเข้าสู่มันสําปะหลัง ทําให้มนั สําปะหลังมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึน้ เพื่อใช้ระเหยนํา้ อุณหภูมิที่เพิ่มขึน้
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ช่วงแรกจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของไซยาโนไฮดรินกลายเป็ นไฮโดรเจนไซยาไนด์ ทําให้ไซยาไนด์ในช่วงแรกเกิดการ
เพิ่มขึน้ ค่า k ที่ลดลงตามอุณหภูมิอบแห้งแสดงให้เห็นว่าอัตราการเพิ่มขึน้ ของไฮโดรเจนไซยาไนด์ในตัวอย่างลดลงตาม
อุณหภูมิ ซึง่ อาจจะเกิดเนือ่ งจากไฮโดรเจนไซยาไนด์ระเหยได้มากขึน้ เมื่ออุณหภูมิสงู ขึน้
การลดลงของไซยาไนด์ในช่วงหลังของการอบแห้งที่เวลา 40–240 นาที แสดงใน Fig. 1(B) โดยการลดลงของ
ปริมาณไซยาไนด์เป็ นไปตามปฏิกิรยิ าอันดับที่สอง กล่าวคืออัตราการเกิดปฏิกิรยิ าแปรผันตามความเข้มข้นของสารตัง้ ต้น
ยกกํา ลัง สอง มี ค่ า k เท่ า กับ 0.0032, 0.0047 และ 0.0040 ppm/min ที่ อุณ หภูมิ ก ารอบแห้ง 60°C, 70°C และ 80°C
ตามลําดับ โดยการลดลงของไซยาไนด์ในช่วงหลังมาจากการที่อณ
ุ หภูมิที่สงู พอที่จะทําให้เกิดการระเหยและสลายตัวของ
ไฮโดรเจนไซยาไนด์ที่เกิดขึน้ ซึง่ อุณหภูมิที่สามารถระเหยไฮโดรเจนไซยาไนด์ได้คือตัง้ แต่ 25.6°C และจะระเหยได้ดีขึน้ เมื่อ
อุณหภูมสิ งู ขึน้
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Fig. 1 Removal of cyanide from cassava at different drying temperatures (60°C, 70°C and 80°C). Exponential
decay equations are shown: (A) Cyanide development at 0–40 min; (B) Cyanide degradation at 40–240 min
Table 1 k-value and R2 of cyanide development at 0–40 and degradation at 40–240 min
Cyanide development at 0–40 min
Cyanide degradation at 40–240 min
Samples
kns (ppm/min)
R2
kns (ppm/min)
R2
Flour (60°C)
0.0190±0.0117
0.8307–0.9446
0.0032±0.0028
0.7514–0.8763
Flour (70°C)
0.0178±0.0083
0.9701–0.9995
0.0047±0.0012
0.6016–0.9984
Flour (80°C)
0.0140±0.0069
0.8684–0.9066
0.0040±0.0015
0.6232–0.8373
อัตราส่วนของปริมาณไซยาไนด์หลังอบแห้งต่อไซยาไนด์เริม่ ต้นแสดงใน Fig. 2 โดยอุณหภูมิของการอบแห้งมีผล
ต่อปริมาณไซยาไนด์ในผลิตภัณฑ์สดุ ท้ายอย่างไม่มีนยั สําคัญ (p > 0.05) แต่มีแนวโน้มของการลดลงของปริมาณไซยาไนด์
ตามอุณหภูมิในการอบแห้ง
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Fig. 2 HCN concentration ratio of dry-milled cassava flour at different drying temperatures (60°C, 70°C and
80°C)
ความสามารถในการจับนํา้ ของสตาร์ชมันสําปะหลังที่เป็ นแป้งที่ได้จากการโม่เปี ยกซึ่งใช้เป็ นตัวอย่างควบคุม
เปรี ย บเที ย บกับ แป้ ง มัน สํา ปะหลัง ที่ ไ ด้จ ากโม่ แ ห้ง ที่ อ บที่ อุ ณ หภู มิ แ ตกต่ า งกั น พบว่ า แป้ ง มัน สํา ปะหลัง โม่ แ ห้ง มี
ความสามารถในการจับนํา้ มากกว่าสตาร์ชในทุกตัวอย่าง (Fig. 3) ทัง้ นีเ้ นื่องจากแป้งที่ผา่ นการอบแห้งก่อนแล้วนําไปโม่จะ
ได้รบั แรงเฉือนโดยตรง ทําให้มีเม็ดแป้งที่เกิดความเสียหายมากกว่าสตาร์ชที่โม่โดยใช้นาํ้ ซึง่ จะช่วยรองรับแรงกระแทกได้
มากกว่า โดยแป้งที่มีความเสียหายอาจทําให้โครงสร้างเม็ดแป้งไม่สมบูรณ์จึงสามารถเผยหมู่ไฮดรอกซิลภายในโมเลกุล
แป้งออกมาได้เพิ่มขึน้ ส่งผลให้สามารถจับกับนํา้ ได้เพิ่มขึน้ และเมื่อพิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่เป็ นแป้งมันสําปะหลังโม่แห้ง
พบว่าแป้งที่อบที่อณ
ุ หภูมิสงู ขึน้ มีความสามารถในการจับนํา้ น้อยลง
Water binding capacity

2.00
1.50
1.00

a

ab

Temp 60°C

Temp 70°C

b

c

0.50
0.00
Starch

Temp 80°C

Fig. 3 Water binding capacity of wet-milled cassava starch and dry-milled cassava flour at different drying
temperatures (60°C, 70°C and 80°C)
กําลังการพองตัวของสตาร์ชเทียบกับแป้งมันสําปะหลังโม่แห้งที่อบแห้งที่อณ
ุ หภูมิแตกต่างกัน แสดงใน Fig. 4A
กําลังการพองตัวของแป้งขึน้ กับความสามารถในการจับนํา้ ของโมเลกุลสตาร์ช ซึ่งพบว่าที่อณ
ุ หภูมิ 80°C และ 90°C แป้ง
มันสําปะหลังโม่แห้งมีกาํ ลังการพองตัวสูงกว่าสตาร์ช เนื่องจากแป้งที่ผ่านการโม่แห้งอาจเกิดความเสียหายแก่โครงสร้าง
ของเม็ดสตาร์ช โดยมีรายงานของ Leewatchararongjareon และ Anuntagool (2016) ว่าการโม่แห้งทําลายโครงสร้าง
ผลึกบางส่วนของเม็ดสตาร์ช และเผยหมู่ไฮดรอกซิลที่สามารถจับกับนํา้ ได้มากขึน้ ทําให้แป้งมันสําปะหลังโม่แห้งมีกาํ ลัง
การพองตัวมากกว่า และเมื่อพิจารณาเฉพาะแป้งมันสําปะหลังโม่แห้งที่อบที่อณ
ุ หภูมิแตกต่างกัน พบว่ากําลังการพองตัว
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p > 0.05) ดังนัน้ อุณหภูมิการอบแห้งไม่มีผลต่อการพองตัวของสตาร์ช ค่าการละลาย
แสดงดัง Fig.4B พบว่าแป้งมันสําปะหลังโม่แห้งมีคา่ การละลายสูงกว่าสตาร์ช เนื่องจากแป้งมันสําปะหลังโม่แห้งมีสว่ นเม็ด
สตาร์ชที่เสียหายมากกว่าสตาร์ช จึงทําให้แป้งมันสําปะหลังโม่แห้งสามารถละลายได้ดีกว่าสตาร์ช
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Fig. 4 Swelling power and solubility of wet-milled cassava starch and dry-milled cassava flour at different drying
temperatures (60°C, 70°C and 80°C)
ความชืน้ ของแป้งมันสําปะหลังแสดงใน Fig. 5 พบว่าสตาร์ชที่ได้จากการโม่เปี ยกมีความชืน้ สูงที่สดุ เนื่องจากใน
การโม่เปี ยกจะมีการใช้นาํ้ ในการสกัดแป้ง ทําให้มีความชืน้ ที่เหลืออยู่ในแป้งสูงกว่าแป้งที่ผ่านการโม่แห้งที่ไม่มีการใช้นาํ้
ร่วมกับการโม่
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Fig. 5 Moisture content of wet-milled cassava starch and dry-milled cassava flour at different drying
temperatures (60°C, 70°C and 80°C)
Table 2 แสดงสมบัติการเกิดเพสต์ของสตาร์ชมันสําปะหลังจากการโม่เปี ยกและแป้งมันสําปะหลังโม่แห้ง พบว่า
สตาร์ชมีอณ
ุ หภูมิเริ่มต้นของการเกิดเจลาติไนเซชัน (pasting temperature) ตํ่ากว่าแป้งมันสําปะหลังโม่แห้ง และมีความ
หนืดสูงสุด (peak viscosity) แป้งมันสําปะหลังโม่แห้งมีความหนืดสูงกว่าสตาร์ช เนื่องจากแป้งมันสําปะหลังโม่แ ห้ง
สามารถพองตัวได้ดีกว่าสตาร์ชทําให้มีความหนืดที่สงู กว่าตัวอย่างแป้งมันสําปะหลังโม่แห้งที่ผา่ นการอบแห้งที่อุณหภูมิ
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ต่างกันมีความหนืดสูงสุดไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p > 0.05) ส่วนค่า breakdown บ่งบอกสามารถในการทนต่อ
อุณหภูมิสงู และแรงเฉือน โดยพบว่ามีค่ามากขึน้ ในตัวอย่างแป้งมันสําปะหลังโม่แห้ง แสดงว่าแป้งมันสําปะหลังโม่แห้งมี
ความสามารถในการคงทนต่อแรงเฉือนและความร้อนน้อยลง และค่า setback ซึง่ สัมพันธ์กบั การเกิดรีโทรเกรเดชันพบว่ามี
ค่าลดลงในตัวอย่างแป้งมันสําปะหลังโม่แห้ง
Table 2 Pasting properties of wet-milled cassava starch and dry-milled cassava flour at different drying
temperatures (60°C, 70°C and 80°C)
Samples
Starch
Flour (60°C)
Flour (70°C)
Flour (80°C)

Pasting
temperature
(°C)
71.4c±0.6
75.4a±0.8
74.4b±0.1
74.2b±0.4

Pasting viscosity (cP)

Peak timens
(min)

Peak viscosity

Trough viscosity

Breakdown

Final viscosity

Setback

4.2±0.0
4.1±0.08
4.1±0.1
4.1±0.1

2803.3b±10.2
3262.5a±160.4
3157.0a±234.0
3255.3a±31.3

1256.3a±21.6
1178.0a±78.4
1050.5b±45.5
1199.7a±41.9

1547.0b±11.4
2084.5a±86.7
2106.5a±256.1
2055.5a±70.8

2204.7a±2.5
1949.0b±116.2
1655.8c±76.2
1982.0b±41.9

948.3a±19.9
771.0b±39.5
605.3c±34.2
782.3b±14.1

Note: *Assay was performed in triplicate. Mean±SD values in the same column followed by different
superscripts are significantly different (p < 0.05). cP, centipoise.
Table 3 Color values (L*, a*, b*) and whiteness index of wet-milled cassava starch and dry-milled cassava flour
at different drying temperatures (60°C, 70°C and 80°C)
Samples
Starch
Flour (60 °C)
Flour (70 °C)
Flour (80 °C)

Color value
a*
0.2a±0.0
-1.7c±0.1
-1.6c±0.1
-1.4b±0.1

L* ns
98.5a±0.1
64.9b±2.3
63.9b±0.6
65.6b±2.1

b*
c
1.4 ±0.0
6.2a±0.3
5.7a±0.6
4.5b±2.1

Whiteness indexns
97.9a±0.1
64.3b±2.3
63.4b±0.6
65.2b±2.1

Note: *Assay was performed in triplicate. Mean±SD values in the same column followed by different
superscripts are significantly different (p < 0.05).
ค่าสีและค่าดัชนีความขาวของสตาร์ชและแป้งมันสําปะหลังโม่แห้งแสดงใน Table 3 โดยค่า L* ในตัวอย่างแป้ง
มันสําปะหลังโม่แห้งไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาค่าดัชนีความขาว พบว่าแป้งมันสําปะหลังโม่แห้งมีคา่ ดัชนีความขาว
น้อ ยกว่ า สตาร์ช มัน สํา ปะหลัง อย่ า งมี นัย สํา คัญ (p < 0.05) ทั้ง นี เ้ ป็ น ผลมาจากการอบแห้ง ที่ ใ ช้อุณ หภูมิ สูง ทํา ให้
เกิ ดปฏิกิริยาการเกิดสีนาํ้ ตาลอย่างปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) ซึ่งเกิ ดขึน้ ระหว่างนํา้ ตาลรีดิวซ์ (reducing
sugar) และกรดอะมิโนภายในโปรตีน ซึ่งแป้งมันสําปะหลังโม่แห้งมีปริมาณโปรตีนมากกว่าเมื่อเทียบกับสตาร์ชเนื่องจาก
การผลิตสตาร์ชมันสําปะหลังในขัน้ ตอนการสกัดแป้งโดยใช้นาํ้ จะทําให้องค์ประกอบทางเคมีอื่น เช่น โปรตีน ถูกชะล้างทิง้
ออกไป ทําให้สตาร์ชมันสําปะหลังเกือบจะไม่มีโปรตีนหลงเหลืออยูเ่ ลย
สรุ ป
ผลของอุณหภูมิในการอบแห้งต่อปริมาณไซยาไนด์ในมันสําปะหลัง พบว่าการใช้การอบแห้งสามารถลดปริมาณ
ไซยาไนด์ได้เพียงบางส่วน โดยช่วงแรกของการอบแห้งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของไซยาโนไฮดรินไปเป็ นไฮโดรเจน
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ไซยาไนด์ และในช่วงหลังของการอบแห้งเป็ นการระเหยไฮโดรเจนไซยาไนด์ ทําให้ผลิตภัณฑ์สดุ ท้ายมีปริมาณไซยาไนด์
ลดลง โดยเมื่อนํามันสําปะหลังอบแห้งไปผลิตเป็ นแป้งมันสําปะหลังโม่แห้ง พบว่าการโม่แห้งทําให้เม็ดสตาร์ชเสียหาย
บางส่วนและมีความเป็ นผลึกลดลง ทําให้แป้งมันสําปะหลังโม่แห้งมีความสามารถในการจับนํา้ กําลังการพองตัว การ
ละลาย และความหนืดสูงสุดสูงกว่า แต่มีคา่ ดัชนีความขาวตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับสตาร์ชมันสําปะหลังที่ได้จากการโม่เปี ยก
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cruentum ภายใต้ความเข้มแสงที่แตกต่างกัน
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บทคัดย่อ

Porphyridium cruentum เป็ น สาหร่ า ยสี แ ดงขนาดเล็ ก ที่ มี ศัก ยภาพในการผลิ ต ไฟโคอี รี ท ริ น (Phycoerythrin, PE)
เอ็ ก โซพอลิ แ ซ็ ก คาไรด์ (Exopolysaccharides, EPS) กรดไขมัน เออาร เ์ อ (Arachidonic acid, ARA) และกรดไขมัน อีพ ีเ อ
(Eicosapentaenoic acid, EPA) ซึง่ เป็ นสารที่มีประโยชน์ทางด้านการแพทย์และมีมลู ค่าทางการตลาดสูง ดังนัน้ ในการศึกษานีจ้ ึง
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความเข้มแสงต่อประสิทธิภาพในการผลิตร่วมกันของสารสําคัญดังกล่าวจาก P. cruentum โดยใช้
ความเข้มแสงที่ 50, 80, 100 และ 200 µmol photon/m2s ภายใต้สภาวะในห้องปฏิบตั ิการ ผลจากการศึกษาพบว่าที่ความเข้มแสง
100 µmol photon m-2 s-1 ให้กาํ ลังผลิตชีวมวล (4.57 g/L/d) ผลผลิต EPS (2.17 g/L) กําลังผลิตไขมัน (147.61 mg/L/d) และกําลัง
ผลิตกรดไขมัน ARA (7.87 mg/L/d) สูงสุด ขณะที่การเลีย้ งที่ความเข้มแสง 200 µmol photon/m2s ให้กาํ ลังผลิต PE สูงสุด 55.01
mg/L/d และที่ความเข้มแสง 80 µmol photon/m2s ให้ผลผลิตกรดไขมัน EPA สูงสุด 4.09 mg/L/d ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็น
ว่าความเข้มแสงมีผลต่อการการผลิตสารสําคัญที่แตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษานีส้ ามารถนําไปใช้ในการคัดเลือกความเข้มแสงที่
เหมาะสมสําหรับการเพาะเลีย้ งสาหร่ายชนิดนีเ้ พื่อผลิตสารสําคัญตามความต้องการของการตลาดได้
คําสําคัญ: กรดไขมันเออาร์เอ, กรดไขมันอีพีเอ, ความเข้มแสง, ไฟโคอีรีทริน, Porphyridium cruentum
ABSTRACT
Porphyridium cruentum, a red microalga that has the potential to produce phycoerythrin (PE),
exopolysaccharides (EPS) and eicosapentaenoic acid (EPA) and arachidonic acid (ARA), which are important
substances that has medical benefits and has a high market value. Therefore, the purpose of this study was to determine
the effect of light intensity at 50, 80,100 and 200 µmol photon/m2s on the co-production efficiency of those active
substances from P. cruentum under laboratory condition. The results show that the highest biomass productivity
(4.57 g/L/d), EPS production (2.17 g/L), lipid productivity (147.61 mg/L/d) and ARA productivity (7.87 mg/L/d) obtained
from the light intensity of 100 µmol photon/m2s. Whereas, the highest PE productivity was 55.01 mg/L/d obtained from
the light intensity at 200 µmol photon/m2s and the highest EPA productivity was 4.09 mg/L/d at a light intensity of
80 µmol photon/m2s. These results show that light intensity has different effects on the production of the active
substance. The results of this study can be used to select the appropriate light intensity for culturing this alga to produce
the active substances according to market demand.
Keywords: Arachidonic acid, Eicosapentaenoic acid, Light intensity Phycoerythrin, Porphyridium cruentum

101

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาวิทยาศาสตร์

คํานํา

Porphyridium cruentum เป็ นสาหร่ายสีแดงขนาดเล็ก มีลกั ษณะเป็ นเซลล์เดี่ยวหรืออยู่เป็ นกลุ่มโดยมีเมือก
ล้อมรอบ เป็ นแหล่งของสารที่มีมูลค่าในอุตสาหกรรม เช่น ไฟโคอีรีทริน (Phycoerythrin, PE) เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์
(Exopolysaccharides, EPS) กรดไขมัน เออาร์เอ (Arachidonic acid, ARA) และกรดไขมันอี พีเอ (Eicosapentaenoic
acid, EPA) (Guihéneuf et al., 2015; Pignolet et al., 2013) ไฟโคอีรที รินเป็ นรงค์วตั ถุสแี ดงในกลุม่ ไฟโคบิลิโปรตีน ที่พบ
ในสาหร่ายสีแดง เช่น Gracilaria sp., Grateloupia sp. และ Porphyridium sp. โดยมีรายงานว่าสาหร่ายในกลุ่มของ
Porphyridium สามารถผลิตสารไฟโคอีรีทรินได้อยู่ในช่วง 38.8–213.38 mg/L (Kathiresanet et al., 2007; Guihéneuf
et al., 2015) ปั จจุบนั มีการนําสารไฟโคอีรที รินมาใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมเครือ่ งสําอาง การแพทย์ และเภสัชกรรม
(Arad and Yaron, 1992; D'Agnolo et al., 1994) โดยเฉพาะในทางการแพทย์มี ก ารนํา สารชนิ ด นี ม้ าใช้ในการวิจัยที่
เกี่ยวกับระบบภูมิคมุ้ กัน เนื่องจากเป็ นสารที่มีคุณสมบัติเรืองแสงที่มีความไวสูง และไม่เป็ นอันตรายต่อเซลล์สิ่งมีชีวิต
(Spolaore et al., 2006) ในปั จจุบนั สารไฟโคอีรีทรินมีมลู ค่าทางการตลาดอยู่ที่ 1,466 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะมี
มูลค่าสูงถึง 1,919 ล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2025 (More, 2021) นอกจากนีส้ าหร่าย P. cruentum ยังสามารถผลิตสาร
ในกลุ่มเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ ที่สร้างและขับออกมาภายนอกเซลล์ โดยเป็ นสายพอลิแซ็กคาไรด์ที่ประกอบด้วยนํา้ ตาล
ไซโลส, กลูโคส, กาแล็กโทส และมีหมูซ่ ลั เฟตเอสเทอร์อยูใ่ นโครงสร้าง (Arad et al., 1985) สารเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์จาก
สาหร่ายชนิดนีม้ ีรายงานว่าเป็ นสารที่มีฤทธิ์ตา้ นทานไวรัสเริม ไวรัสอีโบลา และไวรัสตับอักเสบบี (Huang et al., 2001;
Huheihel et al., 2002) และมีรายงานว่า P. cruentum สามารถผลิตสารเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ได้สงู ถึง 4,630 mg/L (You
and Barnett, 2004)
นอกจากสารไฟโคอี รีท ริน และเอ็ก โซพอลิแ ซ็ กคาไรด์ที่ กล่า วมาดังข้างต้น แล้ว สาหร่า ย P. cruentum ยัง มี
ความสามารถในการผลิตกรดไขมันจําเป็ นได้ โดยกรดไขมันที่พบโดยส่วนใหญ่คือ กรดไขมันเออาร์เอและกรดไขมันอีพีเอ
(Klyachko-Gurvich et al., 1994; Khozin et al., 1997) กรดไขมันเออาร์เ อเป็ น กรดไขมัน จําเป็ น ที่มีผ ลต่อ การพัฒนา
ระบบประสาทและสมอง มีส่วนช่วยในการลดระดับคอเรสเตอรอลและป้องกันโรคหลอดเลือด ขณะที่กรดไขมันอีพีเอมี
รายงานว่า มีสว่ นช่วยในการต้านการอักเสบ ป้องกันโรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง เป็ นต้น (Guil-Guerrero et al.,
2000) จากการศึกษาของ Hu et al. (2018) รายงานว่าสาหร่าย P. cruentum สามารถผลิตเออาร์เอได้ 53.20 mg/L และ
ผลิตอีพีเอได้ 16.40 mg/L
ในการเพาะเลีย้ งสาหร่าย Porphyridium มีปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ มีผลต่อการเจริญและการผลิตสารสําคัญ
ภายในเซลล์ (Yang et al., 2000) ซึ่งแสงถื อว่าเป็ นตัวแปรที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง (Dubinsky and Stambler, 2009;
Oh et al., 2009) โดยมีรายงานว่า หากใช้ความเข้มแสงสูงในการเลีย้ ง Porphyridium spp. จะส่งผลให้สาหร่ายมีการ
เจริญและผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์เพิ่มขึน้ (Mandalam and Palsson,1998; Yang et al., 2000) ขณะที่ความเข้มแสง
ตํ่าจะส่งผลให้สาหร่ายชนิดนีส้ ามารถสะสมปริมาณไขมันได้มากกว่าที่ความเข้มแสงสูง (Falkowski and Owens, 1980;
Su et al., 2016) จากที่ ก ล่า วมาเห็ น ได้ว่า ความเข้ม แสงมี บ ทบาทต่อ การเจริญ และการสะสมสารสํา คัญ ต่า งๆ ผ่า น
กระบวนการสัง เคราะห์ด ้วยแสง จึ ง ควรมี ก ารศึกษาถึ ง ความเข้ม แสงที่ เหมาะสมต่อ การเจริญ และสํา หรับ การผลิต
สารสําคัญในสาหร่ายชนิดนี ้
จากรายงานที่ผา่ นมา พบว่ามีผศู้ ึกษาผลความเข้มแสงต่อการผลิตสารสําคัญ ในสาหร่าย P. cruentum อยูบ่ า้ ง
อย่างไรก็ ตาม การศึกษาส่วนใหญ่ เป็ นการศึกษาผลของความแสงต่อการผลิตสารสําคัญเพียง 1–2 ชนิดเท่านัน้ เช่น
การศึกษาของ Wang et al. (2007) เกี่ยวกับความเข้มแสงต่อผลผลิตไฟโคอีรที รินกับเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ และ SánchezSaavedra et al. (2018) รายงานได้ศึกษาถึงผลความเข้มแสงและแหล่งไนโตรเจนต่อการผลิตไฟโคอีรีทรินและไขมัน เป็ น
ต้น แต่ยงั ไม่มีรายงานการศึกษาผลของความเข้มแสงต่อการผลิตไฟโคอิรธิ รินร่วมกับเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ และกรดไขมัน
ดังนัน้ การศึกษานีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความเข้มแสงต่อการผลิตร่วมกันของสารสําคัญดังกล่าว ซึง่ ข้อมูลที่ได้
จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การนําไปใช้ในการเพาะเลีย้ งสาหร่ายชนิดนีต้ อ่ ไป
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อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมหัวเชือ้
สาหร่าย P. cruentum ได้รบั ความอนุเคราะห์จาก Faculty of Fisheries, Cukurova University ประเทศตุร กี
เตรียมหัวเชือ้ เริ่มต้น โดยการนํามาเพาะขยายด้วยอาหารเหลวสูตร F/2 medium (Guillard and Ryther, 1962) ที่ความ
เค็ม 27 ppt ในขวดรูปชมพูข่ นาด 250 mL ภายใต้ความเข้มแสงที่ 80 µmol photons/m2s (12 L : 12 D) และมีเติมอากาศ
ในระหว่างการเลีย้ งทําการเพาะเลีย้ งที่อณ
ุ หภูมิ 25±1°C
การศึกษาผลของความเข้มแสง
นําหัวเชือ้ มาเพาะขยายในหลอดแก้วก้นแหลม ขนาดกว้าง 3.5 cm สูง 33.8 cm ปริมาตร 200 mL โดยใช้หวั เชือ้
ในปริ ม าณ 10% ในอาหารเหลวสูต ร F/2 โดยเพาะเลี ย้ งที่ ค วามเข้ม แสง 50, 80, 100 และ 200 µmol photon/m2s
(12 L : 12 D) ตามลําดับ และให้ CO2 1% ในอากาศ นําไปเพาะเลีย้ งในตูเ้ พาะเลีย้ งควบคุมอุณหภูมิ (LGS-5201, Latech,
Korea) ที่อุณหภูมิ 25°C ทําการทดลองชุดละ 3 ซํา้ โดยเก็บตัวอย่างเซลล์ทุกวัน เพื่อวัดการเจริญโดยการนับเซลล์ดว้ ย
สไลด์นบั เม็ดเลือด (Hemocytometer) ส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์กาํ ลังขยาย 40 เท่า และเก็บเกี่ยวเซลล์ในระยะ late log
phase โดยใช้เครื่องปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 4,146 g เป็ นเวลา 5 นาที จากนัน้ แยกเซลล์สาหร่ายที่ได้ไปทําแห้ง ด้วย
เครื่องทําแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dry, รุ น่ 55-150 pro, Coolsafe, Denmark) และนําส่วนของอาหารเหลวที่มีสารเอ็ก
โซพอลิแซ็กคาไรด์มาทําให้มีความเข้มข้นขึน้ โดยเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary evaporator, Rotavapor R-200,
BuCHI, Germany) ที่อณ
ุ หภูมิ 50°C จากนัน้ นํามาไปกําจัดเกลือออกโดยใช้เทคนิคไดอะไลซิส (Dialysis) ผ่านถุงไดอะไล
ซิสที่มีขนาดตา (MWCO) 12,000 Da ในนํา้ กลั่นเป็ นเวลา 24 h เปลี่ยนนํา้ ทุกๆ 6 h ที่อุณหภูมิหอ้ ง (25 °C) จากนัน้ นํา
ตัวอย่างเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ได้ไปทําแห้งด้วยเครือ่ งทําแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dry)นําเซลล์สาหร่ายและสารเอ็กโซ
พอลิแซ็กคาไรด์ที่แห้งแล้วมาชั่งนํา้ หนักเพื่อคํานวณหาปริมาณผลผลิต
การวิเคราะห์ไขมันและกรดไขมัน
นําตัวอย่างสาหร่ายแห้ง 150 mg มาสกัดไขมันตามวิธีของ Bligh and Dyer (1959) และเปลีย่ นไขมันให้อยูใ่ นรูป
อนุพนั ธ์ของเมทิลเอสเตอร์ตามวิธีของ Niemi et al. (2019) จากนัน้ นําไปวิเคราะห์ดว้ ยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี โดยใช้
คอลัมม์ DB WAX (30 m × 0.25 mm) โดยเปรียบเทียบกรดไขมันที่ได้กับกรดไขมันมาตรฐาน (Supelco 37 FAME mix
standard, C4-C24) และวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมันเออาร์เอและกรดไขมันอีพีเอ โดยใช้ C19:0 (Nonadecanoic acid,
Sigma-Aldrich, USA) เป็ น Internal standard โดยคํานวณปริมาณกรดไขมันได้จากพืน้ ที่ใต้กราฟที่แสดงในโครมาโต
แกรม
การวิเคราะห์ปริมาณไฟโคอีรที ริน
นําตัวอย่างสาหร่ายแห้ง 20 mg มาสกัดด้วย phosphate buffer ความเข้มข้น 0.1 M (pH 6.8) ปริมาตร 50 mL
ตามวิธีการของ Li et al. (2019) และคํานวณปริมาณไฟโคอิรที ริน ตามวิธีการของ Bennett and Bogorad (1973)
การวิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์
นําตัวอย่างพอลิแซคคาไรด์ 20 mg มาย่อยด้วยกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 2 N ปริมาตร 0.5 mL ที่อณ
ุ หภูมิ
95–100°C เป็ นเวลา 2 h จากนัน้ นํามาวิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรตตามวิธีการของ Dubois et al. (1956) โดยใช้นาํ้ ตาล
กลูโคสเป็ นสารมาตรฐาน
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การวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟตในเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์
นําตัวอย่างเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ได้จากการย่อยในการวิเคราะห์คาร์โบไฮเดรตข้างต้นมาวิเคราะห์ปริมาณ
ซัลเฟต ด้วยวิธี BaCl2-gelatin ตามวิธีการของ Dodgson and Price (1962) โดยใช้ K2SO4 เป็ นสารมาตรฐาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) ของข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตชีวมวล ที่ระดับความ
เชื่อมั่นทางสถิติ 95% และทําการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละชุดการทดลองโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test
โดยใช้โปรแกรมประมวลผล SPSS Version 27
ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลของความเข้มแสงต่ออัตราการเจริญจาํ เพาะ ผลผลิตชีวมวล และกาํ ลังการผลิตชีวมวล
จากการศึกษาผลของความเข้มแสงต่อ อัตราการเจริญ จําเพาะ ผลผลิต ชี ว มวล และกํา ลังผลิตชี วมวลของ
P. cruentum พบว่า ที่ความเข้มแสง 100 µmol photon/m2s ให้อตั ราเจริญจําเพาะ ผลผลิตชีวมวล และกําลังการผลิตชีว
มวลสูงสุด คือ 0.68±0.04/d, 6.68±0.65 g/L และ 4.57±0.45 g/L/d ตามลําดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) กับความเข้มแสงอื่นๆ (Fig 1a และ 1b) จากผลการศึกษาเห็นได้ว่าเมื่อความเข้มแสงเพิ่มขึน้ จาก 50 ถึง
100 µmol photon/m2s ทําให้สาหร่ายมีการเจริญและผลิตชีวมวลเพิ่มขึน้ สอดคล้องกับรายงานของ Ahern et al. (1983)
และ Chang et al. (2017) ที่พบว่าการเพิ่มความเข้มแสงส่งผลให้ปริมาณชีวมวลสูงขึน้ อย่างไรก็ตามในการศึกษานีพ้ บว่า
ที่ ค วามเข้ ม แสง 200 µmol photon/m2s ให้ ป ริ ม าณชี ว มวลน้ อ ยกว่ า ที่ ค วามเข้ ม แสง 100 µmol photon/m2s อาจ
เนื่องมาจากเป็ นปริมาณความเข้มแสงที่มากเกินไปทําให้เกิดการยับยัง้ ด้วยแสง (photoinhibition) กระตุน้ ให้เกิดการสร้าง
อนุมลู อิสระ Reactive oxygen species (ROS) ที่ไปทําลายการทํางานของ Photosystem II ส่งผลให้การเจริญของเซลล์
น้อยลง (Pathak et al., 2019) สอดคล้องกับรายงานของ Liqin et al. (2008) พบว่าที่ความเข้มแสง 80 µmol photon/m2s
สาหร่ายชนิดนีใ้ ห้ปริมาณชีวมวล (2.35 g/L) สูงกว่าที่ความเข้มแสง 100 µmol photon/m2s (1.81 g/L) เนื่องจากเกิดการ
ยับยัง้ ด้วยแสง

Fig. 1 Effect of light intensity on growth (a) and biomass production and biomass productivity (b) of P. cruentum
Note: Vertical bars represent mean±SD (n = 3). Different letters indicated significant at p < 0.05.
ผลของความเข้มแสงต่อการผลิตไฟโคอีรที ริน
จากการศึ ก ษาผลของความเข้ม แสงต่ อ การผลิ ต ไฟโคอี รี ท ริ น ของ P. cruentum พบว่ า ความเข้ม แสงที่
80 µmol photon/m2s ส่งผลให้เซลล์มีการสะสมไฟโคอีรีทรินภายในเซลล์สงู สุด 5.70±0.36% dw (Fig. 2a) และที่ความ
เข้มแสงที่ 100 µmol photon/m2s ทําให้เซลล์มกี ารผลิตไฟโคอีรที รินภายในเซลล์นอ้ ยที่สดุ (1.00±0.25% dw) อาจเป็ นผล
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เนื่องมาจากที่ความเข้มแสงนีท้ าํ ให้สาหร่ายผลิตชีวมวลได้สงู กว่าที่ความเข้มแสงอื่น เมื่อมีความหนาแน่นของเซลล์มากจึง
ทําให้เกิ ดการบดบังแสงกันเอง ส่งผลให้สาหร่ายสังเคราะห์ไฟโคอีรีทรินได้ลดลง (Borowitzka, 2018; Racault et al.,
2015) ในการศึก ษานี ย้ ัง พบว่า ที่ ค วามเข้ม แสง 80 และ 200 µmol photon/m2s ให้ผ ลผลิต ไฟโคอี รีท ริน สูง สุด เท่า กับ
80.14±5.02 mg/L และ 88.84±11.01 mg/L ขณะที่กาํ ลังการผลิตไฟโคอีรีทรินสูงสุดเท่ากับ 55.01±6.82 mg/L/d ที่ความ
เข้มแสง 200 µmol photon/m2s (Fig 2b) เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ Wang et al. (2007) พบว่าสาหร่ายชนิดนี ้ ให้
ผลผลิตไฟโคอีริทรินสูงสุดเท่ากับ 132 mg/L ซึ่งสูงกว่าการศึกษาในครัง้ นี ้ แต่ผลจากการศึกษานีใ้ ห้ผลผลิตและกําลังผลิต
ไฟโคอีริธรินสูงกว่ารายงานของ Sánchez-Saavedra et al. (2018) ที่ให้ ให้ผลผลิตและกําลังผลิตไฟโคอิริธรินเท่ากับ
1 mg/L และ 0.8 mg/L/d ที่ความเข้มแสง 200 µmol photon/m2s ผลการศึกษาที่แตกต่างกันนีอ้ าจเนื่องมาจากมีสภาวะ
การเลีย้ งที่แตกต่างกัน เช่น สูตรอาหาร และการปรับ pH ทีเ่ หมาะสมในการเลีย้ ง

Fig. 2 Effect of light intensity on phycoerythrin content (a), phycoerythrin production and phycoerythrin
productivity (b) of P. cruentum
Note: Vertical bars represent mean±SD (n = 3). Different letters indicated significant at p < 0.05.
ผลของความเข้มแสงต่อปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์
จากการศึกษาผลของความเข้มแสงต่อปริมาณของเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ของ P. cruentum พบว่าที่ความเข้มแสง
100 µmol photon/m2s ให้ปริมาณมากที่ สุด 2.17±0.14 g/L (Fig. 3a) นอกจากนี ย้ ังพบว่าปริมาณเอ็ กโซพอลิแซ็ กคาไรด์
มีความสัมพันธ์ในเชิ งบวกกับปริมาณชี วมวล ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ Liqin et al., (2008) เมื่อพิจารณาถึง
องค์ประกอบทางเคมีในเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ได้พบว่า มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเป็ นองค์ประกอบสูงสุด 49.31±2.57% ที่
ความเข้มแสง 200 µmol photon/m2s และมีปริมาณซัลเฟตสูงสุด 25.37±0.37% ที่ความเข้มแสง 100 µmol photon/m2s
(Fig. 3b) ซึง่ ปริมาณของซัลเฟตในเอ็กโซพอลิแซคคาไรด์ในการศึกษานีส้ งู กว่าที่เคยมีรายงานมากก่อนในสาหร่ายชนิดนีท้ ี่
โดยทั่วไปมีปริมาณซัลเฟตอยูร่ ะหว่าง 7.6% ถึง 14.6% (Arad et al., 1985; Sun et al., 2009) โดยปริมาณซัลเฟตที่สงู นัน้
มีรายงานว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการความสามารถในเป็ นสารออกฤทธิ์ตา้ นไวรัสเริมและไวรัสอีโบลา รวมถึง
ยับยัง้ ไวรัสตับอักเสบบี (Huang et al., 2001; Huheihel et al., 2002)

105

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาวิทยาศาสตร์

Fig 3 Effect of light intensity on exopolysaccaride production (a) and chemical composition of
exopolysaccharides (b) from P. cruentum.
Note: Vertical bars represent mean±SD (n = 3). Different letters indicated significant at p < 0.05.
ผลของความเข้มแสงต่อไขมัน
จากการศึ ก ษาผลของความเข้ ม แสงต่ อ ไขมั น ของ P. cruentum พบว่ า ความเข้ ม แสงที่ 50 และ
80 µmol photon/m2s มีปริมาณไขมันภายในเซลล์สงู สุดเท่ากับ 6.09±0.59% dw และ 5.34±0.48% dw (Fig. 4a) ซึ่งมี
ปริมาณน้อยกว่าที่เคยมีรายงานว่าสาหร่ายชนิดนีม้ ีปริมาณไขมันภายในเซลล์อยู่ในช่วง 9–14% dw (Becker, 1994) ซึ่ง
อาจเป็ นผลมาจากสภาวะการเลีย้ งที่แตกต่างกัน นอกจากนีย้ งั พบว่าที่ความเข้มแสงตํ่าส่งผลให้มีการสะสมไขมันได้ดีกว่า
ที่ ค วามเข้ม แสงสูง สอดคล้อ งกั บ การศึ ก ษาของ Klyachko-Gurvich et al. (1994) พบว่ า ที่ ค วามเข้ม แสง 14 µmol
photon/m2s ให้ปริมาณไขมันภายในเซลล์สูงสุดเท่ากับ 8.18% dw อย่างไรก็ ตาม ในการศึกษานี ้ พบว่าผลผลิตไขมัน
(215.87±59.83 mg/L) และกําลังผลิตไขมัน (147.61±40.92 mg/L) สูงสุด ที่ความเข้มแสง 100 µmol photon/m2s (Fig. 4b)
ซึง่ เป็ นผลจากปริมาณชีวมวลที่สงู กว่าที่ความเข้มแสงอื่นๆ

Fig 4 Effect of light intensity on lipid content (a) and lipid production and lipid productivity (b) of P. cruentum
Note: Vertical bars represent mean±SD (n = 3). Different letters indicated significant at p < 0.05.
ผลของความเข้มแสงต่อกรดไขมันเออาร์เอและกรดไขมันอีพเี อ
โดยทั่วไปสาหร่าย P. cruentum สามารถผลิตเออาร์เอและอีพีเออยูใ่ นช่วง 0.91–3.3% dw และ 0.08–1.02% dw
ตามลําดับ (Chang et al., 2017; Jiao et al., 2017; Hu et al., 2018) จากผลการศึกษาพบว่าที่ความเข้มแสง 80 µmol photon/m2s
มีกรดไขมันเออาร์เอภายในเซลล์สงู สุด เท่ากับ 0.54±0.03% dw ขณะที่ความเข้มแสง 100 µmol photon/m2s (Fig. 5a)
ให้ผลผลิตและกําลังการผลิตกรดไขมันเออาร์เอมากที่สดุ เท่ากับ 11.51±1.48 mg/L และ 7.87±1.01 mg/L/d (Fig 5b) ซึ่ง
เป็ นผลมากจากปริมาณชีวมวลที่มากที่สดุ ในส่วนของการผลิตกรดไขมันอีพีเอในสาหร่ายชนิดนีพ้ บว่ามีปริมาณอีพีเอ
ภายในเซลล์ (0.50±0.04% dw) ผลผลิต อี พี เ อ (6.99±0.52 mg/L) และกํา ลัง ผลิตอี พีเอ (4.09±0.30 mg/L/d) สูง สุด ที่
ความเข้ม แสง 80 µmol photon/m2s (Fig. 6) ซึ่ ง ต่ า งจากการศึก ษาของ Hu et al. (2018) ที่ เ พาะเลีย้ ง P. cruentum
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ภายใต้ความเข้มแสง 40 µmol photon/m2s ให้ผลผลิตเออาร์เอและผลผลิตอีพีเอ 53.2 mg/L และ 16.4 mg/L ซึง่ มากกว่า
การศึกษาในครัง้ นี ้ เนื่องจากมีสภาวะในการเลีย้ งที่ตา่ งกัน เช่น การปรับเปลีย่ นอัตราส่วนระหว่างไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
รวมถึงอุณหภูมิที่ใช้ในการเลีย้ ง และเป็ นการเลีย้ งด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 2 L ที่สามารถควบคุมสภาวะในการเลีย้ ง
ได้ดีกว่า เป็ นต้น

Fig 5 Effect of light intensity on ARA content (a) and ARA production and ARA production (b) of P. cruentum
Note: Vertical bars represent mean±SD (n = 3). Different letters indicated significant at p < 0.05.

Fig 6 Effect of light intensity on EPA content (a) and EPA production and EPA production (b) of P. cruentum.
Note: Vertical bars represent mean±SD (n = 3). Different letters indicated significant at p < 0.05.
สรุ ปผลและเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบว่าพบว่าที่ความเข้มแสง 100 µmol photon/m2s ให้กาํ ลังผลิตชีวมวล (4.57 g/L/d) ผลผลิต
EPS (2.17 g/L) กําลังผลิตไขมัน (147.61 mg/L/d) และกําลังผลิตกรดไขมัน ARA (7.87 mg/L/d) สูงสุด ขณะที่การเลีย้ ง
ที่ความเข้มแสง 200 µmol photon/m2s ให้กาํ ลังผลิต PE สูงสุด 55.01 mg/L/d และที่ความเข้มแสง 80 µmol photon/m2s
ให้ผลผลิตกรดไขมัน EPA สูงสุด 4.09 mg/L/d ผลการทดลองในครัง้ นีถ้ ือเป็ นต้นแบบของการเลีย้ งเพื่อผลิตสารสําคัญ
นอกจากนีเ้ พื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพให้กบั สาหร่ายชนิดนี ้ ควรมีการศึกษาปั จจัยอื่นร่วมด้วย เช่น อุณหภูมิ ชนิดของแสง
และการปรับเปลีย่ นปริมาณสารอาหารในการเลีย้ ง รวมถึงการขยายการเลีย้ งในถังปฎิกรณ์ชีวภาพ เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
พลับพลึงมีสารประกอบอัลคาลอยด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ คือ Lycorine และ Crinamine ในงานวิจยั นี ้
จึงได้มีการศึกษาวิธีวเิ คราะห์ที่เหมาะสมในการหาปริมาณสารประกอบอัลคาลอยด์ในสารสกัดพลับพลึง ด้วยเครือ่ ง HPLC
ชนิดวัฏภาคย้อนกลับ คอลัมน์คาร์บอน 18 โดยมีวฏั ภาคเคลื่อนที่ คือ อะซิโทไนไตรล์ต่อสารละลายบัฟเฟอร์ 1% (w/v)
แอมโมเนี ย มอะซิ เ ตท ที่ pH 6.6 และตรวจสอบ linearity, accuracy, precision, LOD และ LOQ. จากผลการศึ ก ษา
สารละลายมาตรฐาน (1) ไลโครีน (2) 6-ไฮดรอกซีครินามีน (3) ครินามีน ความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงได้ค่า r2 มากกว่า
0.9950 ผลของความแม่นยําได้ค่า %RSD ที่วิเคราะห์ในวันเดียวกันและระหว่างวัน มีค่าไม่เกิน 2% ค่า LOD เท่ากับ (1)
3.646 (2) 0.512 (3) 0.851 และค่า LOQ เท่ากับ (1) 11.048 (2) 1.550 (3) 2.582 µg/ml ตามลําดับ ความถูกต้องของวิธี
ได้คา่ %recovery อยูใ่ นช่วง 90–110%
คําสําคัญ: เครือ่ งโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง, พลับพลึง, สารประกอบอัลคาลอยด์
ABSTRACT
This research aims to optimize HPLC method to determine alkaloid compounds in C. asiaticum using
reversed phase C18 column and a gradient system with acetonitrile and 1% (w/v) ammonium acetate buffer
(pH 6.6). The HPLC method was validated for linearity, accuracy, precision, LOD and LOQ. The results
indicated good linearity (R2 > 0.9950). The intraday and interday analysis showed satisfied precision with the
coefficient of variation (CV) less than 2%. The LOD and LOQ were 3.646, 11.048 µg/ml for lycorine, 0.512,
1.550 µg/ml for 6-hydroxycrinamine and 0.851, 2.582 µg/ml for crinamine, respectively. The percentage of
recovery of all analytical markers were in range of 90–110.
Keywords: Crinum asiaticum L., Alkaloids, Extract, HPLC, Method validation
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คํานํา
Crinum asiaticum L. หรือที่ในประเทศไทยคุน้ เคยกันในชื่อ “พลับพลึง” เป็ นพรรณไม้ลม้ ลุกที่ขนึ ้ เป็ นกอ มีหวั อยู่
ใต้ดิน พืชชนิดนีถ้ กู จัดอยูใ่ นวงศ์ Amaryllidaceae ซึ่งเป็ นวงศ์ที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่นา่ สนใจหลากหลายและหนึง่
ในนัน้ คือสารประกอบอัลคาลอยด์ (Alkaloids) ที่มีคณ
ุ สมบัติทางชีวภาพที่หลากหลาย ได้แก่ สามารถช่วยยับยัง้ แบคทีเรีย
ต้านไวรัส ต้านเซลล์มะเร็งและต้านโรคมาลาเรีย เป็ นต้น (Khumkhrong et al., 2019) สารประกอบอัลคาลอยด์ที่พบใน
พลับพลึง ได้แก่ ไลโครีน (Lycorine) ครินามีน (Crinamine) และ 6-ไฮดรอกซีครินามีน (6-Hydroxycrinamine) เป็ นต้น
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Fig. 1 Structure of Crinum asiaticum Alkaloids
ไลโครีนเป็ นอัลคาลอยด์กลุ่ม pyrrolophenanthridine alkaloid ในพลับพลึงสารชนิดนีเ้ ป็ นสารประกอบอัลคา
ลอยด์ที่พบมากที่สดุ คุณสมบัติของสารชนิดนีม้ ีการออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูง สามารถต้านไวรัสได้ดี ได้แก่ ไวรัสที่เป็ นสาเหตุ
ก่อให้เกิดโรคโปลิโอ (Poliovirus) โรคหัด (Measles) และโรคเริม (HSV-1) เป็ นต้น ซึ่งประสิทธิภาพในการต้านไวรัสของไล
โครีนนัน้ สามารถต้านได้ดีเทียบได้กบั ยาต้านไวรัส (Ivanov et al., 2009) อีกหนึ่งสารประกอบอัลคาลอยด์ที่น่าสนใจที่พบ
ในพลับพลึง คือ ครินามีน สารชนิดนีม้ ีคณ
ุ สมบัติมีความสามารถในการช่วยลดการอักเสบโดยการไปยับยัง้ การผลิตไนตริ
กออกไซด์ (Nitric oxide) ในเซลล์แมคโครฟาจที่ถกู กระตุน้ ด้วยไลโพพอลิแซกคาไรด์ (Lipopolysaccharide) นอกจากนีค้ ริ
นามีนยังมีความเป็ นพิษต่อเซลล์ที่มีเจริญเติบโตไปเป็ นเนือ้ งอก ซึ่งได้แก่ มะเร็งในช่องปาก มะเร็งลําไส้ มะเร็งเต้านมและ
เนือ้ งอกในสมองชนิด glioblastoma (Khumkhrong et al., 2019)
สําหรับในงานวิจยั เรื่องนี ้ มีจุดประสงค์ในการหาวิธีการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบปริมาณสารประกอบอัลคาลอยด์
ในสารสกัดพลับพลึงและทําการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่องโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะ
(HPLC) โดยการตรวจสอบนัน้ ประกอบไปด้วย ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linearity) ความแม่นยํา (Precision) ปริมาณ
ความเข้มข้นตํ่าสุดที่สามารถตรวจวัดได้ (Limit of detection, LOD) ปริมาณความเข้มข้นตํ่าสุดของสารที่ทดสอบซึง่ เป็ นที่
ยอมรับได้ (Limit of quantitation, LOQ) และความถูกต้อง (Accuracy)
อุปกรณ์และวิธีการ
ตัวอย่างพืช
ตัว อย่า งพลับ พลึง สด (Crinum asiaticum L.) จากอุท ยานธรรมชาติ วิ ท ยาสิริรุ ก ขชาติ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ดล
จังหวัดนครปฐม เก็บช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถูกนํามาทําความสะอาดด้วยสารละลายคลอรีน ที่ระดับความเข้มข้น
50 ppm เพื่อกําจัดจุลินทรียป์ นเปื ้อน และนํามาหั่นเป็ นชิ น้ เล็กๆ แล้วอบที่อุณหภูมิ 50 องศาสเซลเซียส เป็ นเวลา 48
ชั่วโมง หลังจากตัวอย่างแห้งแล้วนํามาบดด้วยเครือ่ งบดพืช ได้เป็ นผงพลับพลึงแห้ง
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การสกัดสารประกอบอัลคาลอยด์จากพลับพลึง
นําผงพลับพลึง ได้แก่ ส่วนใบ ส่วนหัว และส่วนราก มาสกัดด้วยวิธี maceration (ดัดแปลงตามวิธีของ Arai et al.
(2015)) โดยเตรียมแต่ละส่วนมาสกัด 300 กรัม ในเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 3000 มิลลิตร (อัตราส่วน ของแข็ง:
ของเหลว = 1:10) แช่ทิง้ ไว้เป็ นเวลา 3 วัน จากนัน้ แยกสารละลายที่สกัดได้มากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 4
แล้วนํากากที่เหลือมาสกัดต่อด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ จนครบทัง้ หมด 3 ครัง้ นําสารสกัดทัง้ 3 ครัง้ มารวมกัน และ
ระเหยตัวทําละลายออกด้วยเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary evaporator) ได้เป็ นสารสกัดพลับพลึง (Ethanol
crude extract)
อุปกรณ์และสารเคมี
สารมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ ไลโครีน (Lycorine) ครินามีน (Crinamine) และ 6-ไฮดรอกซีครินามีน
(6-Hydroxycrinamine) จากคณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย รามคํา แหงและสารเคมี ส าํ หรับ การวิ เ คราะห์ ได้แ ก่
แอมโมเนียมอะซิเตท (ammonium acetate) จากบริษัท KemAus™ (Australia) อะซิโทไนไตรล์ (Acetonitrile) คุณภาพ
ระดับ HPLC จากบริษั ท Macron Fine Chemicals™ (USA) นํา้ ปราศจากไอออน (Deionized water) และเมทานอล
(Methanol) คุณภาพระดับ HPLC จากบริษัท RCI LabScan® (Thailand)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ท ดสอบ ได้แ ก่ เครื่ อ งโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง รุ ่ น Alliance® HPLC - e2695
Separations Module by Waters (USA) และ 2998 PDA Detector จากบริ ษั ท Water (USA) คอลัม น์ข นาด 4.6×150
mm ชนิด VertexPlus column Eurospher 100-10 C18 จากบริษัท KNAUER (Germany)
การวิเคราะห์สารประกอบอัลคาลอยด์ในสารสกัดพลับพลึงด้วย HPLC
การวิเคราะห์สารสกัดพลับพลึงด้วยเครื่อง HPLC ชนิดวัฏภาคย้อนกลับ (Reverse phase column) คอลัมน์ขนาด
4.6x150 mm ที่บรรจุดว้ ยคาร์บอน 18 ขนาดอนุภาค 10.0 µm โดยมีวฏั ภาคเคลื่อนที่ คือ อะซิโทไนไตรล์ (สารละลาย A) ต่อ
สารละลายบัฟเฟอร์ 1% (w/v) แอมโมเนียมอะซิเตท ที่ pH 6.6 ปรับด้วยกรดอะซิติก(สารละลาย B) ในสัดส่วนและอัตราการไหล
ตาม Table 1 ปริมาตรการฉี ด 10 µL และทําการตรวจวัดโดยใช้ความยาวคลื่น 285 nm (ดัดแปลงจากวิธีของ Ivanov et al.,
2009)
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Table 1 Gradient elution for the HPLC analysis of Crinum asiaticum alkaloids
Time (min)
0.00
11.00
15.00
16.00
18.00
20.00
22.00
24.00
26.00
34.00

Flow rate (ml/min)
0.40
0.30
0.50
0.50
0.50
0.50
0.40
0.40
0.40
0.40

%A
10.0
31.0
70.0
80.0
80.0
90.0
90.0
31.0
10.0
10.0

%B
90.0
69.0
30.0
20.0
20.0
10.0
10.0
69.0
90.0
90.0

การเตรียมสารตัวอย่าง
เตรี ย มสารละลายมาตรฐานไลโครี น (Lycorine) คริ น ามี น (Crinamine) และ 6-ไฮดรอกซี ค ริ น ามี น
(6-Hydroxycrinamine) ละลายสารมาตรฐานแต่ละชนิดที่ความเข้มข้น 1000 µg/ml โดยมีเมทานอลเป็ นตัวทําละลาย
ละลายจนหมด จากนัน้ เตรียมสารละลายมาตรฐาน 6 ความเข้มข้น สําหรับสารละลายมาตรฐานไลโครีน คือ 10, 20, 50,
100, 150 และ 200 µg/ml และสําหรับครินามีนและ 6-ไฮดรอกซีครินามีน คือ 1, 2, 5, 10, 15 และ 20 µg/ml เตรียมใน
volumetric flask เพื่อใช้สาํ หรับกราฟมาตรฐาน (Calibration curve)
การเตรียมสารละลายตัวอย่าง ละลายสารสกัดพลับพลึงส่วนต่างๆที่ความเข้มข้น 10 mg/ml โดยมีเมทานอลเป็ น
ตัวทําละลาย เขย่าสารละลายให้ละลายเป็ นเนือ้ เดียวด้วยเครื่องเขย่าสาร (Vertex mixer) แล้วนํามาปรับปริมาตรให้ครบ
10 ml ด้วยเมทานอล ใน volumetric flask จากนัน้ ปิ เปตต์สารละลายตัวอย่างมาเจือจางให้ได้ความเข้มข้นสุดท้าย คือ
2 mg/ml กรองผ่าน filter membrane ขนาด 0.45 µm แล้วนํามาฉีดเข้าเครือ่ ง HPLC
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวเิ คราะห์
การตรวจสอบความถูกต้องวิธีสาํ หรับการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบอัลคาลอยด์ในสารสกัดพลับพลึง ได้มี
การตรวจสอบทัง้ หมด 5 ด้าน คือ ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linearity) ความแม่นยํา (Precision) ปริมาณความเข้มข้น
ตํ่าสุดที่สามารถตรวจวัดได้ (Limit of detection, LOD) ปริมาณความเข้มข้นตํ่าสุดของสารที่ทดสอบซึ่งเป็ นที่ยอมรับได้
(Limit of quantitation, LOQ) และความถูกต้อง (Accuracy)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากโครมาโตรแกรมของสารมาตรฐานและสารสกัดพลับพลึง (Figure 2) พบว่า retention time ของไลโครีน
6-ไฮดรอกซีคริน ามีน และคริน ามีน เท่า กับ 14.5, 17.2 และ 18.2 ตามลําดับ แสดงให้เห็ นว่า สภาวะที่ใช้สาํ หรับการ
วิเคราะห์มีความเหมาะสม เนื่องจากสารมาตรฐานทัง้ สามชนิดมีการแยกออกจากกันอย่างชัดเจน อีกทัง้ เมื่อนําตัวอย่าง
สารสกัดมาวิเคราะห์ พบว่าพีคของสารทัง้ สามปรากฏและแยกออกจากสารกลุม่ อื่นได้ดีและชัดเจนเช่นกัน แต่ในส่วนพีค
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ของ 6-ไฮดรอกซีครินามีนและครินามีนในสารสกัดจากใบ พบว่า เกิดการซ้อนทับกับพีค Unknown ที่มีค่า retention time
17.6 นาที ดัง นั้น การอิ น ทิ เ กรตพี ค ของสารทั้ง สองชนิ ด นี ้ จึ ง ใช้ก ารกํา หนดเส้น Baseline ในโปรแกรมแบบ Drop
perpendicular จากนัน้ แบ่งพีคทัง้ สองออกจากกัน ซึ่งวิธีนีจ้ ะเหมาะกับพีคที่มีความสมมาตร แม้ว่าพืน้ ที่พีคบางส่วนจะ
หายไป เป็ นผลให้ปริมาณสารทัง้ สอง ที่วิเคราะห์ได้นอ้ ยกว่าความเป็ นจริง แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการทดสอบถูกต้อง
(Accuracy) ของวิธีวิเคราะห์ พบว่า ผลการวิเคราะห์ของสารทัง้ สองชนิดนี ้ ยังคงให้คา่ Recovery อยูใ่ นเกณฑ์การยอมรับ
(98.89–109.98%)
การทดสอบความสัม พัน ธ์เ ชิ ง เส้น ตรงของวิ ธี วิ เ คราะห์ ตรวจสอบด้ว ยการวัด พื น้ ที่ ใ ต้ก ราฟ (Area under
the curve, AUC) ของสารมาตรฐานทัง้ หมด 6 ความเข้มข้น สําหรับสารละลายมาตรฐานไลโครีน คือ 10, 20, 50, 100,
150 และ 200 µg/ml และสําหรับครินามีนและ 6-ไฮดรอกซีครินามีน คือ 1, 2, 5, 10, 15 และ 20 µg/ml เมื่อทําการทดสอบ
ซํา้ 5 ครัง้ ได้ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r2) ของค่าเฉลี่ยและสมการเส้นตรง ดังตาราง Table 2 และเมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r2) แล้วค่าที่ได้มีคา่ มากกว่า 0.9950 ซึง่ เป็ นค่าที่ผา่ นเกณฑ์การยอมรับ
a)

b)

c)

d)

Fig. 2 HPLC chromatograms of a) Standard of C. asiaticum alkaloids, b) Crude extract (Leaf part),
c) Crude extract (Bulb part) and d) Crude extract (Root part)
Table 2 HPLC data of calibration curve and limit of quantification and detection of C. asiaticum alkaloids
Retention
Range
LOQ
LOD
Equation
r2
Alkaloid
time (min)
(µg/ml) (µg/ml) (µg/ml)
Lycorine
14.5
y = 17260x + 19028
0.9988
10-200 11.048 3.646
6-Hydroxycrinamine
17.2
y = 11758.8x - 1826.4 0.9977
1-20
1.550
0.512
Crinamine
18.2
y = 14216x + 8893.6 0.9987
1-20
2.582
0.852

114

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาวิทยาศาสตร์

การทดสอบปริมาณความเข้มข้นตํ่าสุดที่สามารถตรวจวัดได้ (LOD) คือ ความเข้มข้นมาตรฐานตํ่าสุดที่สามารถตรวจ
หรื อวัดได้ แต่ ไม่ สามารถแสดงปริ มาณได้อย่ างถูกต้องและแม่ นยํา และปริ มาณความเข้มข้นตํ่าสุดของสารที่ ทดสอบ
ซึ่งเป็ นที่ยอมรับได้ (LOQ) คือ ปริมาณความเข้มข้นตํ่าสุดของสามาตรฐาน ซึ่งสามารถหาปริมาณได้โดยที่มีความถูกต้องและ
ความแม่นยําเป็ นที่ยอมรับแต่สามารถแสดงค่าความไม่แน่นอนการทดสอบได้ ดังนัน้ ขีดจํากัดในการวัดเชิงปริมาณจึงเป็ น
คุณสมบัติของวิธีที่แสดงความสามารถในการรายงานผลที่ความเข้มข้นตํ่าสุดที่มีความเชื่อมั่นระดับหนึ่ง (กรกนก และคณะ,
2561) ในการศึกษานีไ้ ด้เลือกใช้การคํานวณหาค่า LOD และ LOQ แบบการตรวจหาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัญญาณ
และความชั นของกราฟมาตรฐาน (Based on the standard deviation of the response on the slope) ดัง Equation 1 และ
Equation 2:
LOD = 3.3σ/S

(1)

LOQ = 10σ/S

(2)

σ คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัญญาณ
S คือ ความชันของกราฟมาตรฐาน
เมื่อนําตัวอย่างที่มีความเข้มข้นตํ่าสุดมาวิเคราะห์หาค่า SD โดยฉีดตัวอย่างทัง้ หมด 7 ครัง้ ด้วยเครือ่ ง HPLC แล้ว
นํามาคํานวณดัง Equation 1 และ Equation 2 ได้คา่ LOD และ LOQ ดังตาราง Table 2
การทดสอบความแม่ น ยํา ตรวจสอบโดยการพิ จ ารณาจากค่ า ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานสัม พัท ธ์ (Relative
standard deviation, RSD) ซึ่งได้ทาํ การทดสอบสารละลายมาตรฐานของไลโครีนที่ความเข้มข้นในช่วง 50–100 µg/ml
และของ 6-ไฮดรอกซีครินามีนและครินามีนที่ความเข้มข้นในช่วง 10–20 µg/ml ที่การทดสอบวันเดียวกัน (Intraday)
และระหว่างวัน (Interday) โดยฉีดความเข้มข้นละ 5 ครัง้ ด้วยเครื่อง HPLC ได้ผลการทดสอบ %RSD ดังตาราง Table 3
และเมื่ อ พิ จ ารณาผลการทดสอบ โดยกํา หนดให้ค่า สํา หรับ การผ่า นเกณฑ์ข องค่า %RSD ต้อ งน้อ ยกว่า 2% พบว่า
สารละลายมาตรฐานทั้ง หมดผ่า นเกณฑ์ และในส่ว นของการทดสอบความถูก ต้อ ง ได้มี ก ารทดสอบโดยใช้วิ ธี แบบ
standard addition จากผลการทดสอบได้ %recovery ของสารละลายมาตรฐานไลโครีน 6-ไฮดรอกซีครินามีนและครินา
มี น ดัง ตาราง Table 3 เมื่ อ พิ จารณาผลการทดสอบพบว่า %recovery ของสารสารละลายมาตรฐานทั้งสามชนิดอยู่
ระหว่างช่วงที่ผา่ นเกณฑ์ยอมรับ ซึง่ ควรมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 90–110%
เมื่อ
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Table 3 Analytical results of intra-day and inter-day precision and accuracy
Alkaloid
Lycorine

6-Hydroxycrinamine

Crinamine

Concentration
(µg/ml)
50
75
100
10
15
20
10
15
20

Intra-day (n = 5)
RSD (%)
Accuracy (%)
0.364
98.323
0.878
109.231
0.426
105.839
1.616
109.382
1.354
102.140
0.559
98.890
1.171
106.763
0.397
100.868
0.504
109.987

Inter-day (n = 5)
RSD (%) Accuracy (%)
0.372
90.071
0.326
104.806
1.425
108.173
0.926
101.054
0.172
100.160
1.744
107.648
0.496
107.833
1.165
104.880
0.856
106.189

Table 4 HPLC data of determination of Crinum alkaloids in C. asiaticum crude extract
Sample
C. asiaticum
Leaf part

Replicate
1
2
3

Mean±SD
C. asiaticum
Bulb part

1
2
3

Mean±SD
C. asiaticum
Root part
Mean±SD

1
2
3

Lycorine
26.358
26.474
26.502
26.445±0.076
25.939
26.086
26.167
26.064±0.116
56.792
56.911
56.759
56.821±0.080

Concentration (µg/ml)
6-Hydroxycrinamine
2.266
2.394
2.347
2.335±0.065
1.782
1.677
1.832
1.764±0.079
4.311
4.336
4.316
4.321±0.013

Crinamine
1.872
1.936
1.882
1.896±0.035
1.587
1.536
1.634
1.586±0.049
4.190
4.193
4.197
4.193±0.003

จากการนําตัวอย่างสารสกัดพลับพลึงส่วนใบ ลําต้นและรากมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีที่ศึกษาพบว่า ตัวอย่างสารสกัด
แต่ละส่วนได้ปริมาณสารประกอบอัลคาลอยด์ดงั ตาราง Table 4 โดยส่วนที่สกัดจากรากมีประมาณสารประกอบอัลคา
ลอยด์มากที่สดุ
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สรุ ป
จากศึกษาวิธีการวิเคราะห์การตรวจหาปริมาณสารประกอบอัลคาลอยด์ในสารสกัดพลับพลึง พบว่า สภาวะที่
ศึกษาที่วฏั ภาคเคลื่อนที่ คือ อะซิโทไนไตรล์ ต่อสารละลายบัฟเฟอร์ 1% (w/v) แอมโมเนียมอะซิเตท ที่ pH 6.6 ปรับด้วย
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บทคัดย่อ
การศึกษานีเ้ พื่อการสกัดสารกลุม่ สารแซนโทนจากเปลือกมังคุดโดยใช้ตวั ทําละลายร่วมกับคลื่นอัลตราโซนิคเพื่อ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสกัด โดยศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการสกัดได้แก่ ชนิดของตัวทําละลาย อัตราส่วนของตัวทําละลาย
ต่อผงเปลือกมังคุดและระยะเวลาในการสกัด โดยพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดคือการใช้ 95% เอทานอลเป็ นตัวทํา
ละลายในการสกัด เป็ นเวลา 20 นาที ที่อตั ราส่วนของผงเปลือกมังคุดต่อเอทานอลเท่ากับ 1:20 (อัตราส่วนโดยนํา้ หนักต่อ
ปริมาตร) ซึง่ สภาวะนีใ้ ห้รอ้ ยละผลผลิตของการสกัดเท่ากับ 8.1 ของนํา้ หนักแห้ง มีปริมาณแอลฟา-แมงโกสตินเท่ากับ 95.9
มิลลิกรัมต่อกรัมสารสกัด เมื่อทดสอบประสิทธิภาพในการยับยัง้ และฆ่าเชือ้ แบคทีเรียของสารสกัดหยาบพบว่าสารสกัดมี
ประสิทธิภาพสูงในการยับยัง้ และฆ่าเชือ้ B. subtilis และ S. intermedius การศึกษานีจ้ ึงแสดงประสิทธิภาพของการสกัด
โดยใช้ตวั ทําละลายร่วมกับคลืน่ อัลตราโซนิคในการสกัดสารกลุม่ สารแซนโทนจากเปลือกมังคุด
คําสําคัญ: คลืน่ อัลตราโซนิคร่วมกับตัวทําละลาย, เปลือกมังคุด, ฤทธิ์ยบั ยัง้ แบคทีเรีย, แอลฟา-แมงโกสติน
Abstract
In this present study, xanthones were extracted from mangosteen pericarp by using ultrasoundassisted solvent extraction (UAE). The optimal extraction condition was investigated. In the extraction, three
parameters: solvent types, solid to solvent ratio and extraction time were used to determine the optimal
extraction condition of xanthones as α-mangostin from the sample. It was found that the extraction of sample
with 95% ethanol for 20 minutes with the ratio of sample powder to ethanol was 1:20 (w/v) gave the crude extract
yield (8.1% w/w on dry sample powder) and the α-mangostin content (95.9 mg/g crude extract). Crude extract
revealed maximum antibacterial potential against B. subtilis and S. intermedius. Therefore, the results revealed
that UAE improved the extraction efficiency of the xanthone compounds from the mangosteen pericarp.
Keywords: α-mangostin, Antibacterial activity, Mangosteen pericarp, Ultrasound-assisted solvent extraction
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คํานํา
มังคุด (Garcinia mangostana L.) เป็ นพืชวงศ์ Clusiaceae ได้ชื่อว่าเป็ น “ราชินีผลไม้เขตร้อน”เป็ นพืชสมุนไพร
ที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค (Yodhnu, Sirikatitham and Chatchai, 2009) เปลือกมังคุดประกอบไปด้วยสารเมแทบอ
ไลท์ทุติ ย ภูมิ ที่ อ อกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพหลายชนิ ด เช่ น ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) และแซนโทน (xanthones) เป็ น ต้น
องค์ประกอบที่สาํ คัญเป็ นสารแซนโทน คือ แอลฟา-แมงโกสติน (alpha-Mangostin) (Aizat et al., 2019) มีรายงานว่าสาร
สกัดมังคุดมีฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระ (Wipawan, Bussaba, and Wancheng, 2019) และฤทธิ์ยบั ยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้
แบคทีเรียหลายชนิด (Nusavadee and Somjai, 2010; Wannee, Supachai and Luchai, 2017) พบปริมาณรวมของแมง
โกสติน (total-mangostin) และแอลฟา-แมงโกสตินแตกต่างกันในแต่ละส่วนของพืชที่นาํ มาสกัดและแตกต่างกันในแต่ละ
พื น้ ที่ ป ลูก (Aizat et al., 2019; Nitima et al., 2018) วิ ธี ก ารสกัด ที่ นิ ย มใช้ใ นการสกัด เปลื อ กมัง คุด เช่ น วิ ธี ก ารหมัก
(Maceration) การสกัด ร้อ นแบบต่อ เนื่ อ ง (Soxhlet Extraction) เป็ น ต้น แต่มี ข ้อ เสีย คือ ระยะเวลาในการสกัด นาน ใช้
ปริมาณตัวทําละลายปริมาณมาก การสกัดโดยการใช้ตัวทําละลายอินทรียร์ ่วมกับคลื่นอัลตราโซนิค (UltrasoundAssisted Solvent Extraction; UAE) เป็ นวิธีการสกัดที่มีการพัฒนาเพื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัด คุณค่าของสาร
สกัด ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการสกัด (Cheok et al., 2013) โดยปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการสกัด เช่น วิธีการ
สกัด ชนิดของตัวทําละลาย ระยะเวลา เป็ นต้น (Jujun et al., 2009; Nguyen, Hoang and Nguyen, 2019; Wipawan et
al., 2019) มีรายงานวิธีวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณแมงโกสตินหลายวิธี เช่นใช้เครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนแสง (UV-Visible
Spectrophotometer) และเครื่องโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography;
HPLC) เป็ นต้น (Jujun et al., 2009; Pothitirat and Gritsanapan, 2008)
วัตถุประสงค์ของการศึกษานีเ้ พื่อพัฒนาวิธีการสกัดที่ให้ผลผลิตและคุณภาพของสารสกัดที่มีประสิทธิ ภาพสูง
ด้วยตัวทําละลายร่วมกับคลืน่ อัลตราโซนิค โดยศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการสกัดคือ ชนิดของตัวทําละลาย สัดส่วนของเปลือก
แห้งต่อตัวทําละลาย ระยะเวลาที่เหมาะสมในการสกัด โดยต้องการศึกษาสารองค์ประกอบหลักเพื่อหาปริมาณสาร
แอลฟา-แมงโกสตินด้วยเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี และฤทธิ์ยบั ยัง้ แบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือก
มังคุดซึ่งเป็ นวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตร การนําเปลือกมังคุดมาใช้เป็ นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจึงเป็ นการเพิ่ม
มูลค่าให้กบั วัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตรและเป็ นการลดมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อม
อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมตัวอย่างเปลือกมังคุด
มังคุดสําหรับการทดลองนีซ้ อื ้ จากตลาดบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ในเดือนสิงหาคม ปี 2561
นําผลมังคุดมาล้างทําความสะอาดด้วยนํา้ แยกเนือ้ และเมล็ดออก หั่นเปลือกให้มีขนาดเล็ก อบแห้งด้วยตูอ้ บลมร้อนที่
อุณหภูมิ 50°C เป็ นเวลา 72 ชั่วโมง จากนัน้ นําไปบดเป็ นผงด้วยเครือ่ งบด เก็บในภาชนะปิ ดสนิทใส่ไว้ในเดสิกเคเตอร์เพื่อ
กันแสงและความชืน้
การสกัดเปลือกมังคุดด้วย UAE และวิธีเปรียบเทียบ
การศึกษาเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดตัวอย่างเปลือกมังคุดด้วยวิธี UAE โดยศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การสกัดด้วยเครือ่ งอัลตราโซนิค ได้แก่ ชนิดของตัวทําละลาย อัตราส่วนระหว่างผงเปลือกมังคุดกับตัวทําละลายอินทรีย ์ และ
ระยะเวลาการสกัด จํานวนการทดลอง 3 ซํา้ ชั่งตัวอย่างผงแห้งใส่ขวดแก้วสีชาที่มีฝาปิ ดสนิท แล้วเติมตัวทําละลายอินทรีย ์ ที่
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ศึกษา 5 ชนิดได้แก่ เฮกเซน อะซิโตน เอทิลแอซิเตต เอทานอลและเมทานอล ในอัตราส่วนของผงเปลือกมังคุดต่อตัวทําละลาย
1:20 (นํา้ หนัก/ปริมาตร) นําไปสกัดด้วยเครื่องอัลตราโซนิ ค (Ultrasonic cleanerVGT-1990T, 42 kHz, 240W, China) เป็ น
เวลา 20 นาที หลังจากนัน้ กรองสารสกัดด้วยกระดาษกรองและระเหยตัวทําละลาย จะได้เป็ นสารสกัดหยาบ ชั่งนํา้ หนักของสาร

ดหยาบเปลือกมังคุด (กรัม)
สกั ด หยาบแล้ว คํา นวณร้อ ยละของผลผลิ ต จาก ร้อยละของผลผลิตโดยนํา้ หนัก �% ww� = นํา้ หนันํกา้ สารสกั
×100 สํา หรั บ
หนักเปลือกมังคุดแห้ง (กรัม)
การศึกษาความเข้มข้นของตัวทําละลายเอทานอลที่เหมาะสมในการสกัดจะเตรียมตัวอย่าง และมีขนั้ ตอนการสกัดและการ
วิเคราะห์เช่นเดิมแต่เปลีย่ นอัตราส่วนของผงเปลือกมังคุดต่อตัวทําละลาย 1:10 1:20 และ 1:30 (นํา้ หนัก/ปริมาตร) นําไป
สกัด ด้วยเครื่องอัล ตราโซนิ คเป็ น เวลา 20 นาที จากนั้น กรองและระเหยตัวทําละลาย สํา หรับ การศึกษาระยะเวลาที่
เหมาะสมในการสกัดตัวอย่างโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิคจะสกัดด้วยเอทานอลตามอัตราส่วนของผงเปลือกมังคุดต่อตัวทํา
ละลาย (นํา้ หนัก/ปริมาตร)ที่ได้จากการศึกษาแล้วนําไปสกัดเป็ นเวลา 10 20 และ 60 นาที จากนัน้ กรองและระเหยตัวทํา
ละลาย
เปรียบเทียบประสิทธิ ภาพของการสกัดด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิคกับวิธีการสกัดโดยการแช่ในตัวทําละลาย
(Maceration) ชั่งตัวอย่างแห้งใส่ขวดแก้วสีชาที่มีฝาปิ ดสนิท แล้วเติมเอทานอล ในอัตราส่วนที่ 1:20 เป็ นเวลา 3 วัน กรอง
สารสกัด ระเหยตัวทําละลาย และวิธีการสกัดโดยการเขย่า (Shaking method) ชั่งตัวอย่างแห้งใส่ขวดแก้วสีชาที่มีฝาปิ ด
สนิท แล้วเติมแล้วเติมเอทานอล ในอัตราส่วนที่ 1:20 (นํา้ หนัก/ปริมาตร) นําไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่า (Eyla, Japan) อัตรา
200 rpm เป็ นเวลา 3 ชั่วโมง กรองสารสกัด ระเหยตัวทําละลาย สารสกัดทัง้ หมดจะเก็บไว้ที่อณ
ุ หภูมิ -20 องศาเซลเซียส
เพื่อนําไปตรวจสอบหาปริมาณสารแอลฟาแมงโกสตินด้วย HPLC ต่อไป

ศึกษาความสามารถในการต้านเชือ้ จุลนิ ทรียข์ องสารสกัดจากเปลือกมังคุด
แบคทีเรียที่ใช้ทดสอบ 5 ชนิด เป็ นแบคทีเรียแกรมบวก 3 ชนิดคือ Bacillus subtilis TISTR 1248 Staphylococcus
aureus ATCC 25923 และ Staphylococcus intermedius แบคทีเรียแกรมลบ 2 ชนิดคือ Escherichia coli ATCC 25922
และ Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 เตรียมเชือ้ ในการทดสอบโดยนําแบคทีเรียทัง้ 5 ชนิดมาขีดลงบนอาหาร
วุน้ Luria-Bertani Agar (LB agar) บ่มที่ 37°C เป็ นเวลา 18 ชั่วโมง จากนัน้ นําโคโลนีเดี่ยวไปเลีย้ งในอาหารเหลว LuriaBertani broth (LB broth) บ่มที่ 37°C เป็ นเวลา 18 ชั่วโมงเพื่อใช้ในการทดลองต่อไป
การทดสอบสมบัติการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ แบคทีเรียด้วยวิธี Disk diffusion method นําเชือ้ แบคทีเรียทดสอบ
ที่ เ ลี ย้ งไว้ข ้า งต้น มาทํา การเจื อ จางในอาหารเหลว Muller Hilton broth (MHB) ให้ไ ด้ค วามขุ่น เท่ า กับ ค่ า มาตรฐาน
McFarland No. 5 จากนัน้ ใช้กา้ นสําลีปราศจากเชือ้ จุ่มเชือ้ แล้วนําไป spread บน Muller Hilton agar (MHA) ให้ท่วั เพลท
โดยทําการถูแนวทะแยง 3 แนว ตัง้ ทิง้ ไว้ประมาณ 5 นาทีเพื่อให้เพลทแห้ง นําสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่สกัดได้ดว้ ยตัวทํา
ละลายชนิดต่างๆ ปริมาตร 10 ไมโครลิตร หยดลงบนกระดาษกรองที่ปราศจากเชือ้ (paper disc) เส้นผ่านศูนย์กลาง 6
มิลลิเมตร วางบนเพลทที่เตรียมไว้ จากนัน้ นําเพลทไปบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37°C เป็ นเวลา 16 ชั่วโมง วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของโซนใสบริเวณรอบ paper disc เพื่อรายงานผลการยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรีย ใช้ยา Genfloxcin ความเข้มข้น 5 µg/disc เป็ น
ชุดควบคุมบวก และชุดควบคุมลบใช้ Dimethyl sulfoxide (DMSO) ปริมาตร 10 µL/disc
การหาค่าความเข้มข้นตํ่าสุดที่สามารถยับยัง้ และฆ่าเชือ้ แบคทีเรีย (Minimum Inhibitory Concentration: MIC
และ Minimum Bactericidal Concentration: MBC) วิธีการเจือจางในอาหารเหลว (Broth dilution method) ในไมโคร
เพลทขนาด 96 หลุม ได้ประยุกต์จากการทดสอบของ Dussault และคณะ (Dussault, Vu, and Lacroix, 2014) นําเชือ้
แบคทีเรียที่เพาะเลีย้ งไว้มาปั่ นล้างด้วย 0.85% NaCl ที่อณ
ุ หภูมิ 4°C ด้วยความเร็ว 5,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 5 นาที
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จํานวน 3 รอบ จากนัน้ ปรับความขุน่ ของเซลล์ให้ได้คา่ การดูดกลืนแสงที่ 600 นาโนเมตร เท่ากับ 0.01 โดยใช้ Muller Hilton
broth (MHB) ในการเจือจาง ทดสอบที่ความเข้มข้นเริม่ ต้นของสารสกัด 250 µg/mL และเจือจางด้วยวิธี two-fold dilution
ชุดทดลองประกอบด้วย สารละลายเชือ้ แบคทีเรีย 190 ไมโครลิตร สารสกัดจากเปลือกมังคุด 10 ไมโครลิตร จากนัน้ ทําการ
เจือจางแบบ two-fold dilution ด้วยสารละลายเชือ้ แบคทีเรีย 100 ไมโครลิตร และชุดควบคุมลบ ประกอบด้วยสารละลาย
เชือ้ แบคทีเรีย 100 ไมโครลิตร จากนัน้ นําเพลทไปบ่มที่อุณหภูมิ 37°C เป็ นเวลา 16 ชั่วโมง วัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงที่
595 นาโนเมตรด้วยเครื่องอ่านไมโครเพลท (Microplate reader, BioRad) ทําการทดลอง 3 ซํา้ แล้ววิเคราะห์หาค่า MIC
จากผลการอ่านค่าดูดกลืนคลื่นแสง โดยแถวที่มีความเข้มข้นของสารสกัดน้อยที่สดุ ที่ไม่มีการเจริญของแบคทีเรียคือค่า
MIC ทําการยืนยันการเจริญของเชือ้ แบคทีเรียในแต่ละหลุมโดยปิ เปตสารบ่งชีก้ ารเจริญของเชือ้ แบคทีเรีย (Resazurin) ลง
ในหลุมทดสอบเพื่อยืนยันค่า MIC โดยหากมีการเจริญของแบคทีเรีย สารละลายจะเปลี่ยนเป็ นสีชมพู หากไม่มีการเจริญ
ของแบคทีเรียสารจะไม่เปลี่ยนสี ทําการแปลผลและบันทึกผลการทดลองค่า MIC จากนัน้ ทําการทดลองเพื่อหาค่า MBC
โดยนําสารละลายปริมาตร 5 ไมโครลิตร จากหลุมที่มีความเข้มข้นที่เป็ น MIC และหลุมที่มีความเข้มข้นมากกว่าอีก 2 หลุม
มาหยดลงบน MHA จากนัน้ นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 37°C เป็ นเวลา 16 ชั่วโมง ความเข้มข้นที่นอ้ ยที่สุดที่เชือ้ แบคทีเรียไม่
สามารถเจริญได้คือค่า MBC
วิเคราะห์หาปริมาณแอลฟา-แมงโกสตินในสารสกัดด้วย HPLC
การหาปริ ม าณของแอฟา-แมงโกสติ น ด้ว ย HPLC (2487 UV/Vis Detector & 717 Plus Autosampler,
Waters, Massachusetts, USA) สภาวะสําหรับการวิเคราะห์ จะใช้วฏั ภาคคงที่เป็ นคอลัมน์ชนิด C18 (4.6 mm × 15
cm, Agela Technologies, China) และใช้ก ารชะแบบ isocratic elution โดยวัฏ ภาคเคลื่อ นที่ เป็ น สารละลายผสม
ระหว่างอะซีโตไนไทรล์ : 1% กรดฟอสฟอริกในอัตราส่วน 95:5 อัตราการไหล 1.0 มล./นาที ปริมาตรฉีด 20 ไมโครลิตร
การตรวจสอบความใช้ได้ (Method validation) ได้แก่ ค่าความเป็ นเส้นตรง (linearity) ค่าความแม่นยํา (precision)
ของเครื่องมือวิเคราะห์ (repeatability) การหาขีดจํากัดการตรวจวัดในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (limit
of detection and quantification; LOD และ LOQ) การหาปริมาณแอลฟา-แมงโกสตินในตัวอย่างสารสกัดหยาบ ชั่ง
นํา้ หนักสารสกัดหยาบแล้วนํามาเตรียมเป็ นสารละลายด้วยเมทานอลวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโคร
มาโทกราฟี ด้วยวิธีที่ผ่านการตรวจสอบความใช้ได้ โดยการหาปริมาณจะคํานวณพืน้ ที่ใต้พีคเปรียบเทียบกับกราฟ
มาตรฐานของสารมาตรฐานแอลฟา-แมงโกสติน (α-Mangostin, TCI, Tokyo, Japan) ในตัวทําละลายเมทานอล
การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ข้อมูลจากการทดลอง 3 ซํา้ นํามาหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอกเซล แล้ว
นํามาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การสกัดเปลือกมังคุดด้วยวิธี UAE
การสกัดเปลือกมังคุดด้วยด้วยตัวทําละลายอินทรียร์ ว่ มกับคลื่นเสียงอัลตราโซนิคมีประสิทธิภาพการสกัดแสดงผล
ดังตารางที่ 1 เปรียบเทียบร้อยละผลผลิตของสารสกัดด้วยเอทิลอะซิเตต>เมทานอล>เอทานอล>อะซิโตน>เฮกเซน โดยสาร
สกัดเฮกเซนมีปริมาณร้อยละผลผลิตน้อยที่สดุ และมีความแตกต่างมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
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เมื่อวิเคราะห์ปริมาณสารสําคัญแอลฟา-แมงโกสตินในสารสกัดหยาบด้วย HPLC พบว่าปริมาณ แอลฟา-แมงโกสตินสูง
ที่สดุ เมื่อสกัดด้วยเมทานอล (44.3 mg/g extract) เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ แอลฟา-แมงโกสตินกับสารสกัดเอทานอลและ
สารสกัดเอทิลอะซิเตตไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) มีรายงานว่าการใช้ตวั ทําละลายที่แตกต่าง
กันในการสกัดส่งผลถึงปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดเปลือกมังคุด ดังรายงานของ Ghasemzadeh และ
คณะ พบว่าการสกัดแอลฟา-แมงโกสตินด้วยเอทิลอะซิเตตมีประสิทธิ ภาพที่ดีกว่าเอทานอลและนํา้ (Ghasemzadeh
et al., 2018) และรายงานของ Cheok และคณะ พบว่าการสกัดโดยใช้เมทานอลให้ผลผลิตที่สงู กว่าการสกัดด้วยเอทานอล
(Cheok et al., 2013) เนื่องจากเอทานอลเป็ นตัวทําละลายที่นิยมใช้ในการสกัดสารจากพืชสมุนไพรและสามารถแยกออก
จากสารสกัดได้ง่าย มีความเป็ นพิษตํ่ากว่าตัวทําละลายชนิดอื่นๆ สามารถลดการปนเปื ้อนของเชือ้ จุลินทรียใ์ นสารสกัดทํา
ให้เก็บสารสกัดได้นานขึน้ ดังนัน้ จึงเลือกใช้ตวั ทําละลายเอทานอลในการศึกษาอื่นๆ ต่อไป
Table 1 Comparison of %yield and α-mangostin content results obtained using UAE by different organic solvent
Extraction solvent
Extraction yield (%)
α-mangostin content (mg/g extract)
Hexane
3.9±0.16c
6.5±0.89c
Acetone
5.5±0.32b
28.6±2.71b
Ethyl acetate
7.6±0.19a
40.1±1.48a
Ethanol
5.6±0.32b
40.2±2.25a
Methanol
7.2±0.83a
44.3±5.77a
Note: a-c Different letters indicate significant (p < 0.05) differences between organic solvent on the same column
Note: Data are reported to mean (n = 3) ±SD
ศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างผงสมุนไพรต่อปริมาณเอทานอลที่สดั ส่วน 1:20 > 1:15 > 1:10 (Fig. 1A) พบว่า
ปริม าณร้อยละของผลผลิตที่ส ัดส่วน 1:10 และ 1:20 ให้ร อ้ ยละผลผลิต ที่มีค วามแตกต่างอย่างมีนัย สําคัญทางสถิ ติ
(p < 0.05) สัดส่วน 1:20 ให้รอ้ ยละของผลผลิตสูงที่สดุ เท่ากับ 8.13 ดังนัน้ จึงเลือกสัดส่วน 1:20 เป็ นสัดส่วนสําหรับใช้ใน
การสกัด ปั จจัยของระยะเวลาที่ใช้ในการสกัด (Fig. 1B) พบว่าร้อยละผลผลิตที่สกัดได้จากทัง้ 3 ช่วงเวลาที่ใช้ศกึ ษาไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ดังนัน้ ในการทดลองจึงเลือกเวลา 20 นาทีเป็ นเวลาที่เหมาะสมในการ
สกัดเนื่องจากระยะเวลาในการที่นานขึน้ จะทําให้เกิดความร้อนในตัวอย่างสูงขึน้ ซึง่ อาจทําให้สารสําคัญเกิดความเสียหาย
ได้

Fig. 1 Effect of organic solvent (A), solid-liquid ratio (B) on extraction yield (%) using UAE
Note: (*) indicate significant (p < 0.05) differences within each group of results and data are reported to mean
(n = 3) ±SD.
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การศึกษาฤทธิท์ างชีวภาพของสารสกัด
จากการทดสอบความสามารถเบือ้ งต้นของสารสกัดหยาบเปลือกมังคุดที่สกัดด้วยคลื่นอัลตราโซนิคในตัวทํา
ละลายชนิ ด ต่ า งๆ ในการยั บ ยั้ ง เชื ้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ 5 ชนิ ด ได้ แ ก่ B. subtilis S. aureus S. intermedius E. coli และ
P. aeruginosa ด้ว ยวิ ธี Disc diffusion method เปรีย บเที ยบขนาดของโซนใสของสารสกัดกับ ยา Genfloxcin เป็ นชุด
ควบคุมบวกและ Dimethyl sulfoxide (DMSO) เป็ นชุดควบคุมลบ พบว่าสารสกัดหยาบเปลือกมังคุดที่สกัดด้วยตัวทํา
ละลายทัง้ 5 ชนิด สามารถยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรียทดสอบได้ทกุ สายพันธุ์โดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p > 0.05) แต่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญกับยามาตรฐานและ DMSO (p < 0.05) ดัง Fig. 2

Fig. 2 Antibacterial activities of mangosteen extract obtained from UAE compared to genfloxcin (positive
control)
Note: Data are reported to mean (n = 3) ±SD.
ผลการทดสอบค่าความเข้มข้นตํ่าสุดที่สามารถยับยัง้ และฆ่าเชือ้ แบคทีเรีย (Minimum Inhibitory Concentration:
MIC และ Minimum Bactericidal Concentration: MBC) ต่อเชือ้ จุลินทรียท์ งั้ 5 ชนิด พบว่าสารสกัดจากตัวทําละลายทัง้
5 ชนิด มีประสิทธิ ภาพสูงในการยับยัง้ และฆ่าเชือ้ B. subtilis และ S. intermedius โดยมีค่า MIC และ MBC อยู่ระหว่าง
1.95–3.91 µg/mL แต่ ส ารสกั ด จากตั ว ทํา ละลายทั้ง 5 ชนิ ด ไม่ ส ามารถยั บ ยั้ ง และฆ่ า เชื ้อ S. aureus, E. coli และ
P. aeruginosa ได้ สอดคล้องกับผลการทดลองของสุคนธ์และคณะ ที่รายงานว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดสามารถยับยัง้
เชือ้ B. subtilis ได้ดีที่สดุ โดยมีคา่ MIC น้อยกว่า 197.5 mg/mL และสารสกัดจากเปลือกมังคุดสามารถยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรีย
แกรมบวกได้ดีกว่าแบคทีเรียแกรมลบ (Sukon et al., 2012)
การตรวจสอบหาปริมาณแอลฟา-แมงโกสตินด้วย HPLC
การทดสอบเชิงคุณภาพโดยเปรียบเทียบผลของ retention time ของสารมาตรฐานเท่ากับเวลาของสารสกัด มี
retention time 4.127 นาที (Fig. 3) พบว่าสารสกัดหยาบทัง้ หมดมีแอลฟา-แมงโกสตินเป็ นองค์ป ระกอบหลัก ผลการ
ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบสารแอลฟา-แมงโกสตินด้วย HPLC พบว่ามี Linearity อยู่ในช่วง 0.25–150.0
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีความสัมพันธ์เชิงเส้นมีค่า R2 = 0.9991 การทดสอบ Accuracy ของวิธีการของการสกัดเปลือก
มังคุดโดยฉีดสารสกัดตัวอย่างที่ทราบความเข้มข้น และ spike สารมาตรฐานแอลฟา-แมงโกสตินความเข้มข้ม 25 µg/ml มี
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ค่าเปอร์เซ็นต์ของสารที่วเิ คราะห์กลับคืนได้เท่ากับร้อยละ 108.5 การศึกษา % RSD ของ retention time และ peak area
ของสารมาตรฐานแอลฟา-แมงโกสตินแสดงค่าความแม่นยํา (precision) ของเครื่องมือวิเคราะห์โดยฉีดสารมาตรฐาน
ความเข้มข้น 25 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีค่าเท่ากับ 1.08%, 0.127% สําหรับ Inter-day และ 2.61, 2.89 สําหรับ between
day ค่าขีดจํากัดการตรวจวัดคํานวณจากกราฟมาตรฐานโดย limit of detection (LOD) อัตราส่วนของ signal ที่เป็ น
3 เท่าของสัญญาณ noise และ limit of quantification (LOQ) อัตราส่วนของ signal ที่เป็ น 10 เท่าของสัญญาณ มีค่า
เท่ากับ 1.27 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร และ 3.83 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร ตามลําดับ

Fig. 3 HPLC elution profiles of α-mangostin standard (A) and sample (B)
เปรียบเทียบประสิทธิ ภาพของการสกัดด้วย UAE ร่วมกับเอทานอล (20 นาที) กับการสกัดโดยการแช่ในเอทา
นอลเป็ นเวลา 3 วัน (Maceration) และการสกัดโดยการเขย่าในเอทานอลเป็ นเวลา 3 ชั่วโมง (Shaking) โดยร้อยละผลผลิต
การสกัดด้วยวิธีการแช่ในตัวทําละลาย > UAE > การเขย่า ร้อยละผลผลิตสูงที่สดุ จากการสกัดโดยการแช่ในเอทานอลเป็ น
เวลา 3 วันเท่ากับ 13.7 มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั วิธี UAE และการเขย่า (p < 0.05) ปริมาณแอลฟาแมงโกตินในสารสกัดทัง้ 3 วิธีแสดงเป็ นปริมาณสารแอลฟา-แมงโกตินในนํา้ หนักสารสกัดแห้งดัง Table 2 มีปริมาณ
ระหว่าง 82.18–99.8 mg/g extract พบว่าวิธี UAE และการแช่มีปริมาณแอลฟา-แมงโกตินไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p > 0.05) ดังนัน้ การสกัดด้วยวิธี UAE มีประสิทธิภาพในการสกัดสารออกฤทธิ์ได้เทียบเท่ากับวิธีการแช่ (3 วัน)
และดีกว่าวิธีการสกัดโดยการเขย่า (3 ชั่วโมง) ดังที่กล่าวไว้ในงานวิจยั ของนนทณัฏฐ์ และคณะว่าการสกัดโดยใช้ UAE ให้
ประสิทธิ ภาพในการสกัดที่ดีเพราะเมื่อผ่านคลื่นเหนือเสียงไปที่ตวั ทําละลายจะเกิ ดฟองและแตกออกและปลดปล่อย
พลังงานทําให้ผนังเซลล์เป็ นรูโหว่จึงช่วยเพิ่มให้สารในพืชออกมาอยูใ่ นตัวทําละลายได้มากขึน้ (Soisangwan et al., 2014)
โดยการสกัดด้วยวิธี UAE สามารถสกัดได้อย่างรวดเร็ว ควบคุมปั จจัยการสกัดได้ อัตราการสกัดเร็วขึน้ และสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพไม่เสียหาย
Table 2 Comparison of analytical results obtained using UAE and comparison methods.
Extraction method
Extraction yield (%)
α-mangostin content (mg/g extract)
a
UAE
8.1±0.24
95.9±9.40a
Maceration
13.7±0.69b
99.8±5.39a
Shaking
7.3±0.43c
82.1±5.69b
Note: a,b Different letters indicate significant (p < 0.05) differences between UAE and maceration on the same
column. Data are reported to mean (n = 3) ±SD.
สรุ ป
การใช้คลื่นอัลตราโซนิคช่วยในการสกัดเป็ นวิธีที่มีประสิทธิภาพสามารถสกัดสารกลุ่มสารแซนโทนจากเปลือก
มังคุด โดยให้ผลผลิตที่สงู อัตราการสกัดเร็ว สามารถควบคุมปั จจัยที่มีผลต่อการสกัดเพื่อให้สามารถสกัดได้อย่างรวดเร็ว
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และผลผลิตของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไม่เสียหาย วิธี UAE ให้ผลการสกัดสารออกฤทธิ์ได้เทียบเท่ากับวิธีการแช่และ
ดีกว่าวิธีการเขย่า สารสกัดสามารถยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียและมีประสิทธิ ภาพในการยับยัง้ และฆ่าเชือ้ แบคทีเรียแบคทีเรีย
ทดสอบ โดยสามารถยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียแกรมบวกได้ดีกว่าแบคทีเรียแกรมลบ การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์
ปริมาณแอลฟา-แมงโกสตินด้วย HPLC แสดงค่าความจําเพาะ ความเป็ นเส้นตรง ความเที่ยงและความแม่นที่ดีแสดงถึง
HPLC เหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์ปริมาณแอลฟา-แมงโกสตินในสารสกัดเปลือกมังคุด
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เทคนิค ultrasonication
Investigation of antioxidant activities of vanilla essential oil nanoemulsion fabricated using
ultrasonication techniques
ชนิกานต์ ชูสิทธิ์a, อุบลรัตน์ สิริภทั ราวรรณa,b,*
Chanikarn choosita, Ubonrat Siripatrawana,b,*
a
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
b
เทคโนโลยีใหม่สาํ หรับบรรจุภณ
ั ฑ์และการควบคุมอายุการเก็บอาหาร, คณะวิทยาศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
กรุงเทพฯ 10330
a
Department of Food Technology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
b
The Novel Technology for Food Packaging & Control of Shelf Life Research Group, Faculty of Science,
Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: ubonrat3@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติการต้านการเกิดออกซิเดชันของนาโนอิมลั ชันของนํา้ มันหอมระเหยวา
นิลลา ซึ่งเตรียมด้วยเทคนิค ultrasonication โดยแปรอัตราส่วนของของนํา้ มันหอมระเหยวานิลลาต่อสารลดแรงตึงผิว
Tween80 เป็ น 1:1 (NE1:1), 4:1 (NE4:1) และ 5:1 (NE5:1) วัด ขนาดอนุภาค (particle size) และการกระจายตัว ของ
อนุภาค (polydispersity index, PDI) เพื่อติดตามความเสถียรของนาโนอิมลั ชันเป็ นระยะเวลา 30 วัน ที่ 30°C รวมทัง้
ศึกษาสมบัติการต้านออกซิเดชัน 2 วิธี คือ FRAP assay และ DPPH assay จากผลการทดลองพบว่า NE1:1 มีขนาด
อนุภาคและการกระจายตัวของอนุภาคดีที่สดุ และมีสมบัติการต้านออกซิเดชันเมื่อวัดด้วย FRAP activity สูงสุด อย่างไรก็
ตามพบว่า NE1:1 มีค่า DPPH activity ตํ่ากว่า NE4:1 และ NE5:1 อาจเนื่องมาจากปฏิกิริยาระหว่างอนุมูล DPPH กับ
สารฟี นอลิกบางตัวที่มีในนํา้ มันหอมระเหยวานิลลา จากผลการทดลองสามารถสรุ ปได้ว่า NE1:1 ให้นาโนอิมัลชัน ที่
เหมาะสมต่อการนําไปใช้เป็ นสารต้านออกซิเดชันในอาหารมากที่สดุ
คําสําคัญ: การต้านออกซิเดชัน, นาโนอิมลั ชัน, นํา้ มันหอมระเหยวานิลลา, DPPH, FRAP
Abstract

This research aimed to investigate antioxidant activities of vanilla essential oil (VEO) and its
nanoemulsion fabricated using ultrasonication technique. The VEO nanoemulsion was fabricated by using
different ratios of VEO to Tween80 i.e. 1:1 (NE1:1), 4:1 (NE4:1) and 5:1 (NE5:1). The VEO nanoemulsions were
characterized for particle size, polydispersity index (PDI) and stability for 30 days at 30°C. The antioxidant
activities of the nanoemulsion were evaluated using two antioxidation systems i.e. FRAP and DPPH assays. The
results showed NE1:1 had the best particle size and PDI, whereas exhibited the highest FRAP activity. However,
NE1:1 showed lowest DPPH activity probably due to the interaction between DPPH free radical and certain
phenolic compounds in VEO. The results suggested that NE1:1 was the optimal formula.
Keywords: Antioxidant activity, DPPH, FRAP, Nanoemlusion, Vanilla essential oil
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คํานํา
นาโนอิมลั ชัน (nanoemulsion) คือ ระบบคอลลอยด์ที่ประกอบด้วย นํา้ นํา้ มัน และสารลดแรงตึงผิว โดยเป็ น
ระบบคอลลอยด์ที่มีความคงตัวสูง และมีความเสถียรมากกว่าอิมลั ชัน (Kale and Deore, 2017) เนื่องจากอนุภาคนํา้ มันที่
มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตร ทําให้กระจายตัวในนํา้ ได้ดี และไม่เกิดการกระเจิงของแสง ดังนัน้ สีของนาโนอิมลั ชันจึงไม่ขนุ่
เหมือนกับอิมลั ชัน เมื่อนํามาใช้กบั อาหาร จึงไม่สง่ ผลต่อสีของอาหาร และเนื่องจากมีขนาดเล็กและกระจายตัวได้ดีจึงเกิด
การเกาะกลุม่ (flocculation), การรวมหยด (coalescence) และการแยกชัน้ (creaming) ตํ่ากว่าระบบอิมลั ชันที่มีอนุภาค
นํา้ มัน ขนาดใหญ่ ก ว่า (Tadros et al., 2004) นาโนอิ มัล ชัน เตรีย มได้จ าก 2 วิ ธี คื อ High energy methods และ Low
energy methods โดย High energy methods มีหลายวิธี เช่น High-pressure homogenization, Microfluidization และ
Ultrasonication โดยการเตรียมนาโนอิมลั ชันแบบ High energy methods สามารถควบคุมขนาดหยดไขมันได้ดี ด้วยการ
เลือ กองค์ป ระกอบของสูต รที่ เหมาะสม (Kumar et al., 2019) มี ก ารศึกษาพบว่า การเลือ กใช้ส ารลดแรงตึงผิวอย่าง
Tween80 จะทําให้ลดขนาดของหยดไขมันในนาโนอิมลั ชันได้ดีว่าการใช้ Tween20 และพบว่าการใช้นาํ้ มันงาผสมกับยู
จีนอล จะให้ขนาดหยดไขมันที่ต่าํ กว่าและมีความเสถียรสูงกว่านาโนอิมลั ชันยูจีนอลที่ไม่มีนาํ้ มันงา (Ghosh et al., 2014)
ส่ ว นการเตรี ย มนาโนอิ มัล ชั น แบบ Low energy methods เช่ น Phase inversion emulsification method และ Selfnanoemulsification method โดยทั่วไปวิธีนีจ้ ะไม่ใช้ในการทํานาโนอิมลั ชันที่ใช้กบั อาหารเนื่องจากต้องใช้สารลดแรงตึงผิว
ที่มีความเข้มข้นสูง ซึ่งอาจส่งผลต่อรสชาติและความปลอดภัยของอาหาร (Kumar et al., 2019) และการที่นาโนอิมลั ชันมี
ขนาดที่เล็กและมีความเสถียร ทําให้มีการนํานาโนอิมลั ชันมาใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น ใช้ในการกักเก็บสารสําคัญทีม่ ี
ประโยชน์ในนํา้ มัน (Durmus et al., 2019)
การนํานํา้ มันหอมระเหยมาใช้ในรู ปแบบของนาโนอิมลั ชันมีหลากหลายในปั จจุบนั เช่น กานพลู อบเชย และ
โหระพา (Pathania et al., 2018) อย่างไรก็ตามนํา้ มันหอมระเหยจากสมุนไพรมีขอ้ จํากัดในเรื่องของกลิ่น ซึ่งอาจไม่เป็ นที่
ยอมรับของผูบ้ ริโภค ในขณะที่นาํ้ มันหอมระเหยวานิลลามีกลิ่นที่เป็ นที่ยอมรับได้มากกว่า (Marin et al., 2010) นอกจากนี ้
นํา้ มัน หอมระเหยวานิ ล ลา ยัง มี ฤ ทธิ์ ใ นการต้า นออกซิ เ ดชัน ได้ดี พบว่า จากการวัด reducing power ซึ่ง เป็ น การวัด
ความสามารถในการให้อิเล็กตรอนของสารต้านอนุมลู อิสระของ 4-hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol > vanillic acid >
4-hydroxybenzyl alcohol > 4-hydroxybenzaldehyde และ vanillin สูงกว่า BHA (Shyamala et al., 2007) ดังนัน้ กลไก
ในการต้า นอนุมูล อิ ส ระของวานิ ล ลา อาจเกิ ด จากสารสํา คัญ ที่ เ ป็ น องค์ป ระกอบในวานิ ล ลาที่ ท าํ หน้า ที่ ใ นการต้า น
ออกซิเดชัน จากข้อดีของวานิลลาในเรือ่ งของกลิ่นและสมบัติการต้านออกซิเดชัน ในงานวิจยั นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์ศึกษาผล
ของการต้านออกซิเดชันของนาโนอิมลั ชันของนํา้ มันหอมระเหยวานิลลา
อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมนาโนอิมลั ชันของนา้ํ มันหอมระเหยวานิลลา
นํา้ มันหอมระเหยวานิลลา (บริษัท กรุงเทพเคมี ,ประเทศไทย) และสารลดแรงตึงผิว Tween80 (บริษัท กรุงเทพ
เคมี, ประเทศไทย) โดยใช้สดั ส่วนนํา้ มันหอมระเหยวานิลลา ต่อสารลดแรงตึงผิด เท่ากับ 1:1, 4:1 และ 5:1 หลังจากนัน้ เติม
นํา้ กลั่น 98%, 95% และ 94% ตามลําดับ และผสมกันด้วยเครือ่ ง Homogenizer (Ystral GmbH, Ballrechten-Dottingen)
เป็ นเวลา 15 นาที หลังจากนัน้ นําสารละลายเข้าเครือ่ ง Sonicator (Elmasonic E 70 H, Elma) เป็ นเวลา 5 min (Campolo
et al., 2020) ในระหว่างการดําเนินการควบคุมอุณหภูมิท่ี 6±2°C โดยใช้นาํ้ แข็ง และนําไปวิเคราะห์ขนาดอนุภาค (particle
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size), การกระจายตัวของอนุภาค (polydispersity index, PDI) และสมบัติการต้านออกซิเดชัน 2 วิธี คือ FRAP (Ferric
Reducing Antioxidant Power) assay และ DPPH (1,1-Diphenyl-2-Picrylhydrazyl) free radical scavenging assay
การวัดขนาดและการกระจายตัวของอนุภาค
การวัดขนาดและการกระจายตัวของอนุภาค โดยใช้เครื่อง Zetasizer (MALVERN Zetasizer Nano ZSP) และ
สังเกตการแยกชัน้ และการตกตะกอนของสารละลายนาโนอิมลั ชันอิมลั ชัน ทุก 10 วันจนถึงวันที่ 30 โดยทําการเก็บรักษา
ตัวอย่างในระหว่างการวิเคราะห์ที่อณ
ุ หภูมิ 30°C
วัดการต้านออกซิเดชันโดยวิธี DPPH
นํานาโนอิมัลชันของนํา้ มันหอมระเหยวานิลลาแต่ละสูตรมาวัดสมบัติการต้านออกซิเดชัน โดยใช้วิธี DPPH
assay และวิธี FRAP assay ดัดแปลงตามวิธีของ Ruengdech และ Siripatrawan. (2021) โดยนําตัวอย่างนาโนอิมลั ชัน
ของนํา้ มันหอมระเหยวานิลลาและนํา้ มันหอมระเหยวานิลลามาเจือจาง 500 เท่า โดยใช้นาํ้ กลั่นและเมทานอล ตามลําดับ
เป็ นตัวทําละลาย การทดสอบ DPPH assay ทําโดยนําตัวอย่างปริมาตร 0.1 ml มาเติมสารละลาย DPPH ความเข้มข้น
0.01 mmol/L ปริมาตร 0.9 ml โดยใช้ methanol เป็ นตัวทําละลาย ใส่ในหลอดทดลองและเขย่าให้เข้ากัน ตัง้ ทิง้ ไว้ในที่มืด
นาน 30 นาที หลัง จากนั้น วัด ค่า การดูด กลืน แสง (absorbance, ABS) ด้ว ย spectrophotometer (Evolution 260 Bio
Uv-Visible Spectrophotometer) ที่ความยาวคลื่น 517 nm โดยใช้เมทานอลเป็ น blank และคํานวณ %inhibition ตาม
Equation 1
ABS - ABs
% inhibition = ( blank sample )×100
(1)
ABSblank

วัดการต้านออกซิเดชันโดยวิธี FRAP
สําหรับวิธี FRAP assay ทําโดยนําตัวอย่างนาโนอิมลั ชันของนํา้ มันหอมระเหยวานิลลาและนํา้ มันหอมระเหยวา
นิลลามาเจือจาง 500 เท่า โดยใช้นาํ้ กลั่นและเมทานอล ตามลําดับ จากนัน้ นําตัวอย่างที่เจือจางแล้วมา 0.15 ml จากนัน้
เติ ม สาร FRAP reagent ไป 2.58 ml ซึ่ง สาร FRAP reagent เตรีย มได้จ ากการผสม acetate buffer (pH = 3.6) ความ
เข้มข้น 0.3 mol/L ต่อสาร 2,4,6-tripyridyl-s-triazine (TPTZ) ความเข้มข้น 10 mmol/L ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
ความเข้มข้น 40 mmol/L และสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์เฮกซะไฮเดรตความเข้มข้น 20 mmol/L ในอัตราส่วน 10:1:1
ตามลํา ดับ หลัง จากนั้น ตั้ง ทิ ง้ ไว้ใ นที่ มื ด เป็ น เวลา 30 นาที และวัด ค่ า การดูด กลื น แสง (absorbance, ABS) ด้ว ย
spectrophotometer (Evolution 260 Bio Uv-Visible Spectrophotometer) ที่ความยาวคลื่น 593 nm โดยเปรียบเทียบ
กับ กราฟมาตรฐานของโทรลอกซ์ (trolox equivalent) ในช่ ว งความเข้ม ข้น 50–300 µmol/L และรายงานค่าการต้าน
ออกซิเดชันเป็ น มิลลิโมลาร์ของสารมาตรฐานโทรลอกซ์ตอ่ กรัมของตัวอย่าง
การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติ
ใช้แ ผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ทํา การทดลอง 3 ซํ้า วิ เ คราะห์ค วาม
แปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) ด้วยโปรแกรม IBM SPSS Statistics Software Version 22 และเปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่ ด้วย Fisher's Least-Significant Difference (LSD) ระบุความแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p < 0.05)
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของนาโนอิมลั ชันของนํา้ มันหอมระเหยวานิลลา 3 สูตร (1:1, 1:4, และ 1:5)
โดยการวัดขนาดของอนุภาค, การกระจายตัวของอนุภาค พบว่า แต่ละสูตรมีขนาดและการจระจายตัวของอนุภาคแตกต่าง
กัน (Fig. 1 และ Fig. 2) คือ NE1:1 มีขนาดอนุภาคเท่ากับ 152.5±1.47 nm เมื่อเวลาผ่านไป 20 วัน มีขนาดอนุภาคเพิ่มขึน้
เท่า กับ 188.6±2.10 nm และวัน ที่ 30 มี ข นาดเท่า กับ 152.9±2.21 nm อาจเกิ ด จากปฏิ กิ ริย าออกซิเ ดชัน ที่ อ อกซิ เ จน
สามารถเพิ่มความมีขวั้ ของกรดไขมัน หรือเปลี่ยนโมเลกุลที่ละลายในนํา้ มันเป็ นโมเลกุลที่ละลายนํา้ ได้ (Anwar, 2015) จึง
อาจทําให้ขนาดของอนุภาคลดลง แต่อย่างไรก็ตามขนาดอนุภาคยังคงอยู่ในช่วง 500 nm ตามกําหนดของขนาดนาโน
อิมลั ชัน (Gupta et al., 2016) และพบว่าไม่เกิดการแยกชัน้ ของนาโนอิมลั ชันในระหว่างการเก็บที่อณ
ุ หภูมิ 30°C ในขณะที่
NE1:4 และ NE1:5 มีขนาดอนุภาคเท่ากับ 181.3±2.22 nm และ 223.1±5.92 nm ตามลําดับ ซึง่ แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ(p ≤ 0.05) และเมื่อเวลาผานไป 30 วัน มีขนาดเพิ่มขึน้ เป็ น 398.4±11.48 nm และ 563.1±14.93nm ตามลําดับ
โดยสูตร 1:5 มีแยกชัน้ ของนาโนอิมลั ชัน ตัง้ แต่วนั ที่ 0 ของการเก็บรักษา ซึ่งสอดคล้องกับค่า PDI เท่ากับ 0.450±0.07
เนื่องจากการที่มีค่า PDI ที่สงู แสดงถึงการกระจายตัวของขนาดอนุภาคในนาโนอิมลั ชันไม่เท่ากัน ส่งผลให้เกิดการดึงดูด
ของอนุภาคขนาดเล็กไปสูอ่ นุภาคขนาดใหญ่ เนื่องจาก หยดไขมันขนาดเล็กมีความสามารถในการละลายนํา้ สูงกว่า จึง
เคลื่อนที่โดยมีนาํ้ เป็ นตัวกลางไปยัง หยดไขมันขนาดใหญ่ ทําให้เกิ ดปรากฎการณ์ Ostwald ripening (Tadros et al.,
2004) โดยเมื่อเป็ นหยดไขมันทีใ่ หญ่ขนึ ้ จึงทําให้อตั ราการแยกชัน้ ของนํา้ มันเร็วขึน้
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Fig. 1 The particle size of vanilla essential oil nanoemulsion during storage at 30°C for 30 days

130

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาวิทยาศาสตร์

0.8

a

0.7

a

0.6

a

PDI value

0.5

a

0.4
0.3

b

0.2

b
b b

b b

b

NE 1:1
NE 1:4
NE 1:5

c

0.1
0
0

10 Time (days) 20

30

Fig. 2 The PDI value of vanilla essential oil nanoemulsion during storage at 30°C for 30 days
ในการศึก ษาการต้า นออกซิ เ ดชัน ของนาโนอิ มัล ชัน ของนํา้ มัน หอมระเหยวานิ ล ลา จากการรายงานของ
Shyamala (2007) พบว่า วานิลลา มีฤทธิ์ในการต้านอนุมลู อิสระ ซึง่ มาจากสารสําคัญที่เป็ นองค์ประกอบในวานิลลาอย่าง
4-hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol, vanillic acid, 4-hydroxybenzyl alcohol, 4-hydroxybenzaldehyde และ vanillin
ที่มีความสามารถในการต้านออกซิเดชันได้ ผ่านกลไกการให้อิเล็กตรอนกับอนุมลู อิสระ ดังนัน้ วานิลลา จึงสามารถยับยัง้
การเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่จากการเกิดออกซิเดชันได้ และการวิเคราะห์สมบัติการต้านออกซิเดชันของนํา้ มันหอมระเหยวานิล
ลา ด้ว ยวิ ธี FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) assay เป็ น การศึก ษากลไกการต้า นอนุมูล อิ ส ระในการให้
อิเล็กตรอนกับอนุมลู อิสระ พบว่าค่า FRAP value ของนํา้ มันหอมระเหยวานิลามีค่าที่สงู คือ 868.48±0.72 mM/g จึงเป็ น
เหตุผลทีท่ าํ ให้งานวิจยั นี ้ เลือกที่จะนํานํา้ มันหอมระเหยวานิลลามาศึกษา
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Fig.3 Anitioxidant activity by using FRAP assay of vanilla essential oil nanoemulsion
จากผลการวัดการต้านออกซิเดชันของนาโนอิมลั ชันโดยวิธี FRAP assay พบว่า NE1:1, NE1:4 และ NE1:5 มีคา่
FRAP value เท่ากับ 404.69±1.24 mM/g, 360.25±1.24 mM/g และ 264.77±1.43 mM/g ตามลําดับ ดัง Fig. 3 โดยแต่
ละสูตรมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p ≤ 0.05) และพบว่า NE1:1 มีคา่ สูงกว่า NE1:4 และ NE1:5 เนื่องจากขนาด
ของนาโนอิมลั ชัน NE1:1 มีขนาดที่เล็กที่สดุ ส่งผลให้ประสิทธิ ภาพในการต้านอนุมูลอิสระดีที่สดุ เนื่องจาก ระบบนาโน
อิมลั ชันมีขนาดที่เล็ก ทําให้พืน้ ที่ผิวของหยดไขมันสูงขึน้ ทําให้การนําส่งสารสําคัญในนํา้ มันหอมระเหยวานิลลาที่มีฤทธิ์ใน
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การต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระดี ขึ ้น (Zorzi, 2016) แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาการต้ า นออกซิ เ ดชั น ด้ ว ยวิ ธี DPPH (1,1-Diphenyl-2Picrylhydrazyl) free radical scavenging assay ซึ่ ง เป็ นพบว่ า NE1:1, NE1:4 และ NE1:5 มี ค่ า DPPH free radical
scavenging activity เท่ า กั บ 20.72±0.9%, 30.33±0.67% และ 33.63±0.52% ตามลํา ดับ ดัง Fig. 4 ซึ่ ง มี แ นวโน้ม ที่
แตกต่างจากการวัดโดยวิธี FRAP อาจเกิดจากการต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH เป็ นการวัดอนุมลู อิสระ DPPH ที่สามารถ
ลดลงจากการให้ไฮโดรเจนอะตอมของสารต้านออกซิเดชัน ซึ่งอนุมลู อิสระนีส้ ามารถเกิดปฏิกิริยากับสารประกอบฟี นอล
บางชนิดได้ เช่น ยูจีนอล และอนุพนั ธ์ของยูจีนอลอย่างสารวานิลลินในวานิลลา (Almeida, 2011) โดยจากการรายงานของ
Bondet, Brand-William and Berset (1997) พบว่าสารยูจีนอลและอนุพันธ์ของยูจีนอล จะเกิ ดการถ่ายโอนไฮโดรเจน
อะตอมและเกิดการสร้างอนุมูลอิสระขึน้ ใหม่ ส่งผลให้การวัดฤทธิ์การต้านออกซิเดชันไม่แสดงในการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี
DPPH ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tai et al. (2011) ที่ทาํ การประเมินสมบัติการต้านออกซิเดชันของวานิลลิน พบว่า
วานิลลินแสดงฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชันด้วยกลไกการให้อิเล็กตรอนกับอนุมลู อิสระ โดยพบว่า วานิลลิน แสดงฤทธิ์ที่แรง
กว่าแอสคอร์บิกแอซิด (ascorbic acid) และโทรลอกซ์ (Trolox) ในการทดสอบ ABTS•+-scavenging assay ซึ่งเป็ นการ
ทดสอบดูความสามารถในการให้อิเล็กตรอนกับอนุมลู อิสระของสารต้านออกซิเดชัน แต่ไม่แสดงฤทธิ์การต้านออกซิเดชัน
ในการทดสอบวิเคราะห์การขจัดอนุมลู อิสระจาก DPPH assay
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Fig. 4 Anitioxidant activity by using FRAP assay of vanilla essential oil nanoemulsion
สรุ ป
การศึกษาการต้านออกซิเดชันนาโนอิมลั ชันของนํามันหอมระเหยวานิลลา พบว่าสูตรนาโนอิมลั ชันที่ดีที่สดุ คือ
NE1:1 เนื่องจากมีขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคที่เล็กกว่าสูตรอื่นในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30°C และ
ด้วยขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคที่เล็กกว่า ทําให้ NE1:1 มีความสามารถในการต้านออกซิเดชันด้วยวิธี FRAP ได้
ดีที่สดุ เนื่องจากเกิดกลไกการให้อิเล็กตรอนกับอนุมูลอิสระได้ดี ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ว่า NE1:1 เป็ นสูตรนาโนอิมลั ชันของ
นํา้ มันหอมระเหยวานิลลลาที่เหมาะสม ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านการต้านออกซิเดชันต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจากทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมโปรไบโอติกแลกติกแอซิดแบคทีเรีย (Lactobacillus plantarum
SGLAB01 และ Lactococcus lactis SGLAB02) และพรีไบโอติก (fructooligosaccharide และ maltodextrin) ในอาหาร
ต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิคมุ้ กันของปลากัดไทย ผลการวิจยั พบว่าปลากัดที่เลีย้ งด้วยโปรไบโอติก พรีไบโอติก และ
โปรไบโอติกควบคู่กับพรีไบโอติกเป็ นเวลา 15 วัน มีอตั ราการเจริญเติบโตจําเพาะ และมีการแสดงออกของยีนในระบบ
ภูมิคุม้ กัน ได้แก่ ฮีทช็อคโปรตีน และเพปไทด์ตา้ นจุลชีพ เพิ่มสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ กลุ่ม
ควบคุมที่เลีย้ งด้วยอาหารปกติ แสดงให้เห็นว่าการเสริมด้วยโปรไบโอติกแลกติกแอซิดแบคทีเรียและ พรีไบโอติกในอาหาร
อาจเป็ นแนวทางที่มีประสิทธิภาพช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันของปลากัดไทย
คําสําคัญ: ปลากัดไทย, โปรไบโอติก, พรีไบโอติก, แลกติกแอซิดแบคทีเรีย
Abstract
This study aimed to investigate the effect of dietary supplementation of two probiotic lactic acid
bacteria (LAB), Lactobacillus plantarum SGLAB01 and Lactococcus lactis SGLAB02, two prebiotics,
fructooligosaccharide and maltodextrin, and their combination on the growth performance and immune
response of Siamese fighting fish Betta splendens. The results showed that betta fish fed probiotics, prebiotics,
and the combination of both probiotics and prebiotics for 15 days had significantly higher specific growth rate
(SGR) and the relative mRNA expression of the immune-related genes, including heat shock protein and
antimicrobial peptides (AMPs), compared to the control group fed basal diet. These findings suggest that
dietary supplementation of probiotic lactic acid bacteria and prebiotics might be an effective strategy to
improve the growth performance and immune response of the betta fish.
Keywords: Lactic acid bacteria, Prebiotic, Probiotic, Siamese fighting fish
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คํานํา
ปลากัดไทย (Siamese fighting fish) เป็ นปลานํา้ จืดสายพันธุพ์ ืน้ เมืองในสกุล Betta ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่
โดดเด่น มีสีสนั สวยงามสะดุดตา เพาะเลีย้ งได้ง่าย ใช้พืน้ ที่นอ้ ย ทําให้ได้รบั ความนิยมเลีย้ งอย่างแพร่หลายในประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก โดยสายพันธุท์ ี่นิยมเพาะเลีย้ งเพื่อเป็ นปลากัดสวยงาม คือ Betta splendens Regan, 1910 (Faria et al.,
2006; Monvises et al., 2009) ธุรกิจการเพาะเลีย้ งและส่งออกปลากัดสวยงามสร้างรายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศ และ
จากความต้องการปลากัดในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทําให้เกษตรกรเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อให้ได้ผล
ผลิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม พบว่าการจัดการฟาร์มและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ส่งผลทํา
ให้ปลามีอตั ราการเจริญเติบโตลดลง มีสขุ ภาพอ่อนแอ ภูมิตา้ นทานต่อโรคตํ่า และติดเชือ้ ก่อโรคได้ง่าย ถึงแม้วา่ จะมีการนํา
ยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีมาใช้ในการรักษาโรค แต่พบว่าการรักษาให้ผลไม่ดีนกั เนื่องจากเป็ นการรักษาหลังจากพบอาการ
ของโรคแล้ว ทําให้ตอ้ งใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีในปริมาณมาก ทําให้เกิดการตกค้างของยาปฏิชีวนะหรือสารเคมี และ
นําไปสูก่ ารดือ้ ยาของเชือ้ แบคทีเรียก่อโรค (Moriarty, 1997)
การเสริมด้วยจุลินทรียท์ ี่มีประโยชน์ เช่น โปรไบโอติก หรือสารพรีไบโอติก เป็ นแนวทางเชิงชีวภาพที่ได้รบั ความ
สนใจและได้มีการศึกษาวิจยั เพื่อนํามาใช้เป็ นทางเลือกในการควบคุมโรคและส่งเสริมสุขภาพทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ
และสารเคมีในการเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ โปรไบโอติก คือ จุลินทรียม์ ีชีวิตที่เมื่อได้รบั ในปริมาณที่เหมาะสมจะส่งผลดีต่อ
สุขภาพ (FAO/WHO Report, 2001) การเสริมด้วยโปรไบโอติกช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต ส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มภูมิคมุ้ กัน
และเพิ่ ม ความต้า นทานต่ อ เชื ้อ โรค (Akhter et al., 2015; Merrifield et al., 2010) พรี ไ บโอติ ก เป็ นอาหารในกลุ่ม
คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารแต่มี บทบาทช่วยในการปรับเปลี่ย นองค์ประกอบหรือกิ จกรรมของกลุ่ม
ประชากรจุลนิ ทรียใ์ นทางเดินอาหารซึง่ พบว่าส่งผลดีตอ่ การใช้อาหารและสุขภาพของสัตว์นาํ้ (Akhter et al., 2015; Ringø
et al., 2014) ถึงแม้จะมีผลการศึกษาโปรไบโอติกและพรีไบโอติกในการเพาะเลีย้ งปลาหลายชนิด (Hoseinifar et al.,
2016; Ringø et al., 2014) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโปรไบโอติกและพรีไบโอติกในการเพาะเลีย้ งปลา
สวยงามยังคงมีอยูอ่ ย่างจํากัด
แลกติกแอซิดแบคทีเรีย เป็ นกลุม่ ของแบคทีเรียชนิดแกรมบวกที่มีความสามารถในการผลิตกรดแลกติกและสาร
ต้านจุลชีพ เช่น bacteriocins (Ouwehand and Vesterlund, 2004) และมีศกั ยภาพสูงในการพัฒนาเป็ นโปรไบโอติกใน
สั ต ว์ น ํ้า (Merrifield et al., 2014; Ringø et al., 2018) Lactobacillus plantarum SGLAB01 และ Lactococcus lactis
SGLAB02 เป็ นแลกติกแอซิดแบคทีเรียที่แยกได้จากลําไส้กงุ้ สุขภาพดี และมีประสิทธิภาพในกระตุน้ ระบบภูมิคมุ้ กันและ
เพิ่มความต้านทานต่อเชือ้ ก่อโรคในกุง้ (Chomwong et al., 2018) งานวิจยั นี ้ จึงสนใจศึกษาผลของการเสริมด้วยโปรไบโอ
ติกแลกติกแอซิดแบคทีเรีย L. plantarum SGLAB01 และ L. lactis SGLAB02 และพรีไบโอติก fructooligosaccharide
(FOS) และ maltodextrin (MD) ต่อการเจริญเติบโตและการกระตุน้ ระบบภูมิคมุ้ กันของปลากัดสวยงาม
อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมตัวอย่าง
คัดเลือกปลากัดไทยสายพันธุ์ Betta splendens ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน (ขนาดประมาณ 2.8–3.1 เซนติเมตร)
เลีย้ งแยกในโหลพลาสติกที่มีนาํ้ สะอาด ปริมาตร 800 มิลลิลิตร เลีย้ งปลาด้วยอาหารสําเร็จรู ป โดยพักปลาเป็ นเวลาอย่าง
น้อย 7 วัน ก่อนนําไปทําการทดลอง
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การเตรียมอาหาร
เตรียมอาหารปลากัด จํานวน 4 สูตร ได้แก่ สูตรที่ 1 อาหารปลากัดผสมโปรไบโอติกแลกติกแอซิดแบคทีเรีย
(LP+LL) เตรียมโดยผสมเชือ้ L. plantarum SGLAB01 (LP) และ L. lactis SGLAB02 (LL) (อัตราส่วนระหว่าง LP ต่อ LL
เท่ากับ 1 ต่อ 1) กับอาหารปลากัดสําเร็จรูปให้มีความเข้มข้นสุดท้ายของเชือ้ เท่ากับ 5×108 cfu ต่ออาหารหนัก 1 กรัม สูตร
ที่ 2 อาหารปลากั ด ผสมพรี ไ บโอติ ก (FOS+MD) เตรี ย มโดยผสมพรี ไ บโอติ ก fructooligosaccharide (FOS) และ
maltodextrin (MD) กับอาหารปลากัดสําเร็จรูปให้มีความเข้มข้นสุดท้ายของพรีไบโอติกแต่ละชนิดเท่ากับ 5% (w/w) สูตรที่
3 อาหารปลากัด ผสมโปรไบโอติ ก แลกติ ก แอซิ ด แบคที เ รีย และพรี ไ บโอติ ก (LP+LL+FOS+MD) เตรีย มโดยผสมเชื ้อ
L. plantarum SGLAB01 (LP) และ L. lactis SGLAB02 (LL) และพรีไบโอติก FOS และ MD กับอาหารปลากัดสําเร็จรู ป
ให้มีความเข้มข้นสุดท้ายของเชือ้ เท่ากับ 5×108 cfu ต่ออาหารหนัก 1 กรัม และความเข้มข้นสุดท้ายของพรีไบโอติกแต่ละ
ชนิดเท่ากับ 5% (w/w) และสูตรที่ 4 อาหารชุดควบคุม (Control) เตรียมโดยผสมอาหารปลากัดกับสารละลาย 0.85%
(w/v) NaCl จากนัน้ เคลือบเม็ดอาหารทุกสูตรด้วย 1% (v/w) fish oil ตากอาหารที่อุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 2 ชั่วโมง ก่อน
นําไปเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 4°C และนําไปใช้เลีย้ งปลาภายในเวลา 3 วัน
การให้กินอาหารผสมโปรไบโอติกแลกติกแอซิดแบคทีเรียและพรีไบโอติก
สุม่ คัดเลือกปลากัดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน (นํา้ หนักเฉลีย่ 0.59±0.10 กรัม; ความยาวเฉลีย่ 2.98±0.18 เซนติเมตร)
จํานวน 120 ตัว ชั่งนํา้ หนัก วัดความยาว และบันทึกเป็ นข้อมูลความยาวและนํา้ หนักตัวของปลากัดก่อนเริ่มการทดลอง
จากนัน้ แยกเลีย้ งปลากัดในโหลพลาสติกที่มีนาํ้ สะอาด ปริมาตร 800 มิลลิลิตร โดยแบ่งปลากัดออกเป็ น 4 ชุดการทดลอง
ประกอบด้วย ชุดการทดลองที่ 1 ให้ปลากัดกินอาหารสูตรที่ 1 (LP+LL) เป็ นเวลา 15 วัน ชุดการทดลองที่ 2 ให้ปลากัดกิน
อาหารสูตรที่ 2 (FOS+MD) เป็ นเวลา 15 วัน ชุดการทดลองที่ 3 ให้ปลากัดกินอาหาร สูตรที่ 3 (LP+LL+FOS+MD) เป็ น
เวลา 15 วัน และชุดที่ 4 ซึง่ เป็ นชุดการทดลองควบคุม ให้ปลากัดกินอาหารควบคุม สูตรที่ 4 (Control) เป็ นเวลา 15 วัน ให้
อาหารวันละ 2 ครัง้ และเปลีย่ นถ่ายนํา้ ทุกๆ 3 วัน ตลอดการทดลอง
การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลากัด
ชั่งนํา้ หนัก วัดความยาวของปลากัดหลังจากให้กินอาหารผสมโปรไบโอติกแลกติกแอซิดแบคทีเรียและพรีไบโอติก
เป็ นเวลา 15 วัน และบันทึกเป็ นข้อมูลความยาวและนํา้ หนักตัวของปลากัดหลังสิน้ สุดการทดลอง คํานวณหาค่าเปอร์เซ็นต์
นํา้ หนักที่เพิ่มขึน้ (Percent weight gain; PWG) ตาม Equation 1 คํานวณหาค่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific
Growth Rate; SGR) ตาม Equation 2 และนับจํานวนปลาที่รอดชีวิตหลังสิน้ สุดการทดลองเพื่อนํามาคํานวณหาอัตรารอด
(Survival rate) ตาม Equation 3
Percent weight gain (PWG; %)

=

Specific growth rate (SGR; %/day) =
Survival rate (%)

=

Final weight – Initial weight

×100

Initial weight
ln(Final weight) – ln (Initial weight)
Experimental days
Final fish number
Initial fish number

×100

×100

(1)
(2)
(3)

การสกัด RNA และการสังเคราะห์ cDNA
เก็บตัวอย่างลําไส้จากปลากัดหลังจากให้กินอาหารผสมโปรไบโอติกแลกติกแอซิดแบคทีเรียและพรีไบโอติกเป็ น
เวลา 15 วัน สกัด RNA ด้วย Tri Reagent® (Molecular Research Center) กําจัด DNA ที่เจื อปนโดยย่อยด้วยเอนไซม์
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DNase I (Promega) ตรวจสอบปริ ม าณและคุณ ภาพของ RNA ด้ว ยเครื่ อ ง NanoDrop (Thermo Scientific) จากนั้น
สังเคราะห์ cDNA ด้วยชุด RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Fisher Scientific) ทําการเก็บตัวอย่าง
cDNA ที่อณ
ุ หภูมิ -80°C ก่อนนําไปใช้ในการทดลองขัน้ ต่อไป
การตรวจสอบการแสดงออกของยีนในระบบภูมิคมุ้ กันด้วยเทคนิค Semi-quantitative RT-PCR
ตรวจสอบการแสดงออกของยีนในระบบภูมิคมุ้ กัน ประกอบด้วย ยีนในกลุ่ม Heat shock protein ได้แก่ Heat
shock protein 70 (BsHSP70) และยี น เพปไทด์ต ้า นจุ ล ชี พ ได้แ ก่ Liver-expressed antimicrobial peptide (BsLEAP
และ BsLEAP2C) ด้วยเทคนิค Semi-quantitative RT-PCR โดยใช้ cDNA ที่เตรียมได้จากตัวอย่างลําไส้ของปลากัดจาก
ทัง้ 4 ชุดการทดลอง (Control, LP+LL, FOS+MD และ LP+LL+FOS+MD) เป็ น DNA ต้นแบบ และใช้ไพรเมอร์ที่จาํ เพาะ
ต่ อ แต่ ล ะยี น วิ เ คราะห์ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ PCR ด้ว ยอะกาโรสเจลอิ เ ลคโตรโฟรี ซิ ส และรายงานผลเป็ น ค่ า relative mRNA
expression โดยใช้ Beta-actin เป็ นยีนควบคุม ลําดับนิวคลีโอไทด์ของไพรเมอร์ที่ใช้ในการทดสอบดังแสดงใน Table 1
Table 1 Nucleotide sequence of the primers used
Primer
BsHSP70rt-F
BsHSP70rt-R
BsLEAPrt-F
BsLEAPrt-R
BsLEAP2Crt-F
BsLEAP2Crt-R
BsActinF
BsActinR

Sequence (5’-3’)
GTCTTTGGTGGCCTGTCTCTGA
GGTAGAGGCCCATGGAAAGATG
GGAGAGCGGCTCGGATGAC
TTCCGTCCCAATCATCCACA
GTCTAAGGACTGGAGTGGCTTG
TCAAGCCTCTGTATCAGAGCAG
AGGCTGTGCTGTCCCTGTAT
GAAGGAGTAGCCACGCTCTG

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการศึกษาผลของการเสริมด้วยโปรไบโอติกแลกติกแอซิดแบคทีเรีย L. plantarum SGLAB01 และ L. lactis
SGLAB02 ควบคูก่ บั พรีไบโอติก FOS และ MD ในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลากัด โดยการเก็บบันทึกข้อมูลนํา้ หนัก
และความยาวของปลากัดก่ อนและหลังจากสิน้ สุดการทดลอง และนํา มาคํา นวณหาค่าเปอร์เซ็น ต์น าํ้ หนักที่เพิ่มขึน้
(Percent weight gain; PWG) และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific Growth Rate; SGR) ได้ผลดังแสดงใน Table
2 โดยผลจากการทดลองพบว่าปลากัดในกลุม่ ทดลองที่ให้กินอาหารที่เสริมด้วยโปรไบโอติกแลกติกแอซิดแบคทีเรียควบคู่
กับพรีไบโอติก (LP+LL+FOS+MD) เป็ นเวลา 15 วัน มีอตั ราการเจริญเติบโตสูงกว่ากลุม่ ควบคุมที่ให้กินอาหารทีไ่ ม่ได้เสริม
ด้ว ยโปรไบโอติ ก และพรีไ บโอติ ก (Control) อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ (p < 0.05) โดยมี ค่า PWG และ SGR เท่า กับ
129.57±6.54% และ 5.54±0.19%/day ตามลําดับ ในขณะที่ปลากัดกลุ่มที่ให้กินอาหารที่ผสมกับโปรไบโอติกแลกติก
แอซิดแบคทีเรีย (LP+LL) และกลุม่ ที่ให้กินอาหารที่ผสมกับพรีไบโอติก (FOS+MD) พบว่ามีอตั ราการเจริญเติบโตตํ่ากว่า
กลุ่มที่ให้กินอาหารที่เสริมด้วยโปรไบโอติกแลกติกแอซิดแบคทีเรียควบคู่กับพรีไบโอติก (LP+LL+FOS+MD) เล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีอตั ราการเจริญเติบโตที่สงู กว่ากลุม่ ควบคุม (Control) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดย
มี ค่า PWG และ SGR เท่า กับ 121.89±10.63% และ 5.31±0.32%/day และ 119.57±10.29% และ 5.23±0.32%/day
ตามลําดับ ผลที่ได้จากการทดลองสอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ในปลาเรนโบว์เทราต์ (Oncorhynchus mykiss) ปลาดุก
แอฟริกา (Clarias gariepinus) และปลานิล (Oreochromis niloticus) ซึ่งพบว่าปลาที่เสริมด้วยโปรไบโอติก พรีไบโอติก
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หรือโปรไบโอติกควบคูก่ บั พรีไบโอติก (ซินไบโอติก) มีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าปลาในกลุม่ ควบคุม (Al-Dohail et al,. 2009;
Mehrabi et al., 2012; Staykov et al., 2007; Wang et al., 2008) นอกจากนี ้ เมื่อทําการศึกษาอัตราการรอดชีวิต โดยทํา
การนับจํานวนปลากัดในแต่ละกลุม่ ก่อนและหลังสิน้ สุดการทดลอง และคํานวณเป็ นค่าอัตรารอด (Survival rate) ผลจาก
การทดลองพบว่าปลากัดทุกกลุ่ม มีอตั ราการรอดชีวิตเท่ากับ 100% แสดงให้เห็นว่า ชนิดและปริมาณของโปรไบโอติก
และพรีไบโอติกที่ใช้ในการผสมอาหารในการทดสอบนีไ้ ม่มีความเป็ นพิษต่อปลากัด
Table 2 Growth performance and Survival rate of Betta splendens fed probiotics (LP+LL), prebiotics (FOS+MD),
and the combination of probiotics and prebiotics (LP+LL+FOS+MD) for 15 days
Parameters
Initial length (cm)
Final length (cm)
Initial weight (g)
Final weight (g)
PWG (%)
SGR (%/day)
Survival rate (%)

Control
3.11±0.12
3.80±0.30a
0.66±0.11
1.12±0.19a
69.70±11.27a
3.52±0.45a
100

Experimental diets
LP+LL
FOS+MD
2.94±0.16
2.86±0.13
a,b
3.96±0.32
3.96±0.32a.b
0.56±0.07
0.56±0.09
a,b
1.24±0.24
1.23±0.30a,b
121.89±10.63b
119.57±10.29b
5.31±0.32b
5.23±0.32b
100
100

LP+LL+FOS+MD
3.00±0.18
4.16±0.27b
0.59±0.08
1.35±0.22b
129.57±6.54b
5.54±0.19b
100

Note: Values with different superscripts in each row denote significant difference (p < 0.05). Values are
presented as the mean±SD. PWG Percent weight gain, SGR Specific growth rate. LP Lactobacillus plantarum
SGLAB01, LL Lactococcus lactis SGLAB02, FOS Fructooligosaccharide, MD Maltodextrin.
จากตรวจสอบประสิทธิภาพของการเสริมอาหารด้วยโปรไบโอติกแลกติกแอซิดแบคทีเรียและพรีไบโอติกต่อการ
กระตุน้ ระบบภูมิคมุ้ กันของปลากัดโดยให้ปลากัดกินอาหารที่เสริมด้วยโปรไบโอติก (LP+LL) พรีไบโอติก (FOS+MD) และ
โปรไบโอติกควบคู่กบั พรีไบโอติก (LP+LL+FOS+MD) เป็ นเวลา 15 วัน และเก็บตัวอย่างลําไส้ของปลากัดมาตรวจสอบ
การแสดงออกของยีนในระบบภูมิคมุ้ กัน ประกอบด้วย ยีนในกลุ่ม heat shock protein ได้แก่ Heat shock protein 70
(BsHSP70) และยีนเพปไทด์ตา้ นจุลชีพ ได้แก่ liver-expressed antimicrobial peptide BsLEAP และ BsLEAP2C ด้วย
เทคนิค Semi-quantitative RT-PCR โดยใช้ยีน Beta-actin เป็ นยีนควบคุม และเปรียบเทียบผลกับกลุ่มควบคุมที่ให้กิน
อาหารปกติ (Control) พบว่าได้ผลดังแสดงใน Fig. 1
ผลจากการตรวจสอบการแสดงออกของยีน Heat shock protein 70 (BsHSP70) พบว่า ปลากัดกลุ่มที่ให้กิน
อาหารที่ผสมเฉพาะโปรไบโอติก (LP+LL) กลุม่ ที่ให้กินอาหารที่ผสมเฉพาะพรีไบโอติก (FOS+MD) และกลุม่ ที่ให้กินอาหาร
ที่ผสมทัง้ โปรไบโอติกและพรีไบโอติก (LP+LL+FOS+MD) มีการแสดงออกของยีน BsHSP70 เพิ่มสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) โดยพบว่าปลากัดกลุ่มที่ให้กินอาหารที่ผสมทัง้ โปรไบโอติกและพรีไบโอติก (LP+LL+FOS+MD) มี
ระดับการแสดงออกของยีน BsHSP70 เพิ่มขึน้ สูงสุด เท่ากับ 1.39 เท่า รองลงมาคือปลากัดกลุ่มที่ให้กินอาหารที่ผสม
เฉพาะโปรไบโอติก (LP+LL) (1.27 เท่า) และปลากัดกลุม่ ที่ให้กินอาหารที่ผสมเฉพาะพรีไบโอติก (FOS+MD) (1.25 เท่า)
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปลากัดในกลุม่ ควบคุมที่ให้กินอาหารปกติ (Control) (Fig. 1)
ผลจากการตรวจสอบการแสดงออกของยีน Liver-expressed antimicrobial peptide (BsLEAP) พบว่าปลากัด
กลุ่มที่ได้รบั อาหารที่ผสมเฉพาะพรีไบโอติก (FOS+MD) และกลุ่มที่ได้รบั อาหารที่ผสมทัง้ โปรไบโอติกและพรีไบโอติก
(LP+LL+FOS+MD) มีการแสดงออกของยีน BsLEAP เพิ่มสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) เท่ากับ 1.16 เท่า
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และ 1.43 เท่า ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปลากัดในกลุม่ ควบคุมที่ให้กินอาหารปกติ (Control) (Fig. 1) อย่างไรก็ตาม
พบว่าปลากัดกลุม่ ที่ให้กินอาหารที่ผสมเฉพาะโปรไบโอติก (LP+LL) มีการแสดงออกของยีน BsLEAP ไม่แตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับปลากัดในกลุม่ ควบคุมที่ให้กินอาหารปกติ (Control)
ผลจากการวิเคราะห์การแสดงออกของยีน Liver-expressed antimicrobial peptide 2C (BsLEAP2C) พบว่า
ปลากัดกลุ่มที่ให้กินอาหารที่ผสมเฉพาะโปรไบโอติก (LP+LL) กลุ่มที่ให้กินอาหารที่ผสมเฉพาะพรีไบโอติก (FOS+MD)
และกลุ่มที่ให้กินอาหารที่ผสมทัง้ โปรไบโอติกและพรีไบโอติก (LP+LL+FOS+MD) มีการแสดงออกของยีน BsLEAP2C
เพิ่มสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยปลากัดกลุม่ ที่ให้กินอาหารที่ผสมเฉพาะพรีไบโอติก (FOS+MD) มีการ
แสดงออกของยีน BsLEAP2C เพิ่มขึน้ สูงที่สดุ เท่ากับ 1.70 เท่า รองลงมาคือปลากัดกลุม่ ที่ให้กินอาหารที่ผสมเฉพาะโปร
ไบโอติก (LP+LL) (1.56 เท่า) และกลุ่มที่ให้กินอาหารที่ผสมทัง้ โปรไบโอติกและพรีไบโอติก (LP+LL+FOS+MD) (1.39
เท่า) ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปลากัดในกลุม่ ควบคุมที่ให้กินอาหารปกติ (Control) (Fig. 1)
ผลจากการทดลองพบว่าการเสริมด้วยโปรไบโอติก พรีไบโอติก และโปรไบโอติกควบคูก่ บั พรีไบโอติกส่งผลกระตุน้
การแสดงออกของยีน BsHSP70 BsLEAP และ BsLEAP2C ของปลากัด นอกจากนี ้ ผลจากการทดลองมีความสอดคล้อง
กับผลการศึกษาวิจยั ก่อนหน้าซึง่ พบว่าการเสริมด้วยโปรไบโอติกและพรีไบโอติกมีประสิทธิภาพช่วยกระตุน้ การแสดงออก
ของยีนในระบบภูมิคมุ้ กันในปลาหลายชนิด เช่น ปลาคาร์ป (Cyprinus carpio) ปลาทอง (Carassius auratus gibelio)
และปลาเรนโบว์เทราต์ (Oncorhynchus mykiss) (Khodadadian Zou et al., 2016; Miandare et al., 2016; Yar Ahmadi
et al., 2014)

(A)

(B)

(C)

Fig. 1 Effect of dietary administration of two probiotic lactic acid bacteria (LP+LL), two prebiotics (FOS+MD),
and their combination (LP+LL+FOS+MD) on modulation of the expression of (A) BsHSP70, (B) BsLEAP, and
(C) BsLEAP2C transcripts
Note: Beta-actin was served as internal reference gene. The experiment was performed triplicates. Data are
shown as the mean±SD (error bars). Different letters (above each bar) indicate a significant difference between
mean of each samples (p < 0.05).
สรุ ป
งานวิจยั นีม้ ่งุ เน้นศึกษาผลของการเสริมโปรไบโอติกแลกติกแอซิดแบคทีเรีย (L. plantarum SGLAB01 และ L.
lactis SGLAB02) และพรีไบโอติก (FOS และ MD) ในอาหารต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิคมุ้ กันของปลากัดไทย โดย
ผลการศึกษาวิจยั พบว่าปลากัดกลุม่ ที่ทดลองเลีย้ งด้วยอาหารผสมโปรไบโอติก พรีไบโอติก และโปรไบโอติกควบคูก่ บั พรีไบ
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โอติก มีอตั ราการเจริญเติบโตและการแสดงออกของยีนในระบบภูมิคมุ้ กัน (BsHSP70, BsLEAP และ BsLEAP2C) เพิ่ม
สูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุมที่เลีย้ งด้วยอาหารปกติ ผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่า
การเสริมด้วยโปรไบโอติกแลกติกแอซิดแบคทีเรียและพรีไบโอติกอาจเป็ นหนึ่งในแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม
การเจริญเติบโตและกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันของปลากัดไทย
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้ ได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จากศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพัฒนา
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บทคัดย่อ
โคพีพอด Apocyclops royi จัดอยู่ในกลุม่ ของครัสเตเชียนขนาดเล็ก มีบทบาทสําคัญในการใช้เป็ นอาหารมีชีวิต
ในอุต สาหกรรมการเพาะเลี ย้ งสัต ว์น ํ้า ในการศึ ก ษานี ไ้ ด้ท ํา การวิ เ คราะห์ก รดไขมัน โดยใช้แ ก๊ ส โครมาโทกราฟฟี /
แมสสเปกโทรสโกปี ค้น พบว่า ทุก ระยะของ A. royi ได้แ ก่ นอเพลีย ส โคพี โ พดิ ด และตัว เต็ ม วัย ที่ เ ลีย้ งด้วยสาหร่าย
Tetraselmis sp. มี LC-PUFA ในปริมาณสูงรวมถึง DHA และ EPA นอกจากนัน้ ได้คน้ พบลําดับนิวคลีโอไทด์ที่สมบูรณ์ของ
ยีน methyl-end desaturases ใหม่ 2 ยีน ได้แก่ ArO3D-1 และ ArO3D-2 จากฐานข้อมูลทรานสคริปโตม เมื่อวิเคราะห์
โปรตีน ArO3D-1 และ ArO3D-2 พบว่ามีความเหมือนกับยีน O3D-1 และ O3D-2 ของโคพีพอด Tigriopus californicus
เท่ากับ 72% และ 73% ตามลําดับ การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนพบว่ายีนมีการแสดงออกในทุกระยะพัฒนาการ และ
แสดงออกเพิ่มสูงขึน้ ในระยะตัวเต็มวัย แสดงให้เห็นว่าทัง้ 2 ยีนอาจทําหน้าที่ในวิถีการสังเคราะห์กรดไขมัน PUFA ของโคพี
พอด A. royi
คําสําคัญ: กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน, โคพีพอด, ดีแซตทูเรส
Abstract

Copepod Apocyclops royi is a group of small crustaceans, which plays an important role as major live
feed in the aquaculture industry. In this study, analysis of the fatty acid contents using gas chromatography/
mass spectroscopy analysis indicated that all copepod stages (nauplius, copepodid and adult stages) of a
Thai culture of A. royi fed Tetraselmis sp. contained high levels of LC-PUFAs, including docosahexaenoic acid
(DHA) and eicosapentaenoic acid (EPA). Moreover, two novel full-length cDNA of methyl-end desaturases
(ArO3D-1 and ArO3D-2) of A. royi were identified through transcriptome database. ArO3D-1 and ArO3D-2
proteins exhibited 72% and 73% similarity to O3D-1 and O3D-2 of the copepod Tigriopus californicus,
respectively. Gene expression analysis showed that ArO3D-1 and ArO3D-2 were universally expressed in all
different stages and also upregulated in the adult stages, suggesting the possible function of these genes in
LC-PUFA biosynthesis pathway of copepod A. royi.
Keywords: Copepod, Desaturase, Polyunsaturated fatty acids (PUFA)
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คํานํา
อุตสาหกรรมการเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ ของไทยมีความสําคัญอย่างมากทัง้ แง่การส่งออกและการบริโภค เนื่องจาก
ปั จจุบนั มีการบริโภคอาหารทะเลเพิ่มสูงขึน้ ทําให้ความต้องการอาหารทะเลเพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้ตอ้ งมีการพัฒนาการ
เพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ ให้มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึน้ แต่การอนุบาลลูกสัตว์นาํ้ วัยอ่อนเป็ นปั ญหาคอขวดที่สาํ คัญต่อการเพิ่ม
ผลผลิต เนื่องจากอาหารอนุบาลลูกสัตว์นาํ้ วัยอ่อนที่ใช้อยูป่ ั จจุบนั เช่น โรติเฟอร์ และอาร์ทีเมีย มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการกรด
ไขมันโอเมกา-3 ที่ต่าํ มาก และยังส่งผลให้ลกู สัตว์นาํ้ วัยอ่อนมีอตั ราการรอดชีวิติต่าํ
โคพีพอดเป็ นหนึง่ ในอาหารธรรมชาติที่มีความสําคัญได้แก่การอนุบาลลูกพันธุ์สตั ว์นาํ้ โคพีพอดจัดเป็ นแพลงก์
ตอนสัตว์ในกลุม่ ครัสเตเชียน มีวงจรชีวิตสัน้ ประกอบด้วย 3 ระยะ ตัวอ่อนระยะนอเพลียส ระยะวัยรุน่ โคพีโพดิด และระยะ
ตัวเต็มวัย โคพีพอดไซโคลพอยด์ Apocyclops royi เป็ นชนิดที่พบในประเทศไทย สามารถเพาะเลีย้ งได้ มีขนาดเล็ก และมี
วงจรชีวิตสัน้ (ปวีณา และคณะ, 2563) นอกจากนีค้ วามโดดเด่นของขนาดตัวที่เล็กเหมาะสมกับขนาดของปากสัตว์นาํ้ วัย
อ่อน และยังมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง โคพีพอดสามารถผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (Polyunsaturated fatty acids
หรื อ PUFAs) โดยเฉพาะ docosahexaenoic acid (DHA; C22:6n-3) และ eicosapentaenoic acid (EPA; C20:5n-3)
ได้ โดยโคพีพอดมีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็ นอาหารมีชีวิตสําหรับสัตว์นาํ้ วัยอ่อน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการเพาะเลีย้ ง
สัต ว์น าํ้ ถึ ง แม้ว่า โคพี พ อดจะมี ความสําคัญต่อ การเป็ น อาหารมี ชีวิ ตของสัต ว์น าํ้ วัยอ่อ น โดยสามารถเพิ่ มอัตราการ
เจริญเติบโต และอัตราการรอดของสัตว์นาํ้ วัยอ่อนหลายชนิดทัง้ ลูกปลาและลูกกุง้ (พงศธร, 2558) อย่างไรก็ตามการใช้โค
พีพอดในอุตสาหกรรมการเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ ยังขาดความเข้าใจทางด้านชีววิทยาโมเลกุลของโคพีพอด
ปั จจุบนั ได้มีรายงานการศึกษาจีโนมและทรานสคริปโตมของโคพีพอด A. royi โดยมีขนาดประมาณของจีโนม
เท่ากับ 450 Mb (Jørgensen et al., 2019) ต่อมาได้มีการค้นพบยีนในกลุ่ม fatty acid elongase (ELO) และ fatty acid
desaturase (FAD) จํานวน 4 ยีน (Elovl4, Elovl5, Fad ∆5 และ Fad ∆6) ที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์กรดไขมัน
จําเป็ นในกลุม่ โอเมกา-3 (Nielsen et al., 2019) โดยกลไกการสร้างกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFA) ของสิ่งมีชีวิตเป็ น
กลไกที่ซับซ้อนและประกอบด้วยเอนไซม์หลักหลายชนิด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปั จจุบนั ยังขาดข้อมูลกลไกการสังเคราะห์
PUFA ของโคพีพอด การศึกษากลไกการสร้างกรดไขมันในโคพีพอดมีความจําเป็ นอย่างมากต่อการพัฒนาการเพาะเลีย้ ง
โคพีพอดให้มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมต่อการนําไปใช้อนุบาลลูกสัตว์นาํ้ วัยอ่อน โดยโคพีพอดจะใช้เอนไซม์ดีแซต
ทูเรส (FAD) ในการสังเคราะห์กรดไขมันจําเป็ นในกลุ่ม PUFA ซึ่งทําหน้าที่เร่งปฏิกิริยาการเติมพันธะคู่เข้าที่ตาํ แหน่ง
จําเพาะบนสายเอซิลของกรดไขมัน ดังนัน้ การศึกษายีนดีแซตทูเรสที่แสดงออกในแต่ละระยะพัฒนาการของโคพีพอดจะ
ช่วยบ่งบอกแนวทางการทํางานของเอนไซม์ดีแซตทูเรสที่มีความสําคัญในแต่ละระยะ ซึ่งจะนําไปสู่การเลือกใช้สบั สเตร
ทจากสาหร่ายที่เหมาะสมสําหรับ การเลีย้ งโคพี พอด ที่ จ ะนํา ไปสู่ก ารจัดการการเพาะเลีย้ งโคพีพ อดให้มีคุณค่าทาง
โภชนาการมากยิ่งขึน้
ดัง นัน้ งานวิจัยนีไ้ ด้ศึกษาองค์ป ระกอบของกรดไขมัน และการแสดงออกของยีน methyl-end desaturases
(ArO3D-1 และ ArO3D-2) เป็ นยีนที่น่าจะเกี่ยวข้องกับวิถีการสังเคราะห์กรดไขมันในโคพีพอด ซึ่งข้อมูลที่ได้จากงานวิจยั
จะช่ ว ยให้ส ามารถเข้าใจความสัมพัน ธ์ข องการแสดงออกของยีน ในกลไกการสังเคราะห์กรดไขมันของโคพีพ อดต่อ
องค์ประกอบของกรดไขมันในโคพีพอด เพื่อใช้ในการพัฒนาการเพาะเลีย้ งโคพีพอดเชิงพาณิชย์ของไทย
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อุปกรณ์และวิธีการ
การเลีย้ งสาหร่ายและโคพีพอดเพือ่ เก็บตัวอย่าง
ทําการเตรียมหัวเชือ้ สาหร่าย Tetraselmis sp. ในอาหารสูตรกิ ลลาร์ด F/2 (Guillard, 1973) ที่เตรียมจากนํา้
ทะเลความเค็ม 25 ppt ผ่านการฆ่าเชือ้ ที่อณ
ุ หภูมิ 121°C เป็ นเวลา 20 นาที ทําการเลีย้ งที่อณ
ุ หภูมิ 25°C ให้อากาศและ
แสงโดยใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ตลอดเวลา ทําการเลีย้ งเป็ นเวลา 7 วัน และนําสาหร่ายมาเลีย้ งโคพีพอด A. royi เป็ น
เวลา 15 วัน ในนํา้ ทะเลที่ความเค็ม 25 ppt เก็บตัวอย่างโคพีพอดแต่ละระยะพัฒนาการ (นอเพลียส โคพีโพดิด และ ตัว
เต็มวัย) โดยใช้ผา้ กรองไมครอนที่มีขนาดรู ผา้ (Pore size) 33, 180 และ 300 ไมโครเมตร เพื่อแยกโคพีพอดแต่ละระยะ ทํา
การทดลอง 3 ซํา้ จากนัน้ ล้างโคพีพอด แช่แข็งในตู้ -80°C เพื่อวิเคราะห์ในขัน้ ตอนต่อไป
การวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมันในแต่ละระยะการพัฒนาการของโคพีพอด A. royi
ทําการเลีย้ งโคพีพอด A. royi ในนํา้ ทะเลความเค็ม 25 ppt โดยให้สาหร่าย Tetraselmis sp. เป็ นอาหารเป็ นเวลา
15 วัน จากนัน้ ทําการแยกระยะโคพีพอด ได้แก่ ตัวเต็มวัย (AD), โคพีโพดิด (CD) และนอเพลียส (NP) ด้วยผ้ากรองขนาด
300, 180 และ 33 ไมโครเมตร ตามลําดับ ทําการล้างโคพีพอดในนํา้ ทะเลความเค็ม 25 ppt อย่างน้อย 2 ครัง้ จากนัน้ นํา
ตัวอย่างโคพีพอดไปวิเคราะห์หาชนิดและสัดส่วนของกรดไขมันด้วยเทคนิควิเคราะห์ GC/MS analysis วิเคราะห์ผลโดย
การทําการทดลอง 3 ซํา้ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนําไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และทําการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลีย่ โดยใช้ Duncan’s multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วยโปรแกรม SPSS
การค้นหาและวิเคราะห์ยนี methyl-end desaturases (ArO3D-1และ ArO3D-2)
ค้ น หาข้ อ มู ล ของยี น ArO3D-1 (GenBank accession number: GHAJ01031023) และ ArO3D-2 (GHAJ
01060007) จากฐานข้อมูลทรานสคริปโตมของโคพีพอด A. royi วิเคราะห์ลาํ ดับนิวคลีโอไทด์ และลําดับกรดอะมิโนของ
ยีนด้วยโปรแกรม ExPASy (https://www.expasy.org) ทํานายโดเมนของโปรตีนด้วยโปรแกรม SMART (http://smart.
embl-heidelberg.de) เปรีย บเที ย บความเหมือ นกับ ยี น ที่ ร ายงานในฐานข้อ มูล GenBank โดยใช้โ ปรแกรม BLASTP
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) และทํา Sequence alignment โดยใช้โ ปรแกรม Clustal Omega (https://
www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/)
การสกัด RNA และเตรียม cDNA
ทํา การสกัด total RNA จากทั้งสามระยะของโคพี พอด A. royi (กลุ่ม ตัวอย่างละ 3 ซํา้ ) ที่ เ ลีย้ งด้วยสาหร่าย
Tetraselmis sp. ด้ว ยชุด สกัด อาร์เ อ็ น เอ TRIzol™ Reagent ทํา การย่อ ยดี เ อ็ น เอที่ เ จื อ ปนออกด้ว ยเอนไซม์ DNase I
วิ เ คราะห์ค วามเข้ม ข้น และตรวจสอบคุณ ภาพของตัว อย่า ง RNA ด้ว ยเครื่อ ง Nano Drop 2000 (Thermo Scientific)
และสัง เคราะห์ cDNA โดยใช้ ImProm-II™ Reverse Transcription System Kit (Promega) เพื่ อ นํา มาใช้ในปฏิกิริยา
RT-PCR
การวิเคราะห์การแสดงออกของยีน
ทําการออกแบบไพรเมอร์ให้จาํ เพาะกับยีน ArO3D-1 (F: AGGGTGAGGATGTTCCTTGGTA และ R: TCATT
GCACTTCCTCACAAGGT) และ ArO3D-2 (F: ACGAGATCTTCTACCCCGTGAG และ R: CCCAAGATAAGTCCA
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AGCCAAG) โดยใช้โปรแกรม Primer3Plus ตรวจสอบการแสดงออกของยีน โดยใช้ cDNA ของโคพีพอดทัง้ 3 ระยะการ
พัฒนาการ (ระยะนอเพลียส ระยะโคพีโพดิด และระยะตัวเต็มวัย) ที่เลีย้ งด้วยสาหร่าย Tetraselmis sp. ด้วยเทคนิค Semiquantitative RT-PCR โดยใช้โปรแกรมดังนี ้ 94°C 1 นาที ตามด้วย 25 รอบ ของ 94°C 30 วินาที, 55°C 30 วินาที และ
72°C 30 วินาที และท้ายสุดที่ 72°C 5 นาที ขัน้ ตอนต่อไปนํา PCR product ที่ได้ไปวิเคราะห์โดยใช้ 1.8% Agarose gel
ย้อ มด้ว ย Ethidium bromide (EtBr) นํา แผ่ น เจลที่ ไ ด้ไ ปวิ เ คราะห์ด ้ว ยเครื่ อ ง Gel documentation ร่ว มกับ โปรแกรม
GeneSys จะได้แถบของยีน จากนัน้ นําแถบที่ได้ไปวัดค่าการแสดงออกของยีน (mRNA expression) ด้วยโปรแกรม Gel
Pro 3.1 simple analysis และคํานวณค่าการแสดงออกของยีน (Relative mRNA expression) โดยใช้ Elongation factor
1-α (F: GTGTTGGACAAGCTGAAGTC และ R: GGTCCAGTGATCATGTTCTTGATG) เป็ นยีนควบคุม ทําการทดลอง
3 ซํา้ เพื่อเปรียบเทียบการแสดงออกของยีนในโคพีพอดแต่ละระยะ
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การวิเคราะห์กรดไขมันในโคพีพอด A. royi ทีเ่ ลีย้ งด้วยสาหร่าย Tetraselmis sp.
จากการศึกษาปริมาณของกรดไขมันของโคพีพอด A. royi ทัง้ 3 ระยะที่เลีย้ งด้วยสาหร่าย Tetraselmis sp. ด้วย
วิธี GC/MS พบปริมาณของ PUFA ของโคพีพอด A. royi ในระยะนอเพลียส (NP), ระยะโคพีโพดิด (CD) และระยะตัวเต็ม
วัย (AD) มีค่าเท่ากับ 22.5%, 37.59% และ 42.0% ตามลําดับ โดยปริมาณของ PUFA ในโคพีพอดมีความสอดคล้องกับ
การศึกษาก่อนหน้านีใ้ นโคพีพอด A. dengizicus ที่เลีย้ งด้วย Tetraselmis tetrathele พบว่ามีปริมาณของ PUFA (37.56%)
(Farhadian et al., 2009) โดยทัง้ สามระยะพัฒนาการของโคพีพอดพบว่ามี LC-PUFA อยู่ในปริมาณที่สงู เท่ากับ 5.27%,
9.43% และ 10.51% ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ค่าของกรดไขมันโอเมกา-3 ในโคพีพอดทัง้ 3 ระยะ พบว่า มีค่าเท่ากับ
15.58%, 25.25% และ 26.64% ตามลําดับ นอกจากนัน้ ยังพบกรดไขมัน DHA (C22:6 n-3) ในโคพีพอดทัง้ 3 ระยะ โดยใน
ระยะตัวเต็มวัย (AD) พบมากที่สดุ (4.85%) รองลงมาคือระยะวัยรุ น่ โคพีโพดิด (CD) (4.23%) และระยะตัวอ่อนนอเพลียส
(NP) (2.78%) ในขณะที่กรดไขมันโอเมกา-6 ของโคพีพอดทัง้ 3 ระยะ มีปริมาณ 6.92%, 12.34% และ 15.36% ตามลําดับ
โดยพบกรดไขมัน ARA (C20:4 n-6) ในโคพีพอดระยะวัยรุ น่ โคพีโพดิด (CD) (1.11%) และระยะ ตัวเต็มวัย (AD) (1.31%)
แต่ไม่พบในโคพีพอดระยะตัวอ่อนนอเพลียส (NP) แสดงดัง Table 1
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Table 1 Fatty acid analysis in the three developmental stages (nauplius; NP), copepodid; CD, and adult; AD) of
the cyclopoid copepod A. royi fed with Tetraselmis sp.
Fatty acids

NP

Copepod Apocyclops royi
CD

AD

n-3 PUFA
C18:3 n-3 (ALA)
10.31±6.04
17.14±0.53
18.10±3.01
C20:3 n-3
Not detect
0.79±0.21
1.15±0.10
C20:5 n-3 (EPA)
2.50±0.19
3.10±0.76
2.55±0.08
C22:6 n-3 (DHA)
2.78±0.01a
4.23±0.49a,b
4.85±0.88b
n-6 PUFA
C18:2 n-6 cis (LA)
6.92±0.72a
10.47±2.55a,b
12.81±0.55b
C18:3 n-6
n.d.
0.56±0.02
0.59±0.06
C20:2 n-6
n.d.
n.d.
0.39±0.13
a
C20:3 n-6
n.d.
0.21±0.00
0.27±0.01b
C20:4 n-6 (ARA)
n.d.
1.11±0.42
1.31±0.19
∑SC_PUFA
17.23±6.76
28.16±2.04
31.49±3.62
a
b
∑LC_PUFA
5.27±0.20
9.43±0.35
10.51±1.01b
∑n-3 PUFA
15.58±5.84
25.25±0.59
26.64±2.31
∑n-6 PUFA
6.92±0.72a
12.34±2.98a,b
15.36±0.30b
∑PUFA
22.50±6.56a
37.59±2.39b
42.00±2.61b
Note: Data represents the mean±standard deviation of triplicate samples. Means with different lowercase letter
(shown above) are significantly different (p < 0.05; one-way ANOVA with Duncan’s multiple range tests). n.d.=
Not detected.
การศึกษายีน และการแสดงออกของยีน ArO3D-1และ ArO3D-2 ของโคพีพอด A. royi
ผลจากการวิ เ คราะห์ยี น ในกลุ่ม methyl-end desaturases ของโคพี พ อด A. royi ค้น พบยี น จํา นวน 2 ยี น
ประกอบด้วย ArO3D-1 และ ArO3D-2 เมื่อทําการวิเคราะห์พบว่าทัง้ 2 ยีนเป็ นยีนใหม่ที่ยงั ไม่มีรายงานในโคพีพอด A. royi
(Nielsen et al., 2019) ซึ่ ง ได้ร ายงานการค้น พบยี น จํา นวน 4 ยี น ในกลุ่ม fatty acid elongase (ELO) และ fatty acid
desaturase (FAD) ที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์กรดไขมันจําเป็ นในกลุม่ โอเมกา-3 (Nielsen et al., 2019) ผลจาก
การวิเคราะห์ยีน ArO3D-1 และ ArO3D-2 ในโคพีพอด A. royi พบว่าประกอบด้วย Open reading frame (ORF) ขนาด
1,149 และ 1,233 คู่เบส สามารถแปลรหัสได้เป็ นโปรตีนขนาด 382 และ 410 กรดอะมิโน ตามลําดับ จากการวิเคราะห์หา
โดเมนที่ มีความสําคัญด้ว ยโปรแกรม SMART พบว่า ArO3D-1 และ ArO3D-2 ประกอบด้วย FAD domain จํา นวน 1
โดเมน แสดงใน Fig. 1 ซึ่งเป็ นลักษณะสมบัติเฉพาะสําคัญของเอนไซม์ FAD เหมือนกับการรายงานการศึกษาลักษณะ
สมบัติของยีน FAD ในโคพีพอดชนิดอื่นๆ (Nielsen et al., 2019; Kabeya et al., 2021) ผลจากการเปรียบเทียบความ
เหมือนกับยีนที่มีรายงานในฐานข้อมูล (GenBank) ด้วยโปรแกรม BLASTP พบว่ายีน ArO3D-1 และ ArO3D-2 มีความ
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เหมื อ นกับ ยี น methyl-end desaturase-1 (O3D-1) และ methyl-end desaturase-2 (O3D-2) ของโคพี พ อด Tigriopus
californicus โดยมีค่าความเหมือนเท่ากับ 72% และ 73% ตามลําดับ จากรายงานของ Kabeya et al. (2021) พบว่ายีน
O3D-1 อยู่ในกลุ่ม methyl-end desaturase ที่มี ∆ 12, ∆15 และ ∆ 17 desaturase activity ในขณะที่ยีน O3D-2 อยู่ใน
กลุม่ methyl-end desaturase ที่มี ∆15, ∆17 และ ∆19 desaturase activity (Kabeya et al., 2021)
FA desaturase domain

TcO3D-1
TcO3D-2
ArO3D-1
ArO3D-2

----------------------MSPNSSATEVP--TPPITPEKFTESDFQKGVPRAIPSILELKKALPAHCFQPDLTTSFYYAFKDLALVAGLYIIMLAMELQ--PYTLLKWAYIPIYWYVSGTLMASIFIVGHDCGHESFSNNSLINDIVGNFMHTIILVPYYPW
MASDYTGQETLEDNV---RVTRSKSAASVSDMGSGQSKVLSAGVSEDEAIRFVPQNTPSILEIKRQLPAHCFQPTLAQSFYYVLKDLVIMAVLYLGMIFMDLQ---FPLATYITYPVYWYLQGTMMWALFVLGHDCGHGSFSHSTLINDITGNLLHSLILVPYYPW
---------------------MSRTRSSETLVMTSR--KTSAKALEEEALKEVPDNVPSILELKKILPKHCFQPSLVTSMYYVFKDIAIIAGLFLSILCIDHL--ATKFIKFMAYPLYWYLQGTMFWAVFVLGHDCGHGSFSNYPVINDVMGNILHSFILVPYYPW
MNSAFSTNQCISTVHSLYGIDSQQENLRRKRIMTSEALRNLSTTTVVENEEFLPRNVPSILELKKNLPQHCFESHLPTSLYYVFKDLAIIAALYFAILLVDKELSNIPYLSFMAYPIYWNLQGMMFWALFVLGHDCGHGSFSRYEVLNDVVGNLLHAFILVPYYPW

TcO3D-1
TcO3D-2
ArO3D-1
ArO3D-2

KLSHRHHHKNTGNIDKDEVFYPVREQHRTK----DSELMIPYFGLGIGWIFYMFKGYSPRTINHFNPFNHLFIKHSVNCIISMACLTAWMGLVVIPYG-SAYGFSRLAIHYLMPVFGFMCWIVFITFLHHHDENVPWYGDEKWDFVRGQLSSVDRNYGWAHDVLHN
KVSHRHHHKNTGNIDKDEIFYPVREKDYAA----DGKKFLPLFGLGLSWFFYLFKGYAPRAVNHVNPYDEFFVRHASQCVISLVTIAGWVCFGLIPYA-GHYGFTALLCHYLIPIFVFASWLVVTTFLHHQDENVPWYADHKWDFVRGNLSSVDRHYGWAHSLVHN
KMSHHHHHKNTGNIDKDEIFYPVRKTEGEKG--GKRKHFIPFFGFGLSWFMYLFVGYSPRNVNHMNPFDKIFVRHAFRCLISIILTSAWLGLILGFYTAKMNGITDFMFHYGIPIFVFATWLVVTTFLHHQDENVPWYGDEKWDFVRGNLSSVDRSYGWAHSLVHN
KLSHRHHHKNTGNIDRDEIFYPIRQKDWYKGNGEREGSTLPLFGLGLGWFFYLVVGYSPRNVNHLNPFDQFFNRNNLKCGISIALVAAWSLVLAMSYQYEVYTFFGLLKHYLIPVFVFASWLVITTFLHHQGEDVPWYSDEEWNFVRGNLSSVDRDYGWAHNLVHN

TcO3D-1
TcO3D-2
ArO3D-1
ArO3D-2

IGTHQIHHLFSKVPHYHLEEATKVFRERYPELVRKSDERLIPAFIRIFHMFMDQVWIPDDAQVHSYTLSNKSL----IGTHQIHHLFSKIPHYHLEEATKTFRTVYPDLVRMSNEPIMPAFFKMFYIFDQQQWIKNDAEFHVYSSKKSR-----IGTHQIHHLFIKIPHYYLEEATAVFRAKYPHLVRKSDEPILKAFVKRFFVFDAQQWIDDDTKVHVFKESRNAEKK-IN
IGTHQIHHLFIKIPHYHLEEATQVFRDKYPHLVRKCNDPILTSFVKRFFVFTSHQLISNETKFHFFDGKKSTASKKIS

FA desaturase domain

FA desaturase domain
374
393
382
410

Fig. 1 Multiple alignment of deduced amino acid sequence of methyl-end desaturases (ArO3D-1 and ArO3D2) of copepod A. royi with TcO3D-1 and TcO3D-2 of copepod T. californicus
Note: Gray highlights indicate complete conservation in two species of copepod
(A)

(B)

Fig. 2 Gene expression analysis of ArO3D-1(A) and ArO3D-2(B) mRNA in various developmental stages of
copepod A. royi
Note: The expression profile from the nauplius (NP), copepodid (CD), and adult (AD) developmental stages
were analyzed by semi-quantitative RT-PCR analysis. The elongation factor 1-α (EF1α) served as an internal
control in all analyzes. Data represents the mean±standard deviation (error bars) of triplicate samples. Means
with different lowercase letter (above each bar) are significantly different (p < 0.05; one-way ANOVA with
Duncan’s multiple range tests).
เมื่อทําการออกแบบไพรเมอร์ที่จาํ เพาะกับยีน ArO3D-1 และ ArO3D-2 เพื่อตรวจสอบการแสดงออกของยีนในแต่
ละระยะพัฒนาการของโคพีพอด A. royi-TH ด้วยเทคนิค Semi-quantitative RT-PCR โดยใช้ยีน elongation factor 1-α
(EF1α) เป็ นยีนควบคุม ผลการศึกษาพบว่า ยีน ArO3D-1 และ ArO3D-2 มีการแสดงออกที่สงู แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติในระยะตัวเต็มวัย (AD) ของโคพีพอด A. royi เมื่อเทียบกับระยะนอเพลียส (NP) และระยะโคพีโพดิด (CD) ดัง
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แสดงใน Fig. 2(A) และ Fig. 2(B) ตามลํา ดับ จากรายงานการศึ ก ษาของ Lenz et al. (2014) ค้น พบว่ า ยี น delta-9
desaturase (D9D) ของโคพีพอด Calanus finmarchicus มีการแสดงออกที่สงู ในระยะ CD เมื่อเทียบกับระยะ AD (ตัวเต็ม
วั ย เพศเมี ย ) อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ วิ เ คราะห์ พ บว่ า D9D เป็ นเอนไซม์ ที่ ส ร้า งกรดไขมั น ไม่ อิ่ ม ตั ว มี พั น ธะคู่ เ ดี่ ย ว
(monounsaturated fatty acid: MUFA) โดยทําหน้าที่แตกต่างจากกลุม่ ของเอนไซม์ O3D ที่ทาํ หน้าที่สร้างกรดไขมัน PUFA
เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กรดไขมันพบว่าการแสดงออกของยีน ArO3D-1 และ ArO3D-2 ในระยะ AD (แสดงออก
สูง) และ ระยะ NP (แสดงออกน้อย) มีความสอดคล้องกับปริมาณของ PUFA โดยมีค่าเท่ากับ 42.0% (AD) และ 22.5%
(NP) ตามลําดับ ซึ่งชีใ้ ห้เห็นถึงบทบาทของยีนทัง้ สองในการสังเคราะห์ PUFA อย่างไรก็ตามการศึกษาขัน้ ต่อไปในเชิงลึก
ของการทํางานของ ArO3D-1 และ ArO3D-2 จะทําให้ทราบหน้าที่ของยีนทัง้ สองในการสังเคราะห์กรดไขมัน PUFA ในโคพี
พอด A. royi มากยิ่งขึน้
สรุ ป
ผลจากการศึกษาวิจยั ประสบความสําเร็จในการวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมันและค้นพบยีนที่เกี่ยวข้องกับ
การสัง เคราะห์ก รดไขมัน ไม่อ่ิ ม ตัว เชิ ง ซ้อ นของโคพี พ อด A. royi สายพัน ธุ์ไ ทย พบว่ า โคพี พ อดที่ เ ลี ย้ งด้ว ยสาหร่า ย
Tetraselmis sp. ทั้ง 3 ระยะ ได้แ ก่ ระยะนอเพลี ย ส (NP), ระยะโคพี โ พดิ ด (CD) และระยะตัว เต็ ม วัย (AD) พบว่า มี
LC-PUFA อยู่ในปริมาณที่สงู 5.27%, 9.43% และ 10.51% ตามลําดับ และได้คน้ พบยีนใหม่ 2 ยีน ได้แก่ ArO3D-1 และ
ArO3D-2 พบว่ามีการแสดงออกเพิ่มสูงขึน้ ในระยะตัวเต็มวัย แสดงให้เห็นว่าทัง้ 2 ยีน อาจทําหน้าที่ในวิถีการสังเคราะห์
กรดไขมัน PUFA ของโคพีพอด A. royi ซึ่งข้อมูลในเชิ งลึกที่ได้จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเพาะเลีย้ งโคพีพอด
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เปรียบเทียบฤทธิ์ในการฆ่าแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa ATCC9027 ด้วยพลาสมาชนิด
ไดอิเล็กตริกแบริเออร์ดสิ ชาร์จและเครื่องกําเนิดไอออนประจุลบ
Comparative bactericidal activities against Pseudomonas aeruginosa ATCC9027 by Dielectricbarrier discharge (DBD) plasma and negative ion generator
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ ในการฆ่าแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa ATCC9027 บน
อาหารแข็งชนิด Luria Bertani (LB) ด้วยพลาสมาชนิดไดอิเล็กตริก แบริเออร์ดิสชาร์จ (Dielectric-barrier discharge; DBD)
และเครื่องกําเนิดไอออนประจุลบ (negative ion generator) โดยใช้วิธีการนับโคโลนี (plate count method) หลังจากเลีย้ ง
P. aeruginosa ในอาหารเหลว LB broth ที่ 37°C เป็ นเวลา 3 ชม นําเชื อ้ มาทําเจื อจาง 10 เท่าให้ถึ งระดับ 10-6 หยดสาร
แขวนลอยแบคทีเรีย 100 µl ลงบนจานอาหารแข็งชนิด LB และเกลี่ยให้ท่วั จานอาหารเพาะเชือ้ การทดลองประกอบด้วย ชุด
ควบคุม ชุดที่สมั ผัสพลาสมาชนิด DBD และชุดที่สมั ผัส negative ion generator เวลาที่ใช้ในการสัมผัสคือ 1 ชั่วโมง นําจาน
เลีย้ งเชือ้ ทัง้ หมดไปบ่มที่ 37°C ข้ามคืน จากการประเมินผลการทดลองซํา้ สามครัง้ ในแต่ละภาวะ พบว่าพลาสมาชนิด DBD มี
ประสิทธิภาพในการฆ่า P. aeruginosa 99.18±1.41% ซึง่ มากกว่าการฆ่าด้วย negative ion generator ที่มีเพียง 1.42±8.26%
และพลาสมาชนิด DBD ยังมีประสิทธิ ภาพในการฆ่าที่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญกับชุดควบคุมที่ p < 0.01 ผลที่ได้จากการ
งานวิจยั นีบ้ ง่ ชีถ้ ึงศักยภาพในการนําพลาสมาชนิด DBD ไปประยุกต์ใช้ในงานที่ตอ้ งการกําจัดแบคทีเรียได้
คําสําคัญ: ฤทธิ์ในการฆ่าแบคทีเรีย, พลาสมาชนิดไดอิเล็กตริก แบริเออร์ดสิ ชาร์จ, เครือ่ งกําเนิดไอออนประจุลบ
Abstract

This research aims to compare bactericidal activities against Pseudomonas aeruginosa ATCC9027 on Luria
Bertani (LB) agar by Dielectric-barrier discharge (DBD) Plasma and negative ion generator. The experiment was
performed by the plate count method. After P. aeruginosa was cultured in LB broth at 37°C for 3 hr, the culture was
diluted 10-fold to 10-6, and bacterial suspension 100 µl was dropped and spread evenly on LB agar. The study was
divided into 3 groups: the control group, the DBD plasma exposure for 1 hr, and the negative ion generator exposure
for 1 hr. All plates, in triplicate for individual condition were then incubated overnight at 37°C. The results showed that
DBD plasma with the antibacterial activities of 99.18±1.41% was more effective than the negative ion generator with
antibacterial activities only 1.42±8.26%. The DBD plasma is significantly effective than those of the control at
p < 0.01. These results indicate the applicable potential to use the DBD plasma in the field that requires eliminating
bacteria.
Keywords: Bactericidal activity, Dielectric-barrier discharge (DBD) plasma, Negative ion generator
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คํานํา

จุลนิ ทรียเ์ ป็ นสาเหตุของโรคติดเชือ้ และก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของโรคได้ ในปั จจุบนั มีเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการกําจัดจุลนิ ทรียก์ ่อโรคที่หลากหลายทัง้ บนพืน้ ผิว และในอากาศ ซึง่ หนึง่ ในเทคโนโลยีนนั้ คือ การใช้พลาสมาชนิด
Dielectric-barrier discharge (DBD) ซึ่งพลาสมาที่สร้างขึน้ เกิดสถานะพลาสมาบริเวณขอบของขัว้ อิเล็กโทรด โดยจะ
ปล่อยประจุไอออนบวกและอิเล็กตรอนซึ่งทําปฏิกิริยากับโมเลกุลในอากาศทําให้เกิ ดสารอนุมูลอิสระชนิด Reactive
Oxygen Species (ROS) และชนิด Reactive Nitrogen Species (RNS) (Pai et al., 2018) ซึ่งมีการนําไปใช้ประโยชน์ได้
ทัง้ ในด้านการแพทย์ ทันตกรรม การเกษตร อุตสาหกรรม และสิง่ แวดล้อม (Sakudo et al., 2019) และอีกหนึง่ เทคโนโลยีก็
ได้รบั ความสนใจ คือ negative ion generator ที่มีการปล่อยอิเล็กตรอนออกมาผ่านคาร์บอนแบล็ก (carbon black) ไปสู่
อากาศ โดยมีรายงานว่าสามารถลดปริมาณของ Serratia marcescens และ Staphylococcus epidermidis ในลักษณะ
ที่แพร่กระจายทางอากาศได้ (airborne) (Zhou et al., 2018) แต่ยงั ไม่มีรายงานการกําจัดเชือ้ บนพืน้ ผิว ซึง่ การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการกําจัดจุลินทรีย ์ จะเป็ นประโยชน์ในการนําไปประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร หรือใน
การผลิตเครือ่ งใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ตอ้ งการความสามารถในการกําจัดเชือ้ โดย P. aeruginosa เป็ นแบคทีเรียแกรมลบที่
พบได้ในธรรมชาติ เช่น ดิน นํา้ และพืชพรรณต่างๆ ซึ่งมีความสามารถในการก่อโรคติดเชือ้ ที่ทางเดินระบบหายใจ (Wu
and Li, 2015) และยังเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดโรคเน่าในผลไม้ (fruit rot disease) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเกษตร (Mondal
et al., 2012)
งานวิจยั นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ในการฆ่าแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa ATCC9027
บนอาหารแข็ ง ชนิ ด LB ด้ว ยพลาสมาชนิ ด DBD และ negative ion generator โดยใช้วิ ธี ก ารนับ โคโลนี (plate count
method)
อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมเชือ้ Pseudomonas aeruginosa ATCC9027
ในการทดลองนีใ้ ช้ P. aeruginosa ATCC9027 ที่ได้รบั ความอนุเคราะห์ และดําเนินการปฏิบตั ิงานในตูช้ ีวนิรภัย
Biosafety cabinet Type II A ในห้องวิจยั ระดับ Biosafety level II ของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และผูว้ ิจยั ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ และสอบ
ผ่านได้รบั ประกาศนียบัตรเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 สามารถปฏิบตั ิงานกับจุลนิ ทรียก์ ลุม่ เสีย่ ง 2 ได้ถึง 15 ตุลาคม 2566
นําโคโลนี P. aeruginosa ATCC9027 ไปเลีย้ งในอาหารเหลวชนิด LB ที่อณ
ุ หภูมิ 37°C อัตราความเร็วรอบ 200
รอบ/นาที เป็ น เวลา 3 ชั่ว โมง (Dijksteel et al., 2020) จนได้ค่ า Optical Density 600 nm (OD600) เท่ า กับ 0.05–0.06
นํามาเจือจางด้วยวิธีเจือจาง 10 เท่า ใน 0.85% โซเดียมคลอไรด์ จนถึงที่ระดับการเจือจาง 10-6 และดูด 100 µl นํามาเกลีย่
เชือ้ ลงบนอาหารแข็งชนิด LB ทัง้ หมด 3 ซํา้ ต่อหนึ่งภาวะ โดยแบ่งเป็ นจานอาหารเพาะเชือ้ ที่ใช้เป็ นชุดควบคุม ชุดทดสอบ
โดยการสัมผัสกับพลาสมาชนิด DBD และชุดทดสอบกับ negative ion generator
การติดตัง้ อุปกรณ์และทดสอบ
พลาสมาชนิด DBD
ติดตัง้ เครือ่ งพลาสมาชนิด DBD กําลังไฟ 15 W ขนาดขัว้ อิเล็กโทรดกว้าง×ยาว เท่ากับ 2×2 เซนติเมตร โดยติดตัง้
เข้ากับกล่องอะคริลิก กว้าง×ยาว×สูง เท่ากับ 14×9.5×4.5 เซนติเมตร โดยมีระยะห่างจากขัว้ อิเล็กโทรดจนถึงจานอาหาร
เพาะเชือ้ 4 เซนติเมตร โดยก่อนทําการทดลองทําความสะอาดกล่องอะคริลิกด้วยแอลกอฮอล์ 70% และฆ่าเชือ้ ด้วยหลอด
รังสีอลั ตราไวโอเลต 15 นาที และนํามาครอบจานเลีย้ งแบคทีเรีย P. aeruginosa ที่ spread plate ลงบนอาหารแข็งชนิด
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LB ระดับเจื อจาง 10-6 เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง (Choi et al., 2022) ดังแสดง Fig. 1(A) โดยขณะทดลองอุณหภูมิอยู่ในช่วง
25.0–26.0°C จากนัน้ นําไปบ่มอุณหภูมิ 37°C ข้ามคืน
Negative ion generator
ติดตัง้ เครือ่ ง negative ion generator กําลังไฟ 1 W ที่ประกอบด้วยคาร์บอนแบล็ก (carbon black) เข้ากับกล่อง
อะคริลิกขนาด กว้าง×ยาว×สูง เท่ากับ 14×9.5×7 เซนติเมตร โดยมีระยะห่างจากปลายคาร์บอนแบล็คจนถึงจานเลีย้ งเชือ้
4 เซนติเมตร โดยก่อนทําการทดลองทําความสะอาดกล่องอะคริลิกด้วยแอลกอฮอล์ 70% และฆ่าเชื อ้ ด้วยหลอดรังสี
อัลตราไวโอเลต 15 นาที และนํามาครอบจานเลีย้ ง P. aeruginosa ที่เกลี่ยเชื อ้ ลงบนอาหารแข็งชนิด LB ระดับเจื อจาง
10-6 เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง โดยขณะทดลองอุณหภูมิอยูใ่ นช่วง 25.0–26.0°C จากนัน้ นําไปบ่มอุณหภูมิ 37°C ข้ามคืน (Fig. 1B)
(A)

DBD plasma

negative ion generator

(B)

Fig. 1 Experiment set up: (A) DBD plasma with acrylic box width (W)×depth (D)×height (H) = 14×9.5×4.5 cm;
(B) negative ion generator with acrylic box W×D×H = 14×9.5×7 cm with P. aeruginosa (10-6 diluted suspension)
on LB agar
การวิเคราะห์ทางสถิติ
ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 365 ในการคํานวณหาความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญระหว่างชุดควบคุม
และชุ ด ทดลองโดยใช้ One-way analysis of variance (ANOVA) Post-hoc Bonferroni และใช้ t-test : Two-sample
assuming equal variance ที่ความเชื่อมั่น 95%
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
งานวิจยั นีต้ อ้ งการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการฆ่า P. aeruginosa ATCC9027 บนอาหารแข็งชนิด LB ด้วย
พลาสมาชนิด DBD และ negative ion generator โดยทําการทดลอง 3 ซํา้ โดยมีเงื่อนไขการทดลองแบ่งเป็ น ชุดควบคุม
ชุดที่สมั ผัส negative ion generator และชุดที่สมั ผัสกับพลาสมาชนิด DBD ร่วมกับ P. aeruginosa บนอาหารแข็งชนิด
LB ที่ระดับเจือจาง 10-6 ใช้ เวลาสัมผัส 1 ชั่วโมง ได้ผลดังแสดงใน Fig. 2 ซึ่งจากผลการทดลองพบลักษณะของโคโลนีที่
แตกต่างกันในจานเพาะเชือ้ เดียวกัน แต่คาดว่าไม่ได้มาจากการปนเปื ้อนเชือ้ อื่นระหว่างการทดลอง เนื่องจากหลังนําจาน
เพาะเชือ้ ออกมาจากตูบ้ ม่ 1 ชั่วโมง โคโลนีของ P. aeruginosa เปลีย่ นสีเป็ นสีเขียวทุกโคโลนี ซึง่ เป็ นลักษณะเฉพาะตัวของ
P. aeruginosa และได้ค่าเฉลี่ยโคโลนีจากการทําสามซํา้ ของชุดควบคุม ชุดที่สมั ผัส negative ion generator และชุดที่
สัมผัสกับพลาสมาชนิด DBD เท่ากับ 239.67±35.02, 234.67±21.57 และ 1.67±2.89 โคโลนี ตามลําดับ ซึ่งเมื่อนํามา
เปรียบเทียบความแตกต่าง ตรวจพบว่าในชุดควบคุมและชุดที่สมั ผัสกับ negative ion generator ไม่มีความแตกต่างกัน
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p = 0.84 ส่วนในชุดควบคุมและชุดที่สมั ผัสกับพลาสมาชนิด DBD มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.01) ดังแสดง
ใน Fig. 3
control
negative ion generator
DBD plasma

n=1

204 colonies

210 colonies

5 colonies

241 colonies

250 colonies

0 colony

n=2

n=3

274 colonies
244 colonies
0 colony
Fig. 2 The effect of the negative ion generator and DBD plasma on Pseudomonas aeruginosa
Note: P. aeruginosa at the 10-6 dilution was plated on LB agar before exposure to the negative ion generator
and DBD plasma for 1 hr. Plates were incubated at 37°C for 18 hr. Colonies were counted at the following day.
All experiments were performed in triplicate.
ผลที่ ไ ด้จ ากการทดลองนี บ้ ่ ง ชี ว้ ่ า หลัง การสัม ผัส พลาสมาชนิ ด DBD มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการฆ่ า แบคที เ รีย
P. aeruginosa ATCC9027 บนอาหารแข็งชนิด LB มากกว่า negative ion generator เนื่องจากพลาสมาชนิด DBD นัน้
ปล่อยอิเล็กตรอนที่ถกู เร่งในสนามไฟฟ้าทําให้อิเล็กตรอนมีพลังงานที่มากกว่าพลังงานไอออไนเซชัน (ionization energy)
ของอะตอม/โมเลกุลในอากาศส่งผลให้เกิดสถานะพลาสมา (plasma state) และเกิ ดเป็ น ROS และ RNS ซึ่งต่างจาก
negative ion generator ที่ ป ล่อ ยอิ เ ล็ ก ตรอนในพลัง ระดับ ตํ่า กว่ า แต่ ก็ ยัง สามารถเกิ ด ROS ได้จ ากการให้แ ละรับ
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อิเล็กตรอนในโมเลกุลอากาศ จึงส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชือ้ ที่แตกต่างกัน นอกจากนีพ้ ลาสมาชนิด DBD นัน้ ยังมี
ประสิทธิ ภาพฆ่าแบคทีเรียอื่นอีกเช่น Escherichia coli และ Staphylococcus aureus (Kostov et al., 2010) และยังมี
ประสิทธิ ภาพในการลดเซลล์มะเร็งปอด แต่ก็สง่ ผลต่อเซลล์ปอดปกติเช่นกันหลังสัมผัสพลาสมาชนิด DBD เป็ นเวลา 1
นาที (Panngom et al., 2013) หากนําไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ในอุตสาหกรรม เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอก
อากาศ จะต้องหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สดุ ที่สามารถกําจัดจุลนิ ทรียใ์ นอากาศ และเป็ นพิษต่อเซลล์มนุษย์นอ้ ยที่สดุ
400
*

*

Colonies

300
200
100
0

control

negative ion generator

DBD plasma

Fig. 3 The effect of the negative ion generator and DBD plasma on P. aeruginosa
Note: Average of 10-6 diluted P. aeruginosa suspension from the control, negative ion generator, and DBD
plasma groups after overnight of incubation. Statistical analysis comparison using the Post-hoc Bonferroni by
Students’ t-test showed that the P. aeruginosa colonies after exposure to the DBD plasma decreased
significantly from those of the control group at *p < 0.01. Whereas no significant difference of colonies number
between those from negative ion generator exposure and the control group (p = 0.84).
สรุ ป
พลาสมาชนิด DBD มีประสิทธิภาพในการฆ่าแบคทีเรีย P. aeruginosa บนอาหารแข็งชนิด LB อย่างมีนยั สําคัญ
(p < 0.01) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ชุ ด ควบคุ ม ในขณะที่ negative ion generator แสดงประสิ ท ธิ ภ าพในการฆ่ า เชื ้อ
P. aeruginosa บนอาหารแข็งชนิด LB ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ จากชุดควบคุม (p = 0.84) จึงสรุปได้วา่ พลาสมาชนิด
DBD มีประสิทธิภาพในการฆ่าแบคทีเรีย P. aeruginosa บนอาหารแข็งชนิด LB ได้ดีที่สดุ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกท่านในโครงการ Sci-FI สมาชิก 2015 Lab และบริษัท บิทไว้ส ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ และคําแนะนําสําหรับประยุกต์ใช้ในงานวิจยั
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บทคัดย่อ
Crustacean hyperglycemic hormone (CHH) เป็ นนิวโรเพปไทด์ที่ควบคุมสมดุลของพลังงานและกระบวนการ
ทางสรีรวิทยาที่สาํ คัญในครัสเตเชียน เช่น เมแทบอลิซึมของไขมัน การลอกคราบ และการสืบพันธุ์ งานวิจยั นีไ้ ด้ศึกษา
ลักษณะสมบัติของยีน ArCHH-like ในโคพีพอด Apocyclops royi พบว่า ArCHH-like มีรูปแบบการจัดเรียงตัวของลําดับ
กรดอะมิโนคล้ายกับโปรตีนในกลุม่ CHH และมีความคล้ายกับโปรตีน CHH-like ของโคพีพอด Lepeophtheirus salmonis
68% เมื่อวิเคราะห์การแสดงออกของยีนพบว่า ArCHH-like มีการแสดงออกในระยะตัวเต็มวัยสูงกว่าระยะนอเพลียสและ
โคพีโพดิดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ArCHH-like อาจเป็ นนิวโรเพปไทด์ที่มีบทบาท
สําคัญในช่วงปลายของการเจริญพัฒนาของโคพีพอด A. royi
คําสําคัญ: โคพีพอด, นิวโรเพปไทด์, Crustacean hyperglycemic hormone

Abstract

Crustacean hyperglycemic hormone (CHH) is a neuropeptide that plays key roles in the regulation of
energy balance and several important physiological processes in crustaceans such as lipid metabolism,
molting, and reproduction. In this study, a CHH-like peptide, ArCHH-like, from the copepod Apocyclops royi
was characterized. ArCHH-like contained characteristic sequence structure of the CHH protein family and
exhibited 68% amino acid sequence similarity to a CHH-like protein of the copepod Lepeophtheirus salmonis.
Gene expression analysis revealed that ArCHH-like transcript was significantly expressed at higher level in the
adult stage as compared to the nauplius and copepodid stages. This finding suggests that ArCHH-like peptide
may plays a role in the later stages of A. royi development.
Keywords: Copepod, Crustacean hyperglycemic hormone, Neuropeptide
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คํานํา
โคพีพอด เป็ นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มครัสเตเชียนที่มีขนาดเล็ก และเป็ นแหล่งอาหารธรรมชาติที่สาํ คัญของสัตว์นาํ้
(Turner, 2004) โคพีพอดมีวงจรชีวิตสัน้ มีการเจริญเติบโตโดยอาศัยการลอกคราบ ประกอบด้วยตัวอ่อนระยะนอเพลียส
(nauplius) ระยะโคพีโพดิด (copepodid) และตัวเต็มวัย (adult) (Chullasorn et al., 2012; Santhanam and Perumal,
2012) จากรายงานวิจยั พบว่าตัวอ่อนระยะนอเพลียสของโคพีพอดหลายชนิดมีขนาดที่เหมาะสมกับช่องปากของลูกปลา
ระยะแรกฟั ก (Støttrup, 2000; McKinnon et al., 2003) นอกจากนี ้ โคพีพอดยังมีองค์ประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัว
ุ ค่าทางโภชนาการและ
เชิงซ้อน (Polyunsaturated fatty acid, PUFA) โปรตีน รงควัตถุ วิตามิน และสารอาหารอื่นๆ ที่มีคณ
สําคัญจําเป็ นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์นาํ้ วัยอ่อน (Bell et al., 2003; van der Meeren et al., 2008) โคพีพอดจึงเป็ น
แหล่งอาหารทางเลือกที่มีศกั ยภาพในการนํามาใช้เป็ นอาหารมีชีวิตสําหรับอนุบาลสัตว์นาํ้ วัยอ่อนในโรงเพาะฟั ก (Drillet
et al., 2011; Støttrup, 2000)
Crustacean hyperglycemic hormone (CHH) เป็ นนิวโรเพปไทด์ที่มีบทบาทสําคัญในกระบวนการรักษาสมดุล
ของเมแทบอลิซมึ ในครัสเตเชียน (Fanjul-Moles, 2006) โดยทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับรักษาสมดุลของกลูโคสในเลือดและการ
ควบคุมกระบวนการทางสรีรวิทยาที่สาํ คัญต่างๆ เช่น เมแทบอลิซึมของไขมัน การลอกคราบ การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ และ
การตอบสนองต่อความเครียด (Fanjul-Moles, 2006) CHH จัดเป็ นนิวโรเพปไทด์ใน CHH-family มีโครงสร้างการจัดเรียง
ตัว ของกรดอะมิ โ นคล้า ยกั บ molt-inhibiting hormone (MIH), vitellogenesis/gonad-inhibiting hormone (VIH/GIH)
และ mandibular organ-inhibiting hormone (MOIH) ที่ พ บในครัส เตเชี ย น และ ion transport peptide (ITP) ที่ พ บใน
แมลง (Keller, 1992) โดยเพปไทด์สว่ นใหญ่ใน CHH-family มีขนาดประมาณ 70–80 กรดอะมิโน ประกอบด้วยกรดอะมิ
โนซิสเทอีนอนุรกั ษ์ 6 ตัว เชื่อมต่อกันด้วยพันธะไดซัลไฟด์ 3 พันธะ (Gorgels-Kallen and Voorter, 1985; Mattson and
Spaziani, 1985)
Apocyclops royi เป็ นโคพีพอดในกลุ่มไซโคลพอยด์ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กและมีศักยภาพในการพัฒนาเป็ น
อาหารมี ชี วิ ต ในการอนุบ าลสัต ว์น ํ้า วัย อ่ อ น (Blanda et al., 2015; Chang and Lei, 1993; Liao et al., 2001) A. royi
สามารถเปลี่ยนกรดไขมันสายสัน้ ให้เป็ นกรดไขมันโอเมก้า 3 ซึ่งจําเป็ นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์นาํ้ (Pan et al., 2018;
Nielsen et al., 2019) ถึงแม้วา่ CHH จะเป็ นเพปไทด์ที่ทาํ หน้าที่สาํ คัญในการควบคุมกลไกต่างๆ ในครัสเตเชียน อย่างไรก็
ตาม องค์ความรูเ้ กี่ยวกับยีน CHH ในโคพีพอดยังมีอยูอ่ ย่างจํากัด งานวิจยั นีจ้ ึงสนใจศึกษาลักษณะสมบัติและรูปแบบการ
แสดงออกของยีน ArCHH-like ในระยะพัฒนาการต่างๆ ของโคพีพอด A. royi
อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมตัวอย่าง
เลีย้ งโคพีพอด A. royi ด้วยสาหร่ายสีเขียว Tetraselmis suecica ตามวิธีของ ปวีณา และคณะ (2562) กรองโค
พีพอด A. royi แยกระยะนอเพลียส, โคพีโพดิด และตัวเต็มวัย ด้วยผ้ากรองขนาด 33, 150 และ 250 µm ตามลําดับ เก็บ
ตัวอย่างโคพีพอด A. royi แต่ละระยะที่อณ
ุ หภูมิ -80°C จนกว่าจะนําไปสกัด RNA
การค้นหาและวิเคราะห์ยนี ArCHH-like
ค้นหาข้อมูลของยีน CHH จากฐานข้อมูลทรานสคริปโตมของโคพีพอด A. royi (Amparyup et al., unpublished data)
วิ เคราะห์ล าํ ดับนิ วคลีโอไทด์และลําดับกรดอะมิ โนของยี น ArCHH-like ด้วยโปรแกรม ExPASy (https://www.expasy.org)
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ทํานายโดเมนที่มีความสําคัญของโปรตีนด้วยโปรแกรม SMART (http://smart.embl-heidelberg.de) ทํานายส่วนของเพปไทด์
ส่งสัญญาณ (Signal peptide) ด้วยโปรแกรม SignalP 3.0 (http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/) เปรี ยบเที ยบความ
เหมื อนกั บยี นที่ รายงานในฐานข้อมู ล GenBank โดยใช้โปรแกรม BLASTP (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) ทํา
Sequence alignment โดยใช้โปรแกรม Clustal Omega
การสกัด RNA การสังเคราะห์ cDNA และการตรวจสอบการแสดงออกของยีน ArCHH-like ด้วยเทคนิค Real-time RTPCR
สกั ด RNA จากตัว อย่ า งโคพี พ อด A. royi ระยะนอเพลี ย ส, โคพี โ พดิ ด และตัว เต็ ม วัย ด้ว ย Tri Reagent
(Molecular Research Center) กําจัด DNA ที่เจือปนโดยย่อยด้วยเอนไซม์ DNase I (Promega) สังเคราะห์ cDNA ด้วย
RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Scientific) ตรวจสอบการแสดงออกของยีนในระยะการเติบโต
ของโคพีพอด A. royi ต่าง ๆ ด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR โดยทําการออกแบบไพรเมอร์จากลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน
ArCHH-like และยีน Elongation factor-1α เป็ นยีนควบคุม (Table 1 แสดงไพรเมอร์ที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี)้ ทําปฏิกิรยิ า
Real-time RT-PCR ด้ว ย Luna® Universal qPCR Master Mix (NEB) โดยเครื่ อ ง CFX96 TOUCHTM Real-Time PCR
Detection System (BIO-RAD, USA) ประมวลผลด้วยโปรแกรม Bio-Rad CFX Maestro 1.1 นําค่า Ct ที่ได้จากโปรแกรม
มาวิ เ คราะห์ผ ลด้วยวิธี delta/delta Ct (∆∆Ct method) ตามวิ ธี ข อง Livak และ Schmittgen (2001) และวิ เ คราะห์ผล
ข้อมูลทางสถิติดว้ ยวิธี One-way ANOVA ด้วยโปรแกรม SPSS ที่ระดับความเชื่อมมั่น 95%
Table 1 Primer list used in this study
Oligo name
Sequence (5’->3’)
ArCHH17119_F
GTTCAACGAGGAGGGAATCA
ArCHH17119_R
TCGAGGTAAGCTGCCACTTC
copArEF-1aF
GTGTTGGACAAGCTGAAGTC
copArEF-1aR
GGTCCAGTGATCATGTTCTTGATG

Size (bp)

Remarks

224

Real-time PCR

143

Real-time PCR

ผลและวิจารณ์ผลทดลอง
การค้นหาและศึกษาลักษณะสมบัตขิ องยีน Crustacean hyperglycemic hormone (CHH) ในโคพีพอด A. royi
จากการค้นหายีนในกลุ่มนิวโรเปบไทด์จากทรานสคริปโตมของโคพีพอด A. royi พบยีน ArCHH-like มี open
reading frame (ORF) ขนาด 333 bp ที่สามารถแปลรหัสได้เป็ นโปรตีนขนาด 110 กรดอะมิโน มีนาํ้ หนักโมเลกุล 12.26
kDa และมีคา่ isoelectric point (pI) เท่ากับ 5.20 เมื่อเปรียบเทียบความเหมือนของ ArCHH-like กับโปรตีนที่มรี ายงานใน
ฐานข้อมูล GenBank ด้วยโปรแกรม BlastP พบว่า ArCHH-like มีความเหมือนกับโปรตีน CHH-like protein ของโคพีพอด
Lepeophtheirus salmonis เท่ากับ 68%
จากการวิเคราะหร์พบว่าโปรตีน CHH จัดเป็ นโปรตีนในกลุม่ นิวโรเปบไทด์ประกอบไปด้วยโดเมนที่สาํ คัญ ได้แก่
Crust_neurohorm domain และเปบไทด์ ที่ เ ป็ นเอกลั ก ษณ์ ดั ง นี ้ signal peptide, CHH precursor-related peptide
(CPCP) และ CHH mature peptide (Kim et al., 2013; Chang and Lai, 2018) เมื่อทําการวิเคราะห์หาโดเมนที่สาํ คัญ
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ภายในโมเลกุล ของ ArCHH-like พบว่ า ประกอบด้ว ย signal peptide ที่ ล าํ ดับ อะมิ โ น 1–16 และ Crust_neurohorm
domain ที่ ล าํ ดับ อะมิ โ นที่ 103 (E-value 1.1e-18) และเมื่ อ วิ เคราะห์ล าํ ดับ อะมิโ นภายใน Crust_neurohorm domain
พบว่าประกอบด้วย CHH mature peptide พบกรดอะมิโนซิสเตอีน (cysteine) จํานวน 6 ตําแหน่ง (C42, C57, C60, C73,
C77, C86) แสดงใน Fig. 1 (แสดงผลเปรียบเทียบลําดับอะมิโนของยีน ArCHH-like ของโคพีพอด กับยีน CHH ของครัสเต
เชี ย นสายพันธุ์อื่น ๆ) ความเหมือ นซึ่งเป็ น ลักษณะสมบัติเฉพาะสํา คัญของกลุ่มโปรตีน CHH เหมื อ นกับ การรายงาน
การศึกษาลักษณะสมบัติของยีน CHH ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตจําพวกครัสเตเชียน (Chang and Lai, 2018; Kim et al., 2013;
Webster et al., 2012)

Fig. 1 Multiple alignment of deduced amino acid sequence of copepod ArCHH-like with other CHH peptides
Note: The predicted signal peptides are underlined. The six conserved cysteine residues are red boxes.
การศึกษารู ปแบบการแสดงออกของยีน ArCHH-like ในโคพีพอด A.royi
จากการศึ ก ษารู ป แบบการแสดงออกของยี น ArCHH-like ในแต่ ล ะระยะการเติ บ โตของโคพี พ อด A. royi
ประกอบด้วย ระยะนอเพลียส (Nauplii I-VI), ระยะโคพีพอดิด (Copepodid I-VI) และระยะตัวเต็มวัย (Adult) ด้วยเทคนิค
Real-time RT-PCR พบว่ า การแสดงออกของยี น ArCHH-like ของโคพี พ อด A. royi ในระยะตัว เต็ ม วัย มี ร ะดับ การ
แสดงออกสูงกว่าระยะโคพีโพดิดและระยะนอเพลียสอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (Fig. 2) โดยพบว่าการแสดงออกของยีน
ArCHH-like จะมีการแสดงออกที่เพิ่มขึน้ ตามระยะพัฒนาการการเจริญเติบโตของโคพีพอด A. royi
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Fig. 2 Gene expression analysis of ArCHH-like transcript in in various developmental stages of copepod
A. royi
Note: The expression profile from the nauplius (NP), copepodid (CD), and adult (AD) developmental stages
were analyzed real-time RT-PCR analysis. The elongation factor-1α (EF-1α) served as an internal control in all
analyzes.
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(Crocodylus siamensis)
Yield and influencing factor on collagen extraction from Siamese crocodile (Crocodylus
siamensis) bone
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บทคัดย่อ
กระดูกจระเข้ เป็ นของเหลือทิง้ จากอุตสาหกรรมการชําแหละซึง่ มีมลู ค่าตํ่า การศึกษานีเ้ ก็บตัวอย่างกระดูกจระเข้
พันธุไ์ ทยจากการเพาะเลีย้ งมาทําความสะอาด บด กําจัดแคลเซียมและโปรตีนที่ไม่ใช่คอลลาเจน แล้วสกัดคอลลาเจนด้วย
กรดอะซิติก 0.5 M (ที่อณ
ุ หภูมิ 70°C, 90°C และไม่ใช้ความร้อน) ร่วมกับเอนไซม์เปปซินความเข้มข้น 0.1% พบปริมาณ
ผลผลิตของคอลลาเจนจากการสกัดเท่ากับ 10% เมื่อหาปริมาณโปรตีนรวมด้วยวิธีการ Bradford และวิเคราะห์รูปแบบ
โปรตีนด้วยเทคนิค SDS-PAGE พบการสกัดด้วยกรดที่ 90°C แสดงปริมาณโปรตีนสูงที่สดุ และรู ปแบบโปรตีนแสดงขนาด
โมเลกุลเปปไทด์เล็กที่สดุ ปริมาณโปรตีนรองลงมาได้แก่ การสกัดที่ 70°C และการสกัดที่ไม่ใช้ความร้อน ผลการศึกษา
แสดงปั จจัยอุณหภูมิมีผลต่อปริมาณโปรตีนและขนาดโมเลกุลของเปปไทด์ของสารสกัดคอลลาเจน
คําสําคัญ: การสกัด, กระดูก, คอลลาเจน, จระเข้, เปปซิน
Abstract

Crocodile bone is a by-product during processing of the crocodile slaughter industry. It is regarded as
trash and has a low valuation. This study collected bone samples of Siamese crocodile obtained from captive
and then cleaned, ground, and removed calcium and non-collagen proteins. Collagen was then extracted with
0.5 M acetic acid (at 70°C, 90°C and without heat) and with 0.1% pepsin. The yield of the extracted collagen
was 10%. The extracts were determined for total protein by Bradford's method and the protein form was
analyzed by the SDS-PAGE technique. The acidic extraction at 90°C showed the highest protein content and
the protein form presented the smallest peptide molecular size. The following protein contents were extraction
at 70°C and non-thermal extraction. The results reveal that temperature factor influenced protein content and
molecular size of the collagen extract peptides.
Keywords: Bone, Collagen, Crocodile, Extraction, Pepsin
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บทนํา
คอลลาเจนคือเส้นใยโปรตีนที่พบมากที่สดุ ในร่างกายประมาณร้อยละ 30 ของโปรตีนทัง้ หมดที่รวมกัน (วรินญา,
2558) โดยทั่วไปพบได้ตามผิวหนัง กระดูก กระดูกอ่อน และรวมถึงเนือ้ เยื่อต่างๆในร่างกายของสัตว์และมนุษย์ (Schmidt
et al., 2016) มีคุณสมบัติเสริมสร้างความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และเพิ่มความชุ่มชื น้ แก่ผิวหนัง (León-López et al.,
2019) ที่ผา่ นมาได้มีการสกัดคอลลาเจนจากหนังและกระดูกจากสัตว์บก เช่น หมู วัว เป็ นต้น ซึง่ พบว่าคอลลาเจนที่ได้จาก
สัตว์บกเป็ นแหล่งก่อการระบาดของโรค Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ที่เป็ นโรคติดเชือ้ ที่เกิ ดขึน้ ในวัว
และยังส่งผลต่อคนที่รบั ประทานเนือ้ วัวที่มีการติดเชือ้ เข้าไปทําให้คนเป็ นโรค Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD) (วิจิตรา
และศรัณย์, 2561) นอกจากนีค้ อลลาเจนจากหมูยงั ขัดต่อหลักศาสนาซึ่งไม่ผ่านเครื่องหมายฮาลาล ทําให้ชาวมุสลิมไม่
สามารถบริโภคได้ ทําให้มีการหาแหล่งคอลลาเจนใหม่จากสัตว์นาํ้ แทนคอลลาเจนจากสัตว์บก เช่น การสกัดคอลลาเจน
จากเกล็ดปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus) (ฉลองขวัญ และคณะ, 2551) ปลิงทะเล (Stichopus vastus)
(Abedin et al., 2015) เป็ นต้น ซึง่ ขัน้ ตอนการสกัดจะแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั วิธีที่เลือกใช้
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการเพาะเลีย้ งจระเข้จาํ นวนมาก มีจระเข้ที่เพาะเลีย้ งไม่ต่าํ กว่า 1 ล้านตัว (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์, 2560) ซึ่งทําให้มีกระดูกเหลือทิง้ จากอุตสาหกรรมการชําแหละจระเข้จาํ นวนมาก ก่อให้เกิ ดมลพิษกับ
สิ่งแวดล้อมและมีการใช้ประโยชน์เป็ นอาหารสัตว์ที่มีมลู ค่าตํ่า ทัง้ ที่มนั มีคณ
ุ ค่าทางยาและเป็ นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้
โดยกระดูกจระเข้สว่ นใหญ่เป็ นกระดูกอ่อนซึง่ เป็ นแหล่งสําคัญของโปรตีนคอลลาเจน
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาเรือ่ งคอลลาเจนที่ได้จากกระดูกจระเข้พนั ธุไ์ ทยที่มีแหล่งวัตถุดบิ อยูม่ ากในประเทศ
เพื่อเป็ นแนวทางในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่าให้กบั จระเข้เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน จึงได้ศกึ ษา
ปริมาณผลผลิตและปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการสกัดคอลลาเจนจากกระดูกจระเข้ เพื่อให้ได้คอลลาเจนคุณภาพดีเป็ นสารตัง้
ต้นในการประยุกต์ใช้เป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการ
เตรียมตัวอย่างกระดูกจระเข้ก่อนการสกัดคอลลาเจน
นํากระดูกจระเข้ (ส่วนซี่โครง กระดูกสันหลัง และข้อต่อขา) ล้างทําความสะอาด บด แล้วนํามาแช่ใน 1.2 N HCL
อัตราส่วนกระดูกจระเข้ต่อกรดเป็ น 1:6 (w/v) ที่อุณหภูมิหอ้ งเพื่อกําจัดแคลเซียม ทําการกวนทุกๆ 1 ชั่วโมง เป็ นเวลา 6
ชั่วโมง จากนัน้ นํากระดูกจระเข้ลา้ งนํา้ จนมี pH 6-7 แล้วนํามากําจัดโปรตีนอื่นที่ไม่ใช่คอลลาเจนและกําจัดเม็ดสีโดยแช่ใน
0.1 N NaOH ในอัตราส่วนกระดูกจระเข้ตอ่ ด่างเป็ น 1:10 (w/v) เป็ นเวลา 6 ชั่วโมง โดยทําการกวนตลอดเวลา และเปลีย่ น
สารละลายทุก 2 ชั่วโมง จากนัน้ ล้างกระดูกจระเข้ดว้ ยนํา้ จนมี pH 7–8
การสกัดคอลลาเจน
นํากระดูกจระเข้ที่ผ่านการกําจัดแคลเซียมและกําจัดโปรตีนอื่นที่ไม่ใช่คอลลาเจนมาสกัดคอลลาเจนซึ่งการสกัด
คอลลาเจนประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอน คือ
1) การสกัดด้วยกรดร่วมกับความร้อน การสกัดเริม่ จากการนํากระดูกจระเข้ 10 กรัม (นํา้ หนักเปี ยก) ใส่
0.5 M กรดอะซิติก ปริมาตร 50 มิลลิลติ ร ทําการสกัดด้วยกรดร่วมกับความร้อนเมื่อครบเวลาที่ตอ้ งการจึงทําให้เย็นในอ่าง
นํา้ แข็งจนอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิหอ้ ง จากนัน้ ทําการสกัดต่อด้วยข้อ 2)
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2) การใช้ก รดร่ว มกับ เอนไซม์เ ปปซิ น โดยเติ ม เอนไซม์เ ปปซิ น (porcine gastric mucosa; Sigma
Aldrich, USA) 0.1% ของนํา้ หนักกระดูกจระเข้ เมื่อสกัดคอลลาเจนจนครบเวลาจึงยับยัง้ การทํางานของเอนไซม์โดยให้
ความร้อนที่อุณหภูมิ 90°C เป็ นเวลา 30 นาที ก่อนกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 เก็บส่วนสารละลายที่ผ่านการกรอง
จากนัน้ นําไปเข้าเครือ่ ง Freeze Dry เพื่อเก็บรักษาตัวอย่างไว้ได้นาน
ศึกษาอุณหภูมิและเวลาในการสกัดด้วยกรดร่วมกับความร้อน
ทําการสกัดคอลลาเจนจากกระดูกจระเข้ตามข้อ 1) และ 2) โดยศึกษาการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 70°C และ
o
ุ หภูมิ 37°C เป็ นเวลา 72 ชั่วโมง สาร
90 C เป็ นเวลา 12 ชั่วโมง ตามด้วยการสกัดคอลลาเจนด้วยกรดร่วมกับเอนไซม์ที่อณ
สกัดคอลลาเจนที่ได้จะนํามาวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและรูปแบบโปรตีนของคอลลาเจนจากจระเข้
การสกัดคอลลาเจนโดยไม่ใช้ความร้อน
สกัดคอลลาเจนจากกระดูกจระเข้โดยใช้กรดร่วมกับเอนไซม์ตามวิธีขอ้ 2) โดยไม่มกี ารให้ความร้อนในสารละลาย
กรด โดยทําการสกัดที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง (28±2°C) เป็ นเวลา 72 ชั่วโมง
การหาปริมาณผลผลิตของคอลลาเจนจากกระดูกจระเข้
หาปริมาณผลผลิตของคอลลาเจนจากกระดูกจระเข้ตาม Equation 1:
ปริมาณผลผลิตของคอลลาเจน(%) =

นํา้ หนักคอลลาเจนหลังจากการทําแห้ง(กรัม)

นํา้ หนักกระดูกจระเข้ที่ผ่านการกําจัดโปรตีนที่ไม่ใช่คอลลาเจนและเม็ดสี(กรัม)

× 100

(1)

การหาปริมาณโปรตีน
นําตัวอย่างหาโปรตีนด้วย Bradford Assay โดยตัวอย่างปริมาตร 20 ไมโครลิตร ผสมกับ Quick Start Bradford
1x Dye Reagent 1 มิลลิลติ ร ทิง้ ไว้ 5 นาที จากนัน้ ทําการหาโปรตีนด้วยการวัดค่าดูดกลืนแสง (OD) 595 นาโนเมตร ด้วย
เครื่ อ ง spectrophotometer ซึ่ ง แต่ ล ะตัว อย่ า งทํา การวัด 3 ครั้ง ค่ า ที่ ไ ด้น ํา มาเที ย บกับ กราฟมาตรฐานโปรตี น ที่ ใ ช้
สารละลาย BSA (Bovine serum albumin) ที่ความเข้มข้น 0.125, 0.25, 0.5, 0.75 และ 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร
วิเคราะห์รูปแบบโปรตีนของคอลลาเจนจากจระเข้พนั ธุ์ไทย
วิ เ คราะห์รู ป แบบโปรตี น ของคอลลาเจนโดยใช้เ ทดนิ ค Sodium Dodecyl Sulphate–Polyacrylamide Gel
Electrophoresis (SDS-PAGE) โดยนําตัวอย่างคอลลาเจนที่ได้มาเติมสารละลาย sample buffer ที่อตั ราส่วน 1 ต่อ 0.5
(v/v) ทัง้ ในสภาวะที่มีและไม่มีสารรีดิวส์ (β-Mercaptoethanol) ตัวอย่างถูกโหลดลงใน SDS-PAGE ที่เตรียมจากความ
เข้ม ข้น ของ stacking gel ร้อ ยละ 4.5 และ running gel ร้อ ยละ15 หลัง จากแยกโปรตี น ทําการย้อ มด้วยสี Comassie
Brilliant Blue R 250 บันทึกผลรูปแบบโปรตีนบนแผ่นเจล โดยใช้เครือ่ ง gel documentation รุน่ InGenius3
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การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
แผนการทดลองทําทัง้ หมด 3 ซํา้ โดยผลผลิตคอลลาเจนนํามาวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Analysis of
Variance (ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95%
ผลการทดลองและวิจารณ์
จากการหาผลผลิตของคอลลาเจนโดยรวมทัง้ สามวิธี พบว่า มีปริมาณผลผลิตคอลลาเจนเฉลีย่ เท่ากับ 10% และ
เมื่อวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนด้วยวิธีของแบรดฟอร์ด ที่นาํ ตัวอย่างเทียบกับสารละลายมาตรฐาน (BSA) พบว่า คอลลาเจน
ที่สกัดได้มีปริมาณโปรตีนที่แตกต่างกัน คอลลาเจนที่สกัดด้วยความร้อนที่อณ
ุ หภูมิ 90°C มีปริมาณโปรตีนสูงที่สดุ ปริมาณ
โปรตีนรองลงมาได้แก่ การสกัดคอลลาเจนที่อุณหภูมิ 70°C และคอลลาเจนที่สกัดโดยไม่ใช้ความร้อนที่อุณหภูมิหอ้ ง
(28±2°C) มีโปรตีนเท่ากับ 568, 515 และ 358 มิลลิกรัมต่อกรัมคอลลาเจน ตามลําดับ แสดงดัง Table 1 ซึ่งสรุ ปได้ว่า
อุณหภูมิมีผลต่อปริมาณโปรตีนในการสกัดคอลลาเจนจากจระเข้ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึน้ ปริมาณโปรตีนจะเพิ่มขึน้ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ(p ≤ 0.05)
Table 1 Protein content of collagen extracted solution obtained by extraction with acid and heat at 70°C and
90°C and without heat at room temperature
Temperature
Protein content (mg/g collagen)
70°C
515±25.5b
90°C
568±18.1c
Room temperature
358±27.1a
Note: *a-c Means values with different letters are significantly different (p ≤ 0.05).
การตรวจวิเคราะห์ดว้ ยวิธี SDS-PAGE พบว่าอุณหภูมิในการสกัดคอลลาเจนด้วยกรดร่วมกับความร้อนมีผลต่อ
ขนาดโมเลกุลของเปปไทด์ โดยสารสกัดคอลลาเจนที่ผา่ นการให้ความร้อนที่อณ
ุ หภูมิ 70oC (Fig. 1A) และ 90oC (Fig. 1B)
เมื่อได้รบั ความร้อนเป็ นเวลานานขึน้ เปปไทด์จะมีขนาดเล็กลง ซึง่ สามารถเห็นได้ชดั ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 90oC เนื่องจากการให้ความ
ร้อนเป็ นการเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายด้วยกรด (acid hydrolysis) (ฉลองขวัญ และคณะ, 2551) รวมถึง
การใช้เอนไซม์เปปซินที่อณ
ุ หภูมิ 37°C มีสว่ นช่วยในการย่อยของโมเลกุลเปปไทด์ได้ดีขนึ ้ เนื่องจากเป็ นสภาวะที่เหมาะสม
ในการย่อยของเอนไซม์เปปซิน (Devlin, 1997) และเมื่อสังเกตสารสกัดคอลลาเจนที่ไม่ผา่ นการสกัดด้วยกรดร่วมกับความ
ร้อน ใน Fig. 2 พบว่าประกอบด้วยเปปไทด์ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่กว่าสารสกัดคอลลาเจนที่ผ่านการให้ความร้อน และพบ
แถบโปรตีนเด่นด้านบน 2 แถบ ที่นาํ้ หนักโมเลกุลเท่ากับ 127 และ 117 kDa ซึง่ คาดว่าคอลลาเจนที่สกัดได้เป็ น type I และ
เป็ นตําแหน่งของสาย α1 และ α2 เนื่องจากคอลลาเจนจากกระดูกแอลลิเกเตอร์อเมริกนั (Alligator mississippiensis) ที่
ศึกษาโดย Wood et al.(2008) พบตําแหน่งของสาย α1 และ α2 ที่นาํ้ หนักโมเลกุล 123 และ 110 kDa ซึ่งมีค่าใกล้เคียง
กับคอลลาเจนที่สกัดได้ นอกจากนีค้ อลลาเจนที่สกัดด้วยกรดร่วมกับความร้อนและไม่ผา่ นการให้ความร้อนที่สภาวะมีและ
ไม่มีสารรีดิวส์ (β-Mercaptoethanol) พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน

168

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาวิทยาศาสตร์

A bone collagen extracted by acidBand heat at 70°C (A) and 90°C (B) for
Fig 1 SDS-PAGE patterns of crocodile
12 hours, on 15% gel
Note: Lane M: standard marker proteins; Lane 1: crocodile bone collagen under reducing agents condition;
Lane 2: crocodile bone collagen under non-reducing agents condition.
α1
α2

Fig 2 SDS-PAGE patterns of crocodile bone collagen extracted by acid combined with pepsin (without acid
and heat treatment) on 15% gel
Note: Lane M: standard marker proteins; Lane 1: crocodile bone collagen under reducing agents condition;
Lane 2: crocodile bone collagen under non-reducing agents condition.
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ดังนัน้ ในที่นีจ้ ึงเลือก การสกัดคอลลาเจนที่อณ
ุ หภูมิ 90°C เนื่องจากมีปริมาณโปรตีนสูงสุดและมีเปปไทด์ขนาด
โมเลกุลเล็กที่ง่ายต่อการดูดซึม แต่ถา้ หากต้องการการสกัดคอลลาเจนที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ และยังรักษาโครงสร้างของ
สาย α1 และ α2 เอาไว้ได้ จะต้องเลือกวิธีการสกัดคอลลาเจนที่ไม่ผา่ นความร้อน ซึง่ อย่างไรก็ตามวิธีนใี ้ ห้ปริมาณโปรตีนที่
ค่อนข้างตํ่า
สรุ ปผลการทดลอง
การสกัดคอลลาเจนจากจระเข้พนั ธุ์ไทยด้วยกรดร่วมกับความร้อนและไม่ใช้ความร้อน มีปริมาณผลผลิตที่ได้
ุ หภูมิ 90°C มี
เฉลี่ย 10% และพบว่า อุณหภูมิมีผลต่อการสกัดคอลลาเจนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยที่อณ
ปริมาณโปรตีนสูงที่สดุ เท่ากับ 568 มิลลิกรัมต่อกรัมคอลลาเจน และเป็ นสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดคอลลาเจนที่มี
โมเลกุลเปปไทด์ขนาดเล็ก ส่วนการสกัดคอลลาเจนที่ไม่ใช้ความร้อน เป็ นสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดคอลลาเจนที่มี
ขนาดเปปไทด์ใหญ่ ซึ่งมีปริมาณโปรตีนเท่ากับ 358 มิลลิกรัมต่อกรัมคอลลาเจน โดยขนาดของโมเลกุลเปปไทด์ทาํ ให้
คอลลาเจนมีคณ
ุ สมบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งการนําคอลลาเจนไปใช้ในผลิตภัณฑ์ควรคํานึงถึงขนาดโมเลกุลให้สอดคล้องกัน
เพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพดี
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีไ้ ด้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จากโครงการพัฒนานักวิจยั และงานวิจยั เพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจําปี
งบประมาณ 2563 สํานักงานการวิจยั แห่งชาติ และจากภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และขอขอบคุณบริษัท ซี เอส จี โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จํากัด สําหรับการสนับสนุนด้านเครื่องมือและสถานที่ในการวิจยั
รวมถึงฟาร์มจระเข้ศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ให้ความอนุเคราะห์กระดูกจระเข้สาํ หรับการทําวิจยั
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2560. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุม “จระเข้ไทยก้าวไกลสูจ่ ระเข้โลก” เพือ่
ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละข้อมูลด้านการอนุรกั ษ์ การเลีย้ ง โรคระบาด และแนวทางการกํากับดูแลเพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมจระเข้ตลอดสายการผลิต. https://www.moac.go.th/news-preview-392991791260, 8 เมษายน
2563.
ฉลองขวัญ พิพฒ
ั น์เจริญวงศ์, วรรณวิบลู ย์ กาญจนกุญชร, วรรณี จิรภาคย์กลุ . 2551. การสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลา
กะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus). ใน: รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครัง้ ที่ 46. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. หน้า 33–40.
วรินญา ปั ญญาแก้ว. 2558. การศึกษาผลของการรับประทานคอลลาเจนเสริมต่อความยืดหยุน่ และความชุม่ ชืน้ ของผิว.
สารนิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
วิจิตรา ตุง้ ซี,่ ศรัณย์ รักษาพราหมณ์. 2561. สมบัติบางส่วนของคอลลาเจนจากปลิงทะเลดํา (Holothuria leucospilota)
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ประสิทธิภาพของปล่องรังสีอาทิตย์ร่วมกับเครื่องทาความชืน้ แบบอัลตราโซนิกส์เพือ่ ลดฝุ่ นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
The efficiency of solar chimney with ultrasonic humidifier for reduce indoor particulate matter (PM2.5)
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บทคัดย่อ
ปั ญหามลพิษทางอากาศเป็ นปั ญหาหลักของของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเมือง ฝุ่ นละออง PM2.5 ก่อให้เกิด
ปั ญหาสุขภาพมากมาย งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของปล่องรังสีอาทิตย์รว่ มกับเครือ่ งทาความชืน้
แบบอัลตราโซนิกส์เพื่อลดฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เปรียบเทียบบ้านทดสอบ 2 หลัง มีปริมาตรเท่ากันที่ 0.88 m3
บ้านหลังที่ 1 ติดตัง้ ปล่องรังสีอาทิตย์ บ้านหลังที่ 2 ติดตัง้ ปล่องรังสีอาทิตย์รว่ มกับเครื่องทาความชืน้ อัลตราโซนิกส์ ทาการ
ทดสอบปล่อยละอองนา้ ที่ 1 นาที เว้น 29 นาที, 2 นาที เว้น 28 นาที และ 3 นาที เว้น 27 นาที ตัง้ แต่เวลา 8.00–16.00 น.
ผลการทดลองพบว่า SC-UH มีประสิทธิ ภาพในการลดฝุ่ น PM2.5 มากกว่า SC 18.4% และมีอุณหภูมิต่างกันมากที่สดุ
ในช่วง 14.30 น. คือ 1.37°C
คาสาคัญ: ปล่องรังสีอาทิตย์, ฝุ่ น PM2.5, ละอองนา้
Abstract
Air pollution is the main problem of people living in cities. PM2.5 causes many health problems. The
objective of this research was to test the efficiency of the Solar Chimney with an Ultrasonic Humidifier to reduce
the particulate matter of less than 2.5 microns. Compare between house installed Solar Chimney and the house
installed Solar Chimney with Ultrasonic Humidifier in the same volume at 0.88 m3. Spraying water droplets were
tested at 1, 2, and 3 min, every 30 min, from 8:00 a.m. – 4:00 p.m. The results showed that SC-UH was 18.4%
more effective at reducing PM2.5 than SC with large temperature differences. A maximum of 1.37 °C at 2.30 p.m.
Keyword: PM 2.5, Solar Chimney, Ultrasonic Humidifier
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คานา
ในช่วง 2–3 ปี ที่ผ่านมาประชาชนตื่นตัวกับปั ญหามลพิษทางอากาศมากขึน้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องเดินทางออกไปในที่สาธารณะในช่วงที่ค่าความเข้มขันของ PM2.5 เกินมาตราฐาน
ปั ญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทยเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในช่วง 30 ปี ที่ผ่านมาจะสามารถควบคุมให้ใกล้เคียง
ค่ามาตรฐานได้ แต่ในช่วงปี หลังค่าความเข้มข้นของ PM2.5 เฉลี่ยทัง้ ปี และ 24 ชั่วโมงสูงเกินค่ามาตราฐานในช่วงเดือน
มกราคมถึงมีนาคม (กรมควบคุมมลพิษ , 2561) มลพิษทางอากาศในประเทศไทยมักเกิ ดขึน้ ในเมืองใหญ่ ๆ ที่กาลัง
ขยายตัวและมีการก่อสร้าง และส่งผลกระทบต่อความเป็ นอยูแ่ ละสุขภาพของประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ใน
เมืองใช้ชีวิตอยู่ภายในอาคารสูงถึงมากกว่า 89% ของเวลาที่ใช้ในแต่ละวัน (WHO, 2015) อาการป่ วยจากปั ญหามลพิษ
ทางอากาศบางครัง้ อาจไม่แสดงอาการเด่นชัด โดยปั ญหาดังกล่าวมักพบได้ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทน้อย หรือไม่มีการ
ระบายอากาศเลย (กรมอนามัย, 2559)
การออกแบบสถาปั ต ยกรรมที่ ผ่านมามักไม่ได้คานึงถึง ปั ญ หาฝุ่ นละออง การออกแบบเปลือ กอาคารให้ยัง
สามารถใช้ลมธรรมชาติได้เกิดจากที่มีการเน้นช่องเปิ ดกว้างและตรงกันข้าม จึงต้องมีการคิดค้นเรื่องการป้องกันฝุ่ นจาก
ช่องว่างที่เปิ ดกว้างเหล่านัน้ (จิ ฐิพร, 2562) ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปล่องรังสีอาทิตย์ (Solar Chimney)
นอกจากกจะมีประสิทธิภาพช่วยลดความร้อนเข้าสูภ่ ายในอาคารแล้วยังมีประสิทธิภาพการไหลเวียนอากาศได้ดีแม้มีช่อง
เปิ ดขนาดเล็ก การศึกษาหน้าต่างกระจกสองชัน้ ที่ชนั้ นอกติดตัง้ ไฟเบอร์กลาสซีเมนต์และแผ่นอลูมิเนียมพบว่า มีอตั ราการ
ระบายอากาศอยู่ที่ 0.005–0.013 m3/s (Thana et al., 2014) ปล่องรังสีอาทิตย์มีประสิทธิภาพในการระบายอากาศและ
ลดช่วยลดความเร็วลมที่จะมาปะทะเข้าภายในอาคารเมื่อเทียบกับช่องเปิ ดแบบอื่น ๆ และการฉีดละอองนา้ ขนาดเล็กช่วย
ลดฝุ่ นละอองได้ (Kim et al., 2021) จึงมีแนวโน้มพัฒนาปล่องรังสีอาทิตย์ที่ทางานร่วมกับเครือ่ งทาความชืน้ อัลตราโซนิกส์
งานวิจยั นีจ้ ึงทาการทดสอบประสิทธิ ภาพการลดฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน โดยใช้ปล่องรังสีอาทิตย์
ร่วมกับเครื่องทาความชื น้ แบบอัลตราโซนิกส์ ทาการทดสอบประสิทธิ ภาพการลดฝุ่ นละอองขนาด 2.5 ไมครอน และ
ประสิทธิภาพทางความร้อน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั คือเป็ นผนังอาคารที่สามารถลดอุณหภูมิภายในบ้านและลดความ
เข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนทีจ่ ะเข้าสูภ่ ายในอาคารได้
อุปกรณ์และวิธีการ
การออกแบบชุดทดลอง
งานวิจัยนีป้ ระกอบด้วยบ้านทดสอบ 2 หลังซึ่งมีขนาดเท่ากัน คือ Home 1 (Solar Chimney; SC) ขนาด 1.2 ×
1.2 × 1.2 m. ด้า นหน้า ติด ตัง้ ปล่องรัง สีอ าทิ ตย์ ขนาด 0.7 × 0.8 × 0.1 m. Home 2 (Solar Chimney with Ultrasonic
Humidifier; SC-UH) ขนาด 1.2 ×1.2 × 1.2 m. ด้านหน้าติดตัง้ ปล่องรังสีอาทิตย์รว่ มกับเครื่องทาความชืน้ อัลตราโซนิกส์
ทาการปล่อยละอองนา้ ทัง้ หมด 4 จุด แสดงดัง Fig. 2 ขนาด 0.7 × 0.8 × 0.1 m. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลด
ฝุ่ นละออง และ ประสิทธิภาพทางความร้อน โดยทาการหันหน้าบ้านทดสอบไปทางทิศใต้เพื่อรับแสงแดด จาลองฝุ่ น PM
ด้วยควันธูปจานวน 10 ดอก บริเวณด้านหลังพัดลม แสดงดัง Fig. 2 ทาการทดสอบที่ลานกว้าง อาเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี (13°26'29.2"N 99°49'39.3"E) แสดงดัง Fig. 1
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(SC)
(SC-UH)

Fig. 1 A model in the experiment
ภายในบ้านทดสอบมีขนาด 0.96 × 0.96 × 0.96 m. ทาจากผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 9 mm. สองชั้น ตรงกลาง
บุโฟมหนา 2” ตัง้ สูงจากพืน้ 5 cm. ด้านหลังติดบานเกล็ดระบายอากาศขนาด 0.7 × 0.1 m.
(A)

(B)

Fig. 2 A model drawing: (A) Plan; (B) section and measuring positions of experimental set-up
การติดตัง้ เครือ่ งทาความชืน้ อัลตราโซนิกส์กบั ปล่องรังสีอาทิตย์
จากการศึกษาพบว่าการดักจับ ฝุ่ นจะมีประสิทธิ ภาพสูงสุดเมื่ออนุภาคฝุ่ นชนกับหยดนา้ ที่มีขนาดเท่ากัน และมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในพืน้ ที่ที่มีอากาศแปรปรวนเพียงเล็กน้อย (Kim et al., 2020) เครือ่ งทาความชืน้ อัลตราโซนิกส์มีขนาด
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หยดนา้ ประมาณ 9.5 ไมครอน (Stefan Kooji, 2019) ซึ่งมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับหัวฉี ดรู ปแบบอื่น ผูว้ ิจัย จึง ได้ทาการ
กาหนดจุดในการปล่อยละอองนา้ ภายในปล่องรังสีอาทิตย์ทงั้ หมด 4 จุด มีระยะห่าง 0.2 m. โดยติดตัง้ สูงจากด้านล่าง
ปล่อง 0.5 m. เพื่อให้เกิดการกระจายของละอองนา้ ทั่วปล่องรังสีอาทิตย์ แสดงดัง Fig. 2
เครือ่ งมือและอุปกรณ์
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลได้มีการสอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่องมือก่อนทาการวัดค่าและเก็บข้อมูล
ประกอบด้วย เครือ่ งมือเก็บบันทึกข้อมูล (Data Recorder) Data Logger HIOKI สาหรับบันทึกอุณหภูมิ (Temperature; °C)
ร่ว มกับ เทอร์โมคัป เปิ ล Type K OMEGA Neoflon PFA รุ ่น TT-K-24 (0-260 °C, ค่า เบี่ ย งเบน -18.87 °C ที่ อุณ หภูมิ
200°C) เครื่องวัดความเร็วลมแบบเส้นลวดความร้อน (Hot Wire Anemometer) รุ ่น GM8903 (ความแม่นยา ±1.5% +
0.2 m/s) สาหรับใช้วดั ความเร็วลมของการระบายอากาศและความเร็วลมสิง่ แวดล้อม เครือ่ งวัดความชืน้ สัมพัทธ์ (Relative
Humidity) Testo รุ น่ Testo 480 (ช่วงการวัด 0–100% RH) เครื่องวัดละอองฝุ่ นในอากาศ (Particular counters) สาหรับ
วัดความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5; µm) Smartmi PM2.5 Detector (ช่วงการวัด 0–600 µm)
เครื่องทาความชืน้ อัลตราโซนิกส์ ความถี่ 50 Hz (สามารถทาละอองนา้ ได้ 1800±200 Kg/hr) จาลองฝุ่ น PM จากควันธูป
ยาว 32 cm. และพัดลม HATARI 18” รุน่ HT-T18M3 กาลังไฟฟ้า 61 W
การเก็บข้อมูล
งานวิจยั นีเ้ ก็บข้อมูลโดยแบ่งกรณี เป็ น 2 การทดลอง
1) การทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิ ภาพในการลดฝุ่ น PM2.5 มีรูปแบบการปล่อยละอองนา้ 3 รู ปแบบ คือปล่อย
ละอองนา้ เป็ นเวลา 1 นาที เว้น 29 นาที (1 ธ.ค. 64), 2 นาที เว้น 28 นาที (2 ธ.ค. 64) และ 3 นาที เว้น 27 นาที (3 ธ.ค. 64)
ตัง้ แต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. (8 ชั่วโมง) จาลองฝุ่ น PM จากควันธูปก่อนเปิ ดเครื่องทาความชืน้ เป็ นเวลา 5 นาที และจุด
ธูปใหม่ทกุ 30 นาที และบันทึกข้อมูลทุก 5 นาที เป็ นเวลา 1 วันต่อการปล่อยละอองนา้ 1 รู ปแบบ เพื่อทาการเปรียบเทียบ
ประสิทธิ ภาพในการลดฝุ่ น (𝑛) PM2.5 ตาม Equation 1; 𝐶(𝑡) คือ ความเข้มข้นของ PM ภายในกึ่งกลางบ้านทดสอบ, 𝐶𝑖
คือ ความเข้มข้นของ PM ตัง้ ต้นที่ปากปล่องรังสีอาทิตย์ (Kim et al, 2020)
𝑛(𝑡) = 1 −

(1)

𝐶(𝑡)
𝐶𝑖

2) การทดสอบรู ปแบบการปล่อยละอองนา้ ที่มี ประสิทธิ ภาพในการลดฝุ่ น PM2.5 มากที่สดุ เปรียบเทียบระหว่าง
Home1 (SC) และ Home2 (SC-UH) ระยะเวลา 3 วัน (5–7 ธ.ค. 64) จ าลองฝุ่ น PM จากควัน ธู ป ก่ อ นเปิ ด เครื่อ งท า
ความชืน้ เป็ นเวลา 5 นาที จุดธูปใหม่ทกุ 30 นาที บันทึกค่าความเข้มข้น PM2.5 และอุณหภูมิ ทุก 30 นาทีที่บา้ นทดสอบทัง้
2 หลัง เพื่อทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดฝุ่ น PM2.5 ตาม Equation 1 และทดสอบประสิทธิภาพทางความร้อน
โดยการเก็บข้องมูลที่มีเครื่องมืออย่างจากัด จึงทาการติดตัง้ เครื่องมือที่บา้ นทดสอบทัง้ 2 หลังที่ตาแหน่งเดียวกัน คือ
ตาแหน่งวัดอุณหภูมิ 9 จุด, ตาแหน่งวัดค่าความเร็วลม 6 จุด และ ตาแหน่งวัดค่า PM2.5 4 จุด แสดงใน Fig. 2
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การทดสอบประสิทธิภาพในการลดฝุ่ น PM2.5 โดยเปรียบเทียบการปล่อยละอองนา้ 3 รูปแบบ
ในการทดลองที่ 1 (1 ธ.ค. 64) เปิ ดเครือ่ งทาหมอก 1 นาที เว้น 29 นาที พบว่ามีประสิทธิภาพลดฝุ่ น PM2.5 เฉลีย่ ทัง้ วัน
43.7% หลังจากเปิ ดเครื่องทาละอองนา้ ได้ทาการวัดประสิทธิ ภาพในการลด PM2.5 ในนาทีที่ 5, 10, 15, 20 และ 30 พบว่า
ประสิทธิภาพลดฝุ่ น PM2.5 เฉลีย่ ทัง้ วัน คือ 41%, 49.1%, 48.7%, 42.9%, 41% และ 35.4% ตามลาดับ แสดงใน Fig. 3
การทดลองที่ 2 (2 ธ.ค. 64) เปิ ดเครื่องทาหมอก 2 นาที เว้น 28 นาที พบว่ามีประสิทธิภาพลดฝุ่ น PM2.5 เฉลี่ยทัง้ วัน
44.3% หลังจากเปิ ดเครื่องทาละอองนา้ ได้ทาการวัดประสิทธิ ภาพในการลด PM2.5 ในนาทีที่ 5, 10, 15, 20 และ 30 พบว่า
ประสิทธิภาพลดฝุ่ น PM2.5 เฉลีย่ ทัง้ วัน คือ 41.8%, 49.8%, 49.9%, 43.7%, 41.6% และ 38.7% ตามลาดับ แสดงใน Fig. 3
การทดลองที่ 3 (3 ธ.ค. 64) เปิ ดเครือ่ งทาหมอก 3 นาที เว้น 27 นาที พบว่ามีประสิทธิภาพลดฝุ่ น PM2.5 เฉลีย่ ทัง้ วัน
50.4% หลังจากเปิ ดเครื่องทาละอองนา้ ได้ทาการวัดประสิทธิภาพในการลด PM2.5 ในนาทีที่ 5, 10, 15, 20 และ 30 พบว่า
ประสิทธิภาพลดฝุ่ น PM2.5 เฉลีย่ ทัง้ วัน คือ 47.4%, 53.9%, 54.0%, 49.7%, 49.1% และ 47.8% ตามลาดับ แสดงใน Fig. 3
UH(on) 3 min

UH(on) 2 min

30

UH(on) 1 min
38.67%
35.40%

Time (min)

25

47.75%

49.13%

41.61%
41.04%

20

43.68%
42.93%

15
10
5

41.79%
40.96%

0%

10%

20%

30%

40%

49.70%

54.06%
49.91%
48.74%
53.97%
49.75%
49.08%
47.74%

50%

60%

PM Removal Efficiency (%)
Fig. 3 Comparison of PM Removal Efficiencies according to operation time.

จากการทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการลดฝุ่ น PM2.5 โดยเปิ ดละอองนา้ ทัง้ 3 รู ปแบบ พบว่ารู ปแบบการ
เปิ ดละอองนา้ ที่มีประสิทธิภาพในการลดฝุ่ น PM2.5 ที่ดีที่สดุ คือรู ปแบบ 3 นาที เว้น 27 นาที และมีประสิทธิภาพดีที่สดุ เมื่อ
ทาการเปิ ดเครื่องทาความชืน้ อัลตราโซนิกส์ไปแล้ว 10–15 นาที หลังจากนัน้ ประสิทธิ ภาพจะลดลง จึงได้ทาการเลือก
รู ปแบบการเปิ ดละอองนา้ 3 นาที เว้น 27 นาที มาทดสอบประสิทธิ ภาพในการลดฝุ่ น PM2.5 และประสิทธิภาพทางความ
ร้อน โดยเปรียบเทียบบ้านทดสอบ 2 หลัง ระหว่าง Home1 (SC) บ้านทดสอบที่ติดตัง้ ปล่องรังสีอาทิตย์และ Home2(SCUH) บ้านทดสอบที่ติดตัง้ ปล่องรังสีอาทิตย์รว่ มกับเครือ่ งทาความชืน้ อัลตราโซนิกส์

177

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Table 1 Average PM Removal Efficiency between SC and SC-UH 15 min after UH operated (6 Dec 21)
Home1(SC)

Home2(SC-UH)

Ci

C(t)

Removal
Efficiency

Ci

C(t)

Removal
Efficiency

(µg/m³)

(µg/m³)

(%)

(µg/m³)

(µg/m³)

(%)

8:15 AM
8:45 AM
9:15 AM
9:45 AM
10:15 AM
10:45 AM
11:15 AM
11:45 AM
12:15 PM
12:45 PM
1:15 PM
1:45 PM
2:15 PM
2:45 PM
3:15 PM

263±20
343±22
339±26
211±16
361±22
499±37
326±31
439±30
252±18
264±20
242±7
219±23
474±16
251±18
166±14

162±12
225±14
236±10
139±9
238±15
324 ±16
193±12
273±15
163±7
164±16
143±13
138±11
287±13
160±8
105±16

38.29%
34.40%
30.38%
34.12%
33.98%
35.07%
40.80%
37.81%
35.32%
37.88%
40.79%
36.99%
39.39%
36.25%
36.75%

299.5±15
165.5±10
269±10
279.5±21
206±15
279.5±6
232.5±33
209.5±8
213.5±25
289.5±14
122.5±5
219±13
220±16
320±16
145±13

118±16
73±8
120±5
136±10
101±12
119±15
111±21
90±7
105±7
125±5
55±3
97±7
101±6
138±15
69±9

60.60%
55.89%
55.39%
51.34%
50.97%
57.42%
52.26%
57.04%
50.82%
56.82%
55.10%
55.71%
54.09%
56.88%
52.41%

3:45 PM

218±10

140±9

35.63%

273.5±15

123±12

55.03%

Time

Average

36.49%

54.86%

จาก Table 1 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิ ภาพลดฝุ่ น PM2.5 ระหว่าง Home1(SC) และ Home2(SC-UH)
วัน ที่ 6 ธ.ค. 64 ผลการทดสอบพบว่ า Home2(SC-UH) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพลดฝุ่ น PM2.5 เฉลี่ ย ในนาที ที่ 15 มากกว่ า
Home1(SC) 18.4% Home1(SC) มีประสิทธิภาพลดฝุ่ น PM2.5 มากที่สดุ 40.8% Home2(SC-UH) มีประสิทธิภาพลดฝุ่ น
PM2.5 มากที่สดุ 60.6%
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Ta(SC)
31.58°C
Troom(SC) 34.77°C
Ta(SC-UH) 31.42°C
Troom(SC-UH) 33.40°C

36
34

Temperature (°C)

32
30
28
26
24

22
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00

20

Time (hr)
Tamb

Ta(SC)

Troom(SC)

Ta(SC-UH)

Troom(SC-UH)

Fig. 4 Temperature Comparison of SC and SC-UH (6 Dec 21)
การเปรียบเทียบอุณหภูมิของบ้านทดสอบทัง้ 2 หลังพบว่าเกิดการสะสมความร้อนภายในบ้านทดสอบช่วงบ่าย
ของวัน (12.00 น. – 15.00 น.) โดย Home1(SC) มีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ยในช่วงบ่าย 33.12 °C และ Home2(SC-UH) มีอณ
ุ หภูมิ
เฉลี่ยในช่วงบ่าย 32.27 °C บ้านทดสอบมีอุณ หภูมิต่างกันมากที่สุดในช่วง 14.30 น. คือ 1.37 °C Home2(SC-UH) มี
อุณหภูมิภายในบ้านต่ากว่า Home1(SC) ตลอดทัง้ วัน เนื่องจาก Home2(SC-UH) เปิ ดเครือ่ งทาความชืน้ ภายในปล่องรังสี
อาทิตย์ตลอดทัง้ วัน ทุก 30 นาที ในขณะที่ Home1(SC) เป็ นเพียงปล่องรังสีอาทิตย์จึงทาให้เกิดการสะสมความร้อนได้
มากกว่า แสดงใน Fig. 4
สรุ ป
บ้านทดสอบ SC-UH ที่มีรูปแบบการเปิ ดละอองนา้ 3 นาที เว้น 27 นาที ตัวแปรต้นคือ รู ปแบบการปล่อยละออง
นา้ ปริมาตร 0.88 m3 มีประสิทธิ ภาพในการลดฝุ่ น PM2.5 เฉลี่ย 54.86% ในนาทีที่ 15 และมีอุณหภูมิต่างกันมากที่สดุ
ในช่วง 14.30 น. โดยบ้านทดสอบ SC มีอณ
ุ หภูมิมากกว่าบ้านทดสอบ SC-UH คือ 1.37 °C ซึง่ เปรียบเทียบกับการทดสอบ
ประสิทธิภาพในการกาจัดฝุ่ น PMในระบบปิ ดในอดีตของ Kim et al. (2020) โดยกล่องทดลองติดตัง้ เครื่องอัลตราโซนิกส์
ร่วมกับเพียโซอิเล็กทริก ตัวแปรต้นคือระยะเวลาในการบันทึกผลค่า PM มีประสิทธิ ภาพในการลดฝุ่ น PM2.5 22.7% และ
24.4% ในนาทีที่ 30 ณ จุดวัดค่าที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
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ประสิทธิภาพของตู้เสือ้ ผ้าบิวท์อินระบายอากาศ
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บทคัดย่อ
จากปั ญหาเรือ่ งความชืน้ สะสมในตูเ้ สือ้ ผ้า งานวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อิน
ระบายอากาศ (Ventilated Built-in Closet: VBC) เพื่อลดอุณหภูมิ ความชืน้ สะสมในตูเ้ สือ้ ผ้า โดยตู้ VBC ประกอบด้วย
ปล่องระบายอากาศ ติดตัง้ พัดลม ขนาด 24 V ช่องระบายอากาศ (Air Gap) ขนาด 7.5 cm. และมีช่องเปิ ด 2 ช่อง ขนาด
1.5 × 22 cm. คือ ช่องนาอากาศเข้าบริเวณด้านล่าง และช่องเปิ ดด้านหลังตู้ เพื่อระบายอากาศ โดยเปรียบเทียบระหว่างตู้
เสือ้ ผ้าที่ระบายอากาศกับไม่ระบายอากาศ จากการวัดอุณหภูมิ ความชืน้ และความเร็วลม และเปรียบเทียบช่วงเวลากับ
รอบการทางานของพัดลม แบ่งเป็ น 3 กรณี คือ กรณีที่ 1. เปิ ด 20 นาที ปิ ด 10 นาที เฉพาะเวลากลางวัน (6:00–18:00 น.)
กรณีที่ 2. เปิ ด 15 นาที ปิ ด 15 นาที และ กรณีที่ 3. เปิ ด 10 นาที ปิ ด 20 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง เก็บข้อมูลทุก ๆ 5 นาที เป็ น
เวลา 2 วัน ผลวิเคราะห์ พบว่าการระบายอากาศที่เหมาะสม ในเวลากลางวัน คือ กรณีที่ 1 แต่ในกลางคืน จะเป็ นกรณีที่ 3
และพบว่า สามารถลดอุณหภูมิ ความชืน้ ในตูเ้ สือ้ ผ้า ได้อตั ราการแลกเปลีย่ นอากาศที่ 8.87 ACH
คาสาคัญ: การระบายอากาศ คุณภาพอากาศ ตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อินระบายอากาศ
Abstract
This paper reports on the efficiency of a Ventilated Built-in Closet (VBC) to reduce the temperature and
humidity build-up in the closet. The design included a 7.5 cm air gap at the back, 2 openings 1.5 × 22 cm at
bottom and at the shelves and a 24 V ventilation fan. Temperature and relative humidity are compared between
ventilated and non-ventilated wardrobes. Three fan cycles were considered. Case 1: It will turn on for 20 min,
turn off for 10 min during 6:00–18:00. Case 2: Open 15 min, Close 15 min, and Case 3, Open 10 min, Close 20
min. It was found that the designed ventilated built-in wardrobe can reduce the temperature and humidity
accumulation efficiently. The measured air change (ACH) of the ventilated closet is 8.87. During the day, case
1 is recommended and lead to good ventilation, whereas at night, case 3 is suitable.
Keywords: Indoor air quality, Ventilated built-in closet, Ventilation
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คานา
ปั จจุบนั ห้องนอน เป็ นมากกว่าพืน้ ที่สาหรับการนอนหลับของผูพ้ กั อาศัยในบ้าน ในทุกวันนีห้ อ้ งนอน จึงเป็ นพืน้ ที่
พักผ่อน และใช้ในการทากิจกรรมอื่น ๆ ด้วย เราใช้เวลาส่วนมากอยู่ในห้องนอน หลักการออกแบบห้องนอนในปั จจุบนั มี
การจัดวางเครื่องเรือนมากมาย ซึ่ง ตูเ้ สือ้ ผ้า เป็ นหนึ่งในเครื่องเรือน ที่มีความสาคัญที่สดุ ในห้องนอน แต่ในการศึกษา
(Hyun-Hwa Lee et al., 2016) ได้พบว่า ในสภาวะที่สภาพแวดล้อมมีความชืน้ สูง ตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อิน เป็ นแหล่งที่เกิดการ
สะสมของความชืน้ และการเกิดเชือ้ ราในห้องนอน นามาซึง่ ปั ญหาคุณภาพอากาศที่ไม่ดีของห้องนอน
จากการศึกษาคุณภาพอากาศภายในห้องนอน (Kraiwuth et al., 2021) พบว่า คุณภาพอากาศในห้องนอน
ส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับ ประสิทธิภาพการทางานของร่างกาย และสุขภาพของผูพ้ กั อาศัยในห้องนอนนัน้ ด้วย โดย
นอกจากปั จจัยด้านอุณหภูมิ และความชืน้ หนึง่ ในปั จจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพอากาศ คือ เชือ้ รา ที่เป็ นในสาเหตุของคุณภาพ
การนอนหลับที่ไม่ดี ซึ่งประเทศที่มีภมู ิอากาศร้อนชื น้ อากาศที่มีอณ
ุ หภูมิ และความชืน้ สูงเกือบตลอดทัง้ ปี โดยมีอณ
ุ หภูมิ
เฉลี่ยที่ 27 °C และความชืน้ ที่ 73–75 % (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2562) ในแต่ละภูมิภาค ของประเทศไทย มีอุณหภูมิ และ
ความชืน้ ที่ใกล้เคียงกัน (Khedari et al., 2002) สภาพแวดล้อมที่ทาให้เกิดเชือ้ รา คือ ในช่วงอุณหภูมิที่ 20–50°C และ
ความชืน้ ที่ 60% ขึน้ ไป เช่น ในห้องนอนที่ไม่มีการระบายอากาศ จะเกิดการสะสมของความชืน้ ภายในตูเ้ สือ้ ผ้า เนื่องจาก
การออกแบบของตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อิน ที่เป็ นลักษณะกล่องปิ ด ไม่มีการระบายอากาศ และไม่ได้รบั แสงแดด ทาให้ภายในตูเ้ สือ้
เกิดเชือ้ ราขึน้ ได้ง่าย ซึ่งจะพบมากในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย (บ้านและสวน, 2020) มีการศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพอากาศ (ASHRAE Standard 62.1, 2016) และหลักการในการระบายอากาศ รวมถึงช่วงเวลา และรอบการ
ทางานของพัดลมระบายอากาศ (Khedari et al., 2011; Boonvayothin et al., 2011)
งานวิจยั นี ้ จึงมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อินระบายอากาศ (VBC) ที่สามารถระบาย
และศึก ษาช่วงเวลา และรอบการท างานของพัดลมระบายอากาศที่เหมาะสมต่อ การระบายอากาศในตูเ้ สือ้ ผ้า โดย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั คือ ต้นแบบของระบบระบายอากาศที่เหมาะสมต่อการระบายอากาศในตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อิน ลด
อุณหภูมิและความชืน้ สะสมในตูเ้ สือ้ อันเป็ นสาเหตุของเชือ้ ราในตูเ้ สือ้ ผ้าและในห้องนอน
อุปกรณ์และวิธีการ
การออกแบบชุดทดลอง
ในงานวิจัยนี ้ ต้องการศึกษาประสิทธิ ภาพของตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อินระบายอากาศ โดยการเปรี ยบเทียบการระบาย
อากาศระหว่างตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อินระบายอากาศ ตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อินธรรมดา และห้องนอน โดยในการทดลองประกอบไปด้วยตู้
2 ใบ ที่มีขนาดเท่ากัน ขนาด กว้าง 60 cm. ยาว 80 cm และสูง 240 cm. โดยขนาดที่ใช้ออกแบบชุดทดลอง อ้างอิงจาก
ขนาดของตูเ้ สือ้ ผ้าขนาดเล็กทั่วไปในท้องตลาด และความสูงของห้องนอนที่ใช้ในการทดลอง โดยตู้ VBC ติดตัง้ ปล่อง
ระบายอากาศ และติดตัง้ พัดลมระบายอากาศ Sanyo Denki San Ace 120 เป็ นพัดลมไฟฟ้ากระแสตรง (Direct current
fan : DC fan) ขนาด 24 V ใช้กาลังไฟฟ้า 8.16 W ขนาดของพัดลม 120 mm ให้อตั ราการไหลของอากาศ 118 cfm (3.34
m3/s) มีช่องระบายอากาศ (Air Gap) ขนาด 7.5 cm. และมีช่องเปิ ด 2 ช่อง ขนาด 1.5 × 22 cm. คือ ช่องนาอากาศเข้า
บริเวณด้านล่าง และช่องเปิ ดด้านหลังตู้ เพื่อระบายอากาศ ดังภาพ Fig. 1
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Fig. 1 Ventilation Built-in Closet (VBC) and Reference Closet (millimeter)
หลักการการระบายอากาศ
ในงานวิจยั นี ้ ใช้แนวความคิดในการออกแบบปล่องระบายอากาศแบบธรรมชาติ ในแนวตัง้ (Stack Ventilation)
ร่วมกับช่องเปิ ดระบายอากาศในตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อิน และพัดลมระบายอากาศ เนื่องจากตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อิน มีลกั ษณะเป็ นกล่อง
ปิ ด และส่วนด้านบนของตู้ ที่จะติดกับฝ้าเพดานกับห้องใต้หลังคาของบ้าน โดยการออกแบบช่องเปิ ด ด้านล่าง เพื่อนา
อากาศในห้องนอนเข้าสูภ่ ายในตู้ และระบายสู่ปล่องระบายอากาศที่อยู่ดา้ นหลัง ด้วยพัดลมระบายอากาศที่ถกู ติดตัง้ ไว้
ด้านบนติดกับฝ้าเพดาน ผ่านทางช่องระบายอากาศบริเวณด้านหลัง ในแต่ละส่วนของตูเ้ สือ้ ผ้าประกอบไปด้วยลิน้ ชัก
ด้านล่าง ราวตาก และชัน้ วางด้านบน โดยใช้พดั ลมระบายอากาศ ดังภาพ Fig. 2

Fig. 2 Ventilation scheme of Ventilated Built-in Closet
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ขนาด และตาแหน่งช่องเปิ ด
การคานวณขนาดของช่องเปิ ด ได้คานวณจากอัตราการระบายอากาศที่ตอ้ งการของห้องนอน ที่มีขนาด 20 m2
การคานวณความต้องการระบายอากาศต่อพืน้ ที่ ได้จากค่ามาตรฐานความต้องการขัน้ ต่าที่กาหนด คือ 1.08 m3/h/m2
(ASHRAE Standard 62.1, 2016) ได้ค่าเท่ากับ 21.6 m3/h และเมื่อคานวณความต้องการระบายอากาศต่อคน จากค่า
มาตรฐานความต้องการขัน้ ต่าที่กาหนด คือ 9 m3/h/m2 (ASHRAE Standard 62.1, 2016) โดยในงานวิจยั นีไ้ ด้คานวณจาก
การกาหนดเป็ น 2 คน เนื่องจากในห้องนอนอาจมีผใู้ ช้งานที่มากกว่าหนึ่งคน จึงได้เท่ากับ 18 m3/h ซึ่งเมื่อคานวณความ
ต้องการระบายอากาศทัง้ หมดพบว่า ต้องการการระบายอากาศที่ 39.6 m3/h โดยนาค่าความต้องการระบายอากาศมา
คานวณขนาดของช่องเปิ ด พบว่าขนาดของช่องเปิ ด คือ 55 cm2 เนื่องจากในตูเ้ สือ้ ผ้ามีการใส่เสือ้ ผ้า ซึ่งอาจทาให้การ
ระบายอากาศไม่สะดวก จึงได้คานวณให้เผื่อขนาด (Safety Factor) เพิ่มขึน้ 20 % จึงได้ขนาดของช่องเปิ ด 66 cm2 โดยได้
แบ่งช่องเปิ ดเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้ ส่วนที่ 1 คือ ช่องนาอากาศเข้าอยู่บริเวณด้านล่างของตูเ้ สือ้ ผ้า และส่วนที่ 2 คือ ช่องเปิ ดที่
ระบายอากาศไปยังปล่องระบายอากาศที่อยูด่ า้ นหลัง โดยแบ่งให้ช่องเปิ ดอยูต่ าแหน่ง ซ้ายและขวาของแต่ละช่วงของปล่อง
ระบายอากาศ (Air Gap) เพื่อให้กระจายการระบายอากาศในตู้ และให้ขนาดเหมาะสมกับตูเ้ สือ้ ผ้าแสดงดังภาพ Fig. 2

Fig. 2 Dimension and Position of Opening in the Air Gap (millimeter)
เครือ่ งมือ และอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล
เครือ่ งมือ และอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลได้มีการสอบเทียบค่ามาตรฐานเครือ่ งมือก่อนทาการวัดค่า และเก็บข้อมูล
ประกอบไปด้วย เครื่องมือ Testo 480 โดยใช้หวั วัด Testo Module Type : 0635 1543 ในการวัดและเก็บข้อมูลความเร็ว
ลม และใช้เครือ่ งมือ Airmass 2.5 Inspector Type QQPM+ Room sensor PM2.5/PM10/Temp/Hum and CO2/TVOC
โดยใช้เครือ่ งมือ DC Voltage Regulator ในควบคุม และปรับแรงดันไฟฟ้าพัดลมระบายอากาศให้เหมาะสมต่อการระบาย
อากาศ
การเก็บข้อมูล
งานวิจัยนี ้ ต้องการศึกษา และเปรียบเทียบช่วงเวลากับรอบการทางานของพัดลมระบายอากาศ เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อินระบายอากาศ และการระบายอากาศที่เหมาะสมต่อการระบายอากาศในตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์
อิน โดยวัดอุณหภูมิ ความชืน้ และความเร็วลม และเปรียบเทียบระหว่างตูเ้ สือ้ ผ้า บิวท์อินที่ระบายอากาศกับตูไ้ ม่ระบาย
อากาศ ทาการทดลองในห้องนอน ที่มีขนาด 20 m2 (กว้าง 4 m. ยาว 5 m. และสูง 2.6 m.) และมีปริมาตร 52 m3 โดยการ
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เก็บข้อมูลการระบายอากาศ ช่วงเวลา กับรอบการทางานของพัดลมระบายอากาศ แบ่งการทดลอง เป็ น 3 กรณี คือ กรณีที่
1. เปิ ด 20 นาที ปิ ด 10 นาที เฉพาะในเวลากลางวัน (6:00 น. – 18:00 น.) เก็บข้อมูลทุก ๆ 5 นาที เป็ นเวลา 2 วัน กรณีที่
2. เปิ ด 15 นาที ปิ ด 15 นาที และในกรณีที่ 3. เปิ ด 10 นาที ปิ ด 20 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง เก็บข้อมูลทุก ๆ 5 นาที เป็ นเวลา
2 วัน เนื่องจากในการศึกษางานวิจยั ของ Boonvayothin et al. (2011) ได้ศึกษารอบการทางานของพัดลมที่เหมาะสมต่อ
การระบายอากาศในห้อง แต่ในงานวิจยั นีต้ อ้ งการศึกษาการระบายอากาศในตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อิน จึงปรับลดรอบการทางาน
ของพัดลมให้เหมาะสม และควบคุมพัดลมด้วย Electronic Timer เนื่องจากเครือ่ งมือที่มีจากัด ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
เปรียบเทียบผลการทดลองของทัง้ 3 ชุดทดลอง จึงติดตัง้ เครื่องมือทดสอบในตูท้ งั้ 2 ใบ และในห้องนอน โดยวัดอุณหภูมิ
และความชืน้ สัมพัทธ์ทงั้ หมด 3 จุดคือ ที่กึ่งกลางของตูท้ งั้ 2 ใบ และในห้องนอน และจุดวัดความเร็วลมทัง้ หมด 11 จุดคือ
ที่ทกุ ตาแหน่งของช่องเปิ ดระบายอากาศ และในปล่องระบายอากาศด้านหลังของตู้ VBC ที่แสดงตาแหน่งจุดวัดต่างๆ ดัง
ภาพ Fig. 4

Fig. 4 Instrument Measuring point of Room, Ventilation Built-in Closet (VBC) and Reference Closet (millimeter)
Testo 480 (A) Airmass 2.5 Inspector (B) and DC Voltage Regulator (C)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการทดสอบ เพื่อศึกษาประสิทธิ ภาพของตู้ VBC โดยศึกษาการระบายอากาศอากาศในตูก้ ่อนเปิ ดระบบ
ระบายอากาศ เปรียบเทียบอุณหภูมิ และความชืน้ ของตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อินที่มีการระบายอากาศ แต่ไม่เปิ ดระบบระบายอากาศ
กับตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อินที่ไม่มีระบบระบายอากาศ ในห้องนอน พบว่า ตูท้ งั้ 2 ใบ มีอณ
ุ หภูมิ และความชืน้ ที่ใกล้เคียงกัน โดยมี
ความเปลีย่ นแปลงระหว่างอุณหภูมิ และความชืน้ ที่นอ้ ย เมื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิ และความชืน้ ของห้องที่เปลีย่ นแปลง
ไปตามสภาพแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลา
จึงสรุ ปได้ว่าตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อินที่ไม่มีการระบายอากาศ จะมีการสะสมอุณหภูมิ และความชืน้ ภายในตูเ้ สือ้ ผ้า และ
ในการทดสอบการระบายอากาศ โดยการทดลองเปิ ดระบบระบายอากาศ ด้วยรอบการทางานของพัดลมระบายอากาศใน
กรณีที่ 1 คือ เปิ ดพัดลม 20 นาที ปิ ด 10 นาที เฉพาะในเวลากลางวัน (6:00 น. – 18:00 น.) และเก็บข้อมูลทุกๆ 5 นาที
ตลอด 24 ชั่วโมง เป็ นเวลา 1 วัน พบว่า ในตู้ VBC และตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อินที่ไม่มีการระบายอากาศ มีความแตกต่างของ
อุณหภูมิ และความชืน้ อย่างชัดเจนในเวลากลางวัน และลดลงในช่วงเวลากลางคืน เมื่อปิ ดพัดลมระบายอากาศ มีการ
สะสมของอุณหภูมิ และความชืน้ ทาให้อณ
ุ หภูมิ และความชืน้ ระหว่างตูท้ งั้ 2 เมื่อปิ ดพัดลมระบายอากาศกลับมาใกล้เคียง
กัน และมีการระบายอากาศที่ลดลงอย่างเห็นได้ชดั แสดง ดังภาพ Fig. 5
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Fig. 5 Hourly variations of relative humidity; (A) and temperature; (B) of V-Closet and N-Closet compared to
room temperature (series 1)
จึงสรุ ปได้ว่าตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อินที่ไม่มีการระบายอากาศ จะมีการสะสมอุณหภูมิ และความชืน้ ภายในตูเ้ สือ้ ผ้า และ
ในการทดสอบการระบายอากาศ โดยการทดลองเปิ ดระบบระบายอากาศ ด้วยรอบการทางานของพัดลมระบายอากาศใน
กรณีที่ 1 คือ เปิ ดพัดลม 20 นาที ปิ ด 10 นาที เฉพาะในเวลากลางวัน (6:00 น. – 18:00 น.) และเก็บข้อมูลทุกๆ 5 นาที
ตลอด 24 ชั่วโมง เป็ นเวลา 1 วัน พบว่า ในตู้ VBC และตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อินที่ไม่มีการระบายอากาศ มีความแตกต่างของ
อุณหภูมิ และความชืน้ อย่างชัดเจนในเวลากลางวัน และลดลงในช่วงเวลากลางคืน เมื่อปิ ดพัดลมระบายอากาศ มีการ
สะสมของอุณหภูมิ และความชืน้ ทาให้อณ
ุ หภูมิ และความชืน้ ระหว่างตูท้ งั้ 2 เมื่อปิ ดพัดลมระบายอากาศกลับมาใกล้เคียง
กัน และมีการระบายอากาศที่ลดลงอย่างเห็นได้ชดั แสดง ดังภาพ Fig. 5
จากผลการทดลองในกรณีที่ 1 จึงได้ปรับรอบการทางาน และช่วงเวลาการทางานของระบบระบายอากาศ โดย
การเพิ่มช่วงเวลาในการทางานพัดลมระบายอากาศ ให้ระบายอากาศในช่วงกลางวัน และกลางคืน แต่ปรับลดรอบการ
ทางานของพัดลมลง เพื่อเปรียบเทียบการระบายอากาศของตูท้ งั้ 2 ใบ และรอบการทางานของพัดลมระบายอากาศ โดย
ทดลองรอบการทางานในกรณีที่ 2 คือ เปิ ดพัดลม 15 นาที ปิ ด 15 นาที โดยเก็บข้อมูลทุกๆ 5 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง เป็ น
เวลา 1 วัน พบว่า ในตู้ VBC มีการระบายอากาศ มีความแตกต่างของอุณหภูมิ และความชืน้ กับตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อินที่ไม่มีการ
ระบายอากาศ ในช่วงเวลากลางวันที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับในกรณีที่ 1 แต่ในช่วงเวลากลางคืน พบว่า มีการระบาย
อากาศที่เพิ่มมากขึน้ ที่แสดง ดังภาพ Fig. 6

Fig. 6 Hourly variations of relative humidity; (A) and temperature; (B) of V-Closet and N-Closet compared to
room temperature (series 2)
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จากผลการทดลองในกรณีที่ 2 เนื่องจากมีการเพิ่มช่วงเวลาในการทางานพัดลมระบายอากาศ ทาให้การใช้
พลังงานของระบบระบายอากาศสูงขึน้ เพื่อเปรียบเทียบ และหาความเหมาะสมของรอบการทางาน และประสิทธิภาพใน
การระบายอากาศ จึงได้ปรับลดระยะการทางานของพัดลมระบายอากาศ คือรอบการทางานของพัดลมในกรณีที่ 3 คือ
เปิ ดพัดลม 10 นาที ปิ ด 20 นาที โดยเก็บข้อมูลทุกๆ 5 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง เป็ นเวลา 1 วัน พบว่า ในตู้ VBC มีการระบาย
อากาศ มีความแตกต่างของอุณหภูมิ และความชืน้ กับตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อินที่ไม่มีการระบายอากาศ ในช่วงเวลากลางวันที่
ลดลงอย่างชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับในกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 แต่ในช่วงเวลากลางคืน พบว่า มีการระบายอากาศลดลง
น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเวลากลางวัน ที่แสดง ดังภาพ Fig. 7

Fig. 7 Hourly variations of relative humidity; (A) and temperature; (B) of V-Closet and N-Closet compared to
room temperature (series 3)
จากการทดสอบรอบการทางานของพัดลมระบายอากาศทัง้ 3 กรณี จึงได้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการระบาย
อากาศในตูเ้ สือ้ ผ้าระบายอากาศ โดยเปรียบเทียบอุณหภูมิในแต่ละช่วงเวลา ของตู้ VBC กับตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อินที่ไม่มีการ
ระบายอากาศ ได้ผลการวิเคราะห์ ดังตาราง Table 1
Table 1 Time Schedule for fan operation and average temperatures difference between V-Closet and N-Closet
Ave temp/Percentage differences
20 min ON 10 min OFF (OFF at Night)
15 min ON 15 min OFF
10 min ON 20 min OFF
Ave temp/Percentage differences
20 min ON 10 min OFF (OFF at Night)
15 min ON 15 min OFF
10 min ON 20 min OFF

6:00 a.m. – 9:00 a.m.
(°C)
(%)
0.79
0.72
-9.72%
0.64
-23.44%
6:00 p.m. – 9:00 p.m.
(°C)
(%)
0.48
0.75
36.00%
0.72
33.33%

9:00 a.m. – 12:00 p.m.
(°C)
(%)
0.78
0.78
0.00%
0.67
-16.42%
9:00 p.m. – 12:00 a.m.
(°C)
(%)
0.42
0.61
31.15%
0.64
34.38%

12:00 p.m. – 3:00 p.m.
(°C)
(%)
0.82
0.81
-1.23%
0.74
-10.81%
12:00 a.m. – 3:00 a.m.
(°C)
(%)
0.42
0.61
31.15%
0.62
32.26%

3:00 p.m. – 6:00 p.m.
(°C)
(%)
0.80
0.76
-5.26%
0.75
-6.67%
3:00 a.m. – 6:00 a.m.
(°C)
(%)
0.38
0.61
37.70%
0.61
37.70%

จากการวิเคราะห์ผลการทดลอง พบว่า ในช่วงเวลากลางวัน รอบการทางานของพัดลม ในกรณีที่ 1 มีค่าความ
แตกต่างของอุณหภูมิสงู กว่า จึงให้ประสิทธิ ภาพการระบายอากาศที่สงู กว่า กรณีที่ 2 และ 3 ตามลาดับ แต่ในช่วงเวลา
กลางคืน เมื่อเปรียบเทียบรอบการทางานของพัดลม ในกรณี ที่ 2 และ 3 มีค่าความแตกต่างของอุณหภูมิใกล้เคียงกัน
กล่าวคือ ในช่วงเวลา 9:00 น. – 12:00 น. รอบการทางานพัดลมในกรณีที่ 1 ให้ประสิทธิ ภาพสูงกว่า กรณีที่ 2 และ 3 ที่
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9.7% และ 23.4% ตามลาดับ และจะลดลงในช่วงเวลาต่อมา แต่ในเวลากลางคืน รอบการทางานพัดลม ในกรณีที่ 2 และ
3 ให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน และในช่วงเวลา 3:00 น. – 6:00 น.จะให้ประสิทธิภาพการระบายอากาศที่เท่ากัน ที่ 37.7%
โดยจากการศึกษา วัดความเร็วลมที่ช่องเปิ ด พบว่า ความเร็วลมเฉลี่ย คือ 0.5 m/s และพบว่า สามารถระบายอากาศ ได้
อัตราการไหลของอากาศ และอัตราการแลกเปลีย่ นอากาศที่ 11.88 m3/h และ 8.87 ACH ตามลาดับ และจากการทดลอง
สามารถให้อตั ราการแลกเปลีย่ นอากาศในห้องนอนที่ 0.23 ACH
สรุ ป
จากผลการศึกษาในงานวิจยั นี ้ จึงสรุปได้วา่ ระบบระบายอากาศในตู้ VBC ช่วยลดอุณหภูมิและความชืน้ ที่สะสม
ในตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อินได้ และช่วยปรับปรุ งคุณภาพอากาศภายในห้องของบ้านพักอาศัยได้ โดยรอบการทางานของพัดลม
ระบายอากาศที่เหมาะสมต่อการระบายอากาศในตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อิน คือ ในช่วงเวลากลางวัน ให้รอบการทางานของพัดลม
เป็ นกรณีที่ 1 คือ เปิ ดพัดลม 20 นาที ปิ ด 10 นาที เนื่องจากในเวลากลางวัน อุณหภูมิของห้องสูง ทาให้ประสิทธิภาพการ
ระบายอากาศในตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อินสูง และในเวลากลางคืนให้รอบการทางานของพัดลมเป็ นกรณีที่ 3 คือ เปิ ดพัดลม 10 นาที
ปิ ด 20 นาที เนื่องจากในเวลากลางคืน อุณหภูมิของห้องต่าลง ทาให้ประสิทธิภาพการระบายอากาศในตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อินต่า
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลากลางวัน ซึ่งช่วยให้เกิดความคุม้ ค่าในการใช้พลังงาน และช่วยประหยัดพลังงานในการใช้พดั
ลมในเวลากลางคืน จึงเหมาะกับการนาไปติดตัง้ ในห้องนอนของบ้านพักอาศัย เนื่องด้วย ตูเ้ สือ้ ผ้าบิวท์อินระบายอากาศจะ
ช่วยระบายอากาศ ลดความร้อน ความชืน้ ที่สะสมในตูเ้ สือ้ ผ้า และห้องนอนในบ้านพักอาศัยได้
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การพัฒนาหน้าต่างบานฝาไหลลดการถ่ายเทความร้อนสู่อาคารพักอาศัย
The development of falhai windows reduces heat transfer to residential buildings.
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บทคัดย่อ
จากปั ญหาความร้อนเข้าสู่อาคาร งานวิจัยนี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิ ภาพการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่
อาคารโดยมีแนวคิดมาจากบานหน้าต่างฝาไหลร่วมกับปล่องรังสีอาทิตย์ เพื่อลดอุณหภูมิที่ถ่ายเทเข้าสูอ่ าคาร บานฝาไหล
เป็ นการทาฝาไม้สองชัน้ ที่ตีเว้นช่องสลับกัน หากเลือ่ นมาซ้อนกันจะเป็ นฝาผนังที่ทึบตัน แต่หากเลือ่ นขยับฝาชัน้ ในก็จะทาให้
เกิดช่องที่ฝานัน้ ทาให้แสงและลมสามารถผ่านเข้าออกได้ ทาการทดลอง3กรณีเปรียบเทียบบานฝาไหลที่มีช่องว่างอากาศ 1)
2.5 ซม. กับบานหน้าต่างทั่วไป 2) 5 ซม.กับบานหน้าต่างทั่วไป 3) 10 ซม.กับบานหน้าต่างทั่วไป ทาการทดสอบวัดอุณหภูมิ
ทุก 15นาที ในเวลากลางวัน (8.00 น. – 16.30 น.) จากการวิเคราะห์พบว่ากรณีที่3 (ช่องว่างระหว่างบาน 10ซม.) สามารถลด
ความร้อนเข้าสูอ่ าคารได้ดีที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกับบานอื่นในเวลาที่ตา่ งที่สดุ ในช่วง 14.30 น. คือ 2.27 °C
คาสาคัญ: ลดการถ่ายเทความร้อน,หน้าต่าง
Abstract
From the problem of heat entering the building. This research aims to study the efficiency of heat transfer
into the building with the concept of flow-covered window panes combined with solar chimneys. To reduce the
temperature transferred into the building. The flowing lid is made of two layers of wooden lids that alternately
spaced each other. If sliding overlap, it will be a solid wall. But if moving the inner lid, it will cause a hole in the
lid. Allowing light and wind to pass through. Three experiments were performed comparing the flow door with an
air gap. 1) 2.5 cm with a general pane 2) 5 cm with a general pane 3) 10 cm with a general pane. The temperature
measurement test was performed every 15 minutes during the daytime (8:00 a.m. – 4:30 p.m.). (Gap between the
panels 10 cm) can reduce the heat entering the building the best when compared to other doors at the largest
difference between 2.30 pm, which is 2.27 °C.
Keywords: Reduce heat transfer, Window
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คานา
การพัฒนาหน้าต่างบานฝาไหลลดการถ่ายเทความร้อนสูอ่ าคารพักอาศัย เป็ นโครงการที่พฒ
ั นาต่อยอดบานฝา
ไหลให้เข้ากับยุคสมัยในปั จจุบัน เพื่อให้ได้ประโยชน์สงู สุดในการใช้งานทัง้ การลดความร้อนสู่อาคาร บานหน้าต่างใน
ท้องตลาดปั จจุบนั นัน้ มีหลายรู ปแบบให้เลือกและมีการพัฒนาต่อยอดมากมายแต่มีบานหน้าต่างรู ปแบบหนึ่งที่ไม้มีใคร
หยิบมาใช้หรือพูดถึงกันในงานออกแบบทาให้เป็ นที่นา่ สนใจนั่นคือ บานฝาไหล
การถ่ายเทความร้อนสูอ่ าคารความร้อนที่อยูภ่ ายในอาคารมาจากแหล่งกาเนิดความร้อน 2 ส่วน หลักๆ คือ ความ
ร้อนจากภายนอก และความร้อนที่เกิดขึน้ ภายในอาคารเอง โดยทั่วไปส่วนมากแล้ว ความร้อนรวมในอาคารจะมาจาก
ภายนอกมากกว่าและเป็ นความร้อนที่ได้รบั อิทธิพลจากรังสีดวงอาทิตย์ โดยการส่งผ่านความร้อนจะมาจากตัวกลางหลาย
ชนิดมาสูอ่ าคาร และความร้อนเหล่านัน้ ก็จะส่งผ่านทางเปลือกอาคารสูภ่ ายในอีกขัน้ หนึง่ (การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบ
อาคาร, 2564) จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า ปล่องรังสีอาทิตย์ (Solar Chimney) ในระหว่างวันพลังงานแสงอาทิตย์จะทา
ความร้อนปล่องไฟและอากาศภายในปล่องไฟทาให้เกิดอากาศ updraft ในปล่องไฟ การดูด ที่สร้างขึน้ ที่ฐานของปล่องไฟ
สามารถใช้เพื่อระบายอากาศและทาให้อาคารด้านล่างเย็นลง การระบายอากาศตามธรรมชาติสามารถสร้างขึน้ ได้โดยจัด
ให้มีช่องระบายอากาศที่ชนั้ บนของอาคารเพื่อให้อากาศอุ่นเพิ่มขึน้ โดย การพาความร้อน และหนีออกไปด้านนอก ใน
ขณะเดียวกันก็ สามารถดึงอากาศที่เย็นลงผ่านช่องระบายอากาศที่ระดับล่างได้ (Heat transfer through the building
envelope) อาจมีการปลูกต้นไม้ไว้ที่ดา้ นนัน้ ของอาคารเพื่อให้อากาศภายนอกเย็นลง จึงมีแนวโน้มพัฒนาปล่องรังสี
อาทิตย์ที่ทางานร่วมกับบานหน้าต่างฝาไหล
งานวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบานฝาไหลลดการถ่ายเทความร้อนสูอ่ าคารพักอาศัย ที่
สามารถลดอุณหภูมิ ภายในอาคารระหว่างวัน อันเป็ นสาเหตุของความร้อนที่สะสมในอาคาร และเพื่อศึกษาการทางาน
ร่วมกันระหว่างบานหน้าต่างฝาไหลกับปล่องรังสีอาทิตย์ สาเหตุที่นาบานฝาไหลมาใช้บานฝาไหลนัน้ ถูกหยิบยกมาพัฒนา
ต่อยอดน้อยมากแทบไม่มีการพูดถึงในปั จจุบนั ต่างจากหน้าต่างรู ปแบบอื่นที่มีการพัฒนาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
จากประโยชน์ของบานฝาไหลจึงเห็นว่ามีความเป็ นไปได้สงู ที่จะเหมาะกับการใช้งานในบ้านรูปแบบปั จจุบนั
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินการวิจัย
การออกแบบชุดทดลอง
ในงานวิจยั นีต้ อ้ งการศึกษาการลดการถ่ายเทความร้อนจากบานหน้าต่างสูภ่ ายในอาคาร ศึกษาและทดลองใน
บ้านทดสอบสองหลังที่มีขนาดเท่ากัน มีขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. และสูง 140 ซม. ขนาดของบ้านทดสอบมา
จากข้อจากันในพืน้ ที่ที่ใช้ทดลองและขนาดบานหน้าต่าง ทัง้ สองหลังสามารถถอดและใส่หน้าต่างที่นามาทดลองได้ โดย
หน้า ต่า งมีข นาด 80 × 110 ซม. และช่ อ งเปิ ด ด้านหลัง เพื่ อให้สามารถน าอุป กรณ์เข้าไปเก็ บ ข้อ มูล เพื่ อ เปรีย บเทียบ
ประสิทธิภาพทางความร้อนได้ทาการหันหน้าบ้านทดสอบไปทางทิศใต้เพื่อรับแสงแดด ทาการทดสอบที่ลานกว้างบ้านพัก
อาศัย เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล ประกอบไปด้วย 1) Data logger HIOKI
สาหรับบันทึกอุณหภูมิ 2) สายเทอร์โมคัปเปิ ล ติดตามตาแหน่งต่างที่ติดตัง้ ในบ้านทดสอบ แสดงดังภาพ Fig. 1
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Fig. 1 A model in the experiment
ภายในบ้านทดสอบมีขนาด 100 × 100 × 150 ซม. ทาจากไม้อดั ขนาด 10 มม. ตัง้ สูงจากพืน้ 5 ซม. ด้านหลัง
เปิ ดช่องสาหรับติดตัง้ อุปกรณ์และระบายอากาศขนาด 60 × 40 ซม.

Fig. 2 A model drawing Plan: section and measuring position of experimental set-up.
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ขนาดและตาแหน่งช่องเปิ ดของบานหน้าต่าง
ฝาไหลเป็ นการทาฝาไม้สองชัน้ ที่ตีเว้นช่องสลับกัน หากเลื่อนมาซ้อนกันจะเป็ นฝาผนังที่ทึบตัน แต่หากเลื่อนขยับ
ฝาชัน้ ในก็จะทาให้เกิดช่องที่ฝานัน้ ทาให้แสงและลมสามารถผ่านเข้าออกได้ หน้าต่างที่ใช้ในการทดลองมีการดันแปลงมา
จากฝาไหลดัง้ เดิมโดยมรการติดกระจกระหว่างซี่บานที่เคยเป็ นช่องว่างทัง้ สองฝั่ งทาการเปิ ดช่องอากาศโดยนาทฤษฎีปล่อง
รังสีแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดเป็ นช่องว่างอากาศระหว่างฝานอกและฝาใน โดยขนาดช่องว่างมีขนาด 2.5 ซม. 5 ซม. 10 ซม.
โดยขนาด 2.5 ซม.อ้างอิงมาจากขนาดของฝาไหลดัง้ เดิม 10 ซม. อ้างอิงจากขนาดความกว้างของกาแพงบ้านพักอาศัยทั่วไป
ขนาด 5 ซม. อ้างอิงจากค่ากึ่งกลางที่เหมาะสมระหว่าง 2.5 ซม. กับ 10 ซม.ตามลาดับที่แสดงในภาพ Fig. 3

Fig. 3 Window model in the experiment
เครือ่ งมือ และอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล
เครือ่ งมือ และอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล ประกอบไปด้วย
1) Data logger HIOKI สาหรับบันทึกอุณหภูมิ
2) สายเทอร์โมคัปเปิ ล ติดตามตาแหน่งต่างที่ติดตัง้ ในบ้านทดสอบ
การเก็บข้อมูล
งานวิจยั นี ้ ต้องการศึกษา การลดการถ่ายเทความร้อน เปรียบเทียบช่วงเวลา เพื่อศึกษาการลดการถ่ายเทความ
ร้อนเข้าสูอ่ าคารโดยใช้รูปแบบบานหน้าต่างฝาไหลร่วมกับการทางานของปล่องรังสีอาทิตย์ เก็บข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง
หน้าต่างบานฝาไหลกับหน้าต่างReference(หน้าต่างทั่วไปที่มีหน้าตัดเท่ากับหน้าตัดบานฝาไหล) แบ่งเป็ น 3 การทดลอง
1 ) Window1 air gap 2.5 cm. กั บ Window Reference 2) Window2 air gap 5 cm. กั บ Window Reference
3) Window3 air gap 10 cm. กับ Window Reference ทาการเก็บข้อมูลทุก15นาทีตงั้ แต่เวลา 8.00 a.m. – 16.30 p.m.
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การทดลองที่ 1 หน้าต่างบานฝาไหลair gap 2.5 cm. (9 ธันวาคม 2564) วัดอุณหภูมิทกุ 15 นาที พบว่าอุณหภูมิ
ในบ้านทดลองทัง้ สองหลังมีความใกล้เคียงกันมีเพียงช่วงเวลา 15.45 น. ที่บา้ นทัง้ สองหลังมีอณ
ุ หภูมิต่างกันเกิน 1° เพียง
2 ช่วงเวลาเท่านัน้ แสดงใน Fig. 4
(A)
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Fig. 4 Temperature graph window air gap 2.5 cm
การทดลองที่ 2 หน้าต่างบานฝาไหลair gap 5 cm. (15 ธันวาคม 2564) วัดอุณหภูมิทกุ 15 นาที พบว่าอุณหภูมิ
ในบ้านทดลองทัง้ สองหลังมีความใกล้เคียงกันในช่วงเวลา 8.00 น. – 15.00 น. มีเพียงเวลา 16.15 น. บ้านทดลองหลังที่ 1 ที่
ใช้บานฝาไหลเริ่มมีอณ
ุ หภูมิภายในห้องต่างกับบ้านทดลองหลังที่2อย่างชัดเจนที่ 1°C ตัง้ แต่ช่วงเวลา 15.00 น. – 16.30 น.
แสดงใน Fig. 5
(B)
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Fig. 5 Temperature graph window air gap 5 cm
การทดลองที่ 3 หน้า ต่า งบานฝาไหล air gap 10 ซม. (21 ธัน วาคม 2564) วัด อุณ หภูมิ ทุก 15 นาที พบว่า
อุณหภูมิในบ้านทดลองทัง้ สองหลังมีความใกล้เคียงกันในช่วงเวลา 8.00 น. – 13.00 น. หลังจาก 13.00 น. บ้านทดลอง
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หลังที่ 1 ที่ใช้บานฝาไหลเริม่ มีอณ
ุ หภูมิภายในห้องต่างกับบ้านทดลองหลังที่ 2 อย่างชัดเจนที่ 1–2 °C ตัง้ แต่ช่วงเวลา 13.00 น.
– 16.30 น. ซึง่ ช่วงเวลาที่อณ
ุ หภูมิตา่ งกันมากที่สดุ คือ 14.30 น. ที่ 2.27 °C แสดงใน Fig. 6
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Fig. 6 Temperature graph window air gap 10 cm
จากการทดลองเบือ้ งต้นทัง้ 3 การทดลองพบว่า ยิ่งมี air gap กว้างมากเท่าไหร่ประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิยิ่งดี
ขึน้ ขนาดที่ดีที่สดุ คือair gap 10 cm. เห็นได้ชดั ว่าช่วงเวลาที่อณ
ุ หภูมิในบ้านทดลองต่างกันและรักษาอุณหภูมิที่ลดลงได้
เป็ นเวลานานขึน้ แม้ในช่วงเช้า 8.00 น. – 12.00 น. จะมีอณ
ุ หภูมิที่ไม่ต่างกัน จึงได้นากราฟอุณหภูมิ air gap ทัง้ 3 ขนาด
มาเปรียบเทียบกันพบว่า อุณหภูมิใน air gap 10 cm. มีความคงที่ตงั้ แต่ช่วงเวลา 9.00 น. – 16.30 น. ซึง่ ต่างกับขนาด 2.5
ซม. และ 5 ซม. เมื่อเลยเวลา 14.00 น. ไปแล้วอุณหภูมิในair gap พุง่ สูงขึน้ อย่างชัดเจน แสดงใน Fig. 7
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Fig. 7 Temperature graph air gap
สรุ ป
จากผลการศึกษาในงานวิจัยนี ้ จึงสรุ ปได้ว่า บานหน้าต่างลดการถ่ายเทความร้อนสู่อาคารพักอาศัย สมารถลด
ความร้อนเข้าสูอ่ าคารได้จริง โดยประสิทธิภาพการลดความร้อนเข้าสูอ่ าคารขึน้ อยูก่ นั ช่องอากาศระหว่างบาน (air gap) ยิ่งมี
พืน้ ที่ช่องอากาศมากช่วงเวลาที่สามารถลดความร้อนสามารถคงสภาพการลดความร้อนได้ไวขึน้ ขนาด 2.5 cm ไม่เห็นผลที่
ชัดเจน ขนาด5cmเริม่ มีการลดความร้อนเข้าสูอ่ าคารช่วงเวลา 15.30 น. ที่ความแตกต่างอุณหภูมิ 1°C ขนาด 10 ซม. เริม่ มี
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การลดความร้อนเข้าสู่อาคารช่วงเวลา 13.30 น. ที่อุณหภูมิ 1–2 °C แสดงให้เห็นว่ายิ่งมีความกว้างของช่องอากาศมา
เท่าไหร่ สภาวะการลดอุณหภูมิจะเกิดไวขึน้ และคงที่ได้ดีกว่า ดังทฤษฎีปล่องรังสีอาทิตย์ที่นามาใช้ สามารถใช้ในงาน
สถาปั ตยกรรมได้ จึงมีความเห็นว่าบานหน้าต่างลดการถ่ายเทความร้อนสูอ่ าคารพักอาศัยเหมาะกับอาคารพักอาศัยใน
ปั จจุบนั เนื่องจากผูค้ นที่อาศัยบ้านพักอาศัยในปั จจุบนั มักปิ ดหน้าต่างเวลาออกไปทางานหรือไปธุระหากเปิ ดทิง้ ไว้จะเป็ น
อันตรายในหลายๆ ด้านทาให้มีการเก็บสะสมความร้อนระหว่างวันการนาบานหน้าต่างลดการถ่ายเทความร้อนสูอ่ าคารพัก
อาศัยจึงเป็ นตัวเลือกที่ดีในบ้านปั จจุบนั เพราะสามารถลดความร้อนได้จริง
เอกสารอ้างอิง
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การประเมินความเป็ นไปได้ในการนาเเบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออนจากรถยนต์ไฟฟ้ ากลับมาใช้ใหม่
เป็ นระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับพลังงานเเสงอาทิตย์เเบบติดตั้งบนหลังคาในประเทศไทย
Assessment of repurposing lithium-ion batteries from electric vehicles for co-energy storage
system of solar rooftop in Thailand
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนีศ้ ึกษาการประเมินความเป็ นไปได้ของการนาแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่ทงั้ 4 ด้าน คือด้านเทคนิค ,
สิง่ แวดล้อม, การเงิน, และสังคม การประเมินด้านเทคนิคทานายข้อมูลด้วยวิธีการแยกส่วนประกอบร่วมกับสมการถดถอย
เพื่อให้ทราบจานวนรถยนต์ไฟฟ้าและจานวนครัวเรือนที่ ติดตัง้ พลังงานแสงอาทิตย์ การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมพิจารณา
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงจากการใช้แบตเตอรี่และพลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
ระบบกริด การประเมินด้านการเงินพิจารณา NPV, IRR และ PB การประเมินด้านสังคมพิจารณาแบบสารวจจากกลุม่
ตัวอย่าง 400 คน เพื่อประเมินความต้องการของผูต้ อบแบบสารวจ โดยประยุกต์ใช้หลักการบ้านแห่งคุณภาพ ผลการวิจยั
พบว่าการนาแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่มีความเป็ นไปได้เมื่อมีการพิจารณาค่าความอ่อนไหวของตัวแปร โดยราคาของ
แบตเตอรี่ที่นากลับมาใช้ใหม่มีค่าเท่ากับหรือต่ากว่า 33% ของแบตเตอรี่ใหม่ และเพิ่มค่า DOD ในการใช้แบตเตอรี่เป็ น
50% รวมถึงการให้ความรูแ้ ละมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้งานมากที่สดุ
คาสาคัญ: การกักเก็บพลังงาน, การประเมินความเป็ นไปได้, แบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออน, พลังงานแสงอาทิตย์, รถยนต์ไฟฟ้า
Abstract
This research studies feasibility of repurposing batteries in four factors that are technical,
environmental, financial, and social. The technical feasibility applies the method of decomposition and
regression analysis to forecast the data. The environmental feasibility considers reducing carbon dioxide
emissions in the case of using batteries with solar rooftops. The financial feasibility considers NPV, IRR, and
PB. The social feasibility considers questionnaires from a sample group of 400 people. These data are used for
the evaluated requirement by applying the method of “House of Quality”. The results show that repurposing
batteries are possible when there are considering sensitivity analysis of parameters. The cost of repurposing
batteries should be adjusted equal or lower to 33%, and increasing the DOD is 50%. In addition, educating
most people and improving the technology to respond to customer needs are important for the feasibility.
Keywords: Battery Lithium-ion, Electric vehicles, Energy storage, Feasibility assessment, Solar energy
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คานา
ประเทศไทยในปั จ จุ บัน มี ผู้ส นใจใช้ร ถยนต์ไ ฟฟ้ า และการติ ด ตั้ง พลัง งานแสงอาทิ ต ย์บ นหลัง คามากขึ น้
เมื่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ทาให้ซากของแบตเตอรี่โดยเฉพาะแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนสะสมเพิ่มขึน้ เป็ นจานวนมาก
ดังนัน้ การจัดการซากของแบตเตอรี่อย่างถูกวิธีจะช่วยลดมลพิษรวมไปถึงต้นทุนการจัดการที่ต่าลง วิธีหนึ่งที่น่าสนใจคือ
การนาแบตเตอรีท่ ี่ใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่หรือการเปลีย่ นวัตถุประสงค์การใช้งานใหม่ (Repurposing process) (Rallo et
al., 2020) โดยนาแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใช้แล้วจากรถยนต์ไฟฟ้านากลับมาใช้ใหม่เป็ นระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับ
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้ บนหลังคา
ข้อดีของการนาแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออนที่ใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่ นอกจากจะช่วยลดมลพิษทางด้านสิง่ แวดล้อม
(Maria et al., 2019) ยังช่วยลดต้นทุนการผลิต ส่งผลทาให้ราคาของแบตเตอรี่ลดลง ประมาณ 55% ของราคาแบตเตอรี่
ใหม่ (Shijie et al., 2017; Engy, 2019; Graber et al., 2019) แต่ขอ้ เสียคือปริมาณค่าความจุพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงเหลือ
70-80% จากปริมาณค่าความจุพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลกู ใหม่ (Llcu et al., 2019; Elisa et al., 2020) และเนื่องจาก
ค่าความต้านทานภายในที่เพิ่มมากขึน้ ส่งผลทาให้ช่วงอายุการใช้งานในครัง้ ที่สองสัน้ ลง จากตัวอย่างงานวิจยั ของ Maria
et al. (2019) และ Elisa et al. (2020) สามารถทานายช่วงอายุคร่าว ๆ ได้จากจุดเปลีย่ นแปลงอย่างฉับพลันของค่าความจุ
พลังงานและค่าความต้านทานภายในเมื่อช่วงอายุการทางานที่มากขึน้ ซึ่งจุดนีเ้ รียกว่าจุดหัวเข่า (Knee point) โดยช่วง
อายุการทางานเฉลี่ยจากผลของค่าความจุพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลดลงประมาณ 70–80% มีค่าประมาณ 6–12 ปี
(Llcu et al., 2019) ซึ่งผลจากปริมาณค่าความจุพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงส่งผลให้ขนาดของแบตเตอรี่ที่นากลับมาใช้ใหม่มี
ขนาดเพิ่มมากขึน้ ประมาณ 20–22% (Andoni et al., 2015; Engy et al., 2019; Graber et al., 2019)
แต่ถึงแม้การนาแบตเตอรี่กลับมาใช้งานใหม่เป็ นครัง้ ที่สอง ยังมีขอ้ เสียในประเด็นต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา แต่ก็มี
งานวิจัยต่าง ๆ ทดลองและแสดงให้เห็นว่าการนาแบตเตอรี่จากรถยนต์ไฟฟ้ากลับมาใช้ใหม่เป็ นครัง้ ที่สองมีศกั ยภาพ
เพียงพอ (Jason and Lukas, 2012; Catherine et al., 2014; Shijie et al., 2017; Eklas et al., 2019) ดังนัน้ เพื่อให้ทราบ
ถึงศักยภาพและแนวทางของประเทศไทยในการนาเเบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจากรถยนต์ไฟฟ้ากลับมาใช้ใหม่เป็ นระบบกัก
เก็บพลังงานร่วมกับพลังงานเเสงอาทิตย์เเบบติดตัง้ บนหลังคา โดยทาการประเมินความเป็ นไปได้ในมิติต่ างๆ 4 ด้านคือ
การประเมินทางด้านเทคนิค, สิง่ แวดล้อม, การเงิน, และสังคม
อุปกรณ์และวิธีการ
การประเมินความเป็ นไปได้ในแต่ละด้านมีวธิ ีในการพิจารณาหาความเป็ นไปได้ที่แตกต่างกันดังแสดงใน Table 1
Table 1 The methodology to use for evaluation in each factor
The feasibility assessment
Methodology
1. Technical feasibility
2. Environmental feasibility
3. Financial feasibility
4. Social feasibility

Forecasting tendency by using decomposition method and regression
analysis (Data from May 2021 until the year of 2036)
Calculation of carbon emission and carbon price
Considering net present values (NPV), internal rate of return (IRR), and
payback period (PB)
Analyzing questionnaires from a sample group of 400 people by using
the house of quality in Quality Function Deployment (QFD)
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การประเมินทางด้านเทคนิค (Technical feasibility)
การประเมินทางด้านเทคนิคพิจารณาความสอดคล้องของจานวนแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจากรถยนต์ไฟฟ้าและ
จากครัวเรือนที่ติดตัง้ พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โดยทานายแนวโน้มของจานวนรถยนต์ไฟฟ้าและจานวนครัวเรือนที่
ติดตัง้ พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งประยุกต์ใช้วิธีในการทานายอนุกรมเวลาแบบแยกตัวประกอบ (Decomposition method)
และการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression analysis) โดยข้อมูลตัง้ ต้นในการทานายแบ่งพิจารณาออกเป็ น 2 กรณีคือ
กรณีฐาน: คือข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาข้อมูลทางสถิติยอ้ นหลังของจานวนรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฟฟ้า
ไฮบริดสะสมที่จดทะเบียนในประเภท รย.1 (รถยนต์น่ งั ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) จากกรมการขนส่งทางบก (2020) และ
ข้อมูลทางสถิติยอ้ นหลังของจานวนผูต้ ิดตัง้ พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kWp) ที่ขนึ ้ ทะเบียนในโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์ภาคประชาชน (การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), 2021; การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), 2021) โดยมี
ขัน้ ตอนในการทานายข้อมูล (Equation 1–8) แสดงใน Table 2
กรณีสง่ เสริม: คือข้อมูลการทานายแนวโน้มจากวิสยั ทัศน์ขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจานวนรถยนต์ไฟฟ้า
อ้างอิงข้อมูลจากคณะกรรมการนโยบายยานยนต์พลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (2021) และจานวนผูต้ ิดตัง้ พลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kWp) พิจารณาจากการทานายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในแผน PDP 2018 ของ
กระทรวงพลังงาน (2019)
โดยการประเมินด้านเทคนิคจะมีความเป็ นไปได้เมื่อจานวนแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออนสะสมจากรถยนต์ไฟฟ้ามีมาก
เพียงพอที่จะนามาใช้เป็ นระบบกักเก็บพลังงานให้กบั ครัวเรือนที่มีการติดตัง้ พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
Table 2 The process of forecasting by using decomposition method and regression analysis
The process of forecasting
Input / Equation
1. Accumulative data for the basic forecasting
2. Find moving averages (MAt) and centered
moving average (CMAt)

3. Find the seasonal (St) and irregular variation (It)
4. Find average seasonal variation by using
Microsoft excel
6. Deseasonalized (DSt)
7. Find tendency of data (TDSt)

8. The forecasting data (Ft)
9. Considering error by using SMAPE
(Symmetric Mean Absolute Percentage Error)

- Electric cars from past to May 2021
- Households that installed solar rooftops (10 kWp) from past to May 2021
Y +Y +Y +Y
MAt = ( t−2 t−1∗∗ t t+1)
(1)
4
MAt +MAt+1
CMAt = (
)
(2)
2
When Yt is accumulative data in each month (Actual data)
** The forecasting of electric cars is divided by 5.
Y
St x It = ( t )
(3)
CMAt
St,avg = AVERAGEIF(Xt , Quarter 1, St x It )
(4)
When Xt is the number of data in one quarter (X1, X2, X3, and X4)
Y
DSt = ( t)
(5)
𝑠t
TDS𝑡 = a + bt t
(6)
When a, b are coefficients to do a forecast
t t is an integer number from 1, 2, 3, …
Ft = TDS𝑡 x St
(7)
1

̂t |
|Yt −Y

n

̂t |)/ 2
(|Yt |+|Y

SMAPE = ∑𝑛𝑡=1

When

Yt
Ŷt
n
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การประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental feasibility)
การประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อมพิจารณาจากปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงจากการใช้
แบตเตอรีร่ ถยนต์ไฟฟ้าที่นากลับมาใช้ใหม่เป็ นระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ในการจ่ายโหลดทางไฟฟ้า
ทัง้ หมดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบกริด สมมติฐานการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อครัวเรือนภายในหนึ่งวันจากการ
คานวณคือ 50.64 กิโลวัตต์ช่วั โมง (kWh) และพิจารณาการใช้โหลดแบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือการใช้โหลดเต็มพิกดั (100%)
และการใช้โหลดบางส่วน (50%) โดยสามารถคานวณปริมาณการลดการปล่อยก๊า ซคาร์บอนไดออกไซด์ได้จากสมการ
(Equation 9):
Reducing CO2 emission [kgCO2e] = Saving energy [kWh] x Emission factor

(9)

ค่า Emission factor ในสมการที่ 9 คือค่าคงที่ที่ใช้เปลี่ยนค่าการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็ นค่า
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงในหน่วยกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และสามารถคานวณ
ราคาซือ้ ขายคาร์บอนตามข้อมูลขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (2021) ซึ่งได้ระบุราคาซือ้ ขายเฉลี่ยต่อตันของ
พลังงานแสงอาทิตย์คือ 100 บาท (100 THB/ tCO2e) โดยการประเมินทางด้านสิง่ แวดล้อมจะมีความเป็ นไปได้เมื่อปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์มีการปลดปล่อยที่ลดลง
การประเมินทางด้านการเงิน (Financial feasibility)
การประเมินทางด้านการเงินพิจารณาการลงทุนและผลประหยัดต่อครัวเรือนที่มีการใช้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านา
กลับมาใช้ใหม่รว่ มกับพลังงานแสงอาทิตย์ซงึ่ พลังงานไฟฟ้าทัง้ หมดถูกจ่ายจากระบบนีเ้ ท่านัน้ การวิเคราะห์พิจารณาดัชนีชี ้
วัดทางการเงิน 3 ตัว คือ NPV, IRR, และ PB ดังแสดงใน Table 3 และมีสมมติฐานในการประเมินดังแสดงใน Table 4
(Equation 10–12):
Table 3 Three indicators for considering financial feasibility
Indicators
Equation
1. Net Present Value: NPV

NPV

= ∑N
n=0

NCF𝑛
(1+i)n

(10)

When NCF is net cash flow at year n
i is discount rate
N is second life batteries lifespan [years]
If NPV > 0, it is feasible to invest.
2. Internal Rate of Return: IRR

∑N
n=0

NCF𝑛
(1+IRR)n

=0

(11)

If IRR > i (discount rate), it is feasible to invest.
3. Payback Period: PB

PB = Years before full recovery +

Unrecoverd cost at start of the year
cash flow during the year

If PB > second life batteries lifespan, it is feasible to invest.
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Table 4 Assumed parameters for considering financial feasibility
Parameters
Values
Parameters

Values

1. Specification of battery** 48 V, 100 Ah per unit
7. price of new battery**
45,000 THB/ unit
2. Inverter efficiency
90%
8. price of repurposing battery ~ 55% of new battery
3. DOD of battery
30%
9. Installation/ service cost **
10,000 THB
4. Energy consumption
~50.64 kWh/ day/ household
10. Value added tax (Vat)
7%
5. Discount rate
6%
11. Maintenance cost**
1% per year
6. Electricity price
Based on data of MEA
12. second life batteries lifespan 6–12 years
(residential type1, 150 units up)
**The data from a private company, the second-life batteries have capacity about 70–80% of new batteries.

แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่นากลับมาใช้ใหม่พิจารณาค่าความจุพลังงานไฟฟ้าเป็ น 70–80% ของแบตเตอรี่ใหม่
(Llcu et al., 2019; Elisa et al., 2020) และราคาของแบตเตอรีค่ ิดเป็ น 55% ของแบตเตอรีใ่ หม่ (Shijie et al., 2017; Engy,
2019; Graber et al., 2019) ดังแสดงใน Table 4 เนื่องจากเป็ นเทคโนโลยีใหม่ที่กาลังศึกษาวิจัยถึงความเป็ นไปได้และ
ความเหมาะสมของการใช้งาน ดังนัน้ จึงไม่มีขอ้ มูลเชิงลึกเกี่ยวกับค่าความจุพลังงานไฟฟ้าและราคาของแบตเตอรีร่ ถยนต์
ไฟฟ้าที่นากลับมาใช้ใหม่
การประเมินทางด้านสังคม (Social feasibility)
ในการประเมินทางด้านสังคมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากแบบสารวจจากกลุม่ ตัวอย่าง 400 คน โดยแบบสารวจถูก
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ คาถามทั่วไปเพื่อประเมินความสนใจต่อเทคโนโลยี และคาถามในการเรียงลาดับความสาคัญที่
ผู้ต อบแบบสารวจมี ความต้อ งการให้เทคโนโลยี ถูก พัฒนาเพื่อ ตอบโจทย์ผู้ ใช้งานมากที่ สุด ในประเด็ น หลังได้มีการ
ประยุกต์ใช้บา้ นแห่งคุณภาพ (House of quality) ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนหนึ่งของเทคนิค QFD (Quality Function Deployment)
มาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

1.02
0.85
0.68
0.51
0.34
0.17
0.00

Base case

ก.พ.-79

ม.ค.-77

ธ.ค.-74

พ.ย.-72

ต.ค.-70

ก.ย.-68

ส.ค.-66

Supporting case
ก.ค.-64

พ.ค.-79

เม.ย.-77

มี.ค.-75

ก.พ.-73

ม.ค.-71

ธ.ค.-68

พ.ย.-66

ต.ค.-64

Base case
Supporting case

Forecasting graph for cumulative households
1.19
which installed solar rooftops

มิ.ย.-62

households [Millions]

Forecasting graph for cumulative electric cars

ก.ย.-62

10.50
9.00
7.50
6.00
4.50
3.00
1.50
0.00

ส.ค.-60

electric cars [Millions]

การประเมินทางด้านเทคนิค (Technical feasibility)
ผลการประเมินจานวนรถยนต์ไฟฟ้าสะสมและจานวนครัวเรือนที่ติดตัง้ พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยโดย
การทานายแนวโน้มแสดงใน Fig. 1 ค่าข้อมูลเชิงตัวเลขและค่าความคลาดเคลือ่ นแสดงใน Table 5

Fig. 1 Forecasting graph for cumulative electric cars (Left), Forecasting graph for cumulative households which
installed solar rooftops (Right)
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Table 5 The numerical data and error from forecasting electric cars and households which installed solar rooftop
Number of cumulative electric cars Number of cumulative households which
[cars]
installed solar rooftops [households]
The considered data
Base case
Supporting case
Base case
Supporting case
Past until May 2021
Future (December 2036)
Error (SMAPE)
The difference of the
cumulative data

200,529
1,821,707
19%
0.0106%

200,529
9,302,668
-

7,542
39,558
46%
0.447%

25,100
1,000,000
-

| ∑ 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − ∑ 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡 |

Table 6 The power capacity of second-life batteries from forecasting electric cars and households which
installed solar rooftop
The considered data
Past until May 2021
Future (December 2036)

Power capacity of cumulative electric cars
[MWh]
Base case
Supporting case
14,037
14,037
127,519
651,187

Power capacity of cumulative households which
installed solar rooftops [MWh]
Base case
Supporting case
1,414
4,708
7,420
187,574

จากข้อมูลใน Table 5 พบว่าจานวนรถยนต์ไฟฟ้าสะสมมีปริมาณที่มากกว่าจานวนครัวเรือนสะสมที่มีการติดตัง้
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยข้อมูลจากการทานายจนถึงปี ค.ศ. 2036 ในกรณีฐานมีจานวนรถยนต์ไฟฟ้าที่มากกว่าประมาณ
46 เท่า และกรณีสง่ เสริมมีจานวนที่มากกว่าประมาณ 9 เท่า ในส่วนของค่าความจุพลังงานไฟฟ้าจากข้อมูลใน Table 6
ค่าความจุพลังงานไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้าสะสมในกรณีฐานมีคา่ มากกว่าประมาณ 17 เท่า และกรณีสง่ เสริมมีคา่ มากกว่า
ประมาณ 3 เท่า ดังนัน้ การนาแบตเตอรีร่ ถยนต์ไฟฟ้ากลับมาใช้ใหม่จึงมีความเป็ นไปได้ทางด้านเทคนิค
การประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental feasibility)
ผลการประเมินปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงและผลกาไรจากการขายปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
แสดงใน Table 7
Table 7 The quantities and profits of reducing carbon dioxide emission
The considered data
Past until May 2021
Future (December 2036)
- Base case
- Supporting case
**Considering per household

The quantities of reducing carbon dioxide The profits from reducing carbon dioxide
emission [tCO2e/ year]
emission [THB/ year]
Energy consumption Energy consumption Energy consumption Energy consumption
(100%)
(50%)
(100%)
(50%)
78,213
39,106
7,821,298
3,910,649
410,229
10,370,323
10.228

205,115
5,185,162
5.114

**This data is used in financial feasibility.
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41,022,925
1,037,032,343
10,22.83

20,511,463
518,516,171
511.41
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จากข้อมูลใน Table 7 พบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีจานวนที่ลดลง โดยในปี ค.ศ. 2036
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกรณีฐานที่ใช้โหลด 100% ลดลง 410,229 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อปี และในกรณีสง่ เสริมที่ใช้โหลด 100% ลดลง 10,370,323 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยปริมาณเหล่านีถ้ กู
นาไปซือ้ ขายสร้างกาไรและผลประโยชน์ตา่ ง ๆ ดังนัน้ การประเมินทางด้านสิง่ แวดล้อมจึงมีความเป็ นไปได้
การประเมินทางด้านการเงิน (Financial feasibility)
ผลการประเมินทางด้านการเงินโดยใช้สมมติฐานตาม Table 4 พบว่าดัชนีการประเมินทัง้ 3 แบบไม่ผ่านเกณฑ์
ความคุม้ ค่าที่จะลงทุน (NPV < 0, IRR < 6% และ PB > 6 ปี ) ดังแสดงใน Table 8 จากการวิเคราะห์พบว่ามี 2 ปั จจัยหลัก
ที่สง่ ผลกระทบต่อความคุม้ ค่าในการลงทุน คือราคาที่สงู และค่า DOD ที่ต่าของแบตเตอรี่ที่นากลับมาใช้ใหม่ เมื่อทาการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการปรับค่าของ 2 ตัวแปรนี ้ ส่งผลทาให้ค่าดัชนีทงั้ 3 แบบมีค่าที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
จากการประเมินพบว่าเมื่อพิจารณาราคาของแบตเตอรี่ที่นากลับมาใช้ใหม่ลดลงเท่ากับหรือน้อยกว่า 33% ของแบตเตอรี่
ใหม่และเพิ่มค่า DOD ของแบตเตอรี่เป็ น 50% ส่งผลทาให้ค่าดัชนีในการประเมินทางด้านการเงินทัง้ 3 แบบผ่านเกณฑ์
ความคุม้ ค่าที่จะลงทุน ดังนัน้ ภาพรวมของการนาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ากลับมาใช้ใหม่อีกครัง้ มีความเป็ นไปได้ทางด้าน
การเงินบนเงื่อนไขการพิจารณาเรือ่ งราคาและค่า DOD ของแบตเตอรีท่ ี่นากลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม
Table 8 The financial evaluation (NPV, IRR, PB) and considering sensitivity analysis
Indicators

Base case

1. NPV [THB]
2. IRR [%]
3. PB [years]

-692,180.69
-21
14.61

Cost 45%
-495,161.69
-16
11.67

Cost 35%
-298,142.69
-10
8.88

Sensitivity analysis
DOD 40% Cost 35%, DOD 40%
-414,333.39
-121,330.77
-14
-2
10.51
6.5

Cost 33%, DOD 50%
7,994.52
7
4.81

การประเมินทางด้านสังคม (Social feasibility)
ผลการประเมินทางด้านสังคมแสดงใน Fig. 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าผูต้ อบแบบสารวจมีความเห็นจานวน
351 คน ในเรื่องของการลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้จริง แต่ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 274 คน ยังตัดสินใจที่จะใช้
แบตเตอรี่ใหม่มากกว่า เป็ นผลมาจากผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีความรู เ้ ชิงลึกและไม่ได้ให้ความสนใจในการใช้
เทคโนโลยีนี ้ แต่อย่างไรก็ตามในการสารวจประเด็นลาดับความสาคัญที่ผตู้ อบแบบสารวจต้องการมากที่สดุ ในการพัฒนา
ระบบคือเรื่องความปลอดภัย โดยเน้นไปที่การรักษาสมดุลของโมดูลแบตเตอรี่ที่นามาต่อกันเป็ นหลัก ดังนัน้ การประเมิน
ทางด้านสังคมจึงมีความเป็ นไปได้บนเงื่อนไขของการให้ความรู แ้ ละให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการผูใ้ ช้งานมากที่สดุ

202

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

400

The opinions of a sample group

The priority sequence of customer need

15

12

Priority score

300

People

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

200
100

0

9
6
3
0

saving cost reduce it can be No hearing No
use new
pollution feasible before interesting battery

Safty system Maintenance Ambient Cycle life
temperature

Sizing

Internal
impedance

Fig. 2 The graph of the opinions of a sample group (Left) and the priority sequence of a customer need (Right)
สรุ ป
งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ข องการนาแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจากรถยนต์ไฟฟ้านา
กลับมาใช้ใหม่เป็ นระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้ บนหลังคา โดยการประเมินได้ทาการพิจารณา
ในมิติต่าง ๆ ทัง้ 4 ด้านคือ ทางด้านเทคนิค , ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านการเงิน , และด้านสังคม ผลจากงานวิจัยสรุ ปได้ว่า
การประเมินทางด้านเทคนิคมีความเป็ นไปได้เนื่องจากการทานายแนวโน้มจานวนรถยนต์ไฟฟ้าสะสมมีปริมาณที่มากพอ
ต่อจานวนครัวเรือนที่ติดตัง้ พลังงานแสงอาทิตย์ ในส่วนการประเมินทางด้านสิง่ แวดล้อมมีความเป็ นไปได้เนื่องจากปริมาณ
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณที่ลดลง นอกจากนีย้ งั มีขอ้ มูลจากแบบสารวจที่สนับสนุนปั จจัยนีจ้ าก
ผูต้ อบแบบสารวจ ในส่วนการประเมินทางด้านการเงินพบว่า เมื่อพิจารณาข้อมูลจากสมมติฐาน ส่งผลทาให้การพิจารณา
ค่า NPV, IRR, และ PB อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่คมุ้ ทุนที่จะลงทุน แต่เมื่ อทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อมูลโดยปรับราคา
ของแบตเตอรี่ที่นากลับมาใช้ใหม่ลดลงเท่ากับหรือน้อยกว่า 33% ของแบตเตอรี่ใหม่ และเพิ่มค่า DOD ของแบตเตอรีเ่ ป็ น
50% พบว่าการประเมินดัชนีทงั้ 3 แบบอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเป็ นไปได้ที่จะลงทุน แต่อย่างไรก็ตามการปรับค่า DOD ของ
แบตเตอรี่ส่งผลทาให้ช่วงอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลงและอาจจะไม่เป็ นไปตามข้อมูลที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับช่วง
อายุการทางานในครัง้ ที่สอง ซึ่งประเด็นนีย้ งั ไม่สามารถหาข้อสรุ ปได้อย่างชัดเจนว่าจานวนช่วงชีวิตที่สองของแบตเตอรีท่ ี่
นากลับมาใช้ใหม่จะมีค่าการใช้งานมากน้อยเพียงใด และประเด็นสุดท้ายคือการประเมินทางด้านสังคม ซึ่งผลจากการ
รวบรวมแบบสารวจพบว่าผูต้ อบแบบสารวจส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะซือ้ แบตเตอรี่ใหม่เนื่องจากยังขาดความรู เ้ ชิงลึกและ
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีการให้ขอ้ มูลข่าวสาร, ความรู แ้ ละพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยก็จะส่งผลทาให้เทคโนโลยีนีม้ ีความเป็ นไปได้ใน
ประเทศไทย
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บทคัดย่อ
หุน่ ยนต์แขนกลเป็ นเครือ่ งจักรสาคัญในอุตสาหกรรมยุค 4.0 ที่จะเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์การเรียนรูเ้ กี่ยวกับ
แขนกลจึงเป็ นเรื่องสาคัญ การนาเอาเทคนิคการโปรแกรมแบบจับต้องได้มาใช้ในการศึกษาการทางานของหุ่นยนต์ทาให้
สามารถเรียนรู ไ้ ด้ง่าย และรับรู ถ้ ึงการตอบสนองต่อคาสั่งได้ในทันทีโดยวิธีการที่ใช้ในการโปรแกรมหุ่นยนต์คือการใช้ รหัส
แบบ 2 มิติชนิด Apriltag ร่วมกับการประมวลผลภาพจากเทคโนโลยี OpenMV ร่วมกับภาษาไมโครไพทอนซึง่ ทางานได้บน
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยหุ่นยนต์ที่สร้างขึน้ จะมีสว่ นของแขนกลชนิด 6 แกนที่ประกอบไปด้วย ฐาน หัวไหล ข้อศอก
และมือจับ และอุปกรณ์รบั คาสั่งอยูใ่ นตัวเดียวกัน และสามารถควบคุมได้ทงั้ จากการโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรมแบบจับ
ต้องได้ และภาษาไมโครไพทอนโดยการควบคุมทาได้ทงั้ รูปแบบการควบคุมทีละมอเตอร์ไปจนถึงสั่งงานควบคุมระยะทางที่
แขนกลจะต้องเคลือ่ นที่ไปในพืน้ ที่ทางานซึง่ ในการทางานในแต่ละรอบจะใช้เวลาในการทางานเฉลีย่ 3 วินาทีตงั้ แต่การอ่าน
จนจบคาสั่งโดยความถูกต้องในการรับคาสั่งมีค่าอยูท่ ี่ 100 เปอร์เซ็นต์ และความคลาดเคลื่อนในการเคลื่อนที่ของแขนกล
จะอยูท่ ี่ ± 1–2 เซนติเมตร
คาสาคัญ: โปรแกรมแบบจับต้องได้, หุน่ ยนต์แขนกล, Apriltag
Abstract
Industrial 4.0 is a trend of technology to replace human workers with the robot arm. Workers have to
know about robot arms. Tangible programming is an easy learning method to know how to control a robot
because it uses a physical command to control and receive respond from the robot currently. A tangible
programming use Apriltag, which is a 2-dimension barcode, and OpenMV with micro-python to input command
to a microcontroller. A robot in this project has a robot arm 6 axis that it has base, shoulder, elbow, wrist and
gripper. It on top of a microcontroller with a camera therefore robot can un-plug programming. The robot control
method has directly controlled motor and distance between reference points. Respond per command is 3
second and respond commands correctly has 100 percent. Tolerant of position of robot is ± 1 to 2 centimeters
Keywords: Apriltag, Robot arm, Tangible programming
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คานา
อุตสาหกรรม 4.0 คือการพัฒนาระบบการทางานโดยการนาระบบอัตโนมัติ ระบบการสื่อสารระหว่างเครือ่ งจักร
และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเข้ามาใช้งานเพื่อทาให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างแม่นยา และมีจานวนที่มาก
ยิ่งขึน้ (วิกิพีเดีย , 2556) โดยแขนกลอุตสาหกรรมเป็ นสิ่งหนึ่งที่ถูกนาเข้ามาใช้เพื่อทดแทนแรงงานมนุษย์ ซึ่งในระบบ
การศึกษาได้เพิ่มการเรียนรู เ้ กี่ยวกับแขนกลไปในระดับชัน้ ต่างๆ และตัง้ พืน้ ที่สาหรับศึกษาเรียนรู เ้ กี่ยวกับหุ่นยนต์แขนกล
เพิ่มมากขึน้ (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2562) โดยการสั่งงานควบคุมแขนกลนัน้ อยู่ในรู ปแบบการใช้ภาษาโปรแกรมแบบอักขระ
หรือภาษาโปรแกรมในรูปแบบบล็อก (Weintrop et al., 2018) โดยในปั จจุบนั วิธีการโปรแกรมที่ได้รบั ความนิยมสาหรับการ
ใช้กบั ผูเ้ ริ่มต้นการเรียนรู เ้ กี่ ยวกับการโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือภาษาโปรแกรมแบบจับต้องได้ดว้ ยการทาให้คาสั่งในการ
โปรแกรมสามารถเข้าใจได้ง่ายโดยการใช้ภาษาระดับสูง และทาให้การตอบสนองต่อคาสั่งของผูใ้ ช้งานสามารถรับรู ไ้ ด้
โดยตรง (Sapounidis and Demetriadis, 2017) ซึง่ ภาษาโปรแกรมแบบจับต้องได้จึงเป็ นวิธีการที่งานวิจยั นีน้ าเสนอมาใช้
กับการควบคุมสั่งงงานหุ่นยนต์แขนกลเพื่อพัฒนาให้ห่นุ ยนต์แขนกลสามารถเรียนรู ไ้ ด้ง่ายยิ่งขึน้ กว่าวิธีการแบบเดิมที่เป็ น
ภาษาโปรแกรมแบบอัก ขระ และภาษาโปรแกรมแบบบล็อ ก (Bravo et al., 2017) โดยภาษาที่ ใ ช้ใ นการสร้า งวิธีการ
โปรแกรมภายในหุน่ ยนต์นนั้ คือภาษาที่มีชื่อว่า ภาษาไมโครไพทอน (Micro-python) เป็ นภาษาที่มีพนื ้ ฐานมาจากภาษาไพ
ทอนซึ่งเป็ นภาษาที่ได้รบั ความนิยมในการใช้งานสุงเป็ นอันดับต้นของโลก (Cass, 2020) และเป็ นภาษาที่ประเทศไทย
นามาใช้ในการสอนในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคานวณในระดับชัน้ มัธยมศึกษา (ศรีคาเวียง, 2561) โดยภาษาไมโครไพ
ทอนนัน้ สามารถเขียนลงบนระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ซึ่งเป็ นลักษณะที่สาคัญที่ทาให้งานวิจยั เลือกมาใช้งานโดยใน
ภาษาไมโครไพทอนนัน้ มีการพัฒนาให้สามารถใช้งานระบบการประมวลผลภาพที่มีชื่อว่า OpenMV ที่เป็ นแพลมฟอร์มที่มี
ฟั งก์ชันในการประมวลผลรหัสแท่งแบบ 2 มิติชนิด Apriltag ซึ่งเป็ นรหัสที่ใช้งานได้ในระบบไมโครคอนโทรลเลอร์โดย
Apriltag นัน้ มีจุดเด่นอยู่ที่การอ่านได้ง่าย และอ่านได้ทุกทิศทางซึ่งทาให้สามารถใช้งานได้ง่ายในสภาพแวดล้อมต่างๆ
(Olson, 2011; Wang and Olson, 2016) เพื่อทาให้การเรียนรู เ้ กี่ ยวกับแขนกลครบถ้วนคาสั่งที่ได้จากป้ายคาสั่งจะมี
ความสามารถเทียบเท่ากับการโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรมแบบอักขระ ดังนัน้ ในงานวิจยั นีจ้ ึงสามารถควบคุมหุ่นยนต์
แขนกลได้ทงั้ รู ปแบบของการโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน และภาษาโปรแกรมแบบจับต้องได้โดยใช้การสั่งงานผ่า น
Apriltag ซึ่งทาให้สามารถต่อยอดการเรียนรูจ้ ากการโปรแกรมแบบจับต้องได้ไปสูก่ ารโปรแกรมแบบอักขระ จนนาไปสูก่ าร
พัฒนาทักษะความเข้าใจเกี่ยวกับแขนกลมากยิ่งขึน้ ซึง่ ก่อให้เกิดทักษะทางอาชีพในการทางานในยุคอุตสาหกรรมแบบ 4.0
อุปกรณ์และ วิธีการ
ออกแบบหุ่นยนต์แขนกล และอุปกรณ์รบั คาสัง่
หุ่นยนต์แขนกลที่ใช้เป็ นหุ่นยนต์ชนิด 6 แกน และใช้มอเตอร์ประเภทเซอร์โวชนิด SG90 และ MG996R ซึ่งทา
หน้า ที่ ใ นการหมุน ส่วนข้อ ต่อ ต่างๆของแขนกลโดยการสั่ง งานจะได้ร ับ มาจากบอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น weact
stm32h743 ที่ทาการติดตัง้ ระบบ OpenMV เพื่อใช้ในการอ่าน Apriltag โดยเมื่อทาการทดสอบพบว่าการทางานของ
มอเตอร์นนั้ สามารถสั่งงานได้ดว้ ยสัญญาณ Duty cycle ที่มีคาบขนาด 20 มิลลิวินาทีได้ตงั้ แต่ 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของ
duty cycle โดยหากสั่งเกินจะเกิดสภาวะทางานผิดปกติที่ตวั มอเตอร์ขนึ ้ เพื่อป้องกันในการสั่งงานจะไม่สามารถสั่งงานได้
เกินช่วงทางานที่ปลอดภัย และเมื่อนาไปประกอบร่วมกับหุ่นยนต์โดยอ้างอิงสัดส่วนของแขนคนจะประกอบไปด้วย ฐาน
(Base) หัวไหล่ (Shoulder) ข้อศอก (Elbow) ข้อมือส่วนแนวตัง้ (Wrist vertical) ข้อมือส่วนหมุน (Wrist rotation) มือจับ
(Gripper) ดัง Fig. 1 โดยการเคลื่อนที่ของกลไกจะเกิดการติดขัด (Dead point) ได้เมื่อเคลื่อนที่ไปเกินขอบเขตของการ
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ทางานโดยที่มือจับจะสามารถเคลื่อนที่ได้อยู่ระหว่างค่า duty cycle ระหว่าง 7 ถึง 9 เปอร์เซ็นต์สว่ นที่ขอ้ ต่ออื่นสามารถ
เคลือ่ นที่ได้ตลอดทัง้ ช่วงของมอเตอร์

Fig. 1 Part of Robot Arm
แขนกลทาการติดตัง้ อยู่ส่วนบนของฐานสาหรับวางหุ่นยนต์ และกล้องสาหรับรับภาพอยู่ดา้ นหน้าของหุ่นยนต์
เพื่อใช้สาหรับรับภาพจากป้ายคาสั่งซึง่ ทาให้อปุ กรณ์รบั คาสั่ง และแขนกลสามารถเคลื่อนย้ายไปได้พร้อมกัน (Fig 2) โดย
พืน้ ที่การทางานของแขนกลสามารถเคลื่อนที่ได้รอบตัว และลงต่าได้มากกว่าฐานของตัวแขนกลโดยการเชื่ อมต่อของ
อุปกรณ์ในหุ่นประกอบไปด้วยส่วนของแหล่งพลังงานรับจากแบตเตอรี่ขนาด 1000 มิลลิแอมป์ ชั่วโมงขนาดแรงดัน 11.1
โวลต์ตอ่ เข้ากับวงจรปรับแรงดันเพื่อลดแรงดันลงเหลือ 5 โวลต์ และจ่ายพลังงานไปยังบอร์ดเชื่อมต่อกลางของหุน่ ยนต์เพื่อ
ใช้เป็ นแหล่งพลังงานสาหรับบอร์ดคอนโทรลเลอร์ และชุดมอเตอร์แขนกลโดยบอร์ดเชื่อมต่อกลางจะทาหน้าที่เชื่อมต่อกับ
ทัง้ มอเตอร์ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์ปรับระดับแรงดันเพื่อปรับแรงดันจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์จาก
3.3 โวลต์เป็ น 5 โวลต์เพื่อให้เหมาะกับการสั่งงานมอเตอร์ดงั Fig. 3
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Fig. 2 Robot Arm 6 axis with OpenMV Camera

Fig. 3 Connection of Robot Diagram
การออกแบบคาสัง่ ในการสัง่ งาน
การสั่งงานหุ่นยนต์แขนกลนัน้ จะทาการสั่งงานร่วมกับแผ่นป้าย Apriltag โดยแต่ละคาสั่งจะถูกแทนด้วยรหัส
จานวน 1 รหัสโดยคาสั่งที่ใช้ในแขนกลจะถูกกาหนดขึน้ จากคาสั่งที่ใช้ในการสั่งงานหุ่นยนต์แขนกลทัง้ รู ปแบบพืน้ ฐาน เช่น
การขยับที่มอเตอร์เพียง 1 ตัวไปจนถึงคาสั่งรูปแบบประยุกต์ที่ส่งั งานโดยกาหนดจุดเป้าหมายให้กบั หุน่ ยนต์แขนกลเมื่อทา
การกาหนดจานวนคาสั่งแล้วก็ทาการนาไปรวมกับรหัสแล้วทาออกมาเป็ นแผ่นป้ายคาสั่งเพื่อใช้ในการป้อนเข้าสูก่ ล้องที่อยู่
บนไมโครคอนโทรลเลอร์โดยอ้างอิงคาสั่งมาจากการระบบสั่งงานจริงของหุ่นยนต์อตุ สาหกรรมที่เรีย กว่า Robot Pendant
เพื่อทาให้ตรงกับการใช้งานของหุ่นยนต์จริง ซึ่งสามารถแบ่งการควบคุมได้เป็ นการควบคุมทีละมอเตอร์ เรียกว่า Joint
Mode การควบคุมทิศทางในแกนต่างๆทัง้ แกนนอนทางขวาง (x-axis) แกนนอนทางยาว (y-axis) และแกนตัง้ (z-axis) โดย
มีจดุ อ้างอิงอยูท่ ี่ฐานหุน่ เรียกว่า World Mode และรูปแบบสุดท้ายที่ให้จดุ อ้างอิงอยูท่ ี่มือจับเรียกว่า Tool Mode โดยในการ
สั่งงานสามารถปรับรู ปแบบการตัง้ ค่าพืน้ ฐานได้ทงั้ ความเร็วในการเคลื่อนที่ ระยะการเคลื่อนที่ต่อ 1 ก้าว (Step) โดย
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รู ปแบบวิธีการสั่งงานทัง้ หมดตาม Table 1 ซึ่งจากกลุม่ คาสั่งพืน้ ฐานจะถูกนาไปใช้ในการทาป้ายคาสั่งในการทางานที่ไม่
ซับซ้อนและสามารถใช้งานได้ง่ายกับผูใ้ ช้งาน
Table 1 Command functions of robot arm
Mode
Command Functions
Joint Mode

Rotation(Joint,Step)

Descriptions

Control motor to rotate by step value. (If Value < 0; rotate = CCW)

World Mode WorldX(Step)

Move wrist along X axis by step value. ((If Value < 0; Move backward)

WorldY(Step)

Move wrist along Y axis by step value. ((If Value < 0; Move backward)

WorldZ(Step)

Move wrist along Z axis by step value. ((If Value < 0; Move backward)

WorldYaw(Step)

Rotate wrist in Yall axis by step value. ((If Value < 0; rotate = CCW)

WorldRoll(Step)

Rotate wrist in Roll axis by step value. ((If Value < 0; rotate = CCW)

Pick(), Place()

Pick and place object.

SetSpeed(Speed)

Set speed from point A to B. Value is between 1 – 100%

SetStep(Step)

Set distance of one step. Value is between 1 – 10% of max distance

Capture()

Save all position of motor.

Config etc.

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ป้ายคาสัง่ Apriltag
การใช้งานคาสั่ง Apriltag จะอยู่ในรู ปของแผ่น ป้ายที่ค่ า สั่ง 1 คาสั่งสามารถสั่งการวัตถุได้ทัน ทีห รือ คื อ การ
ประกอบไปด้วยตัวแปรทัง้ หมดที่ตอ้ งการในการสั่งงานพร้อมแล้วสาหรับการสั่งงานโดยการประยุกต์มาจากฟั งก์ชนั การ
สั่งงานพืน้ ฐานใน Table 1 โดยรหัสแผ่นป้ายมีได้ทงั้ สิน้ 587 รหัสเมื่อนาไปสร้างแล้วออกแบบตามกลุม่ คาสั่งแล้วในกลุ่ม
Joint Mode เป็ นการสั่งให้มอเตอร์ใดๆเคลือ่ นที่ไปข้างหน้า และข้างหลังทัง้ หมด 3 ระดับคือระดับ L 1 เปอร์เซ็นต์ของระยะ
ทัง้ หมดระดับ M 5 เปอร์เซ็นต์ของระยะทัง้ หมด และระดับ H 10 เปอร์เซ็นต์ของระยะทัง้ หมด และในกลุ่ม World Mode
เป็ นการสั่งงานให้ปลายข้อมือเคลื่อนที่ ไปยังต่าแหน่งต่างๆ บนปริภูมิที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ฐานของหุ่นยนต์โดยระยะ
เคลื่อนที่ในแนวแกนต่างๆสามารถเคลื่อนที่ได้ 3 ระดับคือ 1, 5 และ10 เซนติเมตร และในการหมุนอยู่ที่ 1, 5 และ 10
เปอร์เซ็นต์ของการหมุนในทิศต่างๆ และในคาสั่งอื่นๆเพื่อใช้ประกอบวิธีการควบคุมคื อคาสั่งจดจาตาแหน่งที่ห่นุ ยนต์อยู่
เพื่อทาให้สามารถกลับมายังที่เดิมได้โดยบันทึกใส่แผ่นป้ายรหัสที่มีอยู่และสามารถทาเป็ นการวนรอบการทางานของแขน
กลได้โดยตัวอย่างแผ่นป้ายด้านหนึง่ เป็ นสัญลักษณ์คาสั่ง และด้านตรงข้ามเป็ นรหัส Apriltag โดยตัวอย่างแผ่นป้ายเป็ นดัง
Fig. 4 และ Fig. 5
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Fig. 4 Example command card for control robot

Fig. 5 Front view and back view of command card
วิธีการสัง่ งานหุ่นยนต์
การสั่งงานทาโดยการป้อนคาสั่งสองรู ปแบบคือคาสั่งที่สามารถตอบสนองได้ทนั ที และคาสั่งที่มีการป้อนคาสั่ง
และทาอย่างต่อเนื่องเป็ นชุดคาสั่งโดยมีแผ่นป้ายเสริมในการจดจาคาสั่งคือแผ่นป้ายเริม่ บันทึก และจบในการสั่งเริม่ ทางาน
โดยสามารถแยกบันทึกเป็ นฟั งก์ชันได้โดยใช้แผ่นป้ ายเริ่มบันทึกฟั งก์ชนั ในการสั่งงาน และจบเพื่อบันทึกฟั งก์ชันในการ
ทางานโดยแสดงวิธีการออกเป็ นรายละเอียดตาม Fig 6

Fig. 6 Command flow
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ประสิทธิภาพในการทางานของหุ่นยนต์
การรับคาสั่งแต่ละคาสั่งจะใช้เวลาในการรับที่ 1 วินาทีตอ่ คาสั่งเพื่อให้สามารถรับคาสั่งได้ถกู ต้อง 100 เปอร์เซ็นต์
โดยการทางานหลังจากได้รบั คาสั่งแล้วนัน้ จะใช้เวลาในการแสดงผลตัง้ แต่ 1 วินาทีไปจนถึง 2 วินาทีต่อคาสั่ง ขึน้ อยู่กบั
ระยะทางในการเคลือ่ นที่ และเป็ นการลดแรงที่เกิดขึน้ จากการเคลือ่ นที่ของแขนเพื่อป้องกัน โดยในการเคลือ่ นที่นนั้ การขยับ
ของแต่ละมอเตอร์สามารถทาได้ถูกต้องตามการสั่งงาน และในส่วนของการเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ตอ้ งการนัน้ จะมีความ
คลาดเคลือ่ นอันเกิดมาจากนา้ หนักที่สง่ ไปยังแต่ละมอเตอร์ ทาให้มมุ ของมอเตอร์ชยับไปในช่วงบวกลบไม่เกิน 5 องศาตาม
ผลกระทบจากนา้ หนัก และเมื่อวัดจากจุดปลายทาให้เคลือ่ นจากจุดเป้าหมายที่ 1 ถึง 2 เซนติเมตร ซึง่ สรุปได้วา่ การทางาน
ของแขนกลนัน้ มีความเที่ยงตรงที่สงู
สรุ ป
วิธีการโปรแกรมแบบจับต้องได้โดยการอ่านรหัสจาก Apriltag สามารถควบคุมได้ทงั้ แบบ 1 มอเตอร์ และการ
ควบคุมการเคลื่อนที่โดยใช้จุดอ้างอิงเป็ นตัวบอกการเคลื่อนที่เพื่อขยับมอเตอร์หลายๆตัวพร้อมกันซึ่งความแม่นยาในการ
อ่านเป็ นไปได้อย่างถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ และมีการคลาดเคลื่อนจากเป้าหมายที่ต่าโดยการควบคุมสามารถทาได้ใน
รูปแบบที่ไม่จาเป็ นต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และสามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้ฟังก์ชนั คาสั่งในการสร้างการทางานในรูปแบบ
ต่างได้เช่นกัน และการโปรแกรมหุน่ ยนต์แบบจับต้องได้สามารถเรียนรูง้ ่ายเพราะการสั่งงานสามารถตอบสนองกันได้อย่าง
ชัดเจน เห็นได้ถึงการผิดพลาดของคาสั่งที่ใช้ควบคุมหุ่นยนต์แขนกลทาให้สามารถเรียนรู ก้ ารสั่งงาน และข้อจากัดในการ
ทางานของหุ่นยนต์ได้โดยไม่จาเป็ นต้องมีพืน้ ฐานภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถต่อยอดการใช้งานจากภาษา
โปรแกรมแบบจับต้องได้ไปสูก่ ารโปรแกรมด้วยภาษาแบบอักขระเนื่องจากภาษาที่ใช้ในการโปรแกรมหุ่นยนต์คือภาษาไพทอนที่มีการสอนเป็ นทั่วไปในการศึกษาภาคบังคับในไทย โดยเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจยั อื่นๆการนาแขนกลมาใช้เป็ นการ
ทาให้การสั่งงานเป็ นรูปแบบที่สามารถทาได้ซบั ซ้อนขึน้ มากกว่าการสั่งงานการเคลือ่ นที่ของหุน่ ยนต์เพราะรูปแบบทิศทางที่
หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ไปได้มีสงู กว่า โดยความง่ายในการสั่งงานยังคงลักษณะที่สามารถสั่งงานได้ง่ายเหมือนง่ายวิจยั
อื่นที่สอื่ ที่เข้าใจได้ง่ายในการสั่งงาน
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บทคัดย่อ
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งมีความจาเป็ นต้องปรับตารางเวลาทางาน และการใช้งานอาคารตาม
นโยบายสาธารณสุข ทาให้เกิดผลกระทบต่อความผันแปรต้นทุน และความคุม้ ค่าของการพัฒนาโครงการเป็ นอาคารเขียว
งานวิจยั นีจ้ ึงนาเสนอแบบจาลองการพยากรณ์ตน้ ทุนของโครงการอาคารเขียว เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนก่อสร้างอาคาร
สานักงานของกรุ งเทพมหานคร ต้นทุนที่พิจารณาเป็ นผลรวมของ ค่าก่อสร้างอาคาร ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเป็ นอาคารเขียว
และค่าสาธารณูปโภค แบบจาลองที่วิเคราะห์มี 3 กรณี คือ แบบจาลองสานักงานธรรมดาที่ไม่ใช่อาคารเขียว แบบจาลอง
สานักงานอาคารเขียวระดับ Certified และ Platinum การวิเคราะห์ได้พิจารณาปรับตารางงานแบบยืดหยุ่นให้ผนั แปรตัง้ แต่
การใช้งานอาคารแบบที่ให้บริการประชาชนออนไลน์จนถึงแบบที่ให้บริการประชาชนในสถานการณ์ปกติ ผลงานวิจยั พบว่า
สภาวการณ์ใช้งานอาคารที่นอ้ ยลง ส่งผลให้การลงทุนโครงการอาคารเขียวมีความเสี่ยงต่อความไม่คมุ้ ค่า เนื่องจากต้นทุนใน
การพัฒนาอาคารเขียวในระดับมาตรฐานที่สงู ขึน้ จะมีมลู ค่าสูงกว่าการประหยัดได้ของค่าสาธารณูปโภคสาหรับโครงการลงทุน
ที่มีอายุ 20 ปี ดังนัน้ แผนการลงทุนควรกาหนดแผนระยะสัน้ กลาง และยาวให้สอดรับกับแผนการใช้งานอาคารภายใต้
สภาวการณ์ที่ผนั แปร จนสามารถพัฒนาเป็ นอาคารเขียวได้
คาสาคัญ: การลงทุน, สานักงาน, อาคารเขียว
Abstract
Flexible work arrangement and building use during COVID-19 affect the cost and break-even of green
building investment. This research proposed cost forecasting simulation in green building project considering flexible
work arrangement of Bangkok office building. According to the analysis, three main cost items of construction cost,
the investment of green building project and operating cost are simulated into the three models including the existing
office building (not green building), the “Certified” green building, and the “Platinum” green building. Wide ranges of
the flexible work arrangement from the full online working to the full-time office work are analyzed. The forecasting
simulations of 20-years service life show that the investment of improving building to the high level of Green standard
is high risk since the project cost of the high-level standard cannot be covered by its saving of operating cost.
Therefore, the green building design and planning during uncertain condition should be classified into short-,
medium-, and long-term plan until the situation improves.
Keywords: Green building, Investment, Office building
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คานา
อาคารเขียวเป็ นอาคารที่ประหยัดพลังงาน ประหยัดการใช้นา้ ใช้วสั ดุก่อสร้างที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้
ผูใ้ ช้อาคารมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขนึ ้ มีประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึน้ และเกิดการเจ็บป่ วยหรือขาดงานลดลง อาคารเขียว
จึงเป็ นอาคารที่มีความรับผิดชอบในการรักษาสิง่ แวดล้อมและใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุอาคาร แต่
การดาเนินการตามมาตรฐานอาคารเขียวต้องเพิ่มเงินลงทุนในการก่อสร้าง หรือมีค่าใช้จ่ายในการออกแบบ และการ
ก่อสร้างที่เพิ่มขึน้ กมลทิพย์ (2556)
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580 มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้ประเทศมีความมั่นคงมั่นคั่ง ยั่งยืน เป็ น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง ซึ่งกรุ งเทพมหานคร สามารถถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบตั ิดว้ ยการจัดทาแผนพัฒนากรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2561–2580 ให้มีความสอดคล้องและ
เชื่ อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชี วิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
สนับสนุนให้สร้างอาคารสานักงานต่างๆในลักษณะอาคารเขียว แต่ในยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ ส่งผลให้กรุ งเทพมหานครต้องพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
ให้บริการประชาชน ลดจานวนบุคลากร สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล (2560) จึงทาให้ในอนาคตบุคลากรผูใ้ ห้บริการ
ภาครัฐ และประชาชนผูท้ ี่มาใช้บริการอาคารสานักงานต่างๆจะมีจานวนที่ลดลง ประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19 ปี พ.ศ.2562–2564 ต้อ งจั ด ตารางเวลาท างาน และการใช้ง านอาคารตามนโยบายสาธารณสุ ข ตามค าสั่ง
กรุงเทพมหานครที่ กท 0303/ว 191 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรือ่ งการปฏิบตั ิงานที่บา้ นและเหลือ่ มเวลาปฏิบตั ิงานเพื่อ
รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ จึงทาให้เกิดความไม่แน่นอนของปริมาณผูใ้ ช้อาคาร ซึง่ เป็ นปั จจัยที่สง่ ผล
ต่อต้นทุน และความคุม้ ค่าในการลงทุนการก่อสร้างสานักงานอาคารเขียวของกรุงเทพมหานคร
การออกแบบอาคารสานักงานในรู ปแบบอาคารเขียว อาจไม่คมุ้ ค่าต่อการลงทุนในระยะสัน้ ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้อง
จาลองพฤติกรรมการลงทุนการก่อสร้างอาคารเขียวในระยะยาว ประกอบกับภายใต้สถานการณ์จาลองความไม่แน่นอน
ของปริมาณผูใ้ ช้อาคาร แล้วจึงเปรียบเทียบความคุม้ ค่าในการลงทุนตลอดอายุอาคาร ซึ่งจะช่วยให้การลงทุนของภาครัฐ
เกิดประโยชน์สงู สุด งานวิจยั นีจ้ ึงสร้างแบบจาลองการพยากรณ์ตน้ ทุนของโครงการอาคารเขียว โดยวิเคราะห์รูปแบบการ
ลงทุน การก่อ สร้า งอาคารสานักงาน 8 ชั้น ของสานักงานออกแบบ สานัก การโยธา กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ง เป็ นอาคาร
สานักงานธรรมดา พืน้ ที่ใช้สอย ประมาณ 8,200 ตร.ม.ในบริเวณพืน้ ที่ศนู ย์ก่อสร้างและบูรณะ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
ซึ่งใช้เป็ นอาคารทางานและทดสอบวัสดุ ให้กับศูนย์เครื่องมือกล, ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน, กลุ่มงานวิเคราะห์วิจยั ,
และกลุม่ งานตกแต่ง สังกัดสานักการโยธา กรุ งเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561–2564
อายุการใช้งาน 20 ปี เริม่ ใช้งาน ปี พ.ศ. 2565–2585
ทัง้ นีก้ ารเลือกอาคารสานักงานของสานักการโยธา กรุ งเทพมหานคร เป็ นตัวแทนในการศึกษา เนื่องจากเป็ น
หน่วยงานที่มีกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเป็ นอาคารอัจ ฉริยะ (Smart Building) ซึ่งเป็ นหนึ่งในแปดหมวด
องค์ประกอบของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่อาศัยประโยชน์จากหลักการธรรมชาติรว่ มกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพื่ออานวยความสะดวก พร้อมลดการใช้พลังงาน ลดปั ญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์การประเมินความ
ยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สาหรับเมืองอัจฉริยะของสถาบันอาคารเขียวไทย (2561) ซึ่งสามารถนาไปใช้เป็ น
ต้นแบบในการพัฒนาอาคารของจังหวัดต่างๆ และหน่วยงานท้องถิ่ นได้ต่อไป โดยพิจารณาต้นทุนที่เป็ นผลรวมของ
ค่าใช้จ่ายตลอดทัง้ วัฏจักรชี วิตของอาคาร ในรู ปของมูลค่าปั จจุบันสุทธิ ประกอบด้ว ยต้นทุนค่าก่อ สร้างอาคาร และ
ค่าใช้จ่ายของการพัฒนาเป็ นอาคารเขียวตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย และค่าสาธารณูปโภค แบบจาลองที่พฒ
ั นาขึน้
แบ่งเป็ น 3 กรณี คือ แบบจาลองสาหรับอาคารสานักงานธรรมดาที่ไม่ใช่อาคารเขียว แบบจาลองสาหรับสานักงานอาคาร
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เขียวระดับ Certified และแบบจาลองสาหรับสานักงานอาคารเขียวระดับ Platinum และพิจารณาปรับการจัดตารางงาน
แบบยืดหยุ่น ให้มีความผันแปรตัง้ แต่การใช้งานแบบการให้บริการประชาชนออนไลน์ ไปจนถึงการใช้งานแบบให้บริการ
ประชาชนในสถานการณ์ปกติ แล้วประเมินรูปแบบอาคารสานักงานที่มีความคุม้ ค่าในการลงทุน
อุปกรณ์และวิธีการ
การพัฒนาแบบจาลองการพยากรณ์ตน้ ทุนโครงการอาคารเขียว และการวิเคราะห์ความคุม้ ทุน ใช้การวิเคราะห์
ความน่าจะเป็ นของมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของโครงการ และแผนภูมิตน้ ไม้ (Decision Tree) ของความน่าจะเป็ นของการผัน
แปรในการใช้งานอาคารเขียว จากการจัดตารางงานภายใต้สถานการณ์ตา่ งๆ
Literature Review

Normal Office (S1)

Simulate Model of Investment in the Construction Office Building

Certified Green Office (S2)

Anticipate Volume of Building Occupants
- Scenario 1 : Normal Circumstance Public Service (Normal)
- Scenario 2 : 50% Online Public Service (Lower)
- Scenario 3 : 100% Online Public Service (Lowest)

Platinum Green Office (S3)

Assess return on investment over 20 years

Scenario 1 (E1)

S1

S2

S3

Scenario 2 (E2)

S1

S2

S3

Scenario 3 (E3)

S1

S2

S3

Analyze the probability of building occupant volume (Decision Tree Model)
Summary and Suggestion

Fig. 1 Simulation modeling and analysis
1. ทบทวนเอกสาร ประกอบด้วย การออกแบบอาคารสานักงานปกติอาคารธรรมดา และการออกแบบสานักงาน
อาคารเขียวตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย (TREES) ซึ่งจะใกล้เคียงกับมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (LEED) มี 8
หมวดหลัก ได้แก่ 1. การบริหารจัดการโครงการ 2. ผังบริเวณและภูมิทศั น์ 3. การประหยัดนา้ 4. พลังงานและบรรยากาศ
5. วัส ดุแ ละทรัพ ยากรในการก่ อ สร้า ง 6. คุณ ภาพของสภาวะแวดล้อ มภายในอาคาร 7. การป้ อ งกัน ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และ 8. นวัตกรรม ลักษณะการประเมินประกอบด้วย 2 กลุม่ กลุม่ แรกคือหัวข้อบังคับ 9 ข้อ ซึ่งต้องผ่านการ
ประเมินทุกหัวข้อ หากไม่ผ่านเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึง่ ในกลุม่ นีจ้ ะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ และกลุม่ ที่สองประเมินใน 8 หมวดหลัก
คะแนนรวม 85 คะแนน ซึง่ จะกาหนดคะแนนในแต่ละหัวข้อให้มีคา่ มากน้อยต่างกันตามลาดับความสาคัญ การทาคะแนน
ได้มากน้อยจะได้รบั รางวัลที่ตา่ งกัน 4 ระดับ ดังต่อไปนี ้
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Table 1 Award level of the thai green building institute
Level
Point
Platinum
61 up
Gold
46 – 60
Silver
38 – 45
Certified
30 – 37
ที่มา: คูม่ ือสาหรับเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิง่ แวดล้อมไทย สถาบันอาคารเขียวไทย (2555)
การวิเคราะห์ตน้ ทุนตลอดอายุอาคาร (Life Cycle Cost Analysis, LCCA) ด้วยการแปลงค่าใช้จ่ายในเวลาที่
แตกต่างกันเป็ นมูลค่าปั จจุบนั (Present Value) ต้นทุนตลอดอายุอาคาร ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ครัง้ เดียว เช่น ค่า
ลงทุนครัง้ แรก (Initial Investment Cost) ค่าซ่อม (Present Value Repair Cost) ค่ากาจัด (Preset Value Residual Less
Disposal Cost) และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ประจาปี ดว้ ยปริมาณทีใ่ กล้เคียงกันในแต่ละปี เช่น ค่าใช้งาน (Present Value
Operating Cost) ค่าบารุงรักษา (Present Value Maintenance Cost) และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ประจาปี ดว้ ยปริมาณที่
เปลีย่ นแปลงไปในแต่ละปี เช่น ค่าไฟฟ้าที่มีการปรับราคาขึน้ ทุกปี (Present Value Energy Cost) ชนิกานต์ (2558)
หลักเกณฑ์การตัดสินใจว่าโครงการที่พิจารณามีความเหมาะสมคุม้ ค่าแก่การลงทุน มีหลายแบบ ซึ่งจะอาศัย
ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ของโครงการเป็ นหลัก ผลการวิเคราะห์จะพิจารณาว่าผลประโยชน์มากกว่าหรือ
น้อยกว่าค่าใช้จ่าย ได้แก่ มูลค่าปั จจุบันสุทธิ ของโครงการ (Net Present Value: NPV) อัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการ (Internal Rate of Return: IRR) อัตราส่วนผลประโยชน์ตอ่ ทุน (Benefit – cost ratio: BCR) และระยะเวลาคืนทุน
ของโครงการ (Payback Period) หฤทัย (2550)
อัตราคิดลดเป็ นอัตราตอบแทนที่จะได้รบั จากการเสียโอกาสที่จะนาเงินไปลงทุนในโครงการอื่น สาหรับกรณีที่
ธนาคารโลกให้ความช่วยเหลือประเทศกาลังพัฒนา กาหนดอัตราคิดลดที่รอ้ ยละ 12 ต่อปี ธนาคารโลก (2008)
2. นาผลการศึกษามาสร้างแบบจาลองอาคาร 3 กรณี ดังนี ้

1) Normal Office (S1)
2) Certified Green Office (S2)
Fig. 2 Model of investment in the construction office building

3) Platinum Green Office (S3)

2.1 อาคารสานักงานธรรมดา (S1) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 ชัน้
2.2 สานักงานอาคารเขียวระดับ Certified (S2) ปรับปรุงเพิ่มเติมจากอาคารธรรมดา (S1) ดังนี ้
ระบบไฟฟ้า 1. การปิ ด-เปิ ดของหลอดไฟที่อยูร่ มิ หน้าต่าง 2. มาตรวัดไฟฟ้าย่อยแยกตามประเภทใช้งาน
ระบบปรับอากาศ 1. ประสิทธิภาพพลังงานของระบบปรับอากาศ 2. การออกแบบห้องที่มีมลพิษให้มีความดันเป็ นลบ
ระบบสุขาภิบาล 1. มาตรวัดนา้ ประจาอาคาร 2. มาตรวัดนา้ ย่อยประจาอาคาร
2.3 สานักงานอาคารเขียวระดับ Platinum (S3) ดังนี ้
ระบบไฟฟ้า 1. การปิ ด-เปิ ดของหลอดไฟที่อยูร่ มิ หน้าต่าง 2. มาตรวัดไฟฟ้าย่อยแยกตามประเภทใช้งาน
3. การควบคุมการปิ ด-เปิ ดของโคม แบ่งเป็ น 3 ระดับ 4. การควบคุมความส่องสว่างโดยใช้ระบบอัตโนมัติ (Sensor)
ระบบปรับอากาศ 1. ประสิทธิภาพพลังงานของระบบปรับอากาศ 2. การออกแบบห้องที่มีมลพิษให้มีความดัน
เป็ นลบ 3. ประสิทธิภาพแผ่นกรองอากาศ 4.การใช้ระบบ UVGI
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ระบบระบายอากาศ 1. อัตราการระบายอากาศ 2. การใช้ระบบตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Sensor)
ควบคุมปริมาณอากาศนาเข้า 3. ระบบเติมอากาศแบบอิสระและประหยัดพลังงาน
ระบบจัดการพลังงาน 1. ระบบควบคุมอัตโนมัติ (BMS)
ระบบสุขาภิบาล 1. มาตรวัดนา้ ประจาอาคาร 2. มาตรวัดนา้ ย่อยประจาอาคาร 3. เก็บนา้ ฝนเพื่อใช้งานเป็ น
ปริมาตรร้อยละ 5 3.1บ่อและท่อรวบรวมนา้ ฝน 3.2 เครือ่ งสูบนา้ รดนา้ ต้นไม้และสายส่งนา้
3. รวบรวมข้อมูล และประเมินค่าใช้จ่ายตลอดทัง้ วัฏจักรชีวิตของอาคารทัง้ 3 กรณี คือ 1) สานักงานอาคาร
ธรรมดา 2) สานักงานอาคารเขียวระดับ Certified และ 3) สานักงานอาคารเขียวระดับ Platinum ได้แก่
3.1 ค่ า ก่ อ สร้า งตั ว อาคารส านั ก งาน ถอดปริ ม าณวั ส ดุ ก่ อ สร้า ง หาค่ า ก่ อ สร้า ง โด ยราคาอ้า งอิ ง จาก
กรมบัญชีกลาง: บัญชีคา่ ก่อสร้างและค่าแรง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
3.2 ค่าลงทุนองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อให้ได้เกณฑ์อาคารเขียวระดับ Certified และระดับ Platinum
3.3 ประเมินค่าใช้จ่ายของอาคาร ได้แก่ ค่าไฟฟ้า และค่านา้ เป็ นระยะเวลา 20 ปี แล้วแปลงเป็ นมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ
ของโครงการ (Net Present Value: NPV) ด้วยอัตราคิดลดร้อยละ 12 ได้คา่ ใช้จ่ายตลอดทัง้ วัฏจักรชีวิตของอาคาร ดังนี ้
Table 2 Net present value of life cycle cost office building 3 office cases

3.4 จากการออกแบบอาคารสานักงานรองรับปริมาณผูใ้ ช้อาคารในปั จจุบนั และคาดการณ์ปริมาณผูใ้ ช้อาคาร
สานักงานที่มีแนวโน้มที่จะลดลงเนื่องจากการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการทางานของภาครัฐ การลดจานวนบุคลากร และ
ปรับ ปรุ ง ให้บ ริก ารประชาชนออนไลน์ ประกอบกับ สถานการณ์แ พร่ร ะบาดโควิด -19 ปี พ .ศ. 2562 – 2564 ต้อ งจัด
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ตารางเวลาทางาน และการใช้งานอาคารตามนโยบายสาธารณสุข พิจารณาปรับการจัดตารางงานแบบยืดหยุน่ ให้มีความ
ผันแปรตัง้ แต่การใช้งานแบบการให้บริการประชาชนออนไลน์ ไปจนถึงการใช้งานแบบให้บริการประชาชนในสถานการณ์
ปกติ ทาให้เกิดความไม่แน่นอนของปริมาณผูใ้ ช้อาคาร จึงได้ทาการจาลองสถานการณ์ปริมาณผูใ้ ช้อาคาร ดังนี ้
1. สถานการณ์ที่ 1 กรณีปกติ ปริมาณผูใ้ ช้อาคารตามที่คาดการณ์ (Event 1: E1)
2. สถานการณ์ที่ 2 กรณีให้บริการประชาชนออนไลน์รอ้ ยละ 50 ปริมาณผูใ้ ช้อาคารลดลง (Event 2: E2)
3. สถานการณ์ที่ 3 กรณีให้บริการประชาชนออนไลน์รอ้ ยละ 100 ปริมาณผูใ้ ช้อาคารลดต่าที่สดุ (Event 3: E3) ซึ่งเป็ นค่าต่า
ที่สดุ ที่หน่วยงานราชการในสังกัดสานักการโยธา กรุ งเทพมหานครยังคงสามารถให้บริการประชาชนได้ จากข้อมูลจริงในช่วง
สถานการณ์โรคระบาด พ.ศ.2564 เมื่อปริมาณผูใ้ ช้อาคารเกิดการเปลี่ยนแปลง ทาให้คา่ ใช้จ่ายของอาคาร ได้แก่ ค่าไฟฟ้า และ
ค่านา้ ระยะเวลา 20 ปี ลดลง ส่งผลให้มลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของอาคารสานักงาน สถานการณ์ที่ 2 และ 3 เปลีย่ นแปลง ดังนี ้
Table 3 Net present value 3 office cases vary in occupants’ volume
Occupants Volume
Case
Normal Office
S1
Certified Green Office S2
Platinum Green Office S3

Normal E1
NPV
406,368,686
409,353,328
439,471,970

Lower E2
NPV
361,942,256
374,651,106
405,900,603

Lowest E3
NPV
339,729,041
357,299,995
389,114,919

4. วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครือ่ งมือความน่าจะเป็ นทางสถิติ โดยใช้แบบจาลองการวิเคราะห์การตัดสินใจ (Decision
Analysis Model) ด้วยการสร้างแบบจาลองแผนภูมิตน้ ไม้ (Decision Tree Model) เริ่มจากนามูลค่าปั จจุบันสุทธิ ของ
อาคารสานักงานที่ได้จากการคานวณโดยจาลองสถานการณ์ปริมาณผูใ้ ช้อาคาร ระดับ ปกติ ลดลง และลดต่าที่สดุ มาทา
การทดลอง โดยใช้ค่าความน่าจะเป็ นแบบสุม่ จากการกระจายตัวปกติ (Normal Distribution) ดัง Table 4 ทาการทดลอง
ครัง้ ที่ 1 ด้วยแบบจาลองแผนภูมิตน้ ไม้ได้ผลการทดลอง ดัง Fig. 3 ทาการทดลอง 10 ครัง้ ได้มูลค่าปั จจุบันสุทธิ ของ
ค่า ใช้จ่ ายทั้งหมดของอาคารสานัก งาน ดัง Table 5 จากการพิ จ ารณาความคุม้ ทุนของโครงการลงทุน ของรัฐบาลที่
ก าหนดให้ใช้อัตราคิดลดร้อ ยละ12 แล้ว ได้ท ดลองผัน แปรอัตราคิด ลดร้อ ยละ 8, 10 และ 14 เพิ่ ม เติ ม พบว่าอาคาร
สานักงานธรรมดาที่ไม่ใช่อาคารเขียวยังมีความคุม้ ค่าเป็ นลาดับแรก ดัง Table 6
5. สรุ ปผลและเสนอแนะ ตัดสินใจเลือกการลงทุนก่อสร้างสานักงานอาคารเขียวการที่เหมาะสม พิจารณาความ
คุม้ ค่าในการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐ จากตัวชีว้ ดั การลงทุนแบบปรับค่าของเวลาเป็ นหลัก โดยใช้มลู ค่า
ปั จจุบนั สุทธิ (NPV) เป็ นเกณฑ์การตัดสินใจ ในงานวิจยั นีพ้ ิจารณาจากค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เป็ นมูลค่าปั จจุบนั สุทธิที่ต่าสุด
Table 4 Random probability
Table 5 Net present value of total expense
Try
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Net presentมูลvalue
building
total expenses
ค่าปัจจุofบนoffice
ั สุทธิ (NPV)
ของอาคารส
านักงาน
Normal
Certified
Platinum
S2
S3
S1
1
363,052,917
375,518,662
406,739,887
2
366,384,899
378,121,328
409,257,740
3
359,720,935
372,915,995
404,222,034
4
348,614,327
364,240,439
395,829,193
5
378,602,167
387,664,439
418,489,866
6
396,372,739
401,545,328
431,918,412
7
377,491,507
386,796,884
417,650,581
8
397,483,400
402,412,884
432,757,697
9
359,720,935
372,915,995
404,222,035
10
351,946,309
366,843,106
398,347,045
Average 369,939,013
380,897,506
411,943,449

Random Probability
1 (E1)
2 (E2)
3 (E3)
0.05
0.9
0.05
0.3
0.3
0.4
0.25
0.15
0.6
0.05
0.25
0.7
0.5
0.25
0.25
0.8
0.15
0.05
0.45
0.35
0.2
0.85
0.05
0.1
0.05
0.75
0.2
0.1
0.25
0.65

Try
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Fig. 3 Decision tree models 1ST try
Table 6 Average net present value of total expenses

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการทดลอง
ผลงานวิจัยนีไ้ ด้แบบทางเลือกการลงทุนก่อสร้างสานักงาน 3 แบบ คือ สานักงานอาคารธรรมดา สานักงาน
อาคารเขียวระดับ Certified และระดับ Platinum ตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย และวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดทัง้ วัฏจักร
ชีวิตของอาคารสานักงาน ระยะเวลา 20 ปี แปลงเป็ นมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของโครงการด้วยอัตราคิดลด ร้อยละ 12 และได้
จาลองสถานการณ์ปริมาณผูใ้ ช้อาคาร 3 สถานการณ์ คือ ปริมาณปกติตามการออกแบบอาคารสานักงาน ปริมาณผูใ้ ช้
อาคารลดลงกรณีให้บริการประชาชนออนไลน์รอ้ ยละ 50 และร้อยละ 100 เมื่อปริมาณผูใ้ ช้อาคารลดลงจากคาดการณ์
ส่งผลให้ค่าสาธารณูปโภคของอาคาร ได้แก่ ค่าไฟฟ้า และค่านา้ ระยะเวลา 20 ปี ลดลงด้วย ได้ค่าใช้จ่ายตลอดทัง้ วัฏจักร
ชีวิตของอาคารสานักงาน 3 แบบ ดังแสดงใน Table 3 ภายใต้สภาวการณ์ความผันแปรของปริมาณผูใ้ ช้อาคาร จึงต้อง
วิเคราะห์ความน่าจะเป็ นในทางสถิติ แบบสุม่ 10 ครัง้ ด้วยแบบจาลองแผนภูมิตน้ ไม้ ได้มลู ค่าปั จจุบนั สุทธิเฉลีย่ ของอาคาร
สานัก งาน ดัง Table 5 เมื่ อ ผัน แปรอัต ราคิ ด ลด ร้อ ยละ 8, 10, และ 14 เพิ่ ม เติ ม พบว่า สานัก งานอาคารเขีย วระดับ
Platinum มีค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เป็ นมูลค่าปั จจุบนั สุทธิที่สงู สุด รองลงมาเป็ นสานักงานอาคารเขียวระดับ Certified และ
สานักงานอาคารธรรมดา มีคา่ ใช้จ่ายโดยรวมที่เป็ นมูลค่าปั จจุบนั สุทธิที่ต่าสุด
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วิจารณ์ผลการทดลอง
ปริมาณผูใ้ ช้อาคารที่แปรผันเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อการวิเคราะห์การลงทุนของโครงการ หากคาดการณ์ปริมาณ
ผูใ้ ช้อาคารได้หลายสถานการณ์ และนามาหาความน่าจะเป็ น จะได้ปริมาณผูใ้ ช้อาคารใกล้เคียงกับความจริงมากขึน้ การ
วิเคราะห์โครงการภายใต้ความเสี่ยงและตัวแปรความไม่แน่นอน ที่เป็ นปริมาณผูใ้ ช้อาคาร ซึ่งนามาวิเคราะห์ทางการเงิน
เป็ นค่าใช้จ่าย คือ ค่าไฟฟ้า และค่านา้ และใช้การแทนค่าร้อยละความน่าจะเป็ นที่กาหนดนา้ หนักโดยผูว้ ิจยั แบบสุม่ (Trial
and error) การทดลอง 10 ครัง้ จากการกระจายตัวปกติ ซึ่งการประยุกต์ใช้แบบจาลองภายใต้สถานการณ์ความผันแปร
ของตัวแปรอื่นๆ อาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนการกระจายตัวของตัวแปรสุม่ ให้มีความแตกต่างกันออกไปเพื่อให้สอดรับ
กับสถานการณ์ความผันแปรต่างๆได้เหมาะสมยิ่งขึน้ เพื่อผลที่แม่นยาขึน้
สรุ ป
งานวิจยั นีไ้ ด้นาเสนอแบบจาลองการพยากรณ์ตน้ ทุนของโครงการอาคารเขียว โดยพิจารณาปรับการจัดตาราง
งานแบบยืดหยุน่ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ให้มีความผันแปรตัง้ แต่การใช้งานแบบการให้บริการประชาชนออนไลน์ ไป
จนถึงการใช้งานแบบให้บริการประชาชนในสถานการณ์ปกติ ผลการวิเคราะห์แบบจาลองต้นทุนแสดงให้เห็นว่า ภายใต้
สถานการณ์โควิด-19 หรือสภาวการณ์อื่นๆที่มีการใช้งานอาคารน้อยลง จะมีผลให้การลงทุนในโครงการพัฒนาอาคารเขียว
มีความเสี่ยงต่อความไม่คมุ้ ค่า ทัง้ นีเ้ นื่องมาจากต้นทุนในการพัฒนาเป็ นอาคารเขียวในระดับมาตรฐานที่สงู ขึน้ จะมีมลู ค่า
สูงกว่า การประหยัดได้ของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของอาคารสาหรับโครงการที่มีอายุ 20 ปี ดังนัน้ ผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการอาคารเขียวจึงต้องพิจารณาแผนการลงทุนให้สอดรับกับแผนการใช้งานอาคารภายใต้สภาวการณ์ที่ผนั แปร โดย
อาจแบ่งการลงทุนเป็ นระยะสัน้ กลาง และยาว ไปจนกว่าจะสามารถพัฒนาเป็ นอาคารเขียวได้อย่างสมบูรณ์
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีส้ าเร็จได้ดว้ ยการสนับสนุนจากสานักงานออกแบบ สานักการโยธา กรุ งเทพมหานคร, กรมโยธาธิการ
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การประยุกต์ใช้กล้อง 360 องศาควบคุมงานก่อสร้างในสถานการณ์โควิด-19
Application of 360-degree cameras for construction control in the situation of COVID-19
ชนันพัฒน์ อินทร*, มานพ แก้วโมราเจริญ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: chananpat_i@cmu.ac.th.
บทคัดย่อ
งานวิจัยนีศ้ ึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กล้อง 360 องศาควบคุมงานก่อสร้างในสถานการณ์โควิด-19 โดยการเก็บ
ข้อมูลการดาเนินงานในรู ปแบบของภาพถ่ายพาโนรามา 360 องศา จากกล้อง Ricoh theta SC2 ในการควบคุมงาน และ
ทาแบบ สอบถามประเมินความพึงพอใจเฉพาะผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง จากการศึกษาพบว่าการ
ควบคุมงานก่อสร้างผ่านภาพพาโนรามา 360 องศา ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.48 รายการประเมินที่มีคะแนน
การประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด คือ แนวโน้มที่จะนาไปใช้ในอนาคต ค่าเฉลี่ย 4.83 และความสะดวกในการใช้งาน
ค่าเฉลีย่ 4.33 และรายการประเมินที่มีคะแนนการประเมินอยูใ่ นระดับน้อย คือ ตรวจสอบศูนย์เสา ระยะระหว่างเสา ระยะ
รวมทัง้ หมด ค่าเฉลีย่ 2.47
คาสาคัญ: กล้อง 360 องศา, การควบคุมงานก่อสร้าง, โควิด-19
Abstract
This study looks at how 360-degree cameras can be used to control construction in the COVID-19
circumstance. In the construction supervision, gathering operational data in the form of 360-degree panoramic
photographs from the Ricoh theta SC2 camera and completing the satisfaction rating questionnaire exclusively
for those involved in the construction supervision. According to the findings of the research construction
oversight using 360-degree panoramic photographs was high level with an average of 3.48. The assessment
items with the greatest evaluation ratings are future trends with an average of 4 . 8 3 and convenience in
implementing with an average of 4.33, while the assessment items with the low evaluation ratings is examine
the pole's core, distance between poles, total distance with an average of 2.47
Keywords: 360-degree camera, Construction supervision, Covid-19
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คานา
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบนั มีการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด -19 ทาให้รูปแบบแนวทางการปฏิบตั ิตวั ใน
สังคมเปลี่ยนแปลงไป การพบปะพูดคุย การสนทนาเลือกใช้ช่องทางการใช้วิธีออนไลน์มากยิ่งขึน้ เพื่อเป็ นการตระหนักถึง
อัน ตราย การป้อ งกัน และการอยู่ร่ว มกับ โรคไวรัส โควิ ด -19 โดยการน าหลัก การเรื่อ งระยะห่า งทางสัง คมเข้า มาใช้
(Warabamrungkul et al., 2021) การนากล้อง 360 องศามาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างเป็ นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเรื่องการเว้น
ระยะห่างทางสังคม เนื่องจากผูค้ วบคุมงานสามารถติดตาม ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างจากการนาภาพถ่ายพา
โนรามาผนวกกับการถ่ายภาพแบบรายละเอียดสูง เพื่อทาให้เกิดการแสดงภาพสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงแบบ 360 องศา
(Kumpala and Srisamran, 2019) และให้ค วามรู ส้ ึก ราวกับ ถูก ส่ง ไปยัง สถานที่ แ ห่งนั้น (Eiris Pereira and Gheisari,
2019) อี ก ทั้ง ยัง สามารถน ามาประยุก ต์ใ ช้ส าหรับ การฝึ ก อบรมด้า นความปลอดภัย (Eiris et al., 2018) การจ าลอง
สถานการณ์ที่ปลอดภัยและการควบคุมสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เพื่อถ่ายทอดความรู ด้ า้ นความปลอดภัยและเพิ่มการ
ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึน้ (Eiris et al., 2020) และการแสดงภาพสภาพแวดล้อมของงานก่อสร้างที่มีความซับซ้อน
หรือสถานที่ที่อนั ตรายได้ผา่ นการแสดงภาพสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงแบบพาโนรามา 360 องศา (Pereira et al., 2017)
วิธีการ
Determine the area to be studied
Take 360-degree panoramic photos from the Ricoh theta SC2
camera.
Collect data in the control work through the
360 camera.องศา
Design a satisfaction assessment
questionnaire.
Summary, Analysis, and Evaluation
Fig.1 Implement
วิธีการดาเนินงานวิจยั
ขัน้ ตอนที่ 1 กาหนดพืน้ ที่ที่จะทาการศึกษา สถานที่ตงั้ ประเภทของอาคาร และขนาดของโครงการก่อสร้าง โดย
พืน้ ที่ที่ทาการศึกษามีลกั ษณะดังนี ้ การก่อสร้างในส่วนงานวางผังบ้านพักอาศัย คสล. 2 ชัน้ ขนาด 204 ตารางเมตร
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Fig. 2 House
ขัน้ ตอนที่ 2 ถ่ายภาพพาโนรามา 360 องศา จากกล้อง Ricoh theta SC2 เพื่อจับภาพการดาเนินการก่อสร้างใน
ส่วนของงานงานวางผังบ้านพักอาศัย คสล. 2 ชัน้ ขนาด 204 ตารางเมตร
(A)

(B)

(C)

Fig. 3 Pictures have taken from the actual site.
ขัน้ ตอนที่ 3 เก็บข้อมูลในการควบคุมงานจากภาพพาโนรามา 360 องศา โดยการตัง้ กล้อง 360 ตามมุมต่างๆ ที่
ต้อ งการจะถ่ายภาพ จากนัน้ ท าการเก็ บรวบรวมภาพถ่ายตามมุม ต่างๆ ไว้ด ้ว ยกัน เพื่ อ น าไปใช้เป็ น ข้อ มูลในการทา
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในขัน้ ตอนถัดไป
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Fig. 4 360-degree panorama
ขัน้ ตอนที่ 4 ออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ โดยเลือกแบบเจาะจง เฉพาะผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมงานก่อสร้าง ประเมินคุณภาพของงาน ความสามารถในการตรวจสอบงาน ความยุง่ ยากในการใช้งาน และแนวโน้ม
ในการนาไปใช้ในอนาคตจานวน 30 คน ที่มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างไม่ต่ากว่า 3 ปี ซึ่งการประเมินมีเกณฑ์
พิจารณาจานวน 1 ชุดประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ 1. แบบประเมินข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม 2. แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามในการควบคุมงานก่อสร้างผ่านภาพพาโนรามา 360 องศา
ขัน้ ตอนที่ 5 สรุ ป วิเคราะห์ และประเมินผลจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ เมื่อเสร็จสิน้ กระบวนการ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลลัพธ์จากแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั จะทาการเปรียบเทียบข้อมูลและแสดงผลออกมาเป็ นข้อมูลเชิง
ปริมาณ โดยนาคะแนนของแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผลด้วยใช้ วิธีการวิเคราะห์โดยการนาผล สถิ ติ หาค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนามาแปลผลตามระดับความพึงพอใจจากเกณฑ์ประเมิน โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับดังนี ้ ***
ระดับ 5 ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.21 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สดุ
ระดับ 4 ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.41 – 4.20 หมายความว่า ระดับมาก
ระดับ 3 ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.61 – 3.40 หมายความว่า ระดับปานกลาง
ระดับ 2 ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.81 – 2.60 หมายความว่า ระดับน้อย
ระดับ 1 ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.80 – 1.00 หมายความว่า ระดับน้อยที่สดุ
ความกว้างของอันตรภาคชัน้ ของค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 ซึ่งได้ค่ามาจากการคานวณโดยการใช้สมการทางคณิตศาสตร์
(Equation 1) ดังนี ้ (ชัชวาลย์, 2539, หน้า 15)”
ความกว้างของอัตรภาคชัน้ =

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้

(1)

โดยใช้วิธีการวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ ตามสมการ (Equation 2)
x̅ =

∑x

(2)

n
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วิเคราะห์ผลการทดลอง
Table 1 Demographics of participants.
Variables
Gender

Categories

Frequency Percentage

1) Male

26

86.67%

2) Female

4

13.33%

1) 21-30 years

10

33.33%

2) 31-40 years

15

50%

3) 41 years up
1) Architects, Engineers
2) Business owner, Construction
contractor
3) Government authorities,
Employees of state-owned
enterprises
4) Private personnel, General
contractors
5) Others

5
13

16.67%
43.34%

3

10%

7

23.33%

7

23.33%

0

0%

Academic rank 1) lower than bachelor's degree.

10

33.3%3

2) Bachelors degree.

15

50%

3) Higher than bachelor's degree.

5

16.67%

Age

Educational
background

จากตารางที่ 1 (Table 1) สรุ ปได้ดงั นี ้ กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมทาแบบสอบถามส่วนใหญ่คือเพศชาย, ช่วงอายุ
ระหว่าง 31–40 ปี , ประกอบอาชีพสถาปนิก, วิศวกร และมีระดับการศึกษาอยูท่ ี่ระดับปริญญาตรี
จากตารางที่ 2 สรุ ปได้ดงั นี ้ ความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามในการควบคุมงานก่อสร้างผ่านภาพพาโนรา
มา 360 องศาภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ที่คา่ เฉลีย่ 3.48 รายการประเมินการควบคุมงานก่อสร้างผ่านภาพพาโนรามา 360
องศาอยู่ในระดับที่มากที่สดุ คือ แนวโน้มที่จะนาไปใช้ในอนาคต ความสะดวกในการใช้งาน ที่ค่าเฉลี่ย 4.83 และ 4.33
ตามลาดับ และรายการประเมินในระดับที่นอ้ ยที่สดุ คือ ตรวจสอบศูนย์เสา ระยะระหว่างเสา ระยะรวมทัง้ หมด ค่าเฉลี่ย
2.47
สรุ ป
จากการศึกษาทดลองงานวิจยั พบว่าการนากล้อง 360 องศามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการควบคุมงานก่อสร้างใน
สถานการณ์โควิด-19 โดยการนากล้อง 360 องศามาถ่ายภาพการดาเนินการก่อสร้างในส่วนของงานงานวางผังบ้านพักอาศัย
คสล. 2 ชัน้ ขนาด 204 ตารางเมตร จากแบบประเมินความพึงพอใจในการควบคุมงานก่อสร้างผ่านภาพพาโนรามา 360
องศา ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.48 รายการประเมินที่มีคะแนนการประเมินอยูใ่ นระดับมากที่สดุ คือ แนวโน้ม
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ที่จะนาไปใช้ในอนาคต ค่าเฉลี่ย 4.83 และความสะดวกในการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.33 และรายการประเมินที่มีคะแนนการ
ประเมินอยูใ่ นระดับน้อย คือ ตรวจสอบศูนย์เสา ระยะระหว่างเสา ระยะรวมทัง้ หมด ค่าเฉลีย่ 2.47
Table 2 Form for evaluating the satisfaction of respondents 360-degree panoramic photos were used to control
the construction.
No.

Categories

x̅

S.D.

Result

1

7

Land boundary markers and title deeds are
inspected.
Examine the construction plan, including its position,
direction, and perpendicularity, In comparison to the
REFERENCE LINE
Examine the building elements' overhangs in
accordance with the designs with regard to land
boundaries.
Examine the pole's core, distance between poles,
total distance
Examine the pile position compared to the plan.
Compare the given Zero Zero Level to the actual
location.
Inspect the level pins for stability.

3.30

0.47

Moderate level

3.27

0.45

Moderate level

3.6

0.50

High level

2.47

0.57

Low level

3.03

0.56

Moderate level

2.97

0.41

Moderate level

2.97

0.49

Moderate level

8

The ability to look over the job description.

4.03

0.61

High level

9

Convenience in implementing.

4.33

0.55

Very high level

10

Future trends.

4.83

0.38

Very high level

3.48

0.50

High level

2

3

4
5
6

Average

ข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบศูนย์เสา ระยะระหว่างเสา ระยะรวมทัง้ หมด ยังไม่เหมาะสาหรับการเช็คระยะงานละเอียด แต่
เหมาะสาหรับการตรวจงานในภาพรวม
กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณโครงการ Northville ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เอือ้ เฟื ้ อสถานที่และทุนการทาวิจยั
เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา. 2559. ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้าง
(พิมพ์ครัง้ ที่ 4). สานักพิมพ์วศิ วกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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การพัฒนาแบบจาลองอ้างอิงความแข็งสาหรับทานายกาลังของคอนกรีตที่ถูกโอบรัดด้วย
พอลิเมอร์เสริมเส้นใยปอกระเจา
Development of stiffness-based model for prediction of confined-concrete with jute fiber
reinforced polymer
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีด้ าเนินการศึกษาและพัฒนาแบบจาลองอ้างอิงความแข็งสาหรับทานายพฤติกรรมของคอนกรีตที่ถกู
โอบรัดด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใยปอกระเจา โดยศึกษาและปรับปรุ งแบบจาลองตัง้ ต้นที่เสนอโดย Bai และคณะ โดย
พิจารณาความแม่นยาการทานายด้วยตัวชีว้ ดั RMSE (Root Mean Square Error) และเปรียบเทียบระหว่างแบบจาลองที่
ปรับปรุ งใหม่กับผลการทดสอบคอนกรีตในอดีตโดยเฉพาะค่าความเค้นสูงสุด และค่าความเครียดสูงสุด ในแบบจาลอง
ปรับปรุ งใหม่ ได้ทาการปรับเงื่อนไขค่าอัตราส่วนความแข็งในการโอบรัดของพอลิเมอร์เสริมเส้นใยต่อกาลังรับแรงอัดของ
คอนกรีตที่ไม่ถกู โอบรัดอยูใ่ นรู ปของพารามิเตอร์  ซึง่ ส่งผลให้แบบจาลองใหม่นที ้ านายผลได้ดีขนึ ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ทานายพฤติกรรมการเพิ่มขึน้ และลดลงของค่าความเค้นสูงสุด มีความแม่นยามาก ทัง้ นีย้ งั สามารถทานายค่าความเครียด
ได้รบั การปรับปรุงให้แม่นยาขึน้ อีกด้วย
คาสาคัญ: การโอบรัดคอนกรีต, แบบจาลองอ้างอิงความแข็ง, ปอกระเจา, พอลิเมอร์เสริมเส้นใย, เส้นใยธรรมชาติ

Abstract
This research focuses on development of a stiffness-based model for predicting confined-concrete
with jute fiber reinforced polymer. Based on the Bai et al.’s model, the proposed model was modified to achieve
better accuracy by considering the Root Mean Square Error (RMSE) values. Then, the predicted results from
the modified model were compared with the experimental results, especially the peak axial stress and strain. In
the modified model, the ratio of the confinement stiffness of the FRP jacket to the compressive strength of
unconfined concrete denoted by the parameter  was modified to improve the predicting results, in particular
to hardening and softening behavior. In addition, the predicted axial strain was significantly improved through
the modified model.
Keywords: Concrete confinement, FRP, Jute, Natural fibre, Stiffness-based model
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คานา
ในปั จจุบนั มีการใช้วสั ดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใยหรือ Fiber Reinforced Polymer (FRP) ในการเสริมความแข็งแรง
ของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างแพร่หลาย โดยส่วนใหญ่วสั ดุ FRP ที่ใช้จะเป็ นเส้นใยสังเคราะห์ เช่น คาร์บอน
(Carbon) แก้ว (Glass) อะรามิด (Aramid) เป็ นต้น โดยมีคณ
ุ สมบัติเชิงกลเด่นคือ นา้ หนักเบา และต้านทานแรงดึงได้สงู
แต่การใช้วสั ดุ FRP ทั่วไปในการเสริมกาลังจะมีราคาที่สงู ทาให้ผวู้ ิจยั ส่วนใหณ่หนั มาศึกษาวัสดุทางเลือกที่ราคาต่า และ
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึน้ ซึ่งเส้นใยธรรมชาติเป็ นที่สนใจอย่างมากในปั จจุบนั แล้วยังพบว่ามีงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการ
นาเส้นใยปอกระเจา (Jute) มาใช้เสริมกาลังคอนกรีตโดยพบว่ามีคณ
ุ สมบัติเชิงกลเด่น คือ นา้ หนักเบา สามารถย่อยสลาย
ทางชีวภาพได้ มีราคาที่ต่า และความสามารถต้านทานแรงดึงที่สงู จากนัน้ การนาเส้นใยปอกระเจามาโอบรัด คอนกรีตจะ
ช่ ว ยให้ค อนกรี ต สามารถรับ น า้ หนัก ในตามแนวแกนได้เ พิ่ ม ขึน้ และสามารถลดการเสี ย รู ป ของคอนกรีต ได้อ ย่า งมี
ประสิทธิ ภาพ สาหรับแบบจาลองใช้ออกแบบพอลิเมอร์เสริมเส้นใยโอบรัดคอนกรีตจะมีมาตรฐานการออกแบบอยู่ใน
American Concrete Institute (ACI) 440.2R-08 แต่แบบจาลองนีส้ ว่ นใหญ่มีพนื ้ ฐานการพัฒนามาจากการทดลองเส้นใย
คาร์บอนเป็ นหลัก ในขณะที่การศึกษานีจ้ ะมุง่ เน้นในการพัฒนาแบบจาลองสาหรับออกแบบคอนกรีตที่ถกู โอบรัดด้วยพอลิ
เมอร์เ สริม เส้น ใยปอกระเจาหรือ เส้น ใยธรรมชาติ ใ ห้มี ค วามแม่น ย ายิ่ ง ขึน้ โดยการน าแบบจ าลองอ้า งอิ ง ความแข็ ง
(Stiffness-based Model) มาใช้เป็ น พื น้ ฐานเพื่ อ ใช้ท านายผลของคอนกรีตที่ ถูก โอบรัดด้วยพอลิเมอร์เ สริม เส้นใยปอ
ก ร ะ เ จ า (Jute Fiber Reinforced Polymer, JFRP) (ม า ต ร ฐ า น ACI 440.2R-08, 2008; Bai et al., 2019;
Jirawattanasomkul et al., 2019)
อุปกรณ์และวิธีการ
ในงานวิจยั นีเ้ ป็ นการศึกษาและการพัฒนาปรับปรุงแบบจาลองด้วยวิธี Stiffness-based method เสนอโดย Bai
et al. (2019) ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคานวณและวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึง่ ผลการทดลองที่นามาเปรียบเทียบกับ
ผลการทานายโดยแบบจาลองจะเป็ นผลการทดลองคอนกรีตที่โอบรัดด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใยปอกระเจา หรือ วัสดุ JFRP
ภายใต้แรงกดตามแนวแกนจากการศึกษาของ Jirawattanasomkul et al. (2019)
การวิเคราะห์ Stiffness-based Model ใช้กบั วัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใยปอกระเจา (JFRP)
จากการศึกษาแบบจาลองด้วยวิธี Stiffness-based method ของ Bai et al. (2019) พบว่า แบบจาลองดัง้ เดิม
สามารถใช้ทานายวัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใยที่มีพฤติกรรมเป็ นแบบเส้นตรงมีสองความชัน (Bilinear) ได้ ดังนัน้ จากผลการ
ทดสอบกาลังรับแรงดึงของวัสดุ JFRP โดย Jirawattanasomkul et al. (2019) จะพบว่าเส้นกราฟความสัมพันธ์ความเค้น –
ความเครียดของวัสดุ JFRP จะเป็ นแบบเส้นตรงมีสองความชัน (Bilinear) ซึง่ มีความแตกต่างจากพฤติกรรมของ FRP ทั่วไป
เช่น CFRP ที่มีพฤติกรรมเป็ นเส้นตรงเส้นเดียว (Linear) ซึง่ คุณสมบัติเชิงกลของ JFRP สามารถวิเคราะห์ได้ดงั แสดงใน Fig. 1
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Fig. 1 Define parameter on stress-strain curve of JFRP
จากความสัมพันธ์ความเค้น – ความเครียดของวัสดุ JFRP ดังแสดงใน Fig. 1 จะสามารถสรุ ปเป็ นสมการได้ดัง ต่อไปนี ้
(Equation 1):
 f  E frp1 frp

 f  E frp 2 frp  C

โดยที่

 frp   frp 0
 frp   frp 0

(1)

E frp1

คือ โมดูลสั ยืดหยุน่ ส่วนแรก

E frp 2

คือ โมดูลสั ยืดหยุน่ ส่วนที่สอง

 frp 0

คือ ความเครียดที่จดุ ตัดกันระหว่างกราฟสองเส้น

คือ ค่ากาลังคงที่โดยเส้นส่วนที่สองตัดกับแกน  f
จากการศึกษาของ Lam and Teng et al. (2009) จะพบว่าค่าความแข็งเกร็ง (Stiffness) ของการถูกโอบรัด
C

สามารถแสดงอยูใ่ นรูปของอัตราส่วนความแข็งในการโอบรัดของ FRP  E frpt frp R  ต่อกาลังรับแรงอัดของคอนกรีตไม่ถกู
โอบรัด f co โดยค่าอัตราส่วนดังกล่าว จะใช้สญ
ั ลักษณ์  และสามารถคานวณได้จากสมการดังต่อไปนี ้ (Equation 2):
'



โดยที่

2 E frp t frp

(2)

Df co'

E frp คือ โมดูลสั ยืดหยุน
่ ของ FRP
t frp คือ ความหนาของ FRP
D

คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของคอนกรีต

และ fl คือ แรงดันด้านข้างที่เกิดการแตกร้าวของ FRP กาหนดโดย (Equation 3):
fl 

โดยที่

E frp t frp h ,rup

(3)

R

 h,rup คือ ความเครียดแตกร้าวตามแนวเส้นรอบวง (Hoop Rupture Strain) ของ FRP
R

คือ รัศมีของคอนกรีต

 l คือ แรงดันด้านข้างขณะที่ถกู โอบรัดโดย FRP (Equation 4):
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2 E frp t frp   l 

(4)

D

ในส่วนของค่า  co ได้ถกู กาหนดให้เป็ นค่าทางทฤษฎีที่ความเค้นตามแนวแกนสูงสุดของเส้นโค้งความสัมพันธ์
ความเค้น – ความเครียดแบบพาราโบลาสาหรับคอนกรีตที่ไม่ถกู โอบรัด ซึง่ กาหนดโดย (Equation 5):
 co 

2 f co'
Ei

(5)

ซึง่ Ei คือค่าโมดูลสั เริม่ ต้นของคอนกรีตที่ไม่ถกู โอบรัด และนามาเป็ นโมดูลสั ยืดหยุน่ ของคอนกรีต Ec ถูกกาหนด
สมการโดย American Concrete Institute (ACI) (Equation 6):

 E  4700 f 
'
co

(6)
แบบจาลองปรับปรุงใหม่ (Equation 7) โดย Bai et al. (2019) ซึง่ พัฒนามาจากการศึกษาของ Dai et al. (2011)
โดยได้กาหนดค่าไว้ดงั นี ้
c

  
c 
  
 1.0  8.0 'l   0.970  l 
 co 
f co  
  co 

0.431

 
 0.067  l
  co



 

(7)
ความแข็งตามแนวแกนของคอนกรีตที่ถกู โอบรัดด้วย FRP มีพฤติกรรมแข็งขึน้ หรืออ่อนลง สาหรับคอนกรีตที่ถกู


โอบรัดด้วย JFRP ความชันของส่วนที่สามตาม Fig. 2 ถูกกาหนดโดย E2 เพื่อแยกความแตกต่างจากความชันของส่วนที่
*

สอง E2 โดยมี  t ,  t  เป็ นจุดเปลีย่ นผ่านครัง้ ที่ 1 และมี   t ,  t  เป็ นจุดเปลีย่ นผ่านครัง้ ที่ 2 โดยที่  t คือความเค้นตาม
*

*

*

แนวแกนที่  t จาก Fig. 3 ความแกร่งจากการโอบรัดในส่วนทีส่ ามถูกแสดงโดย  * และส่วนที่สองถูกแสดงโดย  ซึง่
*

Equation 2 ใช้ในการหาค่า  และ  * โดยแทน E frp1 และ E frp 2 ตามลาดับ

Fig. 2 Stiffness-based design-oriented model for FRP-confined concrete
สาหรับค่า E2 (Equation 8) และ E2 (Equation 9) ได้รบั การปรับปรุงใหม่โดย Bai et al. (2019) ถูกกาหนดดังนี:้
*

E2
 259.8  0.5  108.5
f co'

(8)

0.5
E2*
 57.7   *   38.1
'
f co

(9)
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Stiffness-based design model สาหรับคอนกรีตที่ถกู โอบรัดด้วย JFRP โดย Bai et al. (2019)
ค่าความเครียดที่จดุ เปลีย่ น  t (Equation 10–11) ได้ดงั นี ้
t 

2 f co'
Ec  E2

 E2  0 

t 

2 f co'  Ec  E2 
Ec 2

 E2  0 

(10)
(11)

นอกจากนีค้ า่ ความเค้นที่จดุ เปลีย่ น  t (Equation 12–13)ได้ดงั นี ้

 E2  0 

 t  f co'  E2 t
 t  Ec t 

Ec 2 2
t
4 f co'

(12)

 E2  0 

(13)

กรณีที่คอนกรีตที่ถกู โอบรัดด้วย JFRP กรณีถกู โอบรัดอย่างเพียงพอ (Equation 14) ถูกกาหนดดังนี ้
2

 Ec  E2   2 0    
 Ec c 
c
c
t
4 f co'


 c   f co'  E2 c
 t   c   t*
 *
*
*
 t*   c   cu
  t  E2   c   t 



(14)
นอกจากนีส้ าหรับคอนกรีตที่ถกู โอบรัดด้วย JFRP กรณีถกู โอบรัดอย่างไม่เพียงพอ (Equation 15) ถูกกาหนดดังนี ้

Ec 2 2
E


c
 c c
4 f co'


 c   f co'  E2   c   t 
 *
*
*
 t  E2   c   t 


0  c  t

 t   c   t*
 t*   c   cu

(15)

กระบวนการทางานของแบบจาลองนาเสนอตามแบบฉบับ Bai et al. (2019) ดังแสดงใน Fig. 3
Initial parameters:
Determine
by Eq. 2 with input ;
by Eq. 2 with input ;
by Eq. 5;
by Eq. 6 with input ;
by Eq. 6 with input ;
by Eq. 7
by Eq. 8
Determine
by Eq. 9a
by Eq. 9b

Determine
by Eq. 10a
by Eq. 10b

Calculate
Axial stress-strain curve by Eq. 11

Calculate
Axial stress-strain curve by Eq. 12

Fig. 3 Flowchart for the stress-strain curves by stiffness-based model of Bai et al. (2019)
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ในส่วนของการแทนค่าในพาลามิเตอร์ตงั้ ต้นใน Fig. 3 สามารถใช้ตาม Table 1 ได้
Table 1 The value used from Jirawatanasomkul et al. 2019 to update this study.
FRP
t
f co'

E
E
No Ref.
D/h (mm)
Type
(Mpa) (mm) (Gpa) (Gpa) (%)
Jirawatta
1
nasomkul Jute 100/200 20.06 0.18 16.35 11.83 1.27
et al.
2
(2019)
20.06 0.36 16.35 11.83 1.27
3
20.06 0.53 16.35 11.83 1.27
4
20.06 0.71 16.35 11.83 1.27
5
20.06 0.89 16.35 11.83 1.27
6
20.06 1.07 16.35 11.83 1.27
frp

frp1

frp 2

h , rup

 frp 0

(%)



*

0.40

2.93

2.12

0.40
0.40
0.40
0.40
0.40

5.87 4.25
8.64 6.25
11.57 8.38
14.51 10.50
17.44 12.62

การพัฒนา Stiffness-based Model ใช้กบั JFRP
การพัฒนาปรับปรุง Stiffness-based Model ให้สอดคล้องกับผลการทดสอบ JFRP ซึง่ หลังจากการวิเคราะห์โดย
ใช้ Stiffness-based Model แบบต้นฉบับของ Bai et al. (2019) พบว่าแบบจาลองที่ใช้นีท้ านายสถานะการแข็งขึน้ หรือ
อ่อนลงได้ไม่ดี ซึ่งปั จจัยที่สง่ ผลต่อเงื่อนไข การแข็งขึน้ หรืออ่อนลงนัน้ ถูกกาหนดโดยอัตราส่วนความแข็งในการโอบรัดของ
FRP jacket ต่อกาลังรับแรงอัดของคอนกรีตไม่ถกู โอบรัดในรู ปของค่า  และ  * เท่ากับ 11.5 และ 6.5 แล้วหลังจากการ
ปรับแก้เงื่อนไขค่า  และ  * มีแนวโน้มที่ดีขนึ ้ แต่พบว่าค่า  c ของผลการทดสอบมีคา่ ที่สงู กว่า และ  c ของผลการทดสอบมี
ค่าที่มากกว่าเช่นเดียวกัน แล้วถ้าเป็ นไปตาม Equation 11 และ 12 จะสรุ ปได้ว่า ถ้าค่า  c มีค่ามากขึน้ จะทาให้ค่า  c
เพิม่ ขึน้ ตามด้วย และสามารถปรับปรุงค่า  c ได้ใน Equation 6 ซึง่ หลังจากปรับปรุงแล้วทาให้ได้ผลที่ดีขนึ ้ และการปรับปรุ ง
เป็ นไปตามขัน้ ตอนดัง Fig. 4
Adjust conditions
hardening and
softening by and

Stiffness-based model
by Bai et al. (2019)

Develop εc Eq 6.

Proposed
model by
present study

Fig. 4 Development stress-strain curves by proposed model
ในลาดับต่อมาจะเป็ นการปรับปรุง Equation 6 ด้วยการหาค่าทีเ่ หมาะสมสาหรับใช้ทานายผลของคอนกรีตทีถ่ กู
โอบรัดด้วย JFRP ซึง่ มีตวั ชีว้ ดั คือ RMSE จะต้องมีคา่ เข้าใกล้ศนู ย์มากที่สดุ และปรับปรุงเฉพาะค่าคงที่ภายใน Equation 6
ซึง่ มีอยู่ 5 ตาแหน่งที่เป็ นค่าคงที่ และปรับปรุงใหม่ได้ตามสมการ (Equation 16) ดังนี ้
  
c 
  
 1.25  3.0 'l   0.50  l 
 co 
f co  
  co 


0.537

 
 0.237  l
  co
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการศึกษานีพ้ บว่า Stiffness-based model มีความเหมาะสมเป็ นอย่างยิ่งสาหรับการใช้ทานายผลของ
คอนกรีตที่ถกู โอบรัดด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใยปอกระเจา (JFRP) โดยเฉพาะแบบจาลองนีส้ ามารถทานายได้ทงั้ พฤติกรรม
การแข็งขึน้ และอ่อนลง ซึ่งผลการทดลองของคอนกรีตโอบรัดด้วยวัสดุ JFRP บางส่วนจะมีพฤติกรรมเป็ นแบบอ่อนลง เมื่อ
ทาการปรับปรุ งตามกระบวนการที่กล่าวมา ทาให้ได้ผลตาม Fig. 5 ซึ่งมีพฤติกรรมเป็ นแบบอ่อนลงในการโอบรัดที่ 1 ถึง 3
รอบ และรอบที่ 4 ถึง 6 จะมีพฤติกรรมเป็ นแบบแข็งขึน้ โดยแบบจาลองที่ถกู พัฒนาจะทานายกาลังรับแรงอัดของคอนกรีต
ที่ถกู โอบรัดนัน้ จะมีกาลังเท่ากับกาลังของคอนกรีตเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะคอนกรีตที่มีการโอบรัดอย่างไม่เพียงพอ ทา
ให้การโอบรัดไม่สง่ ผลต่อการเสริมกาลังของคอนกรีตได้

Fig. 5 Performance of the proposed model for JFRP-confined concrete.
ในส่วนการทานายค่า  c ที่ตาแหน่ง  c สูงสุด และค่า  c สูงสุดเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการทดสอบโดยใช้
RMSE วัดความแม่นยาของแบบจาลอง หลังจากเปรียบเทียบดัง Fig. 6 แสดงความเครียดตามแนวแกนสูงสุดและความ
เค้นตามแนวแกนสูงสุดที่ทานายได้สาหรับคอนกรีตที่ถกู โอบรัดด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใยปอกระเจา ค่าเฉลีย่ ของอัตราส่วน
ความเค้นสูงสุดที่ทานายไว้ตอ่ ผลการทดลองสาหรับคือ 0.955 โดยมีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.087 และค่าเฉลีย่ ของ
อัตราส่วนความเครียดสูงที่ทานายได้ตอ่ ผลจากการทดลองคือ 1.291 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.081 จะสังเกตได้วา่
หลัง จากปรับ ปรุ ง แบบจ าลองแล้ว ส่ง ผลให้ก ารท านายค่า  c ไม่แ ม่น ย าขึน้ เนื่ อ งจาก RMSE = 3.673 เมื่ อ เที ย บกับ
Stiffness-based Model ต้นฉบับที่ RMSE = 1.255 แต่ในทางกลับกันการทานายค่า  c มีความแม่นยาขึน้ โดย RMSE =
0.205 ซึง่ น้อยกว่าแบบจาลองที่เหลือ
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Fig. 6 Prediction of the stress strain values for peak point for JFRP-confined concrete.
สรุ ป
จากการศึกษาเรื่องการพัฒนา Stiffness-based Model เพื่อใช้ทานายผลของคอนกรีตที่ถูกโอบรัดด้วยพอลิ
เมอร์เสริมเส้นใยปอกระเจา สามารถสรุปได้ดงั นี ้
1) แบบจาลองที่นาเสนอใหม่สามารถทานายพฤติกรรมความแข็งเกร็งของคอนกรีตโอบรัดด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใยปอ
กระเจาได้แม่นยาขึน้ เมื่อเทียบกับแบบจาลองตัง้ ต้น
2) การทานายความเครียดตามแนวแกนหลังถูกพัฒนาก็สามารถทานายได้แม่นยามากขึน้ ด้วยแบบจาลองที่นาเสอนใหม่
แต่ในทางกลับกันแบบจาลองปรับปรุ งใหม่นีท้ านายความเค้นตามแนวแกนได้ไม่ดี ซึ่งแบบจาลองตัง้ ต้นสามารถ
ทานายได้ดีกว่ามาก
3) จากผลลัพธ์เห็นได้ชดั ว่าแบบจาลองปรับปรุงใหม่นที ้ านายความเค้นได้นอ้ ยกว่าความเป็ นจริงค่อนข้างมาก ซึง่ อาจจะ
เป็ นผลจากสมการหาความเค้น เพราะฉะนัน้ ควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของการปรับปรุงสมการหาค่าความเค้นนี ้
4) ปั จจุบนั สามารถนาแบบจาลองที่มีอยูส่ ามารถนามาปรับปรุงพัฒนา เพื่อทานายผลของคอนกรีตที่ถกู โอบรัดด้วยพอลิ
เมอร์เสริมเส้นใยปอกระเจา แต่อย่างไรก็ตาม พอลิเมอร์เสริมเส้นใยจากธรรมชาติมกั มีคณ
ุ สมบัติต่างๆที่หลากหลาย
เป็ นอย่างมาก ขึน้ อยู่กบั ชนิดของเส้นใย ดังนัน้ พฤติกรรมการโอบรัดในคอนกรีตจึงอาจเกิดความไม่สม่าเสมอ ซึ่งอาจ
ส่งผลให้การพัฒนาแบบจาลองคลาดเคลื่อนได้ ดังนัน้ พอลิเมอร์เสริมเส้นใยจากธรรมชาติชนิดอื่นๆจึงเป็ นประเด็น
สาคัญสาหรับการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต
5) จากงานวิจยั ที่ผ่านมาเส้นใยปอกระเจามีความสามารถในการเพิ่มกาลังรับแรงอัดของคอนกรีต และเพิ่มความเหนียว
ได้ 42% และเส้นใยปอกระเจามีความแข็งรับแรงดึงที่ 2.94 จิกะปาสคาล-มิลลิเมตร โดยงานวิจัยนีเ้ ป็ นการพัฒนา
แบบจาลองทานายผลซึ่งเส้นใยปอกระเจามีแนวโน้วที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตมากกว่าเส้นใยธรรมชาติ
ประเภทอื่น
ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น
เส้นใยปอกระเจาในปั จจุบนั มีการนามาถักทอผ้า และเป็ นพืชที่สามารถพบได้ในท้องถิ่น ถ้ามีการนามาแปรรู ป
เพื่อใช้ในอุสาหกรรมการก่อสร้างก็สามารถทาได้ง่าย และเนื่องด้วยการโอบรัดด้วยเส้นใยปอกระเจามีการเชื่อมติดกับ
คอนกรีตโดยวัสดุเชื่อมประสาน เช่น อีพ็อกซีเรซิ่น ซึ่งเป็ นวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง ทนต่อแรงกระแทกได้ดี และยังสามารถ
ทนความร้อนได้สงู ถึง 250 องศา จึงทาให้วสั ดุเชื่อมประสานช่วยป้องกันไม่ให้เส้นใยปอกระเจารับอิทธิ พลจากธรรมชาติ
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โดยตรง แต่ทงั้ นีค้ วรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนาเส้นใยปอกระเจาหรือเส้นใยธรรมชาติอื่นๆ มาเสริมโครงสร้างสาหรับ
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บทคัดย่อ
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสร้างโดยไม่ได้อ อกแบบรับแผ่นดิน ไหวจะมีความอ่อนแอและเกิ ดความ
เสียหายที่จุดต่อหรือชิน้ ส่วนเสา-คาน บทความนีม้ ่งุ เน้นเพื่อศึกษาการเสริมกาลังจุดต่อเสา-คานที่มีคอนกรีตกาลังอัดต่า
จานวน 1 ตัวอย่าง คือ JC-1 โดยใช้ระบบแผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงรัดรอบภายหลัง ในการออกแบบโครงสร้างจาเป็ นต้องรับ
แรงบิดที่อาจเกิดจากแผ่นดินไหว หรือการรับแรงกระทาเยือ้ งศูนย์ ซึ่งการวิบตั ิของอาคารจะทาให้เกิดความเสียหายอย่าง
รุ นแรงทัง้ ชีวิตและทรัพย์สิน โดยส่วนใหญ่มกั จะพบว่า เสากับคาน ที่เป็ นองค์ประกอบหลักมักจะเกิดการวิบตั ิก่ อน ผลการ
ทดสอบระบุได้ว่าเทคนิค Post-Tensioned Metal Strapping มีประสิทธิ ภาพมากในการเสริมแรงคอนกรีตเสริมเหล็ก
ต้นทุนต่ า มีความสะดวกและความรวดเร็วในการใช้งาน เทคนิคนีจ้ ึงมีความสามารถในการซ่อมแซมและสร้างความ
แข็งแรงของโครงสร้าง โดยเฉพาะในโครงสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานของประเทศที่กาลังพัฒนาได้
คาสาคัญ: จุดต่อเสา-คาน, แผ่นเหล็กอัดแรงรัดรอบภายหลัง, เสริมกาลัง, แผ่นดินไหว
Abstract
Reinforced concrete buildings constructed without seismic design are subject to susceptibility and
damage to joints or column-beam parts. This article aims to study the reinforcement of column-beam joints with
low compressive strength concrete, 1 examples, JC-1 by using a pre-stressed steel plate system for later
tightening. In structural design, it is necessary to bear the torque that may be caused by earthquakes, or
receiving the force acting off-center. The collapse of the building will cause severe damage to both life and
property. Most often, it is found that the pillars and beams that are the main components tend to be catastrophic
first. The test results indicated that the technique Post-Tensioned Metal Strapping is very effective in reinforced
concrete, low cost, convenient and quick to use. This technique is therefore capable of repairing and building
structural strength, especially in non-standard structures of developing countries.
Keywords: Column-Beam joint, Earthquake, Post-Tensioned Metal Strapping, Reinforcement,
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คานา
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเป็ นโครงสร้างที่ได้รบั ความนิยมสูงสุดเมื่อเทียบกับโครงสร้างประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ตาม
อาคารที่ก่อสร้างแล้วหลายๆ อาคารคานึงถึงเพียงแค่การออกแบบเพื่อรองรับแรงกระทาจากนา้ หนักในแนวดิ่งเท่านัน้ โดย
มิได้คานึงถึงผลจากแรงด้านข้าง ซึ่งมีพฤติกรรมชัน้ ที่อ่อนแอและพฤติกรรมของโครงสร้างมีลกั ษณะ “เสาอ่อน-คานแข็ง ”ซึ่ง
เมื่ออาคารลักษณะนี ้ ได้รบั ผลกระทบจากแรงแผ่นดินไหว มีความเสี่ยงที่จะเกิดการวิบตั ิ เนื่องจากแรงเฉือนที่เสาและจุดต่อ
คาน-เสาตัวอย่างเช่น จากในเหตุการณ์แผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ ที่ อ.พาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่
ผ่านมาก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้างบ้านเรือนอย่างมากมาย เหตุการณ์แผ่นดินไหวในครัง้ นี ้ ได้แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าเสาเป็ นโครงสร้างที่สาคัญที่สดุ ของอาคาร เพราะเสาเป็ นโครงสร้างที่รองรับนา้ หนักของอาคารทัง้ หลัง ดังนัน้ ความ
แข็งแรงของเสาจึงเป็ นเรื่องที่สาคัญที่สดุ ของอาคารในการต้านแผ่นดินไหว แต่สาหรับอาคารเก่าที่ก่อสร้างมานานแล้ว เสา
อาจจะมีกาลังรับนา้ หนักไม่พอ จึงต้องหาแนวทางเสริมความแข็งแรงให้แก่เสาอาคารต่อไป (Frangou,1996) โครงสร้าง
คอนกรีตและโครงสร้างเหล็กนัน้ จะกระทาเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับนา้ หนักของโครงสร้าง) เพื่อให้แบกรับนา้ หนัก
ได้มากขึน้ หรือเพื่อเพิ่มค่าความปลอดภัยที่เหลืออยู่หลังรับนา้ หนัก หรือเพื่อปรับปรุ งพฤติกรรมของโครงสร้าง เช่น ลดการ
แอ่นตัว, ลดการเคลื่อนหรือแกว่งตัว ซึ่งโดยทั่วไปมาตรฐานของการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced
Concrete Structures) ในอดีตมิได้ถกู ออกแบบมาเพื่อรับแรงแผ่นดินไหว ที่เรียกว่า (Substandard seismic design) ดังมี
รายละเอียดเหล็กเสริม เช่นเมื่อเกิดแรงแผ่นดินไหวการวิบตั ิก็มกั จะเกิดที่บริเวณจุดรอยต่อระหว่างเสา และคาน ซึง่ เป็ นผลทา
ให้องค์อาคารโดยรวมเกิดการวิบตั ิได้ (Pilakoutas and Dritsos, 1992)
ในประเทศไทย คณะวิจัยโดย Imjai และคณะ (Imjai et.al., 2016) ได้ศึกษาประสิทธิ ภาพการเสริมกาลัง องค์
อาคารคอนกรีตรับแรงอัดด้วยวิธี PTMS และ EBR และได้ทาการปรับปรุงวิธีการหุม้ รอบและอุปกรณ์จบั ยึด เพื่อลดปั ญหา
จาการคลายตัวในระยะยาว เช่น Stress relaxation โดยการเพิ่มการจับยึดด้วย Mechanical anchorage โดยการใช้
Chemical bolt ระหว่างช่วงของเหล็กพืดแล้วพิจารณาพืน้ ที่หน้าตัดสุทธิในการออกแบบ และทาการออกแบบ Clip lock
ซึง่ เป็ นเหล็ก low strength เกิดสนิมได้ง่ายจึงได้มีการเปลีย่ นมาใช้ Aluminum clip lock ซึง่ จะประยุกต์ใช้ในการเสริมกาลัง
คานสาหรับงานวิจยั นี ้
งานวิ จั ย ในต่ า งประเทศ Frangou และ Pilakoutas (Frangou and Pilakoutas,1994) ได้ ท าการศึ ก ษา
ประสิทธิภาพของวิธี PTMS ในการเพิ่ม ความเหนียวและกาลังขององค์อาคารคอนกรีต โดยทดสอบตัวอย่างทรงกระบอก
ขนาดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. สูง 200 มม. และตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 100 × 100 × 100 มม.
ตัวอย่างถูกรัดด้วยแถบเหล็กพืด (แผ่น โลหะอ่อนมีขนาดบางแต่กาลังดึงสูง) ที่มีความกว้าง 12.7 มม. และความหนา 0.5
มม. ใช้แ ถบเหล็ ก สองชนิ ด ที่ มี ก าลัง ประลัย 490 MPa (Bryten strap) และ 770 MPa (Extraten strap) ผลทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและหน่วยการหดตัวของตัวอย่างที่ถกู โอบรัดและไม่ถกู โอบรัด โดยมีตวั แปรที่ทาการศึกษา
คือ ชนิดของเหล็กพืด (Bryten และ Extraten) และระยะห่างของการโอบรัด (s’= 0, 12.7, 25.4 มม.)
Ma et al. ได้ทดสอบเสาที่ทาจากคอนกรีตกาลังสูงจานวน 9 ต้น โดยทาการโอบรัดเสา 6 ต้นด้วยวิธี PTMS
เสาเหล่านีม้ ีขนาดหน้าตัด 140 × 140 มม. และยาว 600 มม. เสานีถ้ กู ทดสอบภายใต้แรงอัดตามแนวแกน และแรงอัดเยือ้ ง
ศูนย์ ผลการทดสอบได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ PTMS ที่ช่วยเพิ่มกาลังและความเหนียวให้กบั เสาเป็ นอย่างมาก
อีกทัง้ ยังช่วยเปลีย่ นรูปแบบการวิบตั ิของเสาจากลักษณะเปราะเป็ นแบบเหนียว ส่วนกาลังรับแรงดัดของเสาเพิ่มขึน้ ถึงร้อย
ละ 22 เมื่อใช้ PTMS ในการโอบรัด (Ma et al., 2016)
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งานวิจัยอีกชิน้ ที่ยืนยันประสิทธิ ภาพของ PTMS คืองานของ Holmes และคณะ (Holmes et al., 2015) ซึ่งได้
ตรวจสอบการใช้ รู ปแบบต่างๆ ของเทคนิค PTMS ในการปรับปรุ งความสามารถในการรับนา้ หนักของตัวอย่างคอนกรีต
ทรงกระบอก เทคนิคนีใ้ ช้แถบเหล็กอ่อนยึดรอบทรงกระบอก พบว่าค่าแรงดึงที่แตกต่างกันในแผ่นโลหะรัดรอบมีผลต่อ
ความกาลังของคอนกรีตไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและหน่วยการหดตัวแสดงให้เห็นว่า
หน่วยแรงตามขวาง (lateral stress) ที่จดุ สูงสุดของกราฟจะเพิ่มขึน้ และความเหนียวเพิ่มขึน้ ถึงร้อยละ 53
จากการศึกษาต่อเนื่องโดย Garcia and Pilakoutas (2014) ได้ทาการศึกษาเทคนิคการเสริมกาลังเสาด้วยวัสดุ
ใยสังเคราะห์ (EBR) และระบบแผ่นเหล็กอัดแรงรัดรอบภายหลัง (PTMS) ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่าวัสดุใย
สังเคราะห์สามารถเพิ่มกาลังอัดในแนวแกนของคอนกรีตได้ถึง 35% เมื่อค่าความเครียดของคอนกรีตถึง 0.004 และระบบ
PTMS สามารถเพิ่มกาลังอัดในแนวแกนของคอนกรีตได้ถึง 40% เมื่อค่าความเครียดของคอนกรีตถึง 0.004 ซึ่งให้ขอ้ สรุป
ไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาโดย Papastergiou et. al., 2009
ระบบการเสริมกาลังแบบการใช้ไฟเบอร์เสริมกาลังในโครงสร้างคอนกรีต ยังต้องมีการทดสองในระยะยาวและ
ต้องการเทคนิคในการติดตัง้ จากผูท้ ี่มีการอบรบเป็ นอย่างดี เพื่อให้ผลของการติดตัง้ มีคณ
ุ ภาพ อีกทัง้ ค่าใช้จ่ายในด้านวัสดุ
ในปั จจุบนั ค่อนข้างสูง Frangou and Pilakoutas (1996) มีแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเสริมกาลังที่คล้ายกับการ
ประยุกต์ในวัสดุใยสังเคราะห์ แต่มีตน้ ทุนทางด้านวัสดุที่ต่ากว่า ประกอบกับขัน้ การตอนการติดตัง้ ได้รวดเร็วและง่ายเหมาะ
กับประเทศที่กาลังพัฒนา ซึง่ มีลดการนาเข้าวัสดุจากต่างประเทศ รูปแบบการเสริมกาลังโครงสร้างเสาโดยการประยุกต์ใช้
แผ่นเหล็กอัดแรงรับรอบภายหลัง ผลจากการศึกษาวิจยั โดย Frangou and Pilakoutas (1996) พบว่าการใช้ใช้แผ่นเหล็ก
อัดแรงรับรอบภายหลังสาหรับตัวอย่างคอนกรีตรู ปทรงกระบอกสามารถเพิ่มกาลังรับแรงอัดได้ 25-30% อย่างไรก็ตาม
เทคนิคในติดตัง้ เพื่อกันการคลายตัวของแผ่นเหล็กควรมีการศึกษาพัฒนาต่อไป
บทความนี ้ นาเสนอผลการทดสอบของพฤติกรรมจุดต่อคาน-เสารูปตัวที (T) จานวน 1 ตัวอย่าง คือ JC-1 โดยทา
การทดสอบทัง้ หมด 2 ระยะ ซึ่งระยะที่ 1 เป็ นการทดสอบโครงสร้างที่ไม่ได้มีการเสริมกาลัง ทาการทดสอบกระทั่งเกิดรอย
ร้าว และระยะที่ 2 ทาการโอบรัดด้วยเหล็กพืดอัดแรง (PTMS) ทาการทดสอบกระทั่งเหล็กครากและเกิดการวิบตั ิ โดยมี
จุดประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเสริมกาลังจุดต่อเสาคานคอนกรีตกาลังอัดต่าโดยวิธี Active Confinement
วิธีการวิจัย
ตัวอย่างในการศึกษา
ตัวอย่างจุดต่อคาน-เสาสาหรับการทดสอบถูกออกแบบโดยไม่ได้พิจารณาแรงแผ่นดินไหว ซึ่งมีรายละเอียดของ
ขนาดมิติของชิน้ ส่วนโครงสร้างและเหล็กเสริม และมีคณ
ุ สมบัติของเหล็กเสริมดัง Table 1 คุณสมของคอนกรีตโดยที่กาลัง
อัดคอนกรีตที่ 28 วัน (f’c) เท่ากับ 1 5MPa ดัง Table 2
Table 1 Properties of reinforcing steel
Reinforcing steel
Fu (Mpa)
RB6
385
DB16
560

Fy (Mpa)
235
390
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Table 2 Concrete properties
Cement

250

Mix proportion (kg/m3)
Coarse aggregates Fine aggregates

1120

757.42

Water

200

w/c ratio

Slump

080.

75

การเสริมกาลังด้วยแผ่นเหล็กเหนียวอัดแรง
การทดสอบในโครงการวิจยั นีจ้ ะทาการศึกษาประสิทธิภาพการเสริมกาลังจุดต่อเสาคานคอนกรีตกาลังอัดต่าโดย
วิธี Active Confinement (f’c = 15 MPa) เสริมแรงด้วยแผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงรัดรอบภายหลัง มีขนาด 0.8 × 25 มม.
(fu = 950 MPa) โดยเครื่องปรับแรงดึงจะถูกควบคุมโดยแรงดันไฮดรอลิก ซึ่งแรงดึงจะถูกควบคุมโดยผูต้ ิดตัง้ เครื่องอัด
แรงดันทรงกระบอกและเครือ่ งตึงระบบไฮดรอลิก ซึง่ แรงดึงจะถูกควบคุมโดยผูต้ ิดตัง้ โดยแรงลมขนาด 8 bar หรือ 116 psi
ซึง่ จะมีผลทาให้เกิดแรงดึงในเหล็กแผ่นประมาณ 400 kg
ตัวอย่างทดสอบ JC-1
ตัวอย่างจุดต่อคาน-เสา มีรายละเอียดขนาดหน้าตัดเหล็ก การเสริมเหล็กแสดงดัง Fig.1 โดยระยะที่ 1 ไม่มีการ
เสริมกาลังให้กบั ตัวอย่าง ทดสอบการทั่งตัวอย่างเกิดความเสียหายโดยการเกิดรอยร้าวที่บริเวณจุดต่อเสา-คาน ระยะที่ 2
ทาการโอบรัดด้วยเหล็กพืดอัดแรง (PTMS) ทาการทดสอบกระทั่งเหล็กครากและตัวอย่างเกิดการวิบตั ิ

Fig. 1 Details of reinforcement in the example of the beam-column connection point reinforced concrete.
การติดตัง้ และการทดสอบตัวอย่าง
การติ ด ตั้ง สาหรับ การทดสอบแสดงดัง Fig. 1 โดยก าหนดสภาวะยึด รัง้ แบบล้อ เลื่อ น (roller support) และ
เคลื่อนที่ได้ 1 มิติ ที่ตาแหน่งฐานเสาทัง้ สองข้าง กาหนดให้มีสภาวะยึดรัง้ แบบหมุน (pin support) ส่วนปลาย เสาด้านบน
ปล่อยให้เคลื่อนที่อิสระ (free-end) มีตาแหน่งติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจวัดการแอ่นตัวทัง้ หมด 4 ชุด โดยทาการติดตัง้ ที่บริเวณ
ปลายคาน 1 ตาแหน่ง ที่ระยะ 40 ซม. วัดจากตาแหน่งจุดต่อเสา-คาน 1 ตาแหน่ง ที่ระยะ 125 ซม. วัดจากบริเวณจุดต่อ
เสา-คาน 1 ตาแหน่ง และที่บริเวณกลางคานด้านล่าง 1 ตาแหน่ง สาหรับการทดสอบ ใช้แรงกระทาด้านข้างแบบสลับทิศที่
บริเวณด้านบนของเสา โดยควบคุมการเพิ่มขึน้ ของการเคลือ่ นที่ทกุ ๆ 1 มม. โดยในแต่ละการเคลือ่ นที่ทาการทดสอบวนซา้
2 รอบ หลังจากนัน้ จึงเพิ่มระดับการเคลือ่ นที่ตอ่ ไปจนกระทั่งตัวอย่างเกิดการวิบตั ิ
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ผลการวิจัย
การวิเคราะห์หน้าตัด
โปรแกรม Response-2000 เป็ นซอฟต์แวร์สาหรับวิเคราะห์กาลังและความเหนียวของหน้าตัดคอนกรีตเสริม
เหล็กที่รบั แรงอัด แรงดัด และ แรงเฉือน สามารถทานายกาลังรับแรงเฉือนของหน้าตัดที่คานวณได้ยาก เช่น หน้าตัดกลม
หรือ หน้าตัดรู ปตัว T แสดงผลแบบกราฟฟิ คและแสดงพฤติกรรมของรอยร้าวได้ พัฒนาโดย Evan C. Bentz and Michel
P. Collins at University of Toronto, Canada การวิเคราะห์กาลังหน้าตัดร้าว (Cracked-sectional analysis, CSA) จะใช้
ค่าคุณสมบัติวสั ดุ (คอนกรีตและเหล็กเสริม) จากการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการ เนื่องจากคานตัวอย่างถูกออกแบบให้กาลัง
รับแรงดัดต่ากว่ากาลังรับแรงเฉือน ดังนัน้ คานตัวอย่างจะวิบตั ิภายใต้แรงดัด คณะวิจยั ได้ทาการวิเคราะห์กาลังหน้าตัดร้า ว
ของคาน โดยใช้โปรแกรม RESPONSE 2000 ที่พฒ
ั นาขึน้ โดย Benz และคณะ (Bentz, 2000) ซึ่งพัฒนามาจากทฤษฎี
Modified Compressive Field Theory (Vecchio and Collins, 1986) ซึ่งต้องกาหนดค่าพารามิเตอร์ตา่ งๆของคอนกรีตที่
ใช้จริง จึงจะสามารถวิเคราะห์กาลังหน้าตัดของคานคอนกรี ตใช้อย่างถูกต้อง ในช่วงนา้ หนักภาวะใช้งานจนถึงช่วงวิบตั ิ
(Vecchio and Collins, 1993)

Fig. 2 Cross-sectional analysis by Response 2000 program.
ตัวอย่างจุดต่อคาน-เสา JC-1
ตัวอย่าง JC-1 มีพฤติกรรม hysteresis แสดงดัง Fig. 4 โดยตัวอย่างเริม่ เกิดรอยร้าวแรกเป็ นแนวทแยง (disgonal
crack) ที่ระยะการเคลื่อนตัว 5 มม. แต่ยงั ไม่เห็นรอยร้าวที่แน่ชดั จึงทาการเพิ่มแรงขึน้ ไปเริ่มเกิดรอยร้าวเพิ่มมากขึน้ จาก
รอยร้าวเดิม จากนัน้ เมื่อระยะการเคลื่อนที่เพิ่มขึน้ เรื่อยๆ ทาให้เกิดรอยร้าวสะสมขึน้ ที่บริ เวณจุดต่อคาน-เสาเพิ่มขึน้ เมื่อ
การเคลือ่ นที่เพิ่มขึน้ ถึง 10 มม. ตามที่ได้กาหนดไว้คา่ แรงที่กระทาต่อตัวอย่างมีคา่ เป็ น 2.2 ตัน จึงหยุดทาการทดสอบ และ
ทาการเสริมกาลังโดยการรัดรอบด้วยแผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงรัดรอบภายหลัง โดยการรัดรอบจะแบ่งการรัดออกเป็ น 3 ชัน้
ประกอบด้วยชัน้ ที่ 1 ทาการโอบรัดบริเวณคานเป็ นระยะ 66 ซม. วัดจากด้านล่างของเสา ชัน้ ที่ 2 ทาการโอบรัดตามแนว
ยาวของเสาเป็ นระยะ 100 ซม. และชัน้ ที่ 3 ทาการโอบรัดรอบรอบเสาและคานเป็ นช่วงดัง Fig. 3 จาก Fig. 4 จะเห็นได้
ชัดเจนว่าเส้นโค้งทัง้ สองมีลกั ษณะเหมือนกันไม่มากก็นอ้ ย การเปลี่ยนแปลงของความแข็งเริ่มต้นเกิดขึน้ ก่อนถึงความจุ
สูงสุด การเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ที่โหลด 26 kN ซึง่ สอดคล้องกับ DR ที่ 8% ซึง่ ตรงกับการก่อตัวของรอยแตกแรงเฉือนหลักใน
แกนกลางในระยะหลังพีค การเสื่อมสภาพแบบเร่งในความแข็ง (สูงถึง DR +10%) เกิดจากการโหลดอย่างรวดเร็วในการ
สลายตัว อัตราความฝื ดของการเสริมความแข็งแรงโดยทั่วไปแล้วสูงกว่าการไม่ได้เสริมความแข็งแรง การเสื่อมสภาพของ
ความแข็งของหน่วย JC-1PTMS ต่อรอบจะชัดเจนว่าการเสื่อมของความแข็งจะค่อยเป็ นค่อยไปจนเกิดรอยร้าวในการให้
โหลดและทิศทางจะแสดงให้เห็นพฤติกรรมที่คอ่ นข้างคล้ายคลึงกันมีความฝื ดลดลง 70%
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Fig. 3 Reinforcement with prestressed metal strapping.

Fig. 4 The hysteresis behavior of the JC-1 and JC-1 PTMS specimen.
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Fig. 5 Envelopes of the bare JC-1 and JC-1 PTMS strengthened.

Fig. 6 Movement behavior of the sample JC-1.
ความสัมพันธ์ระหว่าง Load – % Drift ratio ของตัวอย่าง JC-1 แสดงดัง Fig. 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรง
กระทาที่ปลายคาน (Load) กับ% Drift ratio ของ ตัวอย่าง JC-1 ตัง้ แต่ % Drift ratio 0.2 หรือ 5 มม. ถึง % Drift ratio
เท่ากับ 5 หรือ 125 mm โดยความสัมพันธ์ที่เกิดขึน้ จะมีค่าเป็ นบวกเมื่อให้แรงที่ปลายคานในทิศทางขึน้ และความสัมพันธ์
จะมีค่าเป็ นลบเมื่อให้แรงกับตัวอย่างในทิศทางลง ผลจาก Fig. 4 จะพบว่าแรงกระทาที่ปลายคาน (Load) สูงสุดเท่ากับ
21.64 kN ที่ระยะปลายคานเท่ากับ 3.70 มม. หรือ Drift Ratio เท่ากับ 9.80% และต่าสุดเท่ากับ -19.10 kN ที่ ระยะเคลือ่ น
ตัวที่ปลายคานเท่ากับ -3.70 มม. ดัง Fig. 6 หรือ Drift ratio เท่ากับ -9.80 % จากรู ปตาแหน่งที่ 1 ถึงตาแหน่งที่ 4 หรือ
%Drift Ratio ที่ 0.2 , 0.25 , 0.35 และ 0.5 จะมีลกั ษณะความชันของกราฟที่เป็ นเส้นตรงคือแสดงถึงว่าช่วงดังกล่าว
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ตัวอย่างยังคงมีพฤติกรรมเป็ นอีลาสติกนอกจากนัน้ ช่วงลูปที่แคบแสดงให้เห็นว่ามีการแตกร้าวและการสลายพลังงานที่
น้อยในช่วงตาแหน่งที่ 4 ไปหาตาแหน่งที่ 5 พบว่าเป็ นจุดที่กราฟเริ่มเปลี่ยนความชันและเป็ นช่ว งที่กราฟเริ่มมีลปู ที่กว้าง
กว่ารอบก่อนหน้าแสดงถึงการแตกร้าวและการสลายพลังงานที่เพิ่มขึน้ อย่างชัดเจน ตาแหน่งที่ 5 ถึง ตาแหน่งที่ 8 หรือ
%Drift Ratio ที่ 0.75 , 1.0 , 1.4 , 1.75 หากดูจากกราฟจะเห็นว่าลูปแต่ละรอบในช่วงดังกล่าวมีการสลายพลังงานที่
ใกล้เคียงกันและค่อยๆแตกต่างที่ตาแหน่งที่ 8 แต่พฤติกรรมที่ใกล้เคียงกันในช่วงดังกล่าวจึงทาให้กราฟในช่วงนีม้ ีลกั ษณะ
เป็ นเส้นตรง ตาแหน่ง ที่ 9 เป็ นรอบที่ลปู กว้างมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า การแตกร้าวเกิดขึน้ มากพฤติกรรมโครงสร้างมี
ความเป็ นอินอีลาสติกอย่างชัดเจนรอบดังกล่าวตัวอย่ างสามารถรับกาลังได้สงู สุดและเกิด plastic hinge หลังจากเกิด
plastic hinge กาลังจะตกลงที่ตาแหน่ง 10 และ 11 แต่ตาแหน่งที่ 10 มีการ ลดลงของความชันที่มากกว่าทัง้ นีท้ งั้ นัน้ รอบที่
10 และ11 ก็ยงั คงมีลปู ที่กว้างแสดงให้เห็นว่าการสลาย พลังงานยังคงเกิดขึน้ ในรู ปของการแตกร้าวแต่รอบที่ 12 กลับ
พบว่ากาลังตกอย่างมากและลูปที่เกิดขึน้ ก็แคบลงเช่นกันหลังจากที่คอนกรีตเกิดการแตกร้าวอย่างรุ นแรงในรอบก่อนหน้า
ซึ่งจาก Fig. 4 แสดงให้เห็นว่าเมื่อตัวอย่างเสา-คาน ถูกรัดรอบด้วยแผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงรัดรอบภายหลังเทียบกับ
ตัวอย่างที่ไม่ได้รดั รอบโหลดสูงสุดในทิทางผลักและดึง เกิ ดขึน้ ที่ DR% 8 และ 10 มีค่าเท่ากับ +26 kN และ -21 kN
ตามลาดับ ดังนัน้ อัตราส่วนระหว่างความสามารถในการรับแรงทางด้านข้างในทิศทางที่ผลักและดึงจึงมีคา่ เท่ากับ 1.11 จะ
สังเกตได้ว่าอัตราส่วนจะใกล้เคียงกับตัวอย่างที่ไม่ได้รดั รอบ แต่เกิดขึน้ ที่คานรับนา้ หนักที่เพิ่มขึน้ แสดงให้เห็นว่าการเสริม
ความแข็งแรงมีความสามารถรับนา้ หนักได้สงู ถึง 30% และ 25% ในทิศทางการผลักและการดึงตามลาดับ นอกจากนีแ้ รง
กระทาสูงสุดจะเกิดขึน้ ที่ดริฟท์ที่สงู ขึน้ การตอบสนองแบบฮิสเทติกของตัวอย่าง JC-1 PTMS แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของ
การดัดที่ดีขนึ ้ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่าง JC-1 การเสริมความแข็งแรงของจุดต่อเสา-คาน ทาให้เพิ่มกาลังรับแรงเฉือนและ
ความเหนียวของจุดต่อเสา-คาน ได้ดี
จากการตรวจสอบเส้นโค้งของหน่วยเสริมกาลังพบว่ามีการบีบเล็กน้อยในการตอบสนองต่อพรีพีค แม้ว่าบริเวณ
จุดต่อเสา-คาน จะเกิดการแตกร้าวแต่หลังจากนัน้ ลูปหลังพีคจะไม่เกิดความสูญเสียความแข็งแรงไปจนหมดเมื่อใกล้กบั จุด
ศูนย์กลางการเคลื่อนตัวแม้จะอยู่ในระดับที่มีดริฟท์เพิ่มสูงขึน้ เมื่อเทียบกับตัวที่ไม่ได้เสริมกาลัง ดังนัน้ วิธีการเสริมความ
แข็งแรงจึงทาให้ลดผลกระทบจากการบีบตัวเนื่องจากมีการป้องกันการเปิ ดของรอยแตกร้าวที่มากเกิ นไประหว่างการ
ทดสอบ เมื่อเกิดรอยแตกร้าวในแนวทแยงรอยร้าวมักจะเกิดขึน้ ระหว่างการให้โหลดในทิศทางที่เกิดการดึงหรือทิศทางที่มี
ความอ่อนแอ เนื่องจากรอยร้าวที่มีอยูก่ ่อนหน้านีแ้ ล้วการเสริมความแข็งแรงที่บริเวณจุดจ่อเสา-คานจึงมีรอยร้าวที่นอ้ ยกว่า
เมื่อเทียบกับตัวที่ไม่ได้เสริมกาลัง

Fig. 7 Damage of the JC-1 and JC-1 PTMS specimen after testing.
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สรุ ป
บทความนีไ้ ด้นาเสนอผลการทดสอบตัวอย่างจุดต่อคาน-เสา คอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่ได้ออกแบบให้รองรับแรง
แผ่นดินไหว โดยโดยใช้ระบบแผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงรัดรอบภายหลัง จานวน 1 ตัวอย่าง จากการทดสอบพบว่า
1. จากตัวอย่าง JC-1 พบว่า ตัวอย่างที่ไม่ได้เสริมกาลังแรงกระทาที่ปลายคาน (Load) สูงสุดมีค่าเท่ากับ 2.16 ตัน และเมื่อ
ตัวอย่างมีการเสริมกาลังแรงที่กระทาปลายคานมีค่าเพิ่มขึน้ สูงสุดเท่ากับ 3.10 ตัน ที่ระยะปลายคานมีค่าการเคลื่อนตัว
เท่ากับ 3.70 มิลลิเมตร
2. จากตัวอย่าง JC-1 พบว่า ตัวอย่างที่ไม่ได้เสริมกาลัง แรงกระทาที่ปลายคาน (Load) ต่าสุดมีคา่ เท่ากับ -1.91 ตัน และเมื่อ
ตัวอย่างมีการเสริมกาลังแรงที่กระทาปลายคานมีค่าเพิ่มขึน้ ต่าสุดเท่ากับ 2.72 ตัน ที่ระยะปลายคานมีค่าการเคลื่อนตัว
เท่ากับ -3.70 มิลลิเมตร
3. ลักษณะการเสียหายของตัวอย่าง JC-1 ณ จุดแรงกระทาที่ปลายคาน (Load) สูงสุด พบว่าเกิดรอยร้าวที่บริเวณข้อต่อเสาคาน (Beam-Column joint) มีความกว้างรอยร้าวประมาณ 1-2 มิลลิเมตร และเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างเมื่อมีการเสริม
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บทคัดย่อ
ปั จจุบนั ประชาชนมีความคุน้ เคยในการใช้บริการระบบรถยนต์รว่ มเพิ่มขึน้ เนื่องจากมีความสะดวกสบายในการ
เดินทาง และช่วยลดปริมาณการใช้รถส่วนบุคคล ระบบรถยนต์รว่ มมีการให้บริการในกรุ งเทพมหานครตัง้ แต่ พ.ศ. 2559
แต่มีงานศึกษาที่เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะต่างๆ ของสถานีไม่มากนัก ในการศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะ
ของสถานีบริการรถยนต์รว่ มในกรุงเทพมหานคร โดยทาการรวบรวมข้อมูลลักษณะเฉพาะต่างๆ ของสถานี ข้อมูลผูใ้ ช้งาน
และพฤติกรรมการใช้รถยนต์รว่ ม และใช้วิธีการวิเคราะห์กลุม่ ในการแบ่งกลุม่ สถานีบริการรถยนต์รว่ ม 153 สถานีออกได้
เป็ น 4 กลุม่ ได้แก่ 1) สถานีในเมือง ใกล้ระบบขนส่งมวลชน 2) สถานีในเมือง ใช้โดยคนรอบๆ สถานี 3) สถานีให้บริการรถ
เช่ารายวัน และ 4) สถานีชานเมือง โดยกลุม่ ที่ 1, 2, และ 3 สถานีจะอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร เหมาะสาหรับผูใ้ ช้บริการ
แบบรายวัน และกลุม่ ที่ 4 สถานีจะอยู่ชานเมือง เหมาะสาหรับผูใ้ ช้บริการแบบรายชั่วโมง จากผลการศึกษาครัง้ นี ้ รัฐบาล
สามารถนาข้อมูลไปกาหนดนโยบายเพื่อออกแบบจัดตัง้ สถานีบริการรถยนต์รว่ มกับเครือข่ายการขนส่งสาธารณะอื่นๆ ที่มี
อยูใ่ ห้ดียิ่งขึน้ และผูใ้ ห้บริการสามารถออกแผนการตลาดให้สอดคล้องกับลูกค้าในแต่ละกลุม่ สถานีได้
คาสาคัญ: การวิเคราะห์กลุม่ , ระบบรถยนต์รว่ ม, สถานีบริการรถยนต์รว่ ม
Abstract
Nowadays, people increasingly adopt the use of carsharing services because it is convenient and
could potentially reduce the need of private cars. Carsharing service is available in Bangkok since 2016 but
there are few studies determining the characteristics of carsharing stations in Bangkok. The objective of this
study was to investigate the characteristics of carsharing stations in different areas of Bangkok. Carsharing
station attributes, users’ profiles and users’ behaviors were analyzed using cluster analysis technique. As a
result, 153 carsharing stations were categorized into four groups including 1) city stations with mass transit
stations, 2) city stations, used by people around the stations, 3) traditional car rental stations, and 4) suburban
stations. Carsharing stations in groups 1, 2, and 3 are located in Bangkok and mainly used by daily rent users.
In addition, the stations in group 4 are located in the suburban and used by the hourly rent users. The findings
in this study can help the government to set up policies to support the integration of carsharing stations with
the existing mass transit stations in the city and suburban areas. Also, carsharing operators can roll out
promotions tailored for each station group.
Keywords: Cluster analysis, Carsharing, Carsharing station
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บทนา
ปั ญหาการจราจรที่คบั คั่งในกรุ งเทพมหานคร นับเป็ นปั ญหาที่มีความสาคัญลาดับต้น ๆ และนับวันจะยิ่งทวี
ความรุ นแรงมากขึน้ เป็ นลาดับ ในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัด
นนทบุรี จัง หวัด ปทุม ธานี จัง หวัด สมุท รปราการ และจัง หวัด สมุท รสาคร) มี ปั ญ หาการจราจรติ ด ขัด ในหลายพื น้ ที่
เนื่องมาจากประชาชนนิยมเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ถึงแม้ว่าพฤติกรรมการเดินทางของคนเมือง โดยเฉพาะใน
กรุงเทพมหานครประชาชนมีตวั เลือกในการเดินทางที่หลากหลาย เช่น รถสาธารณะ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แต่ในช่วงเวลา
หลายปี ที่ผ่านมา ผูเ้ ดินทางยังคงไม่นิยมใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ด้วยสาเหตุที่สาคัญเนื่องมาจาก ความไม่สะดวกในการ
เดินทาง ความแออัดของผูโ้ ดยสาร รถที่ให้บริการไม่เพียงพอต่อจานวนผูใ้ ช้บริการ ขาดช่วงไม่ตรงต่อเวลา และในการใช้รถ
โดยสารหลายครัง้ อาจมีค่าใช้จ่ายรวมกันมากกว่าค่านา้ มันในการใช้ รถยนต์สว่ นตัว (สุรี และคณะ, 2558; ธนพัฒน์ และ
นิเทศ, 2561; กรมทางหลวง, 2564) และนอกจากนีเ้ หตุผลหลักที่สาคัญคือ การใช้ระบบขนส่งมวลชนบางครัง้ ก็ไม่สามารถ
เข้าถึงได้ในทุกพืน้ ที่ ทาให้ตอ้ งมีระบบขนส่งสาธารณะประเภทอื่น เช่น รถแท็กซี่ รถเช่า เป็ นต้น
วิธีหนึ่งที่จะเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางและช่วยลดปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลคือ การใช้รถยนต์
ร่วมกัน (Carsharing) ระบบรถยนต์รว่ ม คือ “การที่มีรถจอดอยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่เยอะ มีความต้องการใช้รถมาก แต่ไม่
สามารถมีรถเป็ นของตัวเองได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุที่ไม่มีที่จอดรถ หรือปั ญหาทางการเงินที่ไม่สามารถซือ้ รถได้ก็ตาม แล้วคน
เหล่านัน้ มาใช้รถคันเดียวกัน เหมือนเป็ นเจ้าของรถร่วมกัน หรือก็คือการแชร์รถคันเดียวกัน ” ระบบรถยนต์ร่วมมีการใช้
เทคโนโลยี เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายของผูใ้ ช้บริการ สามารถจองใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือแอป
พลิเคชัน และชาระเงินค่าบริการผ่านแอปพลิเคชันซึง่ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน (Tumlin, 2012) ระบบรถยนต์รว่ ม
นี ไ้ ด้ร ับ ความนิ ย มเป็ น อย่า งมากในต่า งประเทศ เช่ น Zipcar ในประเทศสหรัฐ อเมริก า Godrive ในประเทศอัง กฤษ
Flinkster ในประเทศเยอรมัน Mobility ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Autolib ในประเทศฝรั่งเศส Cite lib by Ha:mo ใน
ประเทศญี่ ปุ่ น และ Socar ในประเทศเกาหลี เป็ นต้น ส าหรับ ในประเทศไทย มี ผู้ใ ห้บ ริ ก ารระบบรถยนต์ร่ว มใน
กรุ ง เทพมหานคร ยกตัว อย่า งเช่ น Ha:mo by Toyota, asap Go และ Haupcar ซึ่ง Haupcar เป็ น ผู้ใ ห้บ ริ ก ารหลัก ใน
กรุ งเทพมหานครเริม่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2559 และจากฐานข้อมูลของบริษัท ฮ้อปคาร์ จากัด ในปี พ.ศ. 2563 มีสถานีให้บริการ
รถยนต์รว่ ม 249 สถานี และมีรถยนต์ให้บริการมากกว่า 460 คัน ซึง่ ถ้าประชากรหันมาใช้ระบบรถยนต์รว่ มจะส่งผลดีให้กบั
ระบบจราจร โดยจะช่วยลดจานวนรถยนต์บนท้องถนน และยังมีสว่ นช่วยลดมลภาวะทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปั จจุบันมีการศึกษาเกี่ ยวกับระบบรถยนต์ร่วมมากขึน้ เช่น ในกรุ งเทพมหานครมีการศึกษาเกี่ ยวกับการ
วิเคราะห์จดั กลุม่ พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการรถยนต์รว่ ม โดยใช้ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใ้ ช้มาจัดแบ่ งกลุม่ ผูใ้ ช้ออกเป็ น
3 กลุม่ คือ กลุม่ ผูใ้ ช้บอ่ ย กลุม่ ผูใ้ ช้แบบรถเช่าทั่วไป และกลุม่ ผูท้ ี่มีอายุนอ้ ย ซึง่ ข้อมูลที่ได้สามารถนาไปส่งเสริมหรือกาหนด
นโยบายเกี่ยวกับการใช้บริการรถยนต์รว่ มในอนาคต (Boonsiripant et al., 2020) นอกจากนีม้ ีการศึกษาระบบรถยนต์รว่ ม
ในเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พบว่า ตาแหน่งของสถานีมีผลต่อการใช้งานของผูใ้ ช้บริการ จึงเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับตาแหน่งที่เหมาะสมของสถานี โดยนาข้อมูลของผูใ้ ช้บริการระบบรถยนต์รว่ ม กับความสามารถในการ
ให้บริการของสถานีมาประกอบกันเป็ นแนวทาง และใช้เป็ นวิธีการที่เหมาะสมในการหาหรือจัดตัง้ สถานีใหม่ ๆ เพื่อให้มี
ระบบรถยนต์รว่ มเพิ่มมากขึน้ (Ciari et al., 2016) ดังนัน้ ในการศึกษานีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์
การจัดกลุม่ สถานีบริการรถยนต์รว่ มในกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งยังไม่มีขอ้ มูล และเป็ นเรื่อ งที่น่าสนใจ โดยจะ
ศึกษาข้อมูลแบบวงรอบของสถานีให้บริการรถยนต์รว่ ม ข้อมูลผูใ้ ช้ และพฤติกรรมการใช้รถยนต์รว่ ม ซึ่งผลการศึกษาที่ได้
จะบ่งบอกถึงกลุม่ สถานีวา่ มีลกั ษณะแบบใด เหมาะกับผูใ้ ช้บริการกลุม่ ใด จะช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานและ
การจัดตัง้ สถานีระบบรถยนต์รว่ มในพืน้ ที่ต่าง ๆ ของกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเป็ นการเสนอแนะ แนะนา และ
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พัฒนาการออกแบบการจัดตัง้ สถานี เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการของระบบรถยนต์รว่ มที่เหมาะสม และอาจนาไปใช้ใน
การส่งเสริมการใช้รถยนต์รว่ ม และระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปั ญหาจราจรต่อไปในอนาคต
ข้อมูลที่ศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นีป้ ระกอบด้วย ข้อมูลสถานีให้บริการรถยนต์ร่วม ข้อมูลผูใ้ ช้ และพฤติกรรมการใช้
รถยนต์รว่ ม (ซึ่งได้รบั ข้อมูลการเดินทางแบบวงรอบของผูใ้ ช้บริการรถยนต์รว่ มในกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จากฐานข้อมูลการจองรถของบริษัท ฮ้อปคาร์ จากัด ที่ถกู ทาให้เป็ นข้อมูลนิร
นามแล้ว) โดยพิจารณาจากข้อมูลการจองใช้งานรถยนต์รว่ มในแต่ ละสถานี ดังนี ้ 1) สถานีให้บริการรถยนต์รว่ มต้องมีการ
ใช้บริการตัง้ แต่ 1 ครัง้ ขึน้ ไป 2) สถานีให้บริการรถยนต์ร่วมต้องเปิ ดให้บริการมามากกว่า 6 เดือน 3) ข้อมูลการจองใช้
บริการต้องใช้เวลามากกว่าครึง่ ชั่วโมง และมีระยะทางมากกว่า 0 กิโลเมตร และ 4) ข้อมูลการจองใช้บริการต้องมีคา่ บริการ
มากกว่า 0 บาท จึงจะนาข้อมูลมาพิจารณาเป็ นผลลัพธ์ โดยข้อมูลการจองที่ผ่านการพิจารณานีม้ ีทงั้ หมด 7,403 ข้อมูล
โดยมีผใู้ ช้ 2,543 คน จานวน 153 สถานี ยกตัวอย่างตัวแปรที่ศกึ ษาดัง Table 1
Table 1 Example of carsharing stations attribute
Attribute
Percent male
Percent hourly reservation
Hourly trip duration/reservation
Daily trip duration/reservation
Number of mass transit
accesses

Description
Minimum Maximum Average(±SD)
Percent of male users at the station
0
100
71
Percent of hourly reservation to the total reservations at the station
0
100
37(±21)
Average duration (hours) of hourly reservations at the station
0
6.8
3.2(±1.2)
Average duration (hours) of daily reservations at the station
0
83.3
32.0(±10.8)
Number of transit stations nearby the carsharing stations

0

5

1.5(±1.1)

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กบั สถานีมาวิเคราะห์ดงั แสดงใน Fig. 1 ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ดังนี ้
1. ข้อมูลสถานีให้บริการรถยนต์รว่ ม ได้แก่ วิธีการเข้าถึงสถานี พิจารณาว่าสถานีให้บริการรถยนต์รว่ มอยูใ่ กล้กบั
การขนส่งสาธารณะใดบ้าง ประกอบด้วย รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (ARL)
รถไฟ (SRT) ที่หยุดรถประจาทาง (Bus stop) ท่าเรือ (Port) สนามบิน (Airport) และไม่มี (None) โดยพิจารณาในระยะทาง
500 เมตรจากสถานีให้บริการรถยนต์ร่วม (Kumar and Bierlaire, 2012) ระยะห่างของสถานีให้บริการรถยนต์ร่วมจาก
อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิซงึ่ เป็ นศูนย์กลางของกรุ งเทพมหานคร ความหลากหลายของผูใ้ ช้บริการในสถานีนนั้ ๆ ต่อข้อมูลการ
จองทัง้ หมด 100 ครัง้ และข้อมูลการจองต่อเดือน นาข้อมูลทัง้ หมดมาวิเคราะห์และแสดงผลเป็ นค่าเฉลี่ย ±ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. ข้อ มูลผู้ใ ช้ ได้แ ก่ อายุ และเพศ น าข้อ มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์แ ละแสดงผลเป็ นค่าเฉลี่ย ±ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3. พฤติกรรมการใช้รถยนต์ร่วม ได้แก่ ประเภทการใช้บริการรถยนต์ร่วม ระยะเวลาการจองใช้รถต่อการจอง
ระยะทางในการขับขี่ตอ่ การจอง และค่าใช้จ่ายต่อการจอง (โดยจะแบ่งเป็ นข้อมูลรายชั่วโมง คือ ใช้บริการรถยนต์รว่ มตัง้ แต่
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ครึ่งชั่วโมงและไม่เกิน 8 ชั่วโมง และข้อมูลรายวัน คือ ใช้บริการรถยนต์ร่วมตัง้ แต่ 8 ชั่วโมงขึน้ ไป) นาข้อมูลทัง้ หมดมา
วิเคราะห์และแสดงผลเป็ นค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และนาข้อมูลที่ได้ทงั้ หมดมาทาการปรับสัดส่วน (Normalize) (Equation 1) ด้วยโปรแกรม RStudio ดังแสดงใน
Fig. 1 เพื่อให้ได้นา้ หนักของทุกตัวแปรที่ใกล้เคียงกัน
Normalized data = X/Xmax - Xmin

(1)

โดย X หมายถึง ตัวแปรที่วิเคราะห์ Xmax หมายถึง ค่ามากที่สดุ ของตัว แปรที่วิเคราะห์ และ Xmin หมายถึง ค่าน้อยที่สดุ ของ
ตัวแปรที่วิเคราะห์
จากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์การจัดกลุม่ K-means โดยที่จานวนสถานีให้บริการรถยนต์รว่ มจานวน 153 สถานี จะ
ถูกแบ่งออกเป็ น K กลุ่ม โดยจะต้องพิจารณาค่า Within-Group Sum of Squares (WGSS) ซึ่งสามารถคานวณได้โดย
สมการ (Equation 2):
(2)
โดยที่
คือค่าเฉลีย่ ของข้อมูลรายสถานีในกลุม่ ซึง่ แบ่งออกเป็ น Gl จากจานวนตัวแปร j ชุด
(ดัดแปลงจาก Everitt and Hothorn, 2011)

Fig. 1 Research Framework
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ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานีให้บริการรถยนต์ร่วมจานวน 153 สถานีในกรุ งเทพมหานคร พบว่า สถานีให้บริการ
รถยนต์รว่ มส่วนใหญ่มีจานวนการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน 1 และ 2 จุด ร้อยละ 39 และ 32 ตามลาดับ แสดงดัง Fig. 2A
และเมื่อพิจารณาถึงระยะห่างของสถานีให้บริการรถยนต์รว่ มจากใจกลางกรุ งเทพมหานคร พบว่า มีค่าเฉลี่ย 12 กิโลเมตร
โดยระยะห่างจากอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิมากขึน้ จะมีจานวนสถานีให้บริการรถยนต์รว่ มน้อยลง โดยช่วงระยะห่าง 0–5, 6–
10, และ 11–15 กิโลเมตร จะมี 38, 39, และ 37 สถานี ตามลาดับ แสดงดัง Fig. 2B
สาหรับความหลากหลายของผูใ้ ช้บริการ พบว่า มีค่าเฉลี่ย 67 คน โดยที่การจองจานวน 100 ครัง้ จะมีความ
หลากหลายของผูจ้ อง 41–60, 61–80, และ 81–100 คน จานวน 53, 42, และ 44 สถานี ตามลาดับ แสดงดัง Fig. 2C

Fig. 2 Distribution of stations with various attributes. Number of stations for number of accesses; (A) distance from
Bangkok center; (B) and number of users per 100 reservations; (C)
เมื่อนาข้อมูลทัง้ หมดมาสร้างกราฟ WGSS สาหรับจานวนกลุม่ (K) ตัง้ แต่ 1 ถึง 6 กลุม่ พบว่าควรแบ่งกลุม่ สถานี
ออกเป็ น 4 กลุ่ม เนื่ อ งจากค่า WGSS มี ค่า ลดลงน้อ ยสุด อย่า งมี นัย สาคัญ ดัง นั้น จึ ง ใช้ K-means เพื่ อ จัด กลุ่ม สถานี
ออกเป็ น 4 กลุม่ ซึง่ ผลลัพธ์ตา่ ง ๆ จะแสดงใน Table 2 ซึง่ 4 กลุม่ สามารถอธิบายได้ดงั นี ้
กลุ่มที่ 1 สถานีในเมือง ใกล้ระบบขนส่งมวลชน
กลุม่ นีจ้ ะเป็ นกลุม่ ที่มีจานวนสถานีมากที่สดุ 66 สถานี คิดเป็ น 43% ของจานวนสถานีทงั้ หมด สถานีสว่ นใหญ่จะ
อยู่ในเมือง มีระยะห่างของสถานีจากอนุสาวรียช์ ัยสมรภูมิเฉลี่ย 8 กิโลเมตร และอยู่ตามแนวรถไฟฟ้า หรือระบบขนส่ง
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สาธารณะอื่น ๆ (มีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนมากที่สดุ เฉลีย่ 2.2 การเชื่อมต่อต่อสถานี) มีคนจานวนมากเดินทาง
มาใช้บริการรถยนต์รว่ ม ทาให้มีผใู้ ช้งานต่อ 100 การจองถึง 77 บัญชี ซึง่ สูงกว่ากลุม่ ที่ 2 ที่เป็ นสถานีในเมืองเหมือนกัน แต่
มีจานวนทางเลือกในการเข้าถึงโดยระบบขนส่งสาธารณะน้อยกว่า กลุม่ สถานีในเมือง ใกล้ระบบขนส่งมวลชนนีม้ ีระยะทาง
ในการขับขี่ต่อการจองรายชั่วโมงสูงที่สดุ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 62 กิโลเมตรต่อการจอง ตัวอย่างสถานีที่จดั อยู่ในกลุม่ ที่ 1 ได้แก่
สถานีบีทีเอสหมอชิต-มิกซ์จตุจกั ร สถานีบีทีเอสพร้อมพงษ์ -เอสโฮเทล สุขมุ วิท 31 สถานีบีทีเอสอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ และ
สถานีบีทีเอสราชเทวี ทางออก 2 ฮอลลีวดู้ สตรีท เป็ นต้น
กลุ่มที่ 2 สถานีในเมือง ใช้โดยคนรอบๆ สถานี
กลุม่ นีจ้ ะเป็ นกลุม่ ที่มีจานวนสถานีมากเป็ นอันดับสองรองจากกลุม่ ที่ 1 คือ 61 สถานี คิดเป็ น 40% ของจานวน
สถานีทงั้ หมด มีระยะห่างของสถานีจากอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิเฉลีย่ 14 กิโลเมตร โดยสถานีสว่ นใหญ่อยูใ่ นเมืองเช่นเดียวกับ
กลุม่ แรก แต่มีจานวนทางเลือกในการเข้าถึงด้วยระบบขนส่งมวลชนน้อยกว่า ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มาใช้จะเป็ นคนที่อยูร่ อบ ๆ
สถานี ทาให้มีจานวนผูใ้ ช้งานต่อ 100 การจองต่ากว่ากลุม่ ที่ 1 นอกจากนีก้ ารจองแบบรายชั่วโมง และรายวันมีสดั ส่วนที่
ใกล้เคียงกัน ตัวอย่างสถานีที่จดั อยูใ่ นกลุม่ ที่ 2 ได้แก่ สถานีแอมพาร์ค สถานีเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่ นเกล้า สถานีบีทีเอสเอพี
ทีแบริง่ พาร์คกิง้ และสถานีบีทีเอสไอดีโอโมบิ สุขมุ วิท เป็ นต้น
กลุ่มที่ 3 สถานีให้บริการรถเช่ารายวัน
กลุ่มนีจ้ ะเป็ นกลุ่มที่มีจานวนสถานี 14 สถานี คิดเป็ น 9% ของจานวนสถานีทงั้ หมด มีระยะห่างของสถานีจาก
อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิเฉลีย่ 12 กิโลเมตร สถานีในกลุม่ นีอ้ ยูใ่ นเมืองเช่นกัน แต่มีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนน้อยทีส่ ดุ
เฉลีย่ 0.9 การเชื่อมต่อต่อสถานี ซึง่ ผูท้ ี่มาใช้บริการรถยนต์รว่ มเกือบทัง้ หมด (ร้อยละ 96) ใช้บริการในรูปแบบรายวัน และมี
ระยะทางขับขี่สงู ที่สดุ ในทัง้ 4 กลุม่ จึงส่งผลให้มีรายได้ต่อการจองสูงที่สดุ ตามไปด้วย นอกจากนีจ้ ากข้อมูลจะเห็นได้ว่า
ผูใ้ ช้งานส่วนใหญ่เป็ นผูช้ าย (ร้อยละ 85) เนื่องจากสถานีในกลุม่ นีม้ ีลกั ษณะใกล้เคียงกับสาขาของบริษัทรถเช่า จึงมีจานวน
ผูม้ าใช้งานค่อนข้างมาก (91 คนต่อการจอง 100 คัน) และมักจะไม่ใช้งานซา้ (0 ครัง้ ต่อเดือน) ในช่วงที่ทาการศึกษา
ตัวอย่างสถานีที่จดั อยูใ่ นกลุม่ ที่ 3 ได้แก่ สถานีหา้ งอมอรินี่รามอินทรา สถานีบีทีเอสแกรนด์ สุขมุ วิท โฮเต็ล สถานีไอดีโอ โอ
ทู บางนา ตึกบี และสถานีป.ธนาทาวเวอร์ ลาดพร้าว 60 เป็ นต้น
กลุ่มที่ 4 สถานีชานเมือง
กลุ่มนีจ้ ะเป็ นกลุ่มที่มีจานวนสถานีนอ้ ยที่สดุ 12 สถานี คิดเป็ น 8% ของจานวนสถานีทงั้ หมด มีระยะห่างของ
สถานีจากอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิเฉลี่ย 24 กิโลเมตร ซึ่งเป็ นกลุม่ ที่สถานีตงั้ อยู่ห่างจากใจกลางกรุ งเทพมหานครมากที่สดุ มี
อายุเฉลี่ยของผูใ้ ช้คอ่ นข้างน้อย (26 ปี ) เมื่อเทียบกับสถานีในกลุม่ อื่น ๆ เนื่องจากสถานีในกลุม่ นี ้ มักจะเป็ นสถานีที่ตงั้ อยู่
ใกล้กับมหาวิทยาลัยชานเมือง เช่น สถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต หอพักยูเฮ้าส์ สถานีมหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงแรมสมอลล์วิลล์ และสถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต อาคารอธิการบดี เป็ นต้น มีจานวนผูใ้ ช้งานต่อ 100 การ
จองต่าที่สดุ ใน 4 กลุม่ หมายความว่า ผูใ้ ช้งานที่สถานีกลุม่ ที่ 4 นี ้ มักจะเป็ นผูใ้ ช้งานประจาของสถานีนนั้ ๆ สัดส่วนการจอง
เป็ นรายชั่วโมงสูงถึงร้อยละ 60 ซึ่งสูงที่สดุ ใน 4 กลุม่ เนื่องจากการใช้รถยนต์รว่ มในพืน้ ที่ชานเมือง อาจจะมีความสะดวก
มากกว่าการใช้งานระบบขนส่งสาธารณะประเภทอื่น ๆ เช่น แท็กซี่ เป็ นต้น
ซึง่ เมื่อพิจารณาทัง้ 4 กลุม่ จะแสดงให้เห็นว่า การใช้บริการระบบรถยนต์รว่ ม ส่วนใหญ่ผใู้ ช้บริการจะเป็ นเพศชาย
ซึ่ง สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของ Boonsiripant et al. (2020) ที่ ท าการศึก ษาการวิ เ คราะห์ก ารจัด กลุ่ม พฤติ ก รรมของ
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ผูใ้ ช้บริการรถยนต์รว่ มในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ขอ้ มูลในช่วงปี ค.ศ. 2018–2019 ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริการมีอายุ
เฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน และพฤติกรรมการใช้บริการจะเป็ นแบบรายวัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในงานวิจยั นีท้ ี่พบว่า มี
ประเภทการใช้บ ริการเป็ น แบบรายวัน ซึ่ง พฤติ กรรมของผู้ใ ช้บ ริก ารไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปี ค.ศ. 2018–2019 อาจ
เนื่องมาจากการจัดตัง้ สถานี โดยการใช้งานจะสอดคล้องกับตาแหน่งของสถานี เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงของการจัดตัง้
สถานี จึงส่งผลให้พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการไม่แตกต่างกัน
Table 2 Cluster analysis for four groups of carsharing stations.
Cluster
Number of stations
%of total sample

All
153
100%

1
66
43%

2
61
40%

3
14
9%

4
12
8%

30.5
(6.1)
71%

30.8
(4.6)
72%

30.6
(6.3)
67%

32.6
(11.0)
85%

26.2
(3.5)
72%

37%
(21%)
3.2
(1.2)
32.0
(10.8)
51.0
(26.9)
268.6
(97.8)
629.78
(262.13)
2,214.44
(717.87)

33%
(17%)
3.8
(0.9)
33.3
(11.1)
62.4
(27.7)
278.4
(90.8)
777.67
(195.26)
2,377.78
(768.49)

45%
(16%)
3.1
(0.7)
30.7
(10.1)
49.7
(16.8)
242.7
(70.4)
614.54
(147.32)
2,009.05
(492.13)

4%
(11%)
0.2
(0.6)
33.0
(13.3)
5.7
(14.7)
354.5
(174.9)
55.37
(149.94)
2,527.67
(1148.28)

60%
(15%)
3.1
(0.5)
30.4
(9.8)
47.6
(15.0)
245.8
(78.5)
564.05
(148.66)
1,994.68
(424.73)

66.6
(22.2)
12.1
(9.5)
1.5
(1.1)
1.8
(2.2)
2.4
(2.2)

76.9
(16.8)
8.0
(5.3)
2.2
(1.0)
1.0
(1.0)
2.3
(1.9)

54.8
(14.8)
14.3
(8.7)
1.0
(0.7)
1.9
(1.3)
2.4
(1.5)

90.7
(24.3)
12.2
(6.8)
0.9
(0.9)
0.0
(0.1)
0.5
(0.5)

41.7
(21.2)
23.7
(18.2)
1.4
(1.4)
7.9
(2.2)
5.9
(4.0)

- User's profiles
Age (yrs)
Male (%)
- User's behaviors
Trip type
Duration/reservation
(hrs/reservation)

Distance/reservation
(km/reservation)

Revenue/reservation
(baht/reservation)

hourly rent
hourly rent
daily rent
hourly rent
daily rent
hourly rent
daily rent

-Station characteristic
Unique user

users/100
reservations

Distance from Bangkok center
(km)

distance

Number of mass transit accesses

accesses
hourly rent

Number of reservations/month
daily rent

Note: Mean value with the Standard Deviation (SD) in parenthesis
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และจากการวิเคราะห์การจัดกลุม่ ทาให้เห็นว่า ผูใ้ ช้บริการระบบรถยนต์รว่ ม จะใช้บริการสถานีในเมือง ใกล้ระบบ
ขนส่งมวลชน (กลุม่ ที่ 1) มีการจองใช้บริการเป็ นแบบรายวันมากกว่ารายชั่วโมง อาจเนื่องมาจากในเมืองเป็ นบริเวณที่มี
ระบบการขนส่งที่หลากหลาย ผูใ้ ช้บริการมีทางเลือกในการเดินทางมาก ทาให้การเดินทางระยะสัน้ ซึ่งเป็ นจุดเด่นของ
ระบบรถยนต์รว่ มอาจไม่ตอบโจทย์สาหรับพืน้ ที่ในเมือง ผูใ้ ช้บริการจึงนิยมจองใช้บริการแบบรายวันมากกว่า เช่นเดียวกับ
กลุ่มที่ 2 และ 3 ที่มีตาแหน่งของสถานีในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูใ้ ช้บริการจะเลือกใช้บริการแบบรายวันมากกว่าเช่นกัน
และในทางกลับกัน กลุม่ ที่ 4 สถานีชานเมืองจะมีการจองใช้บริการแบบรายชั่วโมงมากกว่ารายวัน เนื่องจากการเดินทางใน
เขตพืน้ ที่ปริมณฑลมีทางเลือกในการเดินทางน้อยกว่า ระบบรถยนต์รว่ มซึง่ เป็ นการเดินทางระยะสัน้ จึงตอบโจทย์ตอ่ ความ
ต้องการของผูใ้ ช้มากกว่า และในอนาคตอาจจะมีการนาระบบรถยนต์รว่ มร่วมกับการขนส่งประเภทต่าง ๆ (Mobility as a
Service; MaaS) เพื่อให้การเดินทางของผูใ้ ช้บริการเป็ นไปอย่างราบรืน่ และรวดเร็วมากยิ่งขึน้ (Jittrapirom et al., 2017)
สรุ ป
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ของสถานีให้บริการรถยนต์รว่ ม ข้อมูลผูใ้ ช้ และพฤติกรรม
การใช้รถยนต์รว่ ม สามารถสรุปประเภทของสถานีให้บริการรถยนต์รว่ มออกเป็ น 4 กลุม่ ได้แก่ 1) สถานีในเมือง ใกล้ระบบ
ขนส่งมวลชน 2) สถานีในเมือง ใช้โดยคนรอบ ๆ สถานี 3) สถานีให้บริการรถเช่ารายวัน และ 4) สถานีชานเมือง โดยกลุม่ ที่
1, 2, และ 3 สถานีจะอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร เหมาะสาหรับผูใ้ ช้บริการแบบรายวัน และอยู่ในวัยทางาน ซึ่งแต่ละกลุม่
สถานีจะมีความแตกต่างกันคือ จานวนการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน โดยกลุ่มที่ 1 สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน
ได้ม ากที่ สุด รองลงมาได้แ ก่ กลุ่ม ที่ 2 และ 3 ตามลาดับ และกลุ่ม ที่ 4 สถานี จ ะอยู่บ ริเ วณชานเมื อ ง เหมาะสาหรับ
ผูใ้ ช้บริการแบบรายชั่ว โมง และส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนาไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการจัดตัง้
สถานีบริการรถยนต์ร่วมในอนาคตได้ โดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขนส่งมวลชนสามารถนาข้อมูลไปใช้เพื่อ
ออกแบบระบบขนส่งมวลชนของรัฐให้สอดคล้องกับตาแหน่งของสถานีบริการรถยนต์ร่วมของบริษัทเอกชนต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุน และเป็ นตัวเลือกในการเดินทางของประชาชน แทนการใช้รถยนต์สว่ นตัว
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทางานหลังจากการนาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) มา
ใช้ในงานสารวจด้านความปลอดภัย โดยวิธีการเปรียบเทียบระดับคะแนนทัศนคติดา้ นความเสีย่ งในการทางาน พบว่าจาก
เดิมคะแนนทัศนคติดา้ นความเสี่ยงอยูใ่ นระดับสูง ถึงสูงมาก ลดลงเป็ นระดับปานกลาง ถึงสูง และเปรียบเทียบระยะเวลา
สูงสุดในการสารวจความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย กับ UAV พบว่า ระยะเวลาในการสารวจลดลงโดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 อาคารดังนี ้ อาคารที่ 1 จาก 30 นาที เหลือ 14 นาที อาคารที่ 2 จาก 26 นาที เหลือ 11 นาที และอาคารที่ 3 จาก
26 นาที เหลือ 12 นาที นอกจากนีไ้ ด้ให้วิศวกร 26 คน และคนงาน 67 คน ตอบแบบสอบถามทัศนคติดา้ นความปลอดภัย
เกี่ ยวกับการทางานร่วมกับ UAV โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิ ติ ค่า ที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุ ปได้ดงั นีก้ ่อนการใช้ UAV มีค่า ทัศนคติอยู่ที่ 3.38 อยู่ในระดับปานกลาง และหลังจากการใช้ UAV มีค่า
ทัศนคติอยูท่ ี่ 4.09 อยูใ่ นระดับดี จะเห็นได้วา่ หลังจากการใช้ UAV ในการตรวจสอบความปลอดภัย มีคา่ ทัศนคติที่ดีขนึ ้
คาสาคัญ: การประเมินความเสีย่ ง, งานก่อสร้างอาคารสูง, อากาศยานไร้คนขับ
Abstract
The purpose of this research was to compare working performance after using UAV in the site safety
surveying; the risk assessment level reduced from medium to high-risk level. Also, Comparing the duration of
the safety survey of safety officer with UAV in 3 buildings found that the maximum duration reduced in Building
No.1 from 30 min. to 14 min., No.2, 26 min. to 11 min. and No.3, 26 min. to 12 min. In this research, we asked
26 engineers and 67 workers to complete a safety attitude questionnaire about working with UAV by analyzing
the statistical data. The statistics used were percentage, mean, and standard deviation. The research results
can be summarized that before using the UAV, the visual attitude value of 3.38 was at a moderate level.
Furthermore, after using the UAV, the attitude value was 4.09 at a good level. In conclusion, engineers and
workers have a better attitude toward safety concerns by using UAV in construction site surveying.
Keywords: High-Rise Building, Risk Assessment, UAV
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คานา
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมด้านงานก่อสร้างในประเทศไทยได้มีการพัฒนา โดยมีการนาเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้อย่างมากมาย เพื่อให้งานก่อสร้างสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ ในอุตสาหกรรมงาน
ก่อสร้างเป็ นงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายและอุบัติเหตุ จากข้อมูลการประสบอุบตั ิเหตุเนื่องจากการทางานของ
ลูกจ้างของกองทุนเงินทดแทน (สานักงานประกันสังคม, 2561) จะเห็นได้วา่ มีแนวโน้มสถิตขิ องการบาดเจ็บ พิการ การตาย
โรคเนื่องจากการทางาน และอัตราการประสบอุบตั ิเหตุของลูกจ้างเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะกิจการด้านงานก่อสร้างเมื่อ
เปรียบเทียบกับกิจการด้านอื่น ๆ และในทุกขัน้ ตอนของการทางานก่อสร้าง ยังสามารถเกิดอุบตั ิเหตุขึน้ ได้ทุกเมื่อ ซึ่งเป็ น
ปั ญหาที่สาคัญที่ตอ้ งได้รบั การแก้ไขโดยเร่งด่วน ในขณะเดียวกันการเกิดอุบตั ิเหตุทาให้เกิดความสูญเสียมากมาย จะแบ่ง
ได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ความสูญเสียทางตรง เช่นการเสียชีวิต การบาดเจ็บ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เป็ นต้น และ
ความสูญเสียทางอ้อม เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิง่ ของที่ได้รบั ความเสียหาย ค่าสูญเสียโอกาส ค่าใช้จ่ายในการฝึ กหัด
พนักงานใหม่ รวมถึงชื่อเสียงของหน่วยงาน เป็ นต้น (สิมะโชคดี, 2546; หวังนิเวศน์กุล, 2561) ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายว่า
ด้วย ความปลอดภัยในการทางานก่อสร้างให้ผรู้ บั ผิดชอบต่อการดาเนินการก่อสร้างต้องปฏิบตั ิตาม แต่ก็ยงั มีการเพิกเฉย
และละเลยในเรื่องอุบตั ิเหตุอยูอ่ ย่างมาก การป้องกันอุบตั ิเหตุจึงมีความจาเป็ นที่ผรู้ บั เหมา และเจ้าของกิจการ รวมทัง้ ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องจะต้องมีการวางแผนป้องกันอันตรายต่างๆ ที่เหมาะสม เพราะนอกจากจะเป็ นการป้องกันอุบตั ิเหตุ และความ
สูญเสียที่อาจจะเกิดขึน้ แล้ว ยังทาให้สามารถลดค่าใช้จ่าย รวมทัง้ ทาให้ บคุ ลากรในหน่วยงานมี ขวัญและกาลังใจสูงขึน้
ย่อมส่งผลให้มีโอกาสทากาไรได้เพิ่มขึน้ ด้วย
จากปั ญหาที่กล่าวมาในข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงได้นามาศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันปั ญหาด้านอุบตั ิเหตุในงาน
ก่อสร้าง จึงได้นาเทคโนโลยีอากาศยานไร้ค นขับ หรือ โดรน (กิ ตติศักดิ์, 2558) เข้ามาประยุกต์ใช้กับงานด้านความ
ปลอดภัย ในการช่วยเหลือเฝ้าระวัง และตรวจสอบในพืน้ ที่การก่อสร้า ง โดยจะใช้ความสามารถในการแสดงภาพแบบ
เรียลไทม์ การเข้าถึงพืน้ ที่ที่ยากลาบาก การบันทึกภาพและพิกดั ของพืน้ ที่ และการประหยัดเวลาในการใช้งาน (สานักงาน
เจ้าท่าภูมิภาคที่ 1, 2554) จากทฤษฎีโดมิโน โดยการกาจัดการกระทาที่ไม่ปลอดภัย หรือ สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เพื่อ
ไม่ให้เกิดความเสียหายและการบาดเจ็บตามมา (Heinrich, 1931) โดยใช้อากาศยานไร้คนขับบินสารวจเพื่อลดโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ อีกทัง้ ยังสามารถระบุอนั ตรายในพืน้ ที่ก่อสร้างได้ โดยที่ผปู้ ฏิบตั ิงานไม่ตกอยู่ในความ
เสี่ยงอันตรายโดยเน้นไปในงานที่มีความเสี่ยง มีโอกาสที่จะทาให้เกิดอันตรายและความรุ นแรงสูงที่สดุ เพื่อจะนาไปสูก่ าร
หาแนวทางในการเตรียมความพร้อมเรื่องความปลอดภัยในการทางาน (Howard, 2017) ของคนงานก่อสร้างสาหรับ
โครงการก่อสร้างในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินทัศนคติดา้ นความเสี่ยงและลดความเสี่ยงในการทางานของงานที่มีความเสี่ยงสูงในงานก่อสร้าง
โดยการใช้อากาศยานไร้คนขับเข้ามาช่วยสารวจด้านความปลอดภัย
2. เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการสารวจความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง และ
ระยะเวลาในการใช้อากาศยานไร้คนขับ
3. เพื่อให้พนักงานและคนงานก่อสร้างมีทศั นคติดา้ นความปลอดภัยที่ดีตอ่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยาน
ไร้คนขับในการทางาน
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ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
รูปแบบการดาเนินการประกอบด้วยขัน้ ตอน ดังนี ้

Fig. 1 Research methodology
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลการเกิ ดอุบัติเหตุ ประเภท ความรุ นแรง สถิ ติการเกิดอุบตั ิเหตุ และแนวโน้มการเกิด
อุบตั ิเหตุ เพื่อค้นหาจุดเสีย่ ง และวิธีการควบคุม
ขัน้ ตอนที่ 2 ประเมินทัศนคติดา้ นความเสี่ยงการทางาน โดยแบ่งเป็ น 4 งาน ที่มีความเสี่ยงมากที่สดุ ในการทา
วิจยั นีไ้ ด้เลือกใช้เทคนิคและวิธีในการวิเคราะห์อนั ตราย โดยใช้วิธี Jobs Safety Analysis (JSA) ในการชีบ้ ่งอันตรายจาก
การทางาน โดยการค้นหาอันตราย และความเสี่ยงที่ซ่อนอยูใ่ นขัน้ ตอนแต่ละขัน้ ตอนของการทางาน (ระเบียบกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2544) เพื่อนาคะแนนด้านความเสีย่ งมาใช้เปรียบเทียบก่อน-หลัง การประยุกต์ใช้งานอากาศยานไร้คนขับ
ขัน้ ตอนที่ 3 ออกแบบการสารวจความปลอดภัยโดยการใช้อากาศยานไร้คนขับ เพื่อให้ได้ประสิทธิ์ภาพในการ
ทางานมากขึน้ จึงได้ทดสอบโดยการบินในพืน้ ที่จริงก่อ น และเก็ บข้อมูลเบือ้ งต้นของลั กษณะการบิ นในพื น้ ที่ โดยจะ
ประสานงานกับหน้างาน เพื่อไม่ให้กีดขวางการทางานของคนงาน และเครือ่ งจักร
ขัน้ ตอนที่ 4 ศึกษาระยะเวลาและพืน้ ที่ในการเดินสารวจความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) แล้ว
นาข้อมูลมาเปรียบเทียบกับการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ
ขัน้ ตอนที่ 5 จัดทาแบบสอบถามทัศนคติดา้ นความปลอดภัยเกี่ ยวกับการทางานร่วมกับอากาศยานไร้คนขับ จาก
จานวนทัง้ หมด 93 ตัวอย่าง แบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามเกี่ ยวกับความ
ปลอดภัยในการทางานร่วมกับอากาศยานไร้คนขับ จากวิศวกรผูค้ วบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน และคนงาน
อุปกรณ์และวิธีการ
ในงานวิจยั นีผ้ วู้ ิจยั ได้ใช้อากาศยานไร้คนขับ DJI รุน่ Mavic Air ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและส่วนประกอบต่าง ๆ ดัง Fig. 2
ซึ่งเป็ นอากาศยานไร้คนขับชนิดปี กหมุน เป็ นอากาศยานที่ขึน้ ลงในแนวดิ่ง อาศัยการหมุน ของใบพัดในการขึน้ ลง และ
ขับเคลื่อนไปในทิศทางต่างๆ (กรมที่ดิน, 2560) รุ ่นที่ให้กับการทางานมีนา้ หนักเบา และมีขนาดเล็กสามารถใช้งานได้
เหมาะสมกับหน้างานก่อสร้าง มีระยะเวลาต่อการใช้งานโดยประมาณ 15 นาที/แบตเตอรี่ 1 ก้อน โดยในการทาวิจยั นีไ้ ด้
จัดเตรียมไว้อย่างน้อย 3 ก้อน เพื่อสามารถบินได้อย่างต่อเนื่อง และมีสถานีควบคุมภาคพืน้ หรือคอนโทรลเลอร์ใช้งานโดย
ต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนโดยสามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอเป็ นภาพขณะทาการบิน

Fig. 2 Unmanned Aerial Vehicle (DJI: Mavic Air Series) and Remote Controller (DJI: Mavic Air Series)
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Table 1 Functions of Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
Functions
Size.
Takeoff Weight.
Max Flight Time.
Speed. (Maximum)
Video Quality.
Sensor.
Sensing System.
Video Transmission.
Video Resolution.

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Mavic Air

168cm × 83cm × 49cm
430 g
21 min.
16 m/s
FHD: 1920x1080p 24/25/30/48/50/60
HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60
3 side
Forward, Backward, Downward
2,000 m.
HD 720P @ 30fps

จาก Table 1 จะเห็นได้ว่า อากาศยานไร้คนขับที่นามาใช้ยีหอ้ DJI รุ ่น Mavic Air โดยมีขนาดเล็ก นา้ หนักเบา
สามารถกพาได้สะดวก มีระยะเวลาในการใช้งานอยู่ที่ 21 นาที โดยประมาณ มีความเร็วอยู่ที่ 16 เมตร/วินาที มีความ
คมชัดของภาพวิดีโออยูท่ ี่ HD: 128 × 720p มีระบบกันสั่น 3 แกน มีเซ็นเซอร์กนั ชน 3 ด้าน (ด้านหน้า, ด้านหลัง, ด้านล่าง)
และมีระยะควบคุมสูงสุดถึง 2,000 เมตร ซึ่งสามารถบินได้ครอบคลุมพืน้ ที่ก่อสร้าง ที่ใช้ในงานวิจยั นีไ้ ด้อย่างครอบคลุม
(Tamiya, 2559)
ผลการวิจัย
จากการทดลองได้ใช้อากาศยานไร้คนขับในการสารวจความปลอดภัยในการทางาน โดยจะเอาระยะเวลาสูงสุด
ของการเดินสารวจความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน 1 รอบการเดินสารวจ มาเปรียบเทียบกับระยะเวลา
สูงสุดในการใช้อากาศยานไร้คนขับสารวจในพืน้ ที่โครงการ มีอาคารจานวน 3 หลัง ตาม Fig. 3

Fig. 3 Safety survey by UAV (Building No.1, 2, 3)
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ตาม Fig. 4 จะพบว่าใน 1 รอบการเดินตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแต่ละพืน้ ที่จะมีระยะเวลาในการ
ตรวจสอบของอาคารที่ 1 สูงสุดอยูท่ ี่ 30 นาที พืน้ ที่ตรวจสอบความปลอดภัยจานวน 3 ชัน้ ระยะเวลาของอาคารที่ 2 สูงสุด
อยู่ที่ 26 นาที พื น้ ที่ ต รวจสอบความปลอดภัยจ านวน 2 ชั้น และระยะเวลาของอาคารที่ 3 สูง สุด อยู่ที่ 26 นาที พื น้ ที่
ตรวจสอบความปลอดภัยจานวน 2 ชัน้ และหลังจากการใช้งานอากาศยานไร้คนขับจะมีระยะเวลาตรวจสอบสูงสุดของ
อาคารที่ 1 ลดลงอยู่ที่ 14 นาที พืน้ ที่ตรวจสอบความปลอดภัยจานวน 3 ชัน้ ระยะเวลาสูงสุดของอาคารที่ 2 ลดลงอยูท่ ี่ 11
นาที พืน้ ที่ตรวจสอบความปลอดภัยจานวน 2 ชัน้ และระยะเวลาสูงสุดของอาคารที่ 3 ลดลงอยู่ที่ 12 นาที พืน้ ที่ตรวจสอบ
ความปลอดภัยจานวน 2 ชัน้

Fig. 4 Comparing the duration of the safety survey of safety officers with UAV
การประเมินทัศนคติตอ่ การใช้งานก่อนและหลังการนาอากาศยานไร้คนขับมาประยุกต์ใช้ พบว่า หลังจากเข้าร่วม
กิจกรรมพนักงานและคนงานส่วนใหญ่มีทศั นคติที่ดีขนึ ้ เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว พบว่าก่อนการนาอากาศยานไร้คนขั บ
เข้ามาช่วยในการทางาน จะมีค่าทัศนคติเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 โดยมีค่าระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง แต่ภายหลังการ
นาอากาศยานไร้คนขับมาใช้ พบว่ามีคา่ ทัศนคติเฉลีย่ เท่ากับ 4.09 โดยมีคา่ ระดับทัศนคติอยูใ่ นระดับดีตาม Table 2–3.
Table 2 Shows the mean and standard deviation of attendances safety attitude level before and after using UAV.
Attitude to UAV
𝑋̅

Implementation of unmanned aerial
vehicles technology can prevent
accidents from work.
Working safely shall requires a safety
officer at work all the time.
The use of unmanned aerial vehicles
helps safety officer work faster.
The use of unmanned aerial vehicles is
helpful to access hazardous areas.

3.39

Before using
S.D.
Attitude level
0.676

Fair

𝑋̅

4.19

After using
S.D.
Attitude level
0.680

Good

3.88

0.832

Good

3.77

0.934

Good

3.45

0.668

Good

4.31

0.625

Excellent

3.43

0.960

Good

4.27

0.782

Excellent
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Table 2 (Continue).
Attitude to UAV
𝑋̅
The use of unmanned aerial vehicle is
helpful to record incidents and can
recheck/review the events at any time.
The use of unmanned aerial vehicle is
created awareness to work safely.
The use of unmanned aerial vehicles is
helpful to monitoring site activities
widely.
The use of unmanned aerial vehicles
allows you to work conveniently and
faster.
The use of unmanned aerial vehicles
helps safety officer work efficiency.
Do you think that using the unmanned
aerial vehicles increase work safety?
Do you think that using the unmanned
aerial vehicles help safety inspection
more easily and can report incidents in
real time to increase work safety?
The use of unmanned aerial vehicles is
helped the project more interesting.
The use of unmanned aerial vehicles is
developed work safety.
The use of unmanned aerial vehicles do
not obstruct work activities.
The use of unmanned aerial vehicles
has increased the duration of safety
inspections.
Total

Before using
S.D.
Attitude level

𝑋̅

After using
S.D.
Attitude level

3.62

0.641

Good

4.39

0.572

Excellent

3.18

0.765

Fair

4.10

0.808

Good

2.99

0.827

Fair

4.19

0.647

Good

3.48

0.583

Good

4.31

0.589

Excellent

3.55

0.700

Good

4.18

0.658

Good

3.17

0.583

Fair

4.14

0.731

Good

3.23

0.754

Fair

3.82

0.884

Good

4.01

0.744

Good

4.01

0.744

Good

3.34

0.617

Fair

4.27

0.610

Excellent

2.24

0.890

Unsatisfied

3.16

0.863

Fair

3.76

0.890

Good

4.27

0.694

Excellent

3.38

0.742

Fair

4.09

0.721

Good
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Table 3 Difference in safety attitude level questionnaire of the safety survey with UAV of engineers and
construction workers.
Engineers and
Amount
Mean
SD
Paired-Sample
p
Construction workers
t-Test
Before of the
93
3.38
0.742
0.00*
0.05
safety survey with UAV
After of the
93
4.09
0.721
0.00*
0.05
safety survey with UAV
* Different superscripts are significantly different (p < 0.05)
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนและหลังการนาอากาศยานไร้คนขับเข้ามาประยุกต์ใช้ในการสารวจความ
ปลอดภัย ด้วยวิธีการประเมินทัศนคติดา้ นความเสีย่ ง โดยใช้วิธี Jobs Safety Analysis (JSA) ในการชีบ้ ง่ อันตรายจากการ
ทางาน พบว่า การประเมินทัศนคติดา้ นความเสี่ยงของงานที่มีความเสี่ยงอันตรายมากที่สดุ 4 งาน ได้แก่ งานยก งานขุด
งานที่เกี่ยวกับความร้อนและประกายไฟ และการทางานในที่สงู ก่อนนาอากาศยานไร้คนขับเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
ตรวจสอบความปลอดภัยมีค่าคะแนนทัศนคติดา้ นความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก ซึ่งหลังจากนามาประยุกต์ใช้มีค่า
ทัศนคติดา้ นความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ตาม Fig. 5 จะเห็นได้ว่าการสารวจหน้างานที่รวดเร็วขึน้ จะช่วยชีบ้ ่ง
อันตราย และแก้ไขได้รวดเร็วทาให้ลดโอกาสการเกิดความเสีย่ งได้

Fig. 5 Comparing the risk assessment level before and after of the safety survey with UAV.
สรุ ป
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนและหลังการนาอากาศยานไร้คนขับเข้ามาประยุกต์ใช้ในการสารวจความ
ปลอดภัย จะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบระยะเวลาการทางาน วิธีการประเมินทัศนคติดา้ นความเสีย่ ง
โดยแบ่งเป็ น 4 กลุม่ งานที่มีความเสีย่ งสูง และแบบสอบถามทัศนคติดา้ นความปลอดภัยเกี่ยวกับการทางานร่วมกับอากาศ
ยานไร้คนขับ พบว่าการนาอากาศยานไร้คนขับเข้ามาใช้ในการสารวจความปลอดภัยมีความรวดเร็วกว่าการเดินสารวจของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโครงการ จากระยะเวลาที่นามาเปรียบเทียบทัง้ 3 อาคาร พบว่าหลังจากการนาอากาศยานไร้
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คนขับเข้ามาสารวจความปลอดภัยจะใช้ระยะเวลาสูงสุดในแต่ละพืน้ ที่ น้อยกว่าระยะเวลาการเดินสารวจความปลอดภัย
เป็ นเวลา 15 นาที จากผลการประเมินทัศนคติดา้ นความเสี่ยงก่อน-หลังการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในการสารวจ
ความปลอดภัย พบว่างานที่มีความเสี่ยงสูง จะมีคะแนนทัศนคติดา้ นความเสี่ยงจากเดิมอยู่ในระดับสูง ถึงสูงมาก และ
หลังจากการประยุกต์ใช้ระดับคะแนนทัศนคติดา้ นความเสี่ยงลดลงเป็ นระดับปานกลาง ถึงสูง และจากการประเมินระดับ
คะแนนทัศนคติดา้ นความปลอดภัยก่อน-หลัง การทางานร่วมกับอากาศยานไร้คนขับของพนักงาน และคนงานมีค่าเฉลีย่
เพิ่มขึน้ จาก 3.38 ที่อยูใ่ นระดับปานกลาง เป็ น 4.09 อยูใ่ นระดับดี มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ p < 0.05
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การประเมินความเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขทีเ่ ป็ นไปได้สาหรับการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์
แบบหลังคาลาดเอียง
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีศ้ กึ ษาการประเมินความเสีย่ งสาหรับการติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่มีความลาดเอียง
15–40 องศา ด้วยวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (JSEA) พบว่าผลกระทบที่เกิดขึน้ มีระดับความ
เป็ นอันตรายสูงเกิดจากการตกจากที่สงู เมื่อปรับปรุ งให้ปลอดภัยตามแนวทางการแก้ไขที่เป็ นไปได้ รวมไปถึงการพัฒนา
ความรู ด้ า้ นความปลอดภัย ได้แก่ การอบรมความปลอดภัยเบือ้ งต้น ความปลอดภัยในการทางานบนที่สงู และการสอน
งาน (OJT) กับผูป้ ฏิบตั ิงานติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา จานวน 150 คน ประเมินประสิทธิผลของการอบรมด้วยการ
สัมภาษณ์และทดสอบปฏิบตั ิ ใช้โปรแกรมทางสถิติมาวิเคราะห์ ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าความรู ห้ ลัง
อบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จากการศึกษาพบว่าสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุก่อนปรับปรุงมี
จานวน 12 ครัง้ (92.30%) และหลังปรับปรุงมีอบุ ตั ิเหตุเกิดขึน้ จานวน 1 ครัง้ ( 7.70%)
คาสาคัญ: การทางานบนที่สงู , การประเมินความเสีย่ ง, ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
Abstract
This study presents Risk Assessment for installing solar rooftop systems with a slope of 15-40 degrees
by Job Safety and Environment Analysis (JSEA) method. It was found that the impact occurred with a high level
of hazard caused by falling from a height. When safeguarded as possible solutions. Including the development
of safety knowledge including basic safety training, safe working at height training and on-the-job training (OJT)
with worker installing solar rooftop 150 people. Evaluate the effectiveness of the training through interviews and
practice tests. Using IBM SPSS program to analyze the percentage and standard deviation. It was found that
the knowledge after training was higher than before training, statistically significant at the 0.05 level. Result the
statistics of accidents before improvement were 12 times (92.30%) and after the improvement, there was 1
accident (7.70%).
Keywords: Risk Assessment, Solar Rooftop Systems, Working at Height
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คานา
การติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์กาลังเป็ นที่นิยมมากขึน้ ในประเทศไทยและยังได้รบั การส่งเสริมจากรัฐบาลมี
ให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึน้ อย่างไรก็ตามการติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar
Rooftop Systems) ก็ยงั มีความเสี่ยงจากความสูงต่อผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างมาก แม้ผปู้ ฏิบตั ิงานจะปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
ระบบ การจัดการด้านความปลอดภัยในการทางานบนที่สงู และกฎระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทางานที่
กาหนดไว้ การติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก เนื่องจากสามารถใช้โครงสร้างของ
หลังคาเป็ นฐานในการติดตัง้ ได้และพืน้ ที่ ในการติดตั้งที่ จากัด จากสภาพการท างานที่ ตอ้ งท างานบนที่ สูงและทางาน
กลางแจ้งในสภาพที่มีอากาศร้อน รวมทัง้ มีพืน้ ที่การทางานค่อนข้างจากัด ทาให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีโอกาสที่จะเกิดอุบตั ิเหตุจาก
การตกจากที่สงู และอันตรายเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุแล้ว ทาให้บาดเจ็บรุ นแรงจนถึงทุพพลภาพและเสียชีวิต เพื่อความปลอดภัย
ของผูป้ ฏิบตั ิงานใน การติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาลาดเอียง จึงต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุกขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิงานบนหลังคาเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึน้ จึงได้จดั ทาวิจยั ในครัง้ นีข้ นึ ้ เพื่อประเมินความเสี่ยงสาหรับการติดตัง้
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาลาดเอียง ที่มีความลาดเอียง 15–40 องศา ด้วยวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม (Job Safety and Environment Analysis : JSEA) น าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่ เป็ น ไปได้
สาหรับงานงานติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อประเมินประสิทธิผลของการอบรมให้ความรู ้
ความปลอดภัยในขัน้ ตอนการติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาลาดเอียง เปรียบเทียบระดับความรูค้ วามเข้าใจก่อน
และหลังอบรม เพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยในการติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาลาด
เอียง ในการลดความเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บและการสูญและเกิดการทางานอย่างปลอดภัยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อชีบ้ ง่ อันตรายและประเมินความเสีย่ งในงานติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาลาดเอียง
2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของการอบรมให้ความรูค้ วามปลอดภัยในขัน้ ตอนการติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์บน
หลังคาลาดเอียง
3. เพื่อปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยในการติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาลาดเอียง
อุปกรณ์และวิธีการ
การทาวิจยั ครัง้ นีม้ วี ิธีการดาเนินการ โดยใช้แบบวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมและแบบทดสอบ
การทางานบนหลังคา ดังแสดงใน Fig. 1
Study
1.1 Standard
1.2 Steps to solar rooftop install
1.3 Safety statistic

Fig. 1 Methodology

Process

Analysis

Summary

2.1 Reducing Risk
1) Create Job Safety and Environment Analysis
2) Risk Assessment by JSEA
3) Prevention and Control Risk
2.2 Reducing Incident
1) Create safety working at heights
2) Safety Training
Test
1) Identify Risk
2.3 data collection
2) application of domino theory and 3E theory
3) Compare safety statistics before and after
4) Compare results before and after training
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1. ศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
1.1 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทางานบนที่สงู มปอ.101
(2561) ได้กาหนดให้ตอ้ งดาเนินการประเมินความเสี่ยงในงานบนที่สงู สูง ตัง้ แต่ 2 เมตรขึน้ ไป ก่อนเริ่มดาเนินการ โดย
ประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐาน มปอ.402 (2561) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2543) ได้กาหนด
วิธีการในการชีบ้ ่งอันตรายและหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิการชีบ้ ่งอันตรายด้วยวิธี Job
Safety Analysis (JSA) (สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
(สสปท.), 2563) ระบุวา่ JSA ยังเป็ นวิธีการที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และในต่างประเทศพบว่า ประเทศออสเตรเลีย
มีการกาหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการติดตัง้ แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar panel photovoltaic (PV) installations)
คื อ AS/NZS3000:2018 Electrical Installations (AUS/NZ Wiring Rules) (SafeWork NSW, 2021) และ European
Agency for Safety and Health at Work (2021) ได้กาหนดตัวอย่างหัวข้อ รายการตรวจสอบการป้องกันอุบัติเหตุและ
ความเสียหายต่อสุขภาพในภาคพลังงานแสงอาทิตย์ไว้
1.2 ขัน้ ตอนการติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ได้อา้ งอิงขัน้ ตอนการติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ในคูม่ ือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การถ่ายทอด และเผยแพร่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน, 2564) ผนวกกับระเบียบขัน้ ตอนการติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบริษัท
รับติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แห่งหนึง่ ซึง่ สามารถสรุปเป็ นภาพรวมได้ดงั แสดงใน Fig. 2.
Installation

Preparation

Inspection

Installation of protective devices against falling objects

Site survey

Blue sheet and safety net installed under roof
Preparation of tools
and equipment
Training and Testing

Installation of walkways and railings

1) Safety Induction
2) Safety Training for PV
installation on Rooftop
3) On the Job Training
4) Safety work at height

Inspection

Installation Hanger Bolt + L-Tin interface + Rail Support
Installation Life line + Walk way + Railing

Installation of supporting structures for solar panels
Installation Hanger Bolt + L-Tin interface + Rail Support
and solar panels
Installation End-Clamp + PV Module
Connect the PV Module in a Group String.

1) Interview
2) Testing

Safety Talk

Installing the wiring ducts and connecting the wires to the solar panel
incorrect

correct

Installation Cable Tray, connect the DC cable and close the wiring

Fig. 2 Procedure for solar rooftop systems installation
1.3 สถิติความปลอดภัย รวบรวมข้อมูลสถิติดา้ นความปลอดภัยตลอดระยะเวลาโครงการ โดยเก็บข้อมูล
สถิติอบุ ตั ิเหตุจากการทางานบนที่สงู เปรียบเทียบระหว่างก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงมาตรการความปลอดภัย
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2. กระบวนการ
2.1 การลดความเสีย่ ง
1) จัด ท าแบบประเมิ น ความเสี่ย ง โดยได้ร ับ ค าแนะน าจากผู้มี ค วามรู ้ค วามเข้า ใจ และรายการ
ตรวจสอบการระบุอันตราย: ความเสี่ยงด้าน OSH กับการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก ของ European
Agency for Safety and Health at Work จนได้แบบวิเคราะห์วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม (JSEA)
2) ดาเนินการชีบ้ ง่ อันตรายและประเมินความเสีย่ งในแต่ละขัน้ ตอนการทางาน และการจัดระดับความ
เสีย่ ง เพื่อนาผลที่ได้ไปกาหนดมาตรการจัดการความเสีย่ ง ในการป้องกัน ควบคุม และลดความเสีย่ งที่เพียงพอ
3) รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเสีย่ ง เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
2.2 การลดอุบตั เิ หตุ
1) สร้างแบบทดสอบความปลอดภัยในการทางานบนที่สงู โดยแบ่งเนือ้ หาออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นคาถามเกี่ยวกับ ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ การผ่านการอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ประสบการณ์ วุฒิการศึกษา ประสบอุบตั ิเหตุ โรคประจาตัว ดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์ เฉลีย่ เวลาในการนอน
จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความรูแ้ ละทัศนคติดา้ นความปลอดภัยในการทางาน จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 3 การทดสอบภาคปฏิบตั ิสาหรับการทางานติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบ
ลาดเอียง (Solar Rooftop) จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 4 ลงชื่อผูท้ าการทดสอบ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
2) ก าหนดกลุ่ม ตัวอย่า งจากผู้ป ฏิ บัติงานติ ดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิ ตย์บ นหลัง คาในโครงการ
จานวน 150 คน ประจาเดือนพฤศจิกายน 2562-สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็ นช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดเชื อ้ ไวรัสโคโรนา-2019
(COVID-19)
3) การอบรมพัฒ นาความรู ้ค วามเข้า ใจด้า นความปลอดภัย ในการท างานติ ด ตั้ง ระบบพลัง งาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา ได้แก่ การอบรมความปลอดภัยเบือ้ งต้นในการทางาน, การอบรมให้ความรู ด้ า้ นความปลอดภัยใน
การติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา, การสอนขัน้ ตอนและวิธีการติดตัง้ และการอบรมความปลอดภัยในการ
ทางานที่สงู
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการชีอ้ ันตรายและประเมินความเสี่ยง และเปรียบเทียบข้อมูลรับดับ
ความเสีย่ งระหว่างก่อนและหลังปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัย
2) นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง และสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุก่อนปรับปรุ ง ประยุกต์ใช้ทฤษฎี
โดมิโน และหลัก 3E ของ H.W. Heinrich (1932) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแบบองค์รวม ดังแสดงใน Fig.3
3) เปรียบเทียบข้อมูลสถิติดา้ นความปลอดภัยในการทางานก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
4) ประเมินเปรียบเทียบประสิทธิผลของการอบรมให้ความรู ค้ วามปลอดภัยในขัน้ ตอนการติดตัง้ ระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบลาดเอียง ระหว่างก่อนอบรมและหลังอบรม
3. วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยอ้างอิงผลลัพธ์จากโปรแกรม IBM SPSS 19
4. สรุปงานวิจยั พร้อมทัง้ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างปลอดภัย

267

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60
Education
• Safety Training / JSEA Training

Social Environment
and Ancestry

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Engineering
• Design for Working area / Use of safety equipment and tools

Fault of the person
(Carelessness)

Unsafe Acts /
Unsafe Conditions

Accident

Injury / Damages

MISTAKES OF PEOPLE
Interview

Pass

On the Job Training
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Fig. 3 application of domino theory and 3E theory
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การศึกษาวิจัยในครัง้ นีไ้ ด้ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ จากผลการทดสอบ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 150 คน ได้ผลดังนี ้
1. ผลการรวบรวมข้อมูลสถิติดา้ นความปลอดภัย พบว่าการเกิดอุบัติเหตุจากที่สูง จาวน 13 ครัง้ โดยมี
สาเหตุมาจากการกระทาที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Action) จานวน 6 ครัง้ และเกิ ดจากสภาพแวดล้อมในการทางานไม่
ปลอดภัย (Unsafe Condition) จานวน 7 ครัง้ ซึง่ ก่อนปรับปรุงมีอบุ ตั ิเหตุเกิดขึน้ จานวน 12 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 92.30 และ
หลังปรับปรุงมาตรการความปลอดภัย พบว่ามีอบุ ตั ิเหตุเกิดขึน้ จานวน 1 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 7.70 ดังแสดงใน Table 1
2. ผลการประเมินความเสี่ยง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม (JSEA) พบว่า
มีระดับความเสี่ยงอันตราย เท่ากับ 16 เป็ นความรุ นแรงสูงมาก ระดับ 4 หมายถึงความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหยุด
ดาเนินการและปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดความเสีย่ ง มีสาเหตุจากการตกจากที่สงู ซึง่ สอดคล้องกับวันชนะ (2558) ที่รายงานว่า
ผลกระทบที่เกิดขึน้ เป็ นอันตรายจากการตกจากที่สงู และการถูกของตกกระแทกทัง้ สิน้
3. ผลการทดสอบความรู ค้ วามเข้าใจในขัน้ ตอนการติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาลาดเอียง โดย
ใช้แบบทดสอบการทางานบนหลังคา จากการสัมภาษณ์ พบว่าหลังอบรมสูงกว่าก่อนก่อนอบรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังแสดงใน Table 2 สอดคล้องกับงานวิจยั ของอทิตย์ (2559) ที่รายงานว่าโอกาสของการเกิดอุบตั ิเหตุ
ของเหตุการณ์ที่ผปู้ ฏิบตั ิงานไม่มีความรู/้ ไม่ผา่ นการอบรมตรงตามความเสีย่ งของงาน มีคา่ 0.79 ค่าความเชื่อมั่น 0.95
4. ผลการทดสอบการปฏิบตั ิงานตามขัน้ ตอนด้านความปลอดภัยในงานติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาลาดเอียง หลังอบรมสูงกว่าก่อนก่อนอบรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังแสดงใน Table 3
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Table 1 Safety statistics throughout the project period
Year
Month
Number of accidents from height
(times)
2019 November
6
December
3
2020 January
1
February
1
March
1
2020
April
0
May
0
June
1
July
0
August
0
Total
13

Number of high falls
(cases)
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2

After improvement

Before improvement

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

Fatality (cases)
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1

สรุ ป
การศึกษาวิจยั นี ้ แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุ งมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมสามารถลดอุบตั ิเหตุจาก
การทางานได้ การชีบ้ ง่ อันตรายและประเมินความเสี่ยงด้วยแบบวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม (JSEA)
พบว่าระดับความเป็ นอันตรายสูงมาก มีสาเหตุจากการตกจากที่สูง หากมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย การ
อบรมให้ความรู แ้ ละทดสอบความรู ค้ วามเข้าใจ พบว่าระดับความรู ค้ วามเข้าใจในการขัน้ การปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ที่ p-value < 0.05
ทัง้ นีก้ ารติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในปั จจุบนั ได้จดั ให้มีการชีบ้ ่งอันตรายและประเมินความเสีย่ ง
ก่อนเริ่มดาเนินการ รวมถึงมีการฝึ กอบรมและทดสอบความรู ค้ วามเข้าใจก่อนปฏิบตั ิงาน ดังนัน้ ผูป้ ฏิบตั ิจึงมั่นใจได้วา่ การ
ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนการทางานที่ถกู ต้องมีความปลอดภัยเพียงพอในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณไซต์งานติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแห่งหนึง่ ในจังหวัดลพบุรี ตลอดจนผูป้ ฏิบตั ิงานทุก
ท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการทาวิจยั ทาให้ได้รบั ข้อมูลครบถ้วนในการทาวิจยั ฉบับนีส้ าเร็จลุลว่ งได้ดว้ ยดี

269

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Table 2 Comparative table of knowledge and attitudes on safety at work before and after training
Questions
1.
2.
3.
4.
5.
6.

What is qualifications for working at height worker?
What is PPE equipment for working at height?
How to walk on the roof?
How to walk on the roof without Walk Way?
How should I attach the Lanyard?
What do you do if you see your coworker is unsafe?

Mean

S.D.

Std. Error
Mean

.16
.09
.08
.10
.12
.06

.36
.29
.28
.31
.32
.23

.03
.02
.02
.02
.02
.01

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
.10
.21
.04
.14
.04
.13
.05
.15
.06
.17
.02
.09

t

df

Sig.
(2-tailed)

5.32
3.91
3.76
4.21
4.50
3.08

149
149
149
149
149
149

.00
.00
.00
.00
.00
.00

Table 3 Comparison table of the practice test of the operators working in the installation of solar panels on the roof, before training and after training
Practical test
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Availability PPE and proper wearing.
Using a life line
Walking on the roof with Walk Way installed
Walk on the roof without Walk Way installed
Moving Metal Sheet
Moving Rail Support, Walk way, PV Module, Cable Tray

Mean

S.D.

Std. Error
Mean

.14
.06
.46
.04
.30
.20

.34
.23
.50
.19
.46
.40

.02
.01
.04
.01
.03
.03
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95% Confidence Interval
Sig.
of the Difference
t
df
(2-tailed)
Lower
Upper
.08
.19
4.92 149
.00
.02
.09
3.08 149
.00
.38
.54
11.41 149
.00
.00
.07
2.49 149
.01
.22
.37
7.99 149
.00
.14
.27
6.23 149
.00
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีศ้ กึ ษาเกี่ยวกับการจาลองการอพยพผูโ้ ดยสารและการบริหารจัดการเหตุฉกุ เฉินภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้
ดิน ด้วยโปรแกรม PyroSim และ Pathfinder โดยกาหนดพืน้ ผิว (Surface) ให้มีอตั ราการปล่อยความร้อนต่อพืน้ ที่ 1,000
kW/m2 และจาลองปฏิกิริยา (Reaction) เป็ นปฏิกิริยา Propylene และกาหนดการอพยพเป็ น 2 รู ปแบบ ได้แก่ อพยพจาก
รถไฟฟ้าไปยังราง และอพยพจากรถไฟฟ้า ไปยัง อาคารปล่องระบายอากาศ โดยก าหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาเป็ น 5 กรณี ได้แก่ 1,135, 991, 703, 799 และ 577 คน พบว่าผูโ้ ดยสารทุกคนสามารถอพยพออกจากขบวน
รถไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยจากก๊าซพิษ (Fractional Effective Dose; FED) ที่วดั ค่าได้ไม่เกิน 0.3 ในวินาทีที่ 1,806, 1,497,
982, 1,140 และ 836 โดยยังสามารถมองเห็นเส้นทางในการอพยพได้ แต่ผโู้ ดยสารบางส่วนอาจไม่ปลอดภัยเนื่องจากการ
สัมผัสอุณหภูมิสงู ถึง 100 องศาเซลเซียส
คาสาคัญ: การขนส่ง, การอพยพ, ฉุกเฉิน, อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน
Abstract
This study presents Occupants Evacuation Simulation and Emergency response management in
subway tunnels using PyroSim and Pathfinder programs. Propylene reaction has been used in this simulation
and designed Heat Release Rate Per Area (HRRPUA) of the surface to 1,000 kW/m2. Two situations are being
identified for the evacuation; one is to evacuate occupants from Train to Track, and the second is to evacuate
occupants from Train to Intervention shaft building. We separated sample groups into 5 cases: 1,135, 991, 703, 799
and 577 people. The study found that all occupants could evacuate from a train safely when the FED (Fractional
Effective Dose) level is not more than 0.3 in 1,806, 1,497, 982, 1,140, and 836 seconds, respectively. During the
evacuation, occupants could see routes, but some occupants might not be safe due to contact with high
temperatures, nearly 100 degrees Celsius.
Keywords: Emergency, Evacuation, Subway Tunnel, Transportation
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คานา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เปิ ดให้ประชาชนเลือกใช้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ที่เป็ นโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทย ชื่อว่า “โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล” หรือเรียกกัน
โดยทั่วไปว่า “โครงการรถไฟฟ้าสายสีนา้ เงิน” ในปั จจุบนั ผูร้ บั สัมปทานเดินรถไฟฟ้าในเส้นทางดังกล่าวคือ บริษัท ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) (BEM) ซึง่ การให้บริการอาจมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริการเดินระบบ
รถไฟฟ้า อีกทัง้ ภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินมีขอ้ จากัดทางด้านพืน้ ที่และการระบายอากาศ จึงอาจเป็ นเรื่องยากในการ
บริหารจัดการเพื่ออพยพผูโ้ ดยสารไปยังพืน้ ที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว หากมีการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจทา
ให้มีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บและผูเ้ สียชีวิตเป็ นจานวนมากได้ ดังนัน้ การตระหนักถึงด้านความปลอดภัยของผูโ้ ดยสารที่ใช้บริการระบบ
ขนส่งทางรางภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน และการบริหารจัดการในกรณีที่จาเป็ นต้องอพยพต่อสถานการณ์ฉกุ เฉินจึงเป็ น
เรือ่ งที่สาคัญอย่างยิ่ง โดยในการออกแบบและก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน รฟม. ได้นามาตรฐานความปลอดภัย NFPA130
มากาหนดใช้เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดอัคคีภยั โดยการกาหนดคุณลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมทัง้
กาหนดรู ปแบบของอาคาร เช่น การเลือกใช้วสั ดุที่ไม่ติดไฟง่าย ซึ่งจุดประสงค์หลักเพื่อระงับการเกิดเพลิงไหม้รวมถึงการ
อานวยความสะดวกผูป้ ระสบเหตุในการหนีไฟให้รวดเร็วและปลอดภัยที่สดุ โดยออกแบบให้สามารถอพยพผูโ้ ดยสารสูจ่ ดุ
ปลอดภัยได้ภายใน 6 นาที (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.ก) โดยในที่นีจ้ ะกาหนดการอพยพเป็ น 2
รู ปแบบ ได้แก่ อพยพจากรถไฟฟ้าไปยังราง และอพยพจากรถไฟฟ้าไปยังอาคารปล่องระบายอากาศ บริเวณช่วงสถานี
สุขุมวิทและสถานีเพชรบุรี เนื่องจากเป็ นสถานีที่อยู่ใต้ดินตัง้ อยู่บริเวณพืน้ ที่ศูนย์กลางทางธุรกิจ ดังนัน้ เพื่อที่จะทราบถึง
ความสามารถในการอพยพผูโ้ ดยสารออกจากรถไฟฟ้าใต้ดินไปยังจุดปลอดภัย และทราบถึงปั ญหาในการบริหารจัดการ
กระบวนการในการอพยพผูโ้ ดยสารซึ่งสามารถนาไปสู่การปรับปรุ งพัฒนาข้อบกพร่องของการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน
ภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินให้มีความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพมากขึน้ จึงได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การจาลองการอพยพผูโ้ ดยสารและการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิ นภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินด้วยโปรแกรม PyroSim
สาหรับจาลองเพลิงไหม้ โดยการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของควัน อุณหภูมิ ความเร็ว ความเป็ นพิษ เป็ นต้น และโปรแกรม
Pathfinder สาหรับออกแบบและวิเคราะห์การจาลองการอพยพ (Thunderhead Engineering, n.d.a, n.d.b) อีกทัง้ เพื่อนา
ผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแผนการอพยพผูโ้ ดยสารภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน ได้อ ย่า ง
ปลอดภัยต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการ
การทาวิจยั ครัง้ นีม้ ีวิธีการดาเนินการ โดยใช้ขอ้ มูลประยุกต์รว่ มกับโปรแกรม PyroSim และ Pathfinder ดังแสดง
ใน Fig. 1
Study
1.1 Standard
1.2 Emergency response management
1.3 Structural Plan
Train, Subway Tunnel,
Intervention Shaft
1.4 User Manual
PyroSim, Pathfinder

Processing

Simulation
2.1 PyroSim

1)
2)
3)
4)

Create mesh
Create simulation
Set value of fire & reaction
Set plot3D output

2.2 Pathfinder

Fig. 1 Methodology
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Identity characteristic of sample group
Identity evacuation routes
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5. ศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
1.4 มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ มาตรฐาน NFPA 130 ได้กาหนดระยะเวลาในการอพยพจากชัน้ ชานชาลาไปยัง
ชัน้ ถัดไปต้องไม่เกิน 4 นาที ในระยะทางที่ใกล้ที่สดุ ณ จุดใดๆ บนชานชาลา ไปยังจุดปลอดภัยต้องไม่เกิน 300 ฟุต (91.4
เมตร) และระยะเวลาในการอพยพจากจุดที่ไกลสุดบนชานชาลาไปยังจุดปลอดภัยต้องทาได้ภายในเวลาไม่เกิน 6 นาที (ธนา
น้อยเรือน, นพคุณ บุญกระพือ และ ณกร อินทร์พยุง, 2558) และมาตรฐาน ISO/TS 13571 Life-threatening components of
fire-Guidelines for the estimation of time available for escape using fire data ได้ ก าหนดค่ า ก๊ า ซพิ ษ (Fractional
Effective Dose; FED) ต้องมีค่าต่ากว่า 0.3 ผูอ้ พยพจึงจะไม่ได้รบั อันตรายจากก๊าซพิษ (International Organization for
Standardization, 2002)
1.5 แผนการบริหารจัดการเหตุฉกุ เฉิน ได้อา้ งอิงภาคทฤษฎีจากระเบียบปฏิบตั ิงาน เรื่อง การปฏิบตั ิการสถานีใน
การอพยพผูโ้ ดยสาร (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.ข) รวมถึงภาคปฏิบัติดว้ ยการสอบถามข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่ผมู้ ีประสบการณ์และมีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเหตุฉกุ เฉิน ซึ่งสามารถสรุ ปเป็ นภาพรวมได้
ดังแสดงใน Fig. 2
Train stuck in tunnel

Rescue team acknowledged / go for rescuing in the event of emergencies immediately
~2 minutes

Operation Control
Center (OCC)
acknowledged/ close
evacuation routes

Lighting and ventilation system
inside the tunnel from IVS,
which is being opposite of the
evacuation route, are on

Train station staff will be a leader for evacuation
Evacuate occupants from a train
Open DDR ~3 minutes
Only TO can open the door
st

Open 1 side door

Cut off power supply in Third Rail
~2 minutes

nd

~1 minute

Go to track or
service walkway
Leave subway tunnel
and next station or IVS
Staff take a headcount
before operating track

Open 2 side door (If necessary) ~1 minute
The side door can be opened by occupants

Fig. 2 Emergency response management (initial plan)

1.6 แบบแปลนโครงสร้างของรถไฟฟ้า อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน และอาคารปล่องระบายอากาศ (Intervention Shaft;
IVS) โดยจะทาการจาลองเพลิงไหม้ภายในห้องโดยสารบริเวณหัวขบวนรถไฟฟ้า เพื่อจาลองสถานการณ์การลอบวางเพลิง
ที่สง่ ผลต่อพนักงานควบคุมรถไฟฟ้าให้หยุดรถไฟฟ้าในทันทีทนั ใด (ขบวนรถไฟฟ้าไม่เข้าจอดเทียบชานชาลา)
1.7 วิธีการใช้โปรแกรมจาก PyroSim User Manual 2020.5 และ Pathfinder User Manual 2021.1
6. การสร้างแบบจาลอง
2.3 โปรแกรม PyroSim
4) สร้างโครงข่าย (Mesh) ของแบบจาลองขบวนรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมพืน้ ที่การเกิ ดควันภายในขบวน
รถไฟฟ้า โดยกาหนดค่า Min และค่า Max ของแกน X, Y และ Z จากนัน้ กาหนดขนาดเซลล์ของแต่ละแกน ทัง้ นีไ้ ด้เพิ่มความ
ยาว ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิน้ สุดขอบเขตโครงข่าย (Mesh Boundary) ตามแนวแกน X (ความยาวขบวนรถไฟฟ้า) เพื่อสังเกต
การเคลื่อนตัวของควันให้ปรากฏเต็มพืน้ ที่ขบวนรถไฟฟ้า ที่จะกาหนดทิศทางการระบายควันจากหัวขบวนไปยังท้ายขบวน
รถไฟฟ้า
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5) สร้างขบวนรถไฟฟ้า โดยกาหนดขนาดผนัง กัน้ ห้องและช่องประตูของแต่ละสัดส่วนภายในห้อง
โดยสารทีอ่ า้ งอิงสัดส่วนใกล้เคียงกับแบบแปลนของโครงสร้างขบวนรถไฟฟ้า และได้กาหนดประเภทพืน้ ผิว (Surface) ของ
วัสดุเป็ น PVC ซึ่งเป็ นวัสดุที่มีการใช้ภายในขบวนรถไฟฟ้า (ไม่ระบุชนิด วัสดุเฉพาะเจาะจง) ทัง้ นีใ้ นแบบจาลองดังกล่าว
ไม่ได้กาหนดผนังและพืน้ ของขบวนรถไฟฟ้าเนื่องจากเกิ ดข้อจากัด ในการประมวลผลของโปรแกรม แต่สามารถแสดง
ขอบเขตการเคลือ่ นตัวของควันได้จากการสร้างโครงข่าย (Mesh) ที่ครอบคลุมขบวนรถไฟฟ้า
6) จาลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายในขบวนรถไฟฟ้า 3,600 วินาที โดยการสร้างขนาดเพลิงไหม้และ
กาหนดพืน้ ผิว (Surface) ให้มีอตั ราการปล่อยความร้อนต่อพืน้ ที่ (Heat Release Rate Per Area; HRRPUA) 1,000 kW/m2
และจาลองปฏิกิริยา (Reaction) เป็ นปฏิกิริยา Propylene ที่มีความหนาแน่นของควันน้อยกว่าปฏิกิริยา Polyurethane
เนื่องจากวัสดุที่ใช้ภายในสถานีและอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินเป็ นวัสดุที่ไม่ติดไฟง่าย
7) ก าหนด Output เพื่ อค านวณค่าก๊ าซพิ ษ (Fractional Effective Dose; FED) ซึ่งต้องอ่านค่าข้อมูล
Plot3D ที่ถกู สร้างขึน้ โดย FDS ในโปรแกรม PyroSim โดยในแบบจาลองนีไ้ ด้เลือก 5 ค่า ได้แก่ [Species: CARBON DIOXIDE]
Volume Fraction, [Species: CARBON MONOXIDE] Volume Fraction, [ Species: OXYGEN] Volume Fraction,
Temperature และ Visibility ทัง้ นีโ้ ปรแกรมได้กาหนดให้เลือกค่าได้ไม่เกิน 5 ค่า จากนัน้ ทาการประมวลผลและนาผลที่ได้
ไปวิเคราะห์รว่ มกับโปรแกรม Pathfinder ต่อไป
2.4 โปรแกรม Pathfinder
4) สร้างขอบเขตเส้นทางการอพยพ โดยทาการเพิ่มห้อง (Add a room) พร้อมทัง้ กาหนดค่าความสูง
ของระนาบแกน Z (Z Plane) ตามสัดส่วนให้มีขนาดใกล้เคียงกับแบบแปลนของโครงสร้างขบวนรถไฟฟ้า อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้
ดิน และอาคารปล่องระบายอากาศระหว่างสถานีสขุ มุ วิทและสถานีเพชรบุรี โดยในแต่ละห้องสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้เมื่อ
อยู่ในระนาบเดียวกัน (Merge) หรือสร้างบันได/ทางลาด (Ramp) หรือสร้างประตูขึน้ มา อีกทัง้ สามารถกาหนดความ
หนาแน่นของผูโ้ ดยสารและสร้างข้อจากัดในการเข้าถึงพืน้ ที่ในแต่ละข้อมูลส่วนตัว หรือบทบาทของผูโ้ ดยสาร (Profile) ที่
กาหนดไว้ได้ เช่น จากัดการใช้ประตู ห้อง ลิฟต์ บันไดเลือ่ น เป็ นต้น
5) กาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 5 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 จานวนผูโ้ ดยสารที่รถไฟฟ้า
สามารถรองรับได้มากที่สดุ เท่ากับ 1,135 คน กรณีที่ 2 จานวนผูโ้ ดยสารในขบวนโดยเฉลี่ยมากที่สดุ ของช่วงเวลาทัง้ วัน
เท่ากับ 991 คน กรณีที่ 3 จานวนผูโ้ ดยสารในขบวนโดยเฉลี่ยน้อยที่สดุ ของช่วงเวลาทัง้ วันเท่ากับ 703 คน กรณีที่ 4 จานวน
ผูโ้ ดยสารในขบวนโดยเฉลี่ยมากที่สดุ ของช่วงเวลาเร่งด่วนเย็นเท่ากับ 799 คน และกรณีที่ 5 จานวนผูโ้ ดยสารในขบวนโดย
เฉลี่ยน้อยที่สดุ ของช่วงเวลาเร่งด่วนเย็นเท่ากับ 577 คน ซึ่งช่วงเวลาทัง้ วัน หมายถึง เร่งด่วนเช้า (6.00 น. – 9.00 น.), ปกติเช้า,
เร่งด่วนเย็น (16.30 น. – 19.30 น.), ปกติเย็น, เสาร์, อาทิตย์/นักขัตฤกษ์) ทัง้ นีจ้ านวนผูโ้ ดยสารในขบวนรถไฟฟ้าเฉลี่ยรายวัน
แยกตามช่วงเวลา คานวณจากข้อมูลในรายงานสรุ ปผลการดาเนินการโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ประจาเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2562 (บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน), 2562) ซึ่งเป็ นช่วงก่อนที่จะ
เกิดการแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) ดัง Equation 1 และ Equation 2
Number of occupants =
Daily number of trips =

Daily number of occupants at different times
(Daily number of trips x 2*)
Daily service time (minutes)
Frequency of service time

*2 comes from Northbound (NB) and Southbound (SB)
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×

(Percentage of occupants from
Sukhumvit station to other station)

(1)
(2)
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6) กาหนดคุณลักษณะและคุณสมบัติของผูโ้ ดยสารที่อพยพในแบบจาลอง ได้แก่ ความเร็วเฉลี่ย
เท่ากับ 1.3 m/s (Mitchell and Charters, 2005) ความกว้างไหล่ชายไทย-หญิ งไทยเฉลี่ยเท่ากับ 33.7 cm ถึง 43.2 cm
(สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม, 2562ก, 2562ข) และการเคลื่อนที่แบบ Steering ที่มีการรักษาห่างระหว่าง
บุคคลและเส้นทางการเคลื่อนที่ เป็ นแนววิ ถีโค้ง ซึ่งแตกต่างกับ SFPE ที่เคลื่อนที่เป็ นแนวเส้นตรงและมีการทับซ้อนกัน
ระหว่างตัวบุคคลดังนัน้ การเคลื่อนที่แบบ Steering จึงมีความใกล้เคียงกับพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของมนุษย์ และมีความ
น่าเชื่อถือมากกว่าการเคลือ่ นที่แบบ SFPE (นรินทร์ บุญประเสริฐ, 2559)
7) จาลองพฤติกรรมเป็ น 2 รู ปแบบ คือ การอพยพจากรถไฟฟ้าไปยังราง (Train to Track) และการ
อพยพจากรถไฟฟ้าไปยังอาคาร (Train to Station) ซึ่งในที่นีห้ มายถึงอาคารปล่องระบายอากาศ (Intervention Shaft; IVS)
การจาลองการอพยพผูโ้ ดยสารออกจากขบวนรถไฟฟ้าสอดคล้องตามระเบียบปฏิบตั ิงานในการอพยพผูโ้ ดยสาร โดยกาหนด
บทบาท (Profile) และระยะเวลาที่พนักงานควบคุมรถไฟฟ้า (Train Operator; TO) บริเวณหัวขบวนรถไฟฟ้าต้องใช้เวลาใน
การแทรกผ่านผูโ้ ดยสารไปเปิ ดประตูทา้ ยขบวนรถไฟฟ้า (Detrainment Door/Ramp; DDR) จากนัน้ กาหนดระยะเวลาการ
เปิ ด-ปิ ดประตูขบวนรถไฟฟ้า และกาหนดพฤติกรรม (Behaviors) เพื่อให้ผโู้ ดยสารอพยพผ่านประตูทา้ ยขบวนรถไฟฟ้าไป
ยังรางรถไฟฟ้า และอพยพผ่านประตูดา้ นข้างขบวนรถไฟฟ้าไปยังทางเดินเท้าภายในอุโมงค์ (Service walkway) เพื่อ
อพยพไปยังอาคารปล่องระบายอากาศ ดังแสดงใน Fig. 3
Go to Intervention Shaft (IVS)

1

3

2

Track
Service walkway

Fig. 3 Evacuation routes model
7. ประมวลผลข้อมู ล โดยการนาข้อมูลผลลัพธ์ FDS และข้อมูล Plot3D Output ที่ตงั้ ค่าในโปรแกรม PyroSim (.psm)
ร่วมกับผลลัพธ์การเคลื่อนไหวในการจาลองการอพยพของโปรแกรม Pathfinder (.pth) เพื่อใช้ในการคานวณค่าก๊าซพิษ
(FED) ระหว่างการอพยพ ซึง่ ได้ผลลัพธ์จานวนมากออกมาในรูปแบบไฟล์ (.csv)
8. วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยอ้างอิงผลลัพธ์จากโปรแกรม PyroSim และ Pathfinder
9. สรุปงานวิจยั พร้อมทัง้ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการอพยพภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินอย่างปลอดภัย
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
Table 1 Occupants evacuation in the demonstration
Case
1. Std. max
2. All-max
3. All-min
4. Peak-max
5. Peak-min

Occupants
1,135
991
703
799
577

TO open
DDR
(seconds)
1,626
1,333
815
968
700

6 minutes (360 seconds)
Remaining people (%)
Train
Tunnel
941 (82.91%) 194 (17.09%)
791 (79.82%) 200 (20.18%)
509 (72.40%) 194 (27.60%)
596 (74.59%) 203 (25.41%)
381 (66.03%) 196 (33.97%)
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IVS
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

100% Evacuated
seconds (approximate minutes)
Train
Tunnel
IVS
1,806 (30) 2,155 (36) 2,240 (37)
1,497 (25) 1,847 (31) 1,951 (33)
982 (16) 1,331 (22) 1,511 (25)
1,140 (19) 1,490 (25) 1,629 (27)
836 (14) 1,186 (20) 1,359 (23)
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Table 2 Atmospheric value inside a train
Quantities from
FSD output
FED*
CO2 (mol/mol)
CO (mol/mol)
O2 (mol/mol)
Temperature (ºC)
Soot visibility (m)

6 minutes (360 seconds)
Std. max
0.007606
0.016269
0
0.181781
113.83322
2.409733

All-max
0.008454
0.017247
0
0.180193
122.418882
2.313519

All-min
0.004595
0.016942
0
0.180688
108.823537
2.274322

Peak-max
0.004745
0.017641
0
0.179553
122.952765
2.263073

Peak-min
0.004578
0.017713
0
0.179436
118.861359
2.230632

1,806
Std. max
0.057201
0.028227
0
0.16237
23.659595
1.09949

100% Evacuated (seconds)
1,497
982
1,140
All-max
All-min
Peak-max
0.03213
0.009385
0.014381
0.025438
0.015898
0.020203
0
0
0
0.166897
0.182383
0.175395
24.016525 24.185873 24.926829
1.171748
1.922345
1.487038

*Maximum value of the last person inside a train cabin
1. จากการจาลองการอพยพด้วยโปรแกรม Pathfinder ทัง้ 2 รู ปแบบ พบว่า มีผทู้ ี่สามารถอพยพออกจากขบวน
รถไฟฟ้าภายใน 6 นาที ในกรณีที่ 1 2 3 4 และ 5 เท่ากับ 194 200 194 203 และ 196 คน และสามารถอพยพออกจาก
ขบวนรถไฟฟ้าได้ทุกคนในวินาทีที่ 1,806 1,497 982 1,140 และ 836 ดังแสดงใน Table 1 เมื่อผูโ้ ดยสารออกจาก
ขอบเขตของขบวนรถไฟฟ้า สภาพแวดล้อมภายในบริเวณอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินและอาคารปล่องระบายอากาศ (IVS)
สามารถเป็ นพืน้ ที่ปลอดภัยได้ เนื่องจากในการบริหารจัดการเหตุฉกุ เฉิน เจ้าหน้าที่จะดาเนินการเปิ ดระบบระบายอากาศและ
แสงสว่างภายในอุโมงค์รถไฟฟ้า ตามมาตรฐาน NFPA 130 ได้กาหนดว่า “ระยะเวลาในการการอพยพจากชัน้ ชานชาลาไปยัง
ชัน้ ถัดไปต้องไม่เกิน 4 นาที และระยะเวลาในการอพยพจากจุดที่ไกลสุดบนชานชาลาไปยังจุดปลอดภัยต้องทาได้ภายใน
เวลาไม่เกิน 6 นาที” ซึ่งขอบเขตงานวิจัยนีจ้ ะจาลองเฉพาะกรณี ที่ได้กล่าวไปแล้วตามลักษณะของพืน้ ที่จริง โดยไม่ได้
จาลองการอพยพภายในชัน้ ชานชาลา
2. เมื่อนาผลลัพธ์การจาลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ดว้ ยโปรแกรม PyroSim ประมวลผลร่วมกับผลลัพธ์การเคลื่อนไหว
ด้วยโปรแกรม Pathfinder ภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน ดังแสดงใน Table 2 พบว่า ค่าก๊าซพิษ (FED) (ต้องมีคา่ ไม่เกิน 0.3 จึง
จะไม่ได้รบั อันตราย) ค่า CO (ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาการสัมผัส) ค่า CO2 (ต่ากว่า 5% ไม่มีพิษต่อร่างกาย แต่กระตุน้ ให้อตั รา
การหายใจเพิ่มขึน้ ) และค่า O2 (มีผลต่อค่า FEDO2 เมื่อค่าต่ากว่า 20.9%) (Hurley et al., 2016) พบว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัย
ส่วนค่า soot visibility ยังทาให้ผโู้ ดยสารสามารถมองเห็นเส้นทางเดินในการอพยพได้ (ไม่เป็ นศูนย์) ทัง้ นีใ้ นการคานวณค่า
ก๊าซพิษ (FED) ได้รวมถึงการแสดงผลค่า soot visibility และค่าอุณหภูมิดว้ ย ดังนัน้ ในนาทีที่ 6 ผูโ้ ดยสารอาจได้รบั อันตราย
จากการสัมผัสความร้อนที่คา่ สูงมากถึง 100ºC ซึง่ ผูโ้ ดยสารคนสุดท้ายจะสัมผัสอุณหภูมิหอ้ งโดยสารที่ประมาณ 24ºC ก่อน
ออกจากบริเวณห้องโดยสารผ่านท้ายขบวนรถไฟฟ้า โดยอยูใ่ นตาแหน่งที่หา่ งจากเพลิงไหม้ไกลที่สดุ และเพลิงไหม้มีอตั ราการ
ปล่อยความร้อนลดลง
สรุ ป
การศึกษาวิจัยนีท้ าการจาลองเหตุการณ์เพลิงไหม้และจาลองการอพยพหนีไฟภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน
พบว่า
1) ผูโ้ ดยสารจานวนมากจะมีผลทาให้พนักงานควบคุมรถไฟฟ้าแทรกผ่านผูโ้ ดยสารเพื่อเปิ ด ประตูทา้ ยขบวน
รถไฟฟ้าได้ชา้ ลง โดยในกรณีที่จานวนผูโ้ ดยสาร 1,135 991 703 799 และ 577 สามารถอพยพออกจากขบวนรถไฟฟ้าได้
อย่างปลอดภัยทุกคนในวินาทีที่ 1,806 1,497 982 1,140 และ 836 เนื่องจากค่าก๊าซพิษ (FED) มีค่าไม่เกิน 0.3 ทาให้ผู้
อพยพมีความปลอดภัย
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836
Peak-min
0.005594
0.014061
0
0.185364
24.783252
2.159308
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2) เพลิงไหม้ก่อให้เกิดกลุม่ ควันจานวนหนึ่ง ซึ่งเกิดการแพร่กระจายไปยังห้องโดยสารอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการ
เปิ ดระบบระบายอากาศภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินไปในทิศทางตรงข้ามกับเส้นทางอพยพ จึงทาให้มีโอกาสน้อยที่จะส่งผล
กระทบต่อผูโ้ ดยสารขณะอพยพออกสูภ่ ายนอกขบวนรถไฟฟ้า เช่น ไม่ทาให้สาลักควัน แต่อาจเกิดอันตรายเมื่อผูโ้ ดยสารได้
สัมผัสอุณหภูมิสงู
3) ในด้านทางกายภาพได้มีการตัด กระแสไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้า (Third Rail) ก่อนการอพยพผูโ้ ดยสาร พร้อม
ทัง้ เปิ ดแสงสว่างภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน ทาให้สามารถมองเห็นเส้นทางอพยพได้อย่างชัดเจน จึงสามารถเป็ นจุด
ปลอดภัยได้
งานวิจัยครัง้ นีเ้ สนอแนะให้มี การกั้นเขตพืน้ ที่ดว้ ยประตูระหว่างรถ (1 ขบวนประกอบด้วยรถ 3 คัน) อาจจะทาให้
ผูโ้ ดยสารลดการสัมผัสความร้อนโดยตรงและอาจจะรวมไปถึงการสัมผัสควันที่ชา้ ลงอีกด้วย อีกทัง้ ในการอพยพผ่านทางเดิน
เท้าภายในอุโมงค์ (Service walkway) มีความสูงจากระดับราง 1.25 เมตร จึงต้องคานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการตก
จากที่สงู ด้วย
แบบจาลองดังกล่าวยังไม่รวมถึงความไม่แน่นอนต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ขนาดใหญ่ ระยะเวลาการอพยพที่นานขึน้
จากผูอ้ พยพได้รบั บาดเจ็บและหมดสติ มีผพู้ ิการ สิ่งกีดขวางจากสิ่งของหรือผูเ้ สียชีวิตหรือการตกจากที่สงู หรือเหตุการณ์
ต่างๆ รวมถึงความตื่นตระหนกของผูโ้ ดยสาร การบริหารจัดการเหตุฉกุ เฉินและเผชิญเหตุลา่ ช้า หรืออาจมีการดับไฟโดยใช้
ถังดับเพลิง ทัง้ นีก้ ารเดินระบบรถไฟฟ้าใต้ดินในปั จจุบนั โดยบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (BEM)
ได้มีแผนการบริหารจัดการเหตุฉกุ เฉินและมีการเตรียมความพร้อม รวมถึงมีการฝึ กซ้อมการอพยพในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
เป็ นประจาทุกปี ร่วมกับเจ้าหน้าที่กูภ้ ยั จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนัน้ ประชาชนผูใ้ ช้บริการจึงมั่นใจได้วา่ การใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินมีความปลอดภัยเพียงพอในการให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และเจ้าหน้าที่ทกุ ท่านที่อนุเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับวิจยั
และให้คาแนะนาต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็ นอย่ างยิ่ง และขอขอบคุณ Thunderhead Engineering ผูพ้ ัฒนาโปรแกรม
PyroSim และ Pathfinder ได้ผลิตขึน้ เพื่อการจาลองการเกิดเพลิงไหม้และการอพยพหนีไฟสาหรับใช้ในการวิเคราะห์และการ
ประมวลผลข้อมูล อีกทัง้ ได้อนุเคราะห์ให้ใช้งานโปรแกรมดังกล่าว (ฉบับทดลอง) และให้คาแนะนาต่างๆ จนงานวิจยั ฉบับนี ้
สาเร็จลุลว่ งได้ดว้ ยดี
เอกสารอ้างอิง
Mitchell, E.F., Charters, D. 2005. Human behaviour in tunnel fire incidents. Fire Saf. Sci. 8: 543–554.
doi:10.3801/IAFSS.FSS.8-543
International Organization for Standardization. 2002. ISO/TS 13571 Life-threatening components of fire Guidelines for the estimation of time available for escape using fire data.
https://www.sis.se/api/document/preview/902175/, 5 December 2021.
Hurley, M.J., Gottuk, D., HallJr., J.R., et al. 2016. SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. 5th ed.
Springer, New York, USA.

278

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Thunderhead Engineering. (n.d.a). Pathfinder. Retrieved from https://www.thunderheadeng.com/pathfinder/, 28
August 2021.
Thunderhead Engineering. (n.d.b). PyroSim. Retrieved from https://www.thunderheadeng.com/pyrosim/,
26 August 2021.
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย. ม.ป.ป.ก. รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล. https://www.mrta.co.th/th/,
1 ตุลาคม 2564.
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย. ม.ป.ป.ข. ระเบียบปฏิบตั ิงาน เรื่อง การปฏิบตั กิ ารสถานีในการอพยพ

ผูโ้ ดยสาร.
ธนา น้อยเรือน, นพคุณ บุญกระพือ, ณกร อินทร์พยุง. 2558. การประเมินการอพยพของผูโ้ ดยสารกรณีฉกุ เฉินที่
สถานีรถไฟใต้ดิน. ใน: รายงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 20. มหาวิทยาลัยบูรพา,
ชลบุรี. หน้า 1–8
นรินทร์ บุญประเสริฐ. 2559. การเปรียบเทียบเวลาอพยพในอาคารสูงระหว่างวิธี SFPE และ Steering ด้วยโปรแกรม
Pathfinder. ใน: รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุ งเทพฯ,
หน้า 430–435.
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน). 2562. รายงานสรุ ปผลการดาเนินการโครงการรถไฟฟ้ามหา
นคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจาเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562.
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม. 2562ก. ขนาดรู ปร่างคนไทย เล่ม 1 หญิง. กระทรวงอุตสาหกรรม,
กรุ งเทพฯ.
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม. 2562ข. ขนาดรู ปร่างคนไทย เล่ม 2 ชาย. กระทรวงอุตสาหกรรม,
กรุ งเทพฯ.

279

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

การประเมิ น คาร์บ อนฟุ ต พริ้น ท์ก ารก่ อ สร้ า งอาคาร: กรณี ศึ ก ษางานก่ อ สร้ า งอาคารในพื้น ที่
กรุงเทพมหานครในการควบคุมของกรมโยธาธิการและผังเมือง
Carbon footprint assessment of building construction: Case Study of the control of the department of
public works and town & country planning in Bangkok area
นิตินัย พระไชยบุญ*, วัชรินทร์ วิทยกุล, ดีบุญ เมธากุลชาติ
Nitinai Prachaiboon*, Watcharin Witayakul, Deeboon Methakullachat
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
*Corresponding author. E-mailaddress: Nitinai.p@ku.th
บทคัดย่อ
เนื่องจากประชากรและเศรษฐกิจเติบโตขึน้ ปั ญหาทางด้านมลพิ ษจึงเพิ่มขึน้ จนเป็ นปั ญหาที่น่ากังวลของทั่วโลก
มลพิษทางอากาศที่สาคัญคือก๊าซเรือนกระจกซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตรวจวัดมลพิษทาง
อากาศด้วยคาร์บอนฟุตพริน้ ท์จึงถูกพัฒนาในการตรวจสอบกิจกรรมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและใช้เป็ นเครื่องมือใน
การหาแนวทางลดการปล่อยมลพิษทางอากาศโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็ นตัวบ่งชี ้ อย่างไรก็ตามงานวิจยั ส่วนใหญ่
จะคานึงถึงแต่กระบวนการผลิตและกระบวนการบารุงรักษา ในขณะที่อตุ สาหกรรมก่อสร้างมีสว่ นทาให้เกิดการใช้พลังงาน
ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ของโลกและเกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจกอันดับที่ 3 ของโลก งานวิจยั นีจ้ ะศึกษาการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการก่อสร้างอาคาร 10 ชัน้ ในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานครภายใต้การควบคุมของกรมโยธาธิการและผัง
เมืองตามวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) โดยค่าคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ในการก่อสร้างอาคารมีคา่ 3,245.183 t CO2e หรือ
371.6 kg CO2eต่อตารางเมตร
คาสาคัญ: คาร์บอนฟุตพริน้ ท์, งานก่อสร้าง, อาคารสูง, กรมโยธาธิการและผังเมือง
Abstract
According to effects of increasing population and economy growth, pollution has become a global
concern. The main air pollution problem is greenhouse gas. Carbon dioxide is favorite indicator to quantify
emission pollutant in products or organization. Previous research studies have focused on operational phase,
while the construction industry accounts for about 40% of the world's energy use and is associated with the
world's 3rd largest greenhouse gas. This research paper evaluates the carbon emissions during construction
for a case study of construction by Department of Public Works and Town & Country Planning in Bangkok,
Thailand. Carbon footprint was applied to estimate the carbon emissions. The amount of carbon equivalent
was calculated according to the Life Cycle Assessment ( LCA) method. The carbon footprint value of the
construction was 3,245.183 kg CO2e or 371.6 kg CO2e per square meter.
Keywords: carbon footprint, construction, high building, DPT
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บทนา
สังคมทั่วโลกต่างได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากปั ญหาก๊าซเรือนกระจก
(Greenhouse Gases, GHG) ซึ่ง มี ต ้น เหตุม าจากกิ จ วัต รประจ าวัน ความต้อ งการพื น้ ฐานและเศรษฐกิ จ ของมนุษ ย์
(Espinoza et. al., 2019) เป็ นความท้าทายของวิศวกรที่จะหาทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบที่รุนแรงและร้ายแรงต่อการอยู่
รอดของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในประเทศที่ได้รบั ผลกระทบจากสภาพอากาศที่รุนแรง เช่น อุทกภัย
และภัยแล้ง ซึ่งประเทศไทยมีเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลง 20 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ในปี พ.ศ. 2573 (Office
of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, 2020) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนในการลดก๊าซเรือน
กระจกกรมโยธาธิ การได้ดาเนินนโยบายสังคมคาร์บอนต่า โดยมุ่งสนับสนุนการวิเคราะห์วิธีการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สดุ ในการออกแบบและการก่อสร้างอาคารภาครัฐให้เป็ นอาคารเขียวอย่างถูกต้อง
และให้ความสาคัญในกระบวนการก่อสร้าง (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2562)
ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของการปล่อยทั่วโลก (ต่ากว่าค่าเฉลีย่
โลก) ด้า นพลัง งานเป็ น ส่ว นสาคัญ ในการปล่อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกถึ ง 253,895.61 GgCO2eq พบว่า การใช้พ ลัง งาน
อุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้างมีปริมาณ 49,538.34 GgCO2eq คิดเป็ น 19.53 เปอร์เซ็นต์ (Office of Natural
Resources and Environmental Policy and Planning, 2020) ในขณะที่ท่วั โลกการใช้พลังงานอุตสาหกรรมการผลิตและ
การก่อสร้างปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 40 เปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงาน (Wang and Tan, 2012; Kong et. al., 2020)
ดังนัน้ การศึกษาเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่พิจารณาแล้วในขัน้ ตอนการก่อสร้างจึงมีสว่ นสาคัญในการช่วยลด
ก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็ นฐานข้อมูลในการปรับปรุงการตัดสินใจในการเลือกโครงการ นโยบาย และแผนกลยุทธ์สาหรับการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานสูเ่ มืองคาร์บอนต่าต่อไป
คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ (Carbon Footprint)
คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ใช้เพื่อเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เป็ นกระบวนการ
วัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการทัง้ หมดของการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle
Assessment, LCA) รวมถึงกระบวนการได้มาซึง่ วัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบหรือการก่อสร้าง การดาเนินงาน และการ
จัดการหลังการใช้งานของของเสียหรือผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน การคานวณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์จะวิเคราะห์ตาม
รู ปแบบของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) 2554 และ องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) 2558) คาร์บอนฟุตพริน้ ท์สามารถประมาณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจาก
กิจกรรมขององค์กร และยังระบุสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนยั สาคัญ และหาวิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(IPPC, 2006 และ ADB, 2010) อาจใช้เป็ นคาร์บอนเครดิตเพื่อกาหนดมาตรฐานการชดเชยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับ
องค์กรอื่นๆ
โดยทั่ว ไปใช้วิ ธี LCA สองประเภทในการวัด ผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้อ มของผลิต ภัณ ฑ์ มี Cradle-to-Grave
(Business to Consumer, B2C) และ Cradle-to-Gate (Business to Business, B2B) (อบก., 2554 และ 2558) B2C มีสี่
ขัน้ ตอน ได้แก่ การผลิตวัสดุ การก่อสร้าง การใช้งานและการบารุ งรักษา และการสิน้ สุดอายุการใช้งาน ในขณะที่ B2B จะ
พิจารณาเพียง 2 ขัน้ ตอนแรกเท่านัน้ (Kong et. al., 2020) งานวิจัยนีม้ ่งุ เน้นไปที่แบบจาลอง B2B ซึ่งรวมถึงการจัดหา
วัตถุดิบ การก่อสร้างและการติดตัง้ โดยไม่ตอ้ งดาเนินการและกาจัดซาก LCA ของการก่อสร้างในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานครใน
การควบคุมของกรมโยธาธิการและผังเมืองแสดงใน Fig. 1
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Fig. 1 Stage of Carbon Dioxide Emission of Construction
GHG protocols ได้กาหนดกรอบในการพิจารณาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่วนที่สาคัญจะอยูท่ ี่ใน
ส่วนที่สามเกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษ เช่น การดาเนินงานโดยบุคคลหรือธุรกิจ วัสดุ เชือ้ เพลิง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ขนส่ง ในยานพาหนะ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ไฟฟ้ า และการก าจัด ของ เสี ย [5, 8, 9] การประเมิ น นี ส้ อดคล้อ งกับ
มาตรฐานสากล เช่น วงจรชี วิตของผลิตภัณฑ์ ISO14040 ประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของผลิตภัณฑ์ 2050:2011 และ
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยโดยองค์กร หลังจากทบทวนวรรณกรรม
รายการรวบรวมข้อมูลสาหรับ การคานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก่อสร้างได้แสดงไว้ในTable 1
Table 1 Data Sources for Carbon Footprint Analysis of Construction
Items
Sources
Materials of construction
Bill of quantities
Construction drawing
Method statement of construction
Thai national database by TGO and IPCC
Water consumption
Site construction
Electric power use
Site construction
Transportation distance
Site construction and map
Emission Factor
Thai national database by TGO
IPCC
สาหรับการศึกษานีจ้ ะดาเนินการประเมินแบบ Cradle-to-Gate ซึ่งจะประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของอาคารและ
แหล่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในขัน้ ตอนการก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง ส่วนสมการโดยทั่วไปที่ใช้ใน
การประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ในขัน้ ตอนการก่อสร้าง IPPC ได้นาเสนอให้ใช้ในการวิเคราะห์ดงั Equation 1 (อบก., 2554
และ ADB, 2010)
𝑬 = ∑𝒂(𝑨𝑫𝒂 × 𝑬𝑭𝒂 )
(1)
โดยที่ E คือ การปล่อยก๊าซ (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือ kg CO2e), ADa คือ ข้อมูลกิจกรรมการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (หน่วยการใช้), EFa คือค่าการปล่อย (kg CO2e ต่อหน่วยการใช้) และ a คือกิจกรรมการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขัน้ ตอนการก่อสร้างจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือ
เครื่องจักรและการขนส่ง (Alzard et. al., 2019) สามารถแบ่ง การใช้วสั ดุ (Em), ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (Ep), การใช้นา้ (Ew)
และการใช้เชือ้ เพลิงของอุปกรณ์ (Ee) และการใช้เชือ้ เพลิงของการขนส่ง (Et) ระหว่างการก่อสร้าง โดยแสดงใน Equation 2
ถึง 6 ตามลาดับ
𝒌𝒈 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍

𝑬𝒎 = [𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕𝒚(𝒎𝟑 ) × 𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒕𝒚(
𝑳 𝒇𝒖𝒆𝒍

𝑬𝒆 = [𝑭𝑪𝑹(

𝑬𝒒.𝒉

𝒎𝟑

)] × 𝑬𝑭(

𝒌𝒈𝑪𝑶𝟐 𝒆
𝒌𝒈 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍

) × 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕𝒚(𝑬𝒒) × 𝑫𝒖𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏(𝒉)] × 𝑬𝑭(

𝒌𝒈𝑪𝑶𝟐 𝒆
𝒌𝒈 𝑳 𝒇𝒖𝒆𝒍

𝑬𝒕 = [𝑴𝒂𝒔𝒔 (𝒌𝒈 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒅) × 𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆(𝒌𝒎)] × 𝑬𝑭(

(2)

)

(3)

)

𝒌𝒈𝑪𝑶𝟐 𝒆

)

𝒌𝒈 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒅.𝒌𝒎

𝒌𝒈𝑪𝑶𝟐

𝑬𝒑 = 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒊𝒕𝒚 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏(𝒌𝑾𝒉) × 𝑬𝑭(
𝒌𝒈𝑪𝑶𝟐

𝑬𝒘 = 𝑾𝒂𝒕𝒆𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏(𝒎𝟑 ) × 𝑬𝑭(

𝒎𝟑

𝒌𝑾𝒉

)

(4)
(5)
(6)

)

พืน้ ที่ศึกษา
ในการดาเนินในการศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรม
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ตั้ง อยู่ที่ สถาบัน เทคโนโลยี ป ทุม วัน เลขที่ 833 ถนนพระราม 1 แขวงวัง ใหม่ เขตปทุม วัน จัง หวัด
กรุงเทพมหานคร ควบคุมการก่อสร้างโดย บริษัท พี.เอส.เจ.เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด ภายใต้การดูแลของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง ลักษณะอาคารสูง 10 ชัน้ จานวน 1 หลัง มีพนื ้ ที่ใช้สอย 8,733 ตารางเมตร ดังแสดงใน Fig. 2

Fig. 2 Study area
เนื่ อ งจากสถานการณ์โควิด 19 ระยะเวลาในการก่อ สร้างระยะเวลาในการก่อ สร้าง 840 วัน เริ่ม ตั้งแต่ 19
มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 ถึง 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มีกิจกรรมที่สาคัญในการดาเนินการก่อสร้างอาคาร งานโครงสร้างอาคาร,
งานสถาปั ตยกรรม, งานระบบสุขาภิบาล, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ, งานผังบริเวณและ
งานพิเศษตามข้อกาหนด ประกอบด้วย งานสนามหญ้าและระบบป้องกั นดินพังถังเก็บนา้ ใต้ดินและบ่อเกรอะ สาหรับ
งานวิจยั นีศ้ กึ ษาคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติในส่วนของงาน
ด้านโยธาเท่านัน้
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก่อสร้างอาคารสูง 10 ชัน้ โดยการควบคุมของกรมโยธิ
การและผังเมืองในขัน้ ตอนในการก่อสร้างมีค่า 3,245.183 t CO2e ซึ่งคิดเป็ น 50 ปี โดยสัดส่วนของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในรู ปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบ่งตามการก่อสร้างดังแสดงในFigure 3 โดยคอนกรีตและกลุม่ เหล็กเป็ นธุรกิจ
การค้าที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง ซึ่งคิดเป็ น 37.81 เปอร์เซ็นต์ และ 17.92
เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ การขนส่งเป็ นการค้าการปล่อยมลพิษอยู่ในลาดับที่ 3 ในระยะก่อสร้าง ซึ่งคิดเป็ น 16.79 เปอร์เซ็นต์
ในขณะที่ไฟฟ้ารวมทัง้ สานักงาน การใช้นา้ และอุปกรณ์เป็ นปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์เพียงเล็กน้อย (13.10 เปอร์เซ็นต์)
Concrete
Group of steel

16.79%
37.81%
14.37%

Painting
Other
Water

8.27%
2.93%

Electricity

17.92%

Transportation

1.91%

Fig. 3 Proportion of greenhouse gas emissions from construction building of DPT
เนื่องจากอาคารแต่ละอาคารมีขนาดและความสูงไม่เท่ากัน หากต้องการที่จะเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกอันเนื่องจากการก่อสร้างจึงต้องเปรียบเทียบกันในรู ปแบบของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพืน้ ที่ใช้
สอย จากผลการศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ผ่านมาที่แสดงในTable 2 พบว่า มีค่าต่ากว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกประมาณ
18.22 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เปรียบเทียบกับอาคารที่ก่อสร้างในไทย พบว่ามีคา่ ใกล้เคียงกัน โดยมีคา่ สูงกว่าเล็กน้อย
Table 2 Embodied carbon emissions of various educational buildings (Shams et. al., 2003; Pons and Wadel,
2011; Kanga et. al., 2015; Kumanayake and Loa, 2018; Limphitakphong et. al., 2018; Wiik et. al., 2018)
No.
1
2
3
4
5
6
7

Year
2003
2011
2015
2018
2018
2018
2021

Location
Michigan/USA
Catalonia/Spain
Suwon/Koreaa
Ratmalana/Sri Lanka
Norwayb
Bangkok/Thailandc
Bangkok/Thailand

Structure Type
Reinforced Concrete
Reinforced Concrete
Reinforced Concrete
Reinforced Concrete
Reinforced Concrete
Reinforced Concrete
Reinforced Concrete

a

No. of Floor
6
1
7
2
10

ECI (kgCO2e/m2)
554.79
616.67
419.74
490.93
384.60
342.47
371.60

Data of 7 educational buildings on average in Suwon city, Korea.
Demonstration of 9 zero emission building (ZEB) case studies in Norway (1 building in Sandvika, 1 building in
Larvik, 2 buildings in Bergen, 1 building in Arendal, 3 buildings in Trondheim and 1 building in Evenstad).
c
Data of 3 educational buildings on average in Bangkok, Thailand.
b
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สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั หลายชิน้ ได้ศึกษาการออกแบบการก่อสร้างอาคารคาร์บอนต่า การประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของการ
สร้างอาคารสูงด้วยแบบจาลอง B2B ในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรู ปแบบของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เนื่องมาจากการก่อสร้างในส่วนของงานด้านโยธา ซึ่งจะมองขัน้ ตอนการก่อสร้างเป็ นกระบวนการในการผลิตในขณะที่
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึน้ นัน้ คืออาคาร ในขัน้ ตอนการก่อสร้างของการศึกษานีพ้ บว่าปริมาณมลพิษที่เกิดขึ ้ นมีค่า 3,245.183 t
CO2e เมื่อพิจารณาอายุการใช้งานของอาคารที่ 50 ปี อาคารที่ดาเนินการก่อสร้างนีจ้ ึงปล่อยคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ 64.903 t
CO2e/ปี
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะไม่สามารถเก็บรวบรวมได้โดยตรง ได้แก่ ไฟฟ้า ของเสียจากการก่อสร้าง ระยะทาง
นา้ หนักบรรทุกของการขนส่งเครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องจักร ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
ข้อกาหนด แผนการก่อสร้างโครงการ เอกสารอนุมตั ิการซือ้ และรายงานการวิจัย หากมีการดาเนินการวางแผนในการ
จัดเก็ บข้อมูลที่ดีเพื่อศึกษาการปล่อยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในการก่ อสร้างแล้ว จะสามารถใช้เป็ นแนวทางใน
การศึกษาเพื่อเลือกใช้วสั ดุและขัน้ ตอนการก่อสร้างในการลดผลกระทบต่อก๊าซเรือนกระจกในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
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การศึกษาการใช้เถ้าใยปาล์มนา้ มันเพือ่ ปรับปรุ งคุณสมบัตขิ องดินซีเมนต์สาหรับวัสดุงานทาง
A study on the use of palm oil fiber ash to improving properties of soil cement as highway materials
ฒฤณ ศรีนังคะมาลี, ก่อโชค จันทวรางกูร*, วีระเกษตร สวนผกา
Trin Srinangkamalee, Korchoke Chantawarangul*, Weerakaset Suanpaga
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
* Corresponding author. E-mail address: fengkcc@ku.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยนีเ้ ป็ นการศึกษาการใช้เถ้าใยปาล์มนา้ มันซึ่งเป็ นวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตนา้ มันปาล์ม ซึ่งใน
ปั จจุบนั มีปริมาณมากขึน้ ส่งผลให้เกิดปั ญหาสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนีจ้ ึงได้ศึกษาปริมาณและอัตราส่วนการใช้ เถ้าใยปาล์ม
นา้ มันต่อปูนซีเมนต์ที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุ งคุ ณสมบัติของดินซีเมนต์สาหรับวัสดุงานทาง ซึ่งนามาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานงานพืน้ ทางดินซีเมนต์ของกรมทางหลวงชนบท ด้วยการแทนที่ปนู ซีเมนต์ที่รอ้ ยละ 50 และร้อยละ 100 โดยทา
การทดสอบคุณสมบัติเบือ้ งต้นของดินเพื่อจาแนกลักษณะของดิน การทดสอบความหนาแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐาน และ
ทาการบ่มที่ระยะเวลา 1 วัน และ 7 วัน ก่อนนาไปทดสอบหาค่ากาลังอัดแกนเดียว ผลการศึกษาพบว่าเถ้าใยปาล์มนา้ มัน
สามารถใช้เป็ นวัสดุในการผสมดินซีเมนต์ได้ในอัตราส่วนที่เหมาะสม และผ่านมาตรฐานงานพืน้ ทางดินซีเมนต์ของกรมทาง
หลวงชนบท
คาสาคัญ: กาลังอัดแกนเดียว, ดินซีเมนต์, เถ้าใยปาล์มนา้ มัน
Abstract
The purpose of this study was to investigate the potential use of Palm oil fiber ash, which are waste
material form palm oil production process that increasingly cause environment problem. The palm oil fiber ash
was used in the improvement of soil cement in highway construction works according to Department of Rural
Roads Standards. The Portland cement was substituted by Palm oil fiber ash at 50 percent and 100 percent.
The study of the soil properties comprises of Soil Classification test, Modified Compaction test and Unconfined
Compression test. The sample was cured for 1 day and 7 days before each test. The experimental results show
that Palm oil fiber ash can be used as a material for soil-cement mixing at an appropriate ratio that meets the
standards of soil- cement base of the Department of Rural Roads Standards.
Keywords: palm oil fiber ash, soil-cement, unconfined compression test
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คานา
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีแผนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่งในระยะยาวจานวนหลายโครงการ
โดยเฉพาะการพัฒนาโครงข่ายถนน ในการก่อสร้างถนนนัน้ จาเป็ นต้องใช้วสั ดุที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามมาตรฐาน เพื่อให้ถนน
สามารถรับนา้ หนักบรรทุกได้ตามที่ออกแบบไว้ โดยทั่วไปแล้ววัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างชัน้ ทางมักเป็ นหินคลุกหรือ
ดินลูกรังจากแหล่งวัสดุที่ผา่ นมาตรฐานในบริเวณใกล้เคียง แต่โครงการก่อสร้างที่ไม่มีแหล่งวัสดุที่ผา่ นมาตรฐานในบริเวณ
ใกล้เคียง วิศวกรจะใช้วิธีการปรับปรุ งคุณสมบัติแก่วสั ดุดอ้ ยคุณภาพในพืน้ ที่ เช่น การผสมซีเมนต์ ปูนขาวหรือเถ้าลอย
โดยวิธีที่นิยมใช้คือ การใช้ดินซีเมนต์ (Soil Cement Material) เพื่อใช้ก่อสร้างในชัน้ พืน้ ทาง (Base) วัสดุที่ใช้คือ ดินผสมกับ
ซี เ มนต์ แต่ก ารใช้ปูน ซี เมนต์ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อ มเป็ นอย่างมาก เนื่ อ งจากขัน้ ตอนการผลิตปูน ซีเมนต์ปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 850 กิโลกรัมต่อการผลิตปูนซีเมนต์ 1 ตัน (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย,
2562) ซึง่ เป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดภาวะโลกร้อน และในปั จจุบนั มีโครงการก่อสร้างทางบริเวณภาคใต้ของกรมทางหลวง
ชนบท ซึ่งมีหลายโครงการที่ในพืน้ ที่ใกล้เคียงไม่มีแหล่งวัสดุที่ผ่านมาตรฐาน ถ้าไม่ใช้วิธีการปรับปรุ งคุณสมบัติของวัสดุ
ก็ตอ้ งใช้แหล่งวัสดุที่ผา่ นมาตรฐานซึง่ อยูไ่ กลออกไป ทาให้เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึน้ ซึง่ ส่งผลให้ตอ้ งใช้งบประมาณ
ในการก่อสร้างที่มากขึน้ ด้วย
ในปี พ.ศ. 2563 ภาคใต้เป็ นภาคที่ปลูกปาล์มมากที่สุดในประเทศ จานวน 5 ล้านไร่ จากการปลูกปาล์มทัง้
ประเทศ 6 ล้านไร่ และปาล์มในภาคใต้ให้ผลผลิตปาล์มมากถึง 14 ล้านตันต่อปี (สานักงานเศรฐกิจการเกษตร, 2563) โดย
ผลผลิต ที่ได้จะใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคในประเทศไทยเกือบทัง้ หมด สิ่งที่ได้จ ากต้นปาล์ม คือทะลายปาล์มเพื่อใช้ในการ
สกัดนา้ มันปาล์ม หลังจากการสกัดนา้ มันปาล์มจะเกิดของเหลือจากกระบวนการผลิต คือ ทะลายปาล์ม กะลาปาล์ม เส้นใย
ปาล์ม โดยที่เส้นใยปาล์มสามารถนาไปเป็ นเชือ้ เพลิงเพื่อใช้ในการกลั่นนา้ มันปาล์ม หลังจากเผาไหม้แล้วจะได้ของเสียที่
เรียกว่า เถ้าใยปาล์มนา้ มัน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นขีเ้ ถ้าไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ได้ตอ้ งกาจัดด้วยการฝังกลบเพียงอย่าง
เดียว ซึง่ ในอนาคตถ้ามีเถ้าใยปาล์มนา้ มันเพิ่มมากขึน้ ทาให้สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ทัง้ พืน้ ที่ในการฝังกลบ และมลพิษ
ทางอากาศ
จากปั ญหาที่กล่าวมาผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่จะนาเถ้าใยปาล์มซึ่งเป็ นของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดการใช้
ปูนซีเมนต์ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ปูนซีเมนต์ทงั้ ขัน้ ตอนในการผลิต การขนส่ง การนามาใช้ และ
ลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมจากการกาจัดเถ้าใยปาล์มนา้ มันซึง่ กาจัดโดยการฝังกลบเพียงอย่างเดียว โดยผูว้ ิจยั มีแนวคิดที่จะ
ใช้เถ้าใยปาล์มเป็ นวัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติดินซีเมนต์สาหรับงานทาง เพื่อทาการเปรียบเทียบกาลังและต้นทุน
การก่อสร้างอันจะนาไปสูก่ ารออกแบบวัสดุผิวทางที่เหมาะสม
เมื่อพิจารณาคุณสมบัติทางเคมีเถ้าใยปาล์มนา้ มัน พบว่ามี SiO2 เป็ นองค์ประกอบหลัก เช่นเดียวเถ้าแกลบ แต่มี
ปริมาณที่นอ้ ยกว่า (แซ่ตงั้ , 2547) SiO2 เป็ นองค์ประกอบหลักในการทาปฏิกิริยาปอซโซลาน (ตัง้ จิรภัทร, 2547) เมื่อทา
ปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งเกิดการรวมตัวของของแคลเซียมออกไซด์กบั นา้ ทาให้เกิดการแตกตัวเป็ นไอออนไป
ทาปฏิกิรยิ าเกิดสารเชื่อมประสานขึน้ (นิคม, 2553) และเมื่อนาเถ้าใยปาล์มนา้ มันมาบดให้ละเอียดก็จะเพิ่มความสามารถ
ในการทาปฏิกิรยิ าได้ดีเมื่อเทียบกับก่อนบดและให้กาลังอัดที่สงู ขึน้ เมื่อ พิจารณาองค์ประกอบ ทางเคมียงั จัดเป็ นวัสดุปอซ
โซลาน Class N ตาม ASTM C618 สามารถใช้เป็ นวัสดุประสานในงานคอนกรีตได้ (เจริญสุข, 2563) และเมื่อเปรียบเทียบ
องค์ประกอบทางเคมีกับเถ้าแกลบ เถ้าไม้ยางพารา และเถ้าลอย ตามตารางที่ 1 พบว่ามีองค์ประกอบหลักเป็ น SiO2
เหมือนกัน (ดะแซะสาเมาะ, 2555)
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Table 1 Comparing Chemical Composition of Rice Husk Ash, Palm oil fiber Ash, Para rubber wood Ash and Fly
Ash (แซ่ตงั้ , 2547; สกุลเวช, 2564)
Palm oil fiber ash
chemical composition
Rice Husk
Para rubber
Fly Ash
(percent)
Ash
Chumphon
Krabi wood ash
Silicon dioxide (SiO2)
91.6
67.7
66.3
2.57
42.5
Aluminium Oxide (Al2O3)
0.4
4.5
2.5
0.53
22.51
Iron Oxide (Fe2O3)
0.6
3.3
1.9
0.56
9.02
Sum
92.6
75.5
70.7
3.66
74.03
Sulfer Oxide (SO3)
2.2
0.2
0.4
5.54
1.51
อุปกรณ์และวิธีการ
วัสดุทใี่ ช้ในการศึกษา
1.เถ้าใยปาล์มนา้ มัน จากโรงงานสมอทอง นา้ มันปาล์ม จังหวัดกระบี่
2.ดินลูกรัง จากบ่อดินลูกรัง เพชรถลาง จังหวัดพังงา
3.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มอก. 15 - 2547
4.นา้ สะอาด การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้นา้ ประปา
วิธีการศึกษา
การปรับปรุ งคุณสมบัติดินซีเมนต์ดว้ ยเถ้าใยปาล์มนา้ มันสาหรับใช้ในงานก่อสร้างทาง เป็ นการศึกษาโดยนาดิน
ตัวอย่าง, ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่1, เถ้าใยปาล์มนา้ มัน และนา้ มาผสมกันในอัตราส่วนต่างๆ เพื่อวิเคราะห์หาค่า
กาลังอัดแกนเดียว (unconfined compressive strength ) ขัน้ ตอนแรกคือการทดสอบหาขนาดเม็ดของดินตัวอย่าง (sieve
analysis) และนาเถ้าใยปาล์มนา้ มันมาทาการบดและคัดแยกสิ่งเจือปนด้วยการร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 200 แล้วนาไปอบ
ให้แห้ง จากนัน้ ทาการผสมวัสดุตามอัตราส่วนแล้วนาตัวอย่างที่ผสมกันมาบดอัดโดยวิธีการทดสอบความแน่นแบบสูงกว่า
มาตรฐาน (modified compaction test) โดยใช้ปริมาณนา้ ที่มีความชืน้ ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้คา่ ความหนาแน่นแห้งสูงสุด
จากนัน้ ทาการทดสอบตัวอย่างโดยการจาแนกประเภทของวัสดุประสาน 2% และ 4% โดยแทนที่ปูนซีเมนต์ดว้ ยเถ้าใยปาล์ม
นา้ มันที่ 0%, 50% และ 100% ของวัสดุประสาน ทาการบ่มตัวอย่างเป็ นเวลา 1 วัน และ 7 วัน (3 ตัวอย่าง: 1 อัตราส่วน)
รวม 39 ตัวอย่าง เมื่อครบกาหนดจึงนาตัวอย่างไปทดสอบหาค่ากาลังอัดแกนเดียว (UCS ) พร้อมทัง้ หาค่าเฉลี่ยกาลังอัด
แกนเดียวของแต่ละอัตราส่วน จากนัน้ เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลีย่ UCS และอัตราส่วนผสมต่างๆ เพื่อทาการ
เปรีย บเที ย บกับ มาตรฐานงานพื น้ ทางดิน ซี เมนต์ ของกรมทางหลวงชนบท จากนั้น ท าการวิ เคราะห์ผลลัพ ธ์ที่ได้จาก
การศึกษา
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Table 2 Weight ratio and 7 sets of samples used for research with 39 samples in total
No. Lateritic soil: cement: palm oil fiber ash
Number of samples at
Number of samples at
(Percent by weight of soil)
1 day curing period
7 day curing period
1
100: 0: 0
0
3
2
100: 2: 0
3
3
3
100: 1: 1
3
3
4
100: 0: 2
3
3
5
100: 4: 0
3
3
6
100: 2: 2
3
3
7
100: 0: 4
3
3

Fig. 1 Palm oil fiber ash and modified compaction test
ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลการทดสอบหาขนาดเม็ดของวัสดุ (sieve analysis) ดินลูกรังมีการกระจายตัวที่ดี อยู่ในกลุ่มประเภท GW
ตามการจ าแนกประเภทของดิ น โดยวิ ธี USCS มี ค่า ขี ด เหลว (Liquid Limit L.L) ร้อ ยละ 29.14 และมี ค่า ขี ด พลาสติก
(Plastic Index P.I.) ร้อยละ 9.41

Fig. 2 Grain size distribution curve
ผลการทดสอบความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐาน ได้คา่ ความหนาแน่นแห้งสูงสุด (maximum dry density) และค่า
ปริมาณนา้ ที่เหมาะสม (optimum moisture content) ของดินลูกรัง ตามตารางที่ 3 เพื่อหาปริมาณความชืน้ ที่เหมาะสมจะ
น าไปใช้ใ นการผสมก้อ นตัว อย่ า งเพื่ อ ให้ไ ด้ ค วามหนาแน่น แห้ง สูง สุด แล้ว น าไปท าการทดสอบค่า ก าลัง รับ แรงอัด
(unconfined compression test ) ต่อไป
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Table 3 Optimum Moisture Content (%) and Maximum Dry Density (t/m3) of Soil Cement Mix Palm oil Fiber Ash
No. soil: cement: palm oil fiber ash
Optimum Water Maximum Dry Density
(Percent by weight of soil)
Content (%)
(t/m3)
1
100: 0: 0
8.20
2.066
2
100: 2: 0
8.62
2.122
3
100: 1: 1
8.83
2.092
4
100: 0: 2
8.92
2.082
5
100: 4: 0
9.24
2.185
6
100: 2: 2
9.45
2.142
7
100: 0: 4
9.52
2.115

Fig. 3 Graph showing the relationship between stress (ksc) and strain (%) at the material mix ratio 100:2:0 and
100:1:1(Lateritic soil: cement: palm oil fiber ash) at curing period 1 day and 7 days

Fig. 4 Graph showing the relationship between stress (ksc) and strain (%) at the material mix ratio 100:0:2 and
100:4:0 (Lateritic soil: cement: palm oil fiber ash) at curing period 1 day and 7 days
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Fig. 5 Graph showing the relationship between stress (ksc) and strain (%) at the material mix ratio 100:2:2 and
100:0:4 (Lateritic soil: cement: palm oil fiber ash) at curing period 1 day and 7 days
จากรูปที่ 3 ถึงรูปที่ 5 เป็ นผลการทดสอบหาค่า UCS ที่อตั ราส่วน 100:2:0, 100:1:1, 100:0:2, 100:4:0, 100:2:2,
100:0:4 (ดิน:ปูนซีเมนต์:เถ้าใยปาล์ม) ตามลาดับ เปรียบเทียบที่ระยะเวลาการบ่ม 1 วัน จานวน 3 ตัวอย่าง กับระยะเวลา
การบ่ม 7 วัน จานวน 3 ตัวอย่าง พบว่ามีค่ากาลังรับแรงอัดลดลงเมื่อมีปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ดว้ ยเถ้าใยปาล์มที่
เพิ่มขึน้ และเมื่อพิจารณาที่อตั ราส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ที่เท่ากัน ค่ากาลังรับแรงอัดจะเพิ่มขึน้ เมื่อระยะเวลาการบ่ม
เพิ่มขึน้ จาก 1 วัน เป็ น 7 วัน อัตราส่วน 100:0:0 ไม่สามารถแสดงกราฟได้เนื่องจากเนื่องจากตัวอย่างเกิ ดการบวมตัว
ระหว่างแช่นา้

Fig. 6 Graph showing the relationship between ucs (ksc) and volume of replacing cement with palm oil fiber
ash (%) at curing period 7 day
ผลการทดสอบหาค่า Unconfined Compressive Strength ตามมาตรฐานทางหลวงชนบท มทช.(ท) 303-2545
เมื่อพิจารณากราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่ากาลังอัดแกนเดียวและเปอร์เซ็นต์การแทนที่ปนู ซีเมนต์ดว้ ยเถ้าใยปาล์มนา้ มัน
ที่ระยะเวลาการบ่ม 7 วัน กราฟเส้นตรงที่วสั ดุประสาน 4% ดังรู ปที่ 6 การแทนที่ปนู ซีเมนต์ดว้ ยเถ้าใยปาล์มนา้ มันที่ 0 - 36%
หรือที่อตั ราส่วน 100:2.56:1.44 (ดิน:ปูนซีเมนต์:เถ้าใยปาล์ม) มีค่ากาลังอัดแกนเดียวผ่านมาตรฐานงานพืน้ ทางดินซีเมนต์ที่
17.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ของกรมทางหลวงชนบท ตาม มทช.244-2556
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Table 4 Compare the construction cost of the standardized samples
Mixer ratio (lateritic soil: cement: palm oil fiber ash)
100:04:00 100:03:00 100:2.56:1.44
Lateritic soil
156.45
156.45
156.45 Baht/soil 1m.³
Cement
258.40
193.80
109.82 Baht/soil 1m.³
Mixer install cost

6.41

6.41

6.41 Baht/soil 1m.³

Operating cost + depreciation (mix material)

44.91

44.91

44.91 Baht/soil 1m.³

Operating cost + depreciation (compaction material)

56.20

56.20

56.20 Baht/soil 1m.³

Operating cost + depreciation (curing material)

44.98

44.98

44.98 Baht/soil 1m.³

Transport cost of palm oil fiber ash (50 km.)

1.64* Baht/soil 1m.³

Operating cost + depreciation (dig oil palm fiber ash)
0.24* Baht/soil 1m.³
Cost (total cost)
567.35
502.75
420.65 Baht/soil 1m.³
*cost of mixing palm oil fiber ash 0.011 m3 per lateritic soil 1 m3 in the material mix ratio of 100:2.56:1.44
(lateritic soil: cement: palm oil fiber ash) percent by weight of lateritic soil
จากข้อมูลในตารางแสดงต้นทุนค่าก่อสร้างดินซีเมนต์เปรียบเทียบกับดินซีเมนต์ผสมเถ้าใยปาล์มนา้ มัน จะเห็นได้ว่า
เมื่อผสมเถ้าใยปาล์มที่อตั ราส่วน 100: 2.56: 1.14 (ดิน: ปูนซีเมนต์: เถ้าใยปาล์มนา้ มัน) จะช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างได้ถึง
146 บาท/ลบ.ม. และ 82 บาท/ลบ.ม. เมื่อเทียบกับอัตราส่วน 100: 4 :0 และ 100: 3: 0 ตามลาดับ
สรุ ป
จากการนาเถ้าใยปาล์มนา้ มันมาใช้ในการปรับปรุ งดินซีเมนต์ โดยการนามาทดสอบคุณสมบัติเบือ้ งต้นของดิน
พบว่าตัวอย่างดินลูกรังมีขนาดคละที่ดี จัดอยู่ในกลุ่มประเภท GW ตามการจาแนกประเภทของดินโดยวิธี UCSC มีค่า
ขีดเหลว (Liquid Limit L.L.) ร้อยละ 29.4 และมีค่าขีดเพลาสติก (Plastic Index P.I.) ร้อยละ 9.41 ผ่านมาตรฐานวัสดุ
สาหรับพืน้ ทางดินซีเมนต์ของกรมทางหลวงชนบท และเมื่อนาดินซีเมนต์ผสมเถ้าใยปาล์มนา้ มัน มาทดสอบกาลังอัด
แกนเดียว (Unconfined Compression test) พบว่าค่ากาลังอัดแกนเดียวมีแนวโน้มลดลงตามปริมาณเถ้าใยปาล์มนา้ มัน
ที่เพิ่มมากขึน้ แต่เมื่อพิจารณาการแทนที่ปนู ซีเมนต์ดว้ ยเถ้าใยปาล์มนา้ มันที่ 0-36% ที่ระยะเวลาการบ่ม 7 วัน พบว่ามีคา่
กาลังอัดแกนเดียวมากกว่า 17.50 ksc. โดยประมาณ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานพืน้ ทางดินซีเมนต์ของกรมทางหลวงชนบท
เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนค่าก่อสร้างชัน้ พืน้ ทางระหว่างดินซีเมนต์ และดินซีเมนต์ผสมเถ้าใยปาล์มนา้ มันที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานพืน้ ทางดินซีเมนต์ของกรมทางหลวงชนบท พบว่าการแทนที่ปนู ซีเมนต์ดว้ ยเถ้าใยปาล์มนา้ มันในปริมาณที่
36% ช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างได้
เปรียบเทียบผลการทดลองงานวิจัยการศึกษากาลังอัดและการขยายตัวของมอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าปาล์มนา้ มัน
สามารถแทนที่ปูนซีเมนต์ได้รอ้ ยละ 20 ที่ระยะเวลาการบ่ม 90 วัน (วีรชาติ ตัง้ จิรภัทร. 2547) และงานวิจัยคอนกรีตกาลังสูง
ที่ผสมเถ้าปาล์มนา้ มันบดละเอียดในปริมาณสูง สามารถแทนที่ปนู ซีเมนต์ได้รอ้ ยละ 70 ที่ระยะเวลาการบ่ม 90 วัน (เทพฤทธิ์
เจริญสุข. 2563) และจากการทดลองในครัง้ นีใ้ ช้ดินซีเมนต์ผสมเถ้าใยปาล์มนา้ มัน สามารถแทนที่ปนู ซีเมนต์ได้ที่รอ้ ยละ 36
ที่ระยะเวลาการบ่ม 7 วัน โดยใช้เป็ นวัสดุสาหรับก่อสร้างชัน้ พืน้ ทาง
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วิจารณ์ผลการทดลอง
1. ควรมีการเปรียบเทียบเถ้าใยปาล์มนา้ มันจากโรงงานอื่น เพราะเถ้าใยปาล์มนา้ มันที่ เกิดขึน้ อาจมีองค์ประกอบ
ที่แตกต่างกัน
2. ในอนาคตหากมีการใช้ประโยชน์เถ้าใยปาล์มนา้ มันได้มากขึน้ อาจส่งผลให้เถ้าใยปาล์มนา้ มันมีมูลค่าในการ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับแรงดึงของเหล็กเดือยร่วมกับคอนกรีตที่กรอกในรู กลวงของ
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงแบบแรงเหวี่ยง (PHCP) โดยการใช้เสาเข็ม PHCP ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
40 เซนติเมตร และใช้เหล็กเดือย 4-DB12 SD40 ทีร่ ะยะฝัง 50 100 และ 150 ซม. คอนกรีตที่ใช้กรอกมีกาลังอัดเฉลีย่ ทีอ่ ายุ
28 วัน เท่ากับ 255 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ผลการทดสอบพบว่าทุกตัวอย่างที่ทดสอบเกิดการวิบตั ิเนื่องจากแรงดึงใน
เหล็กเดือย การเสริมเหล็กเดือยให้มีระยะฝั งตามที่คานวณได้จากสมการคานวณระยะฝั งสาหรับเหล็กข้ออ้อยรับแรงดึง
ตามมาตรฐาน ACI 318-08 รวมถึงการใช้ระยะฝั งมากกว่า 2.5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็ม จะทาให้การวิบตั ิเกิด
จากกาลังดึงประลัยของเหล็กเดือย โดยไม่เกิดการเลือ่ นไถลของผิวสัมผัสระหว่างคอนกรีตที่กรอกและคอนกรีตเสาเข็ม
คาสาคัญ: ระยะฝัง, เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงแบบแรงเหวี่ยง, เหล็กเดือย, หน่วยแรงยึดเหนี่ยว
Abstract
The research aims to study the tensile behavior of dowel together with infilled concrete in the hollow
holes of pretensioned spun high-strength concrete pile (PHCP). The PHCP piles with outer diameter 40 cm and
4-DB12 SD40 at embedded length of 50, 100 and 150 cm were used. The infilled concrete used to have an
average compressive strength of 28 days, equal to 255 kg/sq.cm. Test results showed that all of the tested
samples were fail, due to the tensile force in the dowel bar. The development length of dowel bar can be
calculated from the tension development length formulas according to ACI 3318-08. This included the use of
embedded length more than 2.5 times of the outside diameter of the piles. As a result, the causes fail caused
by the tensile in the dowel bar without bond slip of the contact surface between the infilled concrete and the
pile concrete.
Keywords: Bound stress, Development length, Dowel bar, Pretensioned spun high-strength concrete pile
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คานา
อาคารขนาดใหญ่หรือสิ่งก่อสร้างที่มีนา้ หนักเกินความสามารถการรับนา้ หนักของชัน้ ผิวดิน จะทาให้เกิดปั ญหา
การทรุ ดตัวของอาคาร และการแก้ปัญหาดังกล่าวนิยมใช้เสาเข็ม ทาหน้าที่ถ่ายนา้ หนักของอาคารลงสูด่ ิน โดยอาศัยแรง
เสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของเสาเข็มกับดิน และแรงต้านทานที่ปลายเสาเข็มบนชัน้ ดินแข็งช่วยรับนา้ หนัก เสาเข็มถูก
พัฒนาและปรับเปลี่ยนรู ปแบบมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปั ญหาหรือสภาพของลักษณะชัน้ ดินที่จะถูก
นาไปใช้งาน ปั จจุบนั เสาเข็มที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก
อัดแรงหล่อสาเร็จ (Precast prestressed concrete piles (PPCP)) เนื่องจากมีความคุม้ ค่าด้านเศรษฐศาสตร์และสามารถ
ผลิตได้จานวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว สามารถควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าเสาเข็มชนิดหล่อในที่ เนื่องจากเป็ นการผลิต
ในโรงงาน อีกทัง้ การใช้ระบบอัดแรงยังช่วยลดปั ญหาการแตกร้าวในคอนกรีตและช่วยเพิ่มความสามารถในการรับโมเมนต์
ดัด ที่เกิดจากการยก การขนส่งและโมเมนต์ดดั ที่เกิดจากแรงด้านข้าง Ren et al., 2021; Saman et al., 2021) นอกจากนี ้
ปั จจุบนั ยังนิยมใช้เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงแบบแรงเหวี่ยง (Pretensioned spun high-strength concrete pile,
PHCP) หรือเสาเข็มสปั น (Spun pile) เป็ นอย่างมาก เนื่องจากเสาเข็ม PHCP เป็ นเสาเข็มที่มีการอัดแรงและมีกระบวนการ
ผลิตโดยใช้กรรมวิธีการเหวี่ยงคอนกรีตในแบบหล่อให้หมุนด้วยความเร็วสูง จึงเกิดรู กลมกลวงตรงกลางจากแรงเหวี่ยง ทา
ให้เนือ้ คอนกรีตมีความหนาแน่น และแข็งแกร่งกว่าคอนกรีตที่ หล่อด้วยวิธีปกติ ทาให้มีความสามารถในการต้านทาน
โมเมนต์ดดั และแรงเฉือนได้ดี (Akiyama, 2012; Choi, 2016) การที่เสาเข็ม PHCP มีรูกลวงตรงกลางยังช่วยลดการเคลือ่ น
ตัวของดินขณะตอกเสาเข็ม อีกทัง้ ยังสามารถตอกเสาเข็มด้วยวิธีเจาะและกด (Auger Press) ซึ่งลดการสั่นสะเทือนและ
การเคลื่อนตัวด้านข้างของดินได้เป็ นอย่างดี ดังนัน้ PHCP จึงนิยมใช้ในการก่อสร้างอาคารในพืน้ ที่ที่มีอาคารข้างเคียง
อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ในปี 2011 ที่ประเทศญี่ปนที
ุ่ ่ถกู เรียกว่า “Tohoku Pacific Earthquake”
หลังจากการตรวจสอบความเสียหายของอาคาร นักวิจัยพบว่าในพืน้ ที่ที่เป็ นดินอ่อน เสาเข็ม PHCP เกิดความเสียหาย
จานวนมากโดยเป็ นการเสียหายแบบเปราะ (Brittle failure) ที่หวั เสาเข็มภายใต้แรงดัดและแรงถอน (Pull-out force) ที่เกิด
จากแรงแผ่นดินไหว (Tokimatsu et al., 2011) เสาเข็ม PHCP จึงมีการใช้อย่างจากัดในเขตพืน้ ที่เสี่ยงแผ่นดินไหว เช่น ใน
ประเทศจีนอนุญาตให้ใช้เสาเข็ม PHCP ในพืน้ ที่ที่มีความเสี่ยงแผ่นดินไหวต่าเท่านัน้ (Ren et al., 2021) การออกแบบ
รายละเอียดบริเวณจุดต่อของหัวเสาเข็ม PHCP กับฐานรากจึงมีความสาคัญ เพื่อป้องกันความเสียหายที่ อาจเกิดขึน้
บริเวณรอยต่อนี ้ หากอาคารต้องรับแรงด้านข้างหรือแรงแผ่นดินไหว (Akiyama, 2012)
ในพื น้ ที่ ก รุ ง เทพและปริม ณฑล เป็ น พื น้ ที่ ที่ เ ป็ น ดิ น อ่อ น แต่มี ก ารใช้เ สาเข็ ม PHCP อย่า งแพร่ห ลาย ดัง นั้น
การศึกษาพฤติกรรมการรับนา้ หนักของเสาเข็ม PHPC ในดินอ่อนของกรุ งเทพและปริ มณฑล จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตามในงานวิจยั นีศ้ ึกษาเฉพาะการรับแรงดึงของเหล็กเสริมในส่วนของการเสริมเหล็กเดือยในรู กลวงของเสาเข็ม
สาหรับยึดกับฐานรากเท่านัน้ เหล็กแกนของเสาเข็มชนิดนีเ้ ป็ นลวดเหล็กกล้าแรงดึงสูงทาหน้าที่เป็ นลวดอัดแรงในคอนกรีต
ทาให้เสาเข็มประเภทนีไ้ ม่สามารถนาเหล็กแกนมาใช้ทาเป็ นเหล็กเดือยยึดกับฐานรากได้ กรณีมีความจาเป็ นต้องใช้เสาเข็ม
กับงานโครงสร้างต้านทานแรงกระทาด้านข้าง (แรงลม แรงแผ่นดินไหว หรือแรงดันดินด้านข้าง) หรือโครงสร้างที่เกิดแรงดึง
ระหว่างฐานรากกับเสาเข็ม เช่น แรงยกที่เกิดขึน้ กับโครงสร้างถังนา้ ใต้ดิน อาคารป้ายโฆษณาที่มีเสาแกนเดียว จึงมีความ
จาเป็ นต้องทาการออกแบบการเสริมเหล็กเดือย (Dowel bar) ให้สามารถต้านทานแรงกระทาด้านข้าง หรือแรงดึงที่เกิดขึน้
ระหว่างฐานรากกับเสาเข็มได้ โดยต้องออกแบบให้เหล็กเดือยมีขนาด ปริมาณและระยะฝั งที่เหมาะสม ส่วนความลึกของ
คอนกรีตที่กรอกในรู กลวง สามารถคานวณจากแรงเสียดทานระหว่างคอนกรีตในรู กลวง (Infilled concrete) กับคอนกรีต
เสาเข็ม อย่างไรก็ตามการออกแบบการเสริมเหล็ก เดือยในรู กลวงของเสาเข็ม PHCP ยังไม่มีรูปแบบและข้อมูลการเสริม
เหล็กที่เ ป็ นมาตรฐาน ดังนัน้ งานวิจัยนีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมของการรับแรงดึงของเหล็ก เดือยร่วมกับ
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คอนกรีตที่กรอกในรู กลวงของเสาเข็ม PHCP เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้ประกอบการคานวณ และเป็ นแนว
ทางการพัฒนารูปแบบการเสริมเหล็กเดือยในรูกลวงของเสาเข็ม PHCP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อุปกรณ์และวิธีการ
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงแบบแรงเหวีย่ ง (เสาเข็ม PHCP)
เสาเข็ม PHCP ทีใ่ ช้ในการวิจยั นีเ้ ป็ น เสาเข็มของ บมจ.สยามเทคนิคคอนกรีต มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
40 ซม. หนา 7.5 ซม. ตัดให้มีความยาว 250 ซม. มีรายละเอียดและคุณสมบัติของเสาเข็ม แสดงดัง Table 1 (บมจ. สยาม
เทคนิคคอนกรีต, 2562)
Table 1 Show details and properties of spinning piles
Concrete
Moment of
Outer
Wall
Nominal
Effective Moment capacity Recommended
cross
inertia of
dia. thickness
weight
stress Allowable Cracking
safe load
section
concrete
(mm) (mm)
(kg/m)
(ksc)
(ton)
(kg-m)
(kg-m)
area (cm2)
(cm4)
400
75
766
199
106489
42.44
3676
4629
50–70
เหล็กเสริม
เหล็กเสริมที่ใช้ในงานวิจยั นีม้ ี 2 ขนาด สาหรับใช้เป็ นเหล็กเดือยและเหล็กปลอก โดยเหล็กเดือยที่ใช้ เป็ นเหล็กข้อ
อ้อยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. (DB12) ชัน้ คุณภาพ SD40 ตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 24-2559 นาไปทดสอบแรง
ดึงจานวน 3 ตัวอย่าง ผลการทดสอบพบว่ามีกาลังครากเท่ากับ 6,111 กก./ตร.ซม. และกาลังดึงประลัยเท่ากับ 7,102 กก./
ตร.ซม. ส่วนเหล็กปลอก ใช้เหล็กกลมผิวเรียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. (RB6) ชั้นคุณภาพ SR24 ตามเกณฑ์
มาตรฐาน มอก. 20-2559
คอนกรีต
คอนกรีตที่ใช้กรอกในรู กลวง (Infilled concrete) ของเสาเข็ม เป็ นคอนกรีตผสมเสร็จที่ออกแบบให้มีกาลังอัดที่
อายุ 28 วันเท่ากับ 210 กก./ตร.ซม. เมื่อนาคอนกรีตที่ใช้ไปทดสอบค่าการยุบตัวและกาลังอัดที่อายุ 28 วัน โดยใช้ตวั อย่าง
คอนกรีตรู ปทรงกระบอกขนาด 15 × 30 ซม. จานวน 3 ตัวอย่าง ผลการทดสอบพบว่า ค่าการยุบตัวของคอนกรีตเท่ากับ
10.90 ซม. และกาลังอัดเฉลีย่ ที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 255 กก./ตร.ซม.
วิธีการทดสอบ
งานวิจัยนีศ้ ึกษาพฤติกรรมการรับแรงดึงของเหล็กเดือยร่วมกับคอนกรีตที่กรอกในรู กลวงของเสาเข็ม เพื่อหา
ค่าแรงดึงสูงสุดที่เหล็กเดือยสามารถรับได้ก่อนเกิดการวิบตั ิ โดยการวิบตั ิที่เกิดขึน้ สามารถเกิดขึน้ ได้ 3 กรณี ได้แก่
1) การวิบตั ิเนื่องจากแรงดึงของเหล็กเดือย จะทาให้เหล็กเดือยขาด ซึ่งเป็ นการวิบตั ิที่ตอ้ งการให้เกิดขึน้ ในกรณี
ของการใช้เหล็กเดือยยึดระหว่างเสาเข็มกับฐานราก
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2) การวิบตั ิเนื่องจากเหล็กเดือยเกิดการเลือ่ นไถล (Slip) ออกจากคอนกรีต การวิบตั ิลกั ษณะนีจ้ ะเกิดขึน้ ในกรณีที่
ระยะฝั งของเหล็กเดือยไม่เพียงพอ สามารถป้องกันการวิบตั ิในลักษณะนีไ้ ด้ดว้ ยการคานวณระยะฝั งให้ได้ตามมาตรฐาน
โดยใช้สมการคานวณระยะฝังสาหรับเหล็กข้ออ้อยรับแรงดึงของ ACI 318-08
3) การวิบตั ิเนื่องจากการเลื่อนไถลระหว่างคอนกรีตที่กรอกและคอนกรีตเสาเข็ม การวิบตั ิลกั ษณะนี ้ สามารถ
ป้องกันได้โดยการคานวณความลึกของคอนกรีตที่กรอกในรูกลวงให้เพียงพอ ซึง่ จาเป็ นต้องทราบสัมประสิทธ์แรงเสียดทาน
ระหว่างคอนกรีตที่กรอกและคอนกรีตเสาเข็ม แต่เนื่องจากค่าดังกล่าวขึน้ อยู่กบั กาลังอัดและลักษณะพืน้ ผิวของคอนกรีต
จึงมีความแปรปรวนสูง (Mohamad, 2015) มาตรฐานการออกแบบ Eucode2 (2004) ได้ให้ค่าสัมประสิทธ์แรงเสียดทาน
ระหว่างผิวสัมผัสคอนกรีตอยูใ่ นช่วง 0.50–0.90 ทาให้การกาหนดความลึกที่เหมาะสมของคอนกรีตที่กรอกในรู กลวงทาได้
ยากในทางปฏิบตั ิ
Fig. 1 แสดงตาแหน่งการเกิดหน่วยแรงที่ทาให้เกิดการวิบตั ิในแต่ละกรณี จากการวิเคราะห์การวิบตั ิที่อาจเกิดขึน้
ทัง้ 3 กรณี ในทางปฏิบตั ิตอ้ งออกแบบให้เกิดการวิบตั ิในกรณีที่ 1 คือให้เสาเข็มและฐานรากสามารถส่งผ่านแรงดึงได้อย่าง
เต็มที่จนกระทั่งเหล็กเดือยขาดก่อนเกิดการเลื่อนไถลของผิวสัมผัสระหว่างคอนกรีต งานวิจัยนีจ้ ึงกาหนดระยะฝั งเหล็ก
เดือยและความลึกของคอนกรีต เป็ น 3 ระดับ คือ 50 100 และ 150 ซม. แสดงดัง Fig. 2 โดยระยะฝัง 50 ซม. คานวณจาก
สมการคานวณระยะฝั งสาหรับเหล็กข้ออ้อยรับแรงดึงตามมาตรฐาน ACI 318-08 ส่วนระยะฝั ง 100 ซม. เป็ นระยะที่
คานวณจาก 2.5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็ม (2.5 × 40 = 100 ซม.) แนะนาโดย Kaneko (2018) ใช้สาหรับ
เสาเข็ม PHCP ส่วนระยะฝั ง 150 ซม. เป็ นระยะฝั งที่คานวณจาก 3.0 เท่าของระยะฝั งที่คานวณได้จากกรณีที่ 1 (3.0 ×
50=150 ซม.)การทดสอบแรงดึงในเสาเข็มในแต่ละระยะฝั งจะใช้จานวน 2 ตัวอย่าง เพื่อนาค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย โดยมี
ขัน้ ตอนและรายละเอียดวิธีการทดสอบดังนี ้
ขัน้ ตอนการเตรียมตัวอย่างทดสอบ
การเตรียมเหล็กสาหรับเสริมในรูกลวงของเสาเข็มแบ่งเป็ น 3 ส่วน ประกอบด้วย แผ่นเหล็ก เหล็กเดือย และเหล็ก
ปลอก งานวิจยั นีใ้ ช้แผ่นเหล็กหนา 3.2 มม. ตัดเป็ นวงกลมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่ารู กลวงของเสาเข็ม ด้านละ 1.0
ซม. แสดงดัง Fig. 3 หน้าที่ของแผ่นเหล็ก คือ ยึดเหล็กเดือยทัง้ 4 เส้นให้อยูต่ ามตาแหน่งที่ตอ้ งการ และรองรับคอนกรีตทีเ่ ท
ใส่ในรูกลวงของเสาเข็ม ส่วนเหล็กปลอกใช้เหล็กกลมขนาด RB6 จัดตาแหน่งระยะห่างด้วยลวดผูกเหล็กเท่ากับ 15 ซม. จัด
ต าแหน่งระยะฝั งของเหล็ก เดือยด้วยการสร้างคานยึดชั่วคราว แสดงดัง Fig. 4 คอนกรีต ที่ใช้เ ป็ น คอนกรีตผสมเสร็จ
ออกแบบส่วนผสมให้มีกาลังอัด ที่อายุ 28 วันเท่ากับ 210 กก./ตร.ซม. ก่อนเทคอนกรีตทาการทดสอบค่าการยุบของ
คอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C143/C143M-15 และเก็บตัวอย่างคอนกรีตรู ปทรงกระบอกขนาด 15 × 30 ซม. จานวน 3
ตัวอย่าง เพื่อทดสอบกาลังอัดที่อายุ 28 วัน เทคอนกรีตลงในรู กลวงของเสาเข็มที่ติดตัง้ เหล็กเดือยเรียบร้อยแล้ว แสดงดัง
Fig. 4 หลังเทคอนกรีตเสร็จ บ่มเสาเข็มด้วยนา้ เป็ นเวลา 7 วัน เมื่อตัวอย่างเสาเข็มมีอายุครบ 28 วัน นาเสาเข็มทดสอบ
ความสามารถในการรับแรงดึงในเหล็กเดือย โดยในการทดสอบใช้แม่แรงไฮดรอลิคไฟฟ้า (Hydraulic jack) ร่วมกับ โหลด
เซลล์ (Loadcell) ขนาด 50 ตัน ยี่หอ้ HBM TypC6A #171130151 แสดงดัง Fig. 5(A) ติดตัง้ อุปกรณ์สาหรับทดสอบแสดง
ดัง Fig. 5(B) โดยใช้อุปกรณ์วดั การเปลี่ยนตาแหน่งในแนวแกน (LVDTs) บันทึกการเคลื่อนตัวของคอนกรีตที่กรอกในรู
กลวง เพื่อตรวจสอบการเลือ่ นไถลของคอนกรีตที่กรอกกับคอนกรีตเสาเข็ม เริม่ ให้แรงดึงเบือ้ งต้น (Pre-loading) ประมาณ
50 กก. ตรวจสอบระบบการถ่ายแรงระหว่างชุดให้แรงกับตัวอย่างทดสอบ โดยเพิ่มแรงดึงในการทดสอบด้วยอัตราเร็วคงที่
พร้อมบันทึกค่าด้วยเครื่องแปลงสัญญาณและบันทึกข้อมูล (Data logger) ยี่หอ้ TML Portable TDS-150 TYPE S-2780
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และหยุดทดสอบเมื่อค่า แรงดึงลดลง และเกิ ดการวิบัติ หลังจากนัน้ ตรวจสอบความเสียหายที่เกิ ดขึน้ ทัง้ ในเหล็กเดือย
คอนกรีตที่กรอกและคอนกรีตเสาเข็ม
(A)

(B)

(C)

Fig. 1 The position of the stress that occurred in PHC pile

Fig. 2 The dowel reinforced embedding in PHC pile

Fig. 3 The examination of the hollow hole size of PHC pile, Cutting Steel Plates, Dowel alignment and stirrup
alignment

Fig. 4 Temporary beams fastening Dowel and test samples
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(B)

(A)

Fig. 5 (A) Hydraulic Jack and loadcell HBM TypC6A #171130151; (B) The installation of the tool to the test sample

35
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(3927, 28.83)

(7854, 28.07)

(A)
(11781, 29.15)

Tensile force (ton)

25
20
15
10

5
0
3927

7854

Surface contact area of concrete (cm2)

Table 2 Shows the results of the tensile test of dowel reinforcement at the hollow hole embedded distance of
different spun piles.
contact area
Bonding stress in
Tensile force (ton)
Cross
Tensile
between new and
contact surface of
Order section area
stress
First
crack
Ultimate
old concrete
concrete
(cm2)
(ksc)
in
concrete
tensile
force
(cm2)
(ksc)
3927
T-50
4.52
25.37
28.83
6378
7.34
7854
T-100
4.52
24.83
28.07
6210
3.57
11781
T-150
4.52
25.95
29.15
6449
2.47

(150, 11781)

12000
10000
8000

(100, 7854)

6000
4000

(50, 3927)

2000
0
0

11781

Surface contact area of concrete

(B)

14000

(cm2)

50

100

150

200

Dowel embedded (cm)

Fig. 6 (A) relationship between the dowel embedded with the tensile force; (B) The relationship between
dowel embedded with the surface contact area between new and old concrete
(B)

(A)
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crack
Fig. 7 (A) Failure of dowel bar in tensile force; (B) First cracks in concrete wall of the PHC piles
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการทดสอบความสามารถในการรับแรงดึงของเหล็กเดือย และหน่วยแรงยึด เหนี่ยวระหว่างคอนกรีต กับ
คอนกรีตของเสาเข็ม แสดงดัง Table 2 จากผลการทดสอบพบว่าค่าแรงดึง สูง สุดที่ตัว อย่างรับ ได้ใ นทุก ระยะฝั ง มี ค่า
ใกล้เคียงกัน แสดงดัง Fig. 6Aทัง้ นีเ้ นื่องจากทุกตัวอย่างที่ทดสอบเกิดการวิบตั ิเนื่องจากแรงดึงในเหล็กเดือยและทาให้เหล็ก
ขาดออกจากกัน แสดงดัง Fig. 7A แสดงให้เห็นว่าหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตที่กรอกกับคอนกรีตของเสาเข็ม
สามารถต้านทานแรงดึงได้มากกว่ากาลังดึงของเหล็กเดือย
เมื่อตรวจสอบสภาพคอนกรีตของเสาเข็ม พบรอยร้าวขนาดเล็กที่ผนังคอนกรีต แสดงดัง Fig. 7B แต่รอยร้าวนี ้
ไม่ใช่สาเหตุของการวิบตั ิของหัวเสาเข็ม เมื่อพิจารณาผลการเคลือ่ นตัวของคอนกรีตที่วดั ด้วย LVDTs พบว่ามีค่าน้อยมาก
คืออยู่ระหว่าง 0.02–0.60 มม. แสดงให้เห็นว่าไม่เกิ ดการเลื่อนไถลของคอนกรีตที่กรอกกับคอนกรีตของเสาเข็ม เมื่อ
พิจารณาจาก Fig. 6B พบว่าระยะฝังของเหล็กเดือยที่เพิ่มขึน้ จะทาให้พนื ้ ผิวสัมผัสระหว่างคอนกรีตที่กรอกกับคอนกรีตของ
เสาเข็มเพิ่มขึน้ ส่งผลให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตเพิ่มขึน้ ด้วย
จาก Table 2 พบว่าตัวอย่าง T-50 ที่มีระยะฝั งเหล็กเดือย 50 ซม. มีค่าหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตที่
กรอกกับคอนกรีตของเสาเข็มเท่ากับ 7.34 กก./ตร.ซม. และตัวอย่างไม่เกิดการเลื่อนไถลระหว่างผิวคอนกรีต ดังนัน้ หากใช้
ระยะฝัง 100 และ 150 ซม. ดังตัวอย่าง T-100 และ T-150 ประเมินได้วา่ ผิวสัมผัสระหว่างคอนกรีตสามารถรับแรงดึงได้ไม่
น้อยกว่า 57 และ 86 ตัน ตามลาดับ โดยไม่เกิดการเลื่อนไถลของคอนกรีต (เมื่อพิจารณาจากหน่วยแรงยึดเหนี่ยวของ
คอนกรีต เท่า นั้น ) ซึ่ง มี ค่า ใกล้เ คียงกับ น า้ หนัก บรรทุกปลอดภัย ของเสาเข็ ม 50–70 ตัน แสดงดัง Table 1 ดัง นั้น จาก
การศึกษานีจ้ ะเห็นได้วา่ การเพิ่มระยะฝังของเหล็กเดือยและความลึกของคอนกรีตที่กรอกในรูกลวงเสาเข็ม 2.50–3.75 เท่า
ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็ม สามารถป้องกันการวิบตั ิเนื่องจากการเลื่อนไถลของผิวสัมผัสของคอนกรีตได้
อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติม โดยการเพิ่มปริมาณและขนาดของเหล็กเดือย เพื่อหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยวสูงสุด
ระหว่างผิวสัมผัสของคอนกรีตสาหรับใช้เป็ นข้อมูลในการออกแบบต่อไป
สรุ ป
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการรับแรงดึงของเหล็กเดือยร่วมกับคอนกรีตที่กรอกในรู กลวงของเสาเข็ม คอนกรีต
เสริมเหล็กอัดแรงแบบแรงเหวี่ยง ในงานวิจยั นีส้ ามารถสรุปได้วา่ เสาเข็มทุกตัวอย่างที่ทดสอบเกิดการวิบตั ิเนื่องจากกาลัง
ดึงประลัยของเหล็กเดือย โดยไม่เกิดการเลื่อนไถลของผิวสัมผัสระหว่างคอนกรีตที่กรอกและคอนกรีตเสาเข็ม ดังนัน้ ระยะ
ฝั งการเสริมเหล็กเดือยสามารถคานวณได้จ าก สมการคานวณระยะฝั งสาหรับเหล็กข้ออ้อยรับแรงดึงตามข้อกาหนด
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บทคัดย่อ
จุดมุ่งหมายของงานวิจยั นีค้ ือศึกษาการรับแรงแบบกระทาซา้ ของดินเหนียวเคโอลิน (Kaolin Clay) โดยจาลอง
สถานการณ์การรับแรงในสนามด้วยการทดสอบอัดตัวคายนา้ แรงอัดสามแกนในห้องปฏิบตั ิการ ภายใต้เงื่อนไขการอัดตัว
ปกติ แ ละรับ แรงเฉื อ นในสภาพไม่ ร ะบายน ้า ของดิ น เหนี ย ว (Consolidated-undrained triaxial test on normally
consolidated Kaolin clay) ที่ความถี่ 0.05 Hz จานวน 10,000 รอบ ในระดับความเค้นจากแรงแบบกระทาซา้ (Cyclic
stress ratio, CSR) ที่แตกต่างกัน 5 ระดับ ซึ่งผลการทดสอบพฤติกรรมทางกลศาสตร์ของดินเหนียวเคโอลิน ที่รบั แรงแบบ
กระทาซา้ นัน้ จะวิเคราะห์ในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดถาวรสะสม (Accumulative plastic strain) ที่เพิ่มขึน้
ตามจานวนรอบแรงกระทา (Number of cycles) ตลอดระยะเวลาการทดสอบ อีกทัง้ ยังกล่าวถึงการจาแนกพฤติกรรมการ
เปลีย่ นรูปของตัวอย่างดินที่ทาการทดสอบในแต่ละระดับความเค้นด้วยด้วยทฤษฎี Shakedown
คาสาคัญ: ความเครียดถาวรสะสม, เครือ่ งมือทดสอบแรงอัดสามแกน, แรงแบบกระทาซา้
Abstract
Consolidated-undrained cyclic triaxial tests were performed on normally consolidated Kaolin clay
specimens to investigate the deformation behavior of Kaolin subjected to repeated loading at a cyclic frequency
of 0.05 Hz and undergo a number of load cycles of 10,000. Cyclic stress ratios (CSR) of 0.30, 0.45, 0.60, 0.75,
and 0.90 were employed. The obtained results indicate that the accumulated plastic strains are brightly
dependent on CSR. When CSR value is 0.90, the plastic strains increase insignificantly and the specimens
present ratcheting behavior or failure. For CSR values equal to or less than 0.60, plastic strains increase only
marginally. The specimens stabilize and elastic shakedown behavior is present.
Keywords: Accumulative plastic strain, Cyclic loading, Triaxial test
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คานา
แรงแบบกระทาซา้ (Cyclic loading) หมายถึงแรงที่กระทาซา้ เป็ นช่วงๆ เกิดจากแหล่งกาเนิดต่างๆ เช่น ระบบ
คมนาคมขนส่ง แผ่นดินไหว ลม คลืน่ หรือจากเครือ่ งจักรงานก่อสร้างอย่าง การเจาะเสาเข็ม เป็ นต้น อิทธิพลของแรงกระทา
ซา้ ทาให้การจัดเรียงอนุภาคของวัสดุจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา แล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนรู ปถาวร (Permanent
deformation) ขึน้ ซึ่งลักษณะการเปลี่ยนรู ป นัน้ มักจะแสดงให้เห็นเฉพาะในช่วงสุดวิสยั หรือยากต่อการแก้ไขได้ทนั แล้ว
ยกตัวอย่างเช่น งานชัน้ ใต้ดิน อัตราการทรุ ดตัวที่รวดเร็วของชัน้ ดินส่งผลให้เกิดการวิบตั ิของโครงสร้างฐานรากและอาคาร
และอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สนิ จานวนมาก ดังนัน้ การป้องกันการเกิดปั ญหาในลักษณะดังกล่าวนีจ้ ึงเป็ นเรือ่ งที่
ต้องคานึงถึง
มีงานวิจยั ที่ศึกษาพฤติกรรมของดินที่ตอบสนองต่อแรงแบบกระทาซา้ เช่น Brown (1975) ทาการศึกษาอิทธิพล
ของค่าอัตราส่วนอัดเกินตัว (Over-consolidation ratio, OCR) ที่มีผลต่อดินเหนียวที่รบั แรงแบบกระทาซา้ Hyodo et al.
(1994) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการรับแรงเฉือนแบบกระทาซา้ แบบไม่ระบายนา้ ของดินเหนียวกับแรงเฉือนเริ่มต้นแบบ
สถิต Li and Selig (1996) สร้างแบบจาลองเพื่อทานายความเครียดถาวรสะสมของดินเหนียวที่รบั แรงแบบกระทาซา้ Malla
and Joshi. (2007) สร้างแบบจาลองเพื่อทานายค่า Resilient modulus โดยวิเคราะห์จากข้อมูลดินคันทางที่รบั แรงแบบ
กระทาซา้ เป็ นต้น ข้อเท็จจริงจากงานวิจยั ดังกล่าวชีใ้ ห้เห็นว่า ดินเหนียวมีค่าความเครียดสะสมเพิ่มขึน้ ตามจานวนรอบของ
แรงแบบกระทาซา้ และยังมีอีกหลายปั จจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเปลีย่ นรูปของดินเหนียวที่รบั แรงแบบกระทาซา้
งานวิจยั นีจ้ ึงจัดทาขึน้ เพื่อมุง่ หวังว่าจะสามารถยืนยันข้อเท็จจริงต่างๆ ในงานวิจยั ก่อนหน้า และเติมเต็มเนือ้ หา
บางส่วนที่ยงั ไม่ครอบคลุมในพฤติกรรมการตอบสนองของดินที่รบั แรงแบบกระทาซา้ จากการทดสอบแรงอัดสามแกนรับ
แรงเฉือนแบบซา้ ในสภาพไม่ระบายนา้ (Undrained cyclic triaxial test) ที่ความถี่ 0.05 Hz กับดินเหนียวสร้างใหม่ใน
ห้องปฏิบตั ิการ (Reconstituted soils) ซึง่ การวิเคราะห์ผลการทดสอบพฤติกรรมทางกลศาสตร์ของดินเหนียวเคโอลิน ในรูป
ของความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดถาวรสะสม (Accumulative plastic strain) ทีร่ ะดับความเค้นจากแรงแบบกระทาซา้
(Cyclic stress ratio, CSR) แตกต่างกัน 5 ระดับ ได้แก่ 0.30, 0.45, 0.60, 0.75 และ 0.90
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความเครียดถาวรสะสม (Accumulative plastic strain) เป็ นหนึง่ ในตัวแปรสาคัญที่สง่ ผลต่อการเสียรูปของดิน
(Deformation) และโครงสร้างใต้ดิน ระบบฐานราก ความเครียดดังกล่าวถูกพบทัง้ ในเงื่อนไขแบบระบายนา้ และไม่ระบาย
นา้ มีงานวิจยั ที่ศกึ ษาความเครียดถาวรสะสมและนาเสนอแบบจาลองเพื่อทานายพฤติกรรมของดินที่รบั แรงแบบกระทาซา้
อาทิ แบบจาลองสาหรับทานายความเครียดถาวรสะสมตามจานวนรอบการรับแรงสาหรับดินทรายโดย Monismith et al.
(1975) ภายหลังแบบจาลองนีไ้ ด้ถกู พัฒนาขึน้ สาหรับดินเหนียวโดย Li and Selig (1996) โดยระบุตวั แปรตามคุณสมบัติทงั้
เชิงกลและกายภาพของดินในรูปฟั งก์ชนั ของระดับความเค้น (𝐶𝑆𝑅) ดังที่แสดงในสมการ (Equation 1):
(1)

𝜀𝑝 = 𝑎𝐶𝑆𝑅 𝑚 𝑁 𝑏

โดย 𝜀𝑝 คือ ความเครียดสะสม (%); N คือ จานวนรอบการให้แรงแบบกระทาซา้ ; สัมประสิทธิ์ a และ เลขยกาลัง m และ b
คือ ตัวแปรที่ผนั ตามคุณลักษณะเฉพาะของดิน 𝐶𝑆𝑅 คือ อัตราส่วนระหว่างความเค้นเบีย่ งเบน (𝜎𝑑 ) และ 2 เท่าของกาลังรับ
แรงเฉือนแบบไม่ระบายนา้ Undrained shear strength (𝑆𝑢) ของดิน (Equation 2) ซึง่ การหาค่าความเครียดสะสมของดิน
เนื่องจากแรงแบบกระทาซา้ นัน้ สามารถกระทาในห้องปฏิบตั กิ ารด้วยเครือ่ งทดสอบแรงอัดสามแกนแบบกระทาซา้ (Cyclic
triaxial test) เพื่อสามารถเก็บข้อมูลได้แม่นยา
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𝜎𝑑

(2)

2𝑆𝑢

ความเครียดถาวรสะสมนีส้ ามารถวิเคราะห์จาแนกพฤติกรรมการเปลี่ยนรู ปของวัสดุที่รบั แรงแบบกระทาซา้ ได้
ด้วยทฤษฎี Shakedown ซึ่งเสนอโดย Melan ในปี ค.ศ. 1936 โดยแบ่งลักษณะการเปลี่ยนรู ปของวัสดุออกเป็ น 4 สภาวะ
ได้แก่ Purely elastic, Elastic shakedown, Plastic shakedown และ Ratcheting ดังนี ้ เมื่อแรงที่กระทากับวัสดุมีคา่ น้อย
วัสดุจะตอบสนองต่อแรงในลักษณะยืดหยุ่น เมื่อถอนแรงที่กระทาออก วัสดุจะสามารถคืนรู ปกลับมาเหมือนเดิมได้ และ
วัสดุสามารถรับแรงกระทาในขนาดเท่าเดิมนีต้ ่อไปได้เรื่อยๆ พฤติกรรมลักษณะนีเ้ รียกว่า Purely elastic แต่เมื่อแรงที่
กระทากับวัสดุนนั้ มีคา่ มากขึน้ จนทาให้วสั ดุไม่สามารถคืนรูปกลับมาเหมือนเดิมได้ วัสดุจะคงรูปใหม่และความแข็งแรงของ
วัสดุจะเพิ่มขึน้ สามารถรับแรงกระทาที่มีขนาดไม่เกินขีดจากัดความยืดหยุ่น หรือ Elastic shakedown limit นีต้ ่อไปได้
เรือ่ ยๆ พฤติกรรมลักษณะนีเ้ รียกว่า Elastic shakedown หากแรงที่กระทากับวัสดุมคี า่ มากขึน้ อีกจนเกิดขีดจากัดพลาสติก
Plastic shakedown limit ความเครียดสะสมที่เพิ่มมากขึน้ จนสามารถเห็นการเปลี่ยนรู ปของวัสดุมากขึน้ ซึ่งลักษณะนี ้
เรียกว่า Plastic shakedown และหากแรงที่กระทากับวัสดุมีคา่ สูงมากจนความเครียดสะสมที่เกิดขึน้ ทาให้วสั ดุเกิดการเสีย
ในสภาวะนีก้ ารเปลีย่ นรู ปของวัสดุจะเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสัน้ สามารถคาดเดาได้วา่ วัสดุจะสามารถรับแรง
กระทาในขนาดนีต้ อ่ ไปได้ และจะเกิดการพังวิบตั ิของวัสดุขนึ ้ ซึง่ สภาวะนีเ้ รียกว่า Ratcheting ในสภาวะนี ้
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทดสอบ
ดินทีใ่ ช้ในการทดสอบ
วัสดุที่ใช้ในงานวิจัยนีค้ ือ ดินเหนียวเคโอลิน (Kaolin clay) จากแหล่งในอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง โดยมี
ส่วนประกอบเป็ นดินเหนียว (Clay) 69 เปอร์เซ็นต์ ตะกอนทราย (Silt) 29 เปอร์เซ็นต์ และทราย (Sand) 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
ตามการทดสอบหาขีดความข้นเหลวของดิน (Liquid and plastic limit test) การทดสอบการหาค่าความถ่วงจาเพาะของ
ดิน (Specific gravity test) และการทดสอบหาขนาดเม็ดดินด้วยไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer analysis test) ตามมาตรฐาน
ASTM D 4318-10 (2010) ASTM D 854-10 (2010) และ ASTM D 7928-16 (2017) ตามลาดับ ทาให้สามารถจาแนก
ดินที่นามาทดสอบในงานวิจยั นีจ้ ากระบบ Unified Soil Classification ASTM D-2487 ว่าเป็ นดินประเภท ดินเหนียวอนิ
นทรียท์ ี่มีความเป็ นพลาสติกสูง (CH) ดังที่แสดงในตาราง 1 และผลการทดสอบการหาขนาดของเม็ดดินด้วยไฮโดรมิเตอร์
แสดงใน Fig. 1
อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการทดสอบ
เครือ่ งมือทดสอบแรงอัดสามแกน (Cyclic triaxial test) ในงานวิจยั นีม้ ี 6 องค์ประกอบหลักดังแสดงในรูปที่ 2 เรียง
จากซ้ายไปขวาดังนี ้ (1) กระบอกทดสอบบีบอัดแบบสามแกน (Triaxial cell) เฟรมกดทดสอบ และตัวแปลงสัญญาณไฟฟ้า
(Electro-pneumatic transducer, EP) (2) เครือ่ งวัดการเปลีย่ นแปลงของปริมาตร (Volume change device, VCD) (3)
แผงควบคุมแรงดัน (Control board) (4) อุปกรณ์เก็บข้อมูล Data aquisition device (DAQ) และ (5) คอมพิวเตอร์ที่ตดิ ตัง้
ซอฟท์แวร์ของ DAQ
โดยชุดเครื่องมือทดสอบนีไ้ ด้ดดั แปลงมาจากการทดสอบแรงอัดสามแกนแบบปกติโดยใช้ LabVIEW สั่งการ EP
ผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อให้แรงเฉื อนกับตัวอย่างดินตามความถี่ ที่ ออกแบบไว้ดว้ ยระบบลม (Servo-control pneumatic
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system) นอกจากนีย้ งั มี Differancial pressure transducer และ Pressure transducer ที่เชื่อมกับเครือ่ งทดสอบ triaxial
เพื่อแปลงสัญญาณส่งให้อปุ กรณ์เก็บข้อมูลแบบ Real time โดยจะติดตัง้ ไว้ที่ VCD ดังแสดงใน Fig. 3
วิธีการทดสอบ
เนื่องจากตามธรรมชาติของดินนัน้ จะมีสว่ นที่เป็ นอินทรีวตั ถุ เช่น ซากพืชซากสัตว์ปนอยู่ดว้ ย จึงต้องทาการอบและ
ปั่ นดินให้เป็ นผง โดยร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 40 (ช่องเปิ ดขนาด 0.425 มิลลิเมตร) ก่อนนาไปผสมกับนา้ โดยปริมาณนา้ ที่จะ
ผสมนัน้ เป็ นสองเท่าของค่าพิกัดเหลว (Liquid Limit) เมื่อนา้ ผสมเข้ากันดีกับผงดินแล้ว ดินเหลว (Slurry) ที่ได้จะถูกเทใน
Double drainage consolidation tank ที่แรงดัน 150 kPa เพื่อบีบอัดตัวคายนา้ เป็ นตัวอย่างดินสาหรับการทดสอบต่อไป
การทดสอบด้วยเครือ่ งมือทดสอบแรงอัดสามแกน (Cyclic triaxial test) นัน้ จะเริม่ จากการตัดแต่งตัวอย่างดินให้
เป็ นรู ปทรงกระบอกผิวเรียบ ให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร หุม้ ด้วย filter paper สองชัน้ ก่อนจะ
หุม้ ด้วย latex membrane อีกชัน้ พร้อมกับประกบบริเวณหัว และท้ายตัวอย่างดินด้วยแผ่น porous stone หลังจากวางบน
ฐานของ triaxial cell หลังจากนัน้ รัดด้วย O-ring แล้วทาการเช็ครอยรั่วด้วยระบบสูญญากาศ (Vacuum leakage check)
เมื่อพบว่าตัวอย่างไม่มีรอยรั่ว แล้วก็จะทาให้ตวั อย่างอิ่มนา้ ด้วยวิธีคาร์บอนไดออกไซด์ (ค่า Skempton’s pore pressure
อยู่ที่ประมาณ 0.98–1.00) แล้วให้แรงดันเพื่อทาการบีบอัดตัวคายนา้ (Consolidation drained test) ซึ่งตัวแปรควบคุม
ของงานวิจยั นีค้ ือสภาพอัดแน่นปกติของดิน (Normally consolidated soil) ที่ความเค้นประสิทธิผลเท่ากับ 200 kPa ดังนัน้
ค่า OCR ของทุกตัวอย่างดินจะถูกควบคุมให้เท่ากับ 1 เมื่อปริมาตรของตัวอย่างดินที่ถกู บีบอัดแทบจะไม่มีการเปลีย่ นแปลง
แล้วจึงเริม่ กดตัวอย่างดินในแนวดิ่งด้วยแรงแบบกระทาซา้ (Cyclic shear test) ที่ความถี่ 0.05 เฮิรตซ์ เป็ นจานวน 10,000
รอบ หรือจนกว่าตัวอย่างดินจะพังวิบตั ิ (Failure state) ภายใต้ภาวะ Undrained โดยที่ระหว่างทาการทดสอบนัน้ อุปกรณ์
เก็บข้อมูล (DAQ) และคอมพิวเตอร์จะบันทึกปริมาตรที่เปลีย่ นไปของตัวอย่างดินเพื่อทาการวิเคราะห์ตอ่ ไป
วิธีการคานวณ
เนื่องจากในขัน้ ตอนการเฉือนนัน้ อยูใ่ นสภาพไม่ระบายนา้ ดังนัน้ ปริมาตรที่เปลีย่ นไปของตัวอย่างดินระหว่างรับแรง
เฉือนจึงไม่ถกู นามาคานวณ และพืน้ ที่หน้าตัดที่เปลีย่ นไปของตัวอย่างดินจะสามารถคานวณได้ตามสมการ (Equation 3)
𝐴𝑐 = 𝐴0 (

1
1−𝜀𝑝

(3)

)

ความเค้นที่วดั ได้ (𝜎𝑑 ) นัน้ คานวณตามสมการที่ 2 จากอัตราส่วนของแรงกดบนตัวอย่างดินต่อพืน้ ที่หน้าตัดที่
เปลี่ยนไป (𝐴𝑐) ตามสมการ (Equation 4) โดยแรงกดบนตัวอย่างดินมาจากแรงกดทัง้ หมด (𝐹 ) ลบด้วยแรงต้านจากถุงลา
เท็ ก ซ์ (Stiffness of latex membrane, 𝑓𝑚) สาหรับ อุป กรณ์การทดสอบนี ค้ ิดแรงเสียดทานจาก Stiffness of latex
membrane เพียงอย่างเดียวเพราะการกดแรงบนกระทาโดย Load cell ทีต่ ิดตัง้ ภายใน triaxial cell
𝑑

𝜎𝑑

=
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Fig. 1 Grain size distribution curve of tested soil

(1)

(2)

(3)

Fig. 2 Components of the cyclic triaxial instrument

Fig. 3 Cyclic triaxial apparatus
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Table 1 Index properties of tested soil
Liquid limit
Plastic index
Specific gravity
Water content of sample (%)
Void ratio of sample

54
26
2.64
38
0.95

ผลและวิเคราะห์ผลการทดสอบ
จากการทดสอบดินด้วยสภาพอัดแน่นปกติดว้ ยเครื่องทดสอบแรงอัดสามแกนที่ให้แรงเฉื อนแบบกระทาซา้ นี ้
พบว่าความเครียดถาวร (Plastic strain) เพิ่มขึน้ ตามจานวนรอบแรงกระทา และนอกจากนีค้ วามเครียดถาวรยังแปรผัน
ตรงกับ CSR ด้วย ดังจะเห็นได้ใน Fig. 4 เส้นโค้งที่คา่ CSR เท่ากับ 0.90 มีคา่ ความเครียดถาวรสะสมสูงที่สดุ ถัดลงมาเป็ น
เส้นโค้ง CSR ที่ 0.75 0.60 0.45 และ 0.30 ตามลาดับ ช่วงจานวนรอบตัง้ แต่ 100 รอบขึน้ ไปนัน้ เส้นโค้งที่ CSR เท่ากับ
0.90 มีค่าความชันสูงอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับเส้นโค้งอื่นๆ แสดงถึงพฤติกรรมการพังวิบตั ิของตัวอย่างดินที่ทดสอบ
(Failure state) และจัดว่าเป็ นพฤติกรรมแบบ Ratcheting ตามทฤษฎีของ Shakedown ตัวอย่างดินที่นามาทดสอบจะมี
โอกาสเกิดพฤติกรรมแบบ Ratcheting อย่างรวดเร็วหากได้รบั แรงแบบกระทาซา้ ที่ระดับ CSR เท่ากับ 0.90
นอกจากนีแ้ รงแบบกระทาซา้ ที่ CSR เท่ากับ 0.75 ก็มีโอกาสทาให้เกิดพฤติกรรมแบบ Ratcheting ได้เช่นกัน
เนื่องจากมีอตั ราการเพิ่มขึน้ ของความเครียดสะสมตามจานวนรอบแรงกระทาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ทา
การทดสอบยังไม่เกิดการพังวิบตั ิของตัวอย่างดิน แต่อตั ราการเพิ่มขึน้ แสดงให้เห็น ชัดเจนถึงแนวโน้มที่จะเกิดการพังของ
ตัวอย่าง หากมีการให้แรงกระทากับตัวอย่างดินต่อไป ในขณะที่ตวั อย่างดินที่ CSR เท่ากับ 0.30 และ 0.45 นัน้ แสดง
พฤติกรรมแบบ Elastic shakedown เนื่องจากมีความเครียดถาวรสะสมไม่มาก ความชันของเส้นโค้งแทบจะเป็ นเส้นตรง
ใน Semi-log plot และตัวอย่างดินที่ CSR เท่ากับ 0.60 แสดงพฤติกรรมแบบ Plastic shakedown เพราะมีความชันของ
กราฟความเครียดสะสมอยูร่ ะหว่าง Elastic shakedown และ Ratcheting ซึง่ สอดคล้องกับผลการทดสอบใน Fig. 5 อัตรา
การเพิ่มขึน้ ของค่าแรงดันนา้ ระหว่างอนุภาคดิน (Pore water pressure) ตามจานวนรอบ (N) นัน้ กราฟของตัวอย่างดินที่
CSR เท่ากับ 0.90 ที่เกิดการพังวิบตั ิมีความชันมากที่สดุ อย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่กราฟของตัวอย่างดินที่ CSR เท่ากับ
0.60 นัน้ ไม่ได้เกิดการพังวิบตั ิ อัตราการเพิ่มขึน้ ของแรงดันนา้ ตามจานวนรอบจึงน้อยกว่ากราฟของตัวอย่างดินที่ CSR
เท่ากับ 0.90
การเปรียบเทีย บผลการทดสอบ Cyclic triaxial test ของตัวอย่างดิ นที่ CSR เท่า กับ 0.90 กับ 0.60 กับ เส้น
Effective stress path (ESP) จากการทดสอบแรงอัด สามแกนแบบปกติ (Anantanasakul and Roth, 2018) บน p'-q
diagram ในรู ปที่ 6 นีจ้ ะเห็นว่ากราฟที่ได้จาก Cyclic triaxial test (กราฟสีเขียวและสีม่วงในรู ปที่ 6) เคลื่อนที่ขึน้ และลง
เป็ นไปตามค่า amplitude ความยาวคลื่น และความสูงคลื่นของ 𝜎𝑑 ซึ่งกราฟเริ่มจากค่า Effective mean stress (p') ที่
200 kPa แล้วกราฟจึงค่อยๆ มาทางซ้ายตามค่า p' ที่ลดลงจากการรับแรงแบบกระทาซา้ หลายๆ และจะเห็นว่ากราฟของ
ตัวอย่างดินที่ CSR เท่ากับ 0.90 มีคา่ p' ที่ลดลงเรือ่ ยๆ จนกราฟสัมผัสกับเส้น Failure envelope ก่อนครบ 10,000 รอบ
เมื่อนาผลการทดสอบมาเปรียบเทียบกับแบบจาลองทานายความเครียดสะสมถาวรของ Li and Selig. (1996)
ในสมการที่ 1 ดังที่แสดงในรู ปที่ 7 จะเห็นได้ว่าผลการทดสอบของตัวอย่างดินที่ CSR เท่ากับ 0.30 มีค่าใกล้เคียงกับ
แบบจาลองมากที่สดุ แม้ว่าผลการทดสอบของตัวอย่างดินที่ CSR อื่นๆ จะมีค่าต่ากว่า และสูงกว่าแบบจาลอง แต่ก็มี
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ทิศทางของกราฟไปในทางเดียวกัน ทัง้ นีผ้ ลการทดสอบของตัวอย่างดินที่ CSR เท่ากับ 0.90 นัน้ เกิดการพังวิบตั ิจึงไม่นามา
พิจารณาเปรียบเทียบกับแบบจาลองของ Li and Selig.

Fig. 4 Relationships between accumulative plastic strain and number of cycles of Kaolin at frequency of 0.05Hz

Fig. 5 Relationships between pore water pressure and number of cycles of Kaolin at frequency of 0.05 Hz
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Fig. 6 Comparison between effective stress paths of cyclic test and ESP of monotonic test

(1)

(2)

(3)

(4)

Fig. 7 Comparison between experimental results and predictions of Li's model for CSR values of: (1) CSR =
0.30, (2) CSR = 0.45, (3) CSR = 0.60, (4) CSR = 0.75
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สรุ ป
จากการศึกษาพฤติกรรมการรับแรงแบบกระทาซา้ ของดินเหนียวเคโอลิน (Kaolin clay) ด้วยเครื่องมือทดสอบ
แรงอัดสามแกนกับตัวอย่างดินสภาพอัดแน่นปกติที่ รบั แรงเฉือนในสภาพไม่ระบายนา้ ความถี่ 0.05 Hz จานวน 10,000
รอบนัน้ พบว่าความเครียดถาวรสะสมที่เกิดขึน้ แปรผันตรงกับระดับความเค้น (CSR) ที่ตวั อย่างดินได้รบั ที่ระดับ CSR
เท่ากับ 0.90 และ 0.75 จะแสดงพฤติกรรมแบบ Ratcheting และ Plastic shakedown ตามลาดับ ส่วนตัวอย่างดินที่รบั
CSR เท่ากับ 0.30 และ 0.45 จะแสดงพฤติกรรมแบบ Elastic shakedown ซึง่ สอดคล้องกับการเปรียบเทียบผลการทดสอบ
Cyclic triaxial test กับเส้น ESP จากการทดสอบแรงอัดสามแกนแบบปกติบน p'-q diagram การสัมผัสกับเส้น Failure
envelope ของกราฟตัวอย่างดินที่ CSR เท่ากับ 0.90 นัน้ แสดงให้เห็นถึงค่าความเครียดถาวรที่สะสมที่เพิ่มสูงขึน้ เรื่อยๆ
และกาลังรับแรงเฉือนของตัวอย่างดินที่ลดลงเรือ่ ยๆ เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของความดันนา้ ระหว่างเม็ดดิน (Pore pressure)
จนเกิดการพังวิบตั ิของตัวอย่างดิน ทัง้ นีป้ ั จจัยอื่นก็มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการเปลีย่ นรูปของดินที่รบั แรงแบบกระทาซา้ ด้วย
เช่น ความถี่ และ อัตราส่วนอัดเกินตัว (OCR) เพียงแต่ในจุดประสงค์ของการทาวิจัยนีต้ อ้ งการศึกษาอิทธิ พลของระดับ
ความเค้นแบบกระทาซา้ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปลีย่ นรูปของดินเหนียวเท่านัน้
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีจุดประสงค์เพื่อทาการศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลกระทบต่อความสาเร็จในการดาเนินการขออนุญาต
วางท่อประปาจากหน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่ ในเขตพืน้ ที่ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ของการประปานครหลวง ด้วยการส่ง
แบบสอบถามไปยังผูบ้ ริหารหน่วยงาน ผูอ้ านวยการ วิศวกร นายช่างโครงการ และช่าง ของหน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่ ได้แก่
สานักการโยธา สานักการระบายนา้ สานักงานเขต กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมเจ้าท่า กรมทางหลวงชนบท เอกชน
จานวน 200 ตัวอย่าง นาไปประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยใช้ค่าสถิติพิจารณาพร้อมวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และนาผลการวิเคราะห์มาจัดระดับความสาคัญ การวิจยั พบว่า ปั จจัย
ด้า นบุค คลและนโยบาย มี ค่า องค์ป ระกอบน า้ หนัก (Factor Loading) สูง ที่ สุด เท่า กับ 0.98 ประกอบด้ว ย 5 ตัว แปร
รองลงมาเป็ นปั จจัยด้านสถานที่ ค่าองค์ประกอบนา้ หนัก (Factor Loading) เท่ากับ 0.91 ประกอบด้วย 4 ตัวแปรและ
ปั จจัยด้านการออกแบบ ค่าองค์ประกอบนา้ หนัก (Factor Loading) ต่าที่สดุ เท่ากับ 0.73 ประกอบด้วย 3 ตัวแปร
คาสาคัญ: การขออนุญาต, ท่อประปา, องค์ประกอบเชิงยืนยัน
Abstract
The Objective of this research was to identify factors affecting the Success of Permit Consideration of
water piping work from viewpoint of authorities in the Bangkok Province of Metropolitan Waterworks Authority
(MWA) the sample of this research was 200 of Project’s manager in the authorized area to analyze statistical
data by using Confirmatory Factor Analysis (CFA). The findings were as follows: CFA indicated that the three
elements of the model. The factor loadings ranking were personnel and policy factors the highest factor loading
is 0.98, consisting of 5 variables. Location factor where factor loading is 0.91, consists of 4 variables and design
factors. The lowest factor loading factor is 0.73, consisting of 3 variables.
Keywords: CFA, Permit Consideration, Water Piping
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คานา
ทรัพยากรนา้ เป็ นปั จจัยสาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์ และเป็ นปั จจัยพืน้ ฐานของโครงสร้างพืน้ ฐานในการ
บริหารประเทศ ความเพียงพอของทรัพยากรนา้ นามาซึง่ ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต ตอบสนองความต้องการขัน้ ต่าสุด
ของมนุษย์ รวมทัง้ เพียงพอที่จะบรรเทาความเสี่ยงอันเกิ ดจากนา้ ที่ก ระทบกับ ประชาชน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิ จ
นอกจากจะเป็ นปั จจัยพืน้ ฐานแล้ว ทรัพยากรนา้ ยังถูกนามาใช้ในกระบวนการผลิตที่สาคัญ ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
บริการและรักษาระบบนิเวศน์ (Grey and Sadoff, 2007)
นอกจากนีป้ ระชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงนา้ ที่สะอาด ปลอดภัย ในปริมาณเพียงพอ โดยมีค่าใช้จ่ายในระดับ
ราคาที่สามารถจ่ายได้ เพื่อทาให้ชีวิตมีสขุ อนามัย และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมที่ได้รบั ก็ได้รบั การ
ปกป้องรักษา โดยมีความสาคัญเชื่อมโยงกับความมั่นคงด้านต่าง ๆ เช่น ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน สิ่งแวดล้อม
รวมทัง้ นา้ ยังช่วยลดความยากจน และนามาสูก่ ารพัฒนาและความมั่งคั่งของประเทศได้ (Global Water Partnership, 2010)
การประปานครหลวงเป็ นหน่ ว ยงานรัฐ วิ ส าหกิ จ ในสัง กั ด กระทรวงมหาดไทย ที่ มี อ านาจหน้า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการสารวจ จัดหาแหล่งนา้ ดิบ จัดให้ได้มาซึง่
นา้ ดิบเพื่อใช้ในการประปาเพื่อดาเนินการผลิต จัดส่ง และจาหน่ายนา้ ประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี
และจังหวัดสมุทรปราการ ดาเนินการควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ดงั กล่าว ดาเนินธุรกิจอื่นที่
เกี่ยวเนื่องกันหรือเป็ นประโยชน์แก่การประปา โดยคานึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน (การประปานครหลวง, 2559)
การให้บริการนา้ ประปาเริ่มต้นจากการจัดตัง้ โครงการงานสัญญา ทาการสารวจและออกแบบวางระบบส่งและ
จ่ายนา้ โดยที่ก่อนจะนาไปสู่ขนั้ ตอนการประมาณราคาและจัดประกวดราคาหรือให้เสนอราคาแก่ผูร้ บั จ้างนัน้ จาเป็ น
จะต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่หรือหน่วยงานผูด้ แู ลพืน้ ที่
หนึ่งในขัน้ ตอนที่ทาให้แผนการดาเนินงานล่าช้า และไม่สามารถดาเนินการไปยังขัน้ ตอนต่อไปได้ คือการขอ
อนุญาตกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเจ้าหน่วยงานของพืน้ ที่ หากเจ้าของพืน้ ที่ไม่อนุญาต ส่งผลให้ตอ้ งมีแก้ไขวิธีการวางท่อให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่ รวมไปถึงอาจยกเลิกเส้นทาง ทาให้เกิดการสูญเสียทัง้ ด้านทรัพยากร เงิน
เวลา ซึง่ ส่งผลกับแผนการดาเนินงานปี งบประมาณที่ลา้ ช้าไป
การศึกษานีจ้ ึงมุ่งเน้นหาปั จจัยมีผลกระทบต่อความสาเร็จในการวางท่อประปา หากผลการพิจารณาตรงตาม
ปั จจัยจะส่งผลให้ขนั้ ตอนการพิจารณาขออนุญาตนั้นเป็ นไปอย่างรวดเร็ว ลดความล่าช้าในขัน้ ตอนการดาเนินงานให้อยู่
แผนการดาเนินงาน ลดความเสีย่ งในการยกเลิกงานสัญญาในกรณีไม่อนุญาตให้เข้าดาเนินการจากหน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่
รวมไปถึงลดการสูญเสียทรัพยากรคน แรงงาน เงินและเวลา อีกทัง้ ยังสามารถเข้าดาเนินการแก้ไขปั ญหาความเดือนร้อน
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วิเคราะห์บง่ ชี ้ และจัดระดับความสาคัญของปั จจัยที่สง่ ผลกระทบต่อความสาเร็จในการดาเนินการขออนุญาตวาง
ท่อประปาจากหน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่ ในเขตพืน้ ที่จงั หวัดกรุงเทพมหานคร ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของการประปานครหลวง
ทบทวนวรรณกรรม
ปั จจัยที่ใช้ในการพิจารณาอนุญาตวางท่อประปาในมุมมองของหน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่ หากสามารถดาเนินการ
ได้ต รงกับ ปั จจัยก็ จะส่งผลให้ก ารพิจารณาเป็ นไปอย่างรวดเร็ว สามารถดาเนิน การไปได้ตรงตามแผนงานที่กาหนด

313

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลดความเสี่ย งในการยกเลิก งานในกรณี ที่ ห น่ว ยงานเจ้า ของพื น้ ที่ พิ จ ารณาแล้ว ไม่อ นุญ าตให้เ ข้าด าเนิ น การหรือใช้
ระยะเวลาในการพิจารณานานเกินไปไม่สามารถแก้ไขปั ญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้ทนั ท่วงที (สาธิต, 2554)
ผูว้ ิจยั จึงต้องการค้นหาเกณฑ์การขออนุญาตว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ อาจส่งผลต่อการขออนุญาตวางท่อประปาจาก
หน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่ ในเขตพืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร ของการประปานครหลวง โดยจัดเรียงระดับความสาคัญจากมากไป
น้อย เพื่อเป็ นแนวทางในการลดการเกิดสาเหตุปัจจัยดังกล่าว โดยกาหนดกรอบแนวความคิดการวิจยั ดังแสดงใน Fig.1
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Fig. 1 Second-order factor model of Factors Affecting the Success of Permit Consideration of Water Piping Work
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยนีเ้ ป็ นวิธีการวิจัยเพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จของการอนุญาตวางท่อประปาจาก
หน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่ ในเขตพืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร ของการประปานครหลวง ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis : CFA) เป็ นการยืนยันความสัมพันธ์ถึงตัวแปรว่ามีอิทธิพลต่อปั จจัยที่สร้างขึน้ หรือไม่ โดย
สร้างคาถามและใช้ตวั แปร (Observed Variable) เพื่อให้สะท้อนปั จจัยแฝง (Latent Variable) สาหรับการสร้างตัวโมเดล
สมมติ ฐ าน ซึ่ง เป็ น การรวบรวมข้อ มูล แล้ว ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จ รู ป วิ เ คราะห์ห าค่า ทางสถิ ติ ต่อ ระดับ
ความสาคัญของปั จจัย
การเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
จากการสัมภาษณ์ผทู้ ี่ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตรงกับปั จจัยที่ทาการศึกษา โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 เป็ นการตอบคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน้าที่การทางาน
ในส่วนงานที่มีผลต่อการขออนุญาต หน่วยงานที่ท่านทางานอยู่ในสังกัดใด ประสบการณ์การทางาน จานวนโครงการ
ก่อสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับงานวางท่อจ่ายนา้ ประปาที่ท่านมีส่วนร่วม ส่วนที่ 2 เป็ นการตอบคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จะมีลกั ษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
การหาคุณภาพของเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ สาหรับการวิจยั ให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสมของสานวน
ภาษาที่ใช้ ความถูกต้องของเนือ้ หา โดยมีการหาคุณภาพของเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี ้
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วิธีคานวณหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนือ้ หาหรือจุดประสงค์ (Item Objective Congruence: IOC)
ƩR

IOC =
(1)
N
ƩR = ผลรวมของคะแนนผลการตัดสินในข้อคาถามนัน้ จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
N = จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
เกณฑ์การตัดสินดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนือ้ หาหรือจุดประสงค์ (IOC)
ถ้า IOC > 0.50 ถือว่า สอดคล้องกับเนือ้ หา ถ้า IOC < 0.50 ถือว่า ไม่สอดคล้องกับเนือ้ หา
การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม
ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ สาหรับการวิจยั ไปทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น ดังนี ้
1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ ไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของคาถามว่าตรงตามจุดประสงค์ของการวิจยั หรือไม่ และนามาแก้ไขปรับปรุงเพื่อดาเนินการในขัน้ ต่อไป
2. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูว้ ิจัยได้หาความเชื่อมั่นโดยนาแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
ผูต้ อบแบบสอบถามเดียวกันกับกลุม่ ผูต้ อบจริง โดยใช้แบบสอบถามจานวน 30 ชุด นามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach, 2003: 204) แล้วจึงนามาแก้ไขปรับปรุ งเพื่อ
ดาเนินการในขัน้ ต่อไป
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้กาหนดกลุม่ ประชากรในการวิจยั คือ ผูบ้ ริหารหน่วยงาน ผูอ้ านวยการ วิศวกร
นายช่างโครงการ ช่าง ของหน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่ ได้แก่ สานักการโยธา สานักการระบายนา้ สานักงานเขต กรมชลประทาน
กรมทางหลวง กรมเจ้าท่า กรมทางหลวงชนบท เอกชน ในส่วนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานวางท่อจ่ายนา้ ประปา จานวน 8
หน่วยงาน กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั จึงคานวณขนาดตัวอย่าง จากสูตรการคานวณกรณีที่ไม่ทราบจานวนที่
แน่นอน (Infinite Population) ควรจะต้องกาหนดค่า P ไม่ต่ากว่า 50% ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจึงจะอยูใ่ นระดับที่เชื่อถือได้
(ธานินทร์, 2560) ดังนัน้ ผูว้ ิจยั กาหนดความต้องการของขนาดตัวอย่างที่ 50% หรือ 0.50 จากประชากรทัง้ หมด ค่าระดับ
ความเชื่ อ มั่น ร้อยละ 95 และค่า ร้อ ยละความคลาดเคลื่อ นจากการสุ่ม ตัวอย่าง 0.05 ซึ่ง สามารถค านวณได้จากสูตร
(Equation 2) ดังนี ้
(Equation 1):
เมื่อ

P(1-P)(Z)2

n= 2
(2)
e
เมื่อ
n = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลือ่ นของการสุม่ ตัวอย่างที่ยอมรับได้
Z = ค่าระดับความเชื่อมั่น
ทาให้สามารถคานวณกลุม่ ตัวอย่างได้เท่ากับ 384 แต่เมื่อพิจารณาขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากแนวคิด อัตราส่วนของ
กลุม่ ตัวอย่างกับจานวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรสังเกตได้ เท่ากับ 10–20 ต่อ 1 พารามิเตอร์หรือตัวแปรสังเกตได้ (Osborne
& Costello, 2004) ซึง่ กรอบแนวคิดการวิจยั มีตวั แปรสังเกตได้จานวน 12 ตัวแปร ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นีจ้ ึงต้องการขนาด
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 120–340 ทัง้ นีข้ นาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural
Equation Model: SEM) เนื่องจากการใช้โปรแกรม AMOS โดยส่วนใหญ่ผวู้ ิเคราะห์มกั จะใช้วิธีการประมาณค่าความ
เป็ นไปได้สงู สุด (Maximum Likelihood : ML) ดังนัน้ หากใช้วิธี ML แล้ว มีขอ้ เสนอแนะว่า จานวนของกลุม่ ตัวอย่างควรใช้
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อย่างต่าประมาณ 100–200 ชุดตัวอย่าง และไม่ควรน้อยกว่า 100 ตัวอย่าง เนื่องจากขนาดตัวอย่างที่นอ้ ยเกินไป จะไม่
เพียงพอในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Hair et al., 2019)
การวิเคราะห์ข้อมูล
จากข้อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมได้จ ะถูก น ามาตรวจสอบความเรี ย บร้อ ย และความสมบูร ณ์ก่ อ นที่ จ ะน าเข้า สู่
กระบวนการประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Window version 20.0 และ AMOS version 16.0
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Window
1. การวิเคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) อธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปโดยนาข้อมูลที่รวบรวมได้ มา
วิเคราะห์หาค่าทางสถิตซิ งึ่ ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Means) ค่าความถี่ (Frequency Distribution)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) การวิเคราะห์ระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีผลกระทบต่อ
ความสาเร็จของการอนุญาตวางท่อประปาจากหน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่ ในเขตพืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร ของการประปานครหลวง
โดยใช้เครือ่ งมือเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด ซึง่ มีลกั ษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) มี 5 ระดับ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม AMOS (Analysis of Moment Structure)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยใช้โปรแกรม AMOS เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent Variable) กับปั จจัยแฝง (Latent Variable) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยแฝงกับปั จจัยแฝงเพื่อพิสจู น์โมเดลสมมุติฐาน โดยดัชนีที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ที่นิยมใช้สรุ ปได้ (Hair., et al., 2019) โดยใช้โมเดลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิ งยืนยันลาดับที่สอง (Second Order Confirmatory
Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบยืนยันความสอดคล้องผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจตามทฤษฎีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์
และทาการวิเคราะห์หาค่านา้ หนักความสาคัญของปั จจัย (กัลยา, 2562) โมเดลปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จของการ
อนุญาตวางท่อประปาจากหน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่ ในเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร ของการประปานครหลวง แสดงดัง Fig. 1
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรือ่ งปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จของการอนุญาตวางท่อประปาจากหน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่ใน
เขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร ของการประปานครหลวง ที่ผศู้ กึ ษาได้ทาการรวบรวมข้อมูลของแบบสอบถามจากลุม่ เป้าหมาย
แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และพิจารณาผล โดยใช้โปรแกรม SPSS for Window version 20.0 และโปรแกรม AMOS
(Analysis of Moment Structure) version 16.0 มาช่วยในการวิเคราะห์ผลการศึกษา
1. การหาคุณภาพของเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
ผลการประเมิ น ตามดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่ า งข้อ ค าถามกับ เนื อ้ หาหรื อ จุ ด ประสงค์ (Item Objective
Congruence: IOC) จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน พบว่า แบบสอบถามในส่วนที่ 1 (ข้อ 1–7) ข้อคาถามนัน้ สอดคล้องกับเนือ้ หา
หรือจุดประสงค์ ส่วนที่ 2 (ข้อ 5) ข้อคาถามนัน้ สอดคล้องกับเนือ้ หาหรือจุดประสงค์ (ข้อ 1–4) ข้อคาถามนัน้ วัดไม่ได้ ไม่
สอดคล้องกับเนือ้ หาหรือจุดประสงค์ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ และ
นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจยั ก่อนนาไปใช้ทดลองสารวจกลุม่ เป้าหมาย 30 ชุด
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2. การหาค่าความเชื่อมั่นและอานาจจาแนก
ผลการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม สารวจกลุ่มเป้าหมาย 30 ชุด นาผลที่ได้ไปหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ผลการทดสอบ
พบว่า ความเชื่อมั่นภาพรวมเท่ากับ 0.861 ถือว่าเป็ นค่าความเชื่อมั่นที่ดี และค่า Corrected Item-Total Correlation ใช้ใน
การพิจารณาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ ชุด และใช้เป็ นตัวบอกถึงค่าอานาจจาแนก (Discrimination) ของข้อ
คาถามในแต่ละข้อด้วย ซึ่งผลจากการหาค่าอานาจจาแนก เป็ นรายข้อของแบบสอบถามในการวิจัยครัง้ นีม้ ีค่าระหว่าง
0.433–0.645 (ค่าอานาจจาแนกรายข้อไม่ควรต่ากว่า 0.300)
3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ของกลุม่ ตัวแปรที่สง่ ผลกระทบที่สง่ ผล
กระทบต่อความสาเร็จของการอนุญาตวางท่อประปาจากหน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่ ในเขตพืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร ของการ
ประปานครหลวง ดังแสดงใน Fig. 2 หากพิจารณาตามเกณฑ์ที่เหมาะสมในการยอมรับโมเดลหนึง่ ๆ แล้ว จะพบว่าโมเดล
นีย้ งั เป็ นโมเดลที่ยงั ไม่เหมาะสม ทัง้ นีห้ ากพิจารณาค่า Factor Loading ที่ปรากฏบนแต่ละเส้นของปั จจัยแฝงทัง้ 3 ปั จจัย
แล้ว จะพบว่าเมื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลด้วยสถิติ Chi-Square หรือ CMIN=77.025 และค่า p-value=0.011
น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ จะสรุ ปว่าโมเดลไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่เมื่อศึกษาสถิติ
CMIN/DF = 1.510 (ต่ากว่า 2 มีความกลมกลืน), ค่า TLI=0.949, CFI=0.960, GFI =0.943 (ระหว่าง 0.900-0.950 มีความ
กลมกลืนพอใช้ได้) , RMR=0.023 (เข้าใกล้ศูนย์มีความกลมกลืน) และ RMSEA=0.051 (ระหว่าง 0.050-0.080 มีความ
กลมกลืน) สรุ ปว่าโมเดลมีความกลมกลืน ทัง้ นีจ้ ากการวิเคราะห์พบว่าโมเดลที่ได้จาก Fig.2 เป็ นโมเดลที่สามารถปรับให้
เป็ นโมเดลที่เหมาะสมได้ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่แสดงถึง ค่านา้ หนักของปั จจัย ที่สง่ ผลกระทบต่อความสาเร็จในการ
ขออนุญาตวางท่อประปาในระดับที่ดีขนึ ้ อย่างแท้จริง ดังนัน้ จึงปรับโมเดลโดยลากเส้นเชื่อมที่ค่าแปรปรวนร่วม เริ่มจากค่า
แปรปรวนร่วมที่มีคา่ มากที่จะทาให้คา่ Chi-Square ลดลงมากที่สดุ โดยที่การเชื่อมร่วมกันนัน้ ต้องเป็ นเหตุเป็ นผลกัน ผูว้ ิจยั
จึงได้ทาการปรับโมเดล (Model Modification) โดยพิจารณาจากคาแนะนาในการปรับพารามิเตอร์ในโมเดลด้วยค่าดัชนี
ปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) ที่มีค่าพารามิเตอร์มากที่สดุ ในการเลือกลดตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั
บางตัวออกไป และใช้วิธีการเชื่อมเส้นลูกศร (Silpcharu, 2014) โดยยินยอมให้ผ่อนคลายข้อตกลงเบือ้ งต้นให้ค่าความ
คลาดเคลื่อนสัมพันธ์กันได้จนกระทั่งค่าดัชนีความกลมกลืนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่า โมเดลที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึน้ มีความเหมาะสมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ Chi-Square หรือ CMIN ลดลงเหลือ 53.749, p-value=0.232
(มากกว่ า 0.05 แสดงว่ าไม่ มี ความแตกต่ างกั นทางสถิ ติ ) , CMIN/DF = 1.144 (ต่ ากว่ า 2 มี ความกลมกลื น), TLI=0.986,
CFI=0.990, GFI =0.958 (ค่า 0.950 มีความกลมกลืนดี), RMR=0.020 (เข้าใกล้ศนู ย์มีความกลมกลืน) และ RMSEA=0.027
(ต่ากว่า 0.05 มีความกลมกลืนดี) สามารถแสดงผลการวิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบ ดังแสดงใน Fig.3
สรุ ปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
การวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานการวิจยั ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Survey Research)
โดยใช้โปรแกรม SPSS for Window และโปรแกรม AMOS (Analysis of Moment Structure) สรุ ปได้ว่าองค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis )ของโมเดลปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของการอนุญาตวางท่อประปา
จากหน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่ ในเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกลมกลืนกับเชิงประจักษ์ จึงยอมรับสมมติฐาน
และมีระดับความสาคัญ โดยปั จจัยด้านบุคคลและนโยบาย (People) มีค่าองค์ประกอบนา้ หนัก (Factor Loading) สูงที่สดุ
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เท่ากับ 0.98 รองลงมาเป็ นปั จจัยด้านสถานที่ (Place) ค่าองค์ประกอบนา้ หนัก (Factor Loading) เท่ากับ 0.91 และปั จจัย
ด้านการออกแบบ (Plan) ค่าองค์ประกอบนา้ หนัก (Factor Loading) ต่าที่สดุ เท่ากับ 0.73 ตามลาดับ ดังนี ้
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Fig. 2 Result of Amos standardized Estimate Model

Fig. 3 Result of Amos standardized Estimate
Model (Adjust)

1. ปั จจัยด้านบุคคลและนโยบาย เมื่อพิจารณาค่าระดับความสาคัญในแต่ละตัวแปร พบว่า การขาดการติด ต่อ
ประสานงาน รวมถึงความร่วมมืออันดีกนั ระหว่างหน่วยงาน อยู่ในเกณฑ์มากที่สดุ (0.44) ซึ่งระดับความสาคัญรองลงมา
คือ ความขัดแย้งกันระหว่างบุคลากรของหน่วยงาน /ความสัมพันธ์สว่ นตัวไม่ตรงกัน (0.37) ความแตกต่างของข้อกาหนด/
มาตรฐาน/นโยบายของหน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่ (0.30) แผนพัฒนาและปรับปรุ งสาธารณูปโภคขัดแย้งกัน (0.29) และไม่มี
ความจาเป็ นเร่งด่วนและเป็ นโครงการที่ทาเพื่อรองรับอนาคต (0.20) ตามลาดับ
2. ปั จจัยด้านสถานที่ เมื่อพิจารณาค่าระดับความสาคัญในแต่ละตัวแปร พบว่า ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือมีพืน้ ที่ทบั
ซ้อนในเขตพืน้ ที่เอกชน อยู่ในเกณฑ์มากที่สดุ (0.46) ซึ่งระดับความสาคัญรองลงมาคือ หน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่ตอ้ งการให้
วางท่อประปาที่ทาการรือ้ ย้ายในแนวท่อเดิม (0.45) พืน้ ที่ที่ทาการก่อสร้าง ทับซ้อนในแนวเดียวกับระบบสาธารณูปโภคใต้
ดินอื่น ๆ (0.42) ความหนาแน่นของการจราจร/ประชากรอยูอ่ ย่างหนาแน่นในบริเวณที่ขออนุญาต (0.35) ตามลาดับ
3. ปั จจัยด้านการออกแบบ เมื่อพิจารณาค่าระดับความสาคัญในแต่ละตัวแปร พบว่า เอกสารแบบแปลนที่ใช้ขอ
อนุญาต มีรายละเอียดข้อมูลไม่ครบถ้วน/ไม่ตรงกับสภาพหน้างานจริง สภาพหน้างานเปลีย่ นไปจากเดิม อยู่ในเกณฑ์มาก
ที่สดุ (0.62) ซึ่งระดับความสาคัญรองลงมาคือ รู ปแบบก่อสร้างไม่เหมาะสม/ไม่ชดั เจน แนววางท่อเป็ นอุปสรรคต่องานอื่น ๆ
ของหน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่ (0.43) คุณภาพงานซ่อมผิวคืนสภาพของงานก่อนหน้าไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้การพิจารณา
ในครัง้ ต่อไปด้วย (0.29) ตามลาดับ
หากพบว่าการขออนุญาตวางท่อประปาที่มีปัจจัยข้อใดข้อหนึง่ ข้างต้น ก็จะมีโอกาสและความเสีย่ งที่อาจจะไม่ได้
รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่หรือได้รบั อนุญาตล่าช้า และหากมีขอ้ ปั จจัยที่มีค่าระดับความสาคัญยิ่งมากยิ่งอาจ
ส่งผลให้การขออนุญาตไม่ผ่านมากด้วย ส่งผลต่อแผนงานที่กาหนดไว้หรือกระทบต่อแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของ
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หน่วยงาน ซึ่งนอกจากการประปานครหลวงจะใช้วิธีในการตรวจสอบข้อกาหนดของหน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่ รวมไปถึงการ
สารวจและประสานงานข้อมูลก่อนการออกแบบแล้วก็ตาม ก็อาจเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึน้ ได้ การเพิ่มการจัดทา Checklist
เอกสารการขออนุญาตให้พิจารณาการก่อสร้างวางท่อประปา และการปรับเปลีย่ นรู ปแบบการก่อสร้างให้สามารถยืดหยุน่
ต่อพืน้ ที่หน้างานได้หลากหลายมากขึน้ อาจทาให้ขอ้ ผิดพลาดในการขออนุญาตลดลงได้
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ในการทาการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรทาการวิจัยในการหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมหรือเทคนิคในการวางท่อประปา
รูปแบบใหม่ นามาแก้ปัญหาข้างต้น เพื่อให้เกิดความพึงพอใจร่วมกันทัง้ ผูข้ ออนุญาตและหน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่ตอ่ ไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพ นธ์ร่วม ที่กรุ ณาให้
คาปรึกษาทางด้านวิชาการ แนวคิดการวิจยั อีกทัง้ เพื่อนๆและเจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโทวิศวกรรมโครงสร้างพืน้ ฐาน
และการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณพ่อคุณแม่ที่ได้อบรมและให้กาลังใจผูว้ ิจยั มาตลอดทุกเรือ่ ง
เอกสารอ้างอิง
การประปานครหลวง. เกี่ ย วกับ การประปานครหลวง ประวัติ ภาระหน้า ที่ ข องการประปานครหลวง.แหล่ง ที่ ม า:
http://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=1624&filename=about_us, 29 พฤษภาคม 2559.
กัลยา วานิชย์. 2562. การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย (AMOS). พิมพ์ครัง้ ที่ 4 กรุ งเทพมหานคร. ศูนย์
หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธานินทร์ ศิลป์ จารุ. 2560. การวิจยั และการวิเคราะห์สถิติดว้ ย SPSS. พิมพ์ครัง้ ที่ 17. กรุงเทพฯ. ซีเอ็ดยูเคชั่น จากัด (มหาชน)
สาธิ ต สิท ธิ . 2554. การศึกษาปั จจัยในการพิ จารณาอนุญ าตวางท่อ ประปาจากหน่วยงานเจ้าของพื น้ ที่ ในเขต พื น้ ที่
สานัก งานประปาสาขาสมุท รปราการ. วิท ยานิพ นธ์ ปริญ ญาวิศ วกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิต , มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร.ี
สุทธิ คงประสาท. 2559. ปั จจัยที่สง่ ผลกระทบต่อความสาเร็จในการดาเนินงานก่อสร้างโครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวง
หมายเลข 35. การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Cronbach, L.J. 2003. Essential of psychology testing. New York, Hanper Collins.
Global Water Partnership. Global Water Security: Submission by the Global Water Partnership to
ICE/RAE/CIWEM Report to Professor John Beddington. Chief Scientific Adviser to HM Government.
Grey, D. Sadoff, C. 2007. Sink or Swim? Water Security for Growth and Development. Water Policy.
Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. 2019. Multivariate data analysis. 8th Ed. Upper Saddle River,
New Jersey. Prentice Hall.
Silpcharu, T. 2014. Research and Statistic Information Analysis by SPSS and Amos. Public Company Limited.
Bangkok se-education, Thailand.
Osborne, J. W. , Costello, A. B. 2004. Sample size and subject to item ratio in principal components analysis.
Practical Assessment. Research and Evaluation.

319

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

การนาวัสดุเหลือทิง้ จาพวกกระเบือ้ งเซรามิคมาผสมหินคลุกเพือ่ ใช้เป็ นวัสดุพนื้ ทาง
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีศ้ ึกษาการนาวัสดุเหลือทิง้ จาพวกกระเบือ้ งเซรามิคจากโรงงานอุตสาหกรรมหลังคา จังหวัดสระบุรี มา
ใช้เป็ นวัสดุชนั้ พืน้ ทางโดยผสมแทนที่หินคลุก ในอัตราส่วน ร้อยละ 0, ร้อยละ 10, ร้อยละ 20, ร้อยละ 30, ร้อยละ 40 และ
ร้อยละ 50 โดยนา้ หนัก เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ผลการศึกษาพบว่า
กระเบือ้ งเซรามิคที่มาผสมแทนที่หินคลุกมีผลต่ อคุณสมบัติทางวิศวกรรม กระเบือ้ งเซรามิคที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ ร้อยละการ
ผ่านตะแกรงเพิ่มขึน้ ร้อยละความสึกหรอของวัสดุมากขึน้ ค่า C.B.R. ลดลง ความหนาแน่นแห้งลดลง และความชืน้ ที่
เหมาะสมเปลีย่ นแปลงไม่มากนัก นอกจากนีพ้ บว่า อัตราส่วนผสมร้อยละ10 มีคณ
ุ สมบัติผา่ นเกณฑ์กาหนดวัสดุชนั้ พืน้ ทาง
สามารถนาไปใช้ในงานก่อสร้างได้ และต้นทุนในงานก่อสร้างยังถูกกว่าอัตราส่วนผสมที่มี แต่หินคลุก สรุ ปได้ว่าวัสดุเหลือ
ทิง้ กระเบือ้ งเซรามิค สามารถนามาใช้แทนที่หินคลุกในการก่อสร้างชัน้ พืน้ ทาง โดยต้องใช้ในอัตราส่วนที่เหมาะสม จึงจะ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัสดุงานทาง การนากระเบือ้ งเซรามิคมาแทนที่หินคลุกนอกจากจะลดต้นทุนการก่อสร้างได้แล้วยัง
เป็ นการลดมลพลพิษทางสิง่ แวดล้อมอีกด้วย
คาสาคัญ: กระเบือ้ งเซรามิค, คุณสมบัติของวัสดุตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท, หินคลุก
ABSTRACT
This research studies the use of abundant ceramic tiles, which is waste from a roof manufacturing
factory in Saraburi Province, to mix with crushed rocks for the final use as Base’s materials. The mixture portion
are 0%, 10%, 20%, 30%, 40% and 50%, by weight. The experiment tests the engineering properties under the
Standard of Department of Rural Roads. The result appears that the portion of ceramic tiles effects the
engineering properties. The more portion of ceramic tiles increases %passing and %LA. However, it decreases
C.B.R. and dry density value while it only effects minor change in the optimum moisture content value. In
addition, the mixture portion of 10% meets the standard and can be used in base construction. Moreover, the
cost is lower than pure crushed rock. In conclusion, the abundant ceramic tiles can be used to replace crushed
rocks as Base’s material provided that the portion of the ceramic tiles to mix shall meet the Standard. The use
of ceramic tiles will not only save cost of construction but also save the environment.
Keywords: Abundant Ceramic Tiles, Crush Rocks, Properties of the ceramic tiles according to the Standard of
Department of Rural Roads
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คานา
ปั จจุบนั การคมนาคมมีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศทัง้ ทางบก ทางนา้ และทางอากาศ โดยเฉพาะ
การขนส่งทางบกเป็ นการคมนาคมที่จาเป็ นต่อการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การขนส่งทางบกที่พบแพร่หลาย ได้แก่
การขนส่งทางราง และการขนส่งทางถนน ซึ่งถือเป็ นหัวใจหลักในการขนส่งทางบก รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการสร้าง
ถนนหรือทาง และได้จดั สรรงบประมาณเพื่อใช้ในการก่ อสร้างและซ่อมบารุ งรักษาถนนในแต่ละปี เป็ นจานวนมาก ปั จจัย
หลักที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการใช้งานถนนประกอบด้วย ปริมาณยวดยานพาหนะ สภาวะแวดล้อม และคุณภาพของ
วัสดุที่นามาใช้ในการก่อสร้าง การศึกษาทดลองเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างทางอาจนาไปสูก่ ารค้นพบวัสดุที่มีคณ
ุ ภาพดีกว่า หรื อ
การนาวัสดุชนิดอื่นที่มีคณ
ุ ภาพเทียบเท่ากันกับวัสดุที่ใช้เดิม แต่สามารถหาซือ้ ได้ง่ายกว่า หรือมีราคาถูกกว่า มาใช้แทนที่
วัสดุที่ใช้เดิม
หิ น คลุก (Crushed Rock) ได้ร ับ การยอมรับ อย่า งเป็ น สากลว่า มีคุณ สมบัติใ นการน ามาใช้เ ป็ น วัสดุพื น้ ทาง
(Base’s Materials) แต่สว่ นใหญ่หินคลุกที่นามาใช้จะเป็ นหินจาพวกหินปูน (Limestone) ซึ่งได้มาจากการระเบิดภูเขา จึง
เท่ากับว่าการแสวงหาหินคลุกแต่ละครัง้ ย่อมเป็ นการทาลายสิ่งแวดล้อมไปด้วย ทัง้ เรื่องฝุ่ นและมลภาวะ ต่อมารัฐบาลได้
ออกข้อบังคับเพื่อลดปริมาณการระเบิดภูเขา ทาให้หินคลุกคุณภาพดีหาได้ย ากและมีราคาแพง ดังนัน้ ต้นทุนในการ
ก่อสร้างทางจึงสูงขึน้ ตามไปด้วย
ในขณะเดียวกันพบว่า มีวสั ดุเหลือทิง้ จากอุตสาหกรรมจานวนมาก โดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมการผลิตหลังคา
กล่า วคื อ กระเบื อ้ งเซรามิ คที่ ไม่ผ่านการตรวจสอบการควบคุม คุณ ภาพจะถูกน ามาทิ ง้ และไม่ได้มีก ารน ากลับมาใช้
ประโยชน์อีก จากข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรมหลังคารายหนึ่งในจังหวัดสระบุรี ระบุว่าในแต่ละปี มีปริมาณการผลิต
กระเบือ้ งเซรามิคเฉลี่ย 60,000 ตัน/ปี ใช้พลังงานในการผลิต 146,000 กิ กะจูล (GJ) มีกระเบือ้ งเซรามิคที่ไม่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพประมาณร้อยละ 4 หรือ ประมาณ 2,400 ตัน/ปี ใช้พลังงานโดยเปล่าประโยชน์ 5,840 กิกะจูล (GJ)
(โรงงานอุตสาหกรรมหลังคา จ.สระบุรี, 2563)
ผูว้ ิจยั ตระหนักว่า หากนากระเบือ้ งเซรามิคซึ่งเป็ นวัสดุเหลือทิง้ มาใช้ปรับปรุ งคุณภาพหินคลุกโดยนามาผสมกับ
หินคลุกและใช้เป็ นวัสดุก่อสร้างชั้นพืน้ ทางจะช่วยลดปั ญหาสภาพแวดล้อมได้ เนื่องจากกระเบือ้ งเซรามิคที่เหลือทิง้
ดังกล่าวมีจานวนมากและไม่ใช่วสั ดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ อีกทัง้ ยังสามารถลดต้นทุนในการก่อสร้างได้ เนื่องจาก
ปั จ จุบัน หิ น คลุก เป็ น วัสดุที่ ห าได้ย ากและมี ร าคาแพง ดัง กล่า วข้า งต้น จึ ง น าไปสู่ก ารวิจัย ฉบับ นี ้ ซึ่ง ผู้วิ จัย มุ่ ง ทดสอบ
คุณสมบัติของกระเบือ้ งเซรามิคเหลือทิง้ จากอุตสาหกรรมหลังคาโดยนามาผสมกับหินคลุกเพื่อใช้เป็ นวัสดุพืน้ ทาง ทัง้ นี ้
ผูว้ ิจัยจะใช้มาตรฐานวัสดุพืน้ ทางหินคลุกของกรมทางหลวงชนบท (มทช. 203-2557) เป็ นเกณฑ์ในการทดสอบ หาก
ผลการวิจยั พบว่าวัสดุดงั กล่าวมีคณ
ุ สมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าหินคลุก ย่อมสามารถนามาใช้เป็ นส่วนผสมวัสดุพืน้ ทางได้
ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั นีจ้ ะนาไปสูก่ ารประเมินผลเพื่อนาวัสดุดงั กล่าวไปใช้งานจริงหรือเป็ นทางเลือกต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมวัสดุ
1.นากระเบือ้ งเซรามิคที่ไม่ผ่านคุณภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมหลังคา เข้าเครื่องบดย่อยขนาด 30 ตัน/กะ บดกระเบือ้ ง
เซรามิคได้ขนาด 3–10 มม. และ ขนาด 10–30 มม. จานวน 50 กก.
2. นากระเบือ้ งเซรามิคมาผสมหินคลุกในอัตราส่วน 0:100, 10:90, 20:80, 30:70,40:60 และ 50:50 โดยนา้ หนัก
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Fig. 1 Mixture of Crushed Rocks with Abundant Ceramic: (A) Crushed Rock 50% : Abundant Ceremic 50% ; (B)
Crushed Rock 60% : Abundant Ceremic 40% ; (C) Crushed Rock 70% : Abundant Ceremic 30%; (D) Crushed
Rock 80% : Abundant Ceremic 20% ; (E) Crushed Rock 90% : Abundant Ceremic 10%; (F) Crushed Rock100%
: Abundant Ceremic 0%
การทดสอบวัสดุ
1.หาขนาดคละของวัสดุ ตามมาตรฐานการทดสอบกรมทางหลวงชนบท รวมทัง้ สิน้ 6 สัดส่วนผสม
2.ทดสอบความสึกหรอของวัสดุ Los Angeles Abrasion ทุกสัดส่วนผสม ทัง้ สิน้ 6 ตัวอย่าง ตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท
3.ทดสอบ Compaction Test (Modified Proctor) เพื่อหาความหนาแน่นสูงสุดและปริมาณความชืน้ ทุกสัดส่วนผสม ตาม
มาตรฐานการทดสอบกรมทางหลวงชนบท
4.ทาการทดสอบหาค่า C.B.R. ตามมาตรฐานการทดสอบกรมทางหลวงชนบท
5.ศึกษาความคุม้ ค่าในการนาวัสดุดงั กล่าวมาใช้เป็ นวัสดุพนื ้ ทางโดยคานึงถึงสภาวะแวดล้อมและราคาต้นทุน
6.วิเคราะห์ผลและประเมินความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้เป็ นวัสดุชนั้ พืน้ ทาง

Fig. 2 Sieve Analysis test
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Fig. 3 Compaction test

Fig. 4 CBR test

Fig. 5 LA test
ความคุม้ ค่าในการนาวัสดุดงั กล่าวมาใช้เป็ นวัสดุพนื ้ ทางโดยคานึงถึงสภาวะแวดล้อมและราคาต้นทุน
เปรียบเทียบราคาก่อสร้างระหว่างชัน้ พืน้ ทางหินคลุกและหินคลุกผสมกระเบือ้ งเซรามิคโดยใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการกาหนดราคางานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุมวลหินคลุกผสมกระเบือ้ งเซรามิคตามอัตราส่วนต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบทได้ผลการทดสอบดังต่อไปนี ้
1. การทดสอบขนาดคละของวัสดุมวลรวม ตาม Fig. 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณวัสดุที่ผา่ นตะแกรงกับ
ขนาดของตะแกรง ได้ผลดังนี ้ แนวโน้มของเปอร์เซ็นต์การผ่านตะแกรง (% passing) จะเพิ่มขึน้ เมื่อปริมาณของกระเบือ้ ง
เซรามิคมากขึน้ โดยอัตราส่วนผสมวัสดุมวลรวมกระเบือ้ งเซรามิค ร้อยละ 0 : หินคลุกร้อยละ 100 ,อัตราส่วนผสมวัสดุมวล
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รวมกระเบือ้ งเซรามิคร้อยละ 10 : หินคลุกร้อยละ 90 และอัตราส่วนผสมวัสดุมวลรวมกระเบือ้ งเซรามิคร้อยละ 20 : หินคลุก
ร้อยละ 80 มีขนาดคละอยู่ในเกณฑ์ทดสอบของมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท อัตราส่วนผสมอื่นๆ ไม่เข้าเกณฑ์ขนาด
คละการทดสอบของมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
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Fig. 6 Relationship with Percent Passing and Sieve Size
2. ความสึกหรอของวัสดุมวลรวม Los Angeles Abrasion Test โดยการหมุนเครื่อง Los Angeles Machine
จานวน 500 รอบ ตาม Fig. 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ Los Angeles และจานวนรอบที่หมุน ได้ผลดังนี ้ อัตรา
ส่วนผสมวัสดุมวลรวมกระเบือ้ งเซรามิค ร้อยละ 0 : หินคลุกร้อยละ 100 มีนา้ หนักวัสดุคา้ งบนตะแกรงมากสุด 3,964 กรัม
คิดเป็ นค่า LA ร้อยละ 20.72 อัตราส่วนผสมวัสดุมวลรวมกระเบือ้ งเซรามิค ร้อยละ 10 : หินคลุกร้อยละ 90 มีนา้ หนักวัสดุ
ค้างบนตะแกรง 3,671 กรัม คิดเป็ นค่า LA ร้อยละ 26.58 และอัตราส่วนผสมวัสดุมวลรวมกระเบือ้ งเซรามิค ร้อยละ 50 :
หินคลุกร้อยละ 50 มีนา้ หนักวัสดุคา้ งบนตะแกรงน้อยที่สดุ 3,044 กรัม คิดเป็ นค่า LA ร้อยละ 39.12 โดยวัสดุมวลรวม
ระหว่างหินคลุกและกระเบือ้ งเซรามิคทัง้ 6 อัตราส่วนผสมผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณสมบัติวสั ดุชนั้ พืน้ ทางของกรมทางหลวง
ชนบทซึง่ ที่กาหนดไว้ที่รอ้ ยละ 40
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Mixture of Crushed Rocks with Abundant Ceramic:

Fig. 7 Relationship with % LA and Mixture of Crushed Rocks with Abundant Ceramic
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3. การทดสอบ Compaction Test (Modified Proctor) เพื่อหาความหนาแน่นสูงสุดและปริมาณความชื น้ ทุก
สัดส่วนผสม ตาม Fig. 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งกับปริมาณความชื น้ บดอัด ได้ผลดังนี ้ อัตรา
ส่วนผสมวัสดุมวลรวมกระเบือ้ งเซรามิคร้อยละ 0 : หินคลุกร้อยละ 100 มีคา่ ความหนาแน่นแห้งสูงสุด 2.366 kg/m3 มีคา่
ความชืน้ ในการบดอัดร้อยละ 5.55 และ อัตราส่วนผสมวัสดุมวลรวมกระเบือ้ งเซรามิค ร้อยละ 50 : หินคลุกร้อยละ 50 มี
ค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด 2.054 kg/m3 มีคา่ ความชืน้ ในการบดอัดร้อยละ 10.03 โดยอัตราส่วนกระเบือ้ งเซรามิคที่มาก
ขึน้ ส่งผลให้ค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด ลดลง และค่าความชืน้ ในการบดอัด เพิ่มขึน้ เนื่องจาก จากการทดสอบหาขนาด
คละ เมื่อนากระเบือ้ งเซรามิคมาผสมหินคลุกในอัตราส่วนต่างๆ ทาให้ขนาดคละเปลีย่ นไปจากหินคลุกร้อยละ 100 ปริมาณ
กระเบือ้ งเซรามิคมากขึน้ จะทาให้ขนาดคละมวลละเอียดเพิ่มขึน้ ซึง่ อาจส่งผลให้ความหนาแน่นแห้งลดลง
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Fig. 8 Relationship with % Molding moisture content and Dry Density
4. การทดสอบ C.B.R. เป็ น การทดสอบแรงเฉื อ นของดิ น ที่ บ ดอัน แน่น แล้ว ตาม Fig. 9 ซึ่ง ได้ผลดัง นี ้ อัต รา
ส่วนผสมวัสดุมวลรวมกระเบือ้ งเซรามิคแต่ละส่วนผสมหลังการแช่นา้ 4 วัน พบว่า อัตราส่วนผสมวัสดุมวลรวมกระเบือ้ ง
เซรามิค ร้อยละ 0 : หินคลุกร้อยละ 100 และ อัตราส่วนผสมวัสดุมวลรวมกระเบือ้ งเซรามิคร้อยละ 10 : หินคลุกร้อยละ 90
มีค่า C.B.R ร้อยละ 83.45 และ ร้อยละ 81.80 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่าค่ามาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท ที่กาหนดไว้
ร้อยละ 80 ส่วนอัตราส่วนอื่นๆมีคา่ น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยปริมาณกระเบือ้ งเซรามิคที่มากขึน้ ส่งผลให้คา่ C.B.R น้อยลง
เนื่องจาก จากการทดสอบความสึกหรอของวัสดุ ปริมาณกระเบือ้ งเซรามิคที่มากขึน้ ส่งผลให้ ค่าความสึกหรอเพิ่มขึน้ แสดง
ถึงความแกร่งของวัสดุนอ้ ยลง ประกอบกับการทดสอบ Compaction Test (Modified Proctor) ปริมาณกระเบือ้ งเซรามิคที่
มากขึน้ ส่งผลให้คา่ ความหนาแน่นแห้งลดลง ทาให้กาลังรับนา้ หนักแบกทานของวัสดุมีคา่ ลดลง
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Fig. 9 Relationship with C.B.R. and Soak Water
ความคุม้ ค่าในการนาวัสดุดงั กล่าวมาใช้เป็ นวัสดุพืน้ ทางโดยคานึงถึงสภาวะแวดล้อมและราคาต้นทุนโดย เปรียบเทียบ
ราคาก่อสร้างชัน้ พืน้ ทางหินคลุกและกระเบือ้ งเซรามิค
ปั จจัยทางด้านราคาวัสดุ
1. ราคาหินคลุกอ้างอิงจากราคาพาณิชย์ จังหวัดอยุธยา เดือน ตุลาคม 2563
2. กระเบือ้ งเซรามิค จากโรงงานอุตสาหกรรมหลังคา จังหวัดสระบุรี
ปั จจัยทางด้านขนส่งและค่าดาเนินการ
1. การคิ ด ราคาค่ า ขนส่ ง อ้า งอิ ง จากหลัก เกณฑ์ก ารค านวณค่ า ขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้า งของกรมบัญ ชี ก ลาง
กระทรวงการคลัง โดยพิจารณารถบรรทุก 10 ล้อ ราคานา้ มันเชือ้ เพลิงที่ 25.00-25.99 บาท/ลิตร
2. การคิดค่าดาเนินการและค่าเสือ่ มราคาเครือ่ งจักร อ้างอิงจากตารางค่าดาเนินการและค่าเสือ่ มราคาเครือ่ งจักร
ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังโดยพิจารณาราคานา้ มันเชือ้ เพลิงที่ 25.00-25.99 บาท/ลิตร
Table 1 Comparison of Construction Cost between Crushed Rocks and Ceramic Tiles
รายการ

หินคลุก

กระเบือ้ งเซรามิค

หน่วย

ราคาวัสดุ
ค่าบดวัสดุ
ระยะทางขนส่งวัสดุ
ค่าขนส่งวัสดุ
รวมค่าวัสดุ
ค่าส่วนการยุบตัว (50%)

336.45
0
0
0
336.45
504.675

0
140.25
59
114
254.25
119.16

บาท/ลูกบาศก์เมตร (หลวม)
บาท/ลูกบาศก์เมตร
กิโลเมตร
บาท/ลู
กบาศก์
บาท/ลู
กบาศก์
เมตรเมตร
(หลวม)
บาท/ลูกบาศก์เมตร (หลวม)
บาท/ลูกบาศก์เมตร (แน่น)

ค่าเสือ่ มราคา งานขุด-ตัก

0

0

บาท/ลูกบาศก์เมตร (หลวม)

ค่าเสือ่ มราคา งานผสม
ค่าเสือ่ มราคา งานบดทับ

25.05
89.87

25.05
89.87

บาท/ลูกบาศก์เมตร (แน่น)
บาท/ลูกบาศก์เมตร (แน่น)

619.595

496.295

บาท/ลูกบาศก์เมตร

รวมต้นทุน
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หมายเหตุ
1. ค่าส่วนการยุบตัว(ร้อยละ 50) = รวมค่าวัสดุ x 1.50
2. รวมต้นทุน = ค่าส่วนการยุบตัว (ร้อยละ 50) + ค่าเสือ่ มราคา(งานขุดตัก+งานผสม+งานบดทับ)
3. ราคาหิ น คลุก ที่ ม า ราคาพาณิ ช ย์จัง หวัด อยุธ ยา และราคากระเบื อ้ งเซรามิ ค 85 บาท/ตัน ที่ ม า โรงงาน
อุตสาหกรรมหลังคา จังหวัดสระบุรี หลักเกณฑ์การคิดราคากลาง การแปลงหน่วยตันเป็ นลูกบาศก์เมตร 1
ลูกบาศก์เมตร = 1.65 ตัน
จากการศึกษาความคุม้ ค่าของการนาวัสดุเหลือทิง้ จาพวกกระเบือ้ งเซรามิคมาแทนที่หินคลุก ซึ่งจะมีราคาที่ถกู
กว่า 619.595 – 496.295 = 123.3 บาท/ลูกบาศก์เมตร และจากการศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของมวลรวมระหว่าง
หินคลุกผสมกระเบือ้ งเซรามิคจะได้ว่า อัตราส่วนผสมวัสดุมวลรวมกระเบือ้ งเซรามิคร้อยละ 10 : หินคลุกร้อยละ 90 มี
คุณสมบัติที่ผา่ นมาตรฐานงานทางของกรมทางหลวงชนบท ซึง่ งานซ่อมบารุงถนนในพืน้ ที่ อ.วังน้อย จ.อยุธยา มีชนั้ พืน้ ทาง
หิ น คลุ ก 1,835 ลู ก บาศก์ เ มตร ถ้ า น ากระเบื ้อ งเซรามิ ค มาแทนหิ น คลุ ก ร้ อ ยละ 10 จะมี ร าคาค่ า ก่ อ สร้า ง
((0.1x1,835)x496.295) + ((0.9x1,835)x619.595) = 1,114,331.275 บาท ถ้าใช้หินคลุกร้อยละ 100 มีราคาค่าก่อสร้าง
619.595x1,835=1,136,956.825 บาท จะเห็นว่าถ้านาวัสดุเหลือทิง้ จาพวกกระเบือ้ งเซรามิคมาทดแทนวัสดุงาน จะทาให้
ต้นทุนราคาก่อสร้างลดลง 22,625.55 บาท อีกทัง้ ยังช่วยลดขยะในสิง่ แวดล้อมอีกด้วย
สรุ ป
จากการทดลองพบว่า การทดสอบขนาดคละส่วนผสมวัสดุมวลรวมกระเบือ้ งเซรามิคร้อยละ 0 : หินคลุกร้อยละ
100 ,อัตราส่วนผสมวัสดุมวลรวมกระเบือ้ งเซรามิค ร้อยละ 10 : หินคลุก ร้อยละ 90 และอัตราส่วนผสมวัสดุมวลรวม
กระเบือ้ งเซรามิค ร้อยละ 20 : หินคลุกร้อยละ 80 อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด ค่าสึกหรอของวัสดุทุกอัตราส่วนผสมมีค่าผ่าน
เกณฑ์กาหนดที่ รอ้ ยละ 40 ตาม มทช.203-2557 ผลการทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐานพบว่า ถ้าปริมาณ
กระเบือ้ งเซรามิคมีอตั ราส่วนที่เพิ่มขึน้ จะทาให้ความหนาแน่นแห้งลดลงและความชืน้ ในการบดอัดเพิ่มขึน้ ผลการทดสอบ
ค่า C.B.R. พบว่า มีส่วนผสมที่ผ่านเกณฑ์กาหนดที่ รอ้ ยละ 80 ตาม มทช.203-2557 2 อัตราส่วน คือ สัดส่วนกระเบือ้ ง
เซรามิคร้อยละ 0 และร้อยละ 10 ดังนัน้ ผูว้ ิจยั พบว่า อัตราส่วนผสมแทนที่หินคลุกด้วยเซรามิค ร้อยละ 10 ผ่านเกณฑ์ทกุ
เกณฑ์คณ
ุ สมบัติวสั ดุ ตาม มทช.203-2557 สามารถนาไปใช้เป็ นวัสดุในการก่อสร้างถนนจริงได้ อีกทัง้ ยังสามารถลดต้นทุน
ค่าก่อสร้างได้ และเป็ นการนาเอาเศษกระเบือ้ งเหลือทิง้ จากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ใ ห้เกิดประโยชน์
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณโรงงานอุตสาหกรรมหลังคา จังหวัดสระบุรี ที่มอบวัสดุเหลือทิง้ กระเบือ้ งเซรามิคมาเป็ นวัสดุมวล
รวมในการทดสอบ และโรงโม่ทรัพย์ทวีสนิ จ.สระบุรี ที่มอบหินคลุกให้มาเป็ นวัสดุมวลรวมในการทดสอบ และขอบพระคุณ
สานักวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนา กรมทางหลวงชนบท ที่ให้ใช้เครือ่ งมือทดสอบสาหรับงานวิจยั ในครัง้ นี ้
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การศึกษาประสิทธิภาพการกาจัดไมโครพลาสติกในโรงควบคุมคุณภาพน้า กรุ งเทพมหานคร
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการกาจัดไมโครพลาสติก รวมทัง้ ขนาดและรู ปร่างไมโครพลา
สติกจากโรงควบคุมคุณภาพนา้ กรุ งเทพมหานคร โดยทาการเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกในนา้ เสีย นา้ ทิง้ และตะกอ น
หมุนเวียนของระบบบาบัดนา้ เสียขัน้ ที่ 2 แบบ two-stage activated sludge process จานวน 4 ครัง้ (สิงหาคม 2563,
ตุลาคม 2563, กุมภาพันธ์ 2564 และมีนาคม 2564) และวิเคราะห์จานวนไมโครพลาสติกขนาด 75–300 µm และ 3005,000 µm โดยวิธีการแยกตามความหนาแน่น จากการศึกษาพบว่าโรงควบคุมคุณภาพนา้ สามารถกาจัดไมโครพลาสติก
ทัง้ สองขนาด 76.4±5.9% โดยพบไมโครพลาสติกในตัวอย่างนา้ เสียและนา้ ทิง้ มีคา่ 22.3±10.3 MP/L และ 6.7±1.6 MP/L
ตามลาดับ และพบไมโครพลาสติกจากตัวอย่างตะกอนหมุนเวียนในปริมาณสูง (206.4±135.1 MP/g) ส่วนใหญ่ไมโครพลา
สติกมีรูปร่างแบบชิน้ ส่วนแตกหัก 82.1±10.1% ของไมโครพลาสติกทัง้ หมดในตัวอย่างนา้ และ 69.5±20.4% ของไมโครพ
ลาสติกทัง้ หมดในตัวอย่างตะกอนหมุนเวียน และพบไมโครพลาสติกขนาด 300-5,000 µm มีคา่ 52.8±18.4% ของไมโครพ
ลาสติกทัง้ หมดในตัวอย่างนา้ และ 48.7±16.1% ของไมโครพลาสติกทัง้ หมดในตัวอย่างตะกอนหมุนเวียน
คาสาคัญ: กรุงเทพมหานคร, ไมโครพลาสติก, โรงควบคุมคุณภาพนา้
Abstract
This research aimed to study microplastic removal efficiency, as well as shape, and size microplastics
found in a wastewater treatment plant, Bangkok. The microplastic samples in influent, effluent, and returned
sludge of secondary wastewater treatment plant with two-stage activated sludge process were collected with
4 periods of sampling (August 2020, October 2020, February 2021, and March 2021) and the number of
microplastic samples with sizes of 75-300 µm and 300–5,000 µm were analyzed by density separation. The
study showed that the microplastic removal efficiency of this secondary wastewater treatment plant was
76.4±5.9%. The number of microplastics in influent and effluent samples was 22.3±10.3 MP/L and 6.7±1.6
MP/L, respectively, and the highest number of microplastics was found in retuned sludge samples (206.4±
135.1 MP/g). Most of the microplastic samples found in this study were fragment microplastics that were
82.1±10.1% of total microplastics in water samples and 69.5±20.4% of total microplastics in return sludge
samples. Microplastics with a size of 300-5,000 µm were 52.8±18.4% of total microplastics in water samples
and 48.7±16.1% of total microplastics in returned sludge samples.
Keyword: Bangkok, Microplastics, Wastewater treatment plant
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คานา
ในปั จ จุบัน แนวโน้ม การผลิตและใช้ผลิตภัณ ฑ์แ ละบรรจุภัณ ฑ์พ ลาสติ กสูง ขึน้ ส่ง ผลต่อ การสะสมของขยะ
พลาสติกในแหล่งนา้ และสิ่งแวดล้อม (แสงกระจ่าง และคณะ, 2556) สานักงานจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรม
ควบคุมมลพิษ (2560) พบปริมาณขยะมูลฝอยรวมทัง้ ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 มีค่า 27.06 MT แบ่งเป็ นขยะถูกกาจัด
ถูกวิธี 9.57 ล้านตัน (35.4%) ขยะรีไซเคิล 5.81 ล้านตัน (21.5%) ขยะกาจัดไม่ถกู วิธี 11.40 ล้านตัน (42.1%) และขยะไม่
ถูก ก าจัด 0.28 ล้า นตัน (1.0%) เมื่ อ ขยะพลาสติกถูก กาจัด ไม่ถูกวิธี จะส่งผลให้เกิ ด ปั ญ หาต่อสุข ภาพอนามัย ปั ญ หา
เศรษฐกิจ และปั ญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปั ญหาการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในแหล่งนา้ ซึ่งขยะในทะเลส่วน
ใหญ่เป็ นขยะพลาสติก ได้แก่ ถุงพลาสติก 19% หลอดพลาสติก 15% ฝาขวดนา้ พลาสติก 12% ภาชนะใส่อาหาร 12%
เชือก 9% บุหรี่ 8% กระป๋ อง 8% กระดาษ 7% โฟม 7% และขวดแก้ว 3% (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2558)
ไมโครพลาสติกเป็ นพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มล. แบ่งเป็ น 2 ประเภทตามแหล่งกาเนิด ได้แก่ ไมโครพลาสติก
แบบปฐมภูมิ แ ละทุติ ย ภูมิ ซึ่ง ไมโครพลาสติ ก แบบปฐมภูมิ เ ป็ น พลาสติ ก ที่ ถูกสร้า งให้มี ข นาดเล็ก กว่า 5 มล. ใช้เ ป็ น
ส่วนประกอบของเครือ่ งสาอางและผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดในชื่อเม็ดสคับ หรือไมโครบีดส์ (microbead) และไมโครพลา
สติกแบบทุติยภูมิเกิดจากการเสือ่ มสภาพของพลาสติกขนาดใหญ่ เช่น ปฏิกิรยิ าออกซิเดชั่นด้วยแสงยูวีและความร้อน และ
การขัดถู ทาให้ไมโครพลาสติกเกิดการแตกหัก ฉีกขาด มักมีรูปร่างเป็ นชิน้ ส่วนแตกหัก (fragment) และแผ่นฟิ ล์ม (film)
นอกจากนีย้ งั รวมถึงไมโครพลาสติกแบบเส้นใย (fiber) ที่หลุด หรือขาดออกจากเสือ้ ผ้าระหว่างการซักล้างทาความสะอาด
เสือ้ ผ้า และเส้นใยฉีกขาดจากเชือก แห และตาข่าย โรงควบคุมคุณภาพนา้ เป็ นเส้นทางหนึ่งของแหล่งกาเนิดไมโครพลา
สติก เนื่องจากเป็ นแหล่งรวบรวมนา้ เสียที่ปนเปื ้อนไมโครพลาสติกจากอาคาร บ้านเรือน ผ่านท่อระบายนา้ (Thomas et
al., 2012; Napper et al., 2015) Conley et al. (2019) พบว่าโรงควบคุมคุณภาพนา้ สามารถกาจัดไมโครพลาสติกด้วย
กระบวนการบาบัดนา้ เสียทางกายภาพและชีวภาพ 97.6±1.2% แต่ยงั พบไมโครพลาสติกในนา้ ทิง้ และปนเปื ้อนสูแ่ หล่งนา้
0.5×109-1×109 MP/d จึงจาเป็ นต้องพัฒนาเทคโนโลยีของโรงควบคุมคุณภาพนา้ เพื่อลดการแพร่กระจายไมโครพลาสติ
กลงสูแ่ หล่งนา้ ในขณะที่ประเทศไทยกระบวนการบาบัดนา้ เสียหลักของโรงควบคุมคุณภาพนา้ เป็ นกระบวนการบาบัดนา้
เสียแบบ Activated Sludge มีวัตถุประสงค์เพื่อกาจัดสารอินทรียแ์ ละสารอาหารในนา้ หากโรงควบคุมคุณภาพนา้ ไม่
สามารถลดและกาจัดไมโครพลาสติกจะส่งผลต่อการแพร่กระจายไมโครพลาสติกสูแ่ หล่งนา้ และสิง่ แวดล้อม
ในงานวิจัย นีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปริมาณไมโครพลาสติก ที่ป นเปื ้อ นในโรงควบคุมคุณ ภาพน า้ และ
ประสิทธิ ภาพการกาจัดไมโครพลาสติก และ 2) รู ปร่างและขนาดของไมโครพลาสติกที่พบในตัวอย่างนา้ เสีย นา้ ทิง้ และ
ตะกอนหมุนเวียนของโรงควบคุมคุณภาพนา้ กรุ งเทพมหานคร เพื่อให้สามารถนาข้อมูล ไปใช้ประเมินสถานการณ์และ
แนวทางในการป้องกันการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในแหล่งนา้ และสิง่ แวดล้อม
อุปกรณ์และวิธีการ
พืน้ ทีศ่ กึ ษา จุดเก็บตัวอย่างและวิธีการเก็บตัวอย่าง
โรงควบคุมคุณภาพนา้ แห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานครถูกเลือกเป็ นพืน้ ที่ศกึ ษาในการเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติก ซึง่
เป็ นกระบวนการบาบัดนา้ เสียแบบ Two-stage Activated Sludge มีความสามารถในการบาบัดนา้ เสีย 40,000 ลบ./วัน
และปริมาณนา้ เสียเฉลี่ย 17,173 ลบ./วัน (สานักงานจัดการคุณภาพนา้ , 2561) ซึ่งจุดเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกมี 3 จุด
ได้แก่ จุดเก็บตัวอย่างนา้ เสียหลังออกจากถังดักกรวดทราย (Influent) จุดเก็บตัวอย่างนา้ ทิง้ (Effluent) และจุดเก็บตะกอน
หมุนเวียนจากท่อสูบตะกอนกลับ (Sludge) (ดังแสดงใน Fig. 1) เพื่อหาประสิทธิภาพการกาจัดไมโครพลาสติกของระบบ
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บาบัดนา้ เสียขัน้ ที่ 2 (Two-stage Activated Sludge) ในการศึกษาครัง้ นีท้ าการเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกทัง้ หมด 4 ครัง้
ได้แก่ สิงหาคม 2563 (ฤดูฝน) ตุลาคม 2563 (ฤดูฝน) กุมภาพันธ์ 2564 (ฤดูแล้ง) และมีนาคม 2564 (ฤดูแล้ง) โดยเก็บ
ตัว อย่ า งน ้า และตะกอนหมุน เวี ย นแบบจ้ว ง (grab sample) จ านวนตัว อย่า งน ้า เสีย และน ้า ทิ ง้ 20 ลิ ต ร และตะกอน
หมุนเวียน 6 ลิตร

Fig. 1 Flow chart of Two-Stage Activated Sludge and sampling site: (A) Influent, (B) Effluent, and (C) Sludge
sampling point.
วิธีการวิเคราะห์ไมโครพลาสติกในตัวอย่างนา้ เสีย นา้ ทิง้ และตะกอนหมุนเวียน
กรองตัวอย่างนา้ เสียและนา้ ทิง้ ปริมาณ 10 ลิตร ผ่านตะแกรงขนาด 75 และ 300 µm และกรองตัวอย่างตะกอน
หมุนเวียนปริมาณ 1.5 ลิตร ผ่านตะแกรงทัง้ สองขนาด จากนัน้ ถ่ายตัวอย่างของแข็งที่คา้ งบนตะแกรงแต่ละขนาดไปยังบีก
เกอร์และอบตัวอย่างที่อุณหภูมิ 90°C จนตัวอย่างแห้งสนิท จากนัน้ เติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 30% และ
สารละลายเหล็ก (II) ความเข้มข้น 0.05 โมลาร์ จานวน 20 มล. บนเครื่องกวนสารให้ความร้อนที่อณ
ุ หภูมิ 65°C เป็ นเวลา
30 นาที เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย ์ และเติมกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 1 โมลาร์ จานวน 6 มล. เป็ นเวลา 30 นาที เพื่อ
ย่อยสลายวัสดุที่ไม่ใช่พลาสติก เช่น เซลลูโลส เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ (คอตตอน ไรยอน และวิสโคส) เติมซิงค์ (II) คลอไรด์
ความหนาแน่น 1.9 กรัม/ลบ.ซม. จานวน 50 มล. เพื่อแยกสารอนินทรียก์ บั ไมโครพลาสติกด้วยหลักของความหนาแน่น
เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง และนาตัวอย่างไมโครพลาสติกที่ได้ ส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ Olympus รุ น่ SZ61 เพื่อ
นับจานวน และจาแนกรูปร่างและขนาดไมโครพลาสติก (National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
Protocol, 2015; Conley et al., 2019)
ผลการทดลองและวิจารณ์
ปริมาณไมโครพลาสติกในตัวอย่างนา้ เสียเข้าระบบและนา้ ทิง้
จาก Table 1 แสดงปริมาณไมโครพลาสติกในตัวอย่างนา้ เสียและนา้ ทิง้ เป็ น 4.5–28.8 MP/L และ 5.0–8.9 MP/L
ตามลาดับ (คิดเป็ นปริมาณไมโครพลาสติกเฉลี่ยในตัวอย่างนา้ เสีย 22.3±10.3 MP/L และตัวอย่างนา้ ทิง้ 6.7±1.6 MP/L)
พบว่าปริมาณไมโครพลาสติกในตัวอย่างนา้ ทิง้ มีจานวนลดลง เนื่องจากไมโครพลาสติกจะถูกดักและกักขังโดยกลุม่ จุลชีพ
ภายในภายในถังเติมอากาศ ทาให้นา้ หนักและความหนาแน่นเพิ่มสูงขึน้ จนสามารถจมตัวลงสูก่ น้ ถังตกตะกอนได้ โดยจาก
การศึกษาอื่นพบว่าปริมาณไมโครพลาสติกในตัวอย่างนา้ เสียเข้าระบบบาบัดแบบ Activated Sludge มีค่าตัง้ แต่ 3.40–
72.6 MP/L (Murphy et al, 2016; Liu et al 2019; Jiang et al, 2020) ซึ่งความแตกต่างของปริมาณไมโครพลาสติกมี
ความแปรปรวนสูงอาจเนื่องจากหลายปั จจัย เช่น วิธีการเก็บตัวอย่าง โดยวิธีการเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 วิธีหลัก ได้แก่ วิธีการเก็บตัวอย่างแบบผสมรวม (composite sample) เช่น การใช้ป๊ั มสูบตัวอย่างนา้ 24 ชั่วโมง
ซึ่งวิธีการนีจ้ ะสามารถเก็บตัวอย่างนา้ ได้ในปริมาณสูง จึงมีโอกาสพบตัวอย่างไมโครพลาสติกมากยิ่งขึน้ แต่มีขอ้ จากัดใน
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เรื่องของขนาดตะแกรงและลักษณะนา้ เสียซึ่งอาจทาให้เกิดการอุดตันของตะแกรงในขณะเก็บตัวอย่าง และวิธีการเก็บ
ตัวอย่างแบบจ้วง (grab sample) เป็ นวิธีการที่สะดวกและเหมาะกับตัวอย่างนา้ เสียที่มีของแข็งแขวนลอยสูง แต่สามารถ
เก็บตัวอย่างนา้ ได้ในปริมาณต่า (Conley et al., 2019; Sun et al., 2019) และจากการเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกในนา้
เสียครัง้ ที่ 1 ในเดือนสิงหาคม (ฤดูฝน) พบว่าปริมาณไมโครพลาสติกต่ากว่าครัง้ อื่ น อาจเนื่องมาจากสภาพอากาศในขณะ
เก็บตัวอย่างมีฝนตก ซึง่ อาจเป็ นสาเหตุให้ปริมาณไมโครพลาสติกในนา้ เสียน้อยกว่าความเป็ นจริง ดังนัน้ ฤดูกาลในการเก็บ
ตัวอย่างไมโครพลาสติกอาจมีผลต่อปริมาณไมโครพลาสติก ต่างจากการศึกษาของ Conley et al. (2019) พบว่าปริมาณ
ไมโครพลาสติกมีความแปรผันมาก แต่ไม่ขนึ ้ อยูก่ บั ฤดูกาลในการเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติก
จากปริมาณไมโครพลาสติกในตัวอย่างนา้ เสียเข้าระบบและนา้ ทิง้ ออกจากระบบ คิดเป็ นประสิทธิภาพการกาจัด
ไมโครพลาสติกของโรงควบคุมคุณภาพนา้ ในการศึกษานี ้ มีค่า เป็ น 68.6–82.6% (76.4±5.9%) ซึ่งเป็ นประสิทธิภาพการ
กาจัดไมโครพลาสติกของกระบวนการบาบัดนา้ เสียแบบ Two-stage Activated Sludge ซึ่งเป็ นกระบวนการบาบัดนา้ เสีย
แบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์สองขัน้ ตอน โดยมีถงั เติมอากาศขัน้ ตอน 1 เพื่อทาหน้าที่เลีย้ งจุลชีพแบบใช้อากาศจานวนมาก เพื่อ
กาจัดสารอินทรียใ์ นนา้ เสียและถังเติมอากาศขัน้ ตอน 2 เป็ นถังปฏิกิรยิ าทางชีวภาพแบบ Anoxic-Oxic เพื่อใช้ในการกาจัด
สารอินทรีย ์ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่นพบว่าประสิทธิภาพการกาจัดไมโครพลาสติกของ
กระบวนการบาบัดนา้ เสียแบบ Activated Sludge สามารถกาจัดไมโครพลาสติกได้ตงั้ แต่ 3.6–77.3% (Murphy et al.,
2016; Hidayaturrahman and Lee, 2019; Liu et al., 2019; Jiang et al., 2020) โดย Hidayaturrahman and Lee (2019)
ระบุว่ากระบวนการบาบัดนา้ เสียแบบ Activated Sludge ไมโครพลาสติกจะถูกจับและกักขังโดยกลุ่ม จุลชีพ ส่งผลให้
ปริมาณไมโครพลาสติกปนเปื ้อนในนา้ ทิง้ ที่ถูกปล่อยจากโรงควบคุมคุณภาพนา้ มีจานวนลดลง อย่างไรก็ดีกระบวนการ
บาบัดนา้ เสียแบบ Activated Sludge ไม่ได้ถกู ออกแบบมาเพื่อการกาจัดไมโครพลาสติก จึงทาให้ไมโครพลาสติกบางส่วน
ปนเปื ้อนในนา้ ทิง้ และปล่อยออกสูส่ ิ่งแวดล้อม (Mason et al., 2016; Jiang et al., 2020) นอกจากนี ้ เมื่อนาผลการศึกษา
ที่ได้มาคานวณปริมาณไมโครพลาสติกที่ถูก ปลดปล่อยจากโรงควบคุมคุณภาพนา้ ในการศึกษานี ้ พบว่าโรงควบคุม
คุณภาพนา้ สามารถปลดปล่อยไมโครพลาสติกในนา้ ทิง้ และปนเปื ้อนสู่สิ่งแวดล้อมคิดเป็ นประมาณ 0.11 × 109 MP/d
ดังนัน้ จึงควรให้ความสาคัญต่อการจัดการขยะพลาสติกที่จะเป็ นต้นเหตุของการเกิ ดไมโครพลาสติก รวมทัง้ ควรเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกาจัดไมโครพลาสติกจากโรงควบคุมคุณภาพนา้ (Mintenig
et al., 2017; Ziajahromi et al., 2017)
Table 1 The amount of microplastics found in this study and microplastic removal efficiency of the WWTP.
Date
Aug-20
Oct-20
Feb-21
Mar-21
Average

Microplastic (MP/L)
Influent
Effluent
4.5
6.7
28.3
8.9
27.6
6.1
28.8
5.0
22.3±10.3
6.7±1.4

Microplastic in Sludge
(MP/g)
62.9
281.9
91.4
389.5
206.4±135.1
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(%)
68.6
77.9
82.6
76.4±5.9
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Microplastics released
(×109 MP/d)
0.12
0.15
0.10
0.09
0.11±0.02
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Table 2 The amount of microplastics found in different studies.
Country
Scotland
Wuhan, China
Harbin, China
Bangkok, Thailand

Microplastic (MP/L)
Influent
Effluent
3.40±0.28 0.25±0.04
47.4±7.0 28.4±7.8
72.6±9.3 30.6±7.8
22.3±10.3 6.7±1.4

Source
Municipal
Municipal and industrial
Municipal and industrial
Municipal

Sampling
technique
Grab
Composite
Composite
grab

Finish
sieve (µm)
65
20
20
75

Reference
(Murphy et al, 2016)
Liu et al, 2019)
Jiang et al, 2020)
This study

ปริมาณไมโครพลาสติกในตัวอย่างตะกอนจุลชีพจากท่อสูบตะกอนกลับ
ในการศึกษานีพ้ บว่าปริมาณไมโครพลาสติกที่ปนเปื ้อนอยู่ในตะกอนจุลชีพมีค่าเป็ น 62.9–389.5 MP/g จาก
ปริมาณไมโครพลาสติกที่พบในตัวอย่างตะกอนจุลชีพ ในการศึกษาต่างๆ พบว่าปริมาณไมโครพลาสติกที่พบในตะกอนจุล
ชีพมีค่าตัง้ แต่ 4.2–240 MP/g (Mahon et al., 2017; Liu et al., 2019; Jiang et al., 2020) เนื่องจากไมโครพลาสติกที่ถกู
กาจัดภายในระบบ Activated Sludge จะถูกกักขังโดยกลุ่มของตะกอนจุลชีพในถังเติมอากาศ ทาให้นา้ หนักและความ
หนาแน่นของไมโครพลาสติกเพิ่มขึน้ จนสามารถจมตัวลงสูถ่ งั ตกตะกอนไปพร้อมกับกลุม่ ตะกอนจุลชีพ ดังนัน้ ไมโครพลา
สติกสะสมอยูใ่ นตะกอนจุลชีพและหมุนเวียนอยูภ่ ายในโรงควบคุมคุณภาพนา้ ส่งผลให้ไมโครพลาสติกในตัวอย่างตะกอน
จุลชี พ มี ปริมาณสูง หากไม่ได้รบั การบาบัดตะกอนส่วนเกิ นที่ ถูกวิ ธี อาจส่งผลให้ไมโครพลาสติกสามารถปนเปื ้อนสู่
สิง่ แวดล้อมได้
ขนาดไมโครพลาสติกในตัวอย่างนา้ เสียเข้าระบบ นา้ ทิง้ และตะกอนจุลชีพ
จากการเก็บตัวอย่างนา้ เสียเข้าระบบ นา้ ทิง้ และตะกอนจุลชีพทัง้ หมด 4 ครัง้ ของโรงบาบัดนา้ เสียแห่งหนึ่งใน
กรุ งเทพมหานคร สามารถจาแนกขนาดไมโครพลาสติกเป็ น 2 ขนาดตามขนาดของตะแกรงที่ใช้ ได้แก่ ขนาดใหญ่ 300–
5,000 µm และขนาดเล็ก 75–300 µm พบว่าไมโครพลาสติกในตัวอย่างนา้ เสียเข้าระบบและนา้ ทิง้ มีสดั ส่วนของขนาดไม
โครพลาสติกขนาดใหญ่เป็ น 28.5–78.6% (54.4±17.9%) และ 16.4–63.9% (47.6±18.4%) ตามลาดับ และไมโครพลา
สติกขนาดเล็กในตัวอย่างนา้ เสียเข้าระบบและนา้ ทิง้ เป็ น 21.4–71.5% (45.6±17.9%) และ 36.1–83.6% (52.4±18.4%)
ตามลาดับ โดยในตะกอนจุลชีพพบไมโครพลาสติกขนาดใหญ่และขนาดเล็กเป็ น 33.5–78.8% (48.7±16.1%) และ 21.2–
66.5% (51.3±16.1%) ตามลาดับ
จากสัดส่วนของขนาดไมโครพลาสติกในตัวอย่างนา้ เสียเข้าระบบ นา้ ทิง้ และตะกอนจุลชีพ พบว่าสัดส่วนของไม
โครพลาสติกขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีสดั ส่วนใกล้เคียงกัน โดยไมโครพลาสติกขนาดใหญ่มีจานวนลดลงในตัวอย่างนา้
ทิง้ อาจเนื่องจากไมโครพลาสติกขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะจมตัวลงสูถ่ งั ตะกอนได้มากกว่า ในขณะที่ไมโครพลาสติกขนาด
เล็กยังคงเหลืออยูใ่ นตัวอย่างนา้ เสีย (Murphy et al., 2016; Liu et al., 2019)
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Fig. 2 Size of microplastics in influent, effluent, and sludge samples.
รู ปร่างไมโครพลาสติกในตัวอย่างนา้ เสียเข้าระบบ นา้ ทิง้ และตะกอนจุลชีพ
ในการศึกษาครัง้ นีร้ ูปร่างไมโครพลาสติกในตัวอย่างนา้ เสียเข้าระบบ นา้ ทิง้ และตะกอนจุลชีพแบ่งเป็ น 4 ประเภท
ได้แก่ ไมโครพลาสติกแบบชิน้ ส่วนแตกหัก (fragment) แผ่นฟิ ล์ม (film) เส้นใย (fiber) และไมโครบีดส์ (microbead) โดย
จากตัวอย่างไมโครพลาสติกในตัวอย่างนา้ เสียและนา้ ทิง้ ของโรงควบคุมคุณภาพนา้ พบไมโครพลาสติกแบบชิ น้ ส่วน
แตกหั ก 60.0–88.0% (82.1±10.1%) แผ่ น ฟิ ล์ม 4.5–31.1% (15.8±8.7%) และเส้น ใย 2.8–18.0% (7.2±4.5%)
เช่นเดียวกับไมโครพลาสติกในตัวอย่างตะกอนจุลชีพพบไมโครพลาสติกส่วนใหญ่เป็ นไมโครพลาสติกแบบชิน้ ส่วนแตกหัก
34.8–87.5% (69.5±20.4%) แผ่นฟิ ล์ม 7.3–59.1% (24.1±21.0%) และเส้นใย 2.4–13.5% (6.5±4.3%) Plastic Waste
Management Subcommittee (2018) รายงานว่าประเทศไทยมีการผลิตและใช้ถงุ พลาสติกมากกว่า 45,000 ล้านใบ เกิด
ขยะพลาสติกในปี พ.ศ. 2560 ทัง้ หมด 791,408 ตัน แบ่งเป็ นถุงพลาสติกหูหวิ ้ 517,054 ตัน แก้วนา้ พลาสติกแบบครัง้ เดียว
ทิง้ 241,233 ตัน หลอดพลาสติก 3,873 ตัน และกล่องโฟมบรรจุอาหาร 29,248 ตัน ซึง่ ประมาณ 5–10% จากปริมาณขยะ
พลาสติกทัง้ หมดในปี พ.ศ. 2560 กลายเป็ นไมโครพลาสติกแบบทุติยภูมิ 39,570.4–79,140.8 ตัน/ปี ไมโครพลาสติกแบบ
ทุติยภูมิหรือไมโครพลาสติกที่เกิ ดจากการเสื่อมสภาพของพลาสติกชิน้ ใหญ่ จนมีขนาดเล็กกว่า 5 มล. มีลกั ษณะเป็ น
ชิน้ ส่วนแตกหัก แผ่นฟิ ล์ม และรวมถึงเส้นใยที่เกิดจากการหลุดรอดจากการซักเสือ้ ผ้าและจากการแตกหักจากเชือกเส้น
ใหญ่ ดังนัน้ รู ปร่างไมโครพลาสติกอาจสอดคล้องกับชนิดและปริมาณขยะที่ถกู ทิง้ และปนเปื ้อนลงสูแ่ หล่งนา้ จากการเก็บ
ตัวอย่างทัง้ 4 ครัง้ พบไมโครพลาสติกแบบไมโครบีดส์เฉพาะในตัวอย่างนา้ เสียเข้าระบบ 0–2.2% (0.4±0.8%) เนื่องจาก
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ขนาดของตะแกรงที่ใช้ในการจาแนกขนาดไมโครพลาสติก ซึง่ ไมโครพลาสติกแบบเส้นใยและไมโครบีดส์มีขนาดเล็กมากจึง
มีโอกาสที่จะหลุดลอดผ่านตะแกรงระหว่างขัน้ ตอนการกรองตัวอย่างนา้ เพื่อแยกขนาดไมโครพลาสติก

Fig. 3 Shape of microplastics in influent, effluent, and sludge samples.

Fig. 4 Different shapes of microplastics: (A) Fragment; (B) Film; (C) Fiber; (D) Microbead
สรุ ปผลการทดลอง
จากการเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกทัง้ 4 ครัง้ ในตัวอย่างนา้ เสียเข้าระบบ นา้ ทิง้ และตะกอนจุลชีพของ
โรงควบคุมคุณภาพนา้ ในกรุงเทพมหานคร พบว่าไมโครพลาสติกในตัวอย่างนา้ เสียและนา้ ทิง้ ของโรงบาบัดนา้ เสียมีคา่ เป็ น
22.3±10.3 MP/L และ 6.7±1.6 MP/L ตามลาดับ คิดประสิทธิภาพการกาจัดไมโครพลาสติกของโรงบาบัดนา้ เสียแห่งนีเ้ ป็ น
76.4% ซึ่งเป็ นประสิทธิภาพการกาจัดไมโครพลาสติกของระบบบาบัดนา้ เสียแบบ Two-stage Activated Sludge ดังนัน้
ไมโครพลาสติกที่ถูกกาจัดจะสะสมอยู่ในส่วนของตะกอนจุลชีพ (206.4±135.1 MP/g) ซึ่งไมโครพลาสติกส่วนใหญ่ที่ใน
ตัวอย่างนา้ และตะกอนจุลชีพมีลกั ษณะเป็ นชิน้ ส่วนแตกหักมีค่า 82.1±10.1% และ 69.5±20.4% จากจานวนไมโครพลา
สติ ก ทั้ ง หมดตามล าดั บ และพบไมโครพลาสติ ก ขนาดใหญ่ (300–5,000 µm) 52.8±18.4% ในตั ว อย่ า งน ้า และ
48.7±16.1% ในตัวอย่างตะกอนหมุนเวียน
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีไ้ ด้ทาการศึกษาปริมาณ รู ปร่าง และขนาดไมโครพลาสติกของระบบบาบัดนา้ เสียชุมชนแห่งหนึ่งของ
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ง เป็ น กระบวนการบ าบัดน า้ เสีย แบบใช้อ ากาศระบบตะกอนเร่ง Activated sludge with nutrient
removal โดยทาการเก็บตัวอย่าง 4 ครัง้ ในช่วงระยะเวลา 7 เดือน ผลการศึกษาพบว่า สามารถตรวจพบไมโครพลาสติกใน
ทุกจุดเก็บตัวอย่างทัง้ ไมโครพลาสติกขนาด 75–300 µm และ 300–5000 µm โดยปริมาณไมโครพลาสติกพบมากที่สดุ ใน
ตะกอนจุลินทรีย ์ รองลงมาในนา้ เสียก่อนเข้าระบบบาบัดและนา้ เสียหลังผ่านกระบวนการบาบัด ตามลาดับ ปริมาณ
ไมโครพลาสติกที่พบในตะกอนจุลินทรีย ์ 15.7–85.4 ชิน้ ต่อกรัม ในตัวอย่างนา้ เสีย 10.0–30.5 ชิน้ ต่อลิตร และนา้ ทิง้ 2.2–
13.8 ชิน้ ต่อลิตร นอกจากนีผ้ ลการวิเคราะห์พบว่า ไมโครพลาสติกที่พบในนา้ เสีย นา้ ทิง้ และตะกอนจุลินทรียส์ ว่ นใหญ่มี
รูปร่าง ไม่แน่นอน (Fragment) คิดเป็ นร้อยละ 85, 73 และ 91 ตามลาดับ
คาสาคัญ: นา้ เสีย, โรงควบคุมคุณภาพนา้ , ไมโครพลาสติก
Abstract
This research aimed to study quantity, shape and size of microplastics in an activated sludge with
nutrient removal wastewater treatment system in Bangkok. Samples were collected 4 times over a period of 7
months. The results showed that microplastics can be detected at every sampling point. Size of microplastics
found ranged between 75–300 µm and 300–5000 µm. The highest amount of microplastics was found in sludge
(15.7min- 85.4maxMP/g), followed by those in wastewater influent, and treated effluent, which ranged between
10.0min-30.5maxMP/L, 2.2min-13.8maxMP/L in both water lines. Moreover, it was found that the majority of
microplastics were fragments 85% in wastewater, 73% in effluent and 91% in sludge.
Keywords: Microplastics, Wastewater, Wastewater treatment plant
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คานา
ปั จจุบันความต้องการใช้พลาสติกในชี วิตประจาวันเพิ่มสูงขึน้ อาทิ บรรจุภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ รวมถึงสิ่งของ
เครื่องใช้ในครัวเรือน และส่งผลทาให้เกิ ดขยะพลาสติกเป็ นจานวนมาก โดยขยะพลาสติกดังกล่าวสามารถแตกหรือ
เสื่ อ มสภาพกลายเป็ นพลาสติ ก ขนาดเล็ ก หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า ไมโครพลาสติ ก ( Microplastics, MP) ไมโครพลาสติ ก
(Microplastics, MP) คือชิน้ พลาสติกขนาดเล็กที่มีขนาดต่ากว่า 5 มิลลิเมตร (Thevenon et al., 2014 ; Boucher et al.,
2017) สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ Primary microplastics เป็ นพลาสติกที่ถกู ผลิตให้มีขนาดเล็ก เพื่อใช้ประโยชน์
เฉพาะด้าน เช่น เม็ดพลาสติกที่อยูใ่ นผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวหน้า เครือ่ งสาอาง หรือยาสีฟัน (Plastic scrub) และอีก
ประเภทคือ Secondary microplastics เกิ ดขึน้ จากการแตกออกของขยะพลาสติกที่มีขนาดใหญ่ดว้ ยปั จจัยต่างๆ เช่น
กระบวนการย่อยสลายด้วยแสงอาทิตย์ (UV degradation) กลายเป็ นเศษพลาสติกลดขนาดลงเรื่อยๆ จนเข้าสู่ระดับ
ไมโครพลาสติก (Boucher et al., 2017) ไมโครพลาสติกทัง้ สองประเภทนีส้ ามารถแพร่กระจายสูส่ งิ่ แวดล้อมจากการปล่อย
นา้ เสียโดยตรงจากบ้านเรือนสูแ่ หล่งนา้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ
โรงบาบัดนา้ เสีย เป็ นแหล่งกาเนิดหนึ่งที่มีความสามารถปล่อยไมโครพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อมได้ทงั้ ทางนา้ และ
บนบก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ส าหรับ เส้น ใยสัง เคราะห์จ ากเสื อ้ ผ้า และพลาสติ ก ที่ ใ ช้ใ นผลิ ต ภัณ ฑ์ดู แ ลส่ ว นบุค คล
(Hidayaturrahman et al., 2019) จากการศึกษาก่ อ นหน้า ส่ว นมากจะศึก ษาด้านการประเมิน ศักยภาพในการกาจัด
ไมโครพลาสติ กโดยศึก ษาจากกระบวนการบาบัด ที่ แตกต่างกัน ออกไปของโรงควบคุมคุณ ภาพน า้ แต่ละแห่งทั่วโลก
โดยทั่วไปแล้วมากกว่า 90% ของไมโครพลาสติกที่เข้าสู่ระบบบาบัดจะถูกกาจัดออกระหว่างกระบวนการบาบัดในแต่ละ
ขัน้ ตอน (Talvitie et al., 2017; Lares et al., 2018 ; Conley et al., 2019) โดยงานวิจยั สวนใหญ่ให้ขอ้ สรุ ปตรงกัน ถึงการ
สะสมตัวของไมโครพลาสติกจานวนมาในตะกอนจุลนิ ทรีย ์ (Talvitie et al., 2017; Li et al., 2018) แม้วา่ ระบบบัดบัดแต่ละ
ชนิดจะมีประสิทธิภาพในการกาจัดไมโครพลาสติกสูง แต่ยงั คงมีพลาสติกจานวนมาที่ถกู ปล่อยออกมากับนา้ เสียหลังผ่าน
กระบวนการบาบัด เนื่องจากมีการปล่อยนา้ เสียออกจากกระบวนการบาบัดอย่างต่อเนื่อง (Ziajahromi et al., 2017)
ไมโครพลาสติกจากบ้านเรือนและกิจกรรมในชุมชนส่วนหนึ่งปนเปื ้อนในนา้ เสียและถูกรวบรวมเข้าสูร่ ะบบบาบัด
นา้ เสียชุมชน อย่างไรก็ดีจนถึงปั จจุบนั ข้อมูลเกี่ยวกับการบาบัดไมโครพลาสติกในระบบบาบัดนา้ เสียชุมชนในประเทศไทย
มีการเผยแพร่นอ้ ยมาก ในงานวิจยั นี ้ คณะผูว้ ิจยั จึงได้ทาการเก็บตัวอย่างนา้ และตะกอนจุลินทรียข์ องโรงควบคุมคุณภาพ
นา้ แห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาปริมาณ รู ปร่าง และขนาดของไมโครพลาสติกทัง้ ในนา้ เสียเข้าระบบ นา้ ทิง้
รวมทัง้ ในตะกอนจุลนิ ทรียใ์ น ผลที่ได้จากงานวิจยั นีส้ ามารถนาไปใช้เพื่อประเมินศักยภาพการปนเปื ้อนของไมโครพลาสติก
จากระบบบาบัดนา้ เสียชุมชนต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการ
การกาหนดพืน้ ทีศ่ กึ ษาและจุดเก็บตัวอย่าง
ในการศึกษาปริมาณไมโครพลาสติกและประสิทธิภาพในการกาจัดไมโครพลาสติกของโรงควบคุมคุณภาพนา้
แห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร ที่มีกระบวนการบาบัดแบบใช้อากาศระบบตะกอนเร่ง Activated sludge with nutrient
removal มีความสามารถในการรับนา้ เสีย 120,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยกาหนดจุดเก็บตัวอย่างนา้ 4 จุด ได้แก่ จุดที่
1 นา้ เข้าระบบบาบัดหลังผ่านตะแกรงกรอง จุดที่ 2 จุดเก็บตัวอย่างนา้ ออกระบบหลังผ่านการบาบัดขัน้ สุดท้ายก่อนปล่อย
ลงสูแ่ หล่งนา้ ธรรมชาติ จุดที่ 3 จุดเก็บตัวอย่างนา้ จากถัง Anoxic และจุดที่ 4 จุดเก็บตัวอย่างตะกอนจุลินทรีย ์ (Sludge)
เก็บตัวอย่างแบบจ้วง (Grab sample) โดยแต่ละจุดเก็บตัวอย่างนา้ เสียปริมาตร 20 ลิตร และตะกอนจุลินทรียป์ ริมาตร 5
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ลิตร ทาการเก็บตัวอย่าง 4 ครัง้ ดังนี ้ ครัง้ ที่ 1 เดือนสิงหาคม 2563 (ฤดูฝน) ครัง้ ที่ 2 เดือนตุลาคม 2563 (ฤดูฝน) ครัง้ ที่3
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ฤดูแล้ง) และครัง้ ที่4 เดือนมีนาคม 2564 (ฤดูแล้ง)
การวิเคราะห์ตวั อย่าง
นานา้ ตัวอย่างปริมาณ 10 ลิตร เทลงบนตะแกรงกรองขนาด 75 และ 300 ไมโครเมตร โดยให้ตะแกรงกรองทัง้
สองขนาดวางซ้อนกัน นาชิน้ ตัวอย่างที่ติดบนตะแกรงกรองแต่ละขนาด ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 600 มิลลิลิตร ปิ ดด้วย
อลูมิเนียมฟอยล์เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื ้อน ก่อนนาไประเหยนา้ ออกด้วยตูอ้ บลมร้อน (Hot air oven) ที่อุณหภูมิ 90 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง หรือจนกว่าตัวอย่างจะแห้ง
ย่อยสารอินทรียใ์ นตัวอย่าง โดยเติมเฟอร์รสั ไอออน (Fe(II)) ปริมาณ 20 มิลลิลิตร และเติมกรดไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 30 ปริมาณ 20 มิลลิลิตร ย่อยสารอินทรียท์ ี่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที
(Masura et al., 2015) จากนัน้ ย่อยเส้นใยจากธรรมชาติและเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ โดยเติมกรดไฮโดรคลอริคความเข้มข้น 1
โมลาร์ ปริมาณ 6 มิลลิลติ ร ที่อณ
ุ หภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที (Conley et al., 2019)
จากนัน้ ทาการแยกไมโครพลาสติกออกจากสารอนินทรีย ์ โดยใช้วิธีแยกความหนาแน่น (density separation)
โดยนาตัวอย่างที่ผ่านการย่อยสารอินทรียแ์ ล้ว เติมซิงค์คลอไรด์ ปริมาณ 50 มิลลิลิตร ใส่ลงในกรวยกรองแก้ว ตัง้ ทิง้ ไว้จน
สารแยกชัน้ ออกจากกัน เก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกในจานแก้วเพื่อรอการวิเคราะห์ นับจานวนไมโครพลาสติกทัง้ สอง
ขนาด (ขนาด 75–300 ไมโครเมตร และขนาด 300–5,000 ไมโครเมตร) จาแนกประเภทไมโครพลาสติก (แบ่งเป็ น 3
ประเภท ได้แก่ ชิน้ ส่วนวัตถุที่มีรูปร่างไม่แน่นอน (Fragment) แผ่นฟิ ล์ม (Film) และเส้นใย(Fiber)) โดยใช้กล้องจุลทรรศน์
แบบสเตอริโอและบันทึกผลการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ตวั อย่างตะกอนจุลินทรีย ์ใช้ตวั อย่างตะกอนจุลินทรีย ์ 1.5 ลิตร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เช่นเดี ยวกับ
ตัวอย่างนา้ เสียทุกขัน้ ตอน (ขัน้ ตอนการย่อยสารอินทรียจ์ ะต้องทาการย่อยซา้ หลายครัง้ จนกว่าสารอินทรียจ์ ะถูกย่อยจนหมด)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการวิเคราะห์ไมโครพลาสติกที่พบโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (stereoscopic microscope) ที่
ท างานร่ว มกับ ชุด ถ่ า ยภาพอัต โนมัติ จ ากกล้อ งจุลทรรศน์แ ละโปรแกรมวิ เ คราะห์ภาพ ( Automatic camera system)
สามารถวิเคราะห์ปริมาณ จาแนกสีและรู ปร่างของไมโครพลาสติกที่พบ โดยแบ่งเป็ น 3 ประเภทตามรู ปร่าง ได้แก่ ชิน้ ส่วน
วัตถุที่มีรูปร่างไม่แน่นอน (Fragment) แผ่นฟิ ล์ม (Film) และเส้นใย (Fiber) จากการวิเคราะห์ปริมาณไมโครพลาสติกที่พบ
ทัง้ หมดในนา้ เสีย นา้ ทิง้ และตะกอนจุลนิ ทรีย ์ ตรวจพบชิน้ ส่วนวัตถุที่มีรูปร่างไม่แน่นอน (Fragment) คิดเป็ นร้อยละ 85, 73
และ 91 แผ่นฟิ ล์ม (Film) คิดเป็ นร้อยละ 10, 21 และ 6.8 ตามลาดับ จากการสังเกตจากรู ปร่างไมโครพลาสติกทัง้ 2
ประเภทเกิดจากการแตกออกของพลาสติกชิน้ ใหญ่ ซึ่งอาจเกิดจากการแตกตัวของผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น แผ่นเฟรมใส
ปกรายงานแบบพลาสติก รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ ถุงพลาสติก ฟิ ล์มยืด แผ่นฟิ ล์มสาหรับการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ (Fig.
1A และ Fig. 1B) นอกจากนีย้ ังพบเส้นใย (Fiber) ในนา้ เสีย นา้ ทิง้ และตะกอนจุลินทรีย ์คิดเป็ นร้อยละ 5, 6 และ 2.2
ตามลาดับ ซึ่งอาจเกิดจากฉีกขาดของเสือ้ ผ้าและผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ที่ผลิตโดยใช้เส้นใยสังเคราะห์ (Fig. 1C) Conley et al.
(2019) ระบุว่าเส้นใยที่พบในนา้ เสียชุมชนส่วนมากเกิดจากการซักล้าง โดยเส้นใยไมโครพลาสติกที่พบจะขึน้ อยู่กับชนิด
ของสิง่ ทอและลักษณะการซักล้างผลิตภัณฑ์นนั้
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Fig. 1 Shape of microplastics found in this study: (A) Fragment; (B) Film; (C) Fiber
จากการเก็บตัวอย่างทัง้ 4 ครัง้ พบว่าช่วงเดือนที่เก็บตัวอย่างไม่สง่ ผลต่อปริมาณไมโครพลาสติกที่ตรวจพบ ซึ่ง
พบไมโครพลาสติกในนา้ เสียเข้าระบบ 5.7–30.5 ชิน้ ต่อลิตร (Table 1) โดยมีขนาดคละกันอยูใ่ นช่วง 75–5,000 ไมโครเมตร
(Fig. 2B) โดยรูปร่างที่พบมากที่สดุ คือเป็ นแบบที่มีลกั ษณะรู ปร่างไม่แน่นอนมากที่สดุ (Fragment) รองลงมาคือ แผ่นฟิ ลม์
(Film) และเส้นใย (Fiber) ตามลาดับ (Fig. 2C) จากการศึกษาของ Arhant et al. (2019) พบว่าไมโครพลาสติกที่พบในนา้
เสียเข้าระบบเกิดจากขยะพลาสติกที่กระจายตัวอยู่ใ นสิ่งแวดล้อมสัมผัสกับรังสี UV จากแสงอาทิตย์ ส่งผลให้เกิดการ
เสื่อมสภาพ เปราะบาง และแตกออกเป็ นชิน้ เล็กลง ร่วมกับการเสียดสีทางกายภาพ เช่น การกระทาจากการไหลของนา้
และการเสียดสีกบั วัตถุอื่นๆ ภายในท่อรวบรวมนา้ เสียก่อนไหลเข้าสูก่ ระบวนการบาบัดนา้ เสียของโรงควบคุมคุณ ภาพนา้
ซึ่งระบบท่อรวบรวมนา้ เสียของกรุ งเทพมหานครเป็ นการวางระบบท่อรวบรวมนา้ เสียแบบรวม กล่าวคือ นา้ เสียและนา้ ฝน
จะอยูใ่ นท่อรวบรวมนา้ เสียเดียวกัน โดยพลาสติกที่สะสมในสิง่ แวดล้อมจะถูกลาเลียงโดยนา้ ฝน ไหลบ่าลงสูท่ อ่ รวบรวมนา้
เสี ย จากท่ อ ระบายน า้ สาธารณะและเข้า สู่ก ระบวนการบ าบัด น ้า เสี ย ณ โรงควบคุม คุณ ภาพน า้ (Ou et al., 2016;
Hidayaturrahman et al., 2019) ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ก่อนหน้า Cole et al. (2011); Essel et al. (2015) และ
Boucher et al. (2017) ได้ระบุว่าไมโครพลาสติกเกิดจากการแตกหักและย่อยสลายของชิน้ พลาสติกขนาดใหญ่กลายเป็ น
ชิน้ พลาสติกที่มีขนาดเล็ก โดยมีปัจจัยที่ทาให้เกิดการย่อยสลายทัง้ แสงแดด ลม กระแสนา้ และอิทธิ พลของสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ ขยะที่ถกู ทิง้ และนาไปกาจัดอย่างไม่ถกู ต้องมีโอกาสปนเปื ้อนในสิง่ แวดล้อมและแตกหักย่อยสลายเป็ นไมโครพลาสติก
อาจเป็ นสาเหตุที่ทาให้พบไมโครพลาสติกในนา้ เสียก่อนเข้าสูก่ ระบวนการบาบัดนา้ เสีย
สาหรับในนา้ ทิง้ หลังผ่านกระบวนการบาบัดพบปริมาณไมโครพลาสติกคิดเป็ น 34.5–51.5% จากปริมาณที่พบ
ทัง้ หมดในระบบบาบัด (Fig. 2A) ลักษณะที่พบส่วนใหญ่ คือ ชิน้ ส่วนวัตถุที่มีรูปร่างไม่แน่นอน (Fragment) รองลงมาคือ
แผ่นฟิ ล์ม (Film) และเส้นใย (Fiber) ดังแสดงใน Fig. 2C โดยมีจานวนไมโครพลาสติกในนา้ ทิง้ อยูใ่ นช่วง 2.2–13.8 ชิน้ ต่อ
ลิตร (Table 1) ต่ากว่าปริมาณที่พบในตัวอย่างนา้ ทิง้ ของการศึกษาของ Ziajahromi et al. (2021) ที่ทาการศึกษาไมโครพลาสติกในระบบบาบัดนา้ เสียของโรงบาบัดนา้ เสีย 3 แห่ง ในประเทศออสเตรเลีย พบไมโครพลาสติกอยู่ในช่วง 9 ชิน้ ต่อ
ลิตร (ต่าสุด) ถึง 91 ชิน้ ต่อลิตร (สูงสุด) โดยมีค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง 52 ชิน้ ต่อลิตร เมื่อพิจารณาในหน่วยร้อยละ พบว่ามี
ไมโครพลาสติกในนา้ ทิง้ เพียง 0.2–1.8% สาเหตุที่ค่าดังกล่าวแตกต่างกัน อาจเนื่องจากความแตกต่างของวิธีการเก็บ
ตัวอย่างและเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ตวั อย่าง ถึงแม้ว่า ไมโครพลาสติกที่พบในนา้ ทิง้ ของโรงควบคุมคุณภาพนา้ จะมี
ปริมาณต่าในหน่วยชิน้ ต่อลิตร แต่เมื่อพิจารณาจากปริมาณนา้ ทิง้ ในหน่วยชิน้ ต่อวัน แสดงให้เห็นว่าโรงควบคุมคุณภาพนา้
ยังคงเป็ นแหล่งกาเนิดสาคัญที่ปล่อยไมโครพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อม (Hidayaturrahman et al., 2019; Ziajahromi et al.,
2021).
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Table 1 The amount of microplastics found in the wastewater treatment system.
Type of
MPs

Influent
MPs (MP/L)
Aug-20

Oct-20

Feb-21

Effluent
MPs (MP/L)

Anoxic Tank
MPs (MP/L)

Mar-21

Aug-20

Oct-20

Feb-21

Mar-21

Aug-20

Fragment 30.0 18.3 5.1

9.4

6.5

1.6

1.7

4.8

Flim

0.0

10.6 0.2

0.0

7.1

1.9

0.2

Fiber

0.5

0.1

0.6

0.2

0.5

Total

30.5 29.0 5.7

10.0

13.8 4.0

0.4

Oct-20

Feb-21

Sludge
MPs (MP/g)
Mar-21

Aug-20

Oct-20

Feb-21

21.9 71.3 4.4

32.7

28.9 25.8 14.2 83.2

0.2

2.0

1.8

0.9

0.1

0.7

5.8

0.8

1.0

0.3

0.2

3.9

0.8

1.1

0.0

0.8

0.3

0.7

1.2

2.2

5.2

27.8 73.9 6.4

32.8

30.4 31.9 15.7 85.4

Fig. 2 Microplastics found in wastewater treatment systems: (A) The amount of microplastics in each sample;
(B) Size of microplastics in influent and effluent; (C) Shape of microplastics influent and effluent
จากผลการวิเคราะห์ไมโครพลาสติกใน Anoxic Tank พบว่าไมโคพลาสติกส่วนใหญ่ที่พบมี ขนาดใหญ่ (3005,000 ไมโครเมตร) มากกว่าไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็ก (75–300 ไมโครเมตร) จากกราฟแสดงผลการวิเคราะห์ไมโครพลาสติก (Fig. 3A) แสดงปริมาณไมโครพลาสติกทัง้ สองขนาด พบไมโครพลาสติกขนาดใหญ่ปริมาณมากในทุกช่วงเวลา
การสุม่ เก็บตัวอย่างทัง้ 4 ครัง้ โดยลักษณะรู ปร่างที่พบ ได้แก่ ไมโครพลาสติกที่มีรูปร่างไม่แน่นอน (Fragment) มากที่สดุ
คิดเป็ นร้อยละ 86 ของปริมาณไมโครพลาสติกทัง้ หมดที่พบในตัวอย่างนา้ เสียจากถัง Anoxic Tank (หน่วยชิน้ ต่อลิตร)
รองลงมาคือ แผ่นฟิ ลม์ (Film) คิดเป็ นร้อยละ 6 และเส้นใย (Fiber) คิดเป็ นร้อยละ 8 ตามลาดับ (Fig. 3B) จากการเดิน
ระบบของโรงควบคุมคุณภาพนา้ ดังกล่าว พบว่ามีการดึงตะกอนตจุลนิ ทรียก์ ลับเข้ามาในถัง anoxic โดยภายในถังมีระบบ
กวนผสมแบบ Mixer ท าให้เ กิ ด การกวนผสมระหว่า งตะกอนจุลิน ทรีย ์แ ละน า้ เสีย เข้า ด้ว ยกัน (ข้อ มูลจากเจ้า หน้าที่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน) ซึ่งอาจส่งผลให้พบปริมาณไมโครพลาสติก จาก Anoxic Tank สูงกว่าในนา้ สียที่เข้าระบบบาบัด อย่างไร
ก็ตาม มีไมโครพลาสติกบางส่วนที่ไม่จับตัว และจมตัวกับตะกอนจุลินทรีย ใ์ นนา้ และถูกปล่อยเข้าสู่กระบวนการบาบัด
ขัน้ ตอนถัดไป
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Fig. 3 Microplastics found in Anoxic Tank: (A) classified by size; (B) classified by shape.
การวิเคราะห์ไมโครพลาสติกที่สะสมในตะกอนจุลินทรีย ์ ตรวจพบไมโครพลาสติกในตัวอย่างตะกอนมีตงั้ แต่
3–152 ชิ ้น ต่ อ กรัม (Table 1 ; Fig. 4A) ซึ่ ง ค่ า ดัง กล่า วสูง กว่ า ปริ ม าณไมโครพลาสติ ก ที่ พ บในตะกอนจุ ลิ น ทรี ย ์ข อง
Ziajahromi et al. (2021) ที่อยู่ในช่วง 48.5– 56.5 ชิน้ ต่อกรัม แต่ต่ากว่าปริมาณที่พบในตะกอนของ Lares et al. (2018)
ตรวจพบไมโครพลาสติกอยูท่ ี่ 171 ชิน้ ต่อกรัม เนื่องจากไมโครพลาสติกตกตะกอนลงพร้อมกับสารแขวนลอยที่อยูใ่ นนา้ เสีย
ทาให้ปริมาณไมโครพลาสติกลดลง จึงทาให้พบไมโครพลาสติกปริมาณมากในตะกอนจุลนิ ทรีย ์
ลัก ษณะของไมโครพลาสติ กที่ พ บส่วนมากตรวจพบลัก ษณะชิ น้ ส่ว นวัต ถุที่ มี รู ป ร่างไม่แ น่น อน (Fragment)
มากที่สดุ รองลงมาคือแผ่นฟิ ลม์ (Film) และเส้นใย (Fiber) ตามลาดับ (Fig. 4B) โดยมีความสอดคล้องกับตัวอย่างไมโครพลาสติกที่พบในนา้ เสียเข้าระบบบาบัด นา้ ที่ผ่านกระบวนการบาบัด และนา้ จาก Anoxic Tank ผลการศึกษาที่ได้ขดั แย้ง
กับงานวิจยั ของ Ziajahromi et al. (2021), Talvitie et al. (2017) และ Leslie et al. (2017) ที่พบไมโครพลาสติกชนิดเส้น
ใยมากที่สดุ จากโรงควบคุมคุณภาพนา้ ในประเทศออสเตรเลีย ในขณะที่ Hidayaturrahman et al. (2019) พบไมโครบีดส์
มากที่สดุ ในนา้ เสียจากโรงบาบัดในประเทศเกาหลีใต้ อาจเนื่องจากปริมาณของตะกอนจุลินทรียท์ ี่ใช้ในการวิเคราะห์และ
กระบวนการคัด แยกและเตรีย มตัว อย่า งในการวิ เ คราะห์ที่ แ ตกต่า งกัน รวมทั้ง นโยบายการยกเลิก การใช้พ ลาสติก
ไมโครบีดส์ในผลิตภัณฑ์ของแต่ละประเทศ
Boucher et al. (2017) รายงายว่าการแตกตัวของพลาสติกชิน้ ใหญ่หรือมาโครพลาสติกจนกลายเป็ นไมโครพลาสติกนัน้ จะต้องผ่านกระบวนการย่อยสลายด้วยวิธีต่ างๆ ซึ่งกระบวนการย่อยสลายเกิดได้ทงั้ กระบวนการย่อยสลาย
ทางกล (Mechanical degradation) และกระบวนการย่อ ยสลายด้วยแสงอาทิ ตย์ (UV degradation) ซึ่ง กระบวนการ
เหล่านี ้ ส่งผลให้โครงสร้างของพลาสติกเกิดการแตกตัวจนมีขนาดเล็ก ซึ่งมีขอ้ มูลที่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Cole et
al. (2011), Uheida et al. (2012) และ Tang et al. (2019) เกี่ยวกับการสลายตัวของพลาสติก แม้ว่าพลาสติกจะสามารถ
แตกตัวเป็ นไมโครพลาสติกได้ดว้ ยปั จจัยที่กล่าวมาข้างต้น แต่มีความเป็ นไปได้นอ้ ยที่ไมโครพลาสติกจะเกิดขึน้ ได้ระหว่าง
กระบวนการบาบัดนา้ เสีย เนื่องจากระบบบาบัดนา้ เสียไม่ได้ถกู ออกแบบมาเพื่อย่อยสลายพลาสติกที่ตกค้างอยูใ่ นระบบได้
อย่างสมบูรณ์ พลาสติกทั่วไปส่วนใหญ่เป็ นวัสดุที่ทนทานและทนต่อการย่อยสลาย (Leslie et al., 2017)
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Fig. 4 Microplastics in Sludge: (A) the amount of microplastics found in sludge; (B) shape of microplastics
found in sludge.
สรุ ปผลการทดลอง
การศึกษาปริมาณ รู ปร่าง และขนาดของไมโครพลาสติกในระบบบาบัดนา้ เสียชุมชนและตะกอนจุลินทรียจ์ าก
ระบบบาบัดนา้ เสียชุมชนขนาดใหญ่แห่ งหนึ่ง กรุ งเทพมหานครฯ พบว่ามีปริมาณไมโครพลาสติกในนา้ เสียและนา้ ทิง้ อยู่
ในช่วง 10.0–30.5 ชิน้ ต่อลิตร และ 2.2–13.8 ชิน้ ต่อลิตร ตามลาดับและปริมาณไมโครพลาสติกในตัวอย่างตะกอนจุลนิ ทรีย ์
อยู่ในช่วง 15.7–85.4 ชิน้ ต่อกรัม รู ปร่างส่วนใหญ่ที่พบเป็ นไมโครพลาสติกที่มีรูปร่างไม่แน่นอน (fragment) ขนาดที่ตรวจ
พบมีขนาดคละกันอยู่ในช่วง 75–5,000 ไมโครเมตรทัง้ ในตัวอย่างนา้ เสีย นา้ ทิง้ และตะกอนจุลินทรีย ์ และพบไมโครพลาสติกส่วนใหญ่สะสมอยูใ่ นตะกอนจุลนิ ทรีย ์
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีไ้ ด้ทาการศึกษาปริมาณขยะทะเลตกค้างและขยะทะเลที่เข้ามาใหม่ โดยพืน้ ที่ที่ทาการศึกษาคือ เกาะสี
ชัง ซึ่งแบ่งเป็ น 3 พืน้ ที่ศึกษา คือ หาดหินหมวดศิลา (ทิศเหนือฝั่ งตะวันออกของเกาะ) แหลมงู (ทิศใต้ฝ่ ั งตะวันออกของ
เกาะ) และหาดถา้ พัง (ทิศตะวันตกของเกาะ) ทาการเก็บตัวอย่าง 3 ครัง้ ในช่วงเวลา 1 ปี คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และช่วง
ปลายฝนต้นหนาว เพื่อศึกษาความแตกต่างของปริมาณและประเภทของขยะทะเล ผลการศึกษาพบว่าในช่วงฤดูฝนพบ
ขยะทะเลทัง้ หมด 3986 ชิน้ นา้ หนัก 109.77 กิโลกรัม คิดเป็ นความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพืน้ ที่เท่ากับ 66.72 ± 49.75 ชิน้ /100
ตารางเมตร ในช่วงฤดูหนาวพบขยะทะเลทัง้ หมด 508 ชิ น้ นา้ หนัก 8.12 กิ โลกรัม ในช่วงฤดูฝนขยะทะเลพบปริมาณ
มากกว่าในช่วงฤดูหนาวประมาณ 6.8 เท่า
คาสาคัญ: ขยะทะเล, ฤดูฝน, เกาะสีชงั
Abstract
This research studied the amount of residual marine debris and new marine debris, Koh Sichang. In
the area of Koh Sichang, it was divided into 3 study areas. 2 study areas are at the east side of Koh Sichang;
namely Hin Muat Sila beach and Laem Ngu, which are in the nortern part and southern part of the island,
respectively. The other one study area is Tham Phang beach, which is on the west side of Koh Sichang. In each
study area samples were collected 3 times over a period of 1 year: rainy season, winter, and late rainy season.
The difference in quantity and types of marine debris were examined. The results showed that in the rainy
season the total amount of marine debris from all study areas were 3,986 pieces (109.77 kilograms), which
representing an average density per area of 66.72 ± 49.75 pieces/100 square meters. During the winter and
late rainy period, a total of 508 pieces of marine debris from all study areas were found, which weighed about
8.12 kg. The amount of waste in the rainy season was approximately 6.8 times more than in winter or in late
rainy period.
Keywords: Marine debris, Rainy season, Sichang Island
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คานา
การเติบโตของประชากรที่มากขึน้ และรูปแบบการดาเนินชีวิตปั จจุบนั ส่งผลต่อปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึน้ รวมถึง
การจัดการขยะที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณของขยะ และการจัดการขยะที่ไม่ถกู วิธี ทาให้เกิดปั ญหาสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษ
ทางอากาศจากการเผาขยะอย่างไม่ถกู วิธี ทาให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (Kanhai et al,. 2021) มลพิษทางดินและนา้ ใต้ดิน
จากการฝั งกลบอย่างไม่ถกู วิธี (Qasim et al., 2020) และมลพิษทางนา้ จากการทิง้ ขยะลงแม่นา้ และขยะในแม่นา้ จะไหล
ลงสูท่ ะเล ทาให้สง่ ผลกระทบต่อชุมชนและระบบนิเวศริมชายฝั่ง (Perez-Venegas et al., 2017) จากข้อมูลทั่วโลกเกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอยที่เกิ ดขึน้ ความหนาแน่นของประชากร และสถานะทางเศรษฐกิ จ ทาให้สามารถคาดการณ์ปริมาณขยะ
พลาสติกบนบกที่ไหลเข้าสูท่ ะเล และมหาสมุทร จากการคาดการณ์ดงั กล่าว พบว่าในปี ค.ศ. 2010 ปริมาณขยะพลาสติกที่
เกิ ด ขึน้ ใน 192 ประเทศทั่ว โลกบริเ วณชายฝั่ งทะเล คิ ด เป็ น 275 ล้า นเมตริก ตัน (MT) ขยะดัง กล่า วถูก ปลดปล่อยสู่
มหาสมุทรคิดเป็ น 4.8 ถึง 12.7 ล้านตัน ปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการปลดปล่อยขยะพลาสติกปนเปื ้อนในมหาสมุทรได้แก่
ขนาดประชากร และคุณภาพของระบบการจัดการขยะ โดยคาดว่าหากไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการจัดการ
ของเสีย จะทาให้ปริมาณขยะพลาสติกสะสมจากแผ่นดินปนเปื ้อนในมหาสมุทรมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ (Jambeck et al., 2015)
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจของชุมชนที่อาศัยอยูโ่ ดยรอบหรือการใช้ประโยชน์จากพืน้ ที่ติดชายฝั่ง
ดังกล่าว โดยปั ญหาดังกล่าวมีแนวโน้มส่งผลกระทบมากขึน้ เนื่องจากการเติบโตของประชากรและการพัฒนาเมืองตาม
ชายฝั่งต่างๆของโลกที่เพิ่มสูงขึน้ (Rangel-Buitrago et al., 2019).
งานวิจยั นีไ้ ด้ทาการเก็บรวบรวมขยะทะเลบริเวณเกาะสีชงั เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณชนิดของขยะทะเล
ในแต่ละพืน้ ที่ศกึ ษาของเกาะสีชงั ใน 3 ฤดูกาล (ฤดูฝน ฤดูหนาว และช่วงปลายฝนต้นหนาว) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อปริมาณ
และชนิดของขยะทะเล เช่น ฤดูกาล ทิศทางของกระแสลม พืน้ ที่ตงั้ ของจุดเก็ บตัวอย่าง และกิ จกรรมที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง
วิธีการศึกษา
การเก็บขยะทะเลบริเวณเกาะสีชัง แบ่งเป็ น 3 พืน้ ที่ศึกษา คือ หาดหินหมวดศิลา (ทิศเหนือฝั่ งตะวันออกของ
เกาะ) แหลมงู (ทิศใต้ฝ่ ั งตะวันออกของเกาะ) และหาดถา้ พัง (ทิศตะวันตกของเกาะ) ตาม Fig. 1 โดยแต่ละพืน้ ที่ศกึ ษา ทา
การเก็บขยะทะเลในเขตนา้ ขึน้ -นา้ ลง 3 ครัง้ ใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลานา้ ลงต่าสุดครัง้ ที่ 1 (ขยะตกค้าง) ช่วงเวลานา้
ขึน้ สูงสุดครัง้ ที่ 1 (ขยะใหม่) และช่วงนา้ ลงต่าสุดครัง้ ที่ 2 (ขยะใหม่) โดยจะมีการใช้เรือเก็บขยะลอยนา้ ชนิดไอพ่น KU
Trash Sweeper V3 เก็บขยะในนา้ และคนเดินเก็บขยะบนชายฝั่งตามกรอบพืน้ ที่ศกึ ษา ตาม Fig. 2
การกาหนดพืน้ ทีศ่ กึ ษาและการเก็บตัวอย่าง
ในการกาหนดพืน้ ที่ศกึ ษา จะกาหนดขอบเขตพืน้ ที่ศกึ ษาในเขตนา้ ขึน้ -นา้ ลง ขนาด กว้าง × m ยาว a m ตามรูป
2 ขนาดพืน้ ที่ศึกษาเกาะสีชงั คือ หาดหินหมวดศิลา ขนาด 1680 m2 แหลมงู ขนาด 1885 m2 และถา้ พัง ขนาด 2175 m2
โดยแต่ละพืน้ ที่ศกึ ษา จะเก็บขยะทะเลในเขตนา้ ขึน้ -นา้ ลงตามกรอบพืน้ ศึกษา (Fig. 2) 3 ครัง้ ใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ครัง้ ที่ 1
เก็บขยะในช่วงเวลานา้ ลงต่าสุด ใช้เรือเก็บขยะบริเวณผิวนา้ และคนเดินเก็บขยะบนชายฝั่ ง เพื่อกาจัดขยะที่ตกค้างอยู่
(set 0) ครัง้ ที่ 2 เก็บขยะในช่วงเวลานา้ ขึน้ สูงสุด ใช้เรือเก็บขยะในนา้ ซึ่งเป็ นขยะใหม่ที่เข้ามา และครัง้ ที่ 3 เก็บขยะใน
ช่วงเวลานา้ ลงต่าสุด ใช้เรือเก็บขยะบริเวณผิวนา้ และคนเดินเก็บขยะบนชายฝั่ งซึง่ เป็ นขยะใหม่ที่เข้ามาในช่วงเวลาถัดมา
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จากนัน้ คัดแยกชนิด ชั่งนา้ หนักขยะ และเปรียบเทีย บข้อมูลชนิดปริมาณและลักษณะความสมบูรณ์หรือการเสื่อมสภาพ
ของขยะทะเล
ฤดูกาลที่ทาการศึกษาขยะทะเล ได้แก่ ช่วงฤดูฝน (ปลายเดือนกันยายน) เป็ นตัวแทนของช่วงฤดูลมมรสุม
ตะวันตกเฉี ยงใต้ ซึ่งมีทิศทางพัดจากตะวันตกของเกาะไปทางตะวันออกของเกาะ และในช่วงฤดูหนาว (ปลายเดือน
พฤศจิกายน) เป็ นตัวแทนของช่วงฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ มีทิศทางพัดจากตะวันออกของเกาะไปทางตะวันตก
ของเกาะเหมือนกันกับช่วงปลายฝนต้นหนาว (สานักงานการดิจิทลั อุตนุ ิยมวิทยา, 2560)

Fig. 1 Location of study area on Koh Sichang

Fig. 2 Size of study area at the highest tide and the lowest tide
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
Hin Muat Sila beach
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Fig. 3 Comparison of marine debris at Hin Muat Sila beach
จากกราฟแนวโน้มขยะในพืน้ ที่หาดหินหมวดศิลา (Fig. 3) พบว่ามีแนวโน้มของปริมาณขยะมีความใกล้เคียงกัน
ทัง้ 3 ฤดู (ฤดูฝน ฤดูหนาว และช่วงปลายฝนต้นหนาว) คือ ปริมาณขยะพบจานวนมากในช่วงนา้ ลง และลดลงอย่างเห็นได้
ชัดในช่วงนา้ ขึน้ ในช่วงฤดูฝน (ฤดูมรสุม) ปริมาณขยะตกค้างพบจานวนมากในช่วงนา้ ลงครัง้ ที่ 1 และปริมาณขยะใหม่
ลดลงชัดเจนในช่วงนา้ ขึน้ ครัง้ ที่ 1 ซึ่งปริมาณขยะในช่วงนา้ ลงและนา้ ขึน้ ในฤดูมรสุมจะแตกต่างกับในฤดูหนาวและช่วง
ปลายฝนต้นหนาวอย่างเห็นได้ชดั เจน อย่างไรก็ตามปริมาณขยะในฤดูหนาวและช่วงปลายฝนต้นหนาวพบจานวนใกล้เคียง
กัน และหลังจากเก็บขยะตกค้างในช่วงนา้ ลง ปริมาณขยะที่เก็บได้ในช่วงนา้ ขึน้ พบจานวนลดลงอย่า งชัดเจน และปริมาณ
ขยะพบจานวนเพิ่มขึน้ ในช่วงนา้ ลงอีกครัง้ เนื่องจากขยะจะพัดพากลับมาอีกครัง้ ในช่วงเวลานา้ ขึน้ ในตอนกลางคืน

Laem Ngu
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Fig. 4 Comparison of marine debris at Laem Ngu
แนวโน้มขยะในพื น้ ที่แหลมงู (Fig. 4) พบว่าแนวโน้มปริมาณขยะทัง้ 3 ฤดู มีความแตกต่างกันอย่างเห็ นได้ชัด
ปริมาณขยะในฤดูฝน (ฤดูมรสุม) ของบริเวณพืน้ ที่แหลมงู มีจานวนมากกว่าในทัง้ 2 ช่วงเวลา (นา้ ลงครัง้ ที่ 1 และ 2) เนื่องจาก
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ขยะจะพัดพาเข้ามาสะสมตลอดเวลา ซึงจะแตกต่างกับในฤดูหนาวและช่วงปลายฝนต้นหนาว ที่ปริมาณขยะมีจานวนน้อยใน
ทุกช่วงเวลา (นา้ ลงครัง้ ที่ 1 นา้ ขึน้ ครัง้ ที่ 1 และนา้ ลงครัง้ ที่ 2) อีกทัง้ ลักษณะของคลืน่ ลมมีความเบาและสงบกว่า

Tham Phang beach
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2000
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0
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Fig. 5 Comparison of marine debris at Tham Phang beach

lately rainy season

จากกราฟแนวโน้มขยะในพืน้ ที่ถา้ พัง (Fig. 5) พบว่าแนวโน้มของปริมาณขยะในฤดูฝน (ฤดูมรสุม) ของบริเวณ
หาดถา้ พังมีจานวนสูงมาก โดยในช่วงเวลานา้ ลงครัง้ ที่ 2 พบว่าขยะในฤดูมรสุมมีปริมาณสูงสุด แม้ว่าขยะสะสมและขยะ
ใหม่จะถูกเก็บในช่วงเวลาก่อนหน้า สาเหตุจากคลื่นและลมที่คอ่ นข้างแรงพัดพาขยะเข้ามาสูห่ าดโดยตรงในช่วงมรสุมนัน้
ซึ่งจะแตกต่างกับในช่วงฤดูหนาวและช่วงปลายฝนต้นหนาวที่คลื่นลมสงบ ทาให้ปริมาณขยะมีเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ และ
จากการวิเคราะห์ พบว่าขยะจะพัดพาเข้ามาสะสมบริเวณหาดถา้ พังเฉพาะในช่วงนา้ ขึน้ ตอนกลางคืน
เนื่องจากในฤดูฝน (ฤดูมรสุม ) ขยะมีปริมาณมากที่สุดจึงได้ศึกษาชนิด และประเภทของขยะที่ พบ จากการ
รวบรวมขยะในช่วงฤดูมรสุมเดือนกันยายน 2563 พบขยะทัง้ หมด 3986 ชิ น้ นา้ หนัก 109.77 กิ โลกรัม คิดเป็ นความ
หนาแน่นเฉลี่ยต่อพืน้ ที่เท่ากับ 66.72 ± 49.75 ชิน้ /100 ตารางเมตร โดยทาการแยกขยะเป็ น 11 ประเภท ได้แก่ พลาสติก
ยาง แก้ว เชือก โฟม โลหะ/อโลหะ กระดาษ ถุงกระสอบ ผ้า วัชพืชเศษไม้ และอื่น ๆ โดยประเภทขยะที่พบมากที่สดุ (ตาม
รูป 6) คือ เชือก (ร้อยละ 44.81) รองลงมาเป็ นพลาสติก (ร้อยละ 44.08) ยาง (ร้อยละ 4.14) โฟม (ร้อยละ 3.09) วัชพืชและ
เศษไม้ (ร้อยละ 1.51) แก้ว (ร้อยละ 0.98) กระดาษ (ร้อยละ 0.38) ถุงกระสอบ (ร้อยละ 0.30) ผ้า (ร้อยละ 0.28) อื่น ๆ
(ร้อยละ 0.28) และโลหะ/อโลหะ (ร้อยละ 0.18) ตามลาดับ
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4.14
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0.30

Foam

1.51
0.98
0.38
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44.81

Rubber
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Sack bag
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other
metal/non-metal

Fig. 6 Composition of marine debris around Koh Sichang in rainy season
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ในช่วงฤดูฝน (ฤดูมรสุม) ขยะพลาสติกเป็นขยะที่พบมากที่สุดรองลงมาจากเศษเชือก มีจานวน 1757 ชิ้น คิดเป็นร้อย
ละ 44.08 ของขยะที่พบทั้งหมด และมีน้าหนัก 61.93 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 56.42 ของน้าหนักขยะทั้งหมด โดยขยะที่พบ
มากที่สุดในขยะพลาสติก คือถุงพลาสติก จ านวน 807 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 49.03 ของขยะพลาสติกทั้งหมด รองลงมาเป็น
หลอด จานวน 199 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 12.09 ของขยะพลาสติกทั้งหมด โดยขยะพลาสติกส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นขยะที่มาจาก
กิจกรรมในชีวิตประจาวันของมนุษย์
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Fig. 7 Proportion of marine debris in each study area of Koh Sichang in rainy season
จากกราฟสัดส่วนของขยะในแต่ละพืน้ ที่ศึกษา (Fig. 7) พบว่ามีขยะพลาสติกและเชือกเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (Kaviarasan et al., 2020) ได้ทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับขยะจาก 3
ชายหาดของหมู่เกาะลักษทวีป (Lakshadweep Islands) คือ เกาะ Kadmat เกาะ Suheli Par และเกาะ Minicoy โดยที่
เกาะ Kadmat และเกาะ Minicoy จะมีผคู้ นอาศัยอยู่ มีการประกอบอาชีพประมงเป็ นหลัก ส่วนเกาะ Suheli Par ไม่มีผคู้ น
อาศัยอยู่ การเก็บรวบรวมขยะจะทาในช่วงเวลานา้ ลง และกาหนดขอบเขตพืน้ ที่ศกึ ษา จากข้อมูลการเก็บรวบรวมขยะทัง้ 3
เกาะพบว่าความหนาแน่นของขยะในแต่ละเกาะ 0.48 0.38 และ0.16 ชิน้ ต่อตารางเมตร ตามลาดับ ขยะส่วนใหญ่ที่พบ คือ
อวนประมงมากถึงร้อยละ 42.56 รองลงมาเป็ นฝาขวดนา้ พลาสติกและขยะพลาสติก ร้อยละ 13.42 กับ 11.41 ตามลาดับ
ทาให้ทราบว่าพืน้ ที่ที่มีลกั ษณะเป็ นเกาะจะพบขยะจาพวกอวนประมง และเศษเชือกจานวนมาก อาจเป็ นเพราะกิจกรรม
จากการประกอบอาชีพของพืน้ ที่ศกึ ษานี ้ ซึง่ เหมือนกับเกาะสีชงั ที่พบ เชือก และพลาสติกเป็ นขยะที่มีมากที่สดุ
สรุ ปผลการทดลอง
การศึกษาขยะทะเลบริเวณพืน้ ที่เกาะสีชงั จังหวัดชลบุรี พบว่าในช่วงฤดูฝน(ฤดูมรสุม) ขยะทะเลทัง้ หมด 3986
ชิน้ นา้ หนัก 109.77 กิโลกรัม คิดเป็ นความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพืน้ ที่เท่ากับ 66.72 ± 49.75 ชิน้ /100 ตารางเมตร ขยะที่พบ
มากที่สดุ คือ พลาสติก และเศษเชือก รวมกันมากกว่า 80 % ของขยะประเภทอื่น และมีปริมาณขยะทัง้ หมดมากกว่าในช่วง
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ฤดูหนาวมากถึง 6.8 เท่า แสดงให้เห็นว่าฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงของกระแสลม และการประกอบกิจกรรมของคนพืน้ ที่
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บทคัดย่อ
บ่อแอน็อกซิกมีบทบาทในการกาจัดไนโตรเจนของระบบบาบัดนา้ เสีย การกวนผสมในบ่อนีเ้ พื่อป้องกัน การ
ตกตะกอน โดยไม่มีการเติมก๊าซออกซิเจนลงในนา้ เสีย ซึง่ จะทาให้ประสิทธิภาพการกาจัดไนโตรเจนลดลง งานวิจยั นีศ้ กึ ษา
การจาลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณเพื่อศึกษาข้อมูล บ่ อแอน็อกซิก กว้าง 5.0 ม. ยาว 11 ม. สูง 5.0 ม. ระดับนา้ สูง
4.5 ม. โดยใช้โมเดลเครื่องกวนผสมแบบจุ่มใต้นา้ จานวน 1 ตัว ความเร็วรอบ 400 รอบ/นาที เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด
0.30 ม. ตาแหน่งการติดตัง้ สูง 2.5 ม. จากระดับพืน้ และอยูก่ ึ่งกลางความกว้างของบ่อ ติดตัง้ ใบพัดในแนว 90 องศา ห่าง
จากผนังบ่อ 0.5 ม. ผลที่ได้พบว่า ความเร็วต่าสุดและ สูงสุด คือ 0.001และ 8.951 ม./วินาที ค่าความเร็วที่เหมาะสมที่จะ
ทาให้เกิดบริเวณแอน็อกซิก น้อยกว่า 0.3 ม./วินาที พบว่ารอบแนวรัศมีของใบพัดทัง้ แกน X และ Y มีความเร็ว มากกว่า 0.3
ม./วินาที ทาให้บริเวณนีเ้ กิดกระบวนการแอน็อกซิกได้ยากเนื่องจากความเร็วสูงทาให้เกิดการเติมออกซิเจนลงสู่นา้ เสีย
ทัง้ นีบ้ ริเวณที่มีความเร็วต่าสุดอาจเป็ นบริเวณที่เกิดตะกอนสะสมได้
คาสาคัญ: การกวนผสม, การจาลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ, บ่อแอน็อกซิก
Abstract
Anoxic tank play a role in the nitrogen removal of wastewater treatment system. Mixing purpose of this
tank to prevent sedimentation without adding oxygen that causes of reduction efficiency of nitrogen removal.
This research aims to generate and study of CFD Simulation of mixing in anoxic tank dimensions 5.0 m (width),
11 m (length), 5.0 m (height) and 4.5 m water level of swine slaughterhouse wastewater treatment plant.
Boundary conditions of submersible mixer are speed 400 rpm, propeller diameter 0.30 m. Installation location
at 2.5 m of tank height, 2.5 m of tank width, propeller agitating at 90-degree angle, 0.5 m from tank wall. The
simulation results minimum and maximum velocity are 0.001 and 8.951 m/s. Due to velocity of an anoxic zone
should be less than 0.3 m/s. So, the velocity greater than 0.3 m/s anoxic process do not occurs caused by
oxygen dissolved in wastewater while minimum velocity is should be sludge accumulation.
Keywords: Anoxic Tank, CFD Simulation, Mixing
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คานา
กระบวนการแอน็อกซิกในระบบบาบัดนา้ เสียมีบทบาทสาคัญในการกาจัดไนโตรเจนที่มีอยู่ในนา้ เสีย โดยการ
เกิ ดปฏิกิริยา Denitrification ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ทาให้ไนเตรตถูกเปลี่ยนด้วยกระบวนการทางชีวภาพเป็ นก๊าซ
ไนโตรเจน ปลดปล่อยสู่บรรยากาศ (สุเทพ, 2552) การออกแบบบ่อแอน็ อกซิกให้มีสภาวะที่เหมาะสมให้เกิดปฏิกิ ริยา
Denitrification นัน้ ค่าออกซิเจนละลายนา้ ควรน้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยค่าที่เหมาะสมในการเดินระบบนีอ้ ยู่ที่
ระหว่าง 0.2–0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากค่าออกซิเจนละลายนา้ ซึ่งเป็ นปั จจัยหรือข้อจากัดที่เป็ นตัวกาหนดการทางาน
ของบ่อแอนอกซิกแล้ว การกวนผสมของนา้ เสีย (Mixing) เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ในการควบคุมประสิทธิภาพของบ่อแอน็อกซิก
โดยวัตถุประสงค์หลักคือ ป้องกันการตกตะกอนของของแข็ง โดยไม่มีการเติมก๊าซออกซิเจนลงในนา้ เสีย (James, 2014)
ทาให้การควบคุมการทางานของเครือ่ งกวนผสมมีบทบาทสาคัญในการควบคุมระบบ
การกวนผสมในระบบบาบัดนา้ เสียที่นิยมมี 3 วิธี คือ การกวนผสมโดยใช้เครือ่ งมือกล การกวนผสมโดยใช้วิธีการ
สูบนา้ เสียภายในถังปฏิกิริยาให้เกิดการหมุนเวียน และ การกวนผสมโดยการนาก๊าซที่เกิดขึน้ จากการบาบัดนา้ เสียในถัง
ปฏิกิรยิ ามาใช้ในการกวนผสม สาหรับการกวนผสมในบ่อแอน็อกซิกนิยมใช้ การกวนผสมโดยใช้เครือ่ งมือกล (Mechanical
Mixers) โดยอาศัยใบพัดในการกวนผสมนา้ เสียให้เป็ นเนือ้ เดียวกัน ซึ่งเครื่องกวนผสมชนิดนี ผ้ ลิตออกมาสูท่ อ้ งตลาดอย่าง
หลากหลาย ทัง้ ขนาดและรู ปแบบของใบพัด สามารถเลือกตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่ต่างกันออกไปได้ (สันทัด,
2552)
ในการออกแบบระบบบาบัดนา้ เสีย การเลือกใช้เครือ่ งกวนผสม มีความสาคัญ และทาให้ประสิทธิภาพของการ
บาบัดสูงขึน้ การเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบ และเลือกใช้เครือ่ งกวนผสม สามารถนาการศึกษาด้านพลศาสตร์ของไหล
(Computation Fluid Dynamic: CFD) ด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ซงึ่ อาศัยความสามารถของคอมพิวเตอร์ชว่ ยในการคานวณ
โดยใช้วิธีไฟไนต์อิลเิ มนต์ (Finite Element Method) มาใช้ในการสร้างแบบจาลองการทางานก่อนการนาไปใช้ในระบบจริง
ได้
เนื่องจาก CFD เป็ นการนาความรู ท้ างด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ในการแก้ไขปั ญหา การ
ออกแบบด้านสิ่งแวดล้อมได้สะดวกและรวดเร็วมากขึน้ ซึ่งในบางครัง้ การทดลองในห้องปฏิบตั ิการไม่สามารถที่จะแก้ ไข
ปั ญหาได้เนื่องจากจะต้องมีการจัดเตรียมเครือ่ งมือและอุปกรณ์เป็ นอย่างมาก (ปราโมทย์, 2559) โดย CFD สามารถทาให้
มองเห็นการเคลื่อนที่ ของของไหลในสภาวะหนึ่งและสามารถทานาย ความเร็ว หรือ ทิศทาง ได้อย่างแม่นยา ขึน้ และจะ
นาไปสูก่ ารออกแบบที่ถกู ต้องและประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทัง้ การนาไปปรับปรุงระบบที่มีอยูใ่ ห้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ด้วย
ในงานวิจยั ของ Elshaw et al. (2018) เปรียบเทียบผลการสร้างแบบจาลอง 3 มิติ โดยใช้พลศาสตร์ของไหลเชิง
คานวณ (CFD) ในการวิเคราะห์หาตาแหน่งและระยะเวลาการทางานที่เหมาะสมสาหรับเครื่องกวนผสม ในบ่อแอน็อกซิก
3 บ่อ ในโรงบาบัดนา้ เสียภาคเหนือรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย จากผลการวิจยั มีการปรับปรุ งการวางตาแหน่ง
เครื่องกวนผสม ในตาแหน่งที่เหมาะสมจากการใช้โปรแกรม CFD วิเคราะห์ เพิ่มความเร็วการไหลเฉลี่ยด้วยระยะเวลาที่
ลดลง การศึกษาและการเพิ่มประสิทธิภาพของเครือ่ งกวนผสมจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์ในการสร้าง และศึกษาการจาลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณของการกวนผสมในบ่อ
แอน็อกซิกของระบบบาบัดนา้ เสียโรงงานชาแหละและแปรรู ปสุกร ขนาด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลใน
การควบคุมและปรับปรุงการทางานของเครือ่ งกวนผสมที่ใช้ในการเดินระบบของแอน็อกซิกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
อุปกรณ์และวิธีการ
การเขียนแบบและการจาลอง ของโปรแกรม SolidWorks มีขนั้ ตอนดังนี ้
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1. การ Sketch Drawing 2.สร้างโมเดลให้เป็ น 3D Part Module 3.ประกอบชิน้ ส่วนเข้าด้วยกัน Assembly
Module 4.กาหนดเงื่อนไข ขอบเขต 5.การจาลองการไหล CFD Computation Fluid Dynamics วิเคราะห์การกวนผสมใน
บ่อ Anoxic ใช้คาสั่ง Flow Simulation ด้วยโปรแกรม SolidWorks 2020 ดังแสดงใน Fig.1 (ปราโมทย์ และคณะ, 2552)

1.Sketch Drawing

1.Pre-Processing

2. Part Module

3. Assembly Module

2. Analysis

3.Pos-Processing

4.defineboundary
conditions

5.CFD
Flow Simulation

Fig.1 Design and flow simulation sequence
สมมติฐานที่ใช้ในการจาลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณนี ้ นา้ เสียมีลกั ษณะการไหลแบบปั่ นป่ วน (Turbulent
Flow) และความเร็ว จะขึน้ อยูก่ บั ความเร็วรอบและขนาดของใบพัด ตามสมการ (Tchobanoglous, et al. 2003)
ความเร็วเกร์เดียนท์ (Velocity gradient) G หมายถึง ความปั่ นป่ วนของนา้ ซึง่ นา้ ในถังกวนจะต้องมีระดับความ
ปั่ นป่ วนสูง การคานวณค่า G ตาม Equation 1:
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𝐺 = (𝜇𝑉 )0.5
𝑃

(1)
โดย G คือ ระดับความปั่ นป่ วน (𝑠 −1) , P คือ พลังงานสร้างความปั่ นป่ วน (lb.s/f𝑡 2 ) , 𝜇 คือ ความหนืดของนา้ (lb.s/f𝑡 2 )
และ V คือ ปริมาตรในถัง (f𝑡 3 )
เมื่ อ พิ จ ารณาพลศาสตร์ข องไหลตัว แปรไร้มิ ติ ที่ อ ธิ บ ายลัก ษณะการไหลของของไหล คื อ ตัว เลขเรย์โ น
(Reynoldnumeber. Re) เป็ นตัวเลขที่บอกถึงลักษณะการไหลของของไหลที่เปลี่ยนจากลักษณะการไหลแบบราบเรียบ
(Laminar Flow) ไปเป็ นลักษณะการไหลแบบปั่ นป่ วน (Turbulent Flow) สาหรับนิยาม Re ของการไหลภายในถังกวนผสม
อธิบายได้ดงั นี ้ (Equation 2):
Re = 𝑁𝑑2 /𝑣
(2)
โดย N คือ ความเร็วรอบการหมุน่ ของใบพัด (rps) และ d คือเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด (m)
ข้อจากัดในการศึกษาแบบจาลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณนี ้ จาเป็ นต้องได้รายละเอียดและข้อมูลครบทุก
ตาแหน่ง ในขอบเขตทัง้ หมดที่สนใจ เพื่อผลการจาลองที่ถกู ต้องแม่นยา (ปราโมทย์, 2559)
ในงานวิจยั นีศ้ กึ ษาแบบจาลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ ในบ่อแอนน็อกซิก ซึง่ บ่อนี ้ ออกแบบให้กาจัด
ไนโตรเจนในนา้ เสียของระบบบาบัดนา้ เสียโรงงานชาแหละและแปรรูปสุกร ขนาด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ที่ปริมาณ
186 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้เหลือ 18.60 มิลลิกรัมต่อลิตร จากประสิทธิภาพที่ตอ้ งการกาจัดไนโตรเจน ทาให้ออกแบบบ่อนี ้
กว้าง เมตร ยาว 11 เมตร สูง 5.0 เมตร ระดับนา้ สูง 4.5 เมตร ตามขนาดจริง (true scale)

Fig. 2 Anoxic tank dimension
เครือ่ งกวนผสมแบบจุ่มใต้นา้ (Submersible mixer) ใช้ในบ่อแอนน็อกซิก จานวน 1 ตัว มอเตอร์มีกาลัง 1.5
กิโลวัตต์ ความเร็วรอบ 400 รอบต่อนาที (Papp and Karches, 2018) เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด 0.30 เมตร ความยาว
0.46 เมตร ดังแสดงใน Fig.3

Fig. 3 Submersible mixer dimension
ตาแหน่งการติดตัง้ เครือ่ งกวนผสมแบบจุ่มใต้นา้ ในบ่อแอนน็อกซิก ความสูง 2.5 เมตร จากระดับพืน้ บ่อ และห่าง
จากความกว้างของบ่อ 2.5 เมตร ติดตัง้ ใบพัดในแนว 90 องศา ใบพัดห่างจากผนังบ่อ 0.5 เมตร ดังแสดงใน Fig.4

Fig. 4 Submersible mixer installation position
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ความหนืดของนา้ ที่ใช้ในการศึกษา คือ 1.0 มิลลิปาสกาลวินาที (Tian et al, 2012; Elshaw et al, 2018) ที่
อุณหภูมิ 25 °C และความดันที่ 1 ความดันบรรยากาศ
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
งานวิจยั นีม้ ีจดุ มุง่ หมายในการสร้าง และศึกษาการจาลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณของการกวนผสมในบ่อ
แอน็อกซิก ของระบบบาบัดนา้ เสียโรงงานชาแหละและแปรรู ปสุกร ขนาด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งอยู่ในระยะ
ก่อสร้างและติดตัง้ อุปกรณ์ เพื่อเดินระบบ โดยเงื่อนไขของเครือ่ งกวนผสมแบบจุ่มใต้นา้ (Submersible mixer)ที่ ใช้นนั้ เป็ น
อุปกรณ์ที่จะทาการติดตัง้ จริงในบ่อแอน็อกซิ ก ผลการศึกษาพบว่า ความเร็วในแนวแกน Y ของบ่อแอน็อกซิก ที่ถกู กระทา
จากการหมุนของใบพัดแบบซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ที่ความเร็วรอบ 400 รอบต่อนาที มีความเร็วที่ผิวนา้ คือ
0.003–0.597 เมตรต่อวินาที ความลึก 1.5 เมตร จากผิวนา้ ความเร็วเพิ่มขึน้ ช่วงกลางบ่อ ความเร็วอยู่ในช่วง คือ 0.014–
0.590 เมตรต่อวินาที โดยลดลงบริเวณขอบบ่อ สาหรับตาแหน่งติดตัง้ เครื่องกวนผสมแบบจุ่มใต้นา้ พบว่า มีความเร็ว อยู่
ในช่วง 0.013–8.951 เมตรต่อวินาที โดยบริเวณใบพัดที่มีความปั่ นป่ วนสูง จะมีความเร็วสูงที่สดุ ในบ่อ 8.951 เมตรต่อ
วินาที และความเร็วจะลดลงตามระยะห่างจากจุดติดตัง้ สาหรับความลึก 3.0 เมตร ความเร็ว 0.009–1.232 เมตรต่อวินาที
และความลึก 4.5 เมตร ความเร็วลดน้อยลง แต่ก็อยู่ในช่วง 0.003– 0.592 เมตรต่อวินาที ค่าความเร็วของการไหลใน
ระนาบต่างๆ ตามแนวแกน Y แสดงดัง Fig. 5
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

Fig. 5 Fluid velocity field Y axis cut plot in trimetric perspective (A) Water level (B) 1.5 m depth (C) 2.0 m depth
(Submersible mixer position) (D) 3.0 m depth (E) 4.5 m depth and (F) Y axis cut plot
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ความเร็วในแนวแกน X ของบ่อแอน็อกซิก พบว่าบริเวณขอบบ่อด้านหลังจุดติดตัง้ เครื่องกวนผสมแบบจุ่มใต้
นา้ มีความเร็ว ในช่วง 0.001–1.609 เมตรต่อวินาที โดยความเร็วต่าสุดจะอยูบ่ ริเวณนี ้ โดยความเร็วจะลดลงตามระยะห่าง
จากจุดติดตัง้ ในส่วนของตาแหน่งใบพัดมีความเร็วระหว่าง 0.008–4.456 เมตรต่อวินาที และมีความเร็วลดลงตามรัศมี
ของใบพัด ระยะ 3.6 เมตร และ 7.2 เมตร จากตาแหน่งใบพัด มีความเร็ว 0.300–1.183 เมตรต่อวินาที ตามแนวรัศมีของ
ใบพัด สาหรับระยะ 11 เมตร ซึ่งเป็ นระยะที่ไกลที่สดุ จากใบพัด พบว่ามีความเร็ว 0.05–0.609 เมตรต่อวินาที กระจายเป็ น
วงกว้าง เนื่องมาจากความเร็วของนา้ ที่เกิดจากใบพัดในแนวระนาบชนขอบบ่อทาให้บริเวณนีม้ ีความเร็วบริเวณนีเ้ พิ่มมาก
ขึน้ ค่าความเร็วของการไหลในระนาบต่างๆ ตามแนวแกน X แสดงดัง Fig. 6
(A)

(B)

(D)

(E)

(C)

(F)

Fig. 6 Fluid velocity field X axis cut plot in trimetric perspective (A) Backside the propeller (B) The propeller
(Submersible mixer position) (C) 3.6 m from the propeller (D) 7.2 m from the propeller (E) 11.0 m from the
propeller and (F) X axis cut plot
การจาลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ พบว่า ค่าความเร็วสูงสุด คือ 8.951 เมตรต่อวินาที และความเร็วต่าสุด
คือ 0.001 เมตรต่อวินาที แสดงดัง Fig. 7
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(A)

(B)

Fig. 7 (A) Minimum and (B) maximum velocity cut plot in trimetric perspective
จากการทดลองพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ Papp and Karches (2018) ศึกษาประสิทธิ ภาพเครื่องกวน
ผสมเชิงกลในบ่อแอน็อกซิก พบว่าประสิทธิภาพการผสมขึน้ อยูก่ บั กาลังผสม ขนาดอุปกรณ์และความเร็วในการหมุน ทาให้
รัศมีรอบใบพัดมีความเร็วสูง นอกจากนีย้ งั สอดคลองกับผลการทดลองของ Elshaw et al. (2018) ซึ่งวิเคราะห์พลศาสตร์
ของไหลเชิงคานวณ (CFD) เพื่อหาตาแหน่งและระยะเวลาการทางานที่เหมาะสมสาหรับเครื่องกวนผสม พบค่าความเร็วที่
เหมาะสมที่จะทาให้เกิดบริเวณแอน็อกซิก ควรน้อยกว่า 0.3 เมตรต่อวินาที
ผลการทดลองนี ใ้ ช้ข นาดจริง ของบ่อ แอน็ อกซิก ในระบบบาบัด ใช้ค วามหนื ด ของน า้ ในการกาหนดเงื่ อนไข
แบบจาลอง หากใช้ความหนืดของนา้ เสียจริง จะต้องเพิ่มความเร็วรอบ หรือกาลังของมอเตอร์ หรือขนาดของใบพัด เพื่อให้
ได้ผลเช่นเดียวกับการทดลองนี ้
การจาลองในการศึกษานี ้ สามารถประยุก ต์ใช้ในบ่อขนาดต่างๆ ที่ตอ้ งใช้การกวนผสม เนื่องจากสามารถจาลอง
การไหลจริงที่มีความซับซ้อนได้ เช่น สามารถจาลองการไหลแบบปั่ นป่ วนหรือการไหลที่มีความเร็ว และความดันสูง ทัง้ นี ้
ต้องมีการกาหนดเงื่อนไข ขอบเขตในการศึกษา รวมทัง้ ค่าคงที่อื่น เพื่อความแม่นยา และครอบคลุม ขอบเขตของการศึกษา
สรุ ป
ความเร็วที่เกิดขึน้ จากศึกษาการจาลองพลศาสตร์ของไหลเชิ งคานวณของการกวนผสมในบ่อ แอน็อกซิกนัน้
พบว่า ค่าความเร็วสูงสุด คือ 8.951 เมตรต่อวินาที และความเร็วต่าสุด คือ 0.001 เมตรต่อวินาที โดยความเร็วที่ มากกว่า
0.3 เมตรต่อวินาที จะอยู่รอบแนวรัศมีของใบพัด ทัง้ แกน X และ Y ทาให้บริเวณนี ก้ ระบวนการแอน็อกซิก เกิ ดได้ยาก
เนื่องจากความเร็วสูงทาให้เป็ นการเติมออกซิเจนลงสูน่ า้ เสีย นอกจากนีบ้ ริเวณที่มีความเร็วต่าสุด อาจเป็ นบริเวณที่เกิด
ตะกอนสะสมได้
การศึกษานีจ้ ะใช้เป็ นข้อมูลในการควบคุมและปรับปรุ งการทางานของเครื่องกวนผสม โดยจะมีการศึกษา
แบบจาลองในขอบเขตที่ต่างกันออกไป เช่น การปรับลดความเร็วรอบ,การปรับขนาดของบ่อแอน็อกซิก,รวมทัง้ ตาแหน่ง
การติดตัง้ เครือ่ งกวนผสม เพื่อให้ได้คา่ ความเร็วที่เหมาะสมในการเดินระบบแอน็อกซิกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
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ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ได้ งานวิจยั นีไ้ ด้ทาการศึกษาผลของรังสี UV ต่อการเสื่อมสภาพของพลาสติก
ชนิด LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene) ในสภาวะแห้งเป็ นระยะเวลา 6 เดือน โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างทางเคมีดว้ ยเทคนิคการวิเคราะห์ SEM และ FTIR-ATR ตามลาดับ ผลจากการศึกษา
พบว่า แสงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้พลาสติกชนิด LLDPE เกิดการเสื่อมสภาพ โดยส่งผลให้ลกั ษณะทางกายภาพและทาง
เคมีเกิ ดการเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ความเงาของพืน้ ผิวพลาสติกลดลงเรื่อย ๆ จนมีลกั ษณะคล้ายกับการเปลี่ยนสี
(Discoloration) จากใสไม่มีสีเปลี่ยนเป็ นสีขาวขุ่น อีกทัง้ พบรอยแตกขนาดเล็กเกิดขึน้ นอกจากนีม้ ีการปรากฏหมู่ฟังก์ชนั
ของ O-H stretching, C=O stretching และ C-O stretching ซึง่ แสดงถึงการเกิดปฏิกิรยิ า photo-oxidation
คาสาคัญ: การเสือ่ มสภาพ, ปฏิกิรยิ าโฟโตออกซิเดชัน, พอลิเอทิลนี , ไมโครพลาสติก
Abstract
Plastic products are widely used, e.g., plastic bags and other plastic packaging. Plastic garbage
remains in the environment can be degraded, break to small pieces, and become finally microplastics. This
could be a potential risk to human and animal health. In this study, the degradation of LLDPE (Linear LowDensity Polyethylene) plastic bag samples exposed to UV radiation in dry environment were observed for a
period of 6 months. Changes in physical property and chemical structure were also examined using SEM and
FTIR-ATR analysis, respectively. The experimental results showed that UV irradiation was responsible for the
degradation, thus affected changes in physical and chemical properties of plastic samples. Sample surface
turned from clear and glossy into murky and matt, discoloration can be observed. Small cracks can be seen on
SEM images. Additionally, FTIR spectra showed a formation of new functional groups, which was a sign of
photo-oxidation degradation, these were namely O-H stretching, C=O stretching, and C-O stretching.
Keywords: Degradation, Microplastics, Photo-oxidation, Polyethylene
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คานา
ในปั จจุบนั ไมโครพลาสติก (เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 5 mm) เป็ นปั ญหาใหญ่ที่ลกุ ลามไปทั่วโลก โดยไมโครพ
ลาสติกถูกพบว่ามีการปะปนอยู่ในสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ (Andrady, 2011; Aslam et al., 2020; Bissen and
Chawchai, 2020) เนื่องจากปั จจัยต่าง ๆ ในธรรมชาติ อาทิ ความร้อน (Thermal degradation) แรงเชิงกล (Mechanical
degradation) แสง (Photo-oxidation degradation) และ กระบวนการทางชีวภาพ (Biodegradation) ส่งผลให้พลาสติก
เกิดการเสือ่ มภาพจนมีขนาดเล็กปริมาณมาก (Fragmentation) (Singh and Sharma 2008) นอกจากนีไ้ มโครพลาสติกยัง
ถูกพบว่ามีการสะสมอยูภ่ ายในร่างกายของมนุษย์ และสัตว์ (Talsness et al., 2009) โดยไมโครพลาสติกส่วนใหญ่ที่พบใน
ธรรมชาติได้แก่ Polyethylene (PE) และ Polypropylene (PP) ตามลาดับ (Fotopoulou et al., 2012; Wang et al., 2020)
PE เป็ นพลาสติกที่มีความหลากหลายทางโครงสร้าง สามารถแบ่งย่อยได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ HDPE (High
Density Polyethylene) LDPE (Low Density Polyethylene) และ LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene) โดย
ผลิตภัณฑ์แบบใช้ครัง้ เดียวทิง้ (Single-use plastic) จานวนมากผลิตจากพลาสติก PE เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับอาหารและ
ถุงหิว้ พลาสติก (Europe, 2019) สาเหตุหลักที่ PE ได้รบั ความนิยมมาก เนื่องจากมีราคาถูก และสามารถเติมสารเติมแต่ง
เพื่อปรับคุณสมบัติให้เหมาะสาหรับการใช้งานในรู ปแบบต่าง ๆ ได้หลากหลาย ซึ่งคุณสมบัติท่วั ไป PE ไม่สามารถดูดซับ
แสงได้ เนื่องจากภายในสายโซ่ (Polymer chain) ประกอบด้วยคาร์บอนอะตอมต่อกันเป็ นสายโซ่ยาว (Carbon-Carbon
backbone) ซึ่งไม่มีโครงสร้างทางเคมีของพันธะคูท่ ี่ไม่อิ่มตัว (Chromophore) แต่อย่างไรก็ตามระหว่างกระบวนการผลิต
อาจมีสงิ่ เจือปนภายนอก (External Impurity) จานวนเล็กน้อยหรือความผิดปกติทางโครงสร้างส่งผลให้ PE สามารถดูดซับ
แสง UV ได้ (Gewert et al., 2015)
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของแสง UV ในสภาวะแบบแห้ง ที่มีต่อการเสื่อมสภาพของพลาสติกชนิด
LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene) โดยทาการศึกษาลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างทางเคมีที่เปลีย่ นแปลง
หลังเกิดการเสือ่ มสภาพของพลาสติกตลอดระยะเวลา 6 เดือน
อุปกรณ์และวิธีการ
ตัวอย่างและการเตรียมสภาวะการทดสอบ
พลาสติกที่นามาทดสอบนามาจาก ถุงพลาสติกใสชนิด LLDPE ถูกนามาตัดเป็ นสี่เหลี่ยมจัตรุ สั ขนาด 1 × 1 cm
โดย แผ่นพลาสติกที่เตรียมเรียบร้อยแล้วถูกวางไว้ในจานแก้ว (Petri dish glass) จานวน 40 ชิน้ ต่อจาน โดยวางจานแก้วที่
ถูกเตรียมสาเร็จแล้ว 1 จานต่อ 1 สภาวะ (สภาวะที่มีแสงและสภาวะที่ไม่มีแสง) ลักษณะเครื่องจาลองสภาวะแบบแห้งถูก
สร้างขึน้ เองโดยใช้ตน้ แบบจากงานวิจยั ของ (Cai et al., 2018) ขนาด 60 × 30 × 10 cm (ย × ก × ส) ทาจากวัสดุชนิดส
เตนเลส (Stainless) (Fig. 1) โดยในส่วนของสภาวะมีแสง (with UV condition) ทาการติดตัง้ หลอดไฟชนิด UVA-340
จานวน 2 หลอด เทอร์โมมิเตอร์ และพัดลมเพื่อระบายความร้อน ระยะเวลาในการทดลอง 6 เดือน ตลอดการทดลอง
ภายใต้สภาวะมีแสง ทาการควบคุมให้มีความเข้มแสงอยูร่ ะหว่าง 94 - 134 μW/cm2 ทาการควบคุมอุณหภูมิภายในสภาวะ
มีแสงให้อยูใ่ นช่วงประมาณ 30 – 37 ºC และอุณหภูมิภายในสภาวะไม่มีแสงให้อยูใ่ นช่วงประมาณ 30 – 35 º
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Fig. 1 Reactor
เทคนิคการวิเคราะห์
สาหรับการวิเคราะห์พลาสติก LLDPE ได้แก่ เทคนิค Scanning electron microscopy: SEM (รุน่ FEI จากบริษัท
Quanta ) โดยก าลัง ขยายที่ ใ ช้ คื อ 1000x และเทคนิ ค Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy โหมดการ
ทดสอบ attenuated total reflectance: ATR รุน่ Alpha-E บริษัท Bruker
โดยชิน้ พลาสติก LLDPE ก่อนนามาวิเคราะห์จะถูกเก็บตัวอย่าง 2 ชิน้ ในแต่ละสภาวะ ทุกๆ 2 เดือน (เดือนที่ 0, 2,
4 และ 6) เพื่อนามาทดสอบ 1 ชิน้ ต่อ 1 เทคนิคการวิเคราะห์ ซึ่งชิน้ พลาสติกที่ถกู เก็บเพื่อรอนาไปวิเคราะห์จะบรรจุอยูใ่ น
กระดาษฟอยล์เพื่อป้องกันการทาปฏิกิรยิ ากับสภาวะภายนอก
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพ
ลักษณะพืน้ ผิวของพลาสติกใส LLDPE เมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าก่อนนาไปทดสอบ (pristine LLDPE) พบว่า
ลักษณะพืน้ ผิวค่อนข้างเรียบและมีความเงาสูง (Fig. 2A) หลังจากชิน้ พลาสติกผ่านการทดสอบภายใต้สภาวะมีแสง (With
UV condition) ระยะเวลา 2 เดือน พบว่าพลาสติกไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ 0 และเมื่อระยะเวลาในการ
ทดสอบเพิ่มขึน้ ปรากฎว่าความเงาของพืน้ ผิวพลาสติกค่อยๆ ลดลงจนมีลกั ษณะคล้ายกับการเปลี่ยนสี (Discoloration)
จากใสไม่มีสีเป็ นสีขาวขุ่นในเดือนที่ 4 และ 6 ตามลาดับ (Fig. 2B) ในทางตรงกันข้ามชิน้ พลาสติกภายใต้สภาวะไม่มีแสง
(Without UV condition) เดือนที่ 2, 4 และ 6 (Fig. 2B) ไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า กล่าวคือ
ชิน้ พลาสติกยังคงมีลกั ษณะใสไม่มีสี นอกจากนีข้ นาดและรู ปร่างยังคงมีลกั ษณะเช่นเดิมเมื่อเปรียบเทียบกั บพลาสติกที่ยงั
ไม่ผา่ นการทดสอบ (เดือน 0)
ทัง้ นีล้ กั ษณะทางกายภาพของพืน้ ผิวพลาสติกที่เปลี่ยนแปลงไปหลังสัมผัสกับแสง ได้แก่ การเปลี่ยนไปของสี
(Discoloration) และความเงา (Gloss) ของผิ ว พลาสติ ก ลดลง ลัก ษณะเหล่า นี ล้ ้ว นเป็ น สัญ ลัก ษณ์ที่ แ สดงถึ ง การ
เสื่อ มสภาพ (Degradation) ของพลาสติ ก (Feldman, 2002; Sait et al., 2021) ซึ่ง การเสื่อ มสภาพของพลาสติ ก ชนิ ด
LLDPE จะเกิดขึน้ หลังสารเติมแต่ง (Additive) ที่ใส่เข้ามาระหว่างกระบวนการผลิตหมดลง (Gewert et al., 2015)
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With UV condition

(B)
Without UV condition

Fig. 2 Appearance of LLDPE plastic bag: a) pristine LLDPE b) weathered LLDPE after 6 months
การวิเคราะห์ลกั ษณะสัณฐานวิทยา
จาก Fig. 3 แสดงลัก ษณะสัณ ฐานวิ ท ยาของพลาสติ ก ชนิ ด LLDPE ก่ อ นน ามาผ่า นการทดสอบ (Pristine
LLDPE) พบว่า พืน้ ผิวมีลกั ษณะเรียบ (Smooth) และมีความเป็ นเนือ้ เดียวกัน (Homogeneous) ซึ่งค่อนข้างแตกต่างกับ
พืน้ ผิวของ LLDPE หลังผ่านการทดสอบภายใต้สภาวะมีแสง (Fig. 3) โดยพบว่าพืน้ ผิวของพลาสติกหลังสัมผัสแสงเป็ น
ระยะเวลา 2 เดือน มีลกั ษณะขรุ ขระ (Rough) เพียงเล็กน้อยและเมื่อระยะเวลาการทดสอบเพิ่มขึน้ ในเดือนที่ 4 และ 6
ปรากฏรอยแตกขนาดเล็ก (Early degradation site) ขึน้ โดยผลที่ได้ต่างกับงานวิจัยก่อนหน้า (Cai et al., 2018) ที่ทา
ศึกษาเม็ดพลาสติก LDPE (Low density polyethylene) ภายใต้สภาวะแบบแห้ง โดยพบว่าเมื่อ LDPE สัมผัสแสงครบ 1
เดือนจะเกิดการแตกออกแบบเกล็ด (Flakes) ขึน้ และเมื่อระยะเวลาการทดสอบเพิ่มขึ น้ เป็ น 2 และ 3 เดือน ตามลาดับ
ปรากฏพืน้ ผิวที่แสดงถึงการเสื่อมสภาพอย่างรุ นแรงหลังเกิดปฏิกิริยา Oxidation (Granular Oxidation) เมื่อเปรียบเทียบ
กันระหว่าง LLDPE และ LDPE พบว่า LLDPE มีลกั ษณะที่ทนต่อการเสือ่ มสภาพจากแสงมากกว่า เนื่องจากพลาสติกทัง้ 2
ชนิดมีความสามารถในการซึมผ่านของออกซิเจนที่แตกต่างกัน ส่งผลให้อตั ราเร็วในการเสื่อมสภาพไม่เท่ากันแม้ว่าจะมี
โครงสร้างทางเคมีที่คล้ายคลึงกัน โดยพลาสติกที่มีความสามารถในการซึมผ่านของออกซิเจนต่า พืน้ ที่ผิวของพลาสติกใน
การเกิดปฏิกิริยาการเสื่อมสภาพมีนอ้ ยนาไปสูก่ ารเสื่อมสภาพที่ คอ่ นข้างช้ากว่าพลาสติกที่ยอมให้ออกซิเจนซึมผ่านเข้าไป
ในพืน้ ผิวได้โดยง่าย (Feldman, 2002) รอยแตกขนาดเล็กที่ปรากฎขึน้ (Fig. 3) แสดงถึงตาแหน่งของพืน้ ผิวที่อ่อนแอ
เนื่ อ งจากการเติ ม สารเติ ม แต่ ง (Additive) เข้า ไปส่ ง ผลให้พื ้น ผิ ว บริ เ วณนั้น ค่ อ นข้า งว่ อ งไวต่ อ การเสื่ อ มสภ าพ
(Degradation) (Cooper and Corcoran, 2010) นอกจากนีค้ วามขรุขระและรอยแตกที่ปรากฏบนพืน้ ผิวของพลาสติกหลัง
สัม ผัสแสงถื อ เป็ น ลัก ษณะเด่น ที่ แ สดงถึง การเสื่อ มสภาพของพลาสติ ก ที่ เกิ ดจากปฏิ กิริย าโฟโตออกซิเ ดชัน (Photooxidation degradation) (Feldman, 2002)
ในทางกลับกันพืน้ ผิวของ LLDPE หลังผ่านการทดสอบภายใต้สภาวะไม่มีแสง (Without UV Condition) พบว่า
ลักษณะพืน้ ยังคงเรียบและเป็ นเนือ้ เดียวกันไม่แตกต่างจาก LLDPE ก่อนนามาทดสอบ (0 month) เนื่องจากในสภาวะไม่มี
แสงปฏิ กิ ริ ย าส าคัญ ที่ เ ร่ ง ให้พ ลาสติ ก เกิ ด การเสื่ อ มสภาพในสภาวะแห้ง มี เ พี ย งปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชัน (Oxidative
degradation) (Wang et al., 2016) ซึ่งเป็ นปฏิกิริยาที่อตั ราการดาเนินไปของปฏิกิริยา (Rate of Reaction) ค่อนข้างต่าที่
อุณหภูมิระดับปานกลาง (Rabek, 1975)
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Fig. 3 SEM images of pristine and weathered LLDPE plastic bag in dry environment.
การวิเคราะห์โครงสร้างและหมู่ฟงั ก์ชนั ทางเคมีของพลาสติก
สาหรับการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีถงุ พลาสติกใสประเภท LLDPE พบว่าก่อนทดสอบ (Fig. 4A) ปรากฏหมู่
ฟั งก์ชนั พืน้ ฐาน (Native peaks) ทีต่ าแหน่ง 2914, 1464 และ 721 cm-1 ซึง่ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ก่อนหน้า (Cai et
al., 2018) นอกจากนีย้ งั ปรากฏหมู่ฟังก์ชนั เพิ่มเติมที่ตาแหน่ง 3360 และ 1640 cm-1 ซึ่งแสดงถึงสารเติมแต่ง (Additive)
ที่ใส่เข้ามาเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานสาหรับงานกลางแจ้ง (Outdoor Lifetime) (Feldman, 2002) โดยสารเติมแต่งที่ใช้คาด
ว่าเป็ นสารเติมแต่งประเภทสารต้านอนุมลู อิสระ (Antioxidant) และ สารเพิ่มความคงตัวต่อแสง (UV stabilizer) (Song et
al., 2017) จาก Fig. 4A แสดงลักษณะโครงสร้างเคมีที่เปลีย่ นแปลงไปของ LLDPE หลังสัมผัสแสงพบว่าเมื่อระยะเวลาการ
สัมผัสแสงครบ 2, 4 และ 6 เดือน ปรากฏหมู่ฟังก์ชันใหม่ขึน้ ที่ตาแหน่ง 1711 cm-1 (C=O stretching) และ 1105 cm-1
(C-O stretching) อีกทัง้ ในเดือนที่ 6 จะปรากฏหมูฟ่ ั งก์ชนั ใหม่เพิ่มที่ตาแหน่ง 3399 cm-1 (O-H stretching) โดยหมูฟ่ ั งก์ชนั
ใหม่เหล่านีล้ ว้ นเป็ นลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงการเกิดปฏิกิริยาโฟโตออกซิเดชัน (Photo-oxidation) (Zbyszewski and
Corcoran, 2011) นอกจากนีจ้ าก Fig. 4A ยังพบว่าความเข้มพีกของหมูฟ่ ั งก์ชนั พืน้ ฐาน (Native peaks) จะค่อย ๆ ลดลง
เมื่อระยะเวลาการสัมผัสแสงเพิ่มขึน้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบทางเคมีเกิดการเปลี่ยนแปลงไปหลังพลาสติกเริม่ เกิด
การเสือ่ มสภาพ (Degrade) (Da Costa et al., 2018)
ในทางกลับกันสาหรับสภาวะไม่มีแสง (Without Condition) ปฏิกิริยาที่ยงั คงเกิดขึน้ มีเพียงปฏิกิริยาออกซิเดชัน
(Oxidative degradation) (Wang et al., 2016) ซึ่งเป็ นปฏิกิริยาที่อตั ราการดาเนินไปของปฏิกิริยา (Rate of Reaction)
ค่อนข้างต่าในอุณหภูมิระดับปานกลาง (Rabek, 1975) ส่งผลให้ไม่ปรากฎหมูฟ่ ั งก์ชนั ใหม่ในเดือนที่ 2, 4 และ 6 (Fig. 5B)
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (Tang et al., 2019)
นอกจากนี พ้ ลาสติ ก ชนิ ด LLDPE เป็ น พอลิเ มอร์ที่ สายโซ่ห ลัก ประกอบด้ว ยคาร์บ อนต่อ กัน เป็ น สายโซ่ย าว
(Carbon-Carbon backbone) ซึ่ง ส่ง ผลให้พ ลาสติ ก มี ค วามว่อ งไวต่อ การเสื่อ มสภาพด้ว ยแสง (UV irradiation) โดย
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Reference
2 months
4 months
6 months

(A)

C=O

-OH

3500

2500

Absorbance Unit

Absorbance Unit

ปฏิกิริยา Photo-oxidation degradation เกิดขึน้ 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ (1) เมื่อแสงสัมผัสกับพลาสติก พลังงานแสงทาให้เกิด
การแตกของพันธะ C-H และ C-C ในสายโซ่ ด้วยเหตุนที ้ าให้เกิดเป็ นอนุมลู อิสระ (Free Radical) (2)ภายในโครงสร้างซึง่ มี
ความว่องไวต่อการทาปฏิกิริยากับออกซิเจน (Oxygen) ในบรรยากาศเนื่องจากอนุมู ลอิสระที่เกิ ดขึน้ นาไปสู่การเกิด
Autooxidation ทาให้เกิดการขาดออกของสายโซ่ (Chain scission) หรือการเชื่อมขวางขึน้ (Crosslinking) และสุดท้ายขัน้
(3) หลัง Autooxidation สิน้ สุดลงผลิตภัณ ฑ์ขนั้ สุด ท้ายที่เกิ ดขึน้ เป็ น หมู่ฟังก์ชันใหม่ ได้แก่ Olefins , Aldehydes และ
Ketones ภายในสายโซ่สง่ ผลให้พลาสติกอ่อนไหวต่อการเกิดปฏิกิยา Photo – oxidation มากขึน้ (Gewert et al., 2015)
ยิ่งไปกว่านัน้ หลังการดาเนินไปของปฏิกิยาเสร็จสิน้ ส่งผลให้นา้ หนักโมเลกุลของพลาสติกลดลงนาไปสู่การเกิดผิวของ
พลาสติกที่เปราะและเกิดการแตกหักเป็ นชิน้ ขนาดเล็ก (Fragmentation) (Song et al., 2017)
จากการศึก ษาของ Jabarin and Lofgeren (1994) และ Cai et al. (2018) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาการเสื่ อ มสภาพของ
พลาสติ ก PE ประเภท LDPE (Low Density Polyethylene) และ HDPE (High Density Polyethylene) โดยได้ท าการ
ทดสอบเม็ดพลาสติก LDPE และแผ่นพลาสติก HDPE ภายใต้สภาวะแห้งและมีปัจจัยของแสง UV เป็ นตัวเร่งให้เกิดการ
เสื่อมสภาพ พบว่า LDPE และ HDPE จะเริ่มปรากฏหมูฟ่ ั งก์ชนั ของคาร์บอนิล (Carbonyl group) เมื่อระยะเวลา 1 และ 4
เดือนหลังสัมผัสแสง UV ตามลาดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบการเสื่ อมสภาพของ LLDPE ในงานวิจยั นีจ้ ะ
พบว่า อัตราการเสื่อ มสภาพของพลาสติ กทัง้ 3 ชนิ ด คื อ LDPE > LLDPE > HDPE โดยสาเหตุสาคัญคาดว่าเกิ ดจาก
ปริมาณผลึก (Degree of crystallinity) ของพลาสติก (Polymer Science Learning Center, 2003) ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ช่วยในการ
ต้านทานต่อการเสื่อมสภาพ กล่าวคือ พลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน (PE) เป็ นพลาสติกชนิดกึ่งผลึก (Semi-crystalline
polymers) ซึ่งบริเวณผลึก (Crystalline region) เป็ นส่วนสาคัญที่จะป้องกันการซึมผ่านของแสงและออกซิเจนซึง่ ส่งผลต่อ
พืน้ ผิวในเนือ้ พลาสติกสัมผัสแสงได้ลดลงนาไปสูก่ ารเกิดการเสื่อมสภาพด้วยปฏิกกิริยา Photo-oxidation degradation
ได้ชา้ ลง (Feldman, 2002; BELL, 2015)

C-O

1500

Reference
2 months
4 months
6 months

3500

500

(B)

2500

1500

500

Wavenumber (cm-1)
Wavenumber (cm-1)
Fig. 4 FTIR spectra of LLDPE plastic bag in dry condition: (A) with UV condition and (B) without UV condition.

สรุ ปผลการทดลอง
จากการทดสอบพลาสติกใสชนิด LLDPE ภายใต้สภาวะแบบแห้งพบว่าปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลให้ LLDPE เกิดการ
เสื่อมสภาพ ได้แก่ แสง (UV irradiation) โดยหลังเกิดปฏิกิยา Photo – oxidation พลาสติกเริ่มเกิ ดการเสื่อมสภาพลง
กล่าวคือ เมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าพบว่าพืน้ ผิวของ LLDPE เกิดการเปลีย่ นสีจากใสเป็ นขาวขุน่ และความเงาของพืน้ ผิวลดลง
นอกจากนีเ้ มื่อวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค SEM พบว่าพืน้ ผิวเริ่มเกิดความขรุ ขระและรอยแตกขึน้ ขณะเดียวกันเมื่อทดสอบด้วย
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เทคนิค FTIR ปรากฏหมูฟ่ ั งก์ชนั ของ Olefins, Aldehydes และ Ketones ซึง่ หมูฟ่ ั งก์ชนั เหล่านีเ้ พิ่มความอ่อนไวต่อการแตก
ออกของพลาสติกเป็ นชิน้ เล็ก ๆ ภายใต้สภาวะแบบแห้ง (Dry Condition)
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บทคัดย่อ
งานวิ จัยนี ท้ าการศึกษาการแปรรู ป ขยะเศษอาหารเป็ น ก๊ า ซชี ว ภาพของเครื่องแปรรู ป และใช้ป ระโยชน์จาก
ขยะอินทรียท์ ี่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเครื่องแปรรู ปฯ
ดังกล่าว ทาหน้าที่แปรรู ปขยะเศษอาหารที่เก็บรวบรวมมาจากชุมชน ย่อยด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ
เพื่อเปลี่ยนเป็ นก๊าซชีวภาพ โดยการศึกษานีท้ าการเปรียบเทียบประสิทธิ ภาพการเกิดก๊าซชีวภาพระหว่างกระบวนการ
แปรรู ปมูลฝอยอินทรียด์ ว้ ยเครื่องแปรรู ปฯ กับประสิทธิ ภาพการเกิดก๊าซชีวภาพจากการทดลองในห้องปฏิบตั ิการด้วยวิธี
ศึกษาศักยภาพในการผลิตก๊าซมีเทน โดยใช้หวั เชือ้ จุลินทรียแ์ ละเศษอาหารที่เก็บรวบรวมจากชุมชน และทาการวัดปริมาตร
ก๊าซที่เกิดขึน้ จากผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพการเกิดก๊าซสูงสุดของเศษอาหารมีค่าเท่ากับ 104.2 L/kg VS ในขณะที่
ปริมาณก๊ าซที่เกิ ดขึน้ จากการเดินระบบเครื่องแปรรู ปฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.03 L/kg VS ซึ่งคิดเป็ นประสิทธิ ภาพของ
การเกิดก๊าซเท่ากับร้อยละ 26.9 ของศักยภาพการเกิดก๊าซชีวภาพของขยะเศษอาหารสูงสุด
คาสาคัญ: การย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน, ก๊าซชีวภาพ, ศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทน, เศษอาหาร
Abstract
This research evaluated biogas production from food waste using organic waste processing machine,
Bang Muang service center, Nonthaburi. The processing machine received collected food waste from
communities and converted it under anaerobic condition to biogas. This study compares the efficiency biogas
production observed during the operation of processing machine and biochemical methane potential (BMP) of
food waste determined in laboratory experiment. The BMP experiment was performed using seeded sludge
and food waste collected from communities and biogas volume was measured. The experimental results reveal
that biogas production potential of food waste was 104.2 L/kg VS while the biogas production from processing
machine operation was 28.03L/kg VS on average. Therefore, the efficiency of biogas production of
the processing machine is determined as 26.9 % of its maximum potential.
Keywords: Anaerobic digestion, Biochemical Methane Potential, Biogas, Food waste
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จากการสารวจสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย และสารอันตราย พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทย
มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิ ดขึน้ ประมาณ 27.93 ล้านตัน โดยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิ ดขึน้ ในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของประชากร การบริโภคที่เพิ่มมากขึน้ การขยายตัวของชุมชนเมือง
และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรสู่สงั คมเมืองในหลายพืน้ ที่ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ที่ ผ่ า นมา การจั ด การขยะมู ล ฝอยในปี พ.ศ. 2561 มี แ นวโน้ม ดี ขึ น้ ขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนได้ถู ก คัด แยก ณ ต้น ทาง
และนากลับไปใช้ประโยชน์ 9.76 ล้านตัน (ร้อยละ 35) กาจัดอย่างถูกต้อง จานวน 10.85 ล้านตัน (ร้อยละ 39) และเป็ น
ขยะมูลฝอยที่กาจัดอย่างไม่ถกู ต้อง 7.32 ล้านตัน (ร้อยละ 26) เช่น การกาจัดแบบเทกองหรือเผากลางแจ้งในสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย การกองทิง้ เอาไว้หรือลักลอบทิง้ ในพืน้ ที่สาธารณประโยชน์ หรือลักลอบทิง้ ลงสูแ่ หล่งนา้ ต่าง ๆ (กรมควบคุม
มลพิษ, 2562) เมื่อสารวจขยะมูลฝอยที่กาจัดอย่างไม่ถกู ต้อง พบว่าประเภทของขยะมูลฝอยชุมชนที่พบมากที่สุด ได้แก่
ขยะย่อยสลายได้หรือขยะอินทรีย ์ (Compostable waste) โดยพบมากถึงร้อยละ 64 ของปริมาณขยะทัง้ หมดในกองขยะ
เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ และเศษเนือ้ สัตว์ เป็ นต้น ขยะประเภทนีส้ ามารถเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว
เป็ นสาเหตุของแหล่งเพาะพันธุข์ องพาหะนาโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงวัน ฯลฯ ทาให้เกิดนา้ เสียจากกองขยะ ซึง่ อาจปนเปื ้อน
ลงแหล่งนา้ ใกล้เคียงหรือนา้ ใต้ดินได้ (สานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย, 2555) อีกทัง้ เมื่อถูกนามารวบรวมไว้ใน
ปริ ม าณมาก จะท าให้ เ กิ ด ปั ญหาข้ อ ร้ อ งเรี ย นต่ า งๆ สร้ า งความเดื อ ดร้ อ นร าคาญแก่ ป ระชาชน ที่ อ าศั ย
อยูใ่ นบริเวณพืน้ ที่โดยรอบสถานที่ทงิ ้ ขยะ เช่น กลิน่ เหม็นจากกองขยะ นา้ ชะขยะรั่วไหลออกนอกพืน้ ที่ เป็ นต้น
ปั จจุ บัน การลดและคัดแยกขยะมู ลฝอยประเภทขยะย่ อยสลาย (Compostable waste) จากครัวเรื อน ได้แก่
เศษอาหาร มีการบริหารจัดการที่ยงั ขาดประสิทธิ ภาพ และมีการนาไปใช้ประโยชน์นอ้ ย จึงกลายเป็ นที่มาของแหล่งมลพิษ
(Shrestha, 2017) เพื่อเป็ นการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ตอ้ งเก็บขนไปกาจัด
และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมให้ได้ปริมาณมาก จึงต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและกาจัดตัง้ แต่ตน้ ทาง โดย
เน้นการกาจัดขยะมูลฝอยประเภทขยะย่อยสลาย ได้แก่ เศษอาหารจากครัวเรือน ซึ่งเป็ นองค์ประกอบหลักของขยะมูลฝอย
ชุมชนที่มีประมาณร้อยละ 64 ของปริมาณขยะทัง้ หมดในกองขยะ (สานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย, 2555)
จังหวัดนนทบุรี จึงได้มีการพัฒนาและต่อยอดรู ปแบบเครื่องแปรรู ปและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย ์ ที่สามารถ
รองรับขยะอินทรียจ์ าพวกเศษอาหาร ขนาด 1,000 กิโลกรัม/วัน เพื่อแปรรูปขยะอินทรียก์ ลายเป็ นก๊าซชีวภาพ (พิมผกา, 2563)
และกากตะกอนที่ได้จ ากระบบ สามารถน าไปใช้ในการปรับ ปรุ งคุณ ภาพดิน ได้ ณ บริเ วณศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบางม่วง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งระบบการแปรรู ปฯ ดังกล่าว สอดคล้องกับ
แนวโน้มการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการจัดการขยะมูลฝอยในอนาคตของประเทศไทย ที่เน้นนโยบายส่งเสริมและปรับปรุ ง
มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะในกลุ่มขยะของเสียเพื่อผลิตพลังงาน (ศูนย์ขอ้ มูล
และข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง, 2559)
งานวิ จั ย นี ้มี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาการแปรรู ป ขยะเศษอาหารเป็ นก๊ า ซชี ว ภาพของเครื่ อ งแปรรู ป และ
ใช้ป ระโยชน์จากขยะอิ นทรียท์ ี่ ศูนย์บ ริการและถ่ ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจ าตาบลบางม่วง จัง หวัดนนทบุรี
โดยทาการเปรียบเทียบประสิทธิ ภาพการเกิดก๊าซชีวภาพระหว่างกระบวนการแปรรู ปมูลฝอยอินทรียด์ ว้ ยเครื่องแปรรู ปฯ
กับประสิทธิภาพการเกิดก๊าซชีวภาพจากการทดลองในห้องปฏิบตั ิการด้วยวิธีศกึ ษาศักยภาพในการผลิตก๊าซมีเทน
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อุปกรณ์และวิธีการ
เครือ่ งแปรรู ปและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์
เครือ่ งแปรรูปและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย ์ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ที่บริเวณศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลบางม่วง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็ นระบบการหมักแบบปิ ดโดยไม่ใช้ออกซิเจน มีถงั แปรรู ปขยะอินทรีย ์
จานวน 2 ถัง สามารถรองรับวัตถุดิบแต่ละถังได้ไม่นอ้ ยกว่า 520 กิโลกรัมต่อวัน ที่ความชืน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65 มีขนาดความจุ
ของถังแปรรู ปขยะอินทรีย ์ 43.27 ลูกบาศก์เมตร ต่อ 1 ถัง ความจุรวม 2 ถัง ได้ 86.54 ลูกบาศก์เมตร มีระบบควบคุมโดย
สามารถควบคุมการทางานได้ 2 ระบบ คือ ระบบการสั่งด้วยคน (manual) และระบบตัง้ เวลา (Timer) มีท่อระบายตะกอน
ควบคุ มการเปิ ด/ปิ ดด้วยมื อ จ านวน 1 ชุ ด และท่ อหมุ นเวี ยนตะกอน จ านวน 1 ชุ ด การเดิ นระบบเป็ นแบบกึ่ งต่ อเนื่ อง
หลังจากสูบขยะอินทรียไ์ ปยังถังหมักหมดแล้ว จะทาการหมุนเวียนตะกอนในถังเป็ นเวลา 5 นาที โดยหมุนเวียนตะกอน 3 ครัง้ ต่อวัน
ภายในถังหมักมีระบบท่อหมุนเวียนตะกอน ระบบท่อจ่ายนา้ เสีย ท่อก๊าซชีวภาพ และท่อระบายตะกอนออกจากระบบ

Fig. 1 Organic waste Processing Machine
อุปกรณ์สาหรับการวิเคราะห์คณ
ุ สมบัตทิ างกายภาพของเศษอาหาร (Food waste) และกากตะกอนจากระบบบาบัดนา้ เสีย
1. เครือ่ งปั่ นมูลฝอย
2. ภาชนะตวงมูลฝอย
3. ปากคีบ
4. Porcelain Crucible
5. เครือ่ งชั่งนา้ หนักแบบละเอียด
6. ตูอ้ บ (Hot Air Oven)
7. เตาเผา (Muffle Furnace)
8. Desiccator พร้อมสารดูดความชืน้ 9. เครือ่ งวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง
10. เครือ่ งวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรียร์ วม (TOC)
อุปกรณ์สาหรับวิเคราะห์ศกั ยภาพในการผลิตก๊าซมีเทน (Biochemical Methane Potential)
1. ขวดแก้ว (Duran) ขนาด 2,000 มิลลิลติ ร 2. ก๊าซไนโตรเจน 3. เทอร์โมมิเตอร์ 4. สายยางสาหรับไล่อากาศ
5. หัวเชือ้ จุลนิ ทรีย ์ (Inoculum)
6. เข็มและกระบอกฉีดยาแบบแก้ว (Syringe Glass) ขนาด 50 มิลลิลติ ร
7. เข็มสาหรับเก็บตัวอย่างก๊าซชีวภาพ (Gas Type Syringe) ขนาด 0.5 มิลลิลติ ร
8. หลอดเลือดสุญญากาศสาหรับเก็บตัวอย่างก๊าซชีวภาพ
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การศึกษาลักษณะสมบัตทิ างเคมีของขยะเศษอาหาร
ขยะเศษอาหารที่ใช้ในการศึกษามาจากแหล่งผลิตขยะเศษอาหารในเขตพืน้ ที่รบั ผิดชอบของเทศบาลบ้านบางม่วง
ที่จดั เก็บได้ เป็ นเศษอาหารที่เหลือทิง้ จากการประกอบอาหารและการบริโภคจากชุมชนในพืน้ ที่ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร
โรงเรียน วัด ตลาดสด และหมูบ่ า้ นจัดสรร โดยทาการสุม่ ตัวอย่างเศษอาหารที่เก็บรวบรวมได้สว่ นหนึง่ มาทาการศึกษา BMP
การวิเคราะห์ลกั ษณะสมบัติทางเคมีของขยะเศษอาหาร ก่อนเข้าเครื่องแปรรู ปและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย ์
โดยทาการวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการ ในพารามิเตอร์ตา่ ง ๆ ได้แก่ ความชืน้ (Moisture Content) ปริมาณของแข็งรวม (Total Solids,
TS) ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ (Volatile Solids, VS) เถ้า (Ash) และปริมาณคาร์บอนอินทรียท์ งั้ หมด (Total Organic Carbon)
Table 1 Parameters and methods of chemical characterization of food waste
Sample

Food waste

Parameters

Methods

Frequency

Moisture content

Oven Drying Method at 105 ºC

Total solids

Calculated from Moisture content

Volatile solids

Muffle furnace at 550 ºC

Ash

Calculated from
Volatile solids

Total carbon

Total Organic Carbon Analyzer

Analysis of
food waste
before entering
Processing
Machines

การศึกษาลักษณะสมบัตทิ างเคมีของหัวเชือ้ จุลนิ ทรีย์ (Inoculum)
วิเคราะห์ลกั ษณะสมบัติทางเคมีของหัวเชือ้ จุลินทรีย ์ (Inoculum) ที่ได้จากกากตะกอนจุลินทรียจ์ ากระบบบาบัดนา้ เสีย
แบบแอนแอโรบิก ก่อนนาไปใช้ในการหาศักยภาพการเกิดก๊าซมีเทน (Biochemical Methane Potential, BMP) ของขยะ
เศษอาหาร โดยทาการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ในพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้แก่ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ความชืน้
(Moisture Content) ปริมาณของแข็งรวม (Total Solids, TS) ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ (Volatile Solids, VS) เถ้า (Ash)
และปริมาณคาร์บอนอินทรียท์ งั้ หมด (Total Organic Carbon) ทัง้ นี ้ หัวเชือ้ จุลินทรีย ์ (Inoculum) เป็ นจุลินทรียค์ นละชนิด
กับจุลนิ ทรียท์ ี่มีอยูใ่ นระบบแปรรูปฯ ซึง่ เป็ นจุลนิ ทรียแ์ ห้งสาเร็จรูปทีท่ างบริษัทผูผ้ ลิตใช้ตงั้ แต่ขนั้ ตอนการเดินระบบครัง้ แรก
Table 2 Parameters and methods of chemical characterization of Inoculum
Sample

Inoculum

Parameters

Methods

pH

pH meter

Moisture content

Oven Drying Method at 105 ºC

Total solids

Calculated from Moisture content

Volatile solids

Muffle furnace at 550 ºC

Ash

Calculated from Volatile solids

Total carbon

Total Organic Carbon Analyzer

การหาศักยภาพการเกิดก๊าซมีเทนของขยะเศษอาหาร (Biochemical Methane Potential, BMP)
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วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ BMP คือ การหาศักยภาพการเกิดก๊าซของขยะอินทรียส์ งู สุด (ในสภาวะการย่อยสลาย
ไร้อากาศแบบสมบูรณ์) มิได้เป็ นการจาลองกระบวนการหมักตามระบบเครื่องแปรรูปฯ โดยเราจะนาปริมาณก๊าซที่เกิดขึน้
ในระบบเครือ่ งแปรรูปฯ ไปเปรียบเทียบกับศักยภาพการเกิดก๊าซ เพื่อวิเคราะห์ปริมาณก๊าซที่เกิดขึน้ ในระบบเครือ่ งแปรรูปฯ
ให้ทราบถึงสัดส่วนโดยนามาเปรียบเทียบกับศักยภาพสูงสุด วิธีการหาศักยภาพการเกิดก๊าซชีวภาพในการศึกษานี ้ จะทา
การทดลองหาศักยภาพในการผลิตก๊าซมีเทนจากขยะเศษอาหาร โดยการนาเศษอาหารที่มีสารอินทรียร์ ะเหยได้ (volatile
solids) 10 กรัม ใส่ล งในกากตะกอนจากระบบบ าบัด น ้า เสี ย แบบแอนแอโรบิ ก 400 มิ ล ลิ ลิ ต ร และน าไปวางไว้ที่
อุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 50 วัน (Hansen et al., 2004) โดยมีการวัดปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึน้ ตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. การเตรียมชุดการทดลอง
1) เตรียมขวดแก้ว (ขวด Duran) สาหรับหมัก ขนาด 2,000 มิลลิลติ ร พร้อมฝาปิ ด โดยฝาขวดจะเจาะรูทงั้ หมด
3 รู ได้แ ก่ รู ส าหรับ ไล่ อ ากาศ และรู ส าหรับ ติ ด ตั้ง septum ตัว ต่ อ ลม และตัว ต่อ ทองเหลื อ ง ซึ่ ง ภายในบรรจุจุก ยาง
ซิลโิ คน สาหรับเก็บตัวอย่างก๊าซ (เสาวลักษณ์, 2552)

Fig. 2 Equipment for Biochemical Methane Potential Test (BMP)
2) เตรียมกากตะกอนจุลินทรีย ์ จากระบบบาบัดนา้ เสียแบบแอนแอโรบิก ได้แก่ ระบบหมักแบบ Expanded
Granular Sludge Blanket (EGSB) ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) หรือโรงงานผลิตขนมปั งฟาร์มเฮ้าส์
(Farm House) ตัง้ อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร บรรจุในแกลลอน
ขนาด 20 ลิตร สีดา จานวน 2 ใบ ล้างทาความสะอาด ก่อนนาไปใช้สาหรับเก็ บ หัวเชื อ้ จุลินทรีย ์ (Inoculum) จานวน
10 ลิตรต่อถัง ปิ ดฝาให้สนิทเพื่อให้มีสภาพเป็ นแอนแอโรบิก และเขย่าแกลลอนก่อนทุกครัง้ ที่นากากตะกอนไปใช้ทดลอง
3) การเตรียมตัวอย่างเศษอาหาร โดยการสุม่ ตัวอย่างเศษอาหารจากถังพลาสติกที่รองรับเฉพาะเศษอาหาร
ที่เก็บรวบรวมได้จากแต่ละแหล่งผลิตขยะในชุมชน และนามาผสมกัน จากนัน้ นามูลฝอยที่ผสมเข้ากันแล้วมาปั่ นให้ละเอียด
2. วิธีการทดลอง แบ่งออกเป็ น 2 ชุด ดังนี ้
1) ชุดทดลอง นาตัวอย่างเศษอาหารที่เตรียมไว้ใส่ลงในขวดทดลองที่มีกากตะกอนจากระบบบาบัดนา้ เสีย
แบบแอนแอโรบิก 400 มิลลิลิตร โดยมีปริมาณเศษอาหารที่มีสารอินทรียร์ ะเหยได้ (volatile solids) 20 กรัม ซึ่งเป็ นสภาวะ
ที่เหมาะสมที่สดุ จากการทดลองเบือ้ งต้น จากนัน้ ปิ ดฝาขวดให้สนิท เขย่าตัวอย่างให้เข้ากัน และไล่อากาศภายในขวดทดลอง
โดยการพ่นก๊าซไนโตรเจนลงไปเป็ นเวลา 5 นาที เพื่อให้ภายในขวดทดลองมีสภาพเป็ นแอนแอโรบิก วางชุดการทดลองไว้
ที่อณ
ุ หภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 50 วัน (ในการทดลอง BMP สัดส่วนของจุลินทรียท์ ี่ใช้จะไม่เท่ากับการเดินระบบจริง โดยเลือกใช้
หัวเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นการทดลอง BMP มากกว่า เพราะต้องการให้เกิดการย่อยสลายของขยะเศษอาหารอย่างสมบูรณ์)
2) ชุดควบคุม ใส่เฉพาะกากตะกอนจากระบบบาบัดนา้ เสียแบบแอนแอโรบิก 400 มิลลิลติ ร ลงในขวดทดลอง
โดยปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึน้ ของชุดควบคุมมาจากกระบวนการย่อยสลายของเชือ้ จุลินทรียเ์ ท่านัน้ ซึ่งจะนาไปหักออก
จากปริมาณก๊าซที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดจากชุดทดลอง จึงจะได้ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึน้ จากการย่อยสลายเศษอาหาร
3. การวัดปริมาณก๊าซชีวภาพจากการทดลอง BMP
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การวัดปริมาณก๊าซ ทาได้โดยการใช้เข็มและกระบอกฉีดยาแบบแก้ว ขนาด 50 มิลลิลติ ร ดูดก๊าซที่เกิดขึน้ จาก
ขวดทดลอง และเก็บก๊าซที่ได้ใส่หลอดเลือดสุญญากาศ จดบันทึกปริมาณก๊าซที่เกิดขึน้ แต่ละขวดทดลอง ในช่วงวันแรก
ของการทดลองจะทาการวัดก๊าซทุกวัน และเพิ่มระยะห่างในการวัดเป็ น 2 วัน 5 วัน 7 วัน ตามลาดับ ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณก๊าซ
ที่เกิดขึน้ ภายในขวดทดลอง จนครบระยะเวลา 50 วัน
การศึกษาการเกิดก๊าซชีวภาพจากการแปรรู ปขยะด้วยเครือ่ งแปรรู ปฯ
ทาการจดบันทึกข้อมูล ได้แก่ ปริมาณขยะเศษอาหารที่ป้อนเข้าเครื่องแปรรู ปฯ และปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึน้
โดยเก็บข้อมูลเป็ นประจาทุกวันตามรอบการป้อนมูลฝอยอินทรียเ์ ข้าเครื่อง (ในสถานการณ์ปกติ จะมีการป้อนมูลฝอย
เข้าเครือ่ งในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์) เป็ นระยะเวลา 2 เดือน
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ลักษณะสมบัตขิ องเศษอาหารและหัวเชือ้ จุลนิ ทรีย์
ผลการศึก ษาลัก ษณะสมบัติ ท างเคมี ข องขยะเศษอาหาร พบว่า ขยะเศษอาหารที่ เ ก็ บ รวบรวมจากชุมชน
มีความชืน้ คิดเป็ นร้อยละ 75.88 ของนา้ หนักมูลฝอยเปี ยก มีปริมาณของแข็งรวม ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ และปริมาณเถ้า
เท่ากับ ร้อยละ 24.12, 94.38 และ 5.62 ตามลาดับ มีรอ้ ยละองค์ประกอบของคาร์บอน เท่ากับ 63.62 ดังแสดงใน Table 3
Table 3 Characteristics of Food waste
Parameters
Moisture content
Total Solids (TS)
Volatile Solids (TVS)
Ash
Total C
% by wet weight
% by wet weight
% by weight
% by weight
% dry weight
75.88
24.12
94.38
5.62
63.62
ผลการศึ ก ษาลั ก ษณะสมบั ติ ท างเคมี ข องหั ว เชื ้อ จุ ลิ น ทรี ย ์ (Inoculum) พบว่ า หั ว เชื ้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ ใ ช้
มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง เท่ากับ 6.68 มีปริมาณความชืน้ คิดเป็ นร้อยละ 87.42 ของนา้ หนักเปี ยก มีปริมาณของแข็งรวม
ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ และปริมาณเถ้า เท่ากับ ร้อยละ 12.58, 86.26 และ 13.74 ตามลาดับ และมีรอ้ ยละองค์ประกอบ
ของคาร์บอน เท่ากับ 49.89 ดังแสดงใน Table 4
Table 4 Characteristics of Inoculum
Parameters
pH Moisture content Total Solids (TS) Volatile Solids (TVS)
Ash
Total C
% by wet weight % by wet weight
% by weight
% by weight % dry weight
6.68
87.42
12.58
86.26
13.74
49.89
ศักยภาพการเกิดก๊าซชีวภาพของขยะเศษอาหาร
ผลการศึกษาศักยภาพในการเกิดก๊าซชีวภาพของขยะเศษอาหาร เมื่อกาหนดให้กากตะกอนจากระบบบาบัดนา้ เสีย
แบบแอนแอโรบิกมีปริมาณ 400 มิลลิลิตร ผสมกับปริมาณเศษอาหารที่มีสารอินทรียร์ ะเหยได้ (volatile solids) 20 กรัม
ผลของปริมาณก๊ าซชี วภาพ (Biogas yield) ที่ได้จากการทดลอง พบว่ามี ศักยภาพการผลิตก๊ าซชี วภาพสูงสุด เท่า กับ
104.2 ml/g VS หรือ 104.2 L/kg VS ดังแสดงใน Fig. 3
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Fig. 3 Accumulated biogas yield of the digested food waste (mL/g VS)
การเกิดก๊าซชีวภาพจากการแปรรู ปขยะด้วยเครือ่ งแปรรู ปฯ
จากการบันทึกข้อมูลปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพที่เกิดขึน้ จากการกาจัด ขยะเศษอาหาร ด้วยเครื่องแปรรู ปฯ
จะได้ป ริ ม าณก๊ า ซชี ว ภาพเฉลี่ย 6.38 L/kg food waste เมื่ อ น ามาค านวณ จากปริ ม าณขยะเศษอาหาร 1 กิ โ ลกรัม
มี ป ริม าณปริม าณของแข็ ง รวม (TS) เท่า กับ 0.2412 kg (TS = 24.12%) และปริม าณสารที่ เ ผาไหม้ได้ (VS) เท่า กับ
0.2412 x 0.9438 = 0.2276 kg (VS = 94.38%) ดังนัน้ การกาจัดขยะเศษอาหารด้วยเครื่องแปรรู ปฯ จึงมีอตั ราการเกิด
ก๊าซชีวภาพ (Biogas) 6.38/0.2276 เท่ากับ 28.03 L/kg VS ที่ปอ้ นเข้าระบบ
Table 5 The biogas production from processing machine operation
Amount of food waste fed
The amount of
The amount of
Day
3
into the machine (Kg)
biogas produced (m )
biogas produced (L/kg food waste)
1
480
3
6.25
2
400
2
5
3
450
3
6.67
4
200
2
10
5
410
2
4.88
6
300
2
6.67
7
450
3
6.67
8
400
3
7.5
9
500
3
6
10
480
2
4.17
Average
407
2.5
6.38
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึน้ จากการเดินระบบเครื่องแปรรู ปและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย ์
และศักยภาพการเกิดก๊าซชีวภาพจากการทดลอง BMP ในห้องปฏิบตั ิการพบว่า การเกิดก๊าซชีวภาพจากเครือ่ งแปรรูปและ
ใช้ประโยชน์จากขยะอินทรียม์ ีประสิทธิ ภาพเท่ากับร้อยละ 26.9 ของศักยภาพการเกิดก๊าซชีวภาพของขยะเศษอาหาร
แสดงให้เห็นว่าปริมาณก๊าซที่เกิดขึน้ ในระบบมีค่าต่ากว่า BMP ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการพัฒนาของจุลินทรียใ์ นระบบ
ยัง ไม่ เ ต็ ม ที่ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ผลการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาของ Richter et al. (2020) ซึ่ ง ประเมิ น การเกิ ด ก๊ า ซชี ว ภาพ
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จากเศษอาหาร พบว่ามีปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพ เท่ากับ 634 L/kg VS ซึง่ มีคา่ สูงกว่าค่าที่ได้จากการศึกษานี ้ (104.2 L/kg VS)
ทั้ง นี ้ ความแตกต่างของการเกิ ดก๊ าซชี วภาพยัง มี ปั จ จัย อื่ น เกี่ ยวกับ การเดิน ระบบหรือ สภาพแวดล้อ มของระบบจริง
ที่แตกต่างไปจากการย่อยสลายแบบสมบูรณ์ของ BMP เช่น การกวนผสมระหว่างจุลินทรียก์ บั สารอาหาร (ขยะอินทรีย)์
อาจเกิ ดไม่ท่ วั ถึงในถังหมัก หรืออาจมีโอกาสที่ออกซิเจนรั่วไหลเข้าสู่ระบบในขณะที่เติมขยะเศษอาหารเข้าสู่ถังหมัก
ซึง่ ก่อให้เกิดความเป็ นพิษต่อจุลนิ ทรียก์ ลุม่ ไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic microorganisms) เป็ นต้น
สรุ ปผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึน้ จากการเดินระบบเครือ่ งแปรรู ปและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย ์ มีคา่
เท่ากับ 28.03 L/kg VS ซึ่งคิดเป็ นประสิทธิภาพการเกิดก๊าซชีวภาพเท่ากับร้อยละ 26.9 ของศักยภาพการเกิดก๊าซชีวภาพจาก
การทดลอง BMP ในห้องปฏิ บัติ การ ซึ่งมี ค่าเท่ากับ 104.2 L/kg VS โดยปริมาณการเกิ ดก๊ าซชี วภาพจากเครื่องแปรรู ปฯ
มีค่าน้อยกว่าการทดลอง BMP ในห้องปฏิบตั ิการ อาจมีสาเหตุจากกระบวนการย่อยสลายขยะเศษอาหารในระบบไม่สมบูรณ์
หรือสภาวะการทางานของถังหมักที่ไม่เหมาะสมต่อการทางานของแบคทีเรีย เช่น การควบคุมอุณหภูมิ ซึง่ การศึกษานี ้ ไม่ได้ทา
การควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ เนื่องจากต้องการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของเครือ่ งแปรรูปฯ ในสภาพการใช้จริง นอกจากนี ้
ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดก๊าซชีวภาพ เช่น การกวนผสมระหว่างจุลนิ ทรียแ์ ละสารอาหาร (ขยะอินทรีย)์ ในถังหมัก
และการรั่วไหลของออกซิเจนเข้าสูถ่ งั หมักระหว่างการเติมขยะเศษอาหาร เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีไ้ ด้ทาการพัฒนาโปรแกรมคานวณขนาดบรรจุผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร
ด้วยโปรแกรมแอพชีท การพัฒนาโปรแกรมเริม่ ต้นจากการสร้างฐานข้อมูลตูค้ อนเทนเนอร์ในไมโครซอฟท์ เอ็กเซล ใส่ขอ้ มูล
ดังกล่าวลงในโปรแกรมแอพชีทแล้วสร้างหน้าโปรแกรมสาหรับผูใ้ ช้งาน โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ ได้ทดสอบก่อนนาไปให้
บุคลากรที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ประมาณการต้นทุน ประเมินความพึงพอใจการใช้งานโปรแกรม หลังจาก
นัน้ กลุม่ ตัวอย่างทดสอบโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ กับกรณีศึกษา โดยประเมินเวลาที่กลุม่ ตัวอย่างใช้ประมาณการต้นทุนด้วย
วิธีการดัง้ เดิมและโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ พบว่าโปรแกรมช่วยลดเวลาในการประมาณการต้นทุนเฉลี่ย 63.70 นาที คิดเป็ น
ร้อยละ 70 และสามารถช่วยลดต้นทุนจากการเลือกประเภทตูค้ อนเทนเนอร์เฉลีย่ 962.50 USD
คาสาคัญ: โปรแกรมแอพชีท, การพัฒนาโปรแกรม, การส่งออกเครือ่ งจักรในอุตสาหกรรมอาหาร, โปรแกรมคานวณต้นทุน
Abstract
This research utilized AppSheet to develop a program to select container types and estimate machineexport. The program development began with creating a container database using Microsoft Excel, followed
by inputting the data into the AppSheet, and created the final program. The program was tested by participants
with and without any experiences to assess their satisfaction levels. Then, the participants investigated a case
study to find periods of the cost estimation using the old tradition method and using the developed program.
The results showed that the program helped the participants to save time in calculating the export cost by 63.70
minutes on average or 70 percent. The periods were calculated to be expenses according to the container
selections of the participant and the expensed could be reduced by USD 962.50 on average.
Keyword: AppSheet program, Program development, Machine-export cost in food-industry,
Cost calculation program
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คานา
ผูส้ ง่ ออกผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต้องใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าในการส่งออกผลิตภัณฑ์ ซึ่งค่าขนส่งถือเป็ น
ปั จจัยสาคัญในการกาหนดราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่สง่ ออก บริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่งทางทะเลต้องบริหารจัดการตู้
ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือต้องพยายามให้มกี ารใช้พนื ้ ที่ที่มีอยูอ่ ย่างจากัดภายในตูส้ นิ ค้าแต่ละขนาดให้เต็ม
ประสิทธิ ภาพ ผ่านการจัดเรียงบรรจุภณ
ั ฑ์เข้าไปในตูส้ ินค้าอย่างเหมาะสม ภูพงษ์ พงษ์ เจริญ (2556) ทาการวิจยั พบว่า
รู ปแบบการจัดเรียงสินค้าด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์สามารถจัดเรียงสินค้าได้ถูกต้องแม่นยา ประมวลผลเร็วกว่าการ
จัดเรียงโดยใช้ความชานาญของพนักงาน ธัณญธรณ์ ทองริว้ (2561) โดยสามารถลดช่องว่างในตูค้ อนเทนเนอร์ที่ใช้ขนส่ง
สินค้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและใช้ตคู้ อนเทนเนอร์ได้อย่างเหมาะสม ธวัชชัย บุญทัน (2563) จากความสาคัญของ
ประมาณการต้นทุนค่าขนส่งในการส่ง เครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร ดังนัน้ งานวิจยั ครัง้ นีจ้ ึงทาการพัฒนาโปรแกรม
คานวณขนาดบรรจุผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตเครือ่ งจักรในอุตสาหกรรมอาหารด้วยโปรแกรมแอพชีท เพื่อให้ผสู้ ง่ ออกเครือ่ งจักร
อาหารสามารถเลือกประเภทตูค้ อนเทนเนอร์และประมาณการต้นทุนการส่งออกได้
อุปกรณ์และวิธีการ
โปรแกรมแอพชี ท (AppSheet) เป็ น แพลตฟอร์ม สาหรับใช้สร้างแอพพลิเคชั่นโดยไม่จาเป็ นต้องเขียนคาสั่ง
สามารถสร้างบนเว็ป ซึ่งง่ายต่อการใช้งานและประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย และสามารถเชื่ อมต่อกูเกิ ลฟอร์ม หรือ
ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล (Microsoft Excel) เป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็ นไปตามโปรแกรมทีไ่ ด้ออกแบบไว้
งานวิจยั นีเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลขนาดตูค้ อนเทนเนอร์แต่ละประเภทที่ใช้ในการส่งออก ประกอบไปด้วย ตูค้ อนเทน
เนอร์ขนาด 20, 40 ฟุต ธรรมดา และ แบบพิเศษโดยนาข้อมูลขนาดของประเภทตูค้ อนเทนเนอร์แต่ละประเภทลงใน
โปรแกรม ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล เพื่อเป็ นฐานข้อมูลในการตรวจสอบและคานวณขนาดบรรจุผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมในการ
เลือกใช้ประเภทตูค้ อนเทนเนอร์ แล้ว ติดตัง้ ข้อมูลประเภทตูค้ อนเทนเนอร์บนโปรแกรมแอพชี ท เพื่อสร้างฟั งก์ชันการ
ตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หรือ สมาร์ทโฟน และทดลองการใช้งานโดยกลุม่ ตัวอย่างเพื่อวัดระดับความ
พึงพอใจต่อโปรแกรม อธิบายขัน้ ตอนการทาโปรแกรมตาม Fig. 2
งานวิจัยนีไ้ ด้เตรียมแบบทดสอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิ ภาพก่อนและหลังใช้โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ โดยเป็ น
ค าถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended Question) ประกอบด้ว ย เปรีย บเที ย บประสิท ธิ ภาพการลดระยะเวลาในการ
ประมาณการต้นทุนการส่งออก และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดต้นทุนในการเลือกใช้ประเภทตูค้ อนเทนเนอร์ โดยได้
ทาการทดสอบกรณีศึกษากับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรที่มีประสบการณ์ และไม่มีประสบการณ์ในการประมาณการ
ต้นทุนการส่งออก กรณีศกึ ษาที่ใช้เพื่อให้กลุม่ ตัวอย่างทดสอบโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ คือบริษัท เอ ฟู๊ ด แมชชีน จากัด ซึง่ เป็ น
บริษัทผลิตและส่งออกเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร มีความต้องการส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารและอุปกรณ์
ประกอบใน Fig. 3 ไปยังประเทศญี่ปนุ่ โดยมีขนาดและนา้ หนักหลังการประกอบเครือ่ งจักรเบือ้ งต้นและอุปกรณ์เสริมดังนี ้
คือ
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1. Main Body
กิโลกรัม
2. Control Panel
กิโลกรัม
3. Parts
กิโลกรัม
4. Material Charging Machine
กิโลกรัม
5. Tower
กิโลกรัม
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ขนาด 225 x 380 x 250 เซนติเมตร

นา้ หนัก 11,500

ขนาด 70 x 85 x 225 เซนติเมตร

นา้ หนัก

160

ขนาด 120 x 140 x 85 เซนติเมตร

นา้ หนัก

85

ขนาด 125 x 500 x 110 เซนติเมตร

นา้ หนัก

1,300

ขนาด 150 x 300 x 150 เซนติเมตร

นา้ หนัก

1,000

กลุม่ ตัวอย่างทาการประมาณการต้นทุนการส่งออก โดยเลือกใช้ประเภทตูค้ อนเทนเนอร์ กาหนดท่าเรือต้นทางคือ
ท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย และท่าเรือปลายทางคือท่าเรือเมืองนาโกยา ประเทศญี่ปนุ่ รวมทัง้ กาหนดให้การประมาณ
การต้นทุนการส่งออกค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ ภายในประเทศไทยเท่านัน้ กลุม่ ตัวอย่างได้เริม่ ต้นการทดสอบโดยทาการประมาณ
การต้นทุนการส่งออกเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยวิธีดงั้ เดิมคือการเลือกใช้ตคู้ อนเนอร์จากแคตตาล็อค แล้ว
คานวณหาต้นทุนโดยใช้ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล ร่วมกับการคานวณมือ และด้วยการใช้โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ (Fig. 4) ซึ่ง
คณะผูว้ ิจัยได้ทาการจับเวลาในการประมาณการต้นทุนที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในทัง้ 2 วิธี คณะผูว้ ิจัยได้นาระยะเวลาที่กลุม่
ตัวอย่างใช้มาคานวณหาชั่วโมงการทางานโดยคนหนึ่งคน (man-hour) ซึ่งเป็ นหน่วยเวลาการทางานในอุตสาหกรรม จาก
สมการตาม Equation 1
man-hour = จานวนคน × จานวนชั่วโมงทางาน

(1)

หลังจากนัน้ คณะผูว้ ิจัยได้นาผลจากการเลือกใช้ประเภทตูค้ อนเทนเนอร์ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดไปคานวณหา ต้นทุน
ส่งออกเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้ขอ้ มูลราคาค่าระวาง (Freight) เพื่อใช้ผลจากการคานวณเปรียบเทียบหา
ประสิทธิ ภาพของโปรแกรมที่พัฒนาขึน้ ในการช่วยลดต้นทุนจากการเลือกใช้ประเภทตูค้ อนเทนเนอร์ดว้ ยโปรแกรมที่
พัฒนาขึน้ โดยตูค้ อนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต มีความยาวและความสูงประมาณ 6 และ 2.3 เมตร ตูค้ อนเทนเนอร์ขนาด 40
ฟุต มีความยาวและความสูงประมาณ 12 และ 2.3 เมตร และ ตูค้ อนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุตแบบพิเศษ (ไฮคิว) จะมีความ
สูงอยูท่ ี่ 2.6 เมตร ตาม Fig.1

Fig. 1 Container types; 20FT, 40FT and 40HQ.
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Fig. 2 Workflow for programming process.

Fig. 3 The test case consisting of Main Body, Charging Machine, Tower, Parts and Control Panel.
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Fig. 4 Results obtained from the developed program on AppSheet.
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากขัน้ ตอนการดาเนินงานใน Fig. 2 คณะผูว้ ิจัยได้พฒ
ั นาโปรแกรมคานวณขนาดบรรจุผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิต
เครือ่ งจักรในอุตสาหกรรมอาหารจากโปรแกรมแอพชีท ดังแสดงใน Fig. 4 คณะผูว้ ิจยั ได้นาโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ ไปให้กลุม่
ตัวอย่างที่ประกอบด้วย บุคลากรที่มีประสบการณ์ และไม่มีประสบการณ์ในการประมาณการต้นทุนการส่งออกเครือ่ งจักร
ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรมใน 4 ด้านได้แก่ดา้ นกระบวนการการใช้งาน/
ขัน้ ตอนการใช้งานระบบ ด้านประสิทธิภาพการใช้งานของโปรแกรม ด้านการแสดงผลในการใช้งาน และด้านความสะดวก
สวยงาม ในการใช้งาน จากผลการประเมินพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นบุค ลากรที่มี ประสบการณ์ มีความพึงพอใจต่อ
โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ เฉลี่ยในระดับ มากที่สดุ ส่วนบุคลากรที่ไม่มีประสบการณ์ มีความพึงพอใจต่อโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้
เฉลี่ยในระดับ มากที่สดุ ระดับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ด้วย
ค่าเฉลีย่ 4.71 ดังแสดงใน Table 1
Table 1 Satisfaction assessment data
Assessment topic

Satisfaction level
Very
satisfied

The process of using the system
The performance of the program
The display aspect in use
Convenience and beauty
of the program

(n = 20)
Average S.D.

Dissatisfied
(%)

Very Dissatisfied
(%)

𝑥̅

(%)

Neutral
(%)

30.00%
23.75%
25.00%
22.50%

0.00%
0.00%
2.50%
6.25%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

4.70
4.76
4.72
4.65

0.35
0.36
0.36
0.48

4.71

0.27

Satisfied

(%)
70.00%
76.25%
72.50%
71.25%

Total

ต่อมาคณะผูว้ ิจยั ได้ทาการสร้างกรณีศึกษาดังแสดงใน Fig. 3 ขึน้ มาเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่มได้ทดสอบ
การประมาณการราคาต้นทุนการส่งออกทัง้ 2 วิธีได้แก่ ใช้วิธีการดัง้ เดิมและใช้โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ เพื่อวัดระยะเวลาที่ใช้
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ในการประมาณการต้นทุนการส่งออก ผลการทดลองระยะเวลาที่ใช้ในการประมาณการต้นทุนการส่งออก พบว่าบุคลากร
ที่มีประสบการณ์ และบุคลากรที่ไม่มีประสบการณ์สามารถใช้วิธีการดัง้ เดิมในการประมาณการต้นทุนในระยะเวลาเฉลีย่
191.90 นาที แต่เมื่อบุคลากรทัง้ 2 กลุ่มได้ใช้โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ ในการประมาณการต้นทุนในระยะเวลาเฉลี่ย 63.70
นาที ซึ่งจะเห็นได้ว่าโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ สามารถช่วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ลดระยะเวลาในการประมาณการต้นทุน
เฉลีย่ ได้รอ้ ยละ 10.00 เมื่อบุคลากรที่ไม่มีประสบการณ์ใช้โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ ทาให้บคุ ลากรกลุม่ นีส้ ามารถลดระยะเวลา
ในการประมาณการต้นทุน ได้เฉลี่ยร้อยละ 10.00 ระยะเวลาที่ใช้ในการประมาณการต้นทุนด้วยวิธีดงั้ เดิมและโปรแกรมที่
พัฒนาขึน้ ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม แสดงไว้ใน Table 2 ซึ่งจะเห็นได้ว่าโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ สามารถลด
ระยะเวลาในการประมาณการต้นทุนเฉลี่ยได้รอ้ ยละ 10.00 คณะผูว้ ิจัยได้คานวณหาชั่วโมงการทางานโดยคนหนึ่งคน
(man-hour) ที่กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมดใช้ในการประมาณการต้นทุนส่งออกทัง้ 2 วิธี ได้ขอ้ มูลดังแสดงใน Table 3 ซึง่ เห็นได้วา่
โปรแกรมสามารถช่วยลดระยะเวลาในการทางานของบุคลากรที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ คิดเป็ น ชั่วโมงการ
ทางานเฉลีย่ 193.33 man-hour และ 234 man-hour ตามลาดับ ซึง่ ระยะเวลาการทางานที่สามารถลดลงได้ ถือเป็ นต้นทุน
ที่บริษัทสามารถลดลงได้โดยใช้โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้
Table 2 Comparison of the cost estimating periods before and after using the program.
Cost Estimating Periods
Using Manual
Using Program

(Average minute) 𝑥̅
191.90
63.70

S.D.
89.16
30.59

t
7.77

(n = 20)
Sig.
0.001

หลังจากนัน้ คณะผูว้ ิจยั ได้นาผลการจัดคานวณหาต้นทุนในการเลือกใช้ประเภทตูค้ อนเทนเนอร์จากการเลือกของ
กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด พบว่าเมื่อกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการดัง้ เดิมในการเลือกประเภทตูค้ อนเทนเนอร์ ต้นทุนในการส่งออก
เฉลี่ยมีค่า 1,640 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แต่เมื่อกลุม่ ตัวอย่างใช้โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ ในการเลือกประเภทตูค้ อนเทนเนอร์
ทาให้ตน้ ทุนในการส่งออกเฉลี่ยมีค่าอยู่ที่ 962.50 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดังข้อมูลใน Table 4 ซึ่งทาให้คณะผูว้ ิจยั เห็นว่า
การเลือ กตู้ค อนเทน-เนอร์ที่ แ ตกต่างกัน ท าให้ต ้น ทุน การส่ง ออกแตกต่างกัน ด้วย จากข้อ มูลดัง กล่า วคณะผู้วิ จัยได้
คานวณหาประสิทธิ ภาพในการลดต้นทุนจากการเลือกตูค้ อนเทนเนอร์โดยการใช้โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ คิดเป็ นร้อย ละ
10.00 หลังจากการทดสอบโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ โดยกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด คณะผูว้ ิจยั ได้นาเสนอการบรรจุสินค้าในกรณี
ตัวอย่างในตูค้ อนเทนเนอร์ที่เหมาะสม ตาม Fig. 5 ให้กลุม่ ตัวอย่างได้ทราบว่า หากผูป้ ระมาณการต้นทุนการส่งออกทาการ
บรรจุสินค้าในตูค้ อนเทนเนอร์แตกต่างจากรู ปแบบใน Fig. 5 สามารถส่งผลให้เกิดการเลือกใช้ตคู้ อนเทนเนอร์ผิดประเภท
และเกิดการคานวนประมาณการต้นทุนผิด ทาให้ประมาณการต้นทุนค่าระวางเพิ่มสูงขึน้
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Table 3 Labor costs calculated from the cost estimating periods in man-hour.
Representative sample

Experienced group (10 person)
Non-Experienced group
(10 person)

Average working time
using Manual
(man-hour)
10 × 31.33 = 313.33
10 × 32.63 = 326.33

(n = 20)
Man-hour
difference

Average working time
using Program
(man-hour)
10 × 12 = 120
10 × 9.23 = 92.33

193.33
234

Table 4 Comparison of the export costs from choosing a container type before and after using the program.
(n = 20)
Export costs from choosing a container type
Average (USD)
S.D.
t
Sig.
𝑥̅

Using Manual
Using Program

1,640.00
962.50

376.13
107.45

8.41

0.001

Fig. 5 The suitable load plan of the case study using the 40 HQ container type.
สรุ ป
เนื่องจากค่าขนส่งเครือ่ งจักรถือเป็ นต้นทุนการส่งออกที่สาคัญสาหรับธุรกิจผลิตเครือ่ งจักรในอุตสาหกรรมอาหาร
การประมาณการต้นทุนการส่งออกเครือ่ งจักรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จึงเป็ นหนึง่ ในกลไกสาคัญที่สามารถช่วยให้ธุรกิจ
การผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมใช้เพื่อคานวณราคาต้นทุนและให้ขอ้ มูลดังกล่าวแก่ลกู ค้าได้ งานวิจัยนีจ้ ึงได้พฒ
ั นา
โปรแกรมคานวณขนาดบรรจุผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารด้วยโปรแกรทแอพชีท โดยเริม่ จากการ
เลือกตูค้ อนเทนเนอร์แล้วคานวณประมาณการต้นทุนการส่งออกเครื่องจักร โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ ได้รบั การประเมินความ
พึงพอใจในการใช้งานโดยกลุม่ ตัวอย่างซึง่ ประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และบุคลากรที่ไม่มีประสบการณ์ จากผล
การประเมินความพึงพอใจทัง้ 4 ด้านได้แก่ ด้านกระบวนการการใช้งานและขัน้ ตอนการทางาน ด้านประสิทธิภาพการใช้
งานของโปรแกรม ด้านการแสดงผลในการใช้งานและ ด้านความสะดวกสวยงาม ในการใช้งาน พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความ
พึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมในระดับดีมาก เมื่อนากรณีศึกษาไปให้กลุ่มตัวอย่างทาประมาณการต้นทุนการส่งออก
ด้วยวิธีการแบบดัง้ เดิม ในระยะเวลาที่กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมดใช้เฉลีย่ อยูท่ ี่ 63.96 ชั่วโมง แต่เมื่อกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ตัวอย่างใช้
โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ ในการประมาณการต้นทุน พบว่า ระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 21.23 ชั่วโมง ซึ่ง
สามารถคิ ด เป็ น ร้อ ยละของระยะเวลาที่ ใ ช้ใ นการประมาณการต้น ทุน ที่ ลดลงจากการใช้โปรแกรมอยู่ที่ 10.00 เมื่อนา
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ระยะเวลาที่กลุม่ ตัวอย่างใช้ไปคานวณหาชั่วโมงการทางานโดยคนหนึง่ คน (man-hour) พบว่ากลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมดใช้เวลา
ทางานด้วยวิธีการแบบดัง้ เดิมเฉลี่ยอยูท่ ี่ 639.66 man-hour แต่ใช้เวลาทางานด้วยโปรแกรมเฉลี่ยอยูท่ ี่ 212.33 man-hour
จากการนาผลการเลือกตูค้ อนเทนเนอร์ของกลุม่ ตัวอย่างไปประมาณการต้นทุนค่าขนส่ง พบว่าการเลือกตูค้ อนเทนเนอร์ที่
แตกต่างกันส่งผลต่อต้นทุนที่แตกต่างกัน การใช้โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ สามารถช่วยให้กลุม่ ตัวอย่างสามารถลดต้นทุนในการ
ส่งออกเครื่องจักรคิดเป็ นร้อยละ 10.00 ดังนัน้ การใช้โปรแกรมคานวณขนาดบรรจุผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตเครื่องจักรใน
อุตสาหกรรมอาหารที่พฒ
ั นาขึน้ ในงานวิจัยนีส้ ามารถช่วยให้ผูส้ ่งออกประมาณการได้อย่างมีนัยสาคัญ และผูท้ ี่สนใจ
ประมาณการต้นทุนการส่งออกเครือ่ งจักรอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆสามารถปรับใช้โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ ได้อีกด้วย
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนีจ้ ัดทาขึน้ เพื่อศึกษาและปรับปรุ งระบบระบายอากาศในห้องพ่นทราย เพื่อลดปริมาณความ
เข้มข้นฝุ่ น Silicon carbide ขนาดไม่เกิน 10, 125 ไมครอน ให้มีค่าตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนด โดยการศึกษาในครัง้ นี ้
ผู้วิ จัย ได้เ ลือ กใช้โปรแกรม SOLIDWORKS ในการสร้า งแบบจาลองการระบายอากาศ โดยได้สร้า งแบบจ าลองย้าย
ตาแหน่งพัดลมดูดอากาศไปยังบริเวณอื่นภายในห้องและเพิ่มช่องเติมอากาศเข้าห้องเนื่องจากปั จจุบนั ไม่มีช่องอากาศเข้า
ผลการวิเคราะห์พบว่า พัดลมดูดอากาศสามารถดูดมีประสิทธิภาพการดูดเพิ่มขึน้ จากเดิม 33–43% ส่งผลให้ปริมาณความ
เข้มข้นของฝุ่ น Silicon Carbide ที่ฟุ้งกระจายอยู่ในห้องพ่นทรายลดน้อยตามไปด้วย จากนัน้ ได้ทาการเก็บตัวอย่างฝุ่ นเพื่อ
ทาการวิเคราะห์โดยผลการวิเคราะห์ตวั อย่างฝุ่ นมีค่าดังนี ้ ฝุ่ นทั่วไปขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน Total Dust มีค่าเท่ากับ
6 mg/m3 และค่าการสัมผัสฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน Respirable Dust มีค่าเท่ากับ 2.6 mg/m3 ผ่านค่ามาตรฐาน
ที่กาหนด
คาสาคัญ: ฝุ่ นSilicon Carbide, ระบบระบายอากาศ, ห้องพ่นทราย
Abstract
The objective of this study was to evaluate and improve the efficacy of the ventilation system in a
sandblasting room to ensure that the concentration level of 10 micrometers or less and 125 micrometers or less
of Silicon Carbide particles in compliance with the standard. We used the SOLIDWORKS software program to
evaluate the efficacy operation of the existing ventilation system, NISOH method 0500 and 0600 to analyze the
concentration level of general dust and respirable dust. In the simulation model, we moved the exhaust ventilator
to the defined point and added one air inlet into the sandblasting room (the existing room has no air inlet). The
efficacy of the exhaust ventilator increased 33 – 43% resulted in a decrease in the concentration level of Silicon
Carbide particles in a sandblasting room. The result of general dust analysis was 6 mg/m3 and respirable dust
analysis was 2.6 mg/m3 which compliance with the standard.
Keywords: Silicon Carbide dust, ventilation system, sandblasting room
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คานา
อุตสาหกรรมกระจกและอลูมิเนียมเป็ นอีกธุรกิ จหนึ่งที่เติบโตเป็ นอย่างมากในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาขัน้ ตอน
กระบวนการผลิตและติดตัง้ จึงเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ทัง้ นีก้ ระบวน
ผลิตกระจกนัน้ มีขนั้ ตอนที่แตกต่างกันไปขึน้ อยู่กบั ประเภทกระจกและวัตถุประสงค์ในการนาไปใช้งานทัง้ นีย้ งั มีกระจกอีก
หนึ่งประเภทที่ได้รบั ความนิยมนามาตกแต่งที่อยู่อาศัย อาคารสานักงานหรือแม้แต่สถานประกอบพิ ธีกรรมทางศาสานา
ต่างๆ ในปั จจุบนั กระจกประเภทนัน้ คือกระจกแกะลายพ่นทราย ซึ่งกระบวนการผลิตกระจกประเภทนีจ้ ะนาทราย Silicon
Carbide มาพ่นไปยังผิวกระจกด้วยการพ่นทรายต่างระดับไปยังผิวกระจก จึงทาให้เกิดมิติของลวดลายตามที่ผอู้ อกแบบได้
กาหนดกระบวนการนีจ้ ะมีการเลือกใช้วสั ดุที่จะนามาพ่นแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั เทคนิคการพ่นและลักษณะของชิน้ งาน ซึง่ ใน
งานวิจยั ฉบับนีท้ างผูว้ ิจยั เลือกใช้ Silicon carbide ขนาด 125 ไมครอน ในการทดลอง เนื่องจากเป็ นขนาดที่ผปู้ ฏิบตั ิงานใช้
อยู่ในปั จจุบนั ขัน้ ตอนการพ่น ผูป้ ฏิบตั ิงานจะปฏิบตั ิงานในห้องปิ ดมิดชิดเพื่อป้ องกันฝุ่ นฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอก ด้วย
ลักษณะการทางานดังกล่าวจึงทาให้ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องรับสัมผัสฝุ่ นทรายที่เกิด จากกระบวนการผลิตตลอดระยะเวลาที่
ปฏิบตั ิงานอันนาไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดโรคปอดฝุ่ นหินหรือโรคซิลิโคสิส (Silicosis) ในอนาคต ซึ่งปั จจุบนั ผลของค่า
ปริมาณฝุ่ นที่ตกค้างในห้องพ่นทรายเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กาหนด
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญจึงได้ทาการศึกษาและปรับปรุงระบบการระบายอากาศในห้องพ่นทราย โดย
นาโปรแกรม SOLDWORKS Flow Simulation เข้ามาช่วยในการจาลองการฟุ้งกระจายของฝุ่ นพร้อมทัง้ ช่วยวิเคราะห์หา
สาเหตุที่ทาให้ฝนตกค้
ุ่
างอยู่ในห้องปฏิบตั ิงานและช่วยในการออกแบบปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้
ทัง้ หมดนีเ้ พื่อเป็ นการลดความเสี่ยงในการรับสัมผัสฝุ่ นทรายที่อาจนาไปสู่การเกิดโรคจากการทางานต่อผูป้ ฏิบตั ิงานใน
อนาคต
อุปกรณ์และวิธีการ
งานวิจยั ฉบับนีม้ ีการนาโปรแกรม SOLIDWORKS Flow Simulation ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์พฤติกรรม
ของไหลที่ไหลผ่านโมเดล 3 ในการวิเคราะห์ ความสามารถของ Flow Simulation สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของของไหล
เช่น ความเร็ว ทิศทางการไหลความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล เป็ นต้น เข้ามาช่วยในการจาลองสภาพเสมือนจริงและ
วิเคราะห์ผล
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั งานวิจยั ฉบับนีไ้ ด้ใช้เครือ่ งมือช่วย 2 ลักษณะ ดังนี ้
1)เครื่องมือวัดความเร็วลม (Anemometer) Benetech รุ น่ GM816A เป็ นเครื่องมือสาหรับวัดความเร็วลมโดยจะบอกค่า
ความเร็วลมตามตาแหน่งที่ทาการอ่านค่า เครื่องมือวัดความเร็วลมสามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วยได้แก่ mph, Km/h ,
m/s, ft/min และ Knots (มียา่ นการวัด 0 – 30m/s, 0 – 90km/h, 0 – 5860ft/min 0 – 65mph, 0 – 55Knots) ด้วยค่าความ
แม่น ย า (Accuracy) : +/- 5% เครื่อ งวัดความเร็วลมรุ ่นนี เ้ หมาะสาหรับ การตรวจสอบความเร็ว ลมของท่อ ลม พัดลม
มอเตอร์ เครื่องเป่ าลม ตรวจสอบความเร็วลมของระบบปรับอากาศ 2)เครื่องมือวิเคราะห์แบบจาลอง SOLIDWORKS
Flow Simulation เป็ นโปรแกรมที่ช่วยในการจาลองของไหลของเหลว , การถ่ายโอนความร้อนและกาลังของของเหลวซึ่ง
เป็ นส่วนที่สาคัญสาหรับการออกแบบด้านวิศวกรรม โปรแกรม SOLIDWORKS ช่วยในการจาลองถ่ายเทความร้อนและ
ก๊าซในสภาวะจาลองที่มีเงื่อนไขเหมือนโลกจริง, หรือในสถานการณ์ที่เป็ นเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง
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ทางผูว้ ิจัยจึงทาการสร้างแบบจาลองการวิเคราะห์การระบายอากาศในห้องพ่นทรายโดยขนาดของห้องและ
สภาพแวดล้อมในการทางานอ้างอิงจากสภาพการทางานจริง ซึ่งสภาพปั จจุบัน ห้องพ่นทรายมีขนาดพืน้ ที่ ความกว้าง
ความยาว ความสูงเท่ากับ 4.1 × 4.8 × 5 เมตร ตามลาดับและมีการติดตัง้ พัดลมดูดอากาศจานวน 1 เครือ่ ง ฝั้งอยุบ่ นผนัง
กาแพงตรงข้ามกับประตูทางเข้า-ออก ประตูทางเข้า-ออกมีขนาด 1 × 3 เมตร และมีช่องใต้ประตูขนาด 1 × 0.03 เมตร ซึง่
ทัง้ หมดแสดงตามรูปภาพ (Fig. 1)

Fig. 1 Sandblasting Room
จากข้อมูลการสารวจสภาพการทางานในปั จจุบนั พบว่าสาเหตุที่อาจทาให้พดั ลมดูดอากาศไม่สามารถทางานได้
อย่างเต็มประสิทธิ์ภาพอาจเกิดจาก 2 สาเหตุ ดังนี ้
สาเหตุที่ 1 ในห้องพ่นทรายไม่มีจดุ สาหรับเติมอากาศเข้า จึงทาให้ภายในห้องมีสภาพคล้ายศูนย์ยากาศ(มีลมออกแต่ไม่มี
ลมเข้า) ส่งผลให้พดั ลมดูดอากาศไม่สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาเหตุที่ 2 ห้องพ่นทรายมีช่องใต้ประตูขนาดความกว้าง 1 เมตร × 3 เซนติเมตร ซึ่งเป็ นช่องที่ลมสามารถไหลเข้ามาได้แต่
เนื่องจากช่องดังกล่าวมีกองฝุ่ นกองปิ ดช่องอยูจ่ านวนมากอีกทัง้ ช่องใต้ประตูนีไ้ ม่ใช่ช่องที่ใช้สาหรับเติมอากาศ
เข้า ห้อ งพ่ น ทราย จึ ง คาดว่า เป็ น อี ก ปั จ จัย ในการท าให้ พัด ลมดูด อากาศไม่ส ามารถท างานได้อ ย่า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ
ดัง้ นัน้ ทางผูว้ ิจยั จึงได้ทาการกาหนดค่าที่ตรวจวัดได้ลงในโปรแกรมเพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและทาการจาลอง
ย้ายตาแหน่งพัดลมดูดอากาศไปยังบริเวณอื่นภายในห้องและเพิ่มช่องเติมอากาศเข้าห้องเนื่องจากปั จจุบนั ไม่มีช่องอากาศ
เข้า มีแต่สว่ นช่องใต้ประตูจากนัน้ ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึ่งกาหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ไว้ 3 ปั จจัยดังนี ้
ปั จจัยที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพการระบายอากาศของพัดลมดูดอากาศตาแหน่งต่างๆ
ก่อนและหลังทาการปรับปรุ ง (กาหนดตาแหน่งย้ายพัดลมดูดอากาศออกเป็ น 6 ตาแหน่ง) ทางผูว้ ิจยั จะดาเนินการสร้าง
แบบจาลองห้องพ่นทรายด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS ตามขนาดห้องจริงทัง้ ตาแหน่งลมเข้าและตาแหน่งพัดลมดูด
อากาศ โดยจะจาลองย้ายตาแหน่งพัดลมดูดอากาศไปบนผนังจุดต่างๆ ซึ่งกาหนดไว้ 6 จุด โดยแต่ละจุดพิจารณาจาก
ความเป็ นไปได้ถา้ ต้องเจาะผนังเพื่อเปลี่ยนตาแหน่งพัดลมดูดอากาศซึ่งขนาดความกว้างของช่องพัดลมนัน้ อ้างอิงจาก
ขนาดที่ใช้จริง ในขัน้ ตอนนีท้ างผูว้ ิจัยต้องการหาตาแหน่งที่พดั ลมดูดอากาศสามารถดูดฝุ่ นทรายได้ดีที่สดุ ตามรู ปภาพ
(Fig. 2)

387

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มุมราบ 0 องศา
มุมก้ม 25 องศา
มุมเงย 45 องศา

Fig. 3 Sandblasting angle

Fig. 2 Sandblasting Room

ปั จจัยที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพการระบายอากาศกับองศาปื นพ่นทราย ก่อนและหลัง
ทาการปรับปรุ ง (กาหนดองศามุมปื นพ่นทรายแบ่งเป็ น 3 มุมองศาคือ มุมแนวราบ 0 องศา, มุมก้ม 25 องศา และมุมเงย
45 องศา) การกาหนดองศาปื นพ่นทรายทางผูว้ ิจยั จะจาลองค่าในโปรแกรม SOLIDWORKS พิจารณาจากการปฏิบตั ิงาน
จริงโดยได้แบ่งมุมปื นพ่นทรายออกเป็ น 3 ช่วง ดังนี ้ 1) มุมแนวราบ 0 องศา ใช้พน่ ทรายในพืน้ ที่สว่ นกลางของกระจก 2) มุม
ก้ม 25 องศา ใช้พน่ ทรายในพืน้ ที่สว่ นล่างของกระจก 3) มุมเงย 45 องศา ใช้พน่ ทรายในพืน้ ที่สว่ นบนของกระจกโดยความ
สูงที่วดั จากพืน้ ห้องถึงขอบกระจกอยู่ที่ 3.05 เมตร ซึ่งเป็ นความสูงที่ผปู้ ฏิบตั ิงานพบเจอบ่อย ในขัน้ ตอนีท้ างผูว้ ิจยั ต้องการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพการระบายอากาศกับองศาปื นพ่นทราย ตามรูปภาพ (Fig. 3)
ปั จจัยที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพการระบายอากาศของห้องพ่นทรายก่อนและหลังทาการ
ปรับปรุ งในขัน้ ตอนนีท้ างผูว้ ิจยั จะดาเนินการแปรผลค่าการวิเคราะห์ของโปรแกรม SOLIDWORKS จากนัน้ จะทาประเมิน
ความเหมาะสมในการปรับปรุงห้องพ่นทราย
การตัง้ ค่าการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม SOLIDWORKS Flow Simulation ทางผูว้ ิจยั ได้กาหนดค่าดังนี ้
1) การกาหนดค่า Mesh ของแบบจาลองนีจ้ ะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การกาหนดค่า Mesh ภายในห้องทัง้ หมด ซึง่ ลักษณะโดยรวมของห้องจะเป็ นห้องโล่ง ซึง่ จะมีกระจกที่เป็ น
ชิน้ งานโต๊ะสาหรับวางชิน้ งานและตัวปื นพ่นทรายที่เป็ นอุปกรณ์พ่นทรายเท่านัน้ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงตัง้ ค่าโดยเริม่ จากการเลือก
คาสั่ง Global Mesh โปรแกรมจะกาหนดค่าความละเอียดที่เหมาะสมอยู่ที่ Level 3 จากนัน้ ให้เลือกคาสั่ง Show basic
mesh เพื่อดูขนาดของ Mesh ภายในห้อง จากนัน้ ให้เข้าไปที่คาสั่ง Manual เลือกหัวข้อ Advanced Refinement เพื่อปรับ
ค่า Mesh เมื่อพบชิน้ งาน ซึ่งตัวโปรแกรมจะวิเคราะห์ค่าในส่วนของด้ามปื น โต๊ะ และกระจก ซึ่งเป็ นแค่องค์ประกอบของ
ห้องพ่นทรายเท่านัน้ ให้ปรับระดับความละเอียดอยู่ที่ Level 3 ตามภาพรูปภาพ (Fig. 4)

Fig. 4 Global Mesh Settings
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ส่วนที่ 2 การกาหนดค่า Mesh เฉพาะจุด ซึ่งขัน้ ตอนนีจ้ ะปรับ Mesh ในส่วนของจุดที่เป็ นลมออกซึ่งอยู่ในลากล้อง
ปื นพ่นทรายและจุดที่มีลมเข้าคือส่วนของใต้ประตู โดยเริม่ จากการตัง้ ค่า Mesh จุดที่เป็ นลมออก การตัง้ ค่าเริม่ จากการเลือก
คาสั่ง Insert Local Mesh เลือกพืน้ ที่ในลากล้องปื นพ่นทราย จากนัน้ เลือกคาสั่ง Display Refinement Level เพื่อดูขนาด
ของ Mesh ที่เหมาะสม จากนัน้ เลือกหัวข้อ Channels ปรับค่าความละเอียดไปที่ Level 8 สาหรับการตัง้ ค่า Mesh จุดที่มีลม
เข้าคือส่วนของใต้ประตู ให้ทาขัน้ ตอนเดียวกันแต่เลือกปรับระดับความละเอียดอยูท่ ี่ Level 5 ตามรูปภาพ (Fig. 5)

Fig. 5 Local Mesh Settings
2) การกาหนดค่าเงื่อนไขและขอบเขต (Boundary conditions) กาหนดทางเข้าลม
ก่อนทาการปรับปรุงกาหนดค่า 3 จุด ดังนี ้ จุดที่ 1 ช่องลมออก Outlet Velocity กาหนดค่าความเร็วลมอยูท่ ี่ 2.0
m/s (วัดค่าหน้างานจริง), จุดที่ 2 ช่องปื นพ่นทราย Static Pressure กาหนดค่าความดันที่ 5 bar (ความดันที่ใช้ในการพ่น
ทราย), จุดที่ 3 ช่องลมใต้ประตูตงั้ ค่าเป็ น Environment Pressure ตามภาพรูปภาพ (Fig. 6)

Fig. 6 Boundary Conditions Settings
การตั้ง ค่ า ดัง กล่า วทางผู้วิ จัย ได้ท าการทดลองเพื่ อ ให้ไ ด้ผ ลการ วิ เ คราะห์ข องโปรแกรมแสดงผลที่ ค วาม
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด จากการทดลองวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมพบว่า ควรตัง้ ค่าการประมวลผลห้องพ่นทรายดังนี ้ ค่า
Iteration ไม่ควรต่ากว่า 700 รอบ , จานวน Cell ในการวิเคราะห์ไม่ต่ากว่า 90,000 cell และปริมาณฝุ่ นในการจาลองไม่
ควรต่ากว่า 1,500 particles
การทดสอบความน่าเชื่ อถื อ (Calibration) ในการวัดค่าความเร็วลมจากสถานที่จริงเทียบกับ การวัดค่าด้วย
โปรแกรมจาลองสภาพเสมือนจริง ทางผูว้ ิจัยได้ทาการวัดค่าความเร็วลมภายในห้องพ่นทรายจานวน 18 จุด กระจาย
เพื่อให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ภายในห้องโดยแบ่งเป็ นตาแหน่งบนและตาแหน่งล่าง ตามรูปภาพ (Fig. 7)
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Fig. 7 Velocity measurement position
จากการนาค่าความเร็วลมภายในห้องพ่นทรายด้วยการวัดค่าจากสถานที่จริงและการวัดค่าด้วยโปรแกรมจาลอง
สภาพเสมือนจริงเพื่อทดสอบความถูกต้อง (Calibration) พบว่า ความเร็วลมเฉลี่ยจากการวัดค่าจากสถานที่จริงมีค่า
มากกว่าการวัดค่าด้วยโปรแกรมจาลอง ทัง้ นีผ้ ลที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ต่างกัน สาเหตุอาจเกิดจากการ
ถือเครือ่ งมือวัดความเร็วลมที่วดั จริงอาจมีการสั่นทาให้คา่ ที่ได้ยงั มีความนิ่งไม่มากพอและด้วยตาแหน่งการวัดความเร็วลม
จากสถานที่จริงอาจมีคลาดเคลือ่ นจากการใช้โปรแกรมเนื่องจากจุดที่วดั ค่ามีความสูงค่อนข้างมากอาจส่งผลทาให้เกิดการ
คลาดเคลือ่ นของข้อมูล ผลการวัดค่าแสดงตามภาพรูปภาพ (Fig. 8)

Fig. 8 The result of velocity comparison between the measurement from the workplace and the measurement
with Solidwork.
ค่าความเชื่อมั่นค่าความผิดพลาดของเครือ่ งมือวิจยั พิจารณาอ้างอิงโดยใช้คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สูตรของ
เพียร์สนั (Equation1) พบว่าค่าที่ได้คือ 1 แปลว่าค่ามีความเชื่อมั่นสูง แสดงตามรายละเอียดดังนี ้
จากสูตรของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation)
rxy =

𝑁 ∑ 𝑥𝑦−∑ 𝑥 ∑ 𝑦
√[𝑁 ∑ 𝑥2 −(∑ 𝑥)2 ][𝑁 ∑ 𝑦2 −(∑ 𝑦)2 ]
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เมื่อค่า

rxy
N
X
Y

=
=
=
=
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ความเชื่อมั่นของเครือ่ งมือ
จานวนตาแหน่งที่เก็บข้อมูล
ค่าความเร็วลมจากแบบทดสอบชุดที่ 1
ค่าความเร็วลมจากแบบทดสอบชุดที่ 2

ผลการวัดค่าความเร็วลมจากสถานที่จริงและการวัดผลด้วยโปรแกรม Solidworks แสดงตามตาราง (Table 1)
Table 1 The result of velocity measurement from the workplace and the measurement with Solidwork.
(Positions 1–9 represent the 1–9 bottom and positions 10–18 represent the 1–9 top)
Position

Velocity result

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Measurement from the
workplace (X)
0.27
1.29
0.40
0.47
0.94
0.73
0.72
0.86
1.25
2.51
1.12
3.10
0.63
1.20
0.91
0.43
1.55
0.93

Measurement with
Solidwork (Y)
0.27
1.28
0.40
0.47
0.93
0.73
0.72
0.85
1.25
2.48
1.03
2.93
0.63
1.19
0.91
0.43
1.54
0.92

Total

19.31

18.95
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X2

Y2

XY

0.07
1.66
0.16
0.22
0.88
0.53
0.52
0.74
1.56
6.30
1.25
9.61
0.40
1.44
0.83
0.18
2.40
0.86

0.07
1.64
0.16
0.22
0.87
0.53
0.52
0.73
1.56
6.15
1.06
8.57
0.40
1.41
0.83
0.18
2.38
0.85

0.07
1.65
0.16
0.22
0.88
0.53
0.52
0.73
1.56
6.22
1.15
9.08
0.40
1.43
0.83
0.18
2.39
0.86

29.64 28.12 28.86
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𝑁 ∑ 𝑥𝑦−∑ 𝑥 ∑ 𝑦
√[𝑁 ∑ 𝑥2 −(∑ 𝑥)2 ][𝑁 ∑ 𝑦2 −(∑ 𝑦)2 ]

18(28.86)−(19.31)(18.95)
rxy = √[(18)(29.64)−(19.31)
2 ][(18)(28.12)−(18.95)2 ]

rxy = 1.0
ค่าความเชื่อมั่นของเครือ่ งมืออยูร่ ะหว่าง 0.00 – 1.00 ยิ่งใกล้ 1.00 ยิ่งมีความเชื่อมั่นสูงแปลผลเกณฑ์ผลความเชื่อมั่นมี
ดังนี ้ (อ้างอิงใน เกียรติสดุ า ศรีสขุ . (2552). ระเบียบวิธีวิจยั .(พิมพ์ครัง้ ที่ 3).เชียงใหม่:ครองช่างพริน้ ติง้ )
0.0 – 0.20 = ความเชื่อมั่นต่ามากไม่มีเลย
0.21 – 0,40 = ความเชื่อมั่นต่า
0.41 – 0.70 = ความเชื่อมั่นปานกลาง
0.71 – 1.00 = ความเชื่อมั่นสูง
ผลเปรียบเทียบความเร็วลมภายในห้องมีค่าใกล้เคียงกันโดยก่อนปรับปรุ งวัดค่าความเร็วลมจากพืน้ ที่จริง
เฉลี่ยอยุ่ที่ 1.06 m/s โปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วลมเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.05 m/s และหลังปรับปรุ งวัดค่าความเร็วลมจากพืน้ ที่จริง
เฉลี่ยอยุ่ที่ 0.95 m/s โปรแกรมวิเคราะห์ค่าความเร็วลมเฉลี่ยอยุท่ ี่ 0.92 m/s จากการวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้ความเร็วลม
เฉลี่ยภายในห้องพ่นทรายก่อนปรับปรุ งสูงกว่าหลังปรับปรุ งนัน้ มาจากการผันผวนของอากาศภายในห้อง เนื่องจากอัตรา
การระบายอากาศก่อนปรับปรุ งมีค่าน้อยกว่าจึงทาให้เกิดการไหลวนของอากาศที่มากกว่า ส่งผลทาให้เกิดความลมเร็ว
เฉลีย่ ภายในห้องที่สงู กว่าตามมา
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การคานวณหาอัตราการระบายอากาศที่เพียงพอกับห้องพ่นทราย โครงการศึกษาและปรับปรุ งระบบระบาย
อากาศในห้องพ่นทรายมีขนาดห้องเท่ากับ 4.1 × 4.8 × 5 เมตร โดยคิดพืน้ ที่ได้ 98.4 ลูกบาศ์เมตร และติดตัง้ พัดลมดูด
อากาศเพื่อดูดฝั่ นทรายที่ฟุ้งกระจายขณะปฏิบตั ิงานเป็ นระบบ Backward Single Fan (Belt Driven) จานวน 1 ตัว ฝั งอยู่
ในผนังกาแพงและต่อท่อออกไปยังห้องกับฝุ่ นด้านหลัง
สูตรที่ใช้ในการคานวณหาอัตรการระบายอากาศของห้องพ่นทราย (Equation 2):
ความกว้างของห้อง (หน่วย ft) × ความสูงของห้อง (หน่วย ft) × Cross Sectional Air-Speed (fpm) = cfm (2)
อัตราการระบายอากาศที่ตอ้ งการของห้องพ่นทรายเทียบจากตารางโดยเลือกชนิดของวัสดุขดั ผิวที่มีสว่ นประกอบมากกว่า
5% free silica เนื่องจากวัตถุดิบที่นามาใช้เป็ นทราย Silicon Carbide จึงเลือกค่า Cross Sectional Air-Speed (fpm)
เท่ากับ 100 cfm/ft2 และสามารถคานวณได้ดงั นี ้ (Equation 3):
Q = 13.5 ft × 16.5 ft × 100 cfm/ft2
(3)
= 22,275 cfm
จากการคานวณหาอัตราการระบายอากาศ พบว่าอัตราการระบายอากาศเพียงพอต่อการระบายอากาศของห้อง
พ่นทรายดังนัน้ จึงทาการวิเคราะห์หาสาเหตุที่สง่ ผลให้พดั ลมดูดอากาศไม่สามารถทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผลการ
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วิเคราะห์ประสิทธิ ภาพการดูดฝุ่ นขนาดไม่เกิน 10, 125 ไมครอน พบว่าสาเหตุที่ทาให้พดั ลมดูดอากาศทางานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพมี 2 สาเหตุ ดังนี ้
สาเหตุที่ 1 ในห้องพ่นทรายไม่มีจดุ สาหรับเติมอากาศเข้า จึงทาให้ภายในห้องมีสภาพคล้ายศูนย์ยากาศ (มีลมออก
แต่ไม่มีลมเข้า) ส่งผลให้พดั ลมดูดอากาศไม่สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาเหตุที่ 2 ห้องพ่นทรายมีช่องใต้ประตูขนาดความกว้าง 1 เมตร × 3 เซนติเมตร ซึง่ เป็ นช่องที่ลมสามารถไหลเข้ามา
ได้แต่เนื่องจากช่องดังกล่าวมีกองฝุ่ นกองปิ ดช่องอยู่จานวนมากอีกทัง้ ช่องใต้ประตูนีไ้ ม่ใช่ช่องที่ใช้สาหรับเติมอากาศเข้า
ห้องพ่นทราย จึงคาดว่าเป็ นอีกปั จจัยในการทาให้พดั ลมดูดอากาศไม่สามารถทางานได้อย่างเต็ มประสิทธิ ภาพอีกทัง้ ยัง
พบว่ามุมปื นพ่นทรายขณะปฏิบตั ิงานและตาแหน่งของพัดลมดูดอากาศยังส่งผลต่อปริมาณฝุ่ นทรายที่ถูกออกอีกด้วย
ดังนัน้ จึงได้กาหนดค่ามุมปื นพ่นทรายและตาแหน่งพัดลมดูดอากาศในห้องพ่นทรายเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ปริมาณฝุ่ นทรายที่พดั ลมสามารถดูดออกไปได้
วิเคราะห์การกระจายตัวของฝุ่ นและปริมาณฝุ่ นที่พดั ลมสามารถดูดออกได้ (ก่อนปรับปรุ งและหลังปรับปรุ ง ) โดย
หลังปรับปรุงทางผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเพิ่มช่องเปิ ดขนาด 0.65 × 0.46 เมตร เพื่อเป็ นช่องเติมอากาศเข้าระบบ
ก่อนปรับปรุ ง กาหนดขนาดของห้องพ่นที่ 4.1 × 4.8 × 5 เมตร (อ้างอิงตามพืน้ ที่จริง), ความเร็วลมทางเข้าท่อดูดที่
2.0 เมตร/วินาที จานวน 1 เครื่อง, หัวพ่นทราย 1 หัว มีขนาดความดันของหัว Nozzle 5 bar, ตาแหน่งทางเข้าลมช่องใต้
ประตูขนาด 1 × 0.3 เมตร
หลังปรับปรุ ง กาหนดขนาดของห้องพ่นที่ 4.1 × 4.8 × 5 เมตร (อ้างอิงตามพืน้ ที่จริง), ความเร็วลมทางเข้าท่อดูดที่
3.1 เมตร/วินาที จานวน 1 เครื่อง, หัวพ่นทราย 1 หัว มีขนาดความดันของหัว Nozzle 5 bar, ตาแหน่งทางเข้าลมช่องใต้
ประตูขนาด 1 × 0.3 เมตร, ตาแหน่งช่องเปิ ดกลางประตูขนาด 0.65 × 0.46 เมตร ผลการวิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นที่พดั ลม
สามารถดูดออกได้
จากผลการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม Solidworks เปลี่ยบเทียบตาแหน่งพัดลมดูดอากาศ , มุมปื นพ่นทราย และ
ปริมาณฝุ่ นที่พดั ลมสามารถดูดออกได้ ซึง่ ผลการวิเคราะห์พบว่าหลังปรับปรุงพัดลมระบายอากาศสามารถดูดฝุ่ นได้เพิ่มขึน้
แสดงผลตาม Table 2
เมื่อพิจารณ์จากปริมาณฝุ่ นที่พดั ลมดูดอากาศสามารถดูดดได้แต่ละตาแหน่งพบว่า ตาแหน่งพัดลมดูดอากาศ
ปั จจุบนั มีผลการวิเคราะห์เป็ นที่นา่ พอใจทางผูว้ ิจยั จึงดาเนินการเพิ่มเฉพาะช่องเปิ ดกลางประตูไม่ได้มีการย้ายตาแหน่งพัด
ลมดูดอากาศ โดยปริมาณฝุ่ นที่พดั ลมดูดอากาศตาแหน่งที่ 2 (ตาแหน่งปั จจุบนั ) สามารถดูดได้เทียบและลักษณะการฟุง้
กระจายของฝุ่ นขนาดไม่เกิน 10, 125 ไมครอน ตาม Table 3 และ 4 และรูปภาพ (Fig. 9) ตามลาดับ
Table 2 The result is analyzed and compared with the amount of dust that the exhaust fan can absorb. Before
and after improving the ventilation system
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Table 3 Dust size is not more than 10 microns, analysis results after 60 seconds, exhaust fan position 2
Sand Blasting Room
Sandblasting angle compared to the amount of
Average amount of dust
dust that the fan can absorb (unit %)
extracted by the fan (unit %)
0
25
45
Before improvement
29
30
99
53
After improvement
92
97
99
96
Table 4 Dust size is not more than 125 microns, analysis results after 60 seconds, exhaust fan position 2
Sand Blasting Room
Sandblasting angle compared to the amount of
Average amount of dust
dust that the fan can absorb (unit %)
extracted by the fan (unit %)
0
25
45
Before improvement
0
0
0
0
After improvement
0
0
99
33
* The 60-second interval was the time when the dust was scattered throughout the sandblasting room, the 2nd
position of the exhaust fan is the current position.

125 microns

10 microns

Fig. 9 Dust size no more than 10 and 125 microns, Analysis results after 60 seconds
สรุ ป
จากการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม SOLIDWORK ซึง่ เป็ นโปรแกรมที่ใช้จาลองการระบายพบว่า ภายในห้องพ่นทราย
ก่อนทาการปรับปรุงนัน้ มีการฟุง้ กระจายของฝุ่ นจานวนมาก อีกทัง้ ยังพบว่าภายในห้องพ่นทรายไม่มีจดุ เติมอากาศเข้าด้วย
สาเหตุนีจ้ ึงเป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้พดั ลมดูดอากาศไม่สามารถทางานได้อย่างเต็มประสิทธิ ภาพผลจากการวิเคราะห์ดว้ ย
โปรแกรม SOLIDWORK โดยการวัดปริมาณฝุ่ นที่พดั ลมดูดอากาศสามารถดูดได้เพิ่มขึน้ 43% สาหรับฝุ่ นขนาดไม่เกิน 10
ไมครอนและเพิ่มขึน้ 33% สาหรับฝุ่ นขนาดไม่เกิน 125 ไมครอน
ทัง้ นีท้ ี่พดั ลมดูดอากาศไม่สามารถดูดฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 125 ไมครอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนัน้ เนื่องจาก
ฝุ่ นขนาดไม่เกิน 125 ไมครอน มีนา้ หนักที่มากโดยเมื่อเม็ดทรายถูกยิงออกจากปื นพ่นไปกระทบกับชิน้ งานจะเกิดการฟุ้ง
กระจายจากนัน้ จะแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศระยะเวลาสั้นๆและล่วงหล่นลงมากองที่พืน้ อีกทัง้ มุมองศาของปื นพ่นทราย
ซึง่ เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่มีผลต่อปริมาณฝุ่ นที่พดั ลมสามารถดูดออกไปได้เพราะในมุมราบที่ 0 องศาและมุมก้มที่ 25 องศานัน้
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ทิศทางของฝุ่ นทรายเมื่อกระทบกับชิน้ งานจะล่วงลงไปกองที่พืน้ แทบในทันที ซึ่งต่างจากฝุ่ นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ที่มี
นา้ หนักเบากว่าจะม่วนตัวขึน้ ไปแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศและถูกดูดออกไปในเวลาต่อมา ส่วนมุมเงยที่ 45 องศา ด้วย
ทิศทางดังกล่าวเมื่อฝุ่ นทรายกระทบกับชิน้ งานแล้วนัน้ จะกระจายตัวไปบริเวณด้านบนซึง่ เป็ นตาแหน่งของพัดลมดูดอากาศ
ปริมาณฝุ่ นที่ดดู ได้มมุ นีจ้ ึงมีมากกว่ามุมอื่นและทัง้ หมดนีค้ ือสาเหตุที่สง่ ผลต่อปริมาณฝุ่ นที่พดั ลมดูดอากาศสามารถดูดได้
กิตติกรรมประกาศ
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การออกแบบการทดลองเพือ่ ศึกษาปั จจัยทีม่ ีผลต่อการเกิดความหนาบางของบรรจุภัณฑ์แก้วใน
กระบวนการขึน้ รู ป
Design of experiment to study the factors affecting glass container thinness in forming process
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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี เ้ ป็ นการศึกษาปั ญหาด้านคุณภาพของบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วพบว่าผลิตภัณฑ์
เครือ่ งดื่มเกลือแร่ขนาด 250มิลลิลติ ร มีขอ้ บกพร่องประเภทความหนาบางสูงที่สดุ ถึง 0.45% ของจานวนขวดทัง้ หมดที่ผลิต
ได้จึงทาการออกแบบการทดลองแบบ Box Behnken Design เพื่อศึกษาปั จจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อการเกิดข้อบกพร่องและ
กาหนดค่าที่เหมาะสมที่สดุ ของแต่ละปั จจัย ซึ่งปั จจัยประกอบไปด้วย อุณหภูมิแบลงค์โมลด์ ความเร็วก้อนแก้ว อุณหภูมิ
ก้อนแก้ว จากนัน้ ใช้วิธี Response Surface Methodology ในการวิคราะห์ผลการทดลอง พบว่าระดับปั จจัยที่เหมาะสมคือ
อุณหภูมิแบลงค์โมลด์ที่ 1 ºC ความเร็วก้อนแก้วที่ 7.33 m/s และอุณหภูมิกอ้ นแก้วที่ 1,190 ºC จากการผลิตจริงเพื่อยืนยัน
ผลการทดลอง พบว่าสามารถลดข้อบกพร่องประเภทความหนาบางเหลือเพียง 0.21% ของจานวนขวดทัง้ หมดที่ผลิตได้
คาสาคัญ: การออกแบบการทดลอง, ความหนาบาง, บรรจุภณ
ั ฑ์แก้ว
Abstract
This Independent Study aims to examine the problem of glass product quality. The study result found
that the thickness of glass bottles represents the highest defect of 250 ml. The percentage of bottles produced
with defects accounts for 0.45% of total produced bottles. Therefore, Box Behnken Design was utilized to
investigate the predicted factors affecting the thickness occurrence and determine the optimal value. The
temperature of a blank mold, the speed of gobs, and the temperature of gobs. Another process of this study
was Response Surface Methodology to analyze the study results. The results reveal that the appropriate level
of these factors is 1 ºC of the blank mold temperature, 7.33 m/s of the gob speed, and 1,190 ºC of the gob
temperature the actual production was processed, and it showed that the thickness of the glass bottle reduced
to 0.21% of the total produced bottles.
Keywords: Design of experiments, Glass container, Thinness
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คานา
ในปั จจุบนั สภาวะการแข่งขันในเชิงธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์แก้วค่อนข้างสูง จะเห็นได้จากการเพิ่มกาลังการผลิตไม่วา่ จะ
เป็ นการลงทุนเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตภายในโรงงานของบริษัทคูแ่ ข่งหรือการขยายโรงงานหรือการก่อตัง้ ของบริษัทใหม่ ๆ ที่
เพิ่ ม ขึน้ อย่างต่อเนื่อ งและรวดเร็ว ท าให้ก ลุ่มลูกค้ามี ทางเลือกที่ห ลากหลายนอกจากนั้น บรรจุภัณ ฑ์แ ก้วยังสามารถ
หมุนเวียนนากลับมาใช้ใหม่ซงึ่ จากสาเหตุดงั กล่าวทาให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณภาพ
องค์กรจึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านนีน้ อกจากนัน้ เพื่อความอยู่รอดในธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ว องค์กร
จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุ งในการเพิ่มประสิทธิ ภาพลูกค้า นั่นคือ การปรับปรุ งกระบวนการผลิตเพื่อลดจานวน
ข้อบกพร่องที่เกิดขึน้ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า (ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคการผลิตขวดแก้ว, 2554)
อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการทดลอง
1. เครือ่ งมือวัดอุณหภูมแิ บลงโมลด์แบบอัตโนมัติ ยี่หอ้ GRT – Groupe Rondot Thailand รุน่ Handy V
2. เครือ่ งมือวัดความเร็วก้อนแก้วแบบอัตโนมัติ ยี่หอ้ GRT – Groupe Rondot Thailand รุน่ Speed Gob +
3. ก้อนแก้ว (Gob), แบบพิมพ์ขวด, เครือ่ งจักร (IS Machine) ยี่หอ้ Emhart
4. เตาอบขวด
5. เครือ่ งตรวจสอบความหนาบางของขวด Online Thinness
6. คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล
7. โปรแกรมมินิแทป เวอร์ช่นั 2019
วิธีการดาเนินการ (ภัสราภรณ์, 2563)
1. ศึกษากระบวนการผลิตและเลือกปั ญหาที่ทาให้เกิดความสูญเสียมากที่สดุ มาทาการศึกษา
จากการศึกษากระบวนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แก้วแบ่งออกได้เป็ น 6 ขัน้ ตอนคือ ผสมวัตถุดิบ หลอม ขึน้ รูป อบขวด ตรวจสอบ
คุณภาพ บรรจุ ซึง่ ส่วนที่ทาการศึกษาและทาการทดลองในครัง้ นีอ้ ยูใ่ นขัน้ ตอนของการขึน้ รูป
2. กาหนดตัวแปรตอบสนอง โดยกาหนดเป็ นเปอร์เซ็นต์ของข้อบกพร่องที่เกิดขึน้
3. ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดข้อบกพร่อง โดยเลือกใช้เครือ่ งมือ Why-Why Analysis ในการวิเคราะห์ปัญหา
4. เลือกระดับของแต่ละปั จจัย โดยปั จจัยที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั คืออุณหภูมิแบลงค์โมลด์ที่ 15 ºC ความเร็วก้อนแก้วที่
7.49m/s และอุณหภูมิกอ้ นแก้วที่ 1,210.5 ºC
5. ตัง้ สมมติฐานการทดลองสาหรับปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดข้อบกพร่องประเภทความหนาบางของบรรจุภณ
ั ฑ์
6. ออกแบบการทดลองและทาการทดลองเพื่อเก็บข้อมูล โดยเลือกใช้วิธี Box-Behnken Design (BBD)
7. วิเคราะห์ผลการทดลอง
8. ยืนยันผลการทดลอง
9. สรุปผลการทดลอง
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. จากการศึกษากระบวนการผลิตและเลือกปั ญหาที่ทาให้เกิ ดความสูญเสียมากที่สุดมาทาการศึกษาโดย
โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ว มี 1 เตาหลอม 2 สายการผลิตและกาลังการผลิตอยูท่ ี่ 180 ตัน/วัน ผลิตขวดเครือ่ งดื่มเกลือแร่
ขนาด 250มิลลิลติ ร ซึง่ จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเกิดข้อบกพร่องประเภทความหนาบางที่ขนั้ ตอนการขึน้ รูปมากที่สดุ
2. กาหนดตัวแปรตอบสนอง ตัวแปรตอบสนองที่เลือกใช้ในงานวิจยั นี ้ คือ เปอร์เซ็นต์ของขวดเสียประเภทความ
หนาบางของบรรจุภณ
ั ฑ์แก้วชนิดเครื่องดืมเกลือแร่ขนาด 250 มิลลิลิตร โดยมาตรฐานของความหนาบางของบรรจุภณ
ั ฑ์
แก้วที่ไม่สามารถยอมรับได้คือ ≤1.2 มิลลิเมตร
3. คัดเลือกปั จจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อตัวแปรตอบสนอง จากการระดมความคิดเห็นร่วมกันกับหน่วยงานผลิตและ
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโรงงาน ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ และผูเ้ ชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตร่วมถึงอ้างอิงหลักการ
เกิดข้อบกพร่องประเภทความหนาบางที่ทางบริษัทผูผ้ ลิตเครื่องจักรได้แนะนาไว้โดยใช้เครื่องมือ Why-Why Analysis ใน
การช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาที่เกี่ยวข้อง สรุ ปได้ว่าข้อบกพร่องประเภทหนาบาง (Thinness) เกิดจาก 3 ปั จจัย
หลัก คือ ผลต่างอุณหภูมิแบลงค์โมลด์, อุณหภูมิกอ้ นแก้ว, ความเร็วของก้อนแก้ว
4. เลือกระดับของแต่ละปั จจัย โดยพิจารณาจากข้อมูลบันทึกพารามิเตอร์การขึน้ รู ปบรรจุภัณฑ์ ( Job Card)
เครื่องดื่มเกลือแร่ขนาด 250 มิลลิลิตร ย้อนหลัง 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563) ร่วมกับผูม้ ีประสบการณ์และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในกระบวนการขึน้ รู ป รวมถึงอ้างอิงตามคู่มือการปฏิบตั ิงาน (Work Instruction) ซึ่งได้มีขอ้ ตกลงร่วมกันให้
ทาการศึกษาระดับของแต่ละปั จจัยดัง Table 1
Table 1 Factors and levels of each factor used in the experimental design.
Level

Average ( ) of the current

Factor

factor level

low (-)

A: Blank Mold Temperature Difference (˚C)

15

1

29

B: Speed Gob (m/s)

7.49

7.13

7.85

1210.5

1188

1233

C: Temperature Gob (˚C)

high (+)

5. ตัง้ สมมติฐานการทดลองสาหรับปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดข้อบกพร่องของบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทความหนาบาง
สมมติฐานหลัก (H0) คือ ปั จจัยที่ระดับต่างๆไม่มีผลต่อจานวนข้อบกพร่องประเภทความหนาบางของบรรจุภณ
ั ฑ์แก้วชนิด
เครื่องดื่มเกลือแร่ขนาด 250ml, สมมติฐานรอง (H1) คือ ปั จจัยที่ระดับต่างๆมีผลต่อจานวนข้อบกพร่องประเภทความหนา
บางของบรรจุภณ
ั ฑ์แก้วชนิดเครือ่ งดื่มเกลือแร่ขนาด 250ml โดยกาหนดระดับนัยสาคัญของการทดลองสมมติฐานที่ 0.05
6. การออกแบบการทดลองและทดลองเพื่อเก็บข้อมูล โดยงานวิจยั นีเ้ ลือกใช้วิธี Box-Behnken Design (BBD) ใน
การออกแบบการทดลองเนื่องจากสามารถลดรูปการทดลองได้นอ้ ยที่สดุ เมื่อเทียบกับวิธีการ Central Composite Design
(CCD) โดยพิจารณาจากจานวนตัวแปร 3 ปั จจัยๆละ 3 ระดับจึงเหมาะสมที่สดุ ที่จะเลือกใช้วิธีนมี ้ าทาการทดลองโดยจาก
การรันโปรแกรม Minitab 19 มีจานวนการทดลองทัง้ หมด 15 การทดลอง โดยจะผลิตขวดประมาณ 400 ขวดต่อการทดลอง
ซึง่ ในงานวิจยั นีไ้ ด้ทาการทดลองที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% หรือที่ระดับนัยสาคัญที่ α = 0.05 ดังแสดงดัง Fig.1 และ
Table 2 และแสดงผลการทดลองดัง Table 3
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Box-Behnken Design
Design Summary
Factors:
3
Base runs:
15
Base blocks: 1
Center points: 3

Replicates:
Total runs:
Total blocks:

1
15
1

Fig. 1 Details of the trial plan from the program Minitab Version 19
Table 2 Box-Behnken Design (BBD) experimental plan for the determination of the number of bottles of Glass
packaging
StdOrder
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

RunOrder
1
8
5
9
15
3
6
13
7
4
11
2
14
10
12

PtType
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0

Blocks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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A (ºC)
1
29
1
29
1
29
1
29
15
15
15
15
15
15
15

B (m/s)
7.13
7.13
7.85
7.85
7.49
7.49
7.49
7.49
7.13
7.85
7.13
7.85
7.49
7.49
7.49

C (ºC)
1210.5
1210.5
1210.5
1210.5
1188.0
1188.0
1233.0
1233.0
1188.0
1188.0
1233.0
1233.0
1210.5
1210.5
1210.5
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Table 3 Results show the number of bottles of glass containers.
StdOrder

A (˚C)

B (m/s)

C (ºC)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
29
1
29
1
29
1
29
15
15
15
15
15
15
15

7.13
7.13
7.85
7.85
7.49
7.49
7.49
7.49
7.13
7.85
7.13
7.85
7.49
7.49
7.49

1210.5
1210.5
1210.5
1210.5
1188.0
1188.0
1233.0
1233.0
1188.0
1188.0
1233.0
1233.0
1210.5
1210.5
1210.5

Result
(percent of broken bottles)
0.00
0.25
0.25
0.25
0.00
0.25
1.48
1.97
0.00
0.25
1.23
1.48
0.74
0.99
1.23

7. การวิเคราะห์ผลการทดลองจาก Table 3 สามารถวิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้โปรแกรมมินิแทปมาช่วยในการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนได้ดงั นี ้

Fig. 2 Probability with normal distribution and showing the relationship of error and predictive values of
response variables.
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จาก Fig. 2 แสดงกราฟ Normal Probability Plot พบว่าค่าความผิดพลาดมีการกระจายตัวตามแนวเส้นตรงและ
มีค่า p = 0.998 ซึ่งมากกว่ากว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับกราฟ Histogram ที่เป็ น Normal หรือมีลกั ษณะ
เป็ นระฆังคว่า และจากกราฟ Residual Versus Fitted Value พบว่าความแปรปรวนของค่าผิดพลาดมีการกระจายตัวอยู่
ทัง้ ด้านบนและด้านล่างค่าศูนย์และกราฟ Residual Versus Observation Order พบว่าค่าความผิดพลาดมีการกระจาย
ตัว แบบสุ่ม ไม่มี รู ป แบบหรือ แนวโน้ม ใด ๆ จึ ง สรุ ป ได้ว่า ค่า ความผิ ด พลาดมีก ารแจกแจงปกติ และท าการวิ เ คราะห์
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination: R2 ) ค่า Adjusted R2 มีค่าเท่ากับ 89.33% ซึ่งมีค่าสูง (ค่ายิ่ง
มากสมการยิ่งมีความเหมาะสมมาก) จึงอธิบายได้ว่าแต่ละปั จจัยในการทดลองสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรตอบสนองได้ถึง 89.33% และการทดสอบการขาดความเหมาะสมของสมการ (Lack-of-fit) มีค่าเท่ากับ 0.681 ซึ่ง
มากกว่าค่านัยสาคัญแสดงดัง Fig. 3 แสดงว่าสมการโพลิโนเมียลดีกรี 2 เพียงพอแล้วแสดงตาม Equation 1
Analysis of Variance
Source
Model
Linear
A
B
C
Square
A*A
B*B
C*C
2-Way Interaction
A*B
A*C
B*C
Error
Lack-of-Fit
Pure Error
Total

DF
9
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
5
3
2
14

Adj SS
94.46500
69.2500
2.0000
1.1250
66.1250
24.9000
5.7692
14.7692
3.6923
0.5000
0.2500
0.2500
0.0000
3.7500
1.7500
2.0000
98.4000

Adj MS
10.5167
23.0833
2.0000
1.1250
66.1250
8.3000
5.7692
14.7692
3.6923
0.1667
0.2500
0.2500
0.0000
0.7500
0.5833
1.0000

S-Value
14.02
30.78
2.67
1.50
88.17
11.07
7.69
19.69
4.92
0.22
0.33
0.33
0.00

P-Value
0.005
0.001
0.163
0.275
0.000
0.012
0.039
0.007
0.077
0.877
0.589
0.589
1.000

0.58

0.681

Model Summary
S
R-sq
0.866025 96.19%

R-sq(adj)
89.33%

Fig. 3 Model summary and analysis of variance
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R-sq(pred)
66.97%
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Regression Equation in Uncorded Units
Y = 1877 - 0.36 A + 233.0 B - 4.67 C - 0.00638 A*A - 15.43 B*B + 0.001975 C*C - 0.0496 A*B
+ 0.00079 A*C + 0.0000 B*C

(1)

จากนัน้ ทาการกาหนดค่าปัจจัยที่เหมาะสมโดยวิธีพนื ้ ผิวตอบสนองซึง่ เลือกใช้ฟังก์ช่นั Response Optimizer ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาค่าที่ดที ี่สดุ ของปั จจัยที่ทาการทดลองดังแสดงดัง Fig. 4

Fig. 4 Response Optimizer
จาก Fig. 4 พบว่าระดับของปั จจัยที่ดีที่สดุ ที่ทาให้จานวนขวดที่เกิดข้อบกพร่องประเภทความหนาบางน้อยที่สดุ
คือ ผลต่างของอุณหภูมิแบลงค์โมลด์เท่ากับ 1 ºC ความเร็วของก้อนแก้วเท่ากับ 7.33 m/s และอุณหภูมิกอ้ นแก้วเท่ากับ
1190 ºC ส่ ง ผลให้ค่ า ความพึ ง พอใจของค่ า ตอบสนอง (Composite Desirability) มี ค่ า มากที่ สุ ด เท่ า กั บ 0.99805
(99.805%) เกิดข้อบกพร่องประเภทความหนาบางเพียง 0.2469%
8. ยืนยันผลการทดลอง จากการวิเคราะห์ Response Optimizer ไปใช้ในกระบานการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แก้วจริง
เพื่อยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถนาไปเป็ นข้อมูลมาตรฐานอ้างอิงในการปฏิบตั ิงานและเป็ นแนวทางในการพัฒนา
กระบวนผลิตขวดให้มีประสิทธิ ภาพสูงขึน้ ได้ โดยทาการปรับพารามิเตอร์ตามระดับของปั จจัยที่ดีที่สุด คือ ผลต่างของ
อุณหภูมิแบลงค์โมลด์เท่ากับ 1 ºC ความเร็วของก้อนแก้วเท่ากับ 7.33m/s และอุณหภูมิกอ้ นแก้วเท่ากับ 1190 ºC โดยทา
การผลิตขวดประมาณ 400 ขวดต่อการทดลอง และทาการทดลองเพื่อยืนยันผลจานวน 31 วันพบว่าข้อบกพร่องลดลง
เฉลี่ยเหลือเพียง 0.21% จากการเปรียบเทียบจานวนข้อบกพร่องและมูลค่าความเสียหายก่อนการปรับปรุ งและหลังการ
ปรับปรุงมีคา่ เฉลีย่ ต่อเดือน พบว่าสัดส่วนของข้อบกพร่องประเภทความหนาบางก่อนการปรับปรุงเท่ากับ 0.45% และหลัง
การปรับปรุงเท่ากับ 0.21% เท่านัน้ ซึง่ สามารถลดข้อบกพร่องลงได้ถึง 53.33% และในด้านความเสียหายก่อนการปรับปรุง
เท่ากับ 155,228 บาท/เดือน หลังการปรับปรุงลดลงเหลือเพียง 74,903 บาท/เดือน ทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณ
80,325 บาท/เดือน คิดเป็ นสัดส่วนมูลค่าความเสียหายลดลงถึง 51.75% ดังแสดง Table 4

402

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Table 4 Average number of defects and damage value before and after improvements per month
Details
Total number of bottles produced (bottles/month)

Before

After

Difference

17,580,320

18,085,920

-

78,398

37,830

51.75

0.45

0.21

53.33

155,228

74,903

51.75

1,140,963

971,610

14.84

6.49

5.37

17.26

2,259,106

1,923,788

14.84

Thinness type defect
Number of quality bottles (bottles/month)
Proportion of defect bottles (%)
Cost (Baht/Month)
Other type defect
Number of quality bottles (bottles/month)
Proportion of defect bottles (%)
Cost (Baht/Month)
สรุ ป
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์หาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดข้อบกพร่องประเภทความหนาบาง และหา
ระดับปั จจัยที่เหมาะสม เพื่อลดจานวนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านข้อกาหนดทางคุณภาพ โดยใช้แผนการทดลองแบบ BoxBehnken Design (BBD) ในการออกแบบการทดลองในการศึกษาปั จจัยต่ าง ๆ ที่มีผลต่อข้อบกพร่องประเภทความหนา
บาง และใช้วิธีการวิเคราะห์พืน้ ผิวตอบสนอง (Response Surface Methodology) เพื่อหาค่าที่เหมาะสมในการทดลอง
และผูว้ ิจยั ได้ทาการทดลองโดยกาหนดปั จจัย คือ ผลต่างของอุณหภูมิแบลงค์โมลด์ที่ระดับต่า (-) = 1 และระดับสูง (+) =
29 ºC และ ความเร็วก้อนแก้วระดับต่า (-) = 7.13 และระดับสูง (-) = 7.85m/s และ อุณหภูมิกอ้ นแก้วระดับต่า (-) = 1210
และระดับสูง (+) = 1233 ºC โดยทาการผลิตขวดประมาณ 400 ขวดต่อการทดลอง ซึง่ หลังจากได้ทาการทดลองสรุปได้ว่า
ปั จจัยและระดับของปั จจัยที่เหมาะสมที่สดุ คือ ผลต่างของอุณหภูมิแบลงค์โมลด์เท่ากับ 1 ºC ความเร็วของก้อนแก้วเท่ากับ
7.33m/s อุณหภูมิกอ้ นแก้วเท่ากับ 1190 ºC จะทาให้เกิดข้อบกพร่องประเภทความหนาบางน้อยที่สดุ เมื่อนาผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์การทดลองไปใช้ม าตรการควบคุมการผลิตจริงพบว่าสัดส่วนข้อบกพร่องประเภทความหนาบางก่อนการ
ปรับปรุ งเท่ากับ 0.45% และหลังการปรับปรุ งลดลงเหลือเพียง 0.21% เท่านัน้ ซึ่งสามารถลดสัดส่วนของข้อบกพร่อง
ประเภทความหนาบางลงได้ถึง 53.33% ซึง่ สามารถลดสัดส่วนข้อบกพร่องลงได้จริง
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี ้ สาเร็จลงได้ผวู้ ิจยั ต้องขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ประไพศรี สุทศั น์ ณ อยุธยา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและผูช้ ่วยศาสตราจารย์สวุ ิชภรณ์ วิชกูล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่อบรมให้ความรู ใ้ ห้คาแนะนาและ
ค าปรึก ษาแนวทางในการพัฒนางานวิ จัย ตลอดจนตรวจทานการเขี ยนรายงานฉบับ นี จ้ นสาเร็จ ลงได้ดว้ ยดี รวมทัง้
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไอลดา ตรีร ัต น์ต ระกูล ประธานโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
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สาขาวิชาการจัดการวิศวรรม ภาคพิเศษ ที่กรุ ณาให้ความดูแลช่วยเหลือนิสิตในโครงการทุกคน และให้ความกรุ ณา
ตรวจสอบการแก้ไขรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้
เอกสารอ้างอิง
ภัสราภรณ์ ลาเจียกทอง. 2563: การออกแบบการทดลอง เพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ ีผลต่อการเกิดข้อบกพร่องของ
บรรจุภณ
ั ฑ์แก้ว กรณีศกึ ษาโรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ว. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาโท,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคการผลิตขวดแก้ว. 2554. กระบวนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ว.
http://www.thaiglass.co.th/en/technical_trainning_center.php, 1 เมษายน พ.ศ. 2563
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ผลของสารไดคิวมิวเปอร์ออกไซด์และสารยืดต่อสายโซ่โมเลกุ ลที่มีต่อสมบัติเชิงกลและน้าหนัก
โมเลกุลของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติคแอซิดและพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทอเรพทาเลต
Effect of dicumyl peroxide and chain extender on mechanical properties and molecular weight of
Polylactic acid/Polybutylene adipate terephthalate blends
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีศ้ ึกษาผลของการเติมสารไดคิวมิวเปอร์ออกไซด์และสารยืดต่อสายโซ่โมเลกุ ลที่มีต่อสมบัติเชิงกลและ
นา้ หนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติคแอซิดและพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทอเรพทาเลตในอัตราส่วน
100/0, 80/20 และ 60/40 โดยนา้ หนัก จากการศึกษาพบว่า เมื่อปริมาณพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทอเรพทาเลตเพิ่มขึน้
สมบัติเชิงกลด้านมอดุลสั แรงดึงและความต้านทานแรงดึงของพอลิเมอร์ผสมมีแนวโน้มลดลง แต่คา่ การยืด ตัว ความเหนียว
ดึง และการรับแรงกระแทกมีค่าเพิ่มขึน้ การเติมสารไดคิวมิวเปอร์ออกไซด์ส่งผลทาให้พอลิเมอร์ผสมมีนา้ หนักโมเลกุล
เพิ่มขึน้ แต่สมบัติเชิ งกลทัง้ การรับแรงดึงและการรับแรงกระแทกมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่การเติมสารยืดต่อสายโซ่
โมเลกุลส่งผลทาให้พอลิเมอร์ผสมมีนา้ หนักโมเลกุลเพิ่มขึน้ แต่สมบัติเชิงกลด้านมอดุลสั แรงดึงและความต้านทานแรงดึงมี
แนวโน้มลดลง ในขณะที่คา่ การยืดตัว ความเหนียวดึง และการรับแรงกระแทกมีแนวโน้มเพิ่มขึน้
คาสาคัญ: ไดคิวมิวเปอร์ออกไซด์, พอลิแลคติคแอซิด, พอลิเมอร์ผสม, สารยืดต่อสายโซ่โมเลกุล
Abstract
This study aimed to investigate the effects of dicumyl peroxide ( DCP) and chain extender on
mechanical properties and molecular weight of polylactic acid (PLA)/polybutylene adipate terephthalate (PBAT)
blends. The PLA/PBAT blends ratio were varied at 100/0, 80/20 and 60/40 by weight percent. The results
showed that the addition of PBAT in PLA was found to decrease the tensile modulus and tensile strength of
PLA/PBAT blends, but increase the elongation at break, tensile toughness and impact property of PLA/PBAT
blends. The addition of DCP on PLA/PBAT blends was found to increase the molecular weight of PLA/PBAT
blends, but decrease the tensile and impact properties. The addition of chain extender on PLA/PBAT blends
was found to increase the molecular weight, elongation at break, tensile toughness and impact property of
PLA/PBAT blends, but decrease the tensile modulus and tensile strength of PLA/PBAT blends.
Keywords: Chain extender, Dicumyl peroxide, Polylactic acid, Polymer blends
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คานา
ในปั จจุบนั การนาวัสดุประเภทพลาสติกมาใช้งานเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพลาสติกสามารถขึน้ รู ปให้มี
รูปร่างได้ตามที่ตอ้ งการ ด้วยกระบวนการผลิตได้หลากหลายวิธี และสามารถผลิตได้ตอ่ เนื่องในปริมาณมาก มีนา้ หนักเบา
สามารถขนย้ายได้สะดวก เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุประเภทโลหะ หรือเซรามิค ทาให้มีการนาพลาสติกใช้งานเป็ นผลิตภัณฑ์
อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ โดยพลาสติกส่วนใหญ่ที่ใช้ในชีวิตประจาวันเป็ นประเภท
ใช้ค รัง้ เดี ย วทิ ง้ (Single-use Plastic) จึ ง มี อ ายุการใช้งานสัน้ แต่ต ้อ งใช้เ วลาในการย่อ ยสลายในธรรมชาติ เ ป็ น ระยะ
เวลานานมาก จึงส่งผลทาให้ท่ วั โลกประสบปั ญหามลพิษจากขยะพลาสติก พอลิแลคติคแอซิด (Polylactic acid; PLA)
เป็ นพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ มีสมบัติทางด้านความแข็งแรงสูงจึงมีการนามาใช้งานเพิ่มมากขึน้ การใช้งาน
PLA ในงานที่ตอ้ งการสมบัติความยืดตัวสูงมีขอ้ จากัด เนื่องจาก PLA มีความเปราะ ดังนัน้ จึงมีการปรับปรุงความสามารถ
ในการยื ด ตั ว โดยการเติ ม พอลิ บิ ว ทิ ลี น อะดิ เ พทโคเทอเรพทาเลต (Polybutylene adipate terephthalate; PBAT)
(Teamsinsungvon et al., 2012) แต่พบว่าในการผสมพอลิเมอร์ต่างชนิดกันทาให้สมบัติเชิงกลมีแนวโน้มลดลง จึงมีการ
พัฒนาเพื่อทาให้สมบัติเชิงกลโดยรวมเพิ่มขึน้ โดยใช้สารเติม แต่งเพื่อเพิ่มความเข้ากันได้รว่ มด้วย เช่น สารไดคิวมิวเปอร์
ออกไซด์ (Ma et al., 2014) หรือสารยืดต่อสายโซ่โมเลกุล (Xin et al., 2018) ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาสมบัติเชิงกลและ
นา้ หนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติคแอซิดและพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทอเรพทาเลต ด้ วยสารไดคิวมิว
เปอร์ออกไซด์กบั สารยืดต่อสายโซ่โมเลกุล โดยปรับเปลี่ยนปริมาณและศึกษากลไกการทางานของสารเพิ่มความเข้ากันได้
เพื่อเพิ่มสมบัติดา้ นความแข็งแรง และความยืดตัวสาหรับการใช้งานเป็ นผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ
อุปกรณ์และวิธีการ
สารเคมีทใี่ ช้
พอลิแลคติคแอซิด (PLA, NatureWorks LLC / IngeoTM Biopolymer 2003D), พอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทอเรพ
ทาเลต (PBAT, ecoflex / ecoflex F Blend C1200), สารไดคิ ว มิ ว เปอร์อ อกไซด์ (DCP, Kij Paiboon Chemical Ltd.
Thailand) สารยืดต่อสายโซ่โมเลกุล (ADR, BASF / Joncryl ADR 4468)
การผสม ขึน้ รู ปพอลิเมอร์ผสม และการเติมสารเติมแต่ง
การผสมพอลิแลคติคแอซิดกับพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทอเรพทาเลต อัตราผสม 100/0, 80/20 และ 60/40 ของ
PLA/PBAT โดยนา้ หนัก การเติมสารไดคิวมิวเปอร์ออกไซด์ ปริมาณ 0.1, 0.2 และ 0.3 pph ส่วนการเติมสารยืดต่อสายโซ่
โมเลกุล ใช้ที่ปริมาณ 1, 2 และ 3 pph ทาการหลอมผสมด้วยเครือ่ งอัดรีดเกลียวหนอนคู่ (Twin screw extruder) รุน่ CTW
1000 C บริษัท Haake Rheomax จากัด ประเทศเยอรมนี อุณหภูมิ ในการผสม เริ่มจากบริเวณ Feed zone ถึง Die zone
ที่ 160, 165, 170 และ 175 oC ตามลาดับ ความเร็วรอบการผสมที่ 40 รอบต่อนาที ทาการตัดเป็ นเม็ดด้วยเครื่องตัดเม็ด
พลาสติก จากนัน้ นาเม็ดพลาสติกที่ได้ขนึ ้ รูปชิน้ งานทดสอบด้วยเครือ่ งฉีดขึน้ รูปในแม่พิมพ์ (Injection molding, TR80EH2
type 80; Sodick Plustech Co., Ltd, Japan) อุณ หภูมิ ก ารฉี ด ขึน้ รู ป จากบริเ วณ Feed zone ถึ ง Metering zone อยู่ที่
150, 170, 195 และ 200 องศาเซลเซียส ตามลาดับ
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การทดสอบสมบัตเิ ชิงกล และนา้ หนักโมเลกุล
การทดสอบสมบัติเชิงกล ด้านมอดุลสั แรงดึง ความต้านทานแรงดึง และความเหนียวจากการดึง ด้วยเครื่อง
Universal testing machine (Autograph AG-I; Shimadzu, Japan) ความเร็ ว ในการดึ ง 10 มิ ล ลิ เ มตรต่ อ นาที ตาม
มาตรฐาน ASTM D638-2014 นาชิน้ งานไว้ที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนทาการทดสอบ สมบัติความต้านทาน
ต่อแรงกระแทก ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D256-10(2018) โดยเตรียมชิน้ งานให้มีรอยบากตรงกลางความยาว 2
มิลลิเมตร ทามุม 45 องศา และทดสอบชิน้ งาน จานวน 5 ชิน้ เพื่อนามาหาค่าเฉลี่ย และทาการทดสอบวิเคราะห์นา้ หนัก
โมเลกุล และค่าการกระจายตัวของนา้ หนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ (Gel Permeation Chromatography, GPC) การละลาย
พอลิเมอร์ใช้สาร Tetrahydrofuran ก่อนฉีดเข้าสูค่ อลัมน์ในอัตรา 1mL/min ที่ 40 ºC และใช้ในการเปรียบเทียบมาตรฐาน
เป็ นพอลิสไตรีน
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ผลและวิจารณ์ผลการทดสอบ
ผลการทดสอบสมบั ติ ค วามต้า นทานแรงดึ ง ของการเติ ม พอลิ บิ ว ทิ ลี น อะดิ เ พทโคเทอเรพทาเลตใน
พอลิแลคติคแอซิด อัตราส่วนผสม100/0, 80/20 และ 60/40 ของ PLA/PBAT พบว่าการผสม PBAT ในปริมาณเพิ่มขึน้
ส่งผลทาให้ค่ามอดุลสั แรงดึง (Tensile modulus) และความต้านทานแรงดึง (Tensile strength) มีแนวโน้มลดลง ในขณะ
ที่ ก ารยื ดตัวที่ จุดขาด (Elongation at break) และความเหนี ยวดึง (Tensile toughness) มี ค่า เพิ่ มขึน้ ตามปริมาณของ
PBAT ที่เพิ่มขึน้ และมีสมบัติการยืดตัวสูงที่สดั ส่วน 60/40 เนื่องจาก PBAT มีสมบัติทางด้านการยืดตัวสูง มีสมบัติคล้าย
ยาง เมื่อผสม PBAT ในสัดส่วนที่เพิ่มขึน้ จึงส่งผลทาให้ความต้านทานแรงดึงลดลง แต่สมบัติการยืดตัว และความเหนียวมี
ค่าเพิ่มขึน้ แสดงดัง Fig. 1
60
50
40
30
20
10
0

(B)

100/0

60/40

125

(C)

100
75

50
25
0
100/0

80/20

60/40

PLA/PBAT (wt%)

Tensile toughness (J)

Elongation at break (%)

PLA/PBAT (wt%)

80/20

40

(D)

30
20
10
0

60/40

100/0

PLA/PBAT (wt%)

80/20

60/40

PLA/PBAT (wt%)

Fig. 1 Tensile properties of PLA/PBAT blends: (A) Tensile modulus (B) Tensile strength (C) Elongation at
break (D) Tensile toughness
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สาหรับการเติมสารไดคิวมิวเปอร์ออกไซด์ (DCP) ในพอลิเมอร์ผสม PLA/PBAT เพื่อเพิ่มความเข้ากันได้ของ
พอลิเมอร์ผสม แสดงดัง Fig. 2 ผลการทดสอบพบว่าการเติม DCP ในพอลิเมอร์ผสม PLA/PBAT ส่งผลทาให้ค่า Tensile
modulus, Tensile strength, Elongation at break และ Tensile toughness มีค่าลดลงตามปริมาณการเติมของสารเติม
แต่ง DCP ที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากกลไกการทางานของสารเติ มแต่ง DCP มีความสามารถในการแตกตัวเป็ นสารอนุมลู อิสระ
(Free radicals) โดยทีส่ ารอนุมลู อิสระที่เกิดขึน้ ส่งผลทาให้เกิดการขาดของสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ (Chain scission)
แสดงดัง Fig. 3A–3B จึงทาให้สมบัติเชิงกลโดยรวมของพอลิเมอร์ผสม PLA/PBAT มีค่าลดลง จากสายโซ่โมเลกุล พอลิ
เมอร์สนั้ ลง ในอัตราส่วน 60/40 ของ PLA/PBAT มีสมบัติเชิงกลลดลงมากกว่าอัตราส่วน 80/20 ของ PLA/PBAT เนื่องจาก
PBAT มีจุดหลอมเหลวต่ า ส่งผลทาให้สารอนุมูลอิสระจับกับสายโซ่โมเลกุล ของ PBAT ได้ง่ายและเกิ ดการตัดสายโซ่
โมเลกุล ทาให้สมบัติเชิงกลและความยืดหยุน่ ของ PBAT ลดลง ตามปริมาณการเติม PBAT ที่เพิ่มขึน้
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Fig. 2 Tensile properties of PLA/PBAT blends with DCP additive: (A) Tensile modulus (B) Tensile strength
(C) Elongation at break (D) Tensile toughness
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Fig. 3 Mechanism of DCP on polymer: (A) PLA and (B) PBAT
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ในขณะที่การเติมสารเติมแต่ง ADR แสดงดัง Fig. 4 พบว่า สมบัติ Tensile modulus และ Tensile strength มีคา่
ลดลง แต่พบว่าสมบัติทางด้าน Elongation at break และ Tensile toughness มีค่าเพิ่มขึน้ ตามปริมาณการเติมสารเติม
แต่ง ADR ที่เพิ่มขึน้ ทัง้ นีเ้ นื่องจากสารเติมแต่ง ADR มีหมู่ epoxy ในโครงสร้างโมเลกุล ที่สามารถจับกับหมู่คาร์บอกซิลคิ
ทาให้เกิดความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ผสม PLA/PBAT โดยกลไกของสารเติมแต่ง ADR เป็ นตัวกลางในการจับตรึงสายโซ่
โมเลกุลของพอลิแลคติคแอซิดกับพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทอเรพทาเลต แสดงดัง Fig. 5 ทาให้พอลิเมอร์ผสมแสดงสมบัติ
ความยื ด หยุ่ น ของ PBAT ที่ เ พิ่ ม ขึ ้น ในอั ต ราส่ ว น 60/40 ของ PBAT พบว่ า ค่ า Elongation at break และ Tensile
toughness เพิ่มขึน้ มากกว่าอัตราส่วน 80/20 ของ PBAT เนื่องจาก PBAT มีจุดหลอมเหลวต่ากว่า PLA ทาให้สามารถจับ
กับ สารเติ ม แต่ง ADR ได้เ ร็ ว กว่า ท าให้ Elongation at break และ Tensile toughness เพิ่ ม ขึ น้ สูง ในขณะที่ เ มื่ อ เพิ่ ม
ปริมาณของ ADR (3 pph) ในอัตราส่วน 60/40 ของ PLA/PBAT พบว่าค่า Elongation at break และ Tensile toughness
มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเกิดการเชื่อมขวางของสายโซ่พอลิเมอร์ที่ถกู ตรึงกันมากขึน้ (Xin et al., 2018)
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Fig. 4 Tensile properties of PLA/PBAT blends with ADR additive: (A) Tensile modulus (B) Tensile strength
(C) Elongation at break (D) Tensile toughness

Fig. 5 Mechanism of PLA/PBAT blends
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สาหรับการทดสอบสมบัติดา้ นการรับแรงกระแทก (Impact strength) พบว่าค่า Impact strength มีค่าเพิ่มขึน้
ตามปริมาณของ PBAT ที่ เ พิ่ ม ขึน้ (สัด ส่ว นพอลิเมอร์ผสม 60/40) แสดงดัง Fig. 6A ทั้ง นี เ้ นื่ อ งจากการเติม PBAT ใน
ปริมาณมาก ทาให้มีสมบัติยืดหยุ่น สูง จึงสามารถดูดซับแรงกระแทกได้เพิ่มขึน้ ส่วนใน Fig. 6B เป็ นการเติมสารเติมแต่ง
DCP ลงในพอลิเมอร์ผสม PLA/PBAT พบว่าความสามารถทนต่อแรงกระแทกในอัตราส่วน 60/40 ของ PLA/PBAT มีค่า
ลดลง เนื่องจาก PBAT มีจุดหลอมเหลวต่าทาให้สารอนุมูลอิสระสามารถเข้าจับสายโซ่พอลิเมอร์ได้รวดเร็ว ทาให้เมื่อมี
ปริมาณ PBAT มากขึน้ เกิดการตัดสายโซ่โมเลกุลมากขึน้ ในขณะที่อตั ราส่วน 80/20 ของ PLA/PBAT มีคา่ ไม่เปลีย่ นแปลง
เนื่องจากเฟสหลักยังมีสมบัติแข็งเปราะของ PLA จึงไม่เกิดการเปลีย่ นแปลง ใน Fig. 6C การเติมสารเติมแต่ง ADR ลงใน
พอลิเมอร์ผสม PLA/PBAT พบว่าสามารถทนต่อแรงกระแทกได้เพิ่มขึน้ ตามปริมาณการเติม ADR ที่มากขึน้ เนื่องจากหมู่
คาร์บ อกซิลิคของ PLA และ PBAT สามารถจับกับ หมู่ epoxy ของ ADR ท าให้เกิ ด ความเข้ากันได้ม ากขึน้ ทนต่อแรง
กระแทกได้มากขึน้ ในขณะที่อตั ราส่วน 60/40 ของ PLA/PBAT พบว่ามีคา่ การทนต่อแรงกระแทกลดลง เนื่องจากการเชื่อม
ขวางที่มากเกิน จึงส่งผลต่อความยืดหยุน่ และความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกลดลง
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ส่วน Table
1 แสดงนา้ หนักโมเลกุลและค่าการกระจายตั
ของนา้ หนักโมเลกุลของพอลิเADR
มอร์content
ผสม พบว่
โมเลกุลเฉลีย่ โดยนา้ หนัก (Mw ) และนา้ หนักโมเลกุลเฉลีย่ โดยจานวน (Mn )ของพอลิเมอร์ผสม PLA/PBAT มีคา่ ลดลง และมี
ค่าการกระจายตัวของนา้ หนักโมเลกุล (PDI) เพิ่มขึน้ เมื่อผสม PBAT ในปริมาณที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากในกระบวนการผสม
พอลิเมอร์มีแรงเฉือนเกิดขึน้ ทาให้อณ
ุ หภูมิในกระบวนการผสมทาให้ PBAT ที่เป็ นพอลิเมอร์ที่มีจดุ หลอมเหลวต่า มีความ
ยืดหยุน่ สูง เกิดกระบวนการ Degradation ทาให้เกิดการตัดสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ (Srimalanon et al., 2018)
Table 1 Gel Permeation Chromatography (GPC) Testing of PLA/PBAT blends

Sample
PLA
PLA/PBAT (80/20, wt%)
PLA/PBAT (60/40, wt%)

Mw (KDa)

Mn (KDa)

PDI

155
110
110

100
62
51

1.54
1.77
2.15

ส่วน Table 2 พบว่าพอลิเมอร์ผสม PLA/PBAT อัตราส่วน 80/20 และ 60/40 ที่ผ่านการเติม DCP และ ADR มี
ค่า Mw เพิ่มขึน้ ตามปริมาณการเติม โดยกลไกการทางานของ DCP เป็ นการแตกตัวของสารอนุมูลอิสระจับบนสายโซ่
โมเลกุลของพอลิเมอร์ทาให้เกิดการตัดสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ในขณะผสม สารอนุมลู อิสระบนสายโซ่โมเลกุลของ
พอลิเมอร์สามารถจับตัวกันใหม่อีกครัง้ ดังแสดงใน Fig. 7 ทาให้สายโซ่โมเลกุลมีนา้ หนักมากขึน้ Mw มีค่าเพิ่มขึน้ โดยที่
กลไกของ ADR เป็ นตัวกลางในการจับสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์โดยสามารถจับหมูค่ าร์บอกซิลิ คของ PLA และ PBAT
ที่อยู่ในโครงสร้างของพอลิเมอร์ ทาให้สายโซ่โมเลกุลมีนา้ หนักมากขึน้ ค่า Mw เพิ่มขึน้ ในส่วนของค่า Mn สังเกตจากการ

410

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

เติมของ DCP ทัง้ ใน PLA/PBAT อัตราส่วน 80/20 และ 60/40 มีแนวโน้มลดลงตามปริมาณการเติม เนื่องจากกลไกการ
ทางานของ DCP ที่สามารถตัดสายโซ่โมเลกุล ส่งผลทาให้มีจานวนของสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์มจี านวนมากขึน้ ทาให้
Mn มีค่าลดลง ในขณะที่การเติม ADR สังเกตว่าค่านา้ หนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยจานวน มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ตามปริมาณที่
เพิ่มขึน้ เนื่องจากกลไกการทางานของ ADR เป็ นตัวกลางในการจับสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ของ PLA และ PBAT ทา
ให้จานวนสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์มีจานวนน้อยลง จึงส่งผลทาให้ค่า Mn เพิ่มขึน้ และในส่วนของ PDI พบว่าในการ
เติม DCP ทัง้ ใน PLA/PBAT ที่อตั ราส่วน 80/20 และ 60/40 มีค่าเพิ่มขึน้ ตามปริมาณการเติม ทัง้ นีเ้ นื่องจากกลไกการตัด
สายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ และสารอนุมลู อิสระบนสายโซ่พอลิเมอร์กลับมารวมตัวได้ ทาให้สายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์
มีนา้ หนักหลากหลายมากขึน้ ส่งผลทาให้ค่า PDI เพิ่มขึน้ ตามปริมาณการเติมของ DCP ในขณะที่การเติม ADR มีค่าไม่
เปลีย่ นแปลง เนื่องจากสารเติมแต่ง ADR เป็ นตัวกลางในการยึดพอลิเมอร์ ทาให้ Mw เพิ่มขึน้ และ Mn ลดลงพร้อมกัน
Table 2 Gel Permeation Chromatography (GPC) Testing of PLA/PBAT blends added with additives
Sample / Ratio (wt%)

PLA/PBAT (80/20)

PLA/PBAT (60/40)

Additive (pph)

Mw (KDa)

Mn (KDa)

PDI

-

110

62

1.77

DCP 0.1

121

64

1.89

DCP 0.2

127

60

2.11

DCP 0.3

149

59

2.51

ADR 1

162

78

2.07

ADR 2

179

81

2.18

ADR 3

195

92

2.11

-

110

51

2.15

DCP 0.1

97

46

2.07

DCP 0.2

98

43

2.25

DCP 0.3

118

46

2.55

ADR 1

138

57

2.41

ADR 2

144

63

2.28

ADR 3

159

66

2.39
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Fig. 7 Possibility of crosslinking on PLA/PBAT blends
สรุ ปผล
1. การเติมพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทอเรพทาเลตในพอลิแลคติคแอซิด ทาให้สมบัติเชิงกลด้านมอดุลสั แรงดึงและ
ความต้านทานแรงดึงมีแนวโน้มลดลง แต่ค่าการยืดตัว ความเหนียวดึง และสมบัติการรับแรงกระแทกของพอลิ
เมอร์ผสมมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ตามปริมาณของพอลิบิวทิลนี อะดิเพทโคเทอเรพทาเลตที่เพิ่มขึน้
2. การเติมสารไดคิวมิวเปอร์ออกไซด์ ในพอลิเมอร์ผสมพอลิแลคติคแอซิดกับพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทอเรพทาเลต
ทาให้พอลิเมอร์ผสมมีนา้ หนักโมเลกุลเพิ่มขึน้ สมบัติดา้ นมอดุลสั แรงดึง ความต้านทานแรงดึง การยืดตัว ความ
เหนียวดึง และการรับแรงกระแทกมีแนวโน้มลดลง
3. การเติมสารยืดต่อสายโซ่โมเลกุล ในพอลิเมอร์ผสมทาให้นา้ หนักโมเลกุลเพิ่มขึน้ แต่มอดุ ลสั แรงดึงและความ
ต้านทานแรงดึงมีคา่ ลดลง ในขณะที่การยืดตัว ความเหนียวดึง และการรับแรงกระแทกมีแนวโน้มเพิ่มขึน้
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รู ปแบบการบริโภคหวานและความตระหนักในสื่อรณรงค์การลดบริโภคหวาน
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์ศึกษาถึงรู ปแบบการบริโภคหวานและความตระหนักในสื่อรณรงค์การลดบริโภคหวาน
โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผูบ้ ริโภค 204 คน และวิเคราะห์ผลโดยวิธี Paired-Samples t-Test ผลการวิจยั พบว่า
44.6% ของกลุม่ ตัวอย่างมีคนในครอบครัวเป็ นโรคไม่ติดต่อเรือ้ รังและส่วนใหญ่มีของหวานหรือเครือ่ งดื่มติดตูเ้ ย็นและชอบ
บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มนํา้ ตาลสูงในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของรู ปแบบการบริโภคหวานของ
ผูบ้ ริโภคระหว่างก่อนและหลังการดูสอื่ รณรงค์การลดบริโภคหวาน พบว่ารูปแบบการบริโภคหวานมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ p < 0.01 โดยผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มในการบริโภคหวานน้อยลงและมีความตระหนักถึงความเสีย่ งในการ
บริโภคหวานเพิ่มขึน้ กลุม่ ผูบ้ ริโภคที่ในครอบครัวไม่มีคนเป็ นโรคไม่ติดต่อเรือ้ รังและกลุม่ ไม่ติดรสหวานจะมีความตระหนัก
ในสื่อรณรงค์การลดบริโภคหวานมากกว่ากลุม่ ที่ในครอบครัวมีคนเป็ นโรคไม่ติดต่อเรือ้ รังและกลุม่ ติดรสหวาน ดังนัน้ ควร
ส่งเสริมการใช้สอื่ รณรงค์การลดบริโภคหวานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึงผูบ้ ริโภคได้มากขึน้
คําสําคัญ: การบริโภคหวาน, โรคไม่ติดต่อเรือ้ รัง, สือ่ รณรงค์
Abstract

This research aims to study sweet consumption patterns and awareness of media on reducing sweet
consumption. Data of 204 respondents were conducted and analyzed by Paired-Samples t-Test. Results
showed that 44.6% of the respondents found that their families had non-communicable diseases (NCDs). Most
respondents moderately have dessert/drinks in the fridge and are likely to consume foods or drinks with high
sugar. Findings on mean difference test on consumption patterns before and after viewing the media indicated
that the difference between means found in the sample is significantly different (p < 0.01). Respondents tend
to consume less sweet and increase in awareness of health risks. Non-NCDs family and non-sweet addiction
group aware of health risks more than the others. Thus, the use of media on reducing sweet consumption
campaign with different information and content forms should be continuously promoted to increase access to
different consumer segments.
Keywords: Media campaign, Non-communicable diseases (NCDs), Sweet consumption
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บทนํา
จากรายงานข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า ประชากรทั่วโลกเสียชีวติ จากโรคไม่ติดต่อเรือ้ รัง (Noncommunicable diseases: NCDs) มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง ในปี 2562 สถิติการเสียชีวิตด้วยโรค NCDs ทั่วโลกปี ละ 41
ล้านคนคิดเป็ น 71% ของการเสียชี วิตทัง้ หมด (World Health Organization, 2020) โดยโรค NCDs เป็ นกลุ่มโรคที่ไม่
สามารถแพร่กระจายจากคนสูค่ นได้ แต่เป็ นโรคที่เกิดจากนิสยั หรือพฤติกรรมการดําเนินชีวิต โดยการเจริญเติบโตของโรค
จะค่อยๆสะสมอาการอย่างต่อเนื่อง โรคในกลุม่ นีไ้ ด้แก่ โรคเบาหวาน โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคอ้วนลง
พุง และโรคระบบทางเดินหายใจเรือ้ รัง (กรมควบคุมโรค, 2563) ซึ่งปั จจัยเสี่ยงทางด้านอาหารที่ได้รบั ความสนใจเพิ่มมาก
ขึน้ จากองค์การอนามัยโลก (WHO) คือ การบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานที่มีนาํ้ ตาล (Sugar-sweetened beverages: SSB)
ให้ความหมายคือ เครื่องดื่มที่มีการเติมนํา้ ตาลอิสระ (Free sugar) ซึ่งเป็ นนํา้ ตาลทัง้ ชนิดโมเลกุลเดี่ยวและโมเลกุลคูท่ ี่ถกู
เติมระหว่างกระบวนการผลิตและนํา้ ตาลที่มีอยูต่ ามธรรมชาติในนํา้ ผึง้ นํา้ ผลไม้คนั้ และนํา้ ผลไม้เข้มข้น ซึ่งผลกระทบจาก
การบริโภค SSB พบว่า การบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานที่มีนาํ้ ตาลส่งผลถึงโรคอ้วนลงพุงทัง้ ในเด็กและผูใ้ หญ่ (วิลาสินี, 2563)
ในประเทศไทย มีผเู้ สียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรือ้ รัง เกือบ 4 แสนคนต่อปี คิดเป็ น 76% ของการเสียชีวิตทัง้ หมด
และ 50% เสียชีวิตก่อนวัยอันควร คิดเป็ นความสูญเสียถึง 2.2% ของ GDP ต่อปี โดยสถิติในช่วงปี 2559–2562 จํานวน
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดลมอักเสบ มีแนวโน้ม
สูงขึน้ ในทุกปี (กรมควบคุมโรค, 2563) จึงเกิดการพัฒนาแผนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (2560–2564) ของ
ประเทศไทยเพื่อให้ตอบสนองตามการป้องกันและควบคุมโรค 9 เป้าหมายระดับโลก ซึ่งเป้าหมายที่ 7 คือความชุกของ
โรคเบาหวานและภาวะอ้วน ซึ่งภายในแผนเน้นให้เกิดการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพและเร่งขับเคลื่อน
สังคมผ่านการสือ่ สารความเสีย่ งอย่างต่อเนื่องไปสูก่ ารปรับพฤติกรรมการบริโภคและเกิดความตระหนักต่อความเสีย่ งของ
การเกิดโรค NCDs (กรมควบคุมโรค, 2561)
หนึ่งในปั จจัยเสี่ยงที่สาํ คัญของการเกิดโรค NCDs คือ ผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไปทัง้ ด้าน
รู ปแบบการบริโภค การเลือกทานอาหารรสจัด การพักผ่อนที่ลดลง การทํางานที่เร่งรีบ ความสะดวกสบายที่เพิ่มขึน้ เกิด
ความเครียดสะสม ซึง่ ปั จจัยในครอบครัวและสภาพแวดล้อม ทัศนคติและรูปแบบการบริโภคของคนในครอบครัวล้วนมีผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภค (Bogart et al., 2017) และ โดยรายงานจาก กรมควบคุมโรค (2563) พบว่า ในปี 2560 ผูบ้ ริโภค
ไทยส่วนใหญ่ ติดบริโภครสหวาน และยังมีการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีปริมาณนํา้ ตาลสูง แม้ว่ามีการเก็บภาษี
เครือ่ งดื่มที่มีความหวานในอัตราก้าวหน้า แต่ยงั ไม่ครอบคลุมถึงธุรกิจเครือ่ งดื่มรายย่อย เช่น ร้านกาแฟ ร้านชานมไข่มกุ ซึง่
ยังมีปริมาณนํา้ ตาลสูง จึงเป็ นอีกปั จจัยที่ส่งเสริมให้เกิดโรค NCDs นอกจากนีม้ ีหลายหน่วยงานรณรงค์ลดการบริโภค
หวาน ได้แก่ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานของสํานักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวง
สาธารณสุข และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยการแนะนําให้บริโภคนํา้ ตาลลงเหลือไม่เกิน 6 ช้อนชาต่อวัน
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับรู ปแบบการบริโภคที่มีผลดีต่อสุขภาพมากขึน้ และเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการเกิด
โรค NCDs (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2561) แต่อย่างไรก็ตาม ความชุกของโรคเบาหวานและภาวะอ้วนของ
ประเทศไทยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง (กรมควบคุมโรค, 2563)
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาถึงรู ปแบบการบริโภคหวานของผูบ้ ริโภคและความตระหนักถึงความ
เสีย่ งต่อสุขภาพในสือ่ รณรงค์การลดบริโภคหวาน เพื่อเป็ นประโยชน์แก่หน่วยงานรณรงค์ลดการบริโภคหวานและภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง จากการใช้สอื่ รณรงค์การลดบริโภคหวานในการสร้างความตระหนักต่อความเสีย่ งของการเกิดโรค NCDs และ
การปรับพฤติกรรมการบริโภคหวานให้มีแนวโน้มที่ดีตอ่ สุขภาพมากขึน้
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรของงานวิจยั นี ้ คือ กลุม่ ผูบ้ ริโภคที่เคยบริโภคกาแฟหรือเข้าใช้บริการในร้านกาแฟในช่วง 1 เดือนที่ผา่ น
มา ซึง่ เป็ นกลุม่ เป้าหมายทีม่ ีการใช้สอื่ รณรงค์ลดการบริโภค โดยผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากผูบ้ ริโภคกลุม่ เป้าหมาย 204 ตัวอย่าง
โดยวิธีการเก็บตัวอย่างตามประสงค์ (Judgment or purposive sampling) (รวิพิมพ์, 2562)
วิธีการเก็บข้อมูล
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (survey research) โดยเก็บข้อมูลในช่องทางออนไลน์ ในรูปแบบ google
form โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งแบ่งออกได้เป็ น 4 ส่วน ดังนี ้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นต้น โดยคําถามเป็ นแบบ Multiple choices ส่วนที่ 2 รู ปแบบการบริโภคหวาน
โดยคําถามเป็ นแบบมาตรวัดของลิเคิรท์ 5 ระดับ (5 - Point Likert Scale) ส่วนที่ 3 การรับรู ส้ ื่อรณรงค์การลดการบริโภค
หวาน โดยคําถามเป็ นแบบ Multiple choices และ ส่วนที่ 4 รู ปแบบการบริโภคหวานของผูบ้ ริโภคก่อนและหลังการรับสือ่
รณรงค์การลดบริโภคหวาน โดยคําถามเป็ นแบบมาตรวัดของลิเคิรท์ 5 ระดับ (5 - Point Likert Scale) ซึง่ สือ่ รณรงค์การลด
การบริโภคหวานเป็ นสือ่ ประเภทอินโฟกราฟิ กส์ (Infographics) ซึง่ มีเนือ้ หาประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ปริมาณนํา้ ตาล
ในเครื่องดื่มยอดนิยม 2) โรคติดต่อไม่เรือ้ รัง (NCDs) และการแนวทางการปฏิบตั ิลดบริโภคหวาน 3) ทางเลือกใหม่โดยใช้
สารให้ความหวานทดแทนนํา้ ตาล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามในส่วนที่ 2 และ 4 โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งควรมีค่า มากกว่า 0.6 (Creswell, 2005) ในงานวิจัยนีไ้ ด้ทดสอบค่าความ
เชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามกับ กลุ่ม ตัว อย่า งจํา นวน 30 คน พบว่า แบบสอบถามมี ค่า Cronbach’s alpha coefficient
มากกว่า 0.6 จึงสรุปว่า แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์ผลต่อไป
1) วิ เ คราะห์ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณา (Descriptive statistics) โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อ ยละ
(Percentage) ในแบบสอบถามส่วนที่ 1 และ 3
2) วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา โดยความเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแบบสอบถามส่วนที่ 2 ซึ่งกําหนดให้
มาตรวัดของลิเคิรท์ 5 ระดับ มีคะแนนระดับความคิดเห็นต่อรู ปแบบการบริโภคหวาน ดังนี ้ 1 = ระดับความคิดเห็นน้อย
ที่สดุ , 2 = ระดับความคิดเห็นน้อย, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก และ 5 = ระดับความ
คิดเห็นมากที่สดุ และกําหนดระดับความสําคัญตามช่วงของค่าเฉลี่ยคะแนนดังนี ้ ได้แก่ ความคิดเห็นน้อยที่สดุ (1.00–
1.80) ความคิดเห็นน้อย (1.81–2.60) ความคิดเห็นปานกลาง (2.61–3.40) ความคิดเห็นมาก (3.41–4.20) และความ
คิดเห็นมากที่สดุ (4.21–5.00) ซึง่ ระดับความเห็นคิดต่างๆ คือระดับของความคิดเห็นของผูบ้ ริโภคที่มีตอ่ รูปแบบการบริโภค
หวานและวิ เคราะห์ส ถิ ติ เชิ ง อนุม าน โดยทดสอบความแตกต่างของค่า เฉลี่ย ของรู ป แบบการบริโ ภคหวานโดยใช้วิธี
Independent t-test
3) วิเคราะห์คา่ เฉลีย่ พฤติกรรมการบริโภคหวานของผูบ้ ริโภคก่อนและหลังการรับสื่อรณรงค์การลดบริโภคหวาน
โดยสถิติอนุมาน โดยวิธี Paired-Samples t-test ในแบบสอบถามส่วนที่ 4 และทดสอบความตระหนักถึงความเสี่ยงต่อ
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สุขภาพในการบริโภคหวานของผูบ้ ริโภคระหว่างก่อนและหลังการดูสื่อรณรงค์การลดบริโภคหวานระหว่างกลุม่ ผูบ้ ริโภค 2
กลุม่ ตามเกณฑ์ ได้แก่ 1) ครอบครัวที่มีคนเป็ นโรค NCDs และ 2) ติดรสหวาน
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการสํารวจกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 204 คน พบว่า 62.7% เป็ นเพศหญิง และส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 26–35ปี
(54.9%) และมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขนึ ้ ไปถึง 90.7% มีรายได้อยู่ในช่วง 5,001–25,000 บาท/เดือน คิดเป็ น 48.5%
โดยส่วนมากมีขนาดครอบครัว 4–6 คน คิดเป็ น 85.8% และในครอบครัวที่มีคนเป็ นโรคติดต่อไม่เรือ้ รัง (NCDs) ถึง 44.6%
ดังแสดงใน Table 1
Table 1 Demographic characteristics of sample (n = 204)
Characteristics
Variable
Frequency (%)
Male
76 (37.3%)
Gender
Female
128 (62.7%)
18–25
65 (31.9%)
26–35
112 (54.9%)
Age (years)
36–45
12 (5.9%)
> 46
15 (7.4%)
Below a bachelor’s degree
19 (9.3%)
Level of education
Bachelor’s degree or higher
185 (90.7%)
< 5000
35 (17.2%)
5001–25000
99 (48.5%)
Income (Baht/month)
25001–45000
64 (31.4%)
> 45000
6 (2.9%)
1–3
22 (10.8%)
Household size (person)
4–6
175 (85.8%)
>6
7 (3.4%)
Someone in your family has NCDs
Have
91 (44.6%)
(including you)
Do not have
113 (55.4%)
ผลการวิเคราะห์รูปแบบการบริโภคหวานโดยรวม ดังแสดงใน Table 2 พบว่า ผูบ้ ริโภคมีความคิดเห็นสูงที่สดุ ใน
ระดับปานกลางต่อการมีของหวาน/เครื่องดื่มติดตูเ้ ย็น (3.30±0.91) รองลงมาเป็ นชอบบริโภคอาหาร/เครื่องดื่มนํา้ ตาลสูง
(3.24±0.89) โดยมีความคิดเห็นในระดับน้อยต่อติดบริโภคหวาน (2.60±0.89) การเพิ่มปริมาณนํา้ ตาลในอาหารหรือ
เครื่องดื่มมากกว่าปกติ (2.51 ± 0.98) โดยผลวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของรู ปแบบการบริโภคหวานระหว่าง 2
กลุม่ ได้แก่ ครอบครัวที่มี และไม่มีคนเป็ นโรค NCDs พบว่า ในครอบครัวที่มคี นเป็ นโรค NCDs มีรูปแบบการบริโภคหวาน
แตกต่างกับครอบครัวที่ไม่มีคนเป็ นโรค NCDs อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับความเชื่ อมั่น 90% (p < 0.1) ได้แก่
รู ปแบบการติดบริโภคหวาน และมีของหวาน/เครื่องดื่มติดตูเ้ ย็น การเพิ่มปริมาณนํา้ ตาลในอาหารหรือเครื่องดื่มมากกว่า
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ปกติ ชอบบริโภคอาหาร/เครื่องดื่มนํา้ ตาลสูงและการใช้สารให้ความหวานแทนนํา้ ตาล โดยรู ปแบบการบริโภคข้างต้นของ
ผูบ้ ริโภคที่ครอบครัวมีคนเป็ นโรค NCDs มีแนวโน้มสูงกว่าครอบครัวที่ไม่มีคนเป็ นโรค NCDs
Table 2 The opinion level of the sweet consumption patterns of the respondents
Consumption Pattern
C1 Addicted to sweet taste

Family with NCDs Family without NCDs
(n = 91)
(n = 113)
Mean±SD
2.87±0.73
2.38±0.93

t-value

Total sample
(Mean±SD)

Opinion level
(n = 204)

-4.19***

2.60±0.89

Low

C2 Consume fruit after meals

2.95±0.89

2.87±0.85

-0.42

2.92±0.86

Moderate

C3 Consume dessert after meals

2.78±0.84

2.61±0.76

-1.51

2.69±0.80

Moderate

C4 Always have dessert/drinks
(e.g., soft drinks) in the fridge
C5 Add more sugar/syrup to
food/drink than usual
C6 Like to consume foods/
beverages that are high in sugar
C7 Like to consume foods/
beverages that use sweeteners
instead of sugar
C8 Control sugar content
according to the set limits in
daily consumption

3.45±0.97

3.18±0.84

-2.13**

3.30±0.91

Moderate

2.65±1.06

2.41±0.89

-1.73*

2.51±0.98

Low

3.37±0.93

3.13±0.85

-1.93*

3.24±0.89

Moderate

2.82±0.81

2.63±0.77

-1.76*

2.72±0.79

Moderate

3.10±0.88

2.95±0.85

-1.25

3.01±0.87

Moderate

*** significance different level of 0.01 ** significance different level of 0.05 * significance different level of 0.1
The level of opinion was determined according to the range of the mean scores (1–5 points) as follows: very
low (1.00–1.80), low (1.81–2.60), moderate (2.61–3.40), high (3.41–4.20), and very high (4.21–5.00)
Table 3 แสดงถึงการรับรูถ้ ึงสือ่ รณรงค์การลดบริโภคหวานของผูบ้ ริโภค โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนมาก (62.7%) เคย
เห็นสื่อรณรงค์การลดบริโภคหวานจากองค์กรอื่นๆ มาก่อน โดยช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างเห็นสื่อมากที่สุดคือ ช่องทาง
ออนไลน์ (โซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, Line, Instagram) (81.3%) และรองลงมาคือในร้านอาหารหรือร้านกาแฟ
(46.1%) ในส่วนเนือ้ หาในสือ่ รณรงค์การลดบริโภคหวานที่แสดงให้ผทู้ าํ แบบสอบถาม (the media in questionnaire) ส่วน
ใหญ่เห็นว่าเนือ้ หาในสือ่ รณรงค์การลดบริโภคหวานที่ได้ดมู ีความเหมาะสม (98.5%) และเข้าใจในเนือ้ หาของสือ่ ที่ตอ้ งการ
แสดงต่อผูท้ าํ แบบสอบถามถึง 92.6% และหลังจากการดูสอื่ รณรงค์การลดบริโภคหวานแล้ว 78.4% ของผูท้ าํ แบบสอบถาม
เห็นว่า สือ่ ช่วยกระตุน้ ให้ปรับเปลีย่ นรูปแบบในการบริโภคหวานลดลงได้
Table 3 Media on reducing sweet consumption
Responses on media
You have seen media campaigns to reduce
sweet consumption from other organizations
Channels that have seen the media campaign
(n = 128)
The suitability of the content in the media
(presented in questionnaire)
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Yes
No
Social media (e.g., Facebook, Line, IG)
Campaign banners in coffee shops
Suitable
Not suitable
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Frequency (%)
128 (62.7%)
76 (37.3%)
104 (81.3%)
59 (46.1%)
201 (98.5%)
3 (1.5%)
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Variable
Understand
Don't understand
Reduce the amount of sweetness
Usually don't like sweets
Choose to use sweeteners
Don't change behavior

Frequency (%)
189 (92.6%)
15 (7.4%)
160 (78.4%)
29 (14.2%)
11 (5.4%)
4 (2%)

จากการเปรียบเทียบรู ปแบบการบริโภคของผูบ้ ริโภคระหว่างก่อนและหลังการดูสื่อรณรงค์การลดบริโภคหวาน
(โดยใช้แบบมาตรวัดของลิเคิรท์ 5 ระดับ) ดังแสดงใน Table 4 พบว่า รู ปแบบการบริโภคของผูบ้ ริโภคมีความแตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p < 0.01) ซึง่ หลังจากการดูสอ่ื แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มลด
การเพิ่มปริมาณนํา้ ตาลในอาหารและเครื่องดื่มมากขึน้ โดยมีระดับความคิดเห็นลดลงจากระดับน้อย (2.51±0.98) ไป
ระดับน้อยที่สดุ (1.78±0.90) และผูบ้ ริโภคเห็นว่าควรจะเลือกบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่ให้สารให้ความหวานทดแทน
นํา้ ตาลเพิ่มขึน้ โดยมีระดับความคิดเห็นเพิ่มขึน้ จากระดับปานกลาง (2.72±0.79) ไประดับมาก (3.75±0.82) และผูบ้ ริโภค
เห็นว่าควรควบคุมปริมาณการบริโภคนํา้ ตาลตามเกณฑ์การบริโภคต่อวันเพิ่มขึน้ โดยมีระดับความคิดเห็นเพิ่มขึน้ จาก
ระดับ ปานกลาง (3.01±0.87) ไประดับ มาก (4.03±0.77) ดัง นัน้ จะเห็ นว่า สื่อ รณรงค์ก ารลดบริโ ภคหวานในรู ปแบบ
infographic ส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคหวานที่ดีตอ่ สุขภาพมากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
รัตนาภรณ์ และธานินทร์ (2559) ซึง่ พบว่า การใช้สอื่ รณรงค์ลดการบริโภคนํา้ ตาลในร้านกาแฟ มีสว่ นช่วยให้ผบู้ ริโภคมีการ
บริโภคหวานที่นอ้ ยลงกว่าเดิม
Table 4 Consumption patterns before and after viewing a media on reducing sweet consumption (n = 204)
Viewing the media
Mean
(Mean±SD)
t-value
difference
Consumption Patterns
(Before-After)
Before
After
C5 Add more sugar/syrup to
2.51±0.98 1.78±0.90
0.73±1.11
9.40***
food/drinks than usual
C7 Like to consume food/drinks that
2.72±0.79 3.75±0.82
-1.03±1.00
-14.71***
use sweeteners instead of sugar
C8 Control your sugar intake according
3.01±0.87 4.03±0.77
-1.02±1.16
-12.63***
to the set limits in daily consumption
*** significance different level of 0.01 ** significance different level of 0.05 * significance different level of 0.1
จาก Table 5 แสดงการเปรียบเทียบความตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพในการบริโภคหวานของผูบ้ ริโภค
ระหว่างก่อนและหลังการดูสื่อรณรงค์การลดบริโภคหวาน โดยทดสอบระหว่างกลุม่ ผูบ้ ริโภค 2 กลุม่ และใช้การแบ่งกลุม่
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2 เกณฑ์ ได้แก่ 1) ครอบครัวที่มีคนเป็ นโรค NCDs และ 2) ติดรสหวาน พบว่า ผูบ้ ริโภคจากการแบ่งกลุ่มทัง้ 2 เกณฑ์มี
ความตระหนักถึงความเสีย่ งต่อสุขภาพในการบริโภคหวานระหว่างก่อนและหลังดูสอื่ รณรงค์การลดบริโภคหวานที่มีความ
แตกต่า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 99% (p < 0.01) โดยที่ ค รอบครัว ที่ มี ค นเป็ น โรค NCDs
(4.31±0.73) และครอบครัวที่ไม่มีคนเป็ นโรค NCDs (4.11±0.72) มีความตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพในการบริโภค
หวานเพิ่มขึน้ หลังจากได้ดสู อื่ แต่ครอบครัวที่ไม่มีคนเป็ นโรค NCDs (-1.35±1.10) มีความตระหนักถึงความเสีย่ งต่อสุขภาพ
เพิ่มขึน้ มากกว่าครอบครัวที่มีคนเป็ นโรค NCDs (-0.76±1.00) อย่างไรก็ตามครอบครัวที่ไม่มีคนเป็ นโรค NCDs มีความ
ตระหนักถึงความเสีย่ งต่อสุขภาพในการเลือกบริโภคหวานที่นอ้ ยกว่าครอบครัวที่มีคนเป็ นโรค NCDs
Table 5 Awareness of the health risks on sweet consumption between segments before and after viewing
media on reducing sweet consumption (n = 204)
Awareness of the health risks on sweet consumption
Segments

Family with NCDs
(including you)
Sweet Addiction

Subgroup

With NCDs (n = 91)
Without NCDs (n = 113)
Sweet addiction (n = 121)
Non-sweet addiction (n = 83)

Viewing the media
(Mean±SD)
Before
After
3.55±0.96
4.31±0.73
2.75±1.09
4.11±0.72
3.28±1.06
4.18±0.73
2.86±1.13
4.22±0.73

Mean difference
(Before-After)

t-value

-0.76±1.00
-1.35±1.10
-0.90±1.04
-1.36±1.12

-7.21***
-13.07***
-9.491***
-11.059***

*** significance different level of 0.01 ** significance different level of 0.05 * significance different level of 0.1
ในส่วนของกลุม่ ผูบ้ ริโภคที่ติดรสหวานและไม่ติดรสหวานจะเห็นได้วา่ กลุม่ ที่ไม่ติดรสหวานแสดงถึงการเป็ นคนรัก
สุขภาพและการเลือกบริโภคหวาน หลังจากได้ดสู อื่ กลุม่ ติดรสหวาน (4.18±0.73) และกลุม่ ไม่ติดรสหวาน (4.22±0.73) มี
ความตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพในการบริโภคหวานเพิ่มขึน้ แต่กลุม่ ไม่ติดรสหวาน (-1.36±1.12) มีความตระหนัก
ถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพเพิ่มขึน้ มากกว่ากลุม่ ติดรสหวาน (-0.90±1.04) และเห็นได้วา่ กลุม่ ไม่ติดรสหวานมีความตระหนัก
ถึงความเสีย่ งต่อสุขภาพสูงกว่ากลุม่ ติดรสหวาน ดังนัน้ สือ่ รณรงค์การลดบริโภคหวานในรู ปแบบ infographic ช่วยส่งเสริม
ให้ผบู้ ริโภคมีความตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพในการบริโภคหวานเพิ่มขึน้ ขึน้ กับสภาพแวดล้อมภายในครอบครัว
(เช่น มีโรค NCDs) และรู ปแบบการเลือกบริโภคหวาน ซึ่งสื่อรณรงค์การลดบริโภคหวานจะช่วยส่งเสริมให้เกิ ดความ
ตระหนักถึงความเสีย่ งต่อสุขภาพในการบริโภคหวานแก่กลุม่ ผูบ้ ริโภคที่ครอบครัวไม่มีคนเป็ นโรค NCDs และกลุม่ ไม่ติดรส
หวานมากกว่ากลุม่ ที่ครอบครัวมีคนเป็ นโรค NCDs และกลุม่ ติดรสหวาน ตามลําดับ
สรุ ป
จากอัตราการเกิ ดโรค NCDs ที่ เ พิ่ ม ขึน้ ต่อเนื่อ ง และรู ป แบบการบริโ ภคหวานที่ หลากหลายทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม งานวิจยั นีศ้ ึกษาการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการบริโภคหวานและตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับข้อมูล
สื่อรณรงค์การลดบริโภคหวาน ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มีของหวานหรือเครื่องดื่มติดตูเ้ ย็นและชอบบริโภค
อาหาร/เครื่องดื่มนํา้ ตาลสูงอยู่ในระดับปานกลาง และหลังจากผูบ้ ริโภคได้ดูสื่อรณรงค์การลดบริโภคหวานแล้ว พบว่า
ผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มปรับรู ปแบบการบริโภคหวานที่ดีขนึ ้ กว่าเดิมและมีความตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพในการบริโภค
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หวานเพิ่มขึน้ โดยสภาพแวดล้อมในครอบครัว (เช่น ครอบครัวมีโรค NCDs และไม่มีโรค NCDs) พบได้วา่ ครอบครัวที่มีโรค
NCDs มีรูปแบบการบริโภคหวาน (เช่น ติดรสหวาน) ที่มีแนวโน้มสูงกว่าครอบครัวที่ไม่มีคนเป็ นโรค NCDs จึงสอดคล้อง
กับบทความของ Bogart et al. (2017) ที่กล่าวว่าสภาพแวดล้อม ทัศนคติและรู ปแบบการบริโภคของคนในครอบครัวมีผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภค จึงส่งผลต่อความตระหนักต่อสื่อรณรงค์การลดบริโภคหวานของผูบ้ ริโภคแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ดังนัน้ การสื่อสารในการรณรงค์การลดบริโภคหวาน ควรมีขอ้ มูลและรู ปแบบการสือ่ สารที่หลากหลายและสามารถเข้าถึง
ผูบ้ ริโภคแต่ละกลุม่ ได้ และสามารถเป็ นส่วนช่วยให้มีการปรับลดการบริโภคหวานเพื่อสุขภาพที่ดีขนึ ้ ในระยะยาวและช่วย
ให้อตั ราความเสีย่ งในการเกิดโรค NCDs ลดลงได้
กิตติกรรมประกาศ
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บทความวิจยั ครัง้ นี ้
เอกสารอ้างอิง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข. 2561. สถานการณ์การดําเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs).
http://www.thaincd.com, 7 กันยายน 2564.
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข. 2563. รายงานสถานการณ์โรค NCDs เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และปั จจัยที่
เกี่ยวข้อง. https://ddc.moph.go.th/uploads/publish/1035820201005073556.pdf, 7 กันยายน 2564.
รวิพิมพ์ ฉวีสขุ . 2562. สถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร, พิมพ์ครัง้ ที่ 3. ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สุเนตร์ ฟิ ลม์ . กรุงเทพฯ.
รัตนาภรณ์ มั่นคง, ธานินทร์ อ่อนนุชมงคล. 2559. รูปแบบการใช้สอื่ รณรงค์ลดการบริโภคนํา้ ตาลในเครือ่ งดื่มในร้านกาแฟ
แบล็คแคนยอน. สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย และเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
วิลาสินี หงสนันทน์. 2563. การพัฒนาแบบสอบถามการบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานที่มีนาํ้ ตาลของวัยรุน่ ไทย. วิทยานิพนธ์
ปริญญาเอก, มหาวิทยาลัยนเศวร.
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2561. ลดการบริโภคนํา้ ตาล.
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1698/, 14 ตุลาคม 2564.
Bogart, L.M., Elliott, M.N., Ober, A.J., Klein, D.J., Hawes-Dawson, J., Cowgill, B.O., Uyeda, K., Schuster, M.A.
2017. Home Sweet Home: Parent and home environmental factors in adolescent consumption of
sugar-sweetened beverages. Acad. Pediatr. 17:529-536. doi: 10.1016/j.acap.2017.01.015.
Creswell. 2005. Educational research-planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative
research (3rd ed.). Pearson Merril Prentice Hall, New Jersey.
World Health Organization. 2020. Noncommunicable Diseases Progress Monitor.
https://www.who.int/publications/i/item/9789240000490, 21 January 2022.

421

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ผลของกระบวนการโฮโมจีไนเซชั นแรงดั นสู งต่ อคุ ณ ภาพทางกายภาพ เคมี และจุ ลินทรี ยข์ อง
เครื่องดืม่ นํา้ นมมะพร้าวผสมนํา้ มะม่วง
Effect of high-pressure homogenization on physical, chemical and microbial qualities of coconut
milk mixed with mango juice
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งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรและศึกษาผลของกระบวนการโฮโมจี ไ นเซชันแรงดัน สูงที่มีต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรียข์ องเครื่องดื่มนํา้ นมมะพร้าวผสมนํา้ มะม่วง โดยนํานํา้ นมมะพร้าว
ผสมนํา้ มะม่วงแก้วขมิน้ ที่อตั ราส่วน 80:20 (w/w) ซึ่งมีคะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สดุ จากการทดสอบทางประสาท
สัมผัส (p < 0.05) ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนเซชันแรงดันสูงที่ระดับความดัน 20, 30 และ 40 MPa ที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง ทําให้
ค่าความแตกต่างของสีทงั้ หมด (ΔE*) เพิ่มขึน้ (p < 0.05) ทัง้ นีไ้ ม่สง่ ผลต่อค่าความเป็ นกรด-เบสของเครือ่ งดื่ม (5.21±0.01)
และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทงั้ หมด (11.52±0.01 ถึง 12.49±0.27 °Brix) นอกจากนี ้ กระบวนการโฮโมจี ไนเซชัน
แรงดันสูงสามารถลดจํานวนจุลินทรีย ์ทงั้ หมดได้ 0.6 log และพบการเจริญของยีสต์และเชื อ้ รา 1.3×101 ถึง 1.1×102
CFU/mL ดังนัน้ กระบวนการโฮโมจีไนเชชันไม่สามารถลดปริมาณจุลนิ ทรียไ์ ด้เท่ากับกระบวนการฆ่าเชือ้ ด้วยความร้อน
คําสําคัญ: นํา้ นมมะพร้าว, พาสเจอไรส์, มะม่วง, โฮโมจีไนเซชัน
Abstract
The objectives of this research were to develop the product formulation and study the effect of
homogenization on changes in physical, chemical, and microbial qualities of the product using coconut milk
mixed mango juice. Coconut milk mixed with Kaew kamin mango juice at a ratio of 80:20 (w/w) with the highest
overall liking score of the sensory test (p < 0.05) was processed in a high-pressure homogenizer at room
temperature using various pressure levels (20, 30 and 40 MPa). The total color difference (ΔE*) increased (p <
0.05). High pressure homogenization-maintained pH of the beverage at 5.21±0.01. Total soluble solids were in
the range of 1 1 . 5 2 ±0 . 0 1 and 1 2 . 4 9 ±0 . 2 7 °Brix. Microbial analysis results showed that high pressure
homogenization could reduce 0.6 log of total plate count, while yeasts and molds were found between 1.3×101
and 1.1×102 CFU/mL Therefore, homogenization is unable to decrease the number of microbial as heating
sterilization process.
Keywords: Beverage, Coconut, High pressure homogenization, Mango, Pasteurization
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คํานํา
ปั จจุบันผูบ้ ริโภคให้ความสําคัญด้านสุขภาพมากขึน้ ทัง้ การรับประทานอาหารเจ อาหารมังสวิรตั ิ ส่งผลให้
เครือ่ งดื่มทางเลือกจากพืชได้รบั ความสนใจจากผูบ้ ริโภค มะพร้าวเป็ นผลผลิตทางการเกษตรที่มีศกั ยภาพของประเทศไทย
มีการแปรรู ปผลผลิตจากเนือ้ มะพร้าวมากมายหลายรู ปแบบ อาทิเช่น นํา้ นมมะพร้าว Ruengdech and Siripatrawan
(2021) กล่าวถึงประโยชน์ของนํา้ นมมะพร้าว ได้แก่ กระตุน้ การลดนํา้ หนัก ปรับปรุ งสุขภาพหัวใจและเสริมสร้างภูมิคมุ้ กัน
ของร่างกาย จากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ระดับโลก Global New Products Database (GNPD)
ของบริษัท Mintel ในช่วงปี พ.ศ. 2561–2563 พบว่าตลาดเครื่องดื่มนมทางเลือกจากพืชมีการเติบโตอย่างมาก และมี
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนํา้ นมมะพร้าววางจําหน่ายจํานวน 460 รายการ หรือร้อยละ 6.7 ของผลิตภัณฑ์นมจากพืช
(GNPD, 2021) กระบวนการแปรรู ปที่นิยมส่วนใหญ่เป็ นกระบวนการแปรรู ปด้วยความร้อน โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ท่ีมี
กรดตํ่า เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการยืดอายุการเก็บรักษาได้นาน (Tangsuphoom and Coupland, 2005) แต่สง่ ผลให้
ผลิตภัณฑ์สญ
ู เสียวิตามิน (Pedras et al., 2012) อีกทัง้ ผูบ้ ริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการน้อยที่สดุ
และมี ค วามสดเหมือ นใหม่ (fresh-like) กระบวนการโฮโมจี ไ นเซชัน เป็ นหนึ่งทางเลือ กในการแปรรู ป ผลิตภัณ ฑ์ โดย
ของเหลวจะถูกบังคับให้ไหลผ่านช่องเล็กๆ ภายใต้แรงดัน ความดัน อุณหภูมิ และอัตราการไหล เป็ นพารามิเตอร์หลักที่ทาํ
ให้เป็ นเนือ้ เดียวกัน การยับยัง้ จุลนิ ทรียเ์ ป็ นผลจากปั จจัยหลายประการ เช่น การเปลีย่ นแปลงแรงดันกะทันหัน แรงบิด แรง
เฉือน และคลืน่ กระแทกที่เกิดจากโพรงอากาศที่เกิดจากฟองแก๊สระเบิด (Patrignani et al., 2021) งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเครื่องดื่มนํา้ นมมะพร้าวผสมนํา้ มะม่วง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลผลิตทางการเกษตรให้สงู ขึน้ รวมถึงศึกษาผล
ของกระบวนการโฮโมจีไนเซชันแรงดันสูงต่อการเปลีย่ นแปลงคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลนิ ทรีย ์ ของผลิตภัณฑ์ โดย
เปรียบเทียบกับเครือ่ งดื่มนํา้ นมมะพร้าวผสมนํา้ มะม่วงที่ไม่ผา่ นการพาสเจอไรส์และผ่านการพาสเจอไรส์ดว้ ยความร้อน
อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมนา้ํ มะม่วง
มะม่วงทัง้ 3 สายพันธุ์ คือ มะม่วงนํา้ ดอกไม้ มะม่วงแก้วขมิน้ และมะม่วงเขียวเสวย ซือ้ จากสวนผลไม้ในอําเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี เก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 อายุการเก็บเกี่ยว 110–120 วัน นํามาเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ
27±1.5 °C เป็ นระยะเวลา 6–8 วัน จากนัน้ นํามาสกัดนํา้ มะม่วงโดยนํามะม่วงมาล้าง ปอกเปลือก แยกเนือ้ นําไปนึ่งเป็ น
เวลา 1 นาที เพื่อหยุดการทํางานของเอนไซม์และปั่ นผสมอัตราส่วนเนือ้ มะม่วงต่อนํา้ 1:3 ด้วยเครื่องปั่ นนํา้ ผลไม้ไฟฟ้า
(SHARP รุน่ EMC-15) ที่ความเร็วระดับสูงสุดเป็ นเวลา 3 นาที จากนัน้ กรองด้วยผ้าขาวบาง และบรรจุในถุงพลาสติกใส (1
กิโลกรัมต่อถุง) และเก็บไว้ที่ -20 °C จนกว่าแปรรู ปและวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ (Zhou et al., 2017) ก่อนนําไปแปรรู ปให้นาํ นํา้
มะม่วงแช่เยือกแข็งมาละลายโดยนํามาแช่นาํ้ อุณหภูมิหอ้ งและให้นาํ้ ไหลผ่านเป็ นเวลา 2.5 ชั่วโมง
การเตรียมนา้ํ นมมะพร้าว
นําผงนํา้ นมมะพร้าว (ยี่หอ้ ปรุ ง บริษัท วันไทย ฟู้ดส์ จํากัด, กรุ งเทพฯ, ประเทศไทย) ชั่งปริมาณ 10 กรัม ละลาย
ด้วยนํา้ ร้อนอุณหภูมิ 65°C ชั่งปริมาณ 500 กรัม จากนัน้ ปั่ นด้วยเครื่องปั่ นนํา้ ผลไม้ไฟฟ้าให้เข้ากัน (SHARP รุ น่ EMC-15)
ที่ความเร็วระดับตํ่าสุด เป็ นเวลา 5 นาที นําไปผสมกับนํา้ มะม่วงทันทีหลังเตรียมเสร็จ (Ruengdech and Siripatrawan,
2021) คุณภาพของนํา้ นมมะพร้าว ได้แก่ ค่าความเป็ นกรด-เบส เท่ากับ 6.44±0.28 และ ปริมาณของแข็งที่ละลายได้
ทัง้ หมด เท่ากับ 1.77±0.18 °Brix (Rincon, et al., 2020).
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การศึกษาสายพันธุ์และอัตราส่วนของมะม่วงต่อคะแนนความชอบ
เตรียมนํา้ มะม่วงทัง้ 3 สายพันธุ์ คือ มะม่วงนํา้ ดอกไม้ มะม่วงแก้วขมิน้ และมะม่วงเขียวเสวย ผสมกับนํา้ นม
มะพร้าวในอัตราส่วน 50:50 เติมเกลือ 0.075% และปรับนํา้ นมมะพร้าวผสมนํา้ มะม่วงให้มีปริมาณของแข็งที่ละลายนํา้ ได้
อยูท่ ี่ 11–13 °Brix โดยการเติมนํา้ ตาลซูโครส นําไปฆ่าเชือ้ ด้วยการต้มในอ่างนํา้ ร้อนควบคุมอุณหภูมทิ ี่อณ
ุ หภูมิ 90–95 °C
เป็ นเวลา 5 นาที ทําให้เย็นทันที (วัชรี และคณะ, 2558) ทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ของมะม่วง
จากนัน้ นํามะม่วงที่มีคะแนนความชอบสูงที่สดุ มาศึกษาอัตราส่วนของนํา้ นมมะพร้าวต่อนํา้ มะม่วง โดยอัตราส่วนนํา้ นม
มะพร้าวต่อนํา้ มะม่วง ดังนี ้ 90:10, 80:20, 70:30, 60:40 และ 50:50 เติมเกลือ 0.075% และปรับนํา้ นมมะพร้าวผสมนํา้
มะม่วงให้มีปริมาณของแข็งที่ละลายนํา้ ได้อยู่ที่ 11–13 °Brix โดยการเติมนํา้ ตาลซูโครส นําไปฆ่าเชือ้ ด้วยการต้มในอ่าง
ควบคุมอุณหภูมิที่อณ
ุ หภูมิ 90–95 °C เป็ นเวลา 5 นาที ทําให้เย็นทันที (วัชรี และคณะ, 2558) และทดสอบทางประสาท
สัมผัส
การทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 9 - point hedonic scale กับผูท้ ดสอบที่ไม่ผ่านการฝึ กฝนจํานวน 50 คน
ประเมินความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นมะม่วง รสชาติ และความชอบโดยรวม วางแผนการทดลองแบบสุ่มใน
บล็อกอย่างสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD)
การศึกษาผลของกระบวนการแปรรู ปต่อคุณภาพเครือ่ งดืม่ นา้ํ นมมะพร้าวผสมนา้ํ มะม่วง
นําตัวอย่างนํา้ นมมะพร้าวผสมกับนํา้ มะม่วงในอัตราส่วนนํา้ นมมะพร้าวต่อนํา้ มะม่วงที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่
กระบวนการแปรรูป ดังนี ้
1. กระบวนการพาสเจอร์ไรส์ดว้ ยความร้อน
นําตัวอย่างต้มฆ่าเชือ้ ทัง้ หมด 3 ระดับ คือ อุณหภูมิ 63 °C เวลา 30 นาที, อุณหภูมิ 70 °C เวลา 10 นาที ด้วยอ่าง
นํา้ ร้อนควบคุมอุณหภูมิ (รุ ่น TGSP20 บริษัท ThermoFisher ประเทศสหรัฐอเมริกา) และอุณหภูมิ 115 °C เวลา 5 นาที
ด้วยเครื่องนึ่งแรงดันสูงแบบไฟฟ้า (บริษัท เอฟเอ็นบี แมชชีนเนอรี่แอนด์โซลูช่ นั ส์ จํากัด ประเทศไทย) ทําให้เย็นทันทีดว้ ย
นํา้ ผสมนํา้ แข็งและบรรจุลงในขวดโพลีเอทิลนี เทเรฟทาเรต (Polyethylene Terephthalate: PET) ขนาด 150 mL
2. กระบวนการโฮโมจีไนเซชันแรงดันสูง
นําตัวอย่างที่ไม่ผ่านการให้ความร้อนเติมลงในเครื่องโฮโมจีไนซ์ (Homogenizer) (รุ ่น APV-2000 บริษัท SPX
Flow Technology ประเทศโปแลนด์) โดยควบคุมอุณหภูมิขาเข้าอยูท่ ี่ 30±1 °C ระดับความดันที่ใช้ (ขัน้ ที่ 1/ขัน้ ที่ 2) ได้แก่
20(15/5), 30(25/5) และ 40(35/5) MPa นํานํา้ นมมะพร้าวผสมนํา้ มะม่วงบรรจุลงในขวดขวดโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเรต
ุ ภาพทางเคมี และกายภาพนํา้ นมมะพร้าวผสมนํา้ มะม่วง
ขนาด 150 mL จากนัน้ เก็บตัวอย่างที่อณ
ุ หภูมิ 4 oC วิเคราะห์คณ
ดังนี ้ วิเคราะห์ค่าสี ด้วยเครื่อง Color meter (รุ น่ ColorFlex บริษัท Hunter Lab ประเทศสหรัฐอเมริกา) วัดค่าความสว่าง
(L*) ค่า ความเป็ น สีแ ดง (a*) ค่า ความเป็ น สีเ หลือ ง (b*) เมื่ อ ค่า L0*,a0*, b0* เป็ น ค่า สีเ ริ่ม ต้น ของผลิต ภัณ ฑ์ที่ ไ ม่ผ่า น
กระบวนการฆ่าเชือ้ คํานวณการเปลี่ยนแปลงสีโดยรวม (ΔE*) เปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ไม่ผ่านการพาสเจอไรส์ ตาม
Equation 1:
Δ𝐸𝐸 ∗ = �(𝐿𝐿∗ − 𝐿𝐿∗0 )2 + (𝑎𝑎 ∗ − 𝑎𝑎0∗ )2 + (𝑏𝑏 ∗ − 𝑏𝑏0∗ )2
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วิ เ คราะห์ค วามเป็ น กรด-เบส (pH) ด้ว ยเครื่อ ง pH meter (รุ ่น SevenCompact บริษั ท METTLER-TOLEDO ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) วิเคราะห์หาปริมาณของแข็งทัง้ หมดที่ละลายนํา้ ได้ ด้วยเครื่อง Refractometer (รุ ่น RX-5000α บริษัท
ATAGO ประเทศญี่ปุ่น) อุณหภูมิที่วดั ไม่เกิน 20 °C บันทึกผลที่ได้เป็ น °Brix วิเคราะห์จุลินทรีย ์ ด้วยวิธีการ pour plate
โดยการวิเคราะห์จุลินทรียท์ งั้ หมด (total plate count) ด้วยอาหารเลีย้ งเชือ้ Plate Count Agar จากนัน้ เก็บจานเพาะเชือ้
บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 35–37 °C เป็ นระยะเวลา 48±3 ชั่วโมง สําหรับ ยีสต์และเชือ้ รา (Yeasts and Molds) ทําการวิเคราะห์ดว้ ย
อาหารเลีย้ งเชือ้ Potato Dextrose Agar และปรับกรดด้วยสารละลายกรดทาร์ทาริก 10% ให้มี pH ประมาณ 3.5 จากนัน้
เก็ บ จานเพาะเชื อ้ บ่มที่อุณหภูมิ 20–25 °C เป็ น ระยะเวลา 120±3 ชั่ว โมง นับ จํา นวนโคโลนี ที่เกิ ดขึน้ ในจานเพาะเชื อ้
รายงานผลเป็ น CFU/mL
การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ
ข้อมูลที่ได้จากการทดลองนํามาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของแต่ละกลุม่ ทดลองโดยใช้ Duncan’s New Multiple Range Test
(DMRT) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป IBM SPSS Statistics Version 28.0 (Thaisoftup Co., Ltd., Thailand)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การพัฒนาสูตรของเครือ่ งดืม่ นา้ํ นมมะพร้าวผสมนา้ํ มะม่วง (สายพันธุ์และอัตราส่วนของมะม่วงต่อคะแนนความชอบ)
ผลการสํารวจพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมทางเลือกจากพืช จาก
ผูบ้ ริโภคทัง้ หมด 500 คน ที่มีอายุตงั้ แต่ 20 ปี ขนึ ้ ไป ซึ่งได้มาจากการศึกษาเบือ้ งต้น (preliminary study) พบว่า ผูบ้ ริโภค
94.2% มีความสนใจเครื่องดื่มนมทางเลือกที่ทาํ มาจากนํา้ นมมะพร้าวผสมผลไม้ โดยมะม่วงเป็ นผลไม้ที่ได้คะแนนมาก
ที่สดุ คิดเป็ น 69.8% จึงเลือกมะม่วงเป็ นผลไม้ที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนํา้ นมมะพร้าวผสมนํา้ ผลไม้ จากผล
การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส (Table 1) พบว่า นํา้ นมมะพร้าวผสมนํา้ มะม่วงแก้วขมิน้ มีความชอบโดยรวมสูง
ที่สดุ และได้รบั คะแนนความชอบสูงที่สดุ ในคุณลักษณะด้านสี (p < 0.05) ดังนัน้ จึงเลือกมะม่วงแก้วขมิน้ ในการศึกษาต่อ
สําหรับคะแนนความชอบต่ออัตราส่วนนํา้ นมมะพร้าวผสมนํา้ มะม่วง พบว่าคะแนนความชอบลดลงเมื่ออัตราส่วนของนํา้
มะม่วงเพิ่มขึน้ โดยอัตราส่วนนํา้ นมมะพร้าวต่อนํา้ มะม่วงที่ 80:20 มีคะแนนความชอบสูงที่สดุ ในทุกคุณลักษณะ อีกทัง้ มี
คะแนนความชอบสูงที่สดุ ในด้านของกลิน่ มะม่วง (Table 2) และไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตกิ บั อัตราส่วน
90:10 (p > 0.05 ) จึงเลือกนํา้ นมมะพร้าวผสมนํา้ มะม่วงแก้วขมิน้ อัตราส่วน 80:20 ในการศึกษาผลของกระบวนการแปร
รูปเพื่อฆ่าเชือ้ จุลนิ ทรียแ์ ละการเปลีย่ นแปลงคุณภาพด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์
Table 1 Sensory liking scores of coconut milk mixed with 3 different varieties of mango juice (ratio of coconut
milk to mango juice was 50:50)
Varieties of mango Appearancens
Color
Odor of mangons
Tastens Overall liking
Nam Dok Mai
4.9±0.6
3.6±0.8b
5.9±0.9
6.2±0.8
4.5±0.9b
Kaew Kamin
5.2±0.6
4.5±0.8a
6.2±0.8
6.2±0.8
4.9±0.9a
Khiew Sawoey
4.9±0.7
3.6±0.8b
5.9±0.9
6.2±0.8
4.4±0.9b
*Means±SD in the same column followed by different superscript were significantly different (p < 0.05)
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Table 2 Sensory liking scores of coconut milk mixed with mango juice at different proportions
Ratio of coconut milk
Appearance
Color
Odor of mango
Taste
Overall liking
to mango juice
90:10
6.9±1.0a
6.6±0.9ab
6.4±0.9b
6.5±1.1ab
5.9±0.8a
80:20
6.9±0.8a
6.8±0.9a
6.9±0.9a
6.7±1.0a
6.0±0.8a
70:30
6.5±0.8b
6.3±0.8b
6.3±0.9b
6.4±1.1ab
5.1±0.8b
60:40
5.8±1.1c
5.3±1.1c
5.8±1.1c
6.2±1.0b
4.4±0.9c
50:50
5.6±0.8c
5.3±0.8c
5.8±0.9c
6.2±1.0b
4.5±0.8c
*Means±SD in the same column followed by different superscript were significantly different (p < 0.05)
ผลของกระบวนการแปรรู ปต่อคุณภาพเครือ่ งดืม่ นา้ํ นมมะพร้าวผสมนา้ํ มะม่วง
ค่า pH และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทงั้ หมดของนํา้ นมมะพร้าวผสมนํา้ มะม่วง (ไม่ได้แสดงข้อมูล) ไม่มีการ
เปลีย่ นแปลงเมื่อผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ดว้ ยความร้อนและกระบวนการโฮโมจีไนเซชันแรงดันสูง ค่า pH ของนํา้ นม
มะพร้าวผสมนํา้ มะม่วงที่ผ่านกระบวนการพาสเจอไรส์ดว้ ยความร้อน เท่ากับ 5.25±0.05 ในขณะที่นาํ้ นมมะพร้าวผสมนํา้
มะม่วงที่ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนเซชันแรงดันสูงมีค่า pH เท่ากับ 5.21±0.01 จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีกรดตํ่า (pH
มากกว่า 4.6) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทงั้ หมดในนํา้ นมมะพร้าวผสมนํา้ มะม่วงที่ผ่านกระบวนการพาสเจอไรส์ดว้ ย
ความร้อนอยู่ในช่วง 12.17±0.31 ถึง 12.34±0.00 °Brix และนํา้ นมมะพร้าวที่ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนเซชันแรงดันสูงอยู่
ในช่วง 11.52±0.01 ถึง 12.49±0.27 °Brix ค่าสี (Table 3) ของนํา้ นมมะพร้าวผสมนํา้ มะม่วงที่ผ่านกระบวนการพาสเจอไรส์ดว้ ยความร้อนมีคา่ ΔE* ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการพาสเจอไรส์สงู และเวลา
สัน้ ในขณะที่นาํ้ นมมะพร้าวผสมนํา้ มะม่วงที่ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนเซชันแรงดันสูงมีค่า ΔE* เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อระดับความดันที่ใช้เพิ่มขึน้ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงมีผลมาจากค่า L* เพิ่มขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับผลการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่าเมื่อค่า ΔE* ในนํา้ นมถั่วลายเสือเพิ่มขึน้ จาก 1.64±0.12 (ความดัน 22 (18/4) MPa
อุณหภูมิ 80 °C, 15 วินาที) เป็ น 3.15±0.01 (200 MPa) และ 3.18±0.08 (300 MPa) ผูท้ ดสอบให้คะแนนความเป็ นสว่าง
เพิ่มขึน้ ตามระดับ การเพิ่มขึน้ ของค่า L* เกิดจากการเพิ่มขึน้ ของการเลีย้ วเบนของแสงที่เกิดจากจํานวนหยดนํา้ มันที่เป็ น
ส่วนประกอบของนํา้ นมมะพร้าวที่กระจายตัวมากขึน้ หลังจากการทําให้เป็ นเนือ้ เดียวกัน ซึง่ จากการเปรียบเทียบขนาดของ
หยดนํา้ มันในนํา้ นมถั่วลายเสือพบว่าเมื่อความดันเพิ่มจาก 200 MPa เป็ น 300 MPa ขนาดของหยดนํา้ มันมีขนาดเล็กลง
และกระจายตัวได้มากขึน้ (Codina-Torrella et al., 2017)
ปริมาณจุลินทรียท์ งั้ หมดที่พบในนํา้ นมมะพร้าวผสมนํา้ มะม่วงที่ไม่ผ่านกระบวนการพาสเจอไรส์ (Table 4)
เท่ากับ 3.2×102 CFU/mL เมื่อผ่านกระบวนการโฮโมจีไนเซชันแรงดันสูงที่ระดับความดัน 20 MPa สามารถลดจํานวน
เชือ้ จุลินทรียล์ งเหลือ 8.4×101 CFU/mL (0.6 log reduction) และการเพิ่มความดันเป็ น 30 และ 40 MPa พบว่าจํานวน
เชื ้อ จุ ลิ น ทรี ย ์ ค งเหลื อ 4.6×101 (0.9 log reduction) และ 3.1×101 CFU/mL (1 log reduction) ตามลํา ดั บ ผลของ
กระบวนการโฮโมจีไนเซชันแรงดันสูงต่อการทําลายจุลินทรียส์ ่วนใหญ่ ขึน้ อยู่กับความดันที่ใช้และอุณหภูมิขาเข้าของ
ผลิตภัณฑ์ โดยให้ผลลัพธ์ที่ดีขึน้ ด้วยการเพิ่มความดันและอุณหภูมิขาเข้าของผลิตภัณฑ์ (Codina-Torrella et al., 2018)
จากงานวิจยั ของ Poliseli-Scopel et al. (2012) เมื่อนํานมถั่วเหลืองมาผ่านกระบวนการโฮโมจีไนเซชันที่ 200 MPa และ
เพิ่มความดันเป็ น 300 MPa โดยใช้อณ
ุ หภูมิขาเข้าที่ 55 °C ทําให้จลุ นิ ทรียล์ ดลง ~3 log CFU/mL และหากอุณหภูมิขาเข้า
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ของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึน้ จาก 55 เป็ น 65 °C ที่ความดัน 200 MPa จํานวนจุลินทรียล์ ดลง ~1 log CFU/mL การใช้ระดับ
ความดัน ที่ แ ตกต่ า งกั น 3 ระดับ พบการเจริ ญ ของยี ส ต์แ ละเชื ้อ รา อยู่ ที่ 1.1×102, 1.4×101 และ 1.3×101 CFU/mL
ตามลําดับ ในขณะที่นาํ้ นมมะพร้าวผสมนํา้ มะม่วงที่ ไม่ผ่านกระบวนการโฮโมจี ไ นเซชัน แรงดัน สูงพบการเจริ ญ อยู่ที่
1.8×101 CFU/mL การพบยีสต์และเชือ้ ราหลังผ่านกระบวนการโฮโมจีไนเซชันแรงดันสูง อาจเกิดจากสปอร์ของเชือ้ ราที่
ปนเปื ้อนมากับวัตถุดิบ เมื่อใช้อณ
ุ หภูมิขาเข้าผลิตภัณฑ์ 30±1 °C จึงไม่สามารถทําลายสปอร์ของ เชือ้ ราได้ ซึ่งผลจากการ
วิจยั ของ Reverter-Carrión et al. (2018) ที่ได้ศึกษาการหยุดการทํางานของ Aspergillus niger โดยกระบวนการโฮโมจี
ไนเซชันแรงดันสูง พบว่าการใช้อณ
ุ หภูมิขาเข้าที่ 20 °C ที่มีสปอร์ Aspergillus niger ในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ที่ฆา่
เชือ้ แล้ว ต้องใช้ความดันสูงถึง 300 MPa จึงสามารถทําลายได้ 5 log reduction และการทําลายสปอร์ของ Aspergillus
niger โดยเปรียบเทียบอุณหภูมิขาเข้าที่ 20 และ 50 °C ที่ความดัน 100–300 MPa พบว่า A. niger conidiospores มีการ
ตายเพิ่มขึน้ ที่อณ
ุ หภูมิขาเข้าของผลิตภัณฑ์ 50 °C และมีแนวโน้มสูงขึน้ เมื่อความดันเพิ่มขึน้ นอกจากนีก้ ระบวนการโฮโมจี
ไนเซชันแรงดันสูงมีประสิทธิ ภาพตํ่าเมื่อใช้ทาํ ลายสปอร์ของแบคทีเรีย โดยที่อุณหภูมิขาเข้า 20 °C ความดัน 300 MPa
สามารถทําลายสปอร์ Alicyclobacillus acidoterrestris ในนํา้ ส้มได้เพียง 1 log reduction เท่านัน้
Table 3 Color parameters of coconut milk mixed with mango juice after being treated by different processes
Process
Treatment
L*
a*
b*
ΔE*
Pasteurization
Untreated
62.95±0.02d
11.91±0.05c
56.60±0.08e
63 oC , 30 min
57.08±0.12h 11.09±0.03d
54.36±0.09f
6.33±0.03d
70 oC , 10 min
61.31±0.01e
12.79±0.01a
60.58±0.08a
4.39±0.08e
115 oC, 5 min
60.58±0.03f
10.19±0.03e
58.08±0.14b
3.28±0.08f
High pressure
Untreated
58.57±0.09g 12.05±0.06b 58.23±0.57b
homogenization
20 (15/5) MPa
68.27±0.02c
9.91±0.02f
58.13±0.10b
9.93±0.14c
30 (25/5) MPa
68.83±0.21b
9.66±0.02g
57.11±0.08d 10.59±0.24b
40 (35/5) MPa
69.36±0.01a
9.35±0.02h
57.39±0.08c
11.16±0.18a
*Means±SD in the same column followed by different superscript were significantly different (p < 0.05)
Table 4 Microbial counts in coconut milk mixed with mango juice after being treated by different processes
Process
Treatment
Total plate count (CFU/ml)
Yeast and mold (CFU/ml)
3
Pasteurization
Untreated
5.7×10
1.7×102
63 oC , 30 min
< 10 est.
< 10 est.
o
70 C , 10 min
< 10 est.
< 10 est.
o
115 C, 5 min
< 10 est.
< 10 est.
2
High pressure
Untreated
3.2×10
1.8×101
homogenizer
20 (15/5) MPa
8.4×101
1.1×102
30 (25/5) MPa
4.6×101
1.4×101
40 (35/5) MPa
3.1×101
1.3×101
*Means±SD in the same column followed by different superscript were significantly different (p < 0.05)
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สรุ ป
คะแนนความชอบของนํา้ นมมะพร้าวผสมนํา้ มะม่วงแก้วขมิน้ มีคะแนนความชอบสูงที่สดุ ในทุกด้าน แต่ระดับ
คะแนนอยู่ในระดับตํ่าในช่วงของการคัดเลือกสายพันธุ์ เมื่อปรับอัตราส่วนของนํา้ นมมะพร้าวผสมนํา้ มะม่วงแก้วขมิน้
(80:20) ทําให้มีคะแนนความชอบเพิ่มขึน้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนํา้ นมมะพร้าวผสมนํา้ มะม่วงอาจเป็ นเครื่องดื่ม
จากพืชอีกหนึ่งทางเลือกของผูบ้ ริโภค กระบวนการโฮโมจี ไนเซชันแรงดันสูงสามารถรักษาคุณภาพทางกายภาพและ
คุณภาพทางเคมี ได้แก่ ค่า pH ค่าสี และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทงั้ หมดของเครือ่ งดื่มนํา้ นมมะพร้าวผสมนํา้ มะม่วงได้
ใกล้เคียงกับเครือ่ งดื่มนํา้ นมมะพร้าวผสมนํา้ มะม่วงที่ไม่ผา่ นการพาสเจอไรส์ แต่กระบวนการโฮโมจีไนเซชันแรงดันสูงยังไม่
สามารถลดปริมาณจุลนิ ทรียใ์ ห้อยูใ่ นระดับที่ไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากอุณหภูมิขาเข้าของผลิตภัณฑ์ ไม่เพียงพอใน
การทําลายเชือ้ จุลินทรียแ์ ละสปอร์ของเชือ้ จุลินทรียไ์ ด้ ดังนัน้ การใช้กระบวนการโฮโมจีไนเซชันแรงดันสูงควรใช้ความร้อน
ร่วมในกระบวนการแปรรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยัง้ ยังเชือ้ จุลนิ ทรียแ์ ละสปอร์ของเชือ้ จุลนิ ทรีย ์
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Abstract
Edible mushrooms are widely consumed as a food source, food product, and mushroom extract due
to their benefit on human health including antioxidant activities, immunity modulation, and immune cell activation
effects. The purpose of this study is to analyze the basic composition (fat, protein, moisture content) and
bioactive compounds (β-glucan, phenolic acid) of five mushroom extracts including tremella (Tremella
fuciformis), shiitake (Lentinus edodes), king royal oyster (Pleurotus eryngii), enoki (Flammulina velutipes) and
champignon (Agaricus bisporus). Moreover, the antioxidant activities and immune-modulating effects
(cytotoxicity and nitric oxide level) were investigated. The results showed that fat, moisture, protein content
varied in ranges of 0.49–1.19 g/100g DW, 3.49–12.16 g/100g DW and 8.9–40.01 g/100g, respectively. The
bioactive compounds in mushrooms varied depending on the species. King royal oyster had the highest βglucan and total phenolic contents. In this study, shiitake and champignon mushrooms reduced NO production
on LPS-stimulated RAW 264.7 macrophages. In conclusion, the immunity potential of mushrooms makes them
a prospective raw material selection for value-added product development.
Keywords: Anti-inflammatory, Antioxidant, Bioactive compounds, Edible mushrooms, Raw 264.7 macrophage
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Introduction
Mushrooms are well known as a good source of nutritional value and bioactive compounds such as βglucan, phenolic group, and tocopherol. Some edible mushrooms have been reported that their immunemodulating effects and medical properties (Gunawardena et al., 2014). In previous studies, the composition of
edible mushrooms ranged widely including protein (0.47–28.6%), carbohydrates (56.61–87.41%), fat (0.14–
2.5%), ash (0.62–8.27%) and moisture contents (79.78–91.64%). Moreover, the bioactive compounds and
antioxidant capacities have also been reported at various levels (Ulziijargal and Mau, 2011, Hung and Nhi,
2012; Reis et al., 2012; Boonsong et al., 2016; Sari et al., 2017). Recently, shiitake, enoki, champignon, and
tremella mushrooms have been reported to exhibit anti-inflammatory effects by decreasing the mediated
production of inflammation such as nitric oxide (NO) and inflammatory cytokines (tumor necrosis factor-α; TNFα, interleukin-1β; IL-1β) in macrophage cell culture studies (Chanput et al., 2012; Moro et al., 2012;
Gunawardena et al., 2014;). Murine RAW 264.7 macrophage cell line has been extensively used as a model to
study the immune modulating effects of food compound (Yang et al., 2008; Moro et al., 2012; Bhawamai et al.,
2016).
In Thailand, commercially cultivated mushrooms include tremella, shiitake, king royal oyster, enoki and
champignon have been widely consumed, only a few have been studied in terms of their bioactive compounds
and immune responses. Therefore, this study aimed to evaluate the proximate compositions, bioactive
compounds, antioxidant capacities and inhibitory NO production effects in a murine macrophage cell model.
Materials and Methods
Materials and reagents
Mushrooms (tremella, shiitake, king royal oyster, enoki and champignon) were purchased from a local
supermarket in Ayutthaya, Thailand. A β-glucan assay kit was purchased from Megazyme (Bray Business Park,
Wicklow, Ireland). All other reagents were of analytical or biological grade.
The murine RAW 264.7 cell line was obtained from American Type Culture Collection (ATCC, Rockville,
MD, USA). Raw 264.7 macrophages were grown in DMEM medium supplemented with 10% FBS in humidified
incubator at 37 oC and 5% CO2. After reaching 80% confluence, the cells were passaged (Bhawamai et al.,
2016).
Mushroom extraction
Fresh mushrooms with whole part were hot-air dried at 60 oC overnight and then ground to powder.
Mushroom powders were extracted with distilled water. The mixture was shaken at 60 oC for 24 hr. and then
centrifuged at 5000 rpm and 25 oC. The supernatant unfiltered extracts were collected and kept at 4oC before
testing.
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Compositional analysis
Moisture, solid and fat were measured by a rapid NMR fat analyzer (CEM, Oracle, North Carolina, USA)
(Hunthayung and Bhawamai, 2020). Protein contents were determined using a Kjeldahl digestive system (K439, Büchi Labortechnik AG, Switzerland) with nitrogen factor 6.25 (AOAC, 2000).
Determination of bioactive compounds (β-glucan and total phenolic content) and antioxidant activities
The β-glucan contents of mushroom powders were determined by a β-glucan assay kit, according to
the manufacturer’s recommendations. Total phenolic contents (TPC) were determined with the Folin-Ciocalteu
method (Singleton and Rossi, 1965). One hundred ul of each mushroom extract was mixed with 500 µL of 10%
Folin-Ciocalteu reagent, 2 µL of sodium carbonate solution (7.5% w/v), distilled water and incubated for 2 hr. at
25 oC. The TPC were measured at 755 nm and expressed as µg gallic acid equivalents per ml sample
(Bhawamai et al., 2016). Antioxidant activities of mushroom extracts were analyzed by 2,2 diphenyl-lpicrylhydrazyl (DPPH) assay (Blois, 1958). The extracts were mixed with a DPPH solution and incubated at
25 oC for 30 minutes. Absorbance was measured at 525 nm and expressed as µg Trolox equivalents per mL
sample.
Effects of mushroom extracts on Raw 264.7 macrophages
Cell viability was analyzed by using the MTS assay. Cells were seeded in a 96-well plate and treated
with distilled water (DW) or mushroom extracts at concentration of 125, 250, 500, 1000 µg/mL for 24 hr. After
that, 20 µL of 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium (MTS
reagent) was added and incubated for 1.5 hr. Absorbance was measured at 490 nm using a microplate reader
(Omega, BMG labtech, Ortenberg, Germany) (Bhawamai et al., 2016). NO level was determined by the Griess
method. Cells were seeded at a density of 5 × 104 cells per well. After 24 hr, cells were treated with extracts for
24 hr. and then stimulated with lipopolysaccharide (LPS) at a concentration of 100 ng/mL for another 24 hr.
Culture media were collected and mixed with an equal volume of 100 µL Griess reagent. Absorbance was
measured at 540 nm.
Statistical analysis
All treatments were performed using three independent replications. Comparative analyses including
compositions, bioactive compounds, antioxidant activity and NO levels among the treatments were performed
using one-way ANOVA with Duncan post hoc comparison test. Cell viability comparison between the nontreated and extracts-treated group was performed with pair-sample t-test. A p-value of 0.05 was considered
statically significant using SPSS software version 22 (IBM, Armonk, New York, USA).

433

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Results and Discussion
Compositions of mushroom powders
Five edible mushroom powders including Tremella, Shiitake, King royal oyster, Enoki and Champignon
were analyzed as shown in Table 1. They had fat content varying from 0.49–1.19 g/100 g DW. In general,
mushrooms contain low fat content, and the major unsaturated fatty acids are linolenic acid and oleic acid
(Bernaś et al., 2006; Kalač, 2013). Meanwhile, the moisture, solid content and protein content in these samples
were 3.49–12.16%, 87.84–96.51%, and 8.90–40.01 g/100 g, DW respectively. Other studies showed that the
protein content of mushrooms cultivated in different countries had varied due to the mushroom species,
temperature, humidity during growth, cultivated area and level of nitrogen available (Longvah and Deosthale,
1998; Hung and Nhi, 2012).
As previously reported, the other nutrients include total carbohydrates including glucan, sugar,
glycogen and dietary fiber ranged from 56.61–87.41%, while the contents of ash were varied in ranges between
0.62–8.78% (Ulziijargal and Mau, 2011; Reis et al., 2012). Moreover, mushrooms contain variety of vitamins and
high level of potassium, phosphorus, magnesium and calcium (Yadav and Negi, 2021). These results indicated
that mushrooms are a good source of health food that are rich in protein, dietary fiber, vitamins and mineral
contents.
Table 1 Compositions of five edible mushrooms.
Type of mushroom
Moisture (%)
Solid (%)
Fat (g/100g) Protein (g/100g)
Tremella
12.16±0.46a
87.84±0.46d 0.83±0.02b
8.90±0.01e
Shiitake
8.84±0.14b
91.16±0.14c 0.49±0.03d
20.70±0.10c
King royal oyster
5.76±0.53c
94.24±0.53b 0.64±0.04c
21.83±0.23b
Enoki
3.49±0.32d
96.51±0.32a 1.13±0.07a
19.26±0.25d
Champignon
3.88±0.09d
96.12±0.09a 1.19±0.04a
40.01±0.19a
Note: mean ± SD with different superscripted letters in the same column are significantly different (p < 0.05).
Bioactive compounds and antioxidant activities
Bioactive compounds including β-glucan and phenolic group were determined in this study. β-glucan
is a polysaccharide, which has health promoting effects such as anti-microbial, anti-inflammation and antiallergic activity (Zhu et al., 2015). The results showed that King royal oyster and Shiitake had higher β-glucan
content at 27.76 and 27.36 mg/100 mg DW, respectively (Table 2). In comparison with other studies, β-glucan
in shiitake and tremella were similar, ranging from 23.5–27.4 g/100 g and 14.9 g/100 g , respectively (McCleary
and Draga, 2016). Meanwhile, β-glucan content of champignon, enoki and king royal oyster showed varied,
which could be influenced by the growing region, the extraction method (Sari et al., 2017).
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Mushrooms contain phenolic compounds including flavonoids, hydroxybenzoic acid, lignans, tannins,
phenolic acid and oxidized polyphenol (Yadav and Negi, 2021). Among samples, King royal oyster had the
highest TPC at 3.38 mg GAE /100g DW, followed by enoki, shiitake, champignon and tremella, as shown in
Table 2. Interestingly, the effect of extraction method on TPC was observed from previous studies. shiitake,
champignon and king royal oyster boiled in water for 10 min had TPC from 4.67–9.63 mg GAE/g DW (RonceroRamos et al., 2017). The differences in TPC were probably due to the extraction method, a high extraction
temperature results in increasing TPC content (Tulsawani et al., 2020). Thus, selection of the appropriate
method is a key factor to preserve the bioactive compounds and nutritional value.
It has been reported that the TPC of mushroom extracts were highly correlated with DPPH scavenging
value (Kim et al., 2008; Hung and Nhi, 2012). Among these extracts, shiitake had the highest antioxidant activity.
Similar to the other reported (Boonsong et al., 2016). However, tremella extracts did not show antioxidants which
may be influenced from the lower β-glucan and TPC contents. From the bioactive activities of mushroom, we
hypothesized that mushroom extracts could also show anti-inflammatory effects.
Table 2 β-glucan contents, total phenolic contents and antioxidant activities of five edible mushroom extracts
β-glucan content
Total phenolic content
Antioxidant
Type of mushroom extracts
(g/100g DW)
(mg gallic acid/g DW)
(mg trolox/g DW)
Tremella
14.59±0.30c
1.05±0.10c
ND*
Shiitake
27.36±0.15a
2.61±0.09b
11.63±1.04a
King royal oyster
27.76±0.44a
3.38±0.16a
1.79±0.60c
Enoki
16.42±0.30b
3.26±0.07a
7.00±2.86b
Champignon
3.78±0.46d
2.68±0.07b
5.96±3.11b
Note: *ND means not detect in this method, mean ± SD with different superscripted letters in the same column
are significantly different (p < 0.05).
Effects of mushroom extracts on Raw 264.7 macrophages
The cell viability values of mushroom extracts-treated were not significantly different to that of DW (Data
not shown). Therefore, 250–1000 µg/mL of mushroom extracts were used to investigate the anti-inflammatory
effects via NO production. NO is an important pro-inflammatory mediator which plays a role in chronic inflammatory
development (Sharma et al., 2007). The results showed that LPS induced NO production compared with the
control group. Moreover, pre-treated cells with shiitake, king royal oyster, enoki and champignon extracts
significantly inhibited NO production, whereas the tremella did not show any effect (Fig. 1).
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Fig. 1 NO level of LPS (100 ng/mL) induced RAW264.7 macrophages treated with five mushroom extracts. Bars
represent the mean and standard deviations from three different experiment performed in triplicate. The
different letters are significantly different at p < 0.05.
Previous studies showed similar results that shiitake, enoki and champignon inhibited NO production
in LPS stimulated RAW264.7 macrophages (Moro et al., 2012; Gunawardena et al., 2014). The anti-inflammatory
effects of mushrooms related to the presence of bioactive compounds such as β-glucan and phenolic group
and antioxidant activity (Kim et al., 2008). In this study, shiitake mushroom extracts showed the highest antiinflammation activities, while tremella mushroom had no anti-inflammatory effect. These results demonstrated
that high antioxidant activities, β-glucan and total phenolic content in mushrooms related to suppressed
inflammatory response, especially nitric oxide levels.
The β-glucan of mushroom is a heterogenous polysaccharide of glucose, consist of β-(1-3) backbone,
branched via-β-(1-6) link side chains (Murphy et al., 2010). Many studies have investigated the immunemodulating mechanism of mushroom β-glucan including nuclear factor kB (NF-kB) pathway, dectin-1 in
association with toll-like receptors (TLRs) pathway in the cell model (Gantner et al., 2003; Yang et al., 2008).
Moreover previously reported, p-hydroxybenzoic acid, p-coumaric, and cinnamic acid are phenolic
compounds in mushrooms that possess anti-inflammatory effects (Taofiq et al., 2015). In addition, a positive
correlation of the phenolic group with antioxidant and anti-inflammation has been investigated (Kim et al., 2008).
In actual fact, antioxidants can inhibit reactive oxygen species (ROS), which results in the inflammation process.
However, the definite mechanisms on inflammatory diseases need further investigation.
Conclusion
To the best of our knowledge, we investigated Thai cultured edible mushrooms (tremella, shiitake, king
royal oyster, enoki and champignon mushrooms) and found various fat, moisture, protein, bioactive compound,
antioxidant activities and anti-inflammation levels. This suggests that some species of mushrooms have
potential natural antioxidant and anti-inflammation abilities, which can be used as functional ingredients in food.
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บทคัดย่อ
เห็ดเป็ นแหล่งโปรตีนและใยอาหาร สามารถใช้เป็ นส่วนผสมในอาหารจากพืช งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของปริมาณโปรตีนเกษตร (TSP, ร้อยละ 11–33) โปรตีนถั่วเหลืองสกัด (SPI, ร้อยละ 11–33) และแป้งข้าวโพด (C, ร้อยละ 50–
67) ต่อคุณภาพมีทบอลจากเห็ดนางฟ้า โดยวางแผนการทดลองแบบส่วนผสม (Mixture design) จากการศึกษาพบว่า เมื่อเพิ่ม
ปริมาณโปรตีนเกษตร ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตหลังการปรุงสุกและค่าความเป็ นสีแดงของตัวอย่างสูงขึน้ ตัวอย่างที่มีปริมาณ
โปรตีนถั่วเหลืองสกัดสูงกว่าโปรตีนเกษตร ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตหลังการปรุ งสุก ค่าความแข็งและการทนต่อการเคีย้ วสูง
กว่าตัวอย่างที่มีโปรตีนถั่วเหลืองสกัดเท่ากับโปรตีนเกษตร ตัวอย่างที่มีปริมาณแป้งข้าวโพดมาก ส่งผลให้ค่าความแข็ง ความ
เหนียวเป็ นยางหรือกาว และการทนต่อการเคีย้ วสูงขึน้ ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบด้านกลิ่นรส เนือ้ สัมผัสและความชอบ
โดยรวมของตัวอย่างที่มีอตั ราส่วน TSP: SPI: C ที่ 0.17: 0.33: 0.50 สูงที่สดุ อยูใ่ นระดับชอบปานกลาง (6.5–8.7 คะแนน) การ
เพิ่มปริมาณเห็ดส่งผลให้ตวั อย่างมีปริมาณผลผลิตหลังการปรุงสุก และค่าความสว่างตํ่าลง สูตรที่เหมาะสมสําหรับการผลิต
มีทบอลจากเห็ดคือสูตรที่มีอตั ราส่วน TSP: SPI: C เท่ากับ 0.17: 0.33: 0.50 และมีอตั ราส่วนของเห็ดต่อส่วนผสมอื่นๆ เท่ากับ 30: 50
คําสําคัญ: โปรตีนเกษตร, โปรตีนถั่วเหลืองสกัด, มีทบอลจากพืช, เห็ด
Abstract
Mushroom is a source of protein and fiber. It can be used in plant-based food. The objective of this
research was to study the effect of Textured Soy Protein (TSP, 11–33%), Soy Protein Isolate (SPI, 11–33%), corn
starch (C, 50–67%) on the quality of mushroom plant-based balls. The mixture design was used in this study.
The result showed that as the TSP content increased, cooking yield and redness increased. The samples with
higher SPI than TSP content gave more cooking yield (%) and chewiness and were harder than the samples
with equal SPI and TSP content. Sample containing high corn starch increased hardness, gumminess and
chewiness. Panelist rated the highest liking score of flavor, texture and overall liking of the sample with TSP:
SPI: C ratio at 0.17: 0.33: 0.50 as liking moderately (6.7–8.7 scores). Increasing mushroom content reduced
cooking yield, lightness, hardness, gumminess and chewiness. The optimal formula to produce mushroom
plant-based balls contained TSP: SPI: C ratio at 0.17: 0.33: 0.50 and mushroom to other ingredients ratio at 30: 50.
Keywords: Mushroom, Plant-based ball, Soy protein isolate, Textured soy protein
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คํานํา

อาหารจากพืช (Plant-based food) เป็ นอาหารที่มีสว่ นประกอบของโปรตีนที่สกัดมาจากพืชทดแทนเนือ้ สัตว์ เช่น
โปรตีนถั่วเหลือง, กลูเตนข้าวสาลี, เห็ด, ข้าว หรือ ถั่วชนิดต่างๆ ผ่านกระบวนการแปรรูปแต่งกลิน่ รส เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่
มีรสชาติใกล้เคียงเนือ้ สัตว์ (Kyriakopoulou et al., 2019) ในปั จจุบนั ผูบ้ ริโภคใส่ใจดูแลสุขภาพ เลือกบริโภคอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกายและมีคณ
ุ ค่าทางจิตใจ โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากการดําเนินชีวิตในสังคม
ปั จจุบันรวมถึงจากการบริโภคอาหาร ซึ่งในการเลีย้ งสัตว์เพื่อผลิตเนือ้ สัตว์ตอ้ งใช้ทรัพยากรสูง รวมถึงมีของเสียจาก
กระบวนการผลิตเกิดขึน้ มาก ในขณะที่การปลูกพืชจะช่วยลดปั ญหาดังกล่าว จึงทําให้อาหารจากพืชได้รบั ความนิยมและ
เป็ นที่ตอ้ งการมากขึน้ (Dagevos and Voordouw, 2013) มีทบอล (Meat ball) เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารที่ทาํ มาจากเนือ้ สัตว์
บด เช่น เนือ้ วัวหรือเนือ้ แกะ ผสมกับเครื่องเทศต่างๆ ขึน้ รูปเป็ นก้อนกลมขนาดเล็ก ผ่านการทอด อบ หรือนึง่ (Kilic et al., 2010)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีทบอลโดยใช้โปรตีนจากแหล่งอื่นทดแทนเนือ้ สัตว์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคใน
กลุ่มมังสาวิรตั ิ (Vegetarian) หรือ กลุ่มบริโภคมังสาวิรตั ิเป็ นครัง้ คราว (Flexitarian) โดยเห็ด (Mushroom) เป็ นแหล่ง
โปรตี น ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการสูง โดยมี ป ริ ม าณโปรตี น ร้อ ยละ 17–37, ใยอาหารร้อ ยละ 3–48
คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 46–73 และมีปริมาณไขมันตํ่าประมาณร้อยละ 2–4 (Manikandan, 2011) อีกทัง้ มีเนือ้ สัมผัสที่
ใกล้เคียงกับเนือ้ สัตว์ มีงานวิจยั ที่ใช้เห็ดและโปรตีนจากถั่วเหลืองทดแทนเนือ้ สัตว์ในผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์เนือ้ ซึง่ สามารถใช้
โปรตีนเกษตรทดแทนเนือ้ สัตว์ได้รอ้ ยละ 20 และใช้เห็ดทดแทนเนือ้ สัตว์ได้รอ้ ยละ 10% ซึ่งทําให้ผลิตภัณฑ์มีปริมาณ
ผลผลิ ต หลัง การปรุ ง สุก สูง ขึ น้ ลดปริ ม าณโซเดี ย มและไขมัน ในผลิ ต ภัณ ฑ์ล งได้ (Kristin et al., 2018) เห็ ด นางฟ้ า
(Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing) เป็ นเห็ดเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มีการเพาะปลูกในหลายพืน้ ที่ ได้รบั ความนิยมใน
การนํามาประกอบอาหาร มีลกั ษณะเนือ้ สัมผัสและรสชาติเป็ นที่คนุ้ เคยต่อผูบ้ ริโภค และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้แก่
ผลิตภัณฑ์ มีงานวิจยั ไม่มากนักที่ใช้เห็ดเป็ นส่วนผสมหลักในผลิตภัณฑ์มที บอลจากพืช ดังนัน้ งานวิจยั นีม้ ีจดุ ประสงค์เพื่อ
ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของปริมาณเห็ดนางฟ้า โปรตีนจากถั่วเหลืองและแป้งข้าวโพด ที่ใช้เป็ นส่วนประกอบในการ
ผลิตมีทบอลจากเห็ด ให้มีคณ
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับต่อผูบ้ ริโภค
อุปกรณ์และวิธีการ
วัตถุดบิ

เห็ดนางฟ้า (Sarjor-cuju mushroom) จากตลาดบางใหญ่ นนทบุร,ี โปรตีนเกษตร (Textured Soy Protein, TSP)
ปริมาณโปรตีนร้อยละ 49.8 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 40.9 ปริมาณไขมันร้อยละ 0.4 จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โปรตีนถั่วเหลืองสกัด (Soy Protein Isolate, SPI) ปริมาณโปรตีนร้อยละ 90.3 จากบริษัท
กรุงเทพเคมี จํากัด, แป้งข้าวโพด จากบริษัทยูนิลเี วอร์ ไทยโฮสติง้ ส์ จํากัด และคาร์ราจีแนน จากบริษัทแม็กซ์เวย์ จํากัด
การเตรียมตัวอย่าง
เห็ดนางฟ้า เตรียมโดยการนํามาล้างให้สะอาด ลวกเป็ นเวลา 5 นาที กรองและบีบนํา้ จนเหลือนํา้ หนักร้อยละ 60
จากนํา้ หนักเห็ดเริ่มต้น นําไปบดละเอียด เตรียม TSP โดยแช่นาํ้ ร้อน (อุณหภูมิ 60±2 °C) ในอัตราส่วน TSP: นํา้ เท่ากับ 1:
2 เป็ นเวลา 5 นาที นําไปบดละเอียด (Grasso et al., 2019) SPI ผสมกับนํา้ อุณหภูมิหอ้ ง (30±2 °C) ในอัตราส่วน 1: 3
ุ หภูมิ 4°C เป็ นเวลา 30 นาที ปั้นขึน้
(Kamani et al., 2019) แล้วผสมส่วนผสมทัง้ หมดในเครือ่ งปั่ นผสม จากนัน้ แช่เย็นที่อณ
รูปเป็ นก้อนกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3±0.2 เซนติเมตร นํา้ หนัก 15±1 กรัม บรรจุในกล่องพลาสติกชนิดพอลิโพรพิลิน
เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ -18 °C ระยะเวลา 1 สัปดาห์ เพือ่ นําไปทดสอบทางคุณภาพต่อไป
การศึกษาผลของอัตราส่วนโปรตีนและแป้งข้าวโพดทีม่ ีต่อคุณภาพมีทบอลจากเห็ด
โดยวางแผนการทดลองแบบส่วนผสม (Mixture design) ศึกษาอัตราส่วนระหว่าง TSP และ SPI เท่ากับ 1: 1, 1: 2
และ 2: 1 และอัตราส่วนระหว่างโปรตีนและแป้งข้าวโพด เท่ากับ 1: 1 และ 1: 2 ทัง้ หมด 6 สิ่งทดลอง ดังแสดงใน Table 1 โดย
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สูตรพืน้ ฐาน ได้ดดั แปลงจาก Husain and Huda-Faujan (2020) กําหนดให้นาํ้ หนักรวมของ TSP, SPI และ C เป็ น 18 กรัม
แปลงเป็ นอัตราส่วนโดยกําหนดทศนิยม 2 ตําแหน่ง และส่วนผสมชนิดอื่นคงที่ ทําการทดลอง 2 ซํา้ เตรียมตัวอย่างขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 3.0±0.2 เซนติเมตรตามวิธีการข้างต้น นําตัวอย่างที่แช่เยือกแข็งมาละลายที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง 10 นาที นําไปนึ่ง
เป็ นเวลา 5 นาที อุณหภูมิภายในตัวอย่าง 70±2°C แล้วให้ความร้อนตัวอย่างบนเตาไฟฟ้าชนิดหลุม ยี่หอ้ House worth รุน่
HW-2131T ประเทศจี น อุณหภูมิ 110±2°C เป็ นเวลา 8 นาที โดยมีการพลิกกลับตัวอย่างขณะให้ความร้อน อุณหภูมิ
ภายในตัวอย่างหลังให้ความร้อนเท่ากับ 80±2°C ดําเนินการวิเคราะห์คา่ คุณภาพทางกายภาพและทางประสาทสัมผัส
Table 1 Formulations of mushroom plant-based balls with different ratios of protein and corn starch
Ingredient (%)
Textured Soy Protein
Soy Protein Isolate
Corn starch
Mushroom
Water
Carrageenan
Salt
Sugar
Spices
Total

1

2

4.5
4.5
9.0
50.0
27.7
0.5
1.0
1.2
1.6
100

3.0
3.0
12.0
50.0
27.7
0.5
1.0
1.2
1.6
100

Formulation (TSP:SPI:C)
3
4

5

6

6.0
3.0
9.0
50.0
27.7
0.5
1.0
1.2
1.6
100

4.0
2.0
12.0
50.0
27.7
0.5
1.0
1.2
1.6
100

(0.25:0.25:0.50) (0.17:0.17:0.67) (0.17:0.33:0.50) (0.11:0.22:0.67) (0.33:0.17:0.50) (0.22:0.11:0.67)

3.0
6.0
9.0
50.0
27.7
0.5
1.0
1.2
1.6
100

2.0
4.0
12.0
50.0
27.7
0.5
1.0
1.2
1.6
100

การศึกษาผลของปริมาณเห็ดทีม่ ตี ่อคุณภาพมีทบอล
ศึกษาปริมาณเห็ดที่ใช้เป็ นส่วนผสมของมีทบอล โดยเลือกสูตรที่มีเนือ้ สัมผัสที่เหมาะสมและมีคะแนนความชอบ
จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสสูงที่สดุ วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD)
ศึกษาอัตราส่วนของเห็ดต่อปริมาณส่วนผสมอื่นๆ ทัง้ หมด 3 ระดับที่ 30: 50, 40: 50 และ 50: 50 ทําการทดลอง 2 ซํา้ เตรียม
ตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์คา่ คุณภาพทางกายภาพและทางประสาทสัมผัส
การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางกายภาพ
ปริมาณผลผลิตหลังการปรุ งสุก (Cooking yield) ชั่งนํา้ หนักตัวอย่างก่อนและหลังการปรุ งสุก (กรัม) คํานวณ
Cooking yield (%) ตาม Equation 1 วิเคราะห์ตวั อย่างจํานวน 20 ซํา้ (Grasso et al., 2019)
Cooking yield (%) =

cooked weight
raw weight

(1)

× 100

การวัด ค่ า สี L*a*b* ระบบ CIE L*a*b* ด้ว ยเครื่ อ ง Spectrophotometer กํา หนด D65, 10° illuminant ตาม
วิธีการของ Niu et al. (2020) โดยวัดสีจากผิวด้านนอกของตัวอย่าง วิเคราะห์ตวั อย่างจํานวน 3 ซํา้
การวิเคราะห์ลกั ษณะทางเนือ้ สัมผัส (Texture profile analysis, TPA) ด้วยหัววัดชนิดทรงกระบอก (Cylindrical
probe, SMS P/75) เคลือ่ นที่ดว้ ยความเร็ว 5 มิลลิเมตรต่อวินาที กําหนดระยะทางที่ทาํ ให้ผลิตภัณฑ์เสียรูปร้อยละ 50 โดย
ใช้ตวั อย่างทัง้ ชิน้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.9±0.2 เซนติเมตร นํา้ หนัก 13±1 กรัม บันทึกค่าความแข็ง (Hardness, N), ความยืดหยุ่น
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(Springiness), ความสามารถในการเกาะรวมกัน (Cohesiveness), ความเหนียวเป็ นยางหรือกาว (Gumminess, N/cm2)
และ การทนต่อการเคีย้ ว (Chewiness, N/cm) วิเคราะห์คา่ ตัวอย่างจํานวน 10 ซํา้ ตามวิธีการของ Grasso et al. (2019)
การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางประสาทสัมผัส
ประเมินคุณภาพโดยวิธีการให้คะแนนความชอบ (9 - Point Hedonic scale) ทดสอบคุณลักษณะด้านลักษณะ
ปรากฏ (Appearance), สี (Color), กลิ่ น รส (Flavor), รสชาติ (Taste), เนื อ้ สัม ผัส (Texture) และความชอบโดยรวม
(Overall liking) ประเมินโดยผูท้ ดสอบที่ไม่ผา่ นการฝึ กฝนจํานวน 30 คน
การวิเคราะห์ทางสถิติ
วิเคราะห์ผลทางสถิ ติ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างสิ่งทดลองด้วย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ทางสถิติ IBM SPSS Statistics 19
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลของอัตราส่วนโปรตีนและแป้งข้าวโพดทีม่ ตี ่อคุณภาพมีทบอลจากเห็ด
จากการศึกษาผลของอัตราส่วนของแหล่งโปรตีน 2 ชนิดระหว่าง TSP ต่อ SPI และอัตราส่วนระหว่างโปรตีนต่อแป้ง
ข้าวโพด ที่มีต่อคุณภาพทางกายภาพของมีทบอลจากเห็ด พบว่าอัตราส่วนของ TSP, SPI และแป้งข้าวโพดมีผลต่อปริมาณ
ผลผลิต หลัง การปรุ ง สุก อย่างมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) ดังแสดงใน Table 2 เมื่ อพิ จารณาอัตราส่วนของแป้งข้าวโพดคงที่
ตัวอย่างที่มีอตั ราส่วนของ TSP หรือ SPI ชนิดหนึ่งสูง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตหลังการปรุ งสุกของตัวอย่างสูงขึน้ อย่างมี
นัยสําคัญ (p ≤ 0.05) โดยตัวอย่างที่มีอตั ราส่วน TSP: SPI: C เท่ากับ 0.33: 0.17: 0.50 มีปริมาณผลผลิตหลังการปรุ งสุก
เท่ากับ 88.81–92.69% เนื่องจาก TSP มีความสามารถในการดูดนํา้ และคืนรู ปได้สงู ส่วน SPI มีคณ
ุ สมบัติในการเกิดเจลและดูด
ซับนํา้ ได้ดี โดยอุณหภูมิภายในของตัวอย่างหลังให้ความร้อนอยูท่ ี่ 80±2°C ซึง่ อุณหภูมิที่ทาํ ให้โปรตีนเสือ่ มสภาพและเกิดเจลของ
β-conglycinin เท่ากับ 63–68°C และ glycinin เท่ากับ 80–88°C (Jacoba et al., 2002) โดยอัตราส่วนของ TSP: SPI เท่ากับ 2: 1
มีปริมาณผลผลิตหลังการปรุ งสุกสูงอย่างมีนยั สําคัญ (p ≤ 0.05) ในขณะที่การเพิ่มปริมาณแป้งข้าวโพดและลดปริมาณแหล่ง
โปรตีน ส่งผลให้ตวั อย่างมีปริมาณผลผลิตหลังการปรุ งสุกลดลงอย่างมีนยั สําคัญ (p ≤ 0.05) เนื่องจากแป้งข้าวโพดทําหน้าที่
เป็ นตัวยึดเกาะส่วนผสมของมีทบอล ซึ่งมีความสามารถในการอุม้ นํา้ (ร้อยละ 149.0) (Shad et al., 2016) น้อยกว่าโปรตีน
เกษตร (ร้อยละ 166.2) (Lindriati et al., 2018) โดยผลการทดลองสอดคล้องกับการศึกษาของ Kilic et al. (2010) รายงานว่าการ
สูญเสียนํา้ หนักหลังการปรุงสุกของตัวอย่างมีทบอลมีคา่ ลดลง เมื่อใช้ TSP 10% และ 20% แทนทีเ่ นือ้ สัตว์ในสูตร และ Li (2019)
รายงานว่า การเพิ่มปริมาณ SPI ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตหลังการปรุงสุกของเนือ้ สัตว์แปรรูปเพิม่ สูงขึน้
Table 2 Physical properties of mushroom plant-based balls from different ratios of protein and corn starch
Formula TSP : SPI : C
Yield (%)
L*
a*
b*
d
a
b
1
0.25
0.25
0.50 85.08±3.02
41.88±1.21 3.73±0.25 19.23±0.64a
2
0.17
0.17
0.67 82.39±1.95e 41.32±0.94a 3.42±0.07cd 18.50±0.27b
3
0.17
0.33
0.50 88.70±1.73b 41.24±0.55a 3.54±0.10bc 18.09±0.51b
4
0.11
0.22
0.67 86.04±1.56c 41.28±0.46a 3.30±0.13d 16.15±0.18c
5
0.33
0.17
0.50 90.75±1.94a 41.93±0.32a 4.03±0.18a 18.65±0.68ab
6
0.22
0.11
0.67 89.22±1.80b 41.16±0.49a 3.54±0.14bc 18.06±0.74b
a-e
Means within the same column with different letters are significantly different (p ≤ 0.05)

442

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

จากการวัดค่าสี พบว่า ค่าความสว่าง (L*) ของทุกสิ่งทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p > 0.05)
แต่คา่ ความเป็ นสีแดง (a*) และค่าความเป็ นสีเหลือง (b*) แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p ≤ 0.05) โดยตัวอย่างมีคา่ ความ
สว่างอยู่ในช่วง 41.16–41.93 ค่าความเป็ นสีแดงอยู่ในช่วง 3.30–4.03 และค่าความเป็ นสีเหลืองอยู่ในช่วง 16.15–19.23
ตัวอย่างที่มีอตั ราส่วน TSP: SPI: C เท่ากับ 0.33: 0.17: 0.5 มีค่าความเป็ นสีแดง (a*) และค่าความเป็ นสีเหลือง (b*) สูง
กว่าตัวอย่างอื่น อาจเนื่องมาจาก TSP ที่มีสนี าํ้ ตาล ส่งผลให้ตวั อย่างมีคา่ ความเป็ นสีแดงมากขึน้ เมื่อใช้ในปริมาณที่สงู ขึน้
ในขณะที่การเพิ่มปริมาณแป้งข้าวโพดในสูตร ส่งผลให้ค่าความเป็ นสีแดงและสีเหลืองของตัวอย่างลดลง เช่นเดียวกับ
Yeater et al. (2017) รายงานว่า การเพิ่มปริมาณ TSP ส่งผลให้ตวั อย่างนักเก็ตไก่มีคา่ ความเป็ นสีแดงมากขึน้ และ Li (2019)
รายงานว่าการเพิ่มปริมาณสตาร์ชส่งผลให้คา่ ความเป็ นสีแดงของตัวอย่างลดลง
Table 3 Texture properties of mushroom plant-based balls from different ratios of protein and corn starch

a-d

Formula

TSP

1
2
3
4
5
6

0.25
0.17
0.17
0.11
0.33
0.22

:

SPI

0.25
0.17
0.33
0.22
0.17
0.11

:

C

Hardness (N)

Springiness

Cohesiveness

0.50
0.67
0.50
0.67
0.50
0.67

15.22±0.98d
17.09±1.11b
16.19±0.97c
18.97±0.76a
16.90±0.95b
17.37±0.93a

0.91±0.03c
0.94±0.02a
0.93±0.01ab
0.94±0.02a
0.90±0.02c
0.92±0.02b

0.74±0.03c
0.80±0.03a
0.77±0.03b
0.80±0.03a
0.70±0.04d
0.76±0.03b

Gumminess
(N/cm2)
11.32±0.95d
13.63±1.27b
12.42±0.92c
15.11±0.83a
11.90±1.05cd
14.77±1.19a

Means within the same column with different letters are significantly different (p ≤ 0.05)

Chewiness
(N/cm)
10.30±0.99d
12.83±1.34b
11.59±0.94c
14.26±0.94a
10.72±1.09d
13.68±1.33a

จากการวัดค่าทางเนือ้ สัมผัส พบว่า ปริมาณ TSP, SPI และแป้งข้าวโพด มีผลต่อคุณภาพทางด้านเนือ้ สัมผัส
อย่างมีนยั สําคัญ (p ≤ 0.05) ดังแสดงใน Table 3 เมื่อพิจารณาอัตราส่วนของแป้งข้าวโพดคงที่ ตัวอย่างที่มีอตั ราส่วน
0.11: 0.22: 0.67 และ 0.22: 0.11: 0.67 มีค่า Hardness, Gumminess และ Chewiness สูงโดยมีคา่ ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญ (p > 0.05) เนื่องจากปริมาณแป้งข้าวโพดในสูตรสูง จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีเนือ้ สัมผัสที่แน่นและเคีย้ วได้ยาก
มากขึ น้ ในขณะที่ ตัว อย่ า งที่ มี แ ป้ ง ข้า วโพดตํ่า ในปริ ม าณที่ เ ท่ า กั น ที่ อัต ราส่ ว น 0.25: 0.25: 0.50 มี ค่ า Hardness,
Gumminess และ Chewiness ตํ่ากว่าตัวอย่างที่มีอัตราส่วน 0.17: 0.33: 0.50 อย่างมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) เนื่องจาก
สัด ส่ว นของ SPI ที่ ล ดลง โดย SPI มี คุณ สมบัติ ใ นการเกิ ด เจลที่ มี ค วามแข็ ง แรงและความยื ด หยุ่น มาก (Li, 2019)
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Li (2019) พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณสตาร์ชและ SPI ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์แปรรู ปมีค่า
Hardness, Springiness, Chewiness และ Cohesiveness สูงขึน้ และตัวอย่างที่มี TSP สูงและ SPI ตํ่า ที่อัตราส่วน 0.33:
0.17: 0.50 มีค่า Springiness และ Cohesiveness ตํ่ากว่าตัวอย่างที่มีอตั ราส่วน 0.17: 0.33: 0.50 อย่างมีนยั สําคัญ (p ≤ 0.05)
แสดงถึงปริมาณ TSP มากทําให้ตัวอย่างมีการเกาะตัวกันได้ไม่ดีและความยืดยุ่นไม่สูงมาก เช่นเดียวกับรายงานของ
Kassama et al. (2003) พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณ TSP (2-5%) ทําให้ตวั อย่างเนือ้ เบอร์เกอร์มีคา่ Cohesiveness ตํ่าลง
จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่า ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฎ และสี ของ
ทุกสิ่งทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p > 0.05) ดังแสดงใน Table 4 โดยตัวอย่างที่มีอัตราส่วน 0.33: 0.17: 0.50
ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบด้านกลิ่นรสและรสชาติต่าํ เนื่องจากอัตราส่วนของ TSP ที่สงู ทําให้ตวั อย่างมีกลิน่ ของโปรตีนถั่ว
เหลืองที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ส่งผลต่อการยอมรับของผูท้ ดสอบ ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบด้านเนือ้ สัมผัสของตัวอย่างที่
มี อัตราส่วน 0.25: 0.25: 0.50 ตํ่า เนื่ องจากเนื อ้ สัมผัสที่ นิ่ ม ไม่แน่นและมี ความยืดหยุ่นตํ่า จากการวัดค่าทางเนือ้ สัมผัส
ดังแสดงใน Table 3 ในขณะที่ตวั อย่างที่มีอตั ราส่วน 0.17: 0.33: 0.50 ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบในด้านเนือ้ สัมผัส รสชาติ
ุ ลักษณะด้านเนือ้ สัมผัสด้านความแข็งอยู่ในระดับ
และความชอบโดยรวมสูงที่สดุ (p ≤ 0.05) เนื่องจากตัวอย่างดังกล่าวมีคณ
ไม่สงู มาก สามารถเคีย้ วได้ง่าย และมีความยืดหยุ่นของเนือ้ สัมผัสที่ดี รวมถึงมีปริมาณผลผลิตหลังการปรุงสุก อยูใ่ นช่วงที่สงู
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(88.7%) จึงเลือกตัวอย่างดังกล่าวทดสอบในการทดลองถัดไป และเนื่องจากปริมาณเห็ดในสูตรที่ค่อนข้างสูงทําให้มีกลิ่นรส
เฉพาะในผลิตภัณฑ์ จึงศึกษาการลดปริมาณเห็ดเพื่อปรับปรุงกลิน่ รส รวมถึงเนือ้ สัมผัสของผลิตภัณฑ์
Table 4 Sensory Evaluation of mushroom plant-based balls from different ratios of protein and corn starch
Formula
1
2
3
4
5
6

a-c

TSP
0.25
0.17
0.17
0.11
0.33
0.22

:

SPI
0.25
0.17
0.33
0.22
0.17
0.11

:

C
0.50
0.67
0.50
0.67
0.50
0.67

Appearance
7.2±1.2a
7.2±1.2a
7.3±1.3a
7.2±1.2a
6.9±1.1a
6.9±1.2a

Color
6.9±1.2a
6.8±1.2a
7.1±1.4a
7.1±1.2a
6.7±1.3a
6.6±1.3a

Flavor
6.5±1.1ab
7.1±1.1a
7.1±1.1a
6.9±1.2ab
6.4±1.2b
6.5±1.0b

Taste
6.4±1.5bc
6.7±1.2abc
7.4±1.2a
7.0±0.7ab
6.2±1.2c
6.8±1.1abc

Texture
6.2±1.2c
6.7±1.2bc
7.6±1.1a
6.8±1.1bc
6.5±1.1bc
7.1±1.1ab

Means within the same column with different letters are significantly different (p ≤ 0.05)

Overall liking
6.5±1.1bc
6.9±1.1b
7.6±1.1a
7.1±0.7b
6.3±1.1c
6.7±1.0bc

ผลของปริมาณเห็ดทีม่ ีต่อคุณภาพมีทบอล
จากการศึกษาปริมาณของเห็ดที่เป็ นส่วนประกอบของมีทบอล 3 ระดับ พบว่า การลดปริมาณเห็ด มีผลต่อการ
เพิ่ มขึ น้ ของปริ มาณผลผลิ ตหลังการปรุ ง สุก อย่ างมี นัยสําคัญ (p ≤ 0.05) เนื่ องจากเห็ ดมี ปริ มาณความชื ้นสูง และมี
ความสามารถในการกักเก็บนํา้ ภายในโครงสร้างตํ่า เมื่อผ่านกระบวนการแปรรู ปและได้รบั ความร้อนทําให้เกิดการสูญเสียนํา้
ภายในโครงสร้าง ทําให้ตวั อย่างที่มีสดั ส่วนเห็ดต่อปริมาณส่วนผสมอื่นๆ เท่ากับ 30:50 มีปริมาณผลผลิตหลังการปรุ งสุก สูง
ที่สดุ (93.58%) ดังแสดงใน Table 5 เช่นเดียวกับ Wong et al. (2018) รายงานว่า การลดลงของปริมาณเห็ดส่งผลให้ตวั อย่างเบอร์
เกอร์มีปริมาณผลผลิตหลังการปรุ งสุก เพิ่มขึน้ จากการวัดค่าสี พบว่า เมื่อลดปริมาณเห็ดในส่วนประกอบของมีทบอล ส่งผล
ต่อค่าความสว่าง ค่าความเป็ นสีแดง และค่าความเป็ นสีเหลือง ส่งผลให้ตวั อย่างมีคา่ ความสว่างสูงขึน้ ในขณะที่คา่ ความเป็ น
สีแดงและค่าความเป็ นสีเหลืองมีแนวโน้มลดลง เช่นเดียวกับการศึกษาของ Wang et al. (2019) พบว่าการเพิ่มปริมาณเห็ด
ของตัวอย่างไส้กรอก ส่งผลให้ค่าความสว่างของตัวอย่างลดลง ในขณะที่ Chung et al. (2009) พบว่าการเพิ่มปริมาณเห็ดใน
ตัวอย่างซูริมิ ส่งผลให้ตวั อย่างมีค่าความเป็ นสีเหลืองสูงขึน้ และ Lin (2014) พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณเห็ดในตัวอย่างเบอร์เกอร์
ส่งผลให้ค่าความเป็ นสีแดงสูงขึน้ เนื่องจากการเกิดปฏิกิรยิ าเมลลาร์ดระหว่างการให้ความร้อนของกรดอะมิโนและนํา้ ตาลรีดิวซ์
ที่เป็ นองค์ประกอบในเห็ด ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงสีของตัวอย่าง
Table 5 Physical properties of mushroom plant-based balls from different amounts of mushroom
Mushroom (g.)
Yield (%)
L*
a*
b*
30
93.58±1.66a
42.52±0.74c
3.26±0.14b
17.16±0.32b
40
91.63±2.00b
41.86±0.56b
3.34±0.16b
17.03±0.21b
50
90.44±1.65c
41.10±0.43a
3.70±0.21a
17.75±0.55a
a-c
Means within the same column with different letters are significantly different (p ≤ 0.05)
จากการวั ด ค่ า ทางกายภาพ พบว่ า เมื่ อ ลดปริ ม าณเห็ ด ลง ส่ ง ผลให้ตั ว อย่ า งมี ค่ า Hardness, Springiness,
Cohesiveness, Gumminess และ Chewiness เพิ่ มสูงขึน้ อย่างมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) ดังแสดงใน Table 6 เนื่ องจากเห็ดมี
ปริมาณนํา้ เป็ นองค์ประกอบสูง มีเนือ้ สัมผัสค่อนข้างนิ่ม ทําให้เนือ้ สัมผัสของตัวอย่างมีทบอลมีความแข็งลดลง ซึ่งการลด
ปริมาณเห็ดเป็ นการเพิ่มส่วนประกอบอื่นในสูตร รวมถึงปริมาณ TSP, SPI และแป้งข้าวโพด ที่สง่ ผลต่อเนือ้ สัมผัสของมีทบอล
Wang et al. (2019) รายงานว่า การเพิ่ มปริ มาณเห็ ดในตัวอย่ างไส้กรอก ส่งผลให้ตัวอย่างมี ค่า Hardness, Springiness,
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Cohesiveness, Gumminess และ Chewiness ลดลง เช่ นเดี ยวกับการศึ กษาของ Wan Rosli et al. (2011) พบว่ า การเพิ่ ม
ปริมาณเห็ดในตัวอย่างเบอร์เกอร์ไก่ ส่งผลให้ตวั อย่างมีคา่ Hardness, Cohesiveness และ Gumminess ลดลง
Table 6 Texture properties of mushroom plant-based balls from different amounts of mushroom
Mushroom (g.)

Hardness (N)

Springiness

Cohesiveness

30
40
50

20.32±1.39a
18.89±0.76b
16.77±0.65c

0.93±0.01a
0.93±0.01a
0.91±0.01b

0.78±0.02a
0.76±0.02a
0.73±0.02b

a-c

Gumminess
(N/cm2)
15.84±1.34a
14.47±0.80b
12.24±0.62c

Means within the same column with different letters are significantly different (p ≤ 0.05)

Chewiness
(N/cm)
14.78±1.39a
13.43±0.87b
11.18±0.67c

จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่า ปริมาณเห็ดในสูตรไม่สง่ ผลต่อคะแนนความชอบด้านลักษณะ
ปรากฏและสีของตัวอย่าง (p > 0.05) แต่มีผลต่อกลิน่ รส เนือ้ สัมผัส รสชาติและความชอบโดยรวมอย่างมีนยั สําคัญ (p ≤ 0.05)
ดังแสดงใน Table 7 โดยผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบด้านกลิ่นรส เนือ้ สัมผัสและความชอบโดยรวมสูงสุดของตัวอย่างที่มี
สัดส่วนเห็ดต่อปริมาณส่วนผสมอื่นๆ เท่ากับ 30:50 แสดงถึงผูท้ ดสอบมีความพอใจกับลักษณะเนือ้ สัมผัสของมีทบอลที่
ค่อนข้างแน่น รวมถึงกลิ่นรสของเห็ดน้อย ดังนัน้ สูตรที่เหมาะสมประกอบด้วย อัตราส่วนของ TSP: SPI: C เท่ากับ 0.17: 0.33:
0.50 โดยมีสดั ส่วนของเห็ด 30 กรัมต่อปริมาณส่วนผสมอื่นๆ 50 กรัม

Table 7 Sensory Evaluation of mushroom plant-based balls from different amount of mushroom
Mushroom (g.) Appearance
Color
Flavor
Taste
Texture
a
a
a
a
30
6.9±0.9
6.9±0.7
7.1±0.9
7.0±0.7
7.6±0.9a
40
6.8±0.9a
6.9±0.6a
6.6±0.8b
6.5±0.8b
6.7±0.7b
50
6.5±0.8a
6.8±0.7a
6.5±0.6b
6.5±0.6b
6.7±0.7b
a-c
Means within the same column with different letters are significantly different (p ≤ 0.05)

Overall liking
7.6±0.8a
6.7±0.7b
6.8±0.5b

สรุ ป

การเพิ่มอัตราส่วนของ TSP และ SPI ส่งผลให้มีทบอลจากเห็ดมีปริมาณผลผลิตหลังการปรุ งสุกสูงขึน้ การเพิ่ม
อัต ราส่ว นของ SPI และแป้ง ข้า วโพดส่งผลให้ตัว อย่างมีค่า Hardness, Gumminess และ Chewiness สูง ขึน้ เมื่ อ ลด
ปริมาณเห็ดนางฟ้าลงส่งผลให้ตวั อย่างมีปริมาณผลผลิตหลังการปรุ งสุก, ค่าความสว่าง, Hardness, Gumminess และ
Chewiness สูงขึน้ สูตรที่เหมาะสมประกอบด้วยอัตราส่วนของเห็ดต่อส่วนผสมอื่นๆ เท่ากับ 30:50 โดยมีคะแนนความชอบ
โดยรวมเฉลีย่ อยูใ่ นระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก (7.6)
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ผลของการทดแทนแป้ งสาลีบางส่วนด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสกัดต่อคุณภาพด้านเคมีและกายภาพ
ของเค้กกล้วยหอม
Effect of partial replacement of wheat flour with soy protein isolate on chemical and physical
quality of banana cake
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสกัด (SPI) ต่อ
คุณลักษณะของแบทเทอร์ (ด้านความหนืด) และเค้กกล้วยหอม (ด้านเคมีและกายภาพ) โดย SPI ที่ใช้ในการผลิตเค้กมี
ปริมาณโปรตีน 90.84% แทนที่แป้งสาลีที่ 0, 10, 20 และ 30% เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการไหลโดยใช้สมการ Power law
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ดีมากโดยมีคา่ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) มากกว่า 0.997 มีคา่ ดัชนีการไหล (n) 0.45–
0.56 แสดงถึงพฤติกรรมการไหลแบบ Shear thinning และค่าดัชนีความข้นเหลว (K) ของแบทเทอร์มีค่าเพิ่มขึน้ เมื่อเพิ่ม
ปริมาณ SPI ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพด้านกายภาพของเค้ก ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเค้กแสดงให้เห็นว่าค่า Browning
index, ปริ ม าณโปรตี น , ไขมัน , เส้น ใยหยาบ และเถ้า เพิ่ ม ขึ น้ เมื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณ SPI ในขณะที่ ค่ า Specific volume,
Springiness, Cohesiveness, Chewiness และปริมาณความชืน้ มีค่าลดลง จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า SPI ใช้ใน
การผลิตเค้กเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการได้
คําสําคัญ: การทดแทนแป้งสาลี, เค้กกล้วยหอม, โปรตีนถั่วเหลืองสกัด
Abstract
This study focused on the effect of partial replacement of wheat flour with soy protein isolate (SPI) on
the characteristics of batter (viscosity) and banana cakes (chemical and physical qualities). SPI, which contains
a high amount of crude protein (90.84%), was used to replace 0, 10, 20 and 30% of wheat flour to make cakes.
The flow behavior test results provided a good fit (R2 > 0.997) for the power law model. The flow behavior index
(n) ranged from 0.45 to 0.56, which showed a shear thinning behavior. The consistency index (K) of batters
increased with increasing SPI which affected the physical qualities of the resulting cakes. Also, the quality
analysis of the cakes revealed that the contents of browning index, and the contents of protein, fat, fiber, and
ash of cakes increased with increasing SPI content whereas the specific volume, springiness, cohesiveness,
chewiness, and moisture content showed a reverse trend. In conclusion, SPI can be used in cake production
to improve nutritional values.
Keywords: Banana cake, Soy protein isolate (SPI), Wheat replacement
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คํานํา

ถั่วเหลืองเป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารที่หลากหลาย เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีโปรตีน 36–
40% มีกรดอะมิโนที่จาํ เป็ นทัง้ 9 ตัว และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงถึง 86–88% จากข้อมูลสํานักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร
พบว่าในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีความต้องการใช้ถ่วั เหลืองถึง 4.04 ล้านตัน ซึง่ ใช้ในอุตสาหกรรมนํา้ มันพืช อาหารสัตว์
และอาหารแปรรู ป เช่น นํา้ นมถั่วเหลือง ซีอิว้ และเต้าหู้ ซึ่งผลพลอยได้ที่สาํ คัญคือ กากถั่วเหลือง และส่วนใหญ่มกั ใช้เป็ น
วัตถุดิบของอาหารสัตว์
โปรตีนถั่วเหลืองสกัด (Soy protein isolate, SPI) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกากถั่วเหลือง ด้วยการสกัดส่วนของ
โปรตีนออกมา โดยมีปริมาณโปรตีนสูงถึง 91.1–91.5% และไขมัน 0.1–0.3% จากสมบัติเชิงหน้าที่ที่หลากหลาย เช่น การ
ให้ความคงตัวกับอิมลั ชัน การเกิดโฟม (สิรินดา, 2554) ทําให้โปรตีนถั่วเหลืองสกัดถูกนําไปใช้ในหลายๆ ผลิตภัณฑ์ เช่น
ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนือ้ สัตว์ (Paglarini et al., 2019) ผลิตภัณฑ์เนือ้ เทียม (Chiang et al., 2021) รวมถึงผลิตภัณฑ์ขนมอบ
มักใช้โปรตีนถั่วเหลืองสกัดเป็ นแหล่งโปรตีนและทดแทนแป้งสาลี เช่น เค้ก (Ronda et al., 2011) ขนมปั ง (Crockett et al.,
2011) และคุกกี ้ (Ogunbusola et al., 2020) อย่างไรก็ ตามการใช้โปรตีนถั่วเหลืองสกัด ยังมีขอ้ จํากัดเนื่องจากมีกลิ่น
เฉพาะตัวของถั่วเหลืองซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ ดังนัน้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีนจากโปรตีนถั่วเหลือง
สกัด จึงต้องทําการศึกษาหาปริมาณที่เหมาะสมและปรับปรุ งคุณลักษณะทางด้านกลิ่นรส เพื่อกลบกลิ่นของถั่วเหลืองให้
เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริโภค
เค้กกล้วยหอมเป็ นเค้กชนิดหนึง่ ที่เป็ นที่รูจ้ กั อย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากลักษณะปรากฏและกลิน่ รสที่เป็ น
เอกลักษณ์ มีวตั ถุดิบหลัก คือ แป้งสาลี ไขมัน นํา้ ตาล และกล้วยหอม จึงมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตและไขมันสูง จากงานวิจยั
ของ ผกาวดี (2559) พบว่า เค้กกล้วยหอมมีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 44.48% ไขมัน 19.04% โปรตีน 4.08% และเถ้า 1.20%
ปั จจุบนั ผูบ้ ริโภคให้ความสําคัญกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึน้ การเพิ่มปริมาณโปรตีนให้แก่เค้กกล้วยหอม
โดยใช้โปรตีนถั่วเหลืองสกัดทดแทนแป้งสาลี จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทางโภชนาการให้แก่
ผลิตภัณฑ์ โดยการใช้โปรตีนถั่วเหลืองสกัดอาจส่งผลต่อคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ ในงานวิจยั นีจ้ ึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการทดแทนแป้ง สาลีบางส่วนด้วยโปรตีน ถั่วเหลืองสกัดต่อองค์ป ระกอบทางเคมี แ ละ
คุณภาพทางกายภาพของเค้กกล้วยหอม
อุปกรณ์และวิธีการ
การวางแผนการทดลองและการเตรียมตัวอย่างเค้กกล้วยหอม
ในงานวิจยั นีไ้ ด้ศึกษาผลของการใช้โปรตีนถั่วเหลืองสกัดทดแทนแป้งสาลีบางส่วนต่อคุณภาพทางเคมีและทาง
กายภาพของเค้กกล้วยหอม โดยใช้โปรตีนถั่วเหลืองสกัดทางการค้า (กรุ งเทพเคมี, ประเทศจีน) แปรผันปริมาณการแทนที่
4 ระดับ คื อ 0, 10, 20 และ 30% ของนํ้า หนัก แป้ ง สาลี ทั้ง หมด วางแผนการทดลองแบบสุ่ม สมบูร ณ์ (Completely
Randomized Design; CRD) ดัดแปลงเค้กกล้วยหอมสูตรพืน้ ฐานจาก ผกาวดี (2559) การเตรียมตัวอย่างเค้กเริม่ จากร่อน
แป้ง เค้ก 100 กรัม ผงฟู 3.4 กรัม และเบคกิ ง้ โซดา 1.1 กรัม เข้า ด้ว ยกัน ใช้เ ครื่อ ง Kitchen Aid (5KSM175PSEFL,
KitchenAid, United States) ตีผสมไข่ไก่ 94.7 กรัม นํา้ ตาลทรายขาว 85.7 กรัม และเกลือ 1.5 กรัม ด้วยความเร็วสูง 5–7
นาที จนขึน้ ฟู เติมแป้งที่ร่อนแล้วคนผสมต่อด้วยความเร็วตํ่า 2 นาที จากนัน้ เติมนํา้ มันรําข้าว 57.2 กรัม ผสมต่อด้วย
ความเร็วปานกลาง 2 นาที และสุดท้ายเติมกล้วยหอมสุกบด 85.7 กรัม ผสมต่อด้วยความเร็วตํ่า 1 นาที เทส่วนผสมลง
พิมพ์ขนาดก้นกว้าง 30 มม. สูง 20 มม. ชั่งนํา้ หนัก 13–14 กรัมต่อถ้วย อบเค้กด้วยเครื่อง Convection oven (DH4B-B,
LinkRich, Russia) ที่อุณหภูมิ 170 ºC เป็ นเวลา 15–20 นาที พักให้เย็นที่อุณหภูมิหอ้ งและบรรจุในกล่องพลาสติกทิง้ ไว้
เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้เค้กมีความชืน้ สมดุลก่อนทําการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
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การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางเคมี
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยประมาณของโปรตีนถั่วเหลืองสกัด แป้งสาลี และเค้กทัง้ 4 สิ่งทดลองตาม
วิธีการของ AOAC (2000) ได้แก่ วิเคราะห์ปริมาณความชืน้ ด้วยตูอ้ บลมร้อน (FD115, Binder, Germany) ที่อุณหภูมิ
105ºC จนทราบนํา้ หนักคงที่, วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนวิธี Kjeldahl method ด้วยชุดย่อยโปรตีน (Digestion Unit K-435,
Buchi, Switzerland) และเครือ่ งกลั่นไนโตรเจน (KjelFlex K-360, Buchi, Switzerland), วิเคราะห์ปริมาณไขมันด้วยเครือ่ ง
Autosoxlet extraction unit (E-816, Buchi, Switzerland), วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณเถ้ า โดยเผาตั ว อย่ า งในเตาเผาเถ้ า
(ELF11/14, Carbolite, Germany) ที่อุณหภูมิ 550 ºC จนกระทั่งได้เถ้าสีขาว, วิเคราะห์ปริมาณเส้นใยหยาบด้วยเครื่อง
Hot extraction unit (Fibertec 8000, FOSS, Sweden) และคํานวณปริมาณคาร์โบไฮเดรตจากสมการ (Equation 1) ทํา
การวิเคราะห์สงิ่ ทดลองละ 3 ซํา้ รายงานผลเป็ นค่าร้อยละนํา้ หนักแห้ง (%db)
คาร์โบไฮเดรต (%) = 100 - (ปริมาณ ความชืน้ + โปรตีน + ไขมัน + เถ้า + เส้นใยหยาบ)

(1)

การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางกายภาพ
วิ เ คราะห์ค วามหนื ด ของแบทเทอร์ ดัด แปลงจากวิ ธี ก ารของ Ronda et al. (2011) ใช้เ ครื่ อ ง Brookfield
viscometer (DV-III ULTRA Programmable Rheometer, United States) ใช้หัววัดเบอร์ 29 ความเร็วรอบในการหมุน
ในช่วง 10–90 rpm ควบคุมอุณหภูมิตวั อย่างที่ 25±1 ºC วัดค่า Shear stress (σ) และ Shear rate (γ̇) นําข้อมูลมาสร้าง
กราฟและอธิบายความสัมพันธ์ดว้ ยสมการ Power law (Equation 2)
σ = Kγ̇ n

(2)

Baking loss (%) = [(W1 – W2) / W1] × 100

(3)

โดย K คือ ค่าดัชนีความข้นเหลว (Consistency index) และ n คือ ค่าดัชนีการไหล (Flow behavior index) วิเคราะห์สิ่ง
ทดลองละ 3 ซํา้
วิเคราะห์การสูญเสียนํา้ หนักหลังการอบ (Baking loss) ของเค้ก ดัดแปลงจากวิธีของ Milicevic et al. (2020) นํา
แบทเทอร์ของเค้กกล้วยหอมก่อนอบมาชั่งนํา้ หนัก (W1) และนําเค้กชิน้ เดียวกันมาชั่งนํา้ หนักหลังอบเสร็จ (W2) วิเคราะห์
สิง่ ทดลองละ 5 ซํา้ คํานวณหาการสูญเสียนํา้ หนักหลังการอบจากสมการ (Equation 3)

วิเ คราะห์ป ริม าตรจําเพาะ (Specific volume) ของเค้ก ตามวิ ธี การของ TIS.(374-2534) ทํา การชั่งนํา้ หนัก
ตัวอย่างเค้ก (W) จากนัน้ ใส่เค้กลงในภาชนะเติมเมล็ดงาให้เต็ม วัดปริมาตรของเมล็ดงาที่ใช้เติมลงไป (A) และวัดปริมาตร
เมล็ดงาของภาชนะเปล่า (B) วิเคราะห์สงิ่ ทดลองละ 5 ซํา้ หาปริมาตรจําเพาะจากสมการ (Equation 4)
Specific volume (ml/g) = (B – A) / (W)

(4)

วิเคราะห์เนือ้ สัมผัสของเค้ก ดัดแปลงจากวิธีของ Huang and Yang (2019) โดยใช้เครื่อง Texture analyzer
(TA.XT Plus, Stable Micro Systems Ltd., United Kingdom) ด้วยวิธี Texture Profile Analysis (TPA) ใช้หวั วัดแบบจาน
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 75 มม. กําหนดสภาวะในการวัด ดังนี ้ load cell 50 กก., pre-test speed 5 มม./วินาที, test
speed 1 มม./วินาที, post-test speed 1 มม./วินาที และกดลงบนตัวอย่างเป็ นระยะทางครึ่งหนึ่งของความสูงตัวอย่าง
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วิเคราะห์ตวั อย่างทัง้ ชิน้ โดยนําตัวอย่างออกจากพิมพ์ก่อนการวิเคราะห์ ทําการวิเคราะห์ค่าความแข็ง (Hardness, N) ค่า
การคืนตัว (Springiness) ค่าการยึดเกาะ (Cohesiveness) และแรงที่ใช้ในการเคีย้ ว (Chewiness, N) สิง่ ทดลองละ 10 ซํา้
วิเคราะห์ค่าสีของเค้ก ดัดแปลงจากวิธีของ Konak et al. (2017) ใช้เครื่อง Spectrophotometer (UltraScan
PRO, HunterLab, United States) วิเคราะห์ค่าสีดว้ ยระบบ CIE L* a* b* สิ่งทดลองละ 5 ซํา้ ค่าสีที่วดั ได้แก่ L* (แสดง
ความสว่าง), a* (แสดงถึงสีแดงและสีเขียว) และ b* (แสดงถึงสีเหลืองและสีนาํ้ เงิน) หาค่าดัชนีสนี าํ้ ตาล (Browning index)
จากสมการ (Equation 5)
Browning index =

100(𝑥𝑥−0.31)
0.17

, 𝑥𝑥 =

𝑎𝑎∗ +1.75𝐿𝐿∗

5.645𝐿𝐿∗ +𝑎𝑎∗ −3.012𝑏𝑏∗

(5)

การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
นําค่าคุณภาพเคมีและกายภาพของเค้กกล้วยหอมมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range ค่าคุณภาพ
ทางเคมีของโปรตีนถั่วเหลืองสกัดและแป้งสาลี เปรียบเทียบความแตกต่างด้วยวิธี Independent-Sample t-Test ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรมทางสถิติสาํ เร็จรูป SPSS for Windows version 28.0 (IBM Co., New York, United States)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
คุณภาพทางเคมีของโปรตีนถัว่ เหลืองสกัด แป้งสาลี และเค้กกล้วยหอม
Table 1 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของโปรตีนถั่วเหลืองสกัดและแป้งสาลีที่ใช้เป็ นวัตถุดิบของเค้กกล้วยหอม เมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบทางเคมีดา้ นปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ้า และเส้นใยหยาบของโปรตีนถั่วเหลืองสกัด พบว่า มีมากกว่า
แป้งสาลีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยโปรตีนถั่วเหลืองสกัดมีปริมาณโปรตีนสูงกว่าแป้งสาลีถึง 80% แสดงให้
เห็นว่าโปรตีนถั่วเหลืองสกัดเป็ นแหล่งโปรตีนที่สามารถเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้แก่เค้กกล้วยหอมได้ อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากปริมาณคาร์โบไฮเดรตของโปรตีนถั่วเหลืองสกัดมีนอ้ ยกว่าแป้งสาลี (p ≤ 0.05) ดังนัน้ การทดแทนแป้งสาลีบางส่วน
ด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสกัดจึงอาจส่งผลต่อคุณภาพทางกายภาพของเค้กได้ (Sahagún et al., 2018)
Table 1 Chemical compositions (%db) of wheat flour, soy protein isolate (SPI) and banana cakes replacement
with soy protein isolate at different levels.
Chemical
Raw materials
Banana cake samples
compositions (%db)
SPI
Wheat flour
SPI 0%
SPI 10%
SPI 20%
SPI 30%
B
A
a
b
b
Moisture
7.27±0.15 12.42±0.21
34.20±0.06 31.38±0.49 31.53±0.21 31.60±0.12b
Protein
90.84±0.39A 10.21±0.21B
9.02±0.01d 12.52±0.06c 15.44±0.10b 18.92±0.22a
A
B
Fat
0.73±0.03 0.15±0.01
23.26±0.09b 23.45±0.06b 23.97±0.08a 23.90±0.03a
Ash
6.01±0.01A 0.61±0.02B
2.07±0.07b 2.54±0.03a 2.62±0.09a 2.65±0.05a
A
B
Fiber
0.45±0.01 0.31±0.02
0.47±0.03c 0.50±0.01c 0.83±0.01b 1.49±0.15a
Carbohydrate
1.97±0.37B 88.72±0.18A
65.17±0.00a 60.99±0.14b 57.14±0.10c 54.67±0.13d
Means in rows followed by different superscript letters are significantly different (p ≤ 0.05). Upper case letters
indicate the significant differences within raw materials and lower case letters indicate the significant differences
within banana cake samples.
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จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเค้กกล้วยหอมดัง Table 1 เมื่อทดแทนแป้งสาลีดว้ ยโปรตีนถั่วเหลือง
สกัดเพิ่มมากขึน้ ปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ้า และเส้นใยหยาบของเค้กเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) เมื่อ
เทียบกับสูตรควบคุม พบว่า เค้กที่ทดแทนแป้งสาลีดว้ ยโปรตีนถั่วเหลืองสกัดมีปริมาณโปรตีนเพิ่มขึน้ จาก 9% เป็ น 12–
19% หากคํานวณปริมาณโปรตีน ต่อ 1 หน่วยบริโภคของเค้ก พบว่า เค้กที่เติมโปรตีนถั่วเหลืองสกัดสามารถกล่าวอ้างได้วา่
ผลิตภัณฑ์เป็ นแหล่งของโปรตีน โดยมีโปรตีน 6.26–8.64 กรัมต่อ 1 หน่วยบริโภค (50 กรัม) คิดเป็ น 12.52–17.28% ของ
Thai RDI (50 กรัมต่อวัน) (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.182 พ.ศ. 2541) ในขณะที่ปริมาณคาร์โบไฮเดรตของเค้ก
ลดลงอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ (p ≤ 0.05) ซึ่ง สอดคล้อ งกับ องค์ป ระกอบทางเคมี ข องโปรตี น ถั่ว เหลือ งสกัด ที่ เป็ น
วัตถุดิบ และปริมาณความชืน้ ของเค้กที่มีการใช้โปรตีนถั่วเหลืองสกัดลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) เมื่อเทียบ
กับ สูต รควบคุม สอดคล้อ งกับ ค่า การสูญ เสีย นํา้ หนัก หลัง อบ (Baking loss) ที่ เ พิ่ ม ขึน้ ใน Table 3 เมื่ อ เปรีย บเที ย บ
คุณสมบัติ Water absorption capacity ของโปรตีนถั่วเหลืองสกัดมีคา่ 4.1 g water/g protein (Domínguez et al., 2021)
และแป้งสาลีมีค่า 2.0–2.1 g water/g protein (Gutierrez et al., 2002) ถึงแม้วา่ แป้งสาลีจะมีคณ
ุ สมบัติการดูดซับนํา้ ได้
น้อยกว่าโปรตีนถั่วเหลืองสกัด แต่ดว้ ยคุณสมบัติของโครงร่างกลูเตนมีความยืดหยุน่ ในโครงสร้างผลิตภัณฑ์ จึงมีสว่ นช่วย
ให้มีการกักเก็บนํา้ ในระหว่างการอบได้ดี เมื่อปริมาณกลูเตนในส่วนผสมที่นอ้ ยลงทําให้การกักเก็บนํา้ ระหว่างอบได้นอ้ ยลง
(Mau et al., 2017)
คุณภาพทางกายภาพของเค้กกล้วยหอม
Fig. 1A แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเฉือน (Shear stress) และอัตราเฉือน (Shear rate) และ Fig.
1B แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดปรากฏ (Apparent viscosity) และอัตราเฉือนของแบทเทอร์ที่ทดแทนแป้ง
สาลีดว้ ยโปรตีนถั่วเหลืองสกัดในระดับต่างๆ พบว่า เมื่ออัตราเฉือนเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ความเค้นเฉือนเพิ่มขึน้ และความหนืด
ปรากฏของแบทเทอร์ลดลงในทุกสิ่งทดลอง จาก Fig. 1B เมื่อพิจารณาที่อตั ราเฉือนเดียวกัน พบว่า การทดแทนแป้งสาลี
ด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสกัดในปริมาณที่มากขึน้ ส่งผลให้ความหนืดปรากฏสูงขึน้
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Fig.1. Relations of shear rate and shear stress (A), shear rate and apparent viscosity (B) of batters supplemented with soy protein
isolate (SPI) at different levels.

Table 2 แสดงผลสถิติจากการใช้สมการ Power law อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค้นเฉือนและอัตรา
เฉือนของแบทเทอร์ทงั้ 4 สิ่งทดลอง พบว่าสมการ Power law สามารถอธิ บายพฤติกรรมการไหลของแบทเทอร์ได้ดีมาก
โดยมีค่า R2 มากกว่า 0.997 ซึ่งแบทเทอร์ของทุกสิ่งทดลองแสดงพฤติกรรมการไหลแบบซูโดพลาสติก (Pseudoplastic)
เนื่องจากค่าดัชนีการไหล (Flow behavior index; n) อยูใ่ นช่วง 0.4–0.5 (Huang and Yang, 2019) เมื่อพิจารณาค่าดัชนี
ความข้นเหลว (Consistency index; K) พบว่า ค่าดัชนีความข้นเหลวมากขึน้ เมื่อปริมาณโปรตีนถั่วเหลืองสกัดมากขึน้
แสดงให้เห็นว่าแบทเทอร์มีความหนืดเพิ่มขึน้ ตามปริมาณโปรตีนถั่วเหลืองสกัดที่เพิ่มขึน้ เป็ นผลจากความสามารถในการ
ดูดซับนํา้ หรือความสามารถในการจับนํา้ ที่สงู ขึน้ จากโครงสร้างโปรตีนที่มีมากขึน้ จึงทําให้ปริมาณของนํา้ อิสระ (Free
water) ในแบทเทอร์ลดลง (Indriani et al., 2020) ประกอบกับเส้นใยหยาบที่มีมากขึน้ ส่งผลให้เค้กมีปริมาตรจําเพาะ
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(Specific volume) ลดลง เนื่องจากเส้นใยหยาบมีคณ
ุ สมบัติในการจับนํา้ และไขมัน ทําให้แบทเทอร์มีความคงตัวมากขึน้
จึงทําให้อากาศเคลือ่ นที่ได้ยากขึน้ (Segundo et al., 2017)
Table 2 Rheological properties of batters substituted with soy protein isolate (SPI) at different levels.
Rheological properties
SPI 0%
SPI 10%
SPI 20%
SPI 30%
Consistency index (K)
15.660±0.099d
27.283±0.294c 41.850±0.546b 59.498±0.504a
Flow behavior index (n)
0.562±0.011a
0.493±0.006b
0.457±0.016c
0.447±0.009c
R2
0.999
0.999
0.997
0.998
Means in row followed by different superscript letters are significantly different (p ≤ 0.05).
เมื่อพิจารณาปริมาตรจําเพาะของเค้กกล้วยหอม Table 3 พบว่า การทดแทนแป้งสาลีดว้ ยโปรตีนถั่วเหลืองสกัด
ในปริมาณที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ปริมาตรจําเพาะมีค่าลดลง เนื่องจากการทดแทนด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสกัดทําให้แบทเทอร์มี
ความหนืดมากขึน้ ส่งผลให้การขยายตัวของฟองอากาศเกิดยากในระหว่างการอบในช่วงแรก (Sahagún et al., 2018)
เนื่องจากโครงสร้างของกลูเตนจะมีลกั ษณะที่ยืดหยุ่น จึงมีผลให้ความสามารถในการกักอากาศในแบทเทอร์ระหว่างการ
ผสมและอบน้อยลงทําให้ปริมาตรจําเพาะลดลง (Aslan and Bilgiçli, 2021)
จากผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพเนือ้ สัมผัสของเค้กกล้วยหอม Table 3 พบว่า ค่าความแข็ง (Hardness) ไม่แตกต่าง
กัน (p > 0.05) ส่วนค่าการคืนตัว (Springiness) ค่าการยึดเกาะ (Cohesiveness) และแรงที่ใช้ในการเคีย้ ว (Chewiness)
ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) เมื่อทดแทนแป้งสาลีดว้ ยโปรตีนถั่วเหลืองสกัดในปริมาณเพิ่มขึน้ เนื่องจากเค้ก
มีโครงสร้างกลูเตนจากแป้งสาลีนอ้ ยลง โดยทั่วไปแล้วโครงสร้างกลูเตนมีหน้าที่ทาํ ให้เค้กมีเนือ้ สัมผัสคงรูปและยึดเกาะกัน
(Ramírez et al., 2016)
Table 3 Physical properties of banana cakes substituted with soy protein isolate (SPI) at different levels.
Cake
Specific
Baking weight Hardness (N) Springiness Cohesiveness Chewiness (N)
samples volume (g/ml)
loss (%)
SPI 0%
2.01±0.05a
11.63±0.31c 10.157±0.257a 0.907±0.003a 0.607±0.008a 5.588±0.156a
SPI 10%
1.95±0.01ab
17.91±0.13b 10.337±0.419a 0.892±0.003b 0.572±0.006b 5.271±0.233b
SPI 20%
1.95±0.03ab 18.07±0.25ab 10.361±0.408a 0.875±0.018c 0.548±0.010c 4.968±0.247c
SPI 30%
1.93±0.05b
18.36±0.14a 10.430±0.499a 0.870±0.005c 0.536±0.017c 4.865±0.301c
Means in columns followed by different superscript letters are significantly different (p ≤ 0.05).
Fig. 2 แสดงลักษณะปรากฏของเค้กกล้วยหอมที่มีการทดแทนแป้งสาลีดว้ ยโปรตีนถั่วเหลืองสกัด ซึ่งสอดคล้อง
กับค่าปริมาตรจําเพาะของเค้ก Table 3 เมื่อวิเคราะห์คา่ สีของเค้กหลังจากอบ 1 วัน โดยทําการวัดที่เปลือกด้านนอก Table
4 พบว่า สีของเค้กที่มีการทดแทนด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสกัดส่งผลให้คา่ L* และค่า b* ลดลง ในขณะที่คา่ a* และค่าดัชนีสี
นํา้ ตาล ( Browning index) มี ค่า เพิ่ ม ขึน้ อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ (p ≤ 0.05) เมื่ อ เที ย บกับ สูต รควบคุม เป็ น ผลจาก
ปฏิ กิ ริ ย าเมลลาร์ด (Maillard reactions) ระหว่ า งนํ้า ตาลและกรดอะมิ โ น และกระบวนการคาราเมลไลเซชั น
(Caramelization) ของนํา้ ตาลระหว่างการอบ ดังนัน้ เค้กที่มีปริมาณโปรตีนสูงจึงเกิดปฏิกิริยาสีนาํ้ ตาลได้มากกว่าเค้กที่มี
ปริมาณโปรตีนน้อย (Sahagún et al., 2018)
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Fig.2. The appearance of banana cakes substituted with soy protein isolate (SPI) at different levels.
Table 4 Color properties of banana cakes substituted with soy protein isolate (SPI) at different levels.
Cake samples
L*
a*
b*
Browning index
a
b
a
SPI 0%
49.51±0.16
14.71±0.29
41.43±0.12
167.59±1.51c
SPI 10%
47.23±0.11b
15.51±0.25a
40.13± 0.22b
173.71± 1.38b
SPI 20%
44.56±0.24c
15.59±0.32a
59.13± 0.63ab
186.14± 0.79a
SPI 30%
44.43±0.22c
15.75±0.20a
39.43± 0.21c
187.59± 1.80a
Means in columns followed by different superscripts letters are significantly different (p ≤ 0.05).

สรุ ป

การทดแทนแป้งสาลีดว้ ยโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองที่ระดับ 0–30% ในเค้กกล้วยหอมมีผลทําให้คณ
ุ ภาพทางเคมี
และกายภาพเปลี่ยนแปลงไป โดยการทดแทนโปรตีนถั่วเหลืองสกัดในปริมาณที่มากขึน้ ส่งผลให้ปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ้า
และเส้นใยหยาบเพิ่มขึน้ ในขณะที่ความชืน้ และคาร์โบไฮเดรตลดลง และค่าการคืนตัว ค่าการยึดเกาะ แรงที่ใช้ในการเคีย้ ว
ปริมาตรจําเพาะ และค่า L* ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ในขณะที่ค่าการสูญเสียนํา้ หนักหลังอบของเค้ก
และค่าดัชนีสีนาํ้ ตาลเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการทดแทนด้วย
โปรตีนถั่วเหลืองสกัดส่งผลต่อคุณภาพของเค้ก จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านการยอมรับของผูบ้ ริโภคเพื่อหาระดับการ
ทดแทนที่เหมาะสมต่อไป
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ผลของคาร์ราจีแนนและระยะเวลาการอบแห้งต่อคุณภาพบางประการของกัมมี่เยลลี่
Effect of carrageenan and drying time on selected qualities of gummy jelly
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บทคัดย่อ
กัมมี่เยลลี่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เจลาตินเป็ นสารก่อเจล ทําให้ผทู้ ี่ไม่รบั ประทานเนือ้ สัตว์ไม่สามารถรับประทาน
ได้ คาร์ราจี แนนเป็ นหนึ่งในสารก่อเจลที่ผลิตมาจากสาหร่ายสีแดง แต่ในการใช้งานต้องมีการอบแห้งหลังกระบวนการ
เนื่องจาก เจลของคาร์ราจีแนนคายนํา้ ออกมาหลังเซ็ทตัว งานวิจัยนีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของคาร์ราจีแนนและ
ระยะเวลาในการอบแห้งต่อคุณภาพของกัมมี่เยลลี่ โดยศึกษาปริมาณคาร์ราจี แนนที่ 1.0% 1.2% 1.5% และ 2.0% และ
ระยะเวลาการอบแห้งที่ 0, 12, 24, 36 และ 48 ชั่วโมง จากการศึกษาพบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณคาร์ราจีแนนทําให้กมั มี่เยลลีม่ ีคา่
hardness, cohesiveness, gumminess และ springiness เพิ่ ม ขึ ้น ส่ ว นการเพิ่ ม ระยะเวลาการอบแห้ง ส่ ง ผลให้ ค่ า
hardness, springiness chewiness, gumminess และปริมาณของแข็ งที่ ละลายได้ของกัมมี่เยลลี่เพิ่ มขึน้ ในขณะที่ ค่า
วอเตอร์แอคติวิตลี ้ ดลง จากการศึกษานีท้ าํ ให้ทราบแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลีโ่ ดยใช้คาร์ราจีแนนเป็ นส่วนผสม
คําสําคัญ: กัมมี่เยลลี,่ คาร์ราจีแนน, คุณภาพ, ระยะเวลาในการอบแห้ง
Abstract
Gummy jelly generally uses gelatin as a gelling agent, therefore vegetarians cannot consume this type
of product. Carrageenan is a gelling agent produced from red algae. However, due to syneresis after setting,
drying of gummy jelly is needed. Therefore, the objective of this research was to study the effect of carrageenan
and drying time on the qualities of gummy jelly. This study investigated on carrageenan content at 1.0% 1.2%
1.5%, and 2.0% and drying time at 0, 12, 24, 36, and 48 hours. The results showed that increasing the amount
of carrageenan increased hardness, cohesiveness, gumminess, and springiness of gummy jelly. Increasing
drying time increased hardness, springiness, chewiness, gumminess, and total soluble solids content while the
water activity was decreased. This study can be used as a guideline for developing gummy jelly products using
carrageenan as a gelling agent.
Keywords: Carrageenan, Drying time, Gummy jelly, Quality
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คํานํา
กัมมี่เยลลีห่ รือเยลลี่แห้งเป็ นผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีสว่ นประกอบของสารก่อเจล เช่น เจลาติน ผสมกับสารให้
ความหวาน ได้แก่ นํา้ ตาล และกลูโคสไซรัป (Jiamjariyatam, 2018) เจลาตินเป็ นโปรตีนที่สกัดได้จากส่วนของคอลลาเจน
ในกระดูกและหนังสัตว์ เช่น หนังหมู, กระดูกโค, กระดูกกระบือ, และหนังปลา เป็ นต้น (มัทนา และคณะ, 2552) ทําให้ผทู้ ี่
ไม่รบั ประทานเนือ้ สัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไม่สามารถรับประทานกัมมี่เยลลีท่ ี่ใช้เจลาตินเป็ นสารก่อเจลได้ ในปั จจุบนั
มีผทู้ ี่ลดการรับประทานเนือ้ สัตว์ หรือไม่รบั ประทานเนือ้ สัตว์เพิ่มมากขึน้ เนื่องจากผูบ้ ริโภคให้ความสําคัญกับเรือ่ งสุขภาพ
มากขึน้ ปั จจัยในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และผูบ้ ริโภคมีความตระหนักถึงสวัสดิภาพสัตว์ โดยในปี พ.ศ. 2556 สัดส่วนของ
ประชากรไทยที่ไม่รบั ประทานเนือ้ สัตว์ มีรอ้ ยละ 4 ในขณะที่ในปี พ.ศ. 2560 มีสดั ส่วนเพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ 12 ของประชากร
ไทยอายุ 6 ปี ขนึ ้ ไป (เรไร, 2564) คาร์ราจีแนน เป็ นคาร์โบไฮเดรตที่สกัดได้จากสาหร่ายทะเล นิยมใช้เป็ นสารก่อเจล และ
สามารถใช้ในการผลิตอาหารฮาลาลได้ (สถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557) คาร์ราจีแนนที่นิยมใช้ใน
ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ได้แก่ แคปป้าคาร์ราจีแนน แต่เจลของแคปป้าคาร์ราจีแนนมักมีการปล่อยของเหลว (syneresis)
ออกมาหลังจากเซ็ทตัว (Ako, 2015) ในการนํามาใช้ในกัมมี่เยลลี่จึงต้องมีการนํากัมมี่เยลลี่ไปอบแห้งเพื่อลดความชืน้ ใน
ผลิตภัณฑ์ และยืดอายุการเก็บรักษา งานวิจัยของ Utomo et al. (2014) ที่ได้ศึกษาผลของปริมาณสารก่อเจลระหว่าง
คาร์ราจี แนน และผงบุกในอัตราส่วนต่างๆ ในขัน้ ตอนการเตรียมตัวอย่างพบว่ามีการอบแห้งที่อุณหภูมิ 50–60 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชั่วโมง หลังจากกัมมี่เยลลี่เซ็ทตัวในพิมพ์ เพื่อให้ตวั อย่างแห้ง นอกจากนี ้ Delgado and Banon
(2014) ได้ศกึ ษาผลของระยะเวลาในการอบแห้งต่อคุณภาพของกัมมี่เยลลี่ พบว่าการเพิ่มระยะเวลาในการอบแห้งกัมมีเ่ ยล
ลี่ ส่งผลให้ความชื น้ และวอเตอร์แอคติวิตีข้ องกัมมี่เยลลี่มีค่าลดลง ส่วนปริมาณของแข็งที่ละลายได้, ค่า hardness,
gumminess, chewiness และ springiness มีค่าสูงขึน้ และจากงานวิจยั ของ Rochmawati and Ermawati (2021) ที่ได้
ศึกษาปริมาณของคาร์ราจีแนนต่อคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี ต่อผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่ขมิน้ พบว่าการเพิ่มปริมาณ
คาร์ราจีแนนส่งผลให้ความแข็งแรงของเจลกัมมี่เยลลี่เพิ่มสูงขึน้ ปริมาณความชืน้ ลดลง แต่ไม่สง่ ผลต่อค่าความเป็ นกรด
ด่าง และนํา้ หนักของกัมมี่เยลลี่ จากข้อมูลดังกล่าวจึงควรพิจารณาการเลือกใช้สว่ นผสมให้เหมาะสมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคที่ไม่รบั ประทานเนือ้ สัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ งานวิจัยนีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของคาร์ราจีแนน และระยะเวลาการอบแห้งต่อคุณภาพบางประการของกัมมี่เยลลี่ เพื่อเป็ นทางเลือกในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ในรู ปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในปั จจุบนั
อุปกรณ์และวิธีการ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
คาร์ร าจีแ นน (RS025, Greenfresh), นํา้ เชื่อ มกลูโ คส ตราลิน ซ์, นํา้ ตาลทรายขาว ตรามิต รผล, กรดซิตริก
(กรุ งเทพเคมี), กลิ่นมะม่วง (IMCD), สีผสมอาหารสีเหลือง ตรา วินเนอร์, และแบะแซ ตราช้าง 5 ดาว
1. การเตรียมตัวอย่างกัมมีเ่ ยลลี่
เตรียมตัวอย่างกัมมี่เยลลีต่ ามปริมาณส่วนผสมที่แสดงใน Table 1 เริ่มจากการเตรียมส่วนผสมของคาร์ราจีแนน
โดยนําคาร์ราจีแนนผสมกับกลูโคสไซรัป จากนัน้ เติมนํา้ ตาลทรายและนํา้ ส่วนที่ 1 ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 95±5 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 20 นาที โดยมีการคนตลอดเวลาจนมีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทงั้ หมด 71ºBrix จะได้สารละลายคาร์
ราจีแนนทีม่ ีนาํ้ ตาลเป็ นส่วนประกอบ นําส่วนผสมอีกส่วน ได้แก่ กรดซิตริก โซเดียมซิเตรท กลิ่น และสี ผสมกับนํา้ ส่วนที่ 2
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ให้ความร้อนที่อณ
ุ หภูมิ 80±5 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 นาที จะได้สารละลายส่วนที่ 2 นํามาเติมในสารละลาย คาร์รา
จีแนน ผสมให้เข้ากัน แล้วเทใส่พิมพ์ขณะร้อน (อุณหภูมไิ ม่ต่าํ กว่า 70 องศาเซลเซียส) ตัง้ ทิง้ ไว้ให้เย็นที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง (25±5
องศาเซลเซียส) จนตัวอย่างมีอณ
ุ หภูมิประมาณ 30–35 องศาเซลเซียส จะได้ตวั อย่างกัมมี่เยลลีท่ ี่ยงั ไม่แห้ง นําตัวอย่างมา
ตัดเป็ นชิน้ สีเ่ หลีย่ มขนาด กว้าง 1.5 × ยาว 1.5 × สูง 1.5 เซนติเมตร นําไปอบแห้งที่อณ
ุ หภูมิ 55±5 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
48 ชั่วโมงจนมีค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทงั้ หมด 83±0.5ºBrix จะได้ตวั อย่างกัมมี่เยลลี่แห้ง เก็บตัวอย่างในภาชนะ
บรรจุที่กนั ความชืน้ และอากาศ เพื่อนําไปวิเคราะห์คณ
ุ ภาพต่อไป (ดัดแปลงวิธีการจากบริษัท IMCD ประเทศไทย)
Table 1 Gummy jelly formulations containing different amounts of carrageenan
Ingredients
Carrageenan content (%w/w)
1.0
1.2
1.5
Glucose syrup
48.0
48.0
48.0
White sugar
20.6
20.6
20.6
Carrageenan
1.0
1.2
1.5
Citric acid
0.8
0.8
0.8
Sodium citrate
1.6
1.6
1.6
Flavor
0.2
0.2
0.2
Color
0.1
0.1
0.1
Water (1)
25.7
25.5
25.2
Water (2)
2
2
2

2.0
48.0
20.6
2.0
0.8
1.6
0.2
0.1
24.7
2

2. การศึกษาผลของปริมาณคาร์ราจีแนนต่อคุณภาพทางกายภาพด้านเนือ้ สัมผัสของกัมมีเ่ ยลลี่
เตรียมตัวอย่างกัมมี่เยลลี่ ตามวิธีการในข้อ 1 นําตัวอย่างมาตัดเป็ นชิน้ สีเ่ หลีย่ ม ขนาดกว้าง 1.5 × ยาว 1.5 × สูง 1.5
เซนติ เมตร นําไปวัดค่ าเนื อ้ สัมผัสด้วยเครื่ อง Texture Analyzer (TA.XT Plus, Stable Micro Systems, UK) โดยใช้หัววัด
ทรงกระบอกขนาด 35 มิลลิเมตร ตัง้ ค่า pre-test speed 2 มิลลิเมตรต่อวินาที test speed 1 มิลลิเมตรต่อวินาที post-test
speed 1 มิลลิเมตรต่อวินาที ระยะห่างระหว่างหัววัดกับตัวอย่าง 10 มิลลิเมตร trigger force 5 กรัม (Mutlu et al., 2018)
3. การศึกษาผลของระยะเวลาในการอบแห้งต่อคุณภาพทางเคมีและกายภาพของกัมมี่เยลลี่
เตรียมตัวอย่างกัมมี่เยลลี่ ตามวิธีการในข้อ 1 นําตัวอย่างมาตัดเป็ นชิน้ สี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง 1.5 × ยาว 1.5
× สูง 1.5 เซนติเ มตร นํา ไปอบแห้ง ที่อ ุณ หภูมิ 55±5 องศาเซลเซียส เป็ น เวลา 0, 12, 24, 36 และ 48 ชั่ว โมง วาง
แผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ นําตัวอย่างที่ได้มาวัดค่า ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทงั้ หมด (ºBrix) โดยการนําตัวอย่าง
สไลด์เป็ นแผ่นบางขนาด 3 มิลลิเมตร จากนัน้ กดลงในเครื่องวัดค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (PAL-2, Atago, Japan)
อ่านค่าที่ได้จดบันทึกผล ทําการวัดค่าความเป็ นกรดด่าง (pH) โดยการนําตัวอย่างกัมมี่เยลลี่บดให้ละเอียด ชั่งนํา้ หนัก
ตัวอย่าง 1 กรัม ลงในนํา้ กลั่นอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 9 มิลลิลิตร คนผสมด้วย Magnetic stirrer เป็ นเวลา 5 นาที
จากนัน้ นําไปวัดปริมาณความเป็ นกรดด่างด้วยเครือ่ งวัดค่าความเป็ นกรดด่าง (8685, AZ Instrument, Taiwan) ทําการค่า
วอเตอร์แอคติวิตี ้ (aw) ด้วยการนําตัวอย่างกัมมี่เยลลีบ่ ดให้ละเอียด นําไปวัดค่าในเครือ่ งวัดค่าวอเตอร์แอคติวิตี ้ (TE, Aqua
Lab Series 3, USA) ที่อณ
ุ หภูมิ 25±0.5 องศาเซลเซียส และทําการวัดค่าเนือ้ สัมผัส เช่นเดียวกับข้อ 2
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4. การวิเคราะห์ขอ้ มู ลทางสถิติ
นําข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA)
โดยใช้แบบการทดลองแบบแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) พร้อมทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิ ธี
Duncan’s new Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์คา่ ทางสถิติ
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. ผลของปริมาณของคาร์ราจีแนนต่อคุณภาพทางกายภาพด้านเนือ้ สัมผัสของกัมมีเ่ ยลลี่
ผลการศึกษาปริมาณของคาร์ราจีแนนต่อคุณภาพด้านเนือ้ สัมผัสของกัมมี่เยลลี่ 4 ระดับ ได้แก่ 1.0% 1.2%
1.5% และ 2.0% w/w แสดงดัง Table 2 พบว่าปริมาณคาร์ราจีแนนมีผลต่อค่า hardness, cohesiveness, gumminess
และ springiness แต่ ไ ม่ มี ผ ลต่ อ ค่ า chewiness โดยตั ว อย่ า งที่ มี ป ริ ม าณคาร์ ร าจี แ นนเพิ่ ม ขึ ้น ค่ า hardness,
cohesiveness, gumminess และ springiness ของตัวอย่างกัมมี่เยลลี่มีค่าเพิ่มขึน้ เนื่องจากคาร์ราจีแนนทําหน้าที่เป็ น
โครงสร้างหลักของกัมมี่เยลลี่ร่วมกับนํา้ ตาล การเพิ่มปริมาณคาร์ราจี แนนจึงส่งผลต่อค่าคุณภาพทางเนือ้ สัมผัสของ
ตัวอย่าง ผลที่ออกมามีความสอดคล้องกับกุสมุ า และนัทมน (2559) ซึ่งทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ธัญพืชเพื่อสุขภาพ
โดยมีการใช้สารก่อเจลผสมระหว่างคาร์ราจีแนน และกลูโคแมนแนน ในอัตราส่วน 9:1 จํานวน 3 ระดับที่ 0.8% 1.0% และ
1.2% พบว่าการเพิ่มขึน้ ของปริมาณสารก่อเจลจะส่งผลให้ค่า hardness gumminess และ springiness เพิ่มขึน้ โดย
พบว่าเมื่อปริมาณสารก่อเจลเพิ่มขึน้ ส่งผลให้โครงสร้างแบบร่างตาข่ายมีความหนาแน่นมากขึน้ จึงส่งผลให้เจลมีความ
แข็งแรงขึน้ เมื่อเพิ่มปริมาณสารก่อเจล (Kaya et al., 2015)
Table 2 Effect of carrageenan on textural properties of gummy jelly
Hardness (N)

Cohesiveness

Gumminess

Springiness

Chewinessns (N)

1.0

11802.90±568.90d

2.62±0.62b

2451.59±879.87b

1.58±0.23b

1557.29±465.88

1.2

13927.94±750.96c

3.21±0.93ab

2636.76±556.58b

1.79±0.34b

1208.79±299.05

1.5

16762.94±864.50b

3.14±1.12ab

2950.65±1007.14b

2.56±0.08a

1567.98±410.32

2.0

22638.51±2089.24a

4.23±0.52a

3749.48±514.29a

2.39±0.31a

1333.86±335.26

Carrageenan (% w/w)

*Means±SD within columns with different superscripts are significantly different (p < 0.05) (ns) not significant
2. ผลของระยะเวลาในการอบแห้งต่อคุณภาพทางเคมีและกายภาพของกัมมี่เยลลี่
ผลของระยะเวลาในการอบแห้งกัมมี่เยลลี่ที่อุณหภูมิ 55±5 องศาเซลเซียส 5 ระดับ ได้แก่ 0, 12, 24, 36 และ
48 ชั่ว โมง ต่อ ค่า วอเตอร์แ อคติวิตี ,้ ปริม าณของแข็ง ที่ล ะลายได้ทัง้ หมด และค่า ความเป็ น กรดด่า งแสดงดัง Fig. 1
พบว่าระยะเวลาในการอบแห้งมีผลต่อค่าวอเตอร์แอคติวิตแี ้ ละปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทงั้ หมด แต่ไม่มีผลต่อค่าความ
เป็ นกรดด่างของกัมมี่เยลลี่ เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการอบแห้งทําให้ตวั อย่างมีคา่ วอเตอร์แอคติวติ ลี ้ ดลง และปริมาณของแข็ง
ที่ละลายได้ทงั้ หมดเพิ่มขึน้ เนื่องจากการอบแห้งมีผลต่อการลดปริมาณความชื น้ หรือนํา้ ในตัวอย่าง จึงส่งผลต่อค่า
คุณภาพดังกล่าว โดยผลที่ได้สอดคล้องกับการศึกษาของ Delgado and Banon (2014) ที่มีการศึกษาผลของระยะเวลาใน
การอบแห้งของกัมมี่เยลลี่ที่เวลา 12 , 16, 20 และ 24 ชั่วโมง โดยพบว่าเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการอบแห้งส่งผลให้ค่า
วอเตอร์แอคติวิตีข้ องตัวอย่างลดลง ในขณะที่ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทงั้ หมดเพิ่มขึน้ เนื่องจากนํา้ มีการระเหยออก
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จากกัมมี่เยลลี่ ระหว่างกระบวนการอบแห้งจึงส่งผลให้คา่ วอเตอร์แอคติวิตีข้ องตัวอย่างลดลง ปริมาณนํา้ ที่ลดลงส่งผลให้
สัดส่วนของส่วนผสมในกัมมี่เยลลี่เปลี่ยนแปลงไป คือปริมาณนํา้ ตาลและสารก่อเจลมีสดั ส่วนที่เพิ่มสูงขึน้ จึงส่งผลให้
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ของกัมมี่เยลลีเ่ พิ่มขึน้

Fig. 1 Effect of drying time on (A) water activity, (B) total soluble solid), and (C) pH of gummy jelly product
ผลของระยะเวลาในการอบแห้ง กัม มี่เ ยลลี่ที่อ ุณ หภูมิ 55±5 องศาเซลเซีย ส 5 ระดับ ได้แ ก่ 0, 12, 24, 36
และ 48 ชั่วโมง ต่อค่าคุณภาพทางกายภาพด้านเนือ้ สัม ผัส ของกัมมี่เยลลี่ แสดงดัง Table 3 พบว่าระยะเวลาในการ
อบแห้งมีผลต่อค่า hardness, gumminess, springiness และ chewiness โดยเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการอบแห้งให้นาน
ขึน้ ส่ง ผลให้ตัว อย่า งมี ค่า เหล่า นี เ้ พิ่ ม ขึน้ โดยผลที่ ไ ด้ส อดคล้อ งกับ การศึก ษาของ Delgado and Banon (2014) ที ่มี
การศึกษาผลของระยะเวลาในการอบแห้งต่อเนือ้ สัมผัสของกัมมี่เยลลี่ที่เวลา 12, 16, 20 และ 24 ชั่วโมง โดยพบว่า
เมื่อ เพิ่ม ระยะเวลาในการอบแห้ง จะส่ง ผลให้ค ่า hardness, gumminess และ chewiness เพิ่ม ขึ น้ เนื่อ งจากการ
อบแห้งทําให้สารก่อเจลเกิ ดการคายนํา้ ส่งผลให้โครงสร้างของสารก่อเจลเกิดการหดตัว รวมทัง้ ในส่วนผสมของกัมมี่
เยลลี่มีนาํ้ ตาลอยู่ในปริมาณมาก ทําให้โครงสร้างของสารก่อเจลที่เกิดขึน้ รวมกับโครงสร้างของนํา้ ตาลในส่วนผสม
ส่งผลให้โครงสร้างของเจลมีความแข็งแรงขึน้ และส่งผลให้กัมมี่เยลลี่มีความหนึบมากขึน้
Table 3 Effect of drying time on textural properties of gummy jelly
Drying time
Hardness
Cohesivenessns
Gumminess
Springiness
Chewiness
(Hours)
(N)
(N)
0
4572.24±206.92d
2.12±0.30
2047.77±752.92b 2.10±0.41b 1313.21±200.69b
12
10250.57±701.26c
2.14±0.73
2267.29±435.07ab 4.02±1.51a 3412.93±1202.26a
24
13358.69±323.16b
2.33±0.28
2510.06±110.10ab 4.88±1.08a 3630.72±327.34a
36
15998.20±667.27a
2.87±0.16
2824.49±61.48a 4.39±0.92a 2499.25±1205.12ab
48
16762.94±864.50a
2.82±0.52
2865.01±816.14a 4.43±1.75a 2894.50±1421.81a
*Means±SD within columns with different superscripts are significantly different (p < 0.05) (ns) not significant
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สรุ ป

จากการศึกษาผลของคาร์ราจีแนนและระยะเวลาการอบแห้งต่อคุณภาพบางประการของกัมมี่เยลลี่พ บว่า
ปริม าณของคาร์ร าจีแ นนมีผ ลต่อ ค่า เนือ้ สัมผัสของกัมมี่เยลลี่ โดยเมื่อเพิ่มปริมาณคาร์ราจีแนนทําให้กมั มี่เยลลี่มี ค่า
hardness, cohesiveness, gumminess, และ springiness เพิ่ ม ขึ น้ ระยะเวลาในการอบแห้ง มี ผ ลต่ อ คุณ ภาพทาง
กายภาพและทางเคมีข องกัม มี่เ ยลลี่ โดยเมื ่อ เพิ ่ม ระยะเวลาในการอบแห้ง ส่ง ผลให้ค่า hardness, gumminess,
springiness, chewiness และปริม าณของแข็ง ที่ ล ะลายได้ทั้งหมดเพิ่ มขึน้ ในขณะที่ ค่า วอเตอร์แ อคติ วิตี ล้ ดลง จาก
การศึก ษานีท้ าํ ให้ท ราบแนวทางการใช้คาร์ร าจีแนนทดแทนเจลาติน ในการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์กัมมี่เยลลี่ที่ป ราศจาก
ส่วนผสมของสัตว์ได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ บุค ลากรในภาควิช าพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ ท์ ุก คน ขอขอบคุณ คณะอุต สาหกรรมเ กษตร
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์สาํ หรับ ทุน นํา เสนอผลงานในการประชุม ทางวิช าการ ครัง้ ที่ 60 และขอขอบคุณ บริษัท
IMCD ประเทศไทย ที่ให้ความอนุเคราะห์สารในการทดลอง
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การสํารวจตลาดผลิตภัณฑ์บะหมี่และการสํารวจความต้องการของผู้บริโภคสําหรับการพัฒนา
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บทคัดย่อ
ปั จจุบนั ผูบ้ ริโภคจํานวนมากต้องการรับประทานอาหารที่สะดวก รวดเร็ว เช่น บะหมี่และบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป จากการ
สํารวจฐานข้อมูล Global New Products Database ในปี 2017–2021 พบว่า ตลาดบะหมี่เติบโตขึน้ โดยเฉพาะปี 2020
ผลิตภัณฑ์บะหมี่จาํ หน่ายเพิ่มขึน้ 2 เท่า จากปี 2019 (12.6% เพิ่มขึน้ เป็ น 25.3%) จากการสนทนากลุม่ กับผูบ้ ริโภคที่ชอบ
รับประทานบะหมี่ 2 กลุม่ กลุม่ ละ 8 คน พบว่า ผูบ้ ริโภคต้องการบะหมี่ที่ลดคาร์โบไฮเดรตและเพิ่มโปรตีน ดังนัน้ งานวิจยั นี ้
จึงศึกษาผลิตภัณฑ์บะหมี่ โดยคัดเลือกบะหมี่สตู รพืน้ ฐาน 2 สูตร ที่มีปริมาณไข่แตกต่างกันให้เป็ นบะหมี่ที่ได้รบั การยอมรับ
จากผูบ้ ริโภคเป้าหมาย เมื่อวิเคราะห์ค่าสี ร้อยละความชืน้ ไขมัน เถ้า และคาร์โบไฮเดรต พบว่ามีความแตกต่างกัน (p ≤
0.05) เมื่อทดลองคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้วยผูท้ ดสอบที่ไม่ฝึกฝนจํานวน 30 คน พบว่าสูตรพืน้ ฐานสูตรที่ 1 (ไข่
34.5%) มีความชอบโดยรวมมากกว่าสูตรที่ 2 (ไข่ 2%) (p ≤ 0.05) งานวิจยั นีจ้ ึงเลือกสูตรพืน้ ฐานสูตรที่ 1 เพื่อพัฒนาให้
เป็ นบะหมี่ที่ได้รบั การยอมรับจากผูบ้ ริโภคเป้าหมายต่อไป
คําสําคัญ: ตลาดผลิตภัณฑ์บะหมี่, บะหมี่
Abstract
Nowadays, numerous consumers want to consume convenience food. Noodle and instant noodle is
the largest industry according to the online research from Global New Products Database in 2017–2021.
Especially, the market share of noodles increased from 12.6% in 2019 to 25.3% in 2020. Result from the focus
group in 2 groups ( 8 people per group) are “they want low carbohydrate and high protein noodles” This
research compared the difference between the 2-standard formulas of fresh noodle and selected the best
formulation as the prototype for development of noodle. This research analyzed the color, %moisture, %fat,
%ash and %carbohydrate of the 2-standard formulas was significantly different (p ≤ 0.05). By sensory testing
on 30 inexperienced practices, consumer preferred the first formula (egg 34.5%) more than second formula
(egg 2%) (p ≤ 0.05). Hence, this research selected the first formula as a prototype for the development of
noodle in the next experiment.
Keywords: Noodle, Noodle Market
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คํานํา
บะหมี่และบะหมี่กึ่งสําเร็จรู ปเป็ นอาหารที่ได้รบั ความนิยมอย่างมาก เนื่องจากผูบ้ ริโภคต้องการรับประทาน
อาหารที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตที่เร่งรีบของสังคมในปั จจุบัน แต่หากมองคุณค่าทางโภชนาการแล้ว
ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์บะหมี่คือ แป้ง (Arora, 2017) ดังนัน้ การสํารวจตลาดและความต้องการของผูบ้ ริโภคที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์บะหมี่ จึงมีความจําเป็ นอย่างมาก เพื่อให้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สอดคล้องกับความต้องการ
และเพิ่มทางเลือกของผูบ้ ริโภค และงานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์ในการสํารวจตลาด และการสํารวจความต้องการผูบ้ ริโภค
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่ ให้ได้รบั การยอมรับจากผูบ้ ริโภคโดยครอบคลุมการศึกษาสูตรและกระบวนการผลิตเบือ้ งต้น
ด้วย
อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์และวัตถุดบิ ทีใ่ ช้
อุปกรณ์ในการผลิต – อุปกรณ์พืน้ ฐานในกระบวนการผลิตบะหมี่ เช่น ถ้วย พลาสติกแรปอาหาร, เครื่องรีดเส้น
และตัดเส้นบะหมี่ยี่หอ้ PRIMA ขนาดหน้ากว้าง 14 เซนติเมตร, นาฬิกาจับเวลา, เทอร์โมมิเตอร์ยี่หอ้ BOSS, เครื่องชั่ง
นํา้ หนัก 2 ตําแหน่ง ยี่หอ้ Perfeclan5
อุป กรณ์ใ นการวิ เ คราะห์ – ตู้อ บลมร้อ นยี่ ห ้อ Binder, เครื่ อ งวัด texture analyzer วัด แบบ texture profile
analysis โดยใช้หวั วัด A/SPR, เครื่องวัดไขมัน ด้วยเครื่อง Auto soxtex 2050, เตาเผาเถ้า,เครื่องวัดสี hunter lab ยี่หอ้
ultra scan PRO, เครือ่ งวัดโปรตีน ยี่หอ้ FOSS
วัตถุดิบในการผลิต – แป้งเซโมลินา ยี่หอ้ Ticinella, ไข่ไก่เบอร์ 3 ยี่หอ้ CP , นํา้ สะอาด ยี่หอ้ Nestle, เกลือ ยี่หอ้
ปรุงทิพย์
การศึกษาผลิตภัณฑ์บะหมีใ่ นท้องตลาดทัว่ โลก
การสํารวจตลาดแบบออนไลน์ – สํารวจแนวโน้มความต้องการของผูบ้ ริโภคต่อผลิตภัณฑ์ประเภทบะหมี่ผ่าน GNPD Global New Products Database (www.GNPD.com) ใช้คาํ ค้นหา-noodle, region-all categories, claim-high/added protein,
flavor-savoury ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา เริม่ จากเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560–2564
การสํารวจตลาดแบบออฟไลน์ – สํารวจผลิตภัณฑ์บะหมี่จากตลาดในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
ระหว่ า งวัน ที่ 21 พฤศจิ ก ายน ถึ ง 6 ธั น วาคม 2564 โดยแบ่ ง ประเภทของตลาดเป็ น 3 แบบ คื อ ตลาดขนาดใหญ่
(Hypermarket), ตลาดขนาดกลาง (Supermarket), ตลาดขนาดเล็ก (Minimart) ได้แก่ บริเวณเขตหลักสี่ เขตลาดพร้าว
เขตจตุจกั ร เขตบางกะปิ และเขตบึงกลุม่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
การสนทนากลุ่ม (Focus group)
สํารวจความต้องการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บะหมี่จากตัวแทนกลุม่ ผูบ้ ริโภค คือ ผูท้ ี่ชอบรับประทานบะหมี่ จํานวน
8–10 คน ต่อ 1 กลุม่ โดยแบ่งเป็ น 2 กลุม่ กลุม่ ที่ 1 คือ อายุ 18–25 ปี เพศชาย 2 คน และเพศหญิง 6 คน เป็ นกลุม่ ผูบ้ ริโภค
ที่มีลกั ษณะการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ต้องการรับประทานอาหารที่รวดเร็ว และกลุม่ ที่ 2 คือ อายุ 25–35 ปี เพศหญิง 8 คน เป็ น
กลุม่ ผูบ้ ริโภคที่มีตอ้ งการอาหารที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการมาก เพื่อสนทนากลุม่ เก็บข้อมูลแนวคิดของตัวแทนกลุม่ ผูบ้ ริโภค
โดยใช้คาํ ถามทัง้ หมด 13 ข้อ และใช้เวลาในการสนทนากลุม่ ร่วมกับตัวแทนกลุม่ ผูบ้ ริโภคบะหมี่ กลุม่ ละ 30–50 นาที
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การคัดเลือกสูตรพืน้ ฐานสาํ หรับกระบวนการผลิตบะหมี่
สูตรพืน้ ฐานสูตรที่ 1 และ 2 (Hester, 2017) แสดงดัง Table 1
Table 1 Standard of formula
Ingredient

Formula 1

Formula 2

Semolina

100

100

Egg

48

3

Water

0

45

0.12

0.3

Salt

Source : modified from Hester et al. (2017)
การผลิตผลิตภัณฑ์บะหมี่ เริ่มจากการผสมแป้งเซโมลิน่าและเกลือด้วยไม้พายในถ้วย จากนัน้ ค่อยๆ เติมไข่ไก่
เบอร์ 3 และนํา้ ตามอัตราส่วน ผสมส่วนผสมทัง้ หมดให้เข้ากันด้วยไม้พาย เป็ นเวลา 15 นาที พักโดที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส
ประมาณ 30 นาที โดยการคลุมผิวหน้าโด นําโดที่พกั แล้วไปรีดให้บาง และตัดแผ่นโดด้วยมีดที่แห้งให้ได้ความหนาของแผ่น
แป้งประมาณ 1.0–2.0 มิลลิเมตร (อธิชา, 2560) นําเส้นโดไปวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางกายภาพ (ด้านสี) และเคมี นําเส้นโดไป
ต้มที่อณ
ุ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 นาที จากนัน้ ประเมินคุณภาพทางเนือ้ สัมผัสและลักษณะทางประสาทสัมผัส
การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางกายภาพ เคมีและลักษณะทางประสาทสัมผัส
วิเคราะห์คา่ ทางกายภาพ
ลัก ษณะเนื อ้ สัม ผัส โดยการวัด แบบ texture profile analysis ด้ว ยเครื่ อ งวัด texture analyzer โดยใช้หัว วัด
A/SPR, ซึ่งดัดแปลงมาจาก (สุภาพร, 2557) ทําการวิเคราะห์ 20 ซํา้ ต่อตัวอย่าง และวัดค่าสี L* a* b* ด้วยเครื่อง hunter
lab ยี่หอ้ ultra scan PRO ตามวิธีของ (สุภาพร, 2557) โดยวิเคราะห์ 6 ซํา้ ต่อตัวอย่าง
วิเคราะห์ค่าทางเคมี
ปริมาณความชืน้ โดยวิธี (AOAC,1990) โดยชั่งตัวอย่างตัวอย่าง 2 กรัม นําไปอบในตูอ้ บลมร้อน (Hot air oven)
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส จนได้นาํ้ หนักที่แน่นอน และคํานวณปริมาณความชืน้ ตามสมการ (Equation 1):
Moistuer content (%) = (weight of sample before drying / weight of sample after drying)*100

(1)

ปริมาณโปรตีน โดยวิธีเจลดาลห์ (Kjeldahl method) โดยวิธี (AOAC, 2000) วิเคราะห์โปรตีนโดยการวิเคราะห์หา
ปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมดที่มีอยูใ่ นตัวอย่าง โดยการย่อยและกลั่นตัวอย่าง และคํานวณปริมาณโปรตีนตามสมการ (Equation 2):
Protein content (%) = %total of Nitrogen*6.25

(2)

ปริมาณไขมัน โดยวิธี Soxlet (AOAC, 2000) ด้วยเครื่อง Auto soxtex 2050 และคํานวณปริมาณไขมันตาม
สมการ (Equation 3):
Fat content (%) = ((weight of can after drying - weight of can before drying)*100) / total of weight
(3)
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ปริมาณเถ้า โดยวิธี (AOAC,2000) โดยการเผาไล่ควันด้วย hot plate และเผาด้วยเตาเผาเถ้าที่อณ
ุ หภูมิ 500
องศาเซลเซียส เวลา 6 ชั่วโมงจนได้เถ้าสีขาว และคํานวณปริมาณเถ้าตามสมการ (Equation 4):
Ash content (%) = (weight of ash after drying / weight of ash before drying)*100

(4)

ปริมาณไฟเบอร์ โดยการนําบะหมี่เส้นสดอบไล่ความชืน้ ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เวลา 2 ชม. และสกัด
ไขมันก่อน จึงสกัดไฟเบอร์และเผาด้วยเตาเผาเถ้าที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เวลา 6 ชั่วโมงจนได้เถ้าสีขาว (AOAC,
2000) และคํานวณปริมาณไฟเบอร์ตามสมการ (Equation 5):
Fiber content (%) = ((weight of fiber after drying - weight of fiber after burning) / weight of sample)*100

(5)

โดยการวางแผนการทดลองแบบ CRD วิ เ คราะห์ค่ า ความแปรปรวนของข้อ มูล ด้ว ยวิ ธี ANOVA ในการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan Multiple Rank Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้โปรแกรม
SPSS version 19 และรายงานผลเป็ น ค่าเฉลีย่ (mean) ± ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางประสาทสัมผัส
วิธีการทดสอบความชอบแบบตัวอย่างคู่ (pair preference test) กับผูท้ ดสอบที่ไม่ผ่านการฝึ กฝนจํานวน 30 คน
ทดสอบความชอบของบะหมี่สตู รพืน้ ฐาน 2 สูตร โดยการวงกลมรหัสตัวอย่างบะหมี่สตู รพืน้ ฐานที่ชอบมากที่สดุ
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การศึกษาผลิตภัณฑ์บะหมีใ่ นท้องตลาดทั่วโลก
การสํารวจตลาดแบบออนไลน์ - ศึกษาผลิตภัณฑ์บะหมี่ในท้องตลาดทั่วโลกทําได้โดยการสํารวจผ่านเว็ปไซต์
GNPD - Global New Products Database (www.GNPD.com) ใช้คาํ ค้นหา-noodle, region-all categories, claim-high/added
protein, flavor-savory ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา นับจากเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 2564 ผลิตภัณฑ์ประเภทบะหมี่
เป็ นที่สนใจของผูบ้ ริโภคจึงทําให้มียอดจําหน่ายเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2563 ยอดจําหน่ายเพิ่มเป็ น
25.3% จากปี 2562 ที่มียอดจําหน่ายเท่ากับ 12.6% และในปี 2564 มียอดจําหน่ายเท่ากับ 26.3% โดยประเทศที่ได้รบั
ความนิยม ได้แก่ ยุโรป เอเชียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา ตามลําดับ และรสชาติที่ได้รบั ความนิยมได้แก่ รสชาติ
savory คือ อาหารที่มีรสเค็มหรือเผ็ดแต่ไม่มีรสหวาน และ fauna คือ สัตว์ประจําท้องถิ่น เมื่อใช้คาํ ค้นหา noodle และเพิ่ม
nutrition-protein พบว่า ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560-2564 ผลิตภัณฑ์ประเภทบะหมี่ที่มี
โปรตีนเป็ นที่สนใจของผูบ้ ริโภคอย่างมากในปี พ.ศ.2564 มียอดจําหน่าย 30.1% จากปี 2563 ยอดจําหน่ายเท่ากับ 28.9%
การสํา รวจตลาดแบบออฟไลน์ – ศึ ก ษาผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระเภทบะหมี่ จ ากตลาดขนาดต่ า งๆ ระหว่ า งวัน ที่ 21
พฤศจิ ก ายน ถึ ง 6 ธั น วาคม 2564 สถานที่ ที่ ใ ช้ส ํา รวจ คื อ ตลาดขนาดใหญ่ (Hypermarket), ตลาดขนาดกลาง
(Supermarket), ตลาดขนาดเล็ก (Minimart) ได้แก่ บริเวณเขตหลักสี่ เขตลาดพร้าว เขตจตุจกั ร เขตบางกะปิ และเขตบึง
กลุม่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย แสดงดัง Table 2
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Table 2 Summary of noodles in Thailand marketplace
Marketing
Hypermarket
activities
Tops
Makro
variety of
Brands

Type of
noodles

Price and
Quantity
Promotion

A lot of product in
Thailand and
Import product
from Italy, England,
USA and Australia
variety of product
such as spaghetti,
macaroni, penne,
fettuccine, fusilli,
linguine, Vongola,
lasagna
55–150 bath /
500 g

34–116 bath /
500 g

Supermarket
Minimart
Foodland,
Seven
Villa market,
eleven,
Gourmet market Familymart
A lot of product in
Thailand and Import
product from Italy,
England, USA and
Australia
variety of product
such as spaghetti,
macaroni, penne,
fettuccine, fusilli,
Not found
linguine, Vongola,
lasagna
40–95 bath /
500 g

sale of 5 baht

buy1 get 1 free

Tesco lotus

A lot of too big pack
product in Thailand
and Import product
from Italy, England,
USA and Australia
variety of product
such as spaghetti,
macaroni, penne,
fettuccine, fusilli,
linguine, Vongola,
lasagna
60–114 bath / 500 g
60–114 bath / 1 kg
60–114 bath / 3 kg
sale of 1–5 baht or sale of 3 baht or
buy 2 get 1 free
buy1 get 1 free
8 rows / 9 columns 6 rows / 6 columns

A few of
product in
Thailand and
Import product
from Italy
Mostly of them
are spaghetti,
macaroni,
fusilli,

Total
6 rows / 2
7 rows / 4 columns
amount
columns
พบว่า ผลิตภัณฑ์บะหมี่วีแกนที่อยู่ในตลาดประเภทเดียวกัน คือ ตลาดขนาดใหญ่ (Hypermarket), ตลาดขนาด
กลาง (Supermarket) และตลาดขนาดเล็ก (Minimart) มีความหลากหลายและจํานวนผลิตภัณฑ์บะหมี่ต่างกัน เช่น ยี่หอ้
ประเทศที่นาํ เข้า ราคา เป็ นต้น โดยตลาดที่มีผลิตภัณฑ์บะหมี่วีแกนมากที่สดุ คือ ตลาดขนาดใหญ่ ที่ Tops hypermarket
อันดับ 2 คือ ตลาดขนาดกลางและตลาดขนาดใหญ่ที่ Makro อันดับ 3 คือ ตลาดขนาดใหญ่ Tesco lotus และ Minimart
ไม่พบสินค้าประเภทบะหมี่ยโุ รปเลย
การสนทนากลุ่ม (Focus group)
จากการศึกษาตัวแทนกลุม่ ผูบ้ ริโภคที่ชอบรับประทานบะหมี่ 2 กลุม่ (จํานวน 8–10 คนต่อ 1 กลุม่ ) สามารถแบ่ง
ประเด็นการสนทนาได้ ดังนี ้
1. ประเด็นการบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ วั ไปที่มีตามท้องตลาด พบว่า เหตุผลที่ชอบผลิตภัณฑ์บะหมี่ของผูเ้ ข้าร่วม
สนทนา ส่วนใหญ่ คือ รู ส้ กึ เบื่อผลิตภัณฑ์ประเภทข้าว และต้องการรับประทานบะหมี่ที่มีความเหนียวนุ่ม คู่กบั นํา้ ซุปที่รอ้ น
ความถี่ในการบริโภคบะหมี่เฉลี่ย 3–4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ สถานที่ในการซือ้ บะหมี่ คือ ตลาดขนาดใหญ่ และตลาดขนาดเล็ก
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ราคาเฉลีย่ ที่ยอมรับได้ตอ่ มือ้ 35–60 บาท และยี่หอ้ ที่สว่ นใหญ่เลือก คือ เส้นบะหมี่ที่มีความเหนียวนุม่ เช่น บะหมี่ยี่หอ้ นิชชิน
และร้านฮาจิบงั ราเมน
2. ประเด็นด้านความชอบในการบริโภคผลิตภัณฑ์บะหมี่ พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมสนทนาทัง้ หมดเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ที่มี
การปรุงสําเร็จแล้ว เนื่องจากมีความเห็นตรงกันว่าใช้เวลามากในการปรุงประกอบด้วยตัวเอง ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมสนทนาส่วนใหญ่
เลือกรับประทานบะหมี่เส้นสดที่เส้นมีลกั ษณะเล็ก เหนียว นุ่ม ปริมาณ 1 ก้อนครึง่ ต่อการบริโภค 1 ครัง้ รับประทานคู่กบั นํา้ ซุป
ร้อน เนือ้ หมู และไส้กรอกหรือไข่ และผูเ้ ข้าร่วมสนทนาครึง่ หนึง่ รับประทานคูก่ บั ผักสดร่วมด้วย
3. ประเด็นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่ ผูเ้ ข้าร่วมสนทนาส่วนใหญ่ ให้เหตุผลว่า บะหมี่มีคาร์โบไฮเดรตเป็ น
ส่วนประกอบจํานวนมาก ต้องการที่จะลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตและเพิ่ม โปรตีน เพื่อให้มีคุณค่าโภชนาการและเกิ ด
ประโยชน์สงู สุดในการบริโภค
การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางกายภาพ เคมีและลักษณะทางประสาทสัมผัส
วิเคราะห์คา่ ทางกายภาพ
Table 3 Color and texture analysis of standard noodles
Formula
L*
a*
b*
1
67.11±0.71b
8.53±0.18a
32.10±1.30a
2
73.10±0.71a
3.56±0.18b
29.60±0.80b

hardness
37.03±3.88a
29.30±4.62b

a-b

The means with the different letter in column are significantly different (p ≤ 0.05)
ในการศึกษาบะหมี่สตู รพืน้ ฐานที่เหมาะสมโดยวิเคราะห์ดา้ นสีของบะหมี่ไข่สตู รพืน้ ฐาน แสดงดัง Table 3 พบว่า
ในไข่ไก่มีลทู ีน (lutein) และซีแซนทิน (zeaxanthin) ซึ่งเป็ นรงควัตถุในกลุม่ แคโรทีนอยด์ (Cecilia, 2020) ทําให้เกิดความ
แตกต่างด้านสี พบว่าบะหมี่สตู รพืน้ ฐานสูตรที่ 1 มีคา่ ความสว่าง (L*) น้อยกว่าสูตรพืน้ ฐานสูตรที่ 2 เนื่องจากปริมาณไข่ใน
สูตรพืน้ ฐานสูตรที่ 1 มากกว่า จึงทําให้ ค่า a* (ทิศทางสีแดง) และค่า b* (ทิศทางสีเหลือง) ของสูตรพืน้ ฐานสูตรที่ 1 มากกว่า
สูตรพืน้ ฐานสูตรที่ 2 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
การศึกษาความต้านทานของเส้นบะหมี่ตอ่ การกัดของผูบ้ ริโภค โดยการวิเคราะห์คา่ hardness แสดงดัง Table 3
เนื่องจากส่วนประกอบหลักของบะหมี่คือแป้งโมลิน่าซึ่งแป้งชนิดนีม้ ีปริมาณโปรตีนมากถึง 13–14% (ศิริพรและคณะ,
2558) ซึง่ โปรตีนมีสมบัติ คือ ช่วยในการจับกับนํา้ (water holding capacity) และช่วยในการเกิดเจล ที่ทาํ ให้เกิดโครงสร้าง
ตาข่าย สามารถจับกับนํา้ ได้ (ณฐมล, 2560) จากผลการทดลองพบว่าบะหมี่สตู รพืน้ ฐานสูตรที่ 2 มีคา่ hardness น้อยกว่า
สูตรพืน้ ฐานสูตรที่ 1 และความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
วิเคราะห์คา่ ทางเคมี
Table 4 Proximate composition (%) of standard noodles
Formula Protein (%)ns

Moisture (%)

Ash (%)

Fat (%)

Fiber (%)ns

Carbohydrate (%)

1

13.21±0.17

19.01±1.62b

1.44±0.08a

4.52±0.05a

4.36±0.00

57.53±1.07b

2

9.48±0.15

22.69±0.61a

1.10±0.04b

1.05±0.04b

3.58±0.00

62.11±0.44a

a-b

The means with the different letter in column are significantly different (p ≤ 0.05)
ns
Means sharing the same letter in a column are not significantly different (p > 0.05)
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การศึกษาองค์ประกอบด้านเคมี แสดงดัง Table 4 เนื่องจากบะหมี่สตู รพืน้ ฐานสูตรที่ 1 มีปริมาณไข่ที่มากกว่าซึง่
ในส่วนประกอบของไข่ไก่ทงั้ ฟองพบว่า มีปริมาณไขมันอยู่ที่ 8–9% และ มีปริมาณเถ้าอยู่ที่ 0.8–0.9% (ศิริพร และคณะ, 2558)
จึงทําให้ %เถ้า และ %ไขมัน ของบะหมีส่ ตู รพืน้ ฐานสูตรที่ 1 มากกว่า สูตรพืน้ ฐานสูตรที่ 2 และบะหมี่สตู รพืน้ ฐานสูตรที่ 1
มี %ความชืน้ และ %คาร์โบไฮเดรต น้อยกว่า สูตรพืน้ ฐานสูตรที่ 2 ที่ระดับความเชือ้ มั่น 95% (p ≤ 0.05) เนื่องจากบะหมี่
สูตรพืน้ ฐานสูตรที่ 2 มีอตั ราส่วนนํา้ มากกว่า แต่ %โปรตีน และ %ไฟเบอร์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p > 0.05) เนื่ องจากแป้งเซโมลิน่า มี โ ปรตี น 13–14% (ศิ ริพ รและคณะ, 2558) และไฟเบอร์ 7% (Cecilia, 2020) เป็ น
องค์ประกอบซึ่งสูตรพืน้ ฐานทัง้ 2 สูตร มีปริมาณเซโมลิน่าในอัตราส่วนที่เท่ากันจึงทําให้ %โปรตีน และ %ไฟเบอร์ ไม่มี
ความแตกต่างกัน (p > 0.05)
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางประสาทสัมผัส
ทดสอบวิธีการทดสอบความชอบแบบตัวอย่างคู่ (pair preference test) กับผูท้ ดสอบไม่ผา่ นการฝึ กฝน จํานวน 30
คน ทดสอบความชอบของบะหมี่สตู รพืน้ ฐาน 2 สูตร โดยการวงกลมรหัสตัวอย่างบะหมี่สตู รพืน้ ฐานที่ชอบมากที่สดุ แสดงดัง
Table 5
Table 5 Result of the number of people liking noodle
Formula
Number (people)
1
25
2
5
จากการทดสอบความชอบโดยรวมจํานวน 30 ตัวอย่าง พบว่า ผูบ้ ริโภคเลือกบะหมี่สตู รพืน้ ฐานสูตรที่ 1 (สูตรไข่
34.5%) จํานวน 25 คน และมีผเู้ ลือกสูตรพืน้ ฐานสูตรที่ 2 (สูตรไข่ 2%) จํานวน 5 คน สรุปได้วา่ มีผทู้ ี่ชอบสูตรพืน้ ฐานสูตรที่
1 มากกว่าสูตรพืน้ ฐานสูตรที่ 2 และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
สรุ ปผลการทดลอง
ผลิตภัณฑ์บะหมี่เป็ นที่สนใจของผูบ้ ริโภคอย่างมาก จากการสํารวจตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะยอดการขาย
ผลิตภัณฑ์บะหมี่ในปี 2563 (ยอดขาย 25.3%) เพิ่มขึน้ 2 เท่าจากปี 2562 (ยอดขาย 12.6%) และตลาดออฟไลน์ พบว่า มี
ผลิตภัณฑ์บะหมี่วางจําหน่ายในตลาดขนาดใหญ่และตลาดขนาดกลาง เมื่อศึกษาตัวแทนกลุม่ ผูบ้ ริโภคที่ชอบรับประทาน
บะหมี่โดยการสนทนากลุม่ จํานวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน พบว่า ตัวแทนกลุ่มผูบ้ ริโภคต้องการบริโภคบะหมี่ที่ลดปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตและเพิ่มโปรตีน จึงทําการศึกษาและคัดเลือกบะหมี่สตู รพืน้ ฐาน โดยได้ทาํ การทดลองบะหมี่สตู รพืน้ ฐาน
จํานวน 2 ชุดการทดลอง ได้แก่ สูตรที่ 1 (สูตรไข่ 34.5%) และสูตรที่ 2 (สูตรไข่ 2%) พบว่าความชอบของผูบ้ ริโภคชอบ
บะหมี่ที่มีลกั ษณะแข็งมากกว่าซึ่งสอดคล้องกับค่า Hardness ของสูตรพืน้ ฐานสูตรที่ 2 น้อยกว่า สูตรมาตรฐานสูตรที่ 1
และความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) จากการศึกษาส่วนประกอบของบะหมี่ไข่สตู รพืน้ ฐานพบว่า
ปริมาณไข่ในบะหมี่สตู รพืน้ ฐานสูตรที่ 1 มากกว่า สูตรพืน้ ฐานสูตรที่ 2 ซึ่งส่งผลให้ ค่าสี L* a* และค่า b* ของบะหมี่สตู ร
พืน้ ฐานทัง้ 2 สูตรมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) คือ สูตรพืน้ ฐานสูตรที่ 1 มีความสว่างน้อยกว่า
แต่มีสแี ดงและสีเหลืองมากกว่าบะหมี่สตู รพืน้ ฐานสูตรที่ 2 และปริมาณไข่ของสูตรพืน้ ฐานที่แตกต่างกันทําให้องค์ประกอบ
ทางเคมีมีความแตกต่างกันคือ %เถ้า และ %ไขมัน ของบะหมี่สตู รที่ 1 มากกว่า สูตรพืน้ ฐานสูตรที่ 2 และสูตรพืน้ ฐานสูตรที่
1 มี %ความชืน้ และ %คาร์โบไฮเดรต น้อยกว่า แต่ %โปรตีน และ %ไฟเบอร์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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(p > 0.05) และเมื่อวิเคราะห์ความชอบโดยวิธี pair preference test พบว่ามีผูท้ ี่ชอบสูตรพืน้ ฐานสูตรที่ 1 (สูตรไข่ 34.5%)
มากกว่า สูตรพืน้ ฐานสูตรที่ 2 (สูตรไข่ 3%) และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
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การห่อหุ้มนํา้ มันหอมระเหยจากสมุนไพรด้วยวิธีอบแห้งพ่นฝอยโดยใช้มอลโตเดกซ์ทริน
และกัมอราบิก
Encapsulation of herbal essential oils by spray drying using Maltodextrin and Gum Arabic
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บทคัดย่อ
การเอนแคปซูเลชันโดยวิธีอบแห้งพ่นฝอยเป็ นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร มอลโตเดกซ์ทริน (MD) เป็ นสาร
ห่อหุม้ ที่หาง่ายและราคาถูก แต่มีประสิทธิ ภาพในการห่อหุม้ นํา้ มันตํ่า จึงมีการนํามาใช้ร่วมกับกัมอราบิก (GA) ซึ่งเป็ น
ไฮโดรคอลลอยด์ที่มีความหนืดตํ่า และมีคณ
ุ สมบัติก่ออิมลั ชัน ช่วยให้กกั เก็บนํา้ มันได้ดี การศึกษาการกักเก็บนํา้ มันหอม
ระเหยผสมจากสมุนไพรที่ใช้เป็ นเครื่องต้มยําโดยใช้มอลโตเดกซ์ทรินและกัมอราบิกในสัดส่วนที่แตกต่างกัน (MD:GA
เท่ากับ 1:0, 1:1, 1:2 และ 1:3) โดยการวิเคราะห์ปริมาณผลผลิต ประสิทธิภาพการกักเก็บสารสําคัญให้กลิน่ รสต้มยํา ค่าสี
และปริมาณนํา้ อิสระของผงกลิ่นพบว่าการใช้มอลโตเดกซ์ทรินเพียงชนิดเดียวเป็ นสารห่อหุม้ ให้ปริมาณผลผลิตสูงที่สดุ
(58.99%) ส่วนการเพิ่มกัมอราบิก (MD:GA) เป็ น 1:2 และ 1:3 ให้ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการกักเก็บสาร Caryophyllene
และ Geranial ได้สงู ที่สดุ นอกจากนีผ้ งกลิ่นที่ได้มีค่าสีเหลือง (b*) เพิ่มขึน้ และผงกลิ่นที่ได้จากการอบแห้งพ่นฝอยทุก
ตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่ ปริมาณนํา้ อิสระตํ่ากว่า 0.2
คําสําคัญ: กระบวนการห่อหุม้ , กัมอราบิก, ประสิทธิภาพการกักเก็บ, มอลโตเดกซ์ทริน, สารให้กลิน่ รสต้มยํา
Abstract
Encapsulation by spray drying is commonly used in the food industry. Maltodextrin is a wall material
that is available and cheap. Maltodextrin has a limitation on oil retention therefore It can be used in combination
with Gum Arabic, which is a low viscosity hydrocolloid with emulsifying properties and retain oil well. The
encapsulation of mixed herbal essential oils for Tom-Yum soup with different proportions of Maltodextrin and
Gum Arabic (MD:GA = 1:0, 1:1, 1:2 and 1:3) was studied. The yield, the encapsulation efficiency of selected
Tom-Yum flavor compounds, the color and the water activity were analyzed. The highest yield (58.99%) was
obtained when using only Maltodextrin. The addition of Gum Arabic (MD:GA) to 1:2 and 1:3 showed the highest
of encapsulation efficiency of Caryophyllene and Geranial. In addition, the flavor powder had an increase in
yellowness (b*). The water activity values of all treated flavor powder were less than 0.2.
Keywords: Encapsulation, Encapsulation efficiency, Gum Arabic, Maltodextrin, Tom-Yum flavor compounds
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คํานํา
สมุนไพรไทยเป็ นผลผลิตธรรมชาติ บางชนิดเหมาะสําหรับนํามาปรุ งอาหารเพื่อดับกลิ่นคาว เพิ่มรสชาติ ความ
กลมกล่อม และช่วยส่งเสริมสุขภาพ ต้มยําเป็ นอาหารไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก จากเอกลักษณ์ดา้ นกลิ่นรสของ
สมุนไพรไทยที่ใช้เป็ นเครื่องต้มยํา ได้แก่ ข่า ตะไคร้ ใบมะกรู ด และมะนาว ซึ่งสามารถสกัดออกมาอยู่ในรู ปนํา้ มันหอม
ระเหย (Essential oil) เป็ นของเหลวที่มีขอ้ จํากัดคือ ความไม่คงตัวจากแสง ความร้อน อากาศ ความชืน้ และสามารถ
ระเหยได้ที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง (Turek and Stintzing, 2013) โดยนํา้ มันหอมระเหยมีสารที่เป็ นองค์ประกอบหลักทางเคมีคือสาร
ในกลุม่ เทอร์พีน (Terpenes) (Dhifi et al., 2016)
การกักเก็บสารให้กลิ่นรสต้มยําจากสมุนไพรไทยให้อยู่ในรู ปผงแห้งโดยการทําเอนแคปซูเลชัน (Encapsulation)
เป็ นกระบวนการห่อหุม้ สารให้กลิ่นรสต้มยําจากนํา้ มันหอมระเหยด้วยพอลิเมอร์ให้อยู่ในรู ปแคปซูล ป้องกันการระเหย
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน การถูกทําลายโดยความร้อน แสง ความชืน้ และอากาศ (Nikkola, 2016) รวมทัง้ เป็ นการ
เปลี่ยนสถานะนํา้ มันหอมระเหยจากของเหลวเป็ นผงแห้งซึ่งเป็ นของแข็ง ส่งผลช่วยเพิ่มความคงตัว ความสะดวกในการ
ขนส่ง ยืดระยะเวลาการเก็บรักษา และยังสามารถควบคุมการปลดปล่อยสารให้กลิน่ รสต้มยําได้อีกด้วย เช่น การละลายใน
นํา้ ร้อนเพื่อปลดปล่อยสารให้ก ลิ่น รสที่ถูก ห่อหุม้ ไว้ (Porzio, 2004) การทําเอนแคปซูเลชันโดยวิธีการอบแห้ง พ่น ฝอย
(Spray drying) เป็ นวิธีที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมากที่สดุ เนื่องจาก ต้นทุนการผลิตตํ่า หาเครื่องมือได้ง่ายวิธีการไม่
ยุง่ ยาก ผลิตได้ครัง้ ละมากๆ และได้แคปซูลที่มีคณ
ุ ภาพ (Mohammed et al., 2020) สารห่อหุม้ ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมคือ
มอลโตเดกซ์ทริน (Maltodextrin, MD) ซึ่งเกิดจากการดัดแปลงโครงสร้างของแป้งบางส่วนด้วยกระบวนการไฮโดรไลซิสได้
สารที่มีความหนืดตํ่า สามารถละลายนํา้ ได้ดีขึน้ และไม่มีรสชาติ นอกจากนีม้ อลโตเดกซ์ทรินยังมีราคาถูกและหาได้ง่าย
(ธีรวัฒน์ และเอกชัย, 2561) แต่มีขอ้ จํากัดคือขาดสมบัติการเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ (Emulsifier) จึงมีประสิทธิภาพในการกัก
เก็ บสารระเหยได้ต่าํ (Reineccius, 1991) สามารถนํามาใช้ร่วมกับกัมอราบิก (Gum Arabic, GA) ซึ่งเป็ นสารที่นิยมใช้
ห่อหุม้ สารให้กลิ่นรส เนื่องจากละลายนํา้ ได้ง่าย ให้ความหนืดตํ่า มีสมบัติการเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ และสามารถกักเก็บสาร
ระเหยได้ดี แต่มี ข ้อ จํากัด คือ ราคาแพงกว่ามอลโตเดกซ์ท ริน (Madene et al., 2006) จึ ง สามารถนํา มอลโตเดกซ์ทริน
และกัมอราบิกมาใช้รว่ มกันเพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการกักเก็บสารระเหยได้
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการทําเอนแคปซูเลชันนํา้ มันหอมระเหยกลิ่นต้มยําโดยใช้มอลโตเดกซ์ทริน
และกัมอราบิกเป็ นสารห่อหุม้ ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน (MD:GA เท่ากับ 1:0, 1:1, 1:2 และ 1:3) ด้วยวิธีการอบแห้งพ่นฝอย
ได้เป็ นผงแห้งกลิน่ ต้มยํา นําไปวัดวิเคราะห์ปริมาณผลผลิต (%Yield), ประสิทธิภาพการกักเก็บสารสําคัญให้กลิ่นรสต้มยํา
(Encapsulation efficiency, %EE), ค่าสี (ระบบ L* a* b*) และค่าปริมาณนํา้ อิสระ (Water activity, Aw) เพื่อเพิ่มรูปแบบ
และแนวทางการใช้วตั ถุปรุงแต่งกลิน่ รสซึง่ ผลิตจากนํา้ มันหอมระเหยที่สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ สามารถนําไปเพิ่มมูลค่า
และความหลากหลายให้กบั ผลิตภัณฑ์อาหารได้
อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมตัวอย่างผงแห้งกลิ่นต้มยาํ ทีไ่ ด้จากการอบแห้งพ่นฝอย
การเตรียมอิมลั ชัน
เตรียมอิมลั ชันปริมาตร 200 มิลลิลติ ร โดยมีสดั ส่วนระหว่างนํา้ มันหอมระเหยกลิน่ ต้มยํากับสารห่อหุม้ เท่ากับ 1:4
(w/w) สารห่อหุม้ ที่ใช้ ได้แก่ มอลโตเดกซ์ทริน (Maltodextrin, MD) DE10 และกัมอราบิก (Gum Arabic, GA) ในสัดส่วนที่
แตกต่างกัน MD:GA เท่ากับ 1:0, 1:1, 1:2 และ 1:3 ทําการละลายสารห่อหุม้ 40 กรัม ในนํา้ กลั่นปริมาตร 160 มิลลิลิตร
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เตรียมนํา้ มันหอมระเหยกลิ่นต้มยํา โดยการผสมนํา้ มันข่า นํา้ มันตะไคร้ นํา้ มันใบมะกรู ด และนํา้ มันมะนาว ชนิดละเท่าๆ
กัน ปริ ม าณรวม 10 กรัม ค่ อ ยๆ เติ ม ลงในสารละลายสารห่ อ หุ้ม และทํา ให้เ ป็ น อิ มัล ชัน ด้ว ยเครื่ อ งโฮโมจิ ไ นเซอร์
(Homogenizer) รุ ่น T25 Ultra-Turrax (IKA, ประเทศเยอรมนี) ความเร็วรอบ 8,000 รอบต่อนาที นาน 5 นาที (ดัดแปลง
จาก de Barros Fernandes et al., 2016)
การอบแห้งพ่นฝอย
นําอิมัลชันที่ได้เข้าสู่กระบวนการอบแห้งพ่น ฝอย โดยใช้เครื่องทําแห้งพ่นฝอย รุ ่น B-290 Mini Spray Dryer
(Buchi, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) หัวฉีดแบบ two-fluid nozzle ตัง้ ค่าอุณหภูมิขาเข้า 170 องศาเซลเซียส อุณหภูมิขาออก
90-110 องศาเซลเซี ย ส Pump 25%, Aspirator 100% และ Nozzle cleaner เท่ า กั บ 4 (ดั ด แปลงจาก de Barros
Fernandes et al., 2016) ได้เป็ นผงแห้งกลิน่ ต้มยํา
การวิเคราะห์ผงแห้งกลิ่นต้มยาํ ทีไ่ ด้จากการอบแห้งพ่นฝอย
การวิเคราะห์ปริมาณผลผลิต (%Yield)
ชั่งนํา้ หนักผงแห้งกลิน่ ต้มยําที่ได้จากข้อ 1.2 และคํานวณปริมาณผลผลิตตามสมการ (Equation 1)
%Yield =

Weight of Tom-Yum powder obtained from spray drying (g)
Total solids (g)

× 100

(1)

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการกักเก็บสารสาํ คัญให้กลิ่นรสต้มยาํ (Encapsulation efficiency, %EE)
1.) การวิเคราะห์สารระเหยทัง้ หมด (Total volatile content) ของผงแห้งกลิ่นต้มยาํ
ชั่งผงแห้งกลิ่นต้มยําที่ได้จากจากข้อ 1.2 ปริมาณ 0.01 กรัม เติม deodorized water 50 มิลลิลิตร จากนัน้ กวน
ด้วยเครื่องกวนสารแบบแม่เหล็กให้ละลาย ดูดสารละลายตัวอย่าง 0.1 มิลลิลิตร ใส่ขวดแก้วปริมาตร 20 มิลลิตร เติม
deodorized water เพื่ อ ปรับ ปริ ม าตรเป็ น 5 มิ ล ลิ ลิ ต ร และเติ ม internal standard (2-Methyl-3-heptanone 0.0575
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ในเมทานอล) 10 ไมโครลิตร ทําการปิ ดผนึกด้วยฝาชนิด PTFE/Silicone septa เพื่อให้เกิดระบบปิ ด
วิเคราะห์โดยใช้เทคนิค Headspace-Solid Phase Microextraction (HS-SPME) โดยนําตัวอย่างข้างต้นมาให้ความร้อนที่
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างสารตัวอย่างกับไอของสารในบริเวณ headspace
แล้ว ทํา การ adsorption ด้ว ยไฟเบอร์ช นิ ด DVB/CAR/PDMS เป็ นเวลา 10 นาที จ ากนั้น นํา ไป desorption ที่ เ ครื่ อ ง
Gas Chromatography รุ น่ 7890A (Agilent Technology Inc., ประเทศสหรัฐอเมริกา) ที่ประกอบเข้ากับ Time-of-Flight
Mass Spectrometry (GC-TOFMS) รุ ่ น Pegasus 4D (Leco Corporation, ประเทศสหรัฐ อเมริ ก า) ด้ว ยความร้อ นที่
injection port 250 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที ใช้แก๊สฮีเลียมบริสทุ ธิ์ 99.9999% เป็ น carrier gas ที่อตั ราการไหล
คงที่ 1 มิลลิลติ ร/นาที แยกสารโดยใช้คอลัมน์ Stabilwax-MS ยาว 30 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 250 ไมโครเมตร ชัน้ เคลือบ
หนา 0.25 ไมโครเมตร ตัง้ อุณหภูมิตอู้ บเริ่มต้น 35 องศาเซลเซียส แล้วเพิ่มอุณหภูมิขึน้ ด้วยอัตรา 4 องศาเซลเซียส/นาที
จนถึงอุณหภูมิ 225 องศาเซลเซียส จากนัน้ ระบุชนิดของสารระเหยโดยคํานวณค่า retention index (RI) จาก retention
time (RT) ของสารมาตรฐานอัลเคน และเปรียบเทียบค่า RI ที่ได้กบั ฐานข้อมูลอื่นที่ใช้คอลัมน์ชนิดเดียวกัน และคํานวณหา
ปริมาณสารระเหยแต่ละชนิด โดยการเปรียบเทียบพืน้ ที่ใต้พีคของสารนัน้ ๆ กับพืน้ ที่ใต้พีคของ internal standard ที่ทราบ
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ความเข้มข้นแน่นอน รายงานเป็ นความเข้มข้นสัมพัทธ์ของสารระเหยชนิดนัน้ ๆ ต่อนํา้ หนักตัวอย่าง (ไมโครกรัมต่อกรัม;
ppm)
2.) การวิเคราะห์สารระเหยทีถ่ ูกกักเก็บ (Entrapped volatile content) และประสิทธิภาพการกักเก็บ
สารสาํ คัญให้กลิ่นรสต้มยาํ (Encapsulation efficiency, %EE) ของผงแห้งกลิ่นต้มยาํ
ล้างผิวของผงแห้งกลิน่ ต้มยําได้จากจากข้อ 1.2 ด้วยเฮกเซน เพื่อกําจัดสารระเหยที่อยูบ่ ริเวณผิวภายนอก โดยใช้
สัดส่วนเฮกเซนต่อผงแห้งกลิ่นต้มยําเท่ากับ 40 มิลลิลิตร:1 กรัม กวนด้วยเครื่องกวนสารแบบแม่เหล็ก แล้วระเหยตัวทํา
ละลายออกภายในตูด้ ูดควัน จากนัน้ นําตัวอย่างมาวิเคราะห์ตามวิธีเดียวกับการวิเคราะห์สารระเหยทัง้ หมดของผงแห้ง
กลิน่ ต้มยํา
คํานวณประสิทธิภาพการกักเก็บสารสําคัญให้กลิ่นรสต้มยําแต่ละชนิดตามสมการ (Equation 2) (ดัดแปลงจาก
Jafari et al., 2007):
Encapsulation efficiency, %EE =

Entrapped volatile content (ppm)
Total volatile content (ppm)

× 100

(2)

การวิเคราะห์ค่าสี (ระบบ L* a* b*) ของผงแห้งกลิ่นต้มยาํ
นํ า ผงแห้ ง กลิ่ น ต้ ม ยํ า จากข้ อ 1.2 มาวั ด ค่ า สี ด ้ ว ยเครื่ อ งวั ด สี (Colorimeter) รุ ่ น UltraScan Pro Color
Measurement Spectrophotometer (Hunter Lab, ประเทศสหรัฐอเมริกา) รายงานผลค่าสีในระบบ L* a* b*
การวิเคราะห์ค่าปริมาณนา้ํ อิสระ (Water activity, Aw) ของผงแห้งกลิ่นต้มยาํ
นําผงแห้งกลิ่นต้มยําจากข้อ 1.2 มาวัดค่าปริมาณนํา้ อิสระด้วยเครื่องวัดค่าปริมาณนํา้ อิสระ (Water activity
meter) รุน่ 4TE (Aqualab, ประเทศสหรัฐอเมริกา)
การวิเคราะห์ทางสถิติ
ทําการทดลอง 3 ซํา้ วางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (Completely randomized design, CRD) นําข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ โดยใช้วธิ ี
Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical package for
social science)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลของการใช้มอลโตเดกซ์ทรินและกัมอราบิกในสัดส่วนทีแ่ ตกต่างกันต่อผงแห้งกลิ่นต้มยาํ ทีไ่ ด้จากการอบแห้งพ่นฝอย
ปริมาณผลผลิต (%Yield)
การใช้ม อลโตเดกซ์ท ริน เป็ น สารห่อ หุม้ นํา้ มัน หอมระเหยต้ม ยํา ให้ป ริม าณผลผลิต เฉลี่ย (%Yield) สูง ที่ สุด
แตกต่างจากการใช้มอลโตเดกซ์ทรินร่วมกับกัมอราบิกเป็ นสารห่อหุม้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบ
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ระหว่างการใช้สดั ส่วนมอลโตเดกซ์ทรินร่วมกับกัมอราบิกแตกต่างกัน 3 ระดับ ได้แก่ MD:GA เท่ากับ 1:1, 1:2 และ 1:3
พบว่าหากใช้ปริมาณสัดส่วน MD:GA เท่ากับ 1:1 จะให้ปริมาณผลผลิตเฉลีย่ สูงกว่า MD:GA เท่ากับ 1:2 และ 1:3 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากการเพิ่มสัดส่วนของกัมอราบิกทําให้อิมลั ชันที่ถกู นําเข้าเครือ่ งทําแห้งพ่นฝอย เกิดเป็ นฟิ ลม์ ติด
โดยรอบห้องอบแห้ง (Drying chamber) ทําให้ได้ปริมาณผลผลิตน้อยลง (Table 1)
Table 1 The average yield (%) of encapsulated Tom-Yum powder produced by spray drying using different wall
material proportions (MD:GA = 1:0, 1:1, 1:2 and 1:3)
Yield (%)
MD:GA = 1:0
MD:GA = 1:1
MD:GA = 1:2
MD:GA = 1:3
a
b
c
58.99 ±2.48
50.84 ±3.90
44.48 ±1.60
42.95c±2.81
* Means±SD in the same row followed by different superscripts are significantly different (p < 0.05)
ประสิทธิภาพการกักเก็บสารสาํ คัญให้กลิ่นรสต้มยาํ (Encapsulation efficiency, %EE)
เกณฑ์การคัดเลือกสารสําคัญให้กลิ่นรสต้มยํา (Selected Tom-Yum flavor compounds) คือ สารนัน้ ต้องเป็ น
สารให้กลิ่นสําคัญของวัตถุดิบหลักชนิดใดชนิดหนึ่งในการทําต้มยํา (Kubota et al., 1999; พิชามญชุ์ และวรรณี, 2550;
Jirapakkul et al., 2013; นัทธมน, 2559) และต้องเป็ นองค์ประกอบหลักตามข้อกําหนดคุณภาพสินค้า (Specification)
ของนํา้ มันหอมระเหยข่า, ตะไคร้, ใบมะกรู ด และมะนาว ที่ใช้ในการผลิตผงแห้งกลิ่นต้มยํา หรือเป็ นสารระเหยให้กลิ่น
สําคัญของสารสกัดให้กลิ่นรสต้มยําในระดับสูง (Odor activity value, OAV = 7,000-100,000) (สุมิตรา, 2549) โดยพบ
สารสําคัญให้กลิ่นรสต้มยํา 5 ชนิด ได้แก่ Eucalyptol, Caryophyllene, Geranial, Citronellal และ Linalool ที่สอดคล้อง
ตามเกณฑ์ดงั กล่าว
จาก Fig.1 แสดงประสิทธิภาพการห่อหุม้ โดยเฉลี่ย (%Encapsulation efficiency, %EE) ของสารสําคัญให้กลิน่
รสต้มยํา 5 ชนิด ได้แก่ Eucalyptol, Caryophyllene, Geranial, Citronellal และ Linalool จากผงแห้งกลิ่นต้มยําที่ได้จาก
การอบแห้งพ่นฝอยโดยใช้สดั ส่วนสารห่อหุม้ ที่แตกต่างกัน (MD:GA เท่ากับ 1:0, 1:1, 1:2 และ 1:3) วิเคราะห์ดว้ ยเครื่อง
GC-TOFMS พบว่า Eucalyptol, Citronellal และ Linalool มี ป ระสิท ธิ ภ าพการห่อ หุ้มโดยเฉลี่ยไม่แตกต่า งกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติเมื่อใช้สดั ส่วนสารห่อหุม้ ที่แตกต่างกัน ในขณะที่ Caryophyllene และ Geranial มีประสิทธิ ภาพการ
ห่อหุม้ โดยเฉลี่ยสูงที่สดุ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อใช้สารห่อหุม้ สัดส่วน MD:GA เท่ากับ 1:2 และ 1:3 และพบว่ามีค่า
ประสิ ท ธิ ภ าพการห่ อ หุ้ม โดยเฉลี่ ย ตํ่า ที่ สุด เมื่ อ ใช้ส ารห่ อ หุ้ม สัด ส่ ว น MD:GA เท่ า กั บ 1:0 แสดงให้เ ห็ น ว่ า หากนํา
มอลโตเดกซ์ทรินมาใช้ร่วมกับกัมอราบิกในสัดส่วนที่เหมาะสม จะสามารถเพิ่มประสิทธิ ภาพการห่อหุม้ สารสําคัญจาก
นํา้ มันหอมระเหยกลิน่ ต้มยําได้ดีขนึ ้ นอกจากนีม้ อลโตเดกซ์ทรินยังช่วยลดต้นทุนการผลิต และยังมีสว่ นช่วยไม่ให้อิมลั ชันมี
ความหนืดมากเกินไป ซึ่งอาจจะมีผลทําให้ติดค้างในสายยางระหว่างการนําเข้าตัวอย่างของเครื่องทําแห้งพ่นฝอยได้อีก
ด้วย

473

ภาคโปสเตอร์

Encapsulation efficiency (%EE)

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

MD:GA=1:0

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

MD:GA=1:1

MD:GA=1:2

MD:GA=1:3
a

a

a,b

a,b

c

b,c

c

b,c

Eucalyptol

Citronellal
Linalool
Caryophyllene
Geranial
Selected Tom-Yum flavor compounds
Fig.1 The average encapsulation efficiency (%EE) of selected Tom-Yum flavor compounds of Tom-Yum powder
produced by spray drying using different wall material proportions (MD:GA = 1:0, 1:1, 1:2 and 1:3)
ค่าสี (ระบบ L* a* b*) ของผงแห้งกลิ่นต้มยาํ
การศึกษาสีของผงแห้งกลิ่นต้มยําที่ได้จากการอบแห้งพ่นฝอยโดยใช้สดั ส่วนสารห่อหุม้ ที่แตกต่างกัน (MD:GA
เท่ากับ 1:0, 1:1, 1:2 และ 1:3) พบว่าการใช้มอลโตเดกซ์ทรินเพียงชนิดเดียวเป็ นสารห่อหุม้ ผงแห้งกลิ่นต้มยําจะมีสีขาว
สว่าง สังเกตจากค่า L* สูงที่สุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ สูงกว่าการใช้มอลโตเดกซ์ทรินร่วมกับกัมอราบิก และเมื่อ
เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้มอลโตเดกซ์ทรินร่วมกับกัมอราบิกในสัดส่วน 1:1, 1:2 และ 1:3 พบว่าผงแห้งกลิ่นต้มยํามีสี
เหลืองเพิ่มมากขึน้ สังเกตจากค่า b* สูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อเพิ่มสัดส่วนของกัมอราบิกตามลําดับ โดยสีของ
ผงแห้งกลิน่ ต้มยําอาจเป็ นผลมาจากสีของสารห่อหุม้ ที่ใช้ (Table 2)
Table 2 The average L*, a* and b* values of encapsulated Tom-Yum powder produced by spray drying using
different wall material proportions (MD:GA = 1:0, 1:1, 1:2 and 1:3)
Treatments
Color
MD:GA = 1:0
MD:GA = 1:1
MD:GA = 1:2
MD:GA = 1:3
L*
97.71a±0.54
93.92b±0.35
93.38c±0.43
93.13c±0.74
a*

-0.10b±0.07

0.13a±0.05

0.10a±0.03

0.12a±0.02

b*
0.77d±0.10
3.71c±0.11
4.56b±0.08
4.88a±0.08
*Means±SD in the same row followed by different superscripts are significantly different (p < 0.05)
ค่าปริมาณนา้ํ อิสระ (Water activity, Aw) ของผงแห้งกลิ่นต้มยาํ
การศึกษาค่าเฉลี่ยปริมาณนํา้ อิสระ (Water activity, Aw) ของผงแห้งกลิ่นต้มยําที่ได้จากการอบแห้งพ่นฝอยโดย
ใช้สดั ส่วนสารห่อหุม้ ที่แตกต่างกัน (MD:GA เท่ากับ 1:0, 1:1, 1:2 และ 1:3) พบว่าสัดส่วนการใช้สารห่อหุม้ ที่แตกต่างกัน
ไม่ทาํ ให้ค่าเฉลีย่ ปริมาณนํา้ อิสระของผงแห้งกลิ่นต้มยําแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ผงแห้งกลิ่นต้มยํามีคา่ เฉลีย่
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ปริมาณนํา้ อิสระอยู่ระหว่าง 0.110-0.137 โดยค่าปริมาณนํา้ อิสระที่ต่าํ ว่า 0.2 สามารถป้องกันการเกาะตัวกันของอนุภาค
ผงแห้ง และมีโอกาสเสือ่ มเสียจากจุลนิ ทรียร์ ะหว่างการเก็บรักษาตํ่า (Alves et al., 2014) (Table 3)
Table 3 The average water activity (Aw) values of encapsulated Tom-Yum powder produced by spray drying
using different wall material proportions (MD:GA = 1:0, 1:1, 1:2 and 1:3)
Water activity, Aw
MD:GA = 1:0
MD:GA = 1:1
MD:GA = 1:2
MD:GA = 1:3
0.137 ±0.027

0.110 ±0.029

0.137 ±0.020

0.131±0.026

สรุ ป
การศึกษาผงแห้งกลิ่นต้มยําจากการอบแห้งพ่นฝอยโดยใช้มอลโตเดกซ์ทริน (MD) และกัมอราบิก (GA) เป็ นสาร
ห่อหุม้ ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน MD:GA เท่ากับ 1:0, 1:1, 1:2 และ 1:3 พบว่าผงแห้งกลิ่นต้มยําที่ใช้ MD:GA เท่ากับ 1:2 มี
ประสิ ท ธิ ภ าพการกั ก เก็ บ สารสํา คั ญ ให้ก ลิ่ น รสต้ม ยํา (Encapsulation efficiency, %EE) สู ง ที่ สุ ด โดยใช้ ส ัด ส่ ว น
กัมอราบิกน้อยกว่า จึงประหยัดกว่าผงแห้งกลิ่นต้มยําที่ใช้ MD:GA เท่ากับ 1:3 การเพิ่มสัดส่วนกัมอราบิกทําให้ได้ปริมาณ
ผลผลิต (%Yield) ของผงแห้งกลิน่ ต้มยําลดลง โดยผงแห้งกลิน่ ต้มยําที่ใช้ MD:GA เท่ากับ 1:2 และ 1:3 ได้ปริมาณผลผลิต
ไม่แตกต่างกัน นอกจากนีเ้ พิ่มสัดส่วนกัมอราบิก ทําให้ผงแห้งกลิ่นต้มยําเป็ นสีเหลืองมากขึน้ และผงแห้งกลิ่นต้มยําที่ได้
จากการอบแห้งพ่นฝอยทัง้ หมดมีคา่ ปริมาณนํา้ อิสระ (Water activity, Aw) ตํ่ากว่า 0.2
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บทคัดย่อ
ปั จจุบันความต้องการการปลูกพืชผักสวนครัวมากขึน้ การวิจัยครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัสดุปลูกจาก
ธรรมชาติสาํ หรับผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง 200 คน ซึง่ เป็ น
กลุม่ ผูบ้ ริโภคที่เลือกซือ้ สินค้าในเขตกรุ งเทพมหานครเพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ SWOT จากนัน้ ศึกษาวัสดุปลูก 4
ตํารับ คือ ตํารับที่ 1 (ขุยมะพร้าว 9 ส่วน : ซังข้าวโพด 1 ส่วน : ชานอ้อย 5 ส่วน : ปุ๋ ยอินทรีย ์ ซี.พี.หมอดิน 1 ส่วน) ตํารับที่ 2
(ขุยมะพร้าว 9 ส่วน : ซังข้าวโพด 1 ส่วน : ต้นข้าวโพดสับ 3 ส่วน : ปุ๋ ยอินทรีย ์ ซี.พี.หมอดิน 1 ส่วน) ตํารับที่ 3 (ขุยมะพร้าว
13 ส่วน : ซังข้าวโพด 1 ส่วน : ต้นข้าวโพดสับ 2 ส่วน : ปุ๋ ยอินทรีย ์ ซี.พี.หมอดิน 1 ส่วน) และใช้วสั ดุเพาะกล้าของบริษัท เจีย
ไต๋โปรดิ๊วซ์ จํากัด เป็ นตัวเปรียบเทียบ วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (completely randomized design,
CRD) จํานวน 3 ซํา้ พบว่า ตํารับที่ 2 มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกมากที่สดุ โดยให้เปอร์เซ็นต์การงอก จํานวนใบต่อ
ต้น นํา้ หนักรากสดและนํา้ หนักรากแห้ง นํา้ หนักใบลําต้นสดและนํา้ หนักใบลําต้นแห้งสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตํารับอื่น
คําสําคัญ: พืชผักสวนครัว, วัสดุปลูกจากธรรมชาติ, วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
Abstract

Today, the demand for vegetable growing of consumers is highly increasing. The aim of this research
was to develop natural growing media for consumers in Bangkok. The data was collected by using the
questionnaire with 200 respondents of consumers in Bangkok and was used for SWOT analysis. In Prototype
development, 4 natural media soil for seeding growth, were studied: media mixture 1 (coconut fiber 9: corn cob
1: organic fertilizer C.P. 5: corn stalk fiber 1) mixture 2 (coconut fiber 9: corn cob 1: corn stalk fiber 3: Organic
fertilizer C.P.1) mixture 3 (coconut fiber 13: corn cob1: corn stalk fiber 1: Organic fertilizer C.P.) and control (peat
moss). The experimental design used in this study was completely randomized design (CRD) with 3 replications.
The results indicated that seedling applied with media mixture 2 gave the highest germination percentage, leave
number, fresh and Dry weight of root and fresh and dry weight of plant compared with other treatments.
Keywords: Agricultural waste materials, Home-grown vegetable, Natural growing media
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คํานํา
ในปั จจุบนั คนไทยและคนทั่วโลกหันมาดูแลสุขภาพมากขึน้ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ระบาดไปทั่วโลก แต่ละประเทศทั่วโลกได้มีมาตรการงดการเดินทางงดกิจกรรมนอกบ้าน เนื่องจากแต่ละพืน้ ที่มี
ความเสีย่ งในการติดเชือ้ ผลจากการเกิดโรคระบาดโควิด (COVID-19) ทําให้เกิดเทรนด์การใช้ชีวิตของผูบ้ ริโภคในยุคชีวิตวิถี
ใหม่พฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่ให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึน้ เลือกซือ้ สินค้าที่มีคณ
ุ ภาพรับประทานอาหารที่สะอาดมี
ความปลอดภัยของอาหาร ต้องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และลดการรับประทานข้าวนอกบ้านทําให้ผคู้ นได้ใช้เวลา
อยู่บา้ นมากขึน้ เนื่องจากการเดินทางที่จาํ กัดเวลา ทําให้มีกิจกรรมยามว่างมากขึน้ กิจกรรมที่ได้รบั ความนิยม เช่น การออก
กําลังกาย ฝึ กทําขนมและอาหาร จัดเก็บบ้าน ทําสวน ปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะการปลูกไว้รบั ประทานเองภายในครัวเรือนมาก
ขึน้ เพราะมั่นใจในความปลอดภัยและลดรายจ่ายซือ้ กับข้าว ได้รบั ประทานผักสดๆ เช่น การปลูกผักปลอดสารเคมีในพืน้ ที่
จํากัดจะเห็นได้ว่าธุรกิ จเมล็ดพันธุ์และวัสดุปลูกทั่วโลกในช่วงโรคระบาดโควิด (COVID-19) มียอดขายเติบโตสูงขึน้ ใน
สถานการณ์โควิด (COVID-19) ระบาด ภาคธุรกิจเกษตรเป็ นธุรกิจที่ได้รบั ความสนใจจากคนรุ น่ ใหม่มากขึน้ สอดคล้องกับ
ความต้องการซือ้ เมล็ดพันธุแ์ ละวัสดุปลูกพืชเพิ่มขึน้ ตามไปด้วย ในการปลูกผักปั ญหาที่พบส่วนมากคือปลูกไม่ขนึ ้ เนื่องจาก
ขาดความอุดมสมบูรณ์ของดินในวัสดุปลูก การใช้วสั ดุต่างๆ ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น เช่น ขุยมะพร้าว กาบมะพร้าวสับ แกลบดิน
แกลบเผา ใบไม้แห้ง และปุ๋ ยคอกมาใช้เป็ นวัสดุปลูกอาจเป็ นทางเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนเมืองที่ไม่มีพืน้ ที่ในการ
ปลูกผัก สามารถใช้วสั ดุปลูกสําหรับปลูกผักในกระถางตามอาคารบ้านเรือนไว้บริโภคได้ (สุทิน และคณะ, 2556) วัสดุปลูก
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดินผสมพร้อมปลูก เป็ นวัสดุซึ่งมีจาํ หน่ายตามร้านขายไม้ดอกไม้ประดับและร้านค้าโมเดิรน์ เทรด
ผลิตโดยใช้สว่ นผสมที่ตา่ งกัน เป็ นวัสดุที่คนส่วนใหญ่นาํ ไปปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักเป็ นดินที่ได้รบั การปรับปรุงให้เหมาะสมต่อ
การปลูกพืช ประโยชน์ของวัสดุปลูกพร้อมปลูกคือเพิ่มปริมาณความชืน้ และอินทรียวัตถุในดิน โดยทั่วไปมักจะมีส่วนผสม
แกลบดําและขุยมะพร้าว ส่วนผสมอื่นๆ ขณะเดียวกันวัสดุปลูกพืชที่มีคณ
ุ ภาพสูงแต่ราคาแพงจะนําเข้าจากต่างประเทศ เช่น
พีทมอส ผลิตจากซากมอสที่ทบั ถมเป็ นเวลานานหลายพันปี ในสภาพกดทับใต้ความเย็นของหิมะพบได้เฉพาะภูมิประเทศ
หนาวจัดเท่านัน้ ต้นทุนการผลิตสูง การเลือกผลิตภัณฑ์วัสดุปลูกสําเร็จรู ปจากวัสดุราคาไม่แพงจึงเป็ นทางเลือกหนึ่ง ใน
งานวิจยั นีจ้ ึงได้ศึกษาและพัฒนาวัสดุปลูกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการเพาะปลูก
พืชสําหรับผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครหรือผูท้ ี่อาศัยในเขตเมือง
อุปกรณ์และวิธีการ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์เพื่อนํามาใช้กาํ หนดแนวทางในการพัฒนา
วัสดุปลูกที่มีสว่ นผสมจากธรรมชาติ มีการศึกษากลุม่ ตัวอย่างก่อนการวิจยั โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุม่ ตัวอย่าง 200 คน ซึง่ เป็ นกลุม่ ผูบ้ ริโภคที่เลือกซือ้ สินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ดําเนินการทดลองวัสดุปลูก ณ โรงเรือน
ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิว๊ ซ์ จํากัด
อุปกรณ์และวัสดุ
อุปกรณ์
1) Hot air oven
2) Combustion
3) Spectrometer
4) Flame photometer
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5) pH meter
6) Conductivity meter
7) เครือ่ งวัดอุณหภูมิ (เครือ่ งวัดอุณหภูมิ รุน่ SK-1110)
วัสดุ
1) เมล็ดพันธุก์ รีนโอ๊ค รอยัล ของบริษัทเจียไต๋ โปรดิว๊ ซ์ จํากัด
2) ขุยมะพร้าว (อายุ > 6 เดือน, %MC < 60)
3) ซังข้าวโพด (ขนาด 1-3.335 mm, %MC 15-20)
4) ต้นข้าวโพดสับ (ต้นข้าวโพดเลีย้ งสัตว์อายุ 90 วัน)
5) ชานอ้อยสับ (%MC < 60, ขนาดสับให้ได้ชิน้ เล็กๆ)
6) ปุ๋ ยอินทรีย ์ ซี.พี.หมอดิน (ผ่านการหมักสมบูรณ์ %MC 25-45%)
7) วัสดุเพาะกล้าพีทมอส ของบริษัท เจียไต๋ โปรดิว๊ ซ์ จํากัด (วัสดุเพาะปลูกที่ใช้เป็ นตัวเปรียบเทียบ)
วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (completely randomized design, CRD) กําหนดกรรมวิธี คือ ตํารับของ
วัสดุปลูกจํานวน 4 ตํารับ จํานวน 3 ซํา้ ดังนี ้
ตํารับควบคุม (วัสดุเพาะกล้าพีทมอสของบริษัท เจียไต๋ โปรดิว๊ ซ์)
ตํารับที่ 1 (ขุยมะพร้าว 9 ส่วน : ซังข้าวโพด 1 ส่วน : ชานอ้อย 5 ส่วน : ปุ๋ ยอินทรีย ์ ซี.พี.หมอดิน 1 ส่วน)
ตํารับที่ 2 (ขุยมะพร้าว 9 ส่วน : ซังข้าวโพด 1 ส่วน : ต้นข้าวโพดสับ 3 ส่วน : ปุ๋ ยอินทรีย ์ ซี.พี.หมอดิน 1 ส่วน)
ตํารับที่ 3 (ขุยมะพร้าว 13 ส่วน : ซังข้าวโพด 1 ส่วน : ต้นข้าวโพดสับ 2 ส่วน : ปุ๋ ยอินทรีย ์ ซี.พี.หมอดิน 1 ส่วน)
ตํารับที่ 4 (ชุดเปรียบเทียบ วัสดุเพาะกล้าพีทมอส ของบริษัท เจียไต๋ โปรดิว๊ ซ์ จํากัด)
จากนัน้ วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุปลูก ทัง้ 4 ตํารับ ดังนี ้
- สี
- ความนุม่
- ขนาด (%ฝุ่ นผง)
- เปอร์เซ็นต์การอุม้ นํา้
- ความหนาแน่น (g/cm3)
- เปอร์เซ็นต์ความโปร่งพรุน
จากนัน้ นําเมล็ดกรีนโอ๊ค ปลูกในวัสดุปลูกทัง้ 4 ตํารับ จํานวน 3 ซํา้ หลังจากนัน้ ปฏิบตั ิและดูแลรักษาพร้อมทัง้ ให้
นํา้ วันละ 2 ครัง้ คือ ช่วงเช้า และช่วงบ่าย และบันทึกข้อมูลดังนี ้
- เปอร์เ ซ็ น ต์ค วามงอก (%) เปอร์เ ซ็ น ต์ก ารงอกโดยตรวจนับ จํา นวนต้น อ่ อ นปกติ นับ ครั้ง แรก
(First count) ในวันที่ 7 หลังจาก เพาะเมล็ดและนับครัง้ สุดท้าย (Final count) ในวันที่ 16 หลังเพาะเมล็ดจากนัน้
คํานวณความงอกของเมล็ดพันธุเ์ ป็ นเปอร์เซ็นต์ตามสมการ (Equation 1):
การงอก (%) =

จํานวนต้นอ่อนปกติท่ีงอก × 100
จํานวนเมล็ดที่เพาะ
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- ความหนาแน่น (g/cm3) คํานวณตามสมการ (Equation 2):
𝑋𝑋

ความหนาแน่น = 𝑦𝑦
โดย X คือ นํา้ หนักของตัวอย่าง (g), Y คือ ปริมาตรของตัวอย่าง (มิลลิลติ ร)
- ความโปร่งพรุน คํานวณตามสมการ (Equation 3):
ความโปร่งพรุน =

((นํา้ หนักวัตถุดิบ + นํา้ ) − นํา้ หนักวัตถุดิบ )) × 100
ปริมาตรของตัวอย่าง

(2)

(3)

- การชั่งนํา้ หนักสดและหานํา้ หนักแห้ง (กรัม)
หาได้จากการชั่งนํา้ หนักของส่วนลําต้น ใบ และราก ของกล้าสลัดเมื่ออายุครบ 21 วันทําโดยตัดต้น
กล้าทัง้ หมดไปชั่งนํา้ หนักสดและหานํา้ หนักแห้งโดยทําการอบที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 24 ชั่วโมง
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การสํารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์เพื่อนํามาใช้กาํ หนดแนวทางในการพัฒนาวัสดุ
ปลูกธรรมชาติที่มีสว่ นผสมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากธรรมชาติ การศึกษาการตัดสินใจซือ้ วัสดุปลูกของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุ งเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 62.9 และเพศชายคิดเป็ น ร้อยละ 37.1 ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 44.6 มีอาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็ นร้อยละ 51.5 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนมากกว่า
40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 32.2 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 62.9 มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 63.9
ผลต่อการตัดสินใจซือ้ วัสดุปลูกในร้านค้าแบบโมเดิรน์ เทรดของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ราคา โปรโมชั่น/ของ
แถม โฆษณา สถานที่จดั จําหน่ายรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสินค้า สีสนั และสัญลักษณ์รบั รองคุณภาพมีผลต่อการตัดสินใจซือ้
วัสดุปลูกในร้านค้าแบบโมเดิรน์ เทรดของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครข้อมูลที่ได้นาํ มาใช้ในการวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในช่วงแรกก่อนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุปลูกธรรมชาติจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรสําหรับผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ (Strengths) คือ บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถดึงดูด
ความน่าสนใจในการเลือกซือ้ วัสดุปลูกเป็ นสินค้าผลิตจากวัสดุปลูกจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี จุดอ่อนหรือข้อ
เสียเปรียบ (Weaknesses) คือ ธุรกิจเพิ่งเริม่ ต้นทําตลาดวัสดุปลูกหรือดินปลูก อํานาจการต่อรองจากลูกค้าลดลงเนื่องจาก
ต้นทุนราคาสูง โอกาสที่จะดําเนินการได้ (Opportunities) คือ เทรนด์การรักสุขภาพเพิ่มมากขึน้ สถานการณ์โรคโควิ ด
(COVID-19) ทําให้คนอยูบ่ า้ นมากขึน้ ทดแทนการนําเข้าวัสดุปลูก Peat moss ที่มีราคาสูง อุปสรรค (Threats) คือ ผูบ้ ริโภค
ยังไม่ม่ ันใจในการซื อ้ สินค้าและการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูง ผลการศึกษาสูตรวัสดุปลูกที่ เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพืชอายุสนั้ โดยการทดสอบสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุปลูกจากธรรมชาติเพื่อใช้เป็ นวัสดุปลูกผัก
สลัดกรีนโอ๊ค วิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การงอกของผักสลัดจากการเพาะเมล็ดสลัดในวัสดุปลูกแตกต่างกันทัง้ 4 ชนิด พบว่าใน
สัปดาห์ที่ 1 ตํารับที่มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงที่สดุ (92.85%) คือ ตํารับที่ 4 เป็ นวัสดุปลูกพีทมอสเจียไต๋ และตํารับที่ 2 ได้
เปอร์เซ็นต์การงอกที่เท่ากันโดยเปอร์เซ็นต์การอุม้ นํา้ ที่มากจะส่งผลให้ผกั สลัดสามารถดูดซับธาตุอาหารได้มากกว่าวัสดุที่มี
เปอร์เซ็นต์การอุม้ นํา้ น้อย เพราะส่งผลในเกิดการระบายนํา้ มากการดูดซับธาตุอาหารจึงมีนอ้ ยพืชจะเกิดการเจริญเติบโตทีต่ ่าํ
ที่สดุ สอดคล้องกับรายงานของ อภิรกั ษ์ (2540) กล่าวว่ากากอ้อยเป็ นวัสดุที่ดดู ยึดนํา้ ไว้ได้ต่าํ และเกิดการระเหยของนํา้ ได้เร็ว
เนื่องจากมีช่องว่างขนาดใหญ่ทาํ ให้พืชอุม้ นํา้ ได้นอ้ ยจํานวนมากพืชปลูกจึงแสดงอาการขาดนํา้ ได้เร็วกว่าวัสดุปลูกอื่ นๆ
จํานวนใบจาก (Fig.1) จะเห็นได้วา่ เมื่อต้นกล้าผักสลัดอายุ 21วัน พีทมอสเจียไต๋ มีจาํ นวน 6 ใบ ตํารับที่ 2 มีจาํ นวนใบ 6 ใบ
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สี ตํารับที่ 3 มีจาํ นวนใบ 6 ใบ และตํารับที่ 1 จํานวน 5 ใบเป็ นตํารับที่ให้จาํ นวนใบที่นอ้ ยสุด ด้านของสีใบทัง้ 4 ตํารับมีสขี อง
ใบเขียวเหลืองใกล้เคียงกัน จากการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางเคมี (Table 2) ตํารับที่ 1 มีธาตุในโตรเจน (N) น้อยที่สดุ ไนโตรเจน
(N) ช่วยให้พืชมีสีเขียวเร่งการเจริญเติบโตทางใบและลําต้น กระตุน้ ให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง หากพืชได้รบั ไนโตรเจนมาก
ตั้ง แต่ ร ะยะแรกนั้น ส่ว นเหนื อ ดิ น จะเจริ ญ เร็ ว ไนโตรเจนที่ อ ยู่ใบประมาณ 70 เปอร์เ ซ็ น ต์จ ะอยู่ในคลอโรพลาสต์เป็ น
องค์ประกอบของโปรตีนซึ่งมีหน้าที่สาํ คัญมากในเซลล์ เป็ นธาตุที่สาํ คัญและจําเป็ นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของพืชและ
คลอโรฟิ ลล์เป็ นส่วนที่ทาํ ให้พืชมีสเี ขียวและมีความสําคัญในการสังเคราะห์แสง (ยงยุทธ, 2543)
การทดสอบคุณสมบัตทิ างกายภาพของวัสดุปลูก (Physical properties)
Table 1 Physical properties of 4 growing media mixture
Physical properties
Treatment
Size
Water Holding Density
color softness
% Porosity
(% of dust) Capacity
(g/cm3)
1
2
2
24.28
82.87
0.46
22.32
2
2
2
24.96
83.62
0.43
26.13
3
2
2
22.48
83.71
0.43
24.09
4
1
1
28.90
85.79
0.49
28.52
Note: Color (1 = black, 2 = dark brown, 3 = brown) softness (1 = high, 2 = moderate, 3 = low)
การทดสอบคุณสมบัตทิ างเคมี (Chemical properties)
Table 2 Chemical properties of 4 growing media mixture
Chemical properties
Treatment
MC (%) Total N (%) P2O5 (%)
K2O (%) OM (%)
2
4
1
1
57.54
0.29
0.14
0.48 3
19.40 2
2
56.67 3
0.33 2
0.13 2
0.57 1
18.85 4
3
54.12 4
0.35 1
0.12 3
0.52 2
19.15 3
4
80.00 1
0.31 3
0.07 4
0.14 4
23.63 1
Note: Numbers show the scores in order from highest to lowest

pH
7.12 3
7.30 1
7.28 2
6.76 4

EC
1.14 3
1.39 1
1.27 2
0.27 4

Table 3 Germination percentage and leave number of Green Oak seedling in 4 growing media mixture
Germination (%)
Treatment
Week 1
Week 2
Leave number
c
c
1
78.57
78.57
5b
2
92.85a
92.85b
6a
3
89.28b
89.28b
6a
4
92.85a
96.42a
6a
* Means in the same column followed by different superscripts are significantly different (p < 0.05)
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พบว่ า นํ้า หนัก สดของรากมี ความแตกต่ างทางสถิ ติ อ ย่างมี นัย สําคัญ โดยตํา รับ ที่ 4 วัส ดุพี ท มอสเจี ยไต๋ชุด
เปรียบเทียบให้นาํ้ หนักสดรากมากที่สดุ (0.44 กรัม) จาก (Table 2) พบว่าวัสดุพีทมอสมีปริมาณอินทรียว์ ตั ถุมากที่สดุ ซึ่งมี
บทบาทสําคัญต่อโครงสร้างดิน มีจลุ นิ ทรียข์ นาดเล็กเป็ นส่วนเสริมสารอาหารในดินแก่พืชรองลงมาคือตํารับที่ 2 (0.39 กรัม)
ตํารับที่ 3 (0.29 กรัม) ตํารับที่ 1 (0.19 กรัม) ตามลําดับ ดังแสดงใน (Table 4) พบว่านํา้ หนักสดใบและลําต้นสอดคล้องกับ
นํา้ หนักสดของราก โดยตํารับที่ 4 วัสดุพีทมอสเจียไต๋ชดุ เปรียบเทียบให้นาํ้ หนักสดใบและลําต้นใบมากที่สดุ (3.07 กรัม)
นํา้ หนักแห้งรากและนํา้ หนักแห้งของใบและลําต้น พบว่าตํารับที่ 2 ตํารับที่ 3 และตํารับที่ 4 ไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติอย่างมีนยั สําคัญยิ่ง ตํารับที่ 1 ขุยมะพร้าว 9 ส่วน : ซังข้าวโพด1 ส่วน : ชานอ้อย 5 ส่วน : ปุ๋ ยอินทรีย ์ ซี.พี.หมอดิน 1
ส่วน ให้นาํ้ หนักสดของราก (0.01 กรัม)ให้นาํ้ หนักสดของรากน้อยที่สดุ จากส่วนผสมพบว่า ตํารับที่ 1 มีสว่ นผสมชานอ้อย 5
ส่วนซึง่ มากกว่าตํารับทดลองอื่นและจาก (Table 1) ตํารับที่ 1 ความโปร่งพรุนน้อยทําให้มีช่องว่างอากาศในวัสดุนอ้ ยเป็ นผล
ทําให้รากพืชดูดซับธาตุอาการได้นอ้ ย ไนโตรเจนรวม มีคา่ น้อย (Table 2) ทําให้การเจริญเติบโตของพืชในช่วงเพาะกล้า พืชที่
ได้รบั ไนโตรเจน (N) ไม่เพียงพอพืชเมื่อขาดไนโตรเจน (N) จะแคระแกร็น โตช้า (Fig.1)

Fig. 1 Green Oak seedling at 21 days in 4 growing media mixture
Table 4 Fresh and Dry weight of root and plant of Green Oak seedling at 21 days in 4 growing media mixture
Treatment Fresh weight root (g) Fresh weight plant (g) Dry weight root (g) Dry weight plant (g)
1
0.19 c
0.74 c
0.01 b
0.06 b
2
0.39 a
3.04 a
0.02 a
0.2 a
3
0.29 b
2.71 b
0.02 a
0.19 a
4
0.44 a
3.07 a
0.02 a
0.21 a
* Means in the same column followed by different superscripts are significantly different (p < 0.05)
การศึกษาผลของวัสดุต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าสลัดที่ปลูกในวัสดุกรีนโอ๊ค ในวัสดุปลูกชนิดต่างๆ โดยใช้
วัสดุปลูกพีทมอสของบริษัทเจียไต๋โปรดิว๊ ซ์ จํากัด ชุดเปรียบเทียบ พบว่าต้นกล้าตํารับที่ 2 ให้ผลใกล้เคียงกับวัสดุปลูกพี
ทมอสมากในด้านคุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัตทิ างเคมี รองลงมาคือตํารับที่ 3 เนื่องจากตํารับที่ 2 และตํารับที่ 3
มีส่วนผสมของต้นข้าวโพดสับจะช่วยดูดใช้ธาตุอาหารพืชเพิ่ม สูงขึน้ และทําให้เนือ้ วัสดุปลูกละเอียดร่วนซุ่ยเกิ ด การ
แลกเปลี่ยนอากาศระหว่างรากพืชกับช่องว่างรอบๆ วัสดุปลูกคล้ายพีทมอสที่มีเนือ้ สัมผัสละเอียดให้คณ
ุ สมบัติกกั เก็บนํา้
และธาตุอ าหารเพื่ อ เป็ น ประโยชน์ต่อพื ช ส่วนตํารับ ที่ 1 ให้ผ ลที่ เ จริญ เติ บ โตต้น กล้าที่ ต่ าํ ที่ สุด เนื่ อ งจากตํา รับที่ 1 มี
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องค์ประกอบของชานอ้อยมีขนาดเนือ้ วัสดุหยาบทําให้เมล็ดมีความสามารถในการแทงยอดอ่อนขึน้ มาลดลงและสอดคล้อง
กับเปอร์เซ็นต์การอุม้ นํา้ ที่นอ้ ยกว่าตํารับทดลองอื่นๆ ส่งผลในเกิดการระบายนํา้ มากการดูดซับธาตุอาหารจึงมีนอ้ ยพืชจะ
เกิดการเจริญเติบโตที่ต่าํ ที่สดุ ดังแสดงใน (Table 1) และเนื่องด้วยผักสลัดเป็ นพืชใบกว้างต้องการนํา้ มากจึงแสดงอาการ
ขาดนํา้ ได้เร็วกว่าวัสดุอื่นๆ (Fig.1) ส่วนวัสดุปลูกอื่นๆ มีสว่ นผสมของขุยมะพร้าว ซังข้าวโพด ต้นข้าวโพดสับ ปุ๋ ยอินทรีย ์ ซี.
พี.หมอดิน ทําให้มีการเจริญเติบโตได้ดี ดังนัน้ วัสดุปลูกที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช คือตํารับที่ 2 และตํารับที่ 3 ทัง้ นี ้
การคัดเลือกวัสดุปลูกที่เหมาะสมที่สดุ จากเปอร์เซ็นต์การงอก พบว่าในสัปดาห์ที่ 1 ตํารับที่ 2 ให้ตน้ กล้าที่มีเปอร์เซ็นต์การ
งอกสูง (92.85%) เท่ากับวัสดุปลูกพีทมอสเจียไต๋ ดังนัน้ จึงใช้ ตํารับที่ 2 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วสั ดุปลูกจากส่วนผสม
จากธรรมชาติตอ่ ไป
สรุ ป

จากการศึกษากลุม่ ตัวอย่าง 200 คน พบว่าราคา โปรโมชั่น/ของแถม โฆษณา สถานที่จดั จําหน่ายรู ปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ตราสินค้า สีสนั และสัญลักษณ์รบั รองคุณภาพมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ วัสดุปลูก จากการศึกษาวัสดุปลูก 4 ตํารับ
พัฒนาวัสดุปลูกธรรมชาติโดยนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็ นวัสดุปลูกสําหรับพืชผักสวนครัว พบว่าตํารับที่
เหมาะสมในการเพาะปลูกพืชสําหรับผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่สดุ ในการเพาะปลูกคือ ตํารับที่ 2 (ขุยมะพร้าว 9
ส่วน : ซังข้าวโพด 1 ส่วน : ต้นข้าวโพดสับ 3 ส่วน : ปุ๋ ยอินทรีย ์ ซี.พี.หมอดิน 1 ส่วน) สามารถทําให้พืชดูดซับธาตุอาหาร
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและให้เปอร์เซ็นต์ความงอกสูง (92.85%) ใกล้เคียงกับวัสดุเพาะกล้าของบริษัทเจียไต๋
โปรดิว๊ ซ์ จํากัด ซึง่ เป็ นชุดเปรียบเทียบในการศึกษาทดลองในครัง้ นี ้
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ผลของการเตรียมมะเขือเทศต่อคุ ณภาพเพียวเร่ ม ะเขื อเทศและแนวทางการใช้ ในการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
Effects of pretreatment methods of tomato qualities of tomato puree and application guidelines
for bakery product development
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของวิธีการเตรียมวัตถุดิบมะเขือเทศต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีของ
เพี ย วเร่ม ะเขื อ เทศ เพื่ อ ใช้ใ นการผลิต เป็ น ผลิต ภัณ ฑ์เ ค้ก เสริม เพี ย วเร่ม ะเขื อ เทศที่ มี คุณ ภาพดี และเพิ่ ม คุณ ค่า ทาง
โภชนาการให้ผบู้ ริโภค ในงานวิจัยนีแ้ บ่งการเตรียมมะเขือเทศเป็ น 2 วิธี ได้แก่ มะเขือเทศที่ผ่านการลวกที่อุณหภูมิ 95
องศาเซลเซียล เป็ นเวลา 8 นาที และมะเขือเทศที่ไม่ผา่ นการลวก จากนัน้ นําไปผ่านกระบวนการผลิตเป็ นเพียวเร่ ด้วยการ
ปั่ นบดที่ความเร็วรอบ 7500 rpm เป็ นเวลา 5 นาที ผลทดลองแสดงว่าปริมาณไลโคปี น และเบต้าแคโรทีนมีคา่ เฉลี่ยสูงสุด
ในเพียวเร่มะเขือเทศที่ไม่ผ่านการลวก โดยมีค่าเฉลี่ยปริมาณไลโคปี น และเบต้าแคโรทีนอยู่ที่ 13158.34 ไมโครกรัม/100
กรัม และ 3311.53 ไมโครกรัม/100 กรัม จากการสํารวจผูบ้ ริโภคทางออนไลน์จาํ นวน 107 ราย พบว่าผูบ้ ริโภคสนใจการ
เสริมเพียวเร่มะเขือเทศในเค้กเนย มัฟฟิ น เค้กชิฟฟ่ อน และเค้กฟองนํา้ 45.8% 22.5% 22.4% และ 9.30% ตามลําดับ
คําสําคัญ: เบเกอรี,่ เบต้าแคโรทีน, ไลโคปี น, เพียวเร่มะเขือเทศ
Abstract
This research aimed to study the effects of preparation methods of tomatoes on physical and chemical
qualities of tomato puree, which was used to produce the product of tomato puree cake with good qualities and
increased nutritional values for consumers. In this research, tomato pretreatments were divided into 2 methods;
tomatoes that were blanched at 95ºC for 8 minutes and tomatoes that were not blanched. Ground at 7500 rpm
for 5 minutes. The results showed that the average contents of lycopene and beta-carotene were highest in the
unblanched tomato puree, with average lycopene and beta-carotene content at 13158.34 µg/100g and 3311.53
µg/100g, respectively, which were significantly higher than those with blanching. From the online survey of 107
consumers, it was found that consumers were interested adding tomato puree in butter cake, muffin, chiffon
cake, and sponge cake with 45.80%, 22.45%, 22.45% and 9.30%, respectively.
Keywords: Bakery, Beta-carotene, Lycopene, Tomato puree
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คํานํา
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักวิจัยมุ่งเป้าไปที่การจัดการกับโรคที่เกี่ ยวข้องกับอาหารผ่านการส่งเสริมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารอุดมด้วยโปรตีนวิตามินแร่ธาตุ และใยอาหารสูงจากวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษากระบวนการเตรียมเพียวเร่มะเขือเทศ เพื่อนําไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเพียวเร่มะเขือเทศที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการต่อไป
มะเขื อ เทศ (ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์: Lycopersicon esculentum Mill.) เป็ น พื ช ชนิ ดหนึ่งที่ อุดมไป ด้ว ยคุณ ค่าทาง
อาหาร ผลมะเขือเทศมีสารที่สาํ คัญ ที่ชื่อว่า Lycopene ซึง่ เป็ นสารสีแดงและ Beta-carotene (วุฒิศกั ดิ,์ 2548)
ไลโคปี น เป็ นตัวช่วยป้องกันความเสียหายของไขมัน โปรตีน และดีเอ็นเอ ที่เกิ ดจากกระบวนการ Oxidative
stress โดยสามารถทําปฏิกิริยากับออกซิเจน (จากปฏิกิริยา reactive ของออกซิเจน) แสดงให้เห็น ได้ว่า ไลโคปี นจะมี
คุณสมบัติในการต้านอนุมลู อิสระที่มีประสิทธิภาพ และมีงานวิจยั กล่าวว่าไลโคปี นมีศกั ยภาพ และมีความจําเพาะในการ
ต้านการเพิ่มจํานวนของเซลล์มะเร็ง (Levy et al., 1995) ถ้าได้รบั ไลโคปี นในปริมาณสูงจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงใน
การเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและต่อมลูกหมากได้อีกด้วย (Tsubono et al., 1999)
เค้กเป็ นหนึง่ ในเบเกอรีท่ ี่เป็ นที่ชื่นชอบและเป็ นที่นิยมมากที่สดุ สําหรับผูบ้ ริโภคทั่วโลก เค้กแต่ละชนิดมีคณ
ุ สมบัติ
ต่างๆ คุณภาพของเค้กที่ดีขนึ ้ อยูก่ บั การใช้สว่ นผสม หรือวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพดี มีวิธีการผสมและการอบที่ถกู ต้อง เค้กมักมี
สารประเภทคาร์โบไฮเดรต และ ไขมันเป็ นหลัก เพื่อเสริมคุณค่าทางโภชนาการ ในงานวิจยั นีจ้ ึงได้มีความสนใจนํามะเขือ
เทศมาใช้ในการเสริมคุณค่าทางโภชนาการในผลิตภัณฑ์ขนมอบ เพื่อมุ่งหวังให้ได้เค้กที่มีคุณภาพและเพิ่มคุณค่าทาง
โภชนาการให้ผบู้ ริโภคได้รบั ประทานสิง่ ที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ ทัง้ ยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ขนมอบ และยังได้
ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ เป็ นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภคและเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตร
เพียวเร่ (Puree) คือ เนือ้ ผัก ผลไม้ หรือ ธัญพืช นํามาบดให้ละเอียดและกรอง หรือลดขนาดด้วยวิธีทางกลศาสตร์
อื่นๆ จนได้เนือ้ ของวัตถุดิบที่เข้มข้น โดยวิธีการทําเพียวเร่เริ่มจากการคัดเลือกวัตถุดิบนําวัตถุดิบล้างทําความสะอาดปั่ น
ผสมเป็ นเนือ้ เดียวกัน (Yap et al., 2017)
อุปกรณ์และวิธีการ
1. การเตรียมวัตถุดบิ มะเขือเทศ
มะเขือมะพันธุร์ าชินีซือ้ จากห้างสรรพสินค้า Makro คัดเลือกขนาดผลที่มีขนาด 28–32 มิลลิเมตรด้วยเวอร์เนียคา
ลิ ป เปอร์ และมี สี อ ยู่ ใ นช่ ว ง 10R 4/10 – 10R 4/12 โดยเที ย บกั บ Munsell Book of Color Matte Edition ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จากนัน้ ล้างทําความสะอาด และสะเด็ดนํา้ นําไปทําการผ่าครึง่ นํามะเขือเทศมาแบ่งออกเป็ น 2 ชุด ชุดที่ 1
ทําการลวกมะเขือเทศที่อณ
ุ หภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 8 นาที เพื่อยับยัง้ การทํางานของเอนไซม์ (Gheysena et al.,
2019) ชุดที่ 2 ใช้เป็ นผลสดที่ทาํ การผ่าครึง่ แล้วเตรียมนําไปทําเพียวเร่ จากนัน้ แช่นาํ้ เย็นเป็ นเวลา 3 นาที
2. การเตรียมเพียวเร่มะเขือเทศ
นํามะเขือเทศที่ผ่านกระบวนการเตรียมทัง้ 2 แบบ มาปั่ นบดที่ความเร็วรอบ 7,500 rpm เป็ นเวลา 5 นาที ด้วย
เครื่องปั่ นบด รุ น่ EM-44A ยี่หอ้ SHARP ประเทศไทย จนเป็ นเพียวเร่มะเขือเทศจากนัน้ เก็บเพียวเร่มะเขือเทศไว้ในช่องแช่
แข็งเพื่อเตรียมวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางกายภาพ ทางเคมี
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3. การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของเพียวเร่มะเขือเทศ
3.1 การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางกายภาพ
3.1.1 การวัดค่าร้อยละ Brix
ใส่เพียวเร่มะเขือเทศหยดลงบนปริซึมของเครื่องวัด ºBrix (รุ ่น Master-M ยี่หอ้ ATAGOประเทศญี่ ปน)
ุ่
1–2 หยด จากนัน้ ปิ ดแผ่นปิ ดใส สังเกตตัวอย่างต้องกระจายเต็มพืน้ ที่อย่างสมํ่าเสมอ ส่องดูสเกลทางช่องสําหรับดู อ่านสเกล
ตรงบริเวณรอย ต่อของแถบทึบและแถบสว่างเช็ดตัวอย่างออกจากปริซึมด้วยกระดาษทิชชูชุบนํา้ หมาดๆ จนสะอาด วัดค่า
ทัง้ หมด 5 ซํา้ แล้วหาค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.1.2 วัดค่าสี L* a* b*
นําเพียวเร่มะเขือเทศใส่ในคิวเวตแก้วทรงกระบอกปริมาณ ¾ ของคิวเวต นําคิวเวตที่มีตวั อย่างไปวาง
ที่Reflectance ของเครื่องวัดค่าสี (รุ น่ Hunter lab ยี่หอ้ Ultra scan PRO ประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยให้สว่ นใสของคิวเว
ตอยู่ตรงช่องวัดค่าสี ปิ ดฝาครอบคิวเวต เพื่อไม่ให้แสงภายนอกมีผลต่อสีของตัวอย่าง เครื่องจะทําการวิเคราะห์ค่าสีของ
ตัวอย่างให้อตั โนมัติ วัดค่าทัง้ หมด 5 ซํา้ แล้วหาค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.1.3 วัดค่าความข้นหนืด
เทเพียวเร่มะเขือเทศลงในช่องเก็บของเหลวบนเครื่องวัดความข้นหนืด (Bostwick Consistometer
ยี่หอ้ CSC Scientific ประเทศสหรัฐอเมริกา) จนของเหลวเต็มช่องใส่ตวั อย่างตรงบริเวณที่มีสะพานประตูลอ็ คกัน้ ไว้ ทิง้ ไว้
จนกว่าของเหลวที่อยูใ่ นช่องเก็บนิ่งดีแล้ว เริม่ เปิ ดล็อกสะพานประตูเพื่อให้ของเหลวค่อยๆไหล แบบแผ่กระจายไปตามทาง
ของรางเท โดยให้จบั เวลาในการไหลกับระยะทางในการไหล ในเวลา 30 วินาทีที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง โดยอ่านค่าจากระยะของ
ของเหลวตัวอย่างไหลไปได้กี่เซ็นติเมตร วัดค่าทัง้ หมด 5 ซํา้ แล้วหาค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.2 การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางเคมี
วิเคราะห์ปริมาณไลโคปี นและเบต้าแคโรทีนในตัวอย่างเพียวเร่มะเขือเทศตามวิธีของ Anthon and Barrett
(2007) โดยนําเพียวเร่มะเขือเทศชั่งให้ได้นาํ้ หนัก 0.6 กรัม เติม Hexane (ยี่หอ้ Qrec ประเทศ สวิตเซอแลนด์) : Acetone
(ยี่ ห ้อ Merck ประเทศ เยอรมัน นี ) : Ethanol (ยี่ ห ้อ Merck ประเทศ เยอรมัน นี ) (HAE) อัต ราส่ว น 2:1:1 ปริม าตร 15
มิลลิลิตร จากนัน้ นําไปปั่ นด้วยเครื่อง Homogenizer รุ น่ SS3 ยี่หอ้ STUART ประเทศญี่ปนุ่ ที่ 500 REV/MIN เป็ นเวลา 5
นาที จากนัน้ ปิ ดฝาทิง้ ไว้ 15 นาที แล้วเติมนํา้ กลั่น 15 มิลลิลิตร และปิ ดฝาทิง้ ไว้อีก 15 นาที ทําการดูดสารละลายด้านบน
ออกมาเพื่อวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 444 และ 503 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง Spectrophotometer (รุ น่
160 A ยี่หอ้ SHIMADZU ประเทศญี่ ปน)
ุ่ โดยใช้ HAE เป็ นตัวเปรียบเทียบ คํานวณหาปริมาณไลโคปี นและเบต้าแคโรที
นตามสมการ (Equation 1 และ 2)
ปริมาณไลโคปี น (ไมโคกรัม/100กรัม) = (6.95 × Abs. 503) – (1.59 × Abs.444) × 295.35 × (V/ W) × 100
(1)
ปริมาณเบต้าแคโรทีน(ไมโคกรัม/100กรัม) = (9.38 × Abs. 444) – (6.70 × Abs.503) × 295.35 × (V/ W) × 100 (2)
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Abs.503 คือ
Abs.444 คือ
V คือ
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ค่าการดูดกลืนคลืน่ แสงที่ความยาวคลืน่ 503 นาโนเมตร
ค่าการดูดกลืนคลืน่ แสงที่ความยาวคลืน่ 444 นาโนเมตร
ปริมาตรสารละลาย HAE (มิลลิลติ ร)
นํา้ หนักตัวอย่าง (มิลลิลติ ร)

4. การสาํ รวจตลาดเบเกอร์รที่ มี่ ีการเสริมเพียวเร่มะเขือเทศแบบออนไลน์
ในการศึก ษาตลาดเกี่ ยวกับ การศึก ษาผลิต ภัณ ฑ์เ บเกอรี่ท่ ัว โลกโดยการสํา รวจผ่า น GNPD – Global New
Products Database www.GNPD.com ใช้ค ํา ค้น หา tomato puree ใน Category Food Bakery ใน วัน ที่ 4 ธั น วาคม
พ.ศ. 2564
5. การสาํ รวจผูบ้ ริโภค
5.1 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
ทําการสนทนากลุม่ แบบออนไลน์โดยใช้ Application Line จํานวน 8 คน คําถามที่ใช้ดาํ เนินการสนทนาจะ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ความถี่ในการบริโภค ช่วงเวลาการในบริโภค และแนวทางใน
การพัฒนาหรือความต้องการขอผูบ้ ริโภคที่อยากจะให้เกิดขึน้ ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
5.2 การใช้ Google Form
ทําการสํารวจความต้องการผูบ้ ริโภคผ่าน Google Form จํานวน 107 คน โดยสอบถามเกี่ยวกับ อายุ เพศ
อาชีพ ชนิดของเค้กที่ผบู้ ริโภคนิยมรับประทาน และความสนใจของผูบ้ ริโภคต่อผลิตภัณฑ์เค้กที่มีการเสริมเพียวเร่มะเขือ
เทศ
6. เครือ่ งมือวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ใช้วิ เ คราะห์ค่าทางสถิ ติด ้วยโปรแกรม SPSS Static Version 19 โดยใช้แ ผนการทดลองแบบ T-test ด้วยวิธี
Paired Samples t-test ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ (p < 0.05) ในคอมพิวเตอร์ Lenovo IdeaPad 3
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. ผลของสภาวะในการเตรียมมะเขือเทศต่อคุณภาพของเพียวเร่มะเขือเทศ
จากการศึกษาสภาวะในการเตรียมเพียวเร่มะเขือเทศ 2 แบบ ได้ผลคุณภาพดังนี ้
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Table 1 Physical values of blanched and non-blanched tomato puree.
Pretreatment
%Brix
Consistency
L*
a*
b*
(cm) in 30 min
Blanch 95 ºC,8 min. 6.02 ± 0.45b 9.40 ± 0.34a 46.04 ± 0.16b 26.22 ±0.24b
25.87±0.33b
Non-blanch
7.24 ± 0.89a 7.08 ± 0.19b 47.26 ± 0.91a 28.28 ± 0.38a
32.51±3.66a
*Means±SD the same column followed by different superscripts are significantly different (p < 0.05)
จากผลการทดลอง พบว่าค่าร้อยละ Brix ค่าความข้นหนืด และค่าสี L* a* และ b* ของเพียวเร่มะเขือเทศที่ผา่ น
การเตรียมทัง้ สองวิธีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) เพียวเร่มะเขือเทศที่ผา่ นการลวกมีคา่ ร้อยละ
Brix และค่าสี L*a*และ b* ตํ่ากว่าเพียวเร่มะเขือเทศที่ไม่ผา่ นการลวก เนื่องจากปริมาณนํา้ ที่หลงเหลือหลังจากการเตรียม
ตัวอย่างส่งผลให้นาํ้ ไปเจือจางความหวานและค่าสีจะเห็นได้ว่า L* a* และ b* ของเพียวเร่มะเขือเทศที่ผ่านการลวกมีคา่
น้อยกว่าเพียวเร่มะเขือเทศที่ไม่ผา่ นการลวกเนื่องจากรงควัตถุที่ให้สแี ดงจากไลโคปี นและสีเหลืองจากแบต้าแคโรทีนอาจมี
การสูญเสียไปในระหว่างการเตรียมที่สง่ ผลต่อค่าสีของเพียวเร่มะเขือเทศที่ผ่านการลวกที่อณ
ุ หภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 8 นาที เช่นเดียวกับรายงานของ Rachel and Kabelka (2009) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าสีและปริมาณแบต้า
แคโรทีนในเนือ้ ฟั กทองแต่ละสารพันธุ์ พบว่าค่าสี L* มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับแคโรทีนอยด์ ในขณะที่ค่าสี
a* มี ค วามสัม พัน ธ์ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ carotenoids จากรายงานการวิ จัย ชี ้ ให้เ ห็ น ว่า ค่า สี a* มี ค วามสัม พัน ธ์กับ
carotenoids เนื่องจาก carotenoids เป็ นรงควัตถุ สีเหลือง สีสม้ และสี แดง ในส่วนของความข้นหนืด พบว่า ระยะทางใน
การไหลภายในเวลา 30 วินาที ของเพียวเร่มะเขือเทศที่ผ่านการลวกมีค่ามากกว่าเพียวเรร่มะเขือเทศที่ไม่ผ่านการลวก
แสดงว่าความหนืดของเพียวเร่มะเขือเทศที่ผ่านการลวก ค่าความข้นหนืดตํ่ากว่าเพียวเร่ที่ไม่ผ่านการลวก เนื่องจากอาจมี
การหลงเหลือของนํา้ ในขัน้ ตอนการลวก
Table 2 Chemical values of blanched and non-blanched tomato puree.
Pretreatment
pH
Lycopene (µg/100g) Beta-carotene (µg/100g)
Blanch 95 ºC,8 min.
4.25 ± 0.00a
11670.09 ± 114.17b
2777.77 ± 126.68b
Non-blanch
4.22 ± 0.00b
13158.34 ± 94.06a
3311.53 ± 104.95a
*Means±SD, the same column followed by different superscripts are significantly different (p < 0.05)
จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าค่าความเป็ นกรด-ด่าง และปริมาณไลโคปี น และเบต้าแคโรทีน มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) เพียวเร่มะเขือเทศที่ผ่านการลวกมีค่าความเป็ นกรด-ด่างที่สงู กว่าเพียวเร่มะเขือ
เทศที่ไม่ผา่ นการลวก เนื่องจากการหลงเหลือของนํา้ ในการเตรียมซึง่ นํา้ ที่มีสภาพเป็ นด่างเล็กน้อย (pH 7–8) ส่งผลให้เพียว
เร่มะเขือเทศที่ผา่ นการลวกมีคา่ ความเป็ นกรด-ด่างที่สงู ขึน้ ตามไปด้วย ในส่วนของไลโคปี น และ เบต้าแคโรทีน พบว่าเพียว
เร่มะเขือเทศที่ผา่ นการลวกมีปริมาณของไลโคปี นและเบต้าแคโรทีนน้อยกว่าเพียวเร่มะเขือเทศที่ไม่ผา่ นการลวก เนื่องจาก
เกิดการสูญเสียและการสลายในขัน้ ตอนการเตรียม ซึ่งการใช้ความร้อนเป็ นสาเหตุของการสลายตัวของไลโคปี นและเบต้า
แคโรทีน โดยความร้อนจะไปเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปฏิกิริยาไอโซเมอไรเซชัน ทําให้มะเขือเทศที่ผ่านการลวกมี
ปริมาณไลโคปี น และเบต้าแคโรทีนน้อยกว่ามะเขือเทศที่ไม่ผ่านการลวก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Marijan (2007) ที่
ศึกษาผลของผลิตภัณฑ์มะเขือเทศอบแห้ง พบว่าการใช้ความร้อนสูงเป็ นสาเหตุของการสลายตัวของไลโคปี น และเบต้าแค
โรทีน โดยความร้อนจะเร่งปฏิกิรยิ าไอโซเมอไรซ์ชนั (Isomerization)
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2. การสาํ รวจตลาดผลิตภัณฑ์เบเกอร์รที่ มี่ ีการเสริมเพียวเร่มะเขือเทศจากฐานข้อมูล GNPD
ในการศึกษาตลาดเกี่ยวกับการศึกษาผลิตภัณฑ์เบเกอรีท่ ่วั โลกโดยการสํารวจผ่าน GNPD – Global New Products Database (www.GNPD.com) ใช้คาํ ค้นหา tomato puree ใน Category Food Bakery ระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
นับจากเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2560 พบว่าได้มีผลิตภัณฑ์เบเกอรีท่ ี่มีสว่ นผสมของเพียวเร่มะเขือเทศที่วางจําหน่ายทั่ว
โลก 47 ผลิตภัณฑ์ โดยประเทศที่ได้รบั ความนิยม ได้แก่ ยุโรป เอเชียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ และ ลาตินอเมริกา ตามลําดับ
และใน 1 ปี ที่ผ่านมาได้มีผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีส่วนผสมของเพียวเร่มะเขือเทศจํานวน 15 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Bread 5
ผลิตภัณฑ์ Biscuits/Crackers 7 ผลิตภัณฑ์ Baking Ingredients & Mixes 3 ผลิตภัณฑ์ ซึง่ จากการสํารวจนีพ้ บว่ายังไม่
มีผลิตภัณฑ์เค้กเสริมเพียวเร่มะเขือเทศ
3. การสาํ รวจความต้องการของผูบ้ ริโภค
3.1 การสนทนากลุ่ม (Focus group)
จากการศึกษาตัวแทนกลุม่ ผูบ้ ริโภคพบว่า เหตุผลการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรีม่ ี 2 กลุม่ หลัก คือ 1. ผูท้ ี่ใช้
ชีวิตเร่งรีบไม่มีเวลาในการรับประทานอาหารจานหลัก ความถี่ในการบริโภค 2–3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ 2. ผูท้ ี่ชื่นชอบการบริโภค
ของหวานหรือผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อยู่แล้ว จากการเก็บข้อมูลผูบ้ ริโภคมักรับประทานหลังรับประทานอาหารจานหลักเสร็จ
หรือรับประทานเป็ นของว่าง เช่น คัพเค้ก ชิฟฟ่ อนเค้ก บัตเตอร์เค้ก เค้กกล้วยหอม และ ขนมปั งปอนด์ ความถี่ในการบริโภค
จะอยู่ที่ 4–5 ครัง้ ต่อสัปดาห์ และยังพบว่าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ผูบ้ ริโภคต้องให้ลดพลังงานเพื่อให้สามารถ
รับประทานได้มากขึน้ ทัง้ นีผ้ บู้ ริโภคยังต้องการให้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ เช่น สารอาหาร กากใย และวิตามิน เพิ่มด้วย
3.2 การใช้ Google Form
ผลการสํารวจความสนใจเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่จะมีการเสริมเพียวเร่มะเขือเทศ และชนิดเค้กที่
ผูบ้ ริโภคสนใจจํานวน 107 คน ได้ผลจากการศึกษาพบว่า ประชากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น
ร้อยละ 69.4 เพศชายคิดเป็ นร้อยละ 30.6 โดยที่ผตู้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 26–30 ปี รองลงมาคือ 20–25 ปี และ
31–35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.2, 19.3 และ15.6 ตามลําดับ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตรี/ปวส. รองลงมาคือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี และระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 82.6, 12.8 และ 4.6
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนคิดเป็ นร้อยละ 78.7 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และ
อาชีพข้าราชการ โดยคิดเป็ นร้อยละ 78.7,8.3 และ 6.5 ตามลําดับ จาการทําการแบบสอบถามผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่นิยมบริโภคเค้กเนย/บัตเตอร์เค้ก รองลงมาคือชิฟฟ่ อนเค้ก สปั นจ์เค้ก/เค้กฟองนํา้ และมัฟฟิ นเค้ก โดยคิดเป็ นร้อยละ
47.7, 29.0, 17.8 และ 5.5 ตามลําดับ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจผลิตภัณฑ์เค้กที่มีการเสริมมะเขือเทศเพื่อเพิม่
คุณค่าทางโภชนาการ คิดเป็ นร้อยละอยู่ที่ 74.5 และไม่สนใจอยู่ที่ 25.5 และจาการสํารวจ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ต้องการให้เสริมเพียวเร่มะเขือเทศในเค้กเนย/บัตเตอร์เค้กมากที่สดุ รองลงมาคือชิฟฟ่ อนเค้ก มัฟฟิ นเค้ก และ สปั นจ์เค้ก
/เค้กฟองนํา้ โดยคิดเป็ นร้อยละ 45.8, 22.4, 22.5 และ 9.3 ตามลําดับ
สรุ ป
เมื่อสํารวจความต้องการของผูบ้ ริโภคจากการทําการสนทนากลุม่ พบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ตอ้ งการให้ผลิตภัณฑ์เบ
เกอรี่มีพลังงานที่ลดลง และมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการที่สงู ขึน้ และจากแบบสอบถามทางออนไลน์จาํ นวนผูบ้ ริโภคทัง้ หมด 107
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คน พบว่าผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่สนใจการเสริมเพียวเร่มะเขือเทศในผลิตภัณฑ์เค้กเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการถึงร้อยละ 74.5
ผูบ้ ริโภคสนใจเค้กเนย มัฟฟิ น เค้กชิฟฟ่ อน และเค้กฟองนํา้ 45.8%, 22.5%, 22.4% และ 9.30% ตามลําดับ เมื่อทําการสํารวจ
ตลาดผ่านฐานข้อมูล GNPD พบว่าในตลาดทั่วโลกยังคงไม่มีเค้กที่มีส่วนผสมของเพียวเร่มะเขือเทศ มีเพียงผลิตภัณฑ์ใน
กลุม่ เบเกอรี่อื่นที่มีสว่ นผสมของเพียวเร่มะเขือเทศ ดังนัน้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กที่มีสว่ นผสมของเพียวเร่มะเขือเทศจึงถือ
เป็ นทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ จึงทําการศึกษาและคัดเลือกเพี ยวเร่มะเขือเทศที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูงที่สดุ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค โดยทําการทดลองเพียวเร่มะเขือเทศจํานวน 2 ชุดการทองลอง
ได้แก่ ชุดที่ 1 คือ เพียวเร่มะเขือเทศที่ผา่ นการลวกที่อณ
ุ หภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 8 นาที และ ชุดที่ 2 คือ เพียวเร่มะเขือ
เทศที่ไม่ผ่านการลวก พบว่ามะเขือเทศเพียวเร่ชดุ ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยปริมาณไลโคปี น (13158.34 ไมโครกรัม /100 กรัม) และเบต้า
แคโรทีน (3311.53 ไมโครกรัม /100 กรัม) มากกว่าชุดที่ 1 ที่มีค่าเฉลี่ยปริมาณไลโคปี นเพียง (11670.09 ไมโคกรัม/100 กรัม)
และเบต้าแคโรทีน (2777.77 ไมโครกรัม /100 กรัม) ซึง่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
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Abstract
In Thailand, food waste represents 64% of the total garbage. The wastes are disposed in the landfill
leading to environmental pollution. To reduce the problem, the BIOAXEL company has developed a food waste
recycling system to convert food waste into compost which was branded as BA compost. This study aims at
testing the use of BA compost on the plant growth. To this aim a planting mix compose of BA compost, soil and
coconut coir was tested on lettuces (0–70%). Planting mixes containing different ratios of BA compost were
tested in pots in a layout designed to identify the optimal ratio. Lettuces were cultivated for 45 days in 8 single
plant pots before measurement of growth parameters. The planting mix displaying the best results on the
lettuce’s growth (i.e. 10% BA compost) was later compared a commercial mix. Since the planting mix containing
BA compost showed better results than the commercial mix, we recommend to use it as fertilizer for the growth
of lettuces and other vegetables.
Keywords: Compost, Food waste, Lactuca sativa var. Crispa L., Organic soil, Pot plant systems
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Introduction
One-third of the food produced in the world is thrown away as food waste (Food and Agriculture
Organization of the United Nations, 2020). In Thailand, 64% of total garbage is food waste, only 2% of it is
recycled and the remaining waste is disposed in landfills, where hygiene is not a priority (Srisuwannaket and
Liumpetch, 2019). Several methods have been used to reduce this waste such as selecting the safe past-date
food in supermarkets and surplus food from hotels, and donating it instead of throwing it away. However, it still
remains left outside, generating gas that causes environmental pollution that is averse to human health and also
breeding ground for pathogens. The transformation of food wastes into a valuable compost could help to reduce
the negative impact of landfills on the environment. BIOAXEL Co., Ltd. has developed a food waste recycling
system to change food waste to compost which has a commercial name as BA compost. The BA compost
passed the test of quality standards approved by the Thai Department of Agriculture for compost. with nutrient
total nitrogen content of 2.44% w/w, total phosphorus contents of 1.18% w/w, total potassium content of 1.69%
w/w and carbon nitrogen ratio of 13:1.
Lactuca sativa var. Crispa L. (Green Oak lettuce) is in the Asteraceae family, native to Asia and Europe,
is one of the most popular leafy vegetables for fresh consumption (Chiesa et al.,2009). Lettuce is an
economically valuable crop that can generate income and greatly improve the quality of farmer’s life. Lettuce
is a plant that rich in many nutrients including vitamins A, C, calcium, potassium, magnesium, sodium, iron,
antioxidants like quercetin, caffeic acid and lactupicrin which is anti-carcinogenic and manganese, copper,
zinc and selenium (Kawashima and Valente, 2003). Suslow et. al. (2003) also reported that harvesting method
has an effect on yield and the nutritional value of the plant. Salad vegetable is commonly grown in pots. Growing
salads in pots uses a reduced planting area and makes it easy to move the plants when necessary and allows
a better management of the growing conditions including the control of the weeds. Therefore, the main objective
of this research was to study the effect of BA compost on Lactuca sativa var. Crispa L. cultivation. BA composts
were mixed with topsoil and coconut coir at different ratios in order to find the optimal ratio for growing salad
vegetable in a pot system then compared with the soil which is generally used in the area of the study. The
growth parameters were measured in terms of root length, plant length, number of leaves, thickness of plant,
width of bush, plant fresh weight and plant dry weight.
Material and Methods
Preparation of plant materials and seedlings
One hundred seeds of green oak lettuce were purchased from local market, Hat Yai, Songkhla,
Thailand. The seeds were sown in the nursery under plastic pits (11 × 21 inches (200 wells)) for 14 days
(Siringam, 2015) before transplantation to 8-inch pots (4L). (Jarsaing, 2012).
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Effect of food waste compost on green oak lettuce growth
Food waste compost (BA compost) was obtained from BIOAXEL Co., Ltd., Koh Sa-mui, Surat Thani,
Thailand. Planting material including soil (70% topsoil and 30% coconut coir) and BA compost were applied to
samples of the planting soil at various adding ratios as shown in Table 1. After this, the soil-BA compost mixture
was called “BA organic soil”. The plants were grown under field conditions at the Faculty of Natural Resources,
Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90110, Thailand from October to November 2020. 500 mL of
tap water was provided for each pot per day for the 45 days planting period for all experiments, then harvested
for plant growth measurements analyses. The treatment that gave the highest plant growth was repeated and
was further compared with a commercial soil purchased from a local gardening shop, Hat Yai, Songkhla,
Thailand. This second trial is described in described in Table 2. Plants were grown in the same location from
January to February 2021. The green oak lettuces were watered regularly for 45 days, then harvested for plant
growth measurements.
Table 1 Ratio of BA compost added in different treatments.
Treatment
Description (%v/v)
T1
100% Soil (control)
T2
95% Soil + 5% BA compost
T3
90% Soil + 10% BA compost
T4
70% Soil + 30% BA compost
T5
50% Soil + 50% BA compost
T6
30% Soil + 70% BA compost
Note: "Soil" designates a soil mixed with coconut coir at 70% topsoil by volume. BA compost
designates the food waste compost from BIOAXEL Co., Ltd., Koh Sa-mui, Surat Thani, Thailand.
Table 2 Ratio of BA compost added in different treatments compared with commercial soil.
Treatment
Description (%v/v)
E1
100% Soil (control)
E2
90% Soil + 10% BA compost
E3
70% Soil + 30% BA compost
E4
100% Commercial soil
Note: "Soil" designates a soil mixed with coconut coir at 70% topsoil by volume. BA compost
designates the food waste compost from BIOAXEL Co., Ltd., Koh Sa-mui, Surat Thani, Thailand.
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Plant growth measurements
After transplanting for 45 days, the green oak lettuce plants were harvested in order to measure plant
growth in terms of physiological parameters including plant length, root length, number of leaves, thickness of
plant, width of bush, plant fresh weight and plant dry weight according to Deepika and MubarakAli (2020). The
harvesting process of the lettuce was carried out by cutting at ground level to calculate its physiological
parameters, except for dry weight. The plant dry weight was recorded after oven dried at 65ºC for 3 days
(Wongkrachang and Rattaneetoo, 2018).
Statistical analysis
The seven target traits (plant length, root length, number of leaves, and thickness of plant, width of
bush, plant fresh weight and plant dry weight) were analyzed for statistical significance, the mean values and
standard deviations were calculated. The homogeneity of the variance was assessed using the Levene test and
the normal distribution of the samples with the Shapiro-Wilk test. The analysis of variance (ANOVA) combined
with the Tukey honest significant difference (HSD) test was used to analyze parametric data. The Kruskal-Wallis
test combined with the post-hoc test for the Kruskal–Wallis test is the Dunn test to analyze non-parametric data.
The significance level was set at 5% (p < 0.05) in all tests. The statistical analyses were conducted using the R
program 4.10.
Results and Discussion
Effect of different BA compost ratio on lettuce growth
The physical growth characteristics of green oak lettuce after planting for 45 days at different BA
compost addition was shown in Fig.1. It was found that 5%, 10% and 30% BA compost had the better growth
than that of planting without BA compost adding. The presence of the BA compost in the planting mix had a
significant difference on all seven growth parameters. A one-way ANOVA revealed that there was a statistically
significant difference in growth parameters between at least two groups (plant length: F5,12= 76.26, p < 0.000,
root length: F5,12 = 79.31, p < 0.000, number of leaves: F5,12 = 25.50, p < 0.000, thickness of plant: F5,12 = 66.63,
p < 0.000, width of bush: F5,12 = 76.63, p < 0.000, plant fresh weight: F5,12 = 491.15, p < 0.000 and plant dry
weigh: F5,12 = 132.42, p <0.000) of The Lactuca sativa var. Crispa L. Differences in parameters between the six
groups of plants could be attributed to the differences in the composition of nutrient because each group of
plants received different nutrients. This resulted in significantly different growth rates (Fig. 2). The highest plant
length was found in T3 (10% of BA compost) compared to other treatments with the value of 30.00 ± 1.00 cm,
however, this treatment presented the root length at the same value as the soil mixing with the 70% of coir with
the value of 13.33 ± 0.58 cm. The treatments T2 (5% of BA) and T4 (30% of BA) also exhibited the high plant
length compared to T1 (0% BA compost), T5 (50% BA compost) and T6 (70% BA compost) but less than T3.
However, the root length of T2 and T4 and T5 were higher than T3. The lettuce grown in T1 and T6 presented
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the smallest values for all parameters (plant length, root length, number of leave, width of bush, thickness of
plant, plant fresh weight, plant dry weight). The number of leaves, the width of bush and the thickness of plant
had the close value for T2, T3, T4, T5. The plant dry weight and the plant fresh weight followed the same
tendency as the plant length with the highest value for T3. The observation of highest plant length, plant weight
and decreasing of root length in T3 with 10% BA compost suggest that this treatment presented a high nutrient
content in the pot. It was reported that plants tend to optimize their shoot biomass for photosynthesis and reduce
their root biomass when the quantity of nutrient is not a limiting factor for growth Generally, plants increase their
root biomass when the quantity of nutrient is limited for growth to increase the volume of soil exploration as
observing in T2, T4, T5 in this study. The quantity of nutrient in the treatment T1 and T6 were insufficient for the
lettuce growth suggest that only the soil mixing with coir or only the BA compost cannot provide a nutrient for
plant growth. The results suggest that the mixture of both increase the mineralization rate and the mineralization
is optimized when mixing of BA compost at 10% by volume. The treatment of 10% and 30% BA organic soils
were selected for repeated experiment compared with commercial soil. This second trial is described in
described in Table 2. Plants were grown in the same location from January to February 2021. The green oak
lettuces were watered regularly for 45 days, then harvested for plant growth measurements.

Fig. 1 Growth of green oak lettuce after planting for 45 days at different BA compost addition: 0% (soil) - 70%
BA compost respectively.
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Fig.2 Growth parameters of green oak lettuce: plant length (A), root length (B), number of leaves per plant (C),
width of bush (D), thickness of plant (E), plant fresh weight (F), and plant dry weight (G) of green oak. Vertical
bars represent the standard deviation (n = 3). The letters are significantly different by Tukey's test (p = 0.05);
T1: 100% soil (control), T2: 5% BA compost, T3: 10% BA compost, T4: 30% BA compost, T5: 50% BA compost,
T6: 70% BA compost (ratio of BA compost and soil)
Effect of BA organic soil and commercial soil
The results showed that green oak lettuce grown in BA organic soil and commercial soil had
significantly different (p < 0.05) plant length, root length, number of leaves, thickness of plant, width of bush,
plant fresh weight and plant dry weight (Table 3), while differences in parameters between the four groups of
plants had significantly different (p < 0.05). It was noted that green oak lettuce cultivated with soil, BA compost
formula (10% and 30%) and commercial soil by volume at harvest time of 45 days found the largest early length
at 16.50 ± 0.70 cm, while the maximum root length was 21.80±0.76 cm, the maximum number of leaves at 23.00
± 15, maximum brush width at 26.33 ± 0.58 ml, maximum early thickness at 12.46 ± 0.56 mm, most live checked
at 113.18±1.28 g, and considering the plant dry weight at 4.58±0.14 g, which is 10% BA organic soil formulation.
Based on growth data, as a result, it is deemed that 10% BA compost planting material at the age of 45 days
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has the best growth. When considering total nitrogen (N), total phosphorus(P) and total potassium (K) nutrients
according to Thai Agriculture Standards for compost (TAS 9503, 2005), it was found that 10% BA compost
(N:P:K:0.2:0.15:0.16 %w/w) and 30% BA compost (N:P:K:0.30:0.2:0.25 %w/w) have higher nutrients than
commercial soil (N:P:K:0.1:0.1:0.1%w/w). These results supported the higher plant growth. The BA compost
has potential as a fertilizer in mixing soil for growing plant.
Table 3 Growth parameters of green oak lettuce: plant length root length, number of leaves, width of bush,
thickness of plant, plant fresh weight, and plant dry weight.
Treatment Plant length Root length Number of
Width of
Thickness of Plant fresh Plant dry
(cm)
(cm)
leaves
bush (cm)
plant (mm)
weight
weight
E1
12.00±1.00ab 6.83±0.76a 12.00±0.00b 10.67±0.58ab
6.65±0.13b
9.95±1.19b 0.69±0.10b
E2
16.00±0.00b 21.83±0.76d 23.00±1.15c 26.33±0.58b
12.47±0.57c
113.20±1.28d 4.58±0.14d
E3
13.33±0.57ab 15.03±0.55c 22.00±0.57c 25.33±0.57ab
8.27±0.27b
90.50±1.32c 3.17±0.08c
E4
4.33±0.58a 12.50±0.50b 17.00±0.57a 7.33±0.58a
4.20±0.10a
2.99±0.50a 0.33±0.03a
Test
10.301
269.802
10.021
10.231
335.902
7424.002
1341.002
p-value
0.016
<0.000
0.018
0.017
<0.000
<0.000
<0.000
Significant differences are indicated by different letters (p < 0.05). Mean values ± standard deviation; E1: 100% soil
(control), E2: 10% BA compost, E3: 30% BA compost, E4: commercial soil.
1
Kruskal-Wallis chi-squared test and Dunn test Kruskal-Wallis multiple comparison.
p-values adjusted with the Benjamini-Hochberg method for performing multiple pairwise-comparison between the
means of groups.
2
ANOVA F-test, and Tukey HSD (Tukey Honest Significant Differences) for performing multiple pairwise-comparison
between the means of groups.

Conclusion
The use of food waste compost was tested on the growth of green oak lettuces. Out of six treatments,
a ratio of 10% and 30% BA compost exhibited the most desirable plant growth. The planting mix formulas
containing BA compost displayed even better results when compared to a commercial mix. Our results indicate
that the formula containing 10% of BA compost gives the best results for the cultivation of lettuces. BA compost
could be used as a fertilizer and is an efficient utilization of food waste. In the future, the utilization of BA compost
for vegetable growth can be used for many types of plants. The amount of fertilizer can be increased in case
of larger plants.
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Effect of drying temperature on physical and chemical properties of duckweed (Wolffia globosa)
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Abstract
This research aimed to study the effect of different drying temperatures (40, 50, 60, and 70 °C) by
using a hot air dryer on drying time, water activity (aw), color characteristics, and chlorophyll contents of
duckweed (Wolffia globose). The drying time was determined based on Thai community product standard of
dried fruits and vegetables, in which the moisture content and aw must be lower than 12% and 0.6 respectively.
The drying time and aw of the duckweed decreased significantly when using higher temperatures. The lowest
aw was found when using 70 °C (aw= 0.161). The color characteristics for L*, a*, b*, and ∆ E were significantly
different at different drying temperatures and times. L* and b* values were higher, a* value was lower when
using higher temperature and lower time. The lowest ∆ E value (7.88%) of dried duckweed compared to fresh
duckweed was found when using the lowest drying temperature (40 °C) and longest time (720 minutes). The
content of chlorophyll a and b at 40, 50, 60 °C were not significant but at 70 °C was significant (p > 0.05) by
the highest chlorophyll a was 1.37 mg/g at 50 °C of drying temperature and the highest content of chlorophyll
b was 1.67 mg/g at 70 °C.
Keywords: Chlorophyll content, Color characteristics, Drying, Duckweed
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Introduction
Duckweed is the aquatic floating vegetable that is fast growing and used as feed for the animals such
as ducks, swans, or geese, and in several Asian countries serve as human food, and also in Thailand sold in
the vegetable market in different regions of Thailand (Bhanthumnavin and McGarry, 1971). Duckweed contains
high nutrients, i.e., 20–30% protein, 1–5% fat, starch 10–20%, and fiber around 25% per dry weight (Appenroth
et al., 2018). Even though the high value of duckweed nutrients is valuable but the water content in fresh
duckweed is very high and needs to be processed before using it as dry base duckweed.
Drying is the most common process for the preservation of agricultural ingredients, also there are
various drying methods such as sun drying, high-temperature drying, microwave drying, and freeze-drying. But
the well-known method to decrease the moisture content is high-temperature drying by using a tray dryer
because the tray dryer can be used for uniform drying, any shape form of ingredient, the possibility to dry small
batches, easy handling, and low electric energy consumption (Fellows, 2017). For dried duckweed, in Thailand,
it is classified as dried fruits and vegetables under Thai community product standard (Ministry of Industry,
2558), so it must have a moisture content below 12% and water activity below 0.6. There is quite limited research
about the drying of duckweed and its application, as Thongkham (2019) research found drying duckweed at
40, 50, 60, and 70°C used drying time 30, 25, 20, and 15 hours respectively, also studied antioxidants and
products as small rice noodles made from duckweed.
This research aimed to study the difference in the properties of dried product may contribute from the
different moisture contents (2.6 to 10.8%) by considering the time of drying which reduce moisture content to
lower 12% and water activity to lower 0.6, the color characteristic, and chlorophyll content.
Materials and Methods
Material

Duckweed (Wolffia globosa) was purchased from San Pa Tong district of Chiang Mai province and
transported to Kasetsart University by refrigerated trucks. Acetone (Merck Co., Germany) was used for
duckweed extraction of chlorophyll.
Drying of duckweed
One kilogram of fresh duckweed was cleaned by water and drained excess water. Fresh duckweed
was put on a tray with non-stick baking parchment with the size of 40 cm in wide, 45 cm in length, and 3 cm in
height of the tray and fresh duckweed was spreaded equally over the tray. Fresh duckweed was dried in the
hot air dryer consisting of five wire-mesh trays, an air heater, a 0.18 kW fan motor, a timer, and a thermostat for
temperature control. The fan speed in the tray dryer was constant. The sample was dried in the middle tray of
the dryer. The temperatures used in this study were 40, 50, 60, and 70 °C. Fresh duckweed was flipped and
spread equally every 1 hr during drying. During the drying process, the samples were collected periodically to
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determine the average moisture content (%, wb) to find the time, which reduced the moisture content and water
activity (aw) of fresh duckweed to lower 12% and 0.6, respectively based on the requirement of Thai community
product standard of dried fruits and vegetables. Then, dried duckweed with the moisture content below 12%
was mashed and passed through 100 mesh sieve to obtain a homogeneous particle size. Dried duckweed was
kept in an aluminum bag and stored at -18 °C until used.
Determination of physical and chemical characteristics
Moisture content was determined using hot air oven method at 105 °C until constant weight obtained
(AOAC, 2000)
Water activity was measured using water activity meter (Aqua lab, CX3TE) at 25±2 °C, calibrated with
a standard solution with aw of 0.760. For each sample, measurements of moisture content and aw were
performed in triplicate.
The color was measured using a colorimeter reflectance mode (CM3500D, Minolta Co., Japan). Dried
duckweed was added to the Petri dish glass 90×15 mm., and color parameters was expressed in CIE (L* black at 0 to white at 100, a* - red when positive and green when negative, b* - yellow when positive and blue
when negative) value, ten replicate measurements were performed and results were averaged. In additional,
total color difference (∆E) was calculated using Equation 1: where L0, a0, and b0 are the control values for fresh
duckweed.
2
2
∆E=�(a* -a0 )2 +�b* -b0 � +�L* -L0 �

(1)

Determination of chlorophyll content
Chlorophyll content was measured using a spectrophotometer (Model 160A, Shimadzu, Japan) by
modified method from Roshanak et al., 2016. Dried duckweed 100mg was added in a falcon tube and added
10 ml of 80% acetone. The falcons were kept in an ice and a dark environment for 30 minutes. The samples
were centrifuged at 1119 RCF (Rotina 380R, Hettich, Germany) for 10 min at 4 °C. After centrifugation, the
falcons were immediately transferred to ice before rapid measurement with a spectrophotometer. The
absorbance of the solution was read at two wavelengths 663.2 and 646.8. Chlorophyll concentrations were
calculated in mg/g of acetone according to Equations 2–5: where Abs is absorbance values between 0.100
and 0.900, V(ml) is final adjustment volume, and weight(g) is weight of the sample.
(2)
Chl a (mg/l)=(12.25×Abs663.2 )-(2.79×Abs646.8 )
(3)
Chl b (mg/l)=(21.50×Abs646.8 )-(5.10×Abs663.2 )
Chl a (mg/g)= Chl a(mg/l)× �

V(ml)

�×

1000
V(ml)

Chl b (mg/g)= Chl b(mg/l)× �

1000

�×

1

weight(g)
1

weight(g)
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Statistical analysis
All experiments were performed in duplicate. The results were reported as the mean ± standard
deviation and subjected to analysis of variance (ANOVA). Differences among the means were determined using
Duncan’s multiple range test (DMRT) and significance was defined at p < 0.05.
Results and Discussion
Drying time, moisture content and water activity of duckweed in different temperature
As shown in Fig. 1, the moisture at Time 0 minute (40, 50, 60, and 70°C) was 97.33±0.05 %wb. At a
drying temperature of 40 °C, it was found that before 480 minutes the moisture content showed a slightly slow
decrease because of the behavior of the constant rate phase of duckweed. The heat is transferred convectively
from the warm air to the cooler wet surface through the boundary layer at the interface and induces some
evaporation. The water vapor formed is transported by convection from the moisture saturated surface to the
drier air. As long as the wet surface is saturated with water, the behavior will show the same until the wet surface
is not saturated anymore. Then the phase will become a falling phase and show fast decreasing behavior (Berk,
2018). After 480 minutes at 40 °C, the moisture content decreased sharply until it reached the equilibrium point
at time 740 minutes. In this case, the time required to reduce the moisture content below 12% was 720 minutes.
Also, at 50 °C, the moisture content was decreased slowly before 300 minutes and reached the equilibrium
point at time 500 minutes. However, at time 460 minutes, the moisture content was lower than 12%. At 60 °C
and 70 °C, the moisture content showed the same behavior as 40 and 50 °C by decreasing slowly at first until
180 and 120 minutes, respectively, and reached the equilibrium points at 360 minutes for drying at 60 °C and
320 minutes for drying at 70 °C. In addition, it took 320 and 280 minutes at 60 °C and 70 °C drying temperatures,
respectively, to make the moisture content lower than 12%.
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Fig. 1 The moisture content of duckweed at different drying air temperatures at 40, 50, 60, and 70 °C
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As shown in Table 1, the water activities and final moisture content at below 12% wb showed
significantly difference at all temperatures, while at 70 °C (using times 280 minutes) had the lowest moisture
content and water activity (2.56±0.23, 0.161±0.018) and at 40 °C (using times 720 minutes) had the highest
moisture content and water activity (10.84±0.81, 0.299±0.004). Because using higher temperature can
decrease the amount of moisture lost from material more than using a lower temperature, and using higher
temperature can reduce much more free water in the material better than using the lower temperature before
the material gets to the equilibrium state.
Table 1 Drying time, final moisture content and water activity of different drying temperatures
Temperatures
Parameters
40 °C
50 °C
60 °C
70 °C
Time (minutes)
720
460
320
280
a
b
c
Final moisture content (%wb)
10.84±0.81
7.04±0.55
4.34±0.79
2.56±0.23d
Water activity
0.299±0.004a
0.232±0.004b
0.200±0.002c
0.161±0.018d
*Means±SD in the same row followed by different superscripts are significantly different (p < 0.05)
Color characteristic and ΔE
The color characteristic at different temperature (40, 50, 60, 70 °C) was compared with fresh duckweed
by using L*, a*, b*, and ∆E parameters. In table 2, all color parameters at different temperatures were
significantly different compared to fresh duckweed. L* at 60°C and 70 °C showed the highest lightness
(48.84±0.12 and 49.16±0.28), while fresh duckweed showed the lowest lightness (37.86±1.09). a* at 70 °C
showed the highest greenest (-9.56±0.07), while a* at 40 °C showed the lowest greenest (-7.46±0.03). b* at 70
°C showed the highest yellowness (31.42±0.50) and at 40 °C showed the lowest yellowness (27.46±0.20). Also,
the Δ E at different temperatures was significantly different, by the highest difference was at 70 °C (11.59) and
the lowest difference was at 40 °C (7.88).
Table 2 The effect of different drying temperatures and times on color parameters and chlorophyll content
Temperatures / Times
Parameters
Fresh
40°C / 720 min 50°C / 460 min 60°C / 320 min 70°C / 280 min
d
L*
37.86±1.09
45.50±0.09c
48.30±0.20b
48.84±0.12a
49.16±0.28a
a*
-8.20±0.16b -7.46±0.03a
-8.56±0.67c
-8.78±0.15d
-9.56±0.07e
b*
29.26±0.55d 27.46±0.20e
29.63±0.19c
30.23±0.29b
31.42±0.50a
ΔE
0e
7.88d
10.46c
11.04b
11.59a
Chlorophyll a (mg/g)
–
1.35±0.10a
1.37±0.71a
1.34±0.29ab
1.29±0.15b
Chlorophyll b (mg/g)
–
1.60±0.20b
1.59±0.20b
1.58±0.01b
1.67±0.33a
*Means±SD in the same row followed by different superscripts are significantly different (p < 0.05)
Chlorophyll content of duckweed at different temperature
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As shown in Table 2, the chlorophyll a content at 70 °C temperature was significantly different from
those at 40°C and 50 °C, while it was not statistically different from chlorophyll a at 60°C. Chlorophyll a found
at 70 °C had the lowest content (1.29±0.15 mg/g) and at 50 °C had the highest content (1.37±0.71) but the
content of chlorophyll a at 40 °C, 50 °C, and 60 °C were not significantly different. Chlorophyll b found at 70 °C
had the highest content (1.67±0.33 mg/g) and at 60 °C had the lowest content (1.58±0.01) but there were not
significantly different at 40, 50, and 60 °C. Because using the higher temperatures and using more time can
lead to degradation of chlorophyll a and b content, and chlorophyll is sensitive to heat. This is why at 70 °C
there was the lowest chlorophyll compared to at other temperatures. Also, from Table 2, it was clearly shown
that the chlorophyll a was more heat sensitive than chlorophyll b (Rahimmalek and Goli, 2013; Weemaes et al,
1999). Furthermore, during drying treatment, the color transformation to undesired color could be as a result of
the magnesium of chlorophyll which is readily replaced by two hydrogen atoms in the presence of mild acids
such as oxalic or acetic acid, or longer thermal processing to produce a compound called pheophytin thus
affect the color during heating (Arslan and Özcan, 2012).
Conclusion
In conclusion, to select the best drying condition for dried duckweed, different criteria should be
considered such as drying time, final moisture content, water activity, color characteristics, and chlorophyll
content. The results showed that the best drying condition based on the lowest moisture content, water activity,
and time with high chlorophyll b content was at 70 °C and it was in good condition for the stored product
because of the lowest moisture content and water activity.
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การย้อมจีวรผ้าฝ้ ายจากแก่นขนุนด้วยเซทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์
Dyeing Buddhist monk cotton rope with Jackfruit wood by using Cetyltrimethy lammonium bromide
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บทคัดย่อ
งานวิจยั พัฒนากระบวนการย้อมจีวรผ้าฝ้ายโดยการปรับสภาพผ้าฝ้ายด้วยเทคนิคการเพิ่มสารแคตอิออนนิก
ให้กบั โครงสร้างโมเลกุลผ้าฝ้าย โดยใช้สารเซทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (CTAB) เพื่อทําให้ยอ้ มสียอ้ มจากแก่นขนุน
มีค่าการติดสีเพิ่มขึน้ วิธีการปรับสภาพผ้าฝ้ายโดย CTAB 2 ความเข้มข้นคือ 1% ร้อยละโดยนํา้ หนัก และ 3% ร้อยละโดย
นํา้ หนัก และใช้วิธีการปรับสภาพ 4 วิธีดงั นี ้ วิธีจ่มุ แช่, วิธีจ่มุ แช่แล้วผนึกสี, วิธีจ่มุ อัดด้วยโรลเลอร์แล้วอบแห้ง และ วิธีจ่มุ อัด
ด้วยโรลเลอร์อบแห้งแล้วอบผนึกสี จากการทดลองพบว่า กระบวนการเตรียมผ้าฝ้ายด้วยสาร CTAB ที่เหมาะสม คือ ความ
เข้มข้นของสาร CTAB อยูท่ ี่ 1%ร้อยละโดยนํา้ หนัก เพราะเป็ นค่าความเข้มข้นที่ให้คา่ ความเข้มของสีที่สงู ที่สดุ และเลือกวิธี
จุ่มอัดด้วยโรลเลอร์ อบแห้งแล้วอบผนึกสี เนื่องจากให้ค่าการติดสีสงู กว่าผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านกระบวนการอบผนึก และได้
ความคงทนต่อการซักประเมินด้วยเกรย์สเกลที่คะแนน 3 จาก 5
คําสําคัญ: การอัดผนึก, แก่นขนุน, เซทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์, สารให้ประจุบวก, สียอ้ มธรรมชาติ
Abstract
This research aims to develop the cotton rope dyeing process by pre-treating cotton with the cationic
substance in order to improve the colour fastness of the cotton dyed fabric with Jackfruit wood. The cotton
fabrics were pre-treated by two different concentrations of Cetyltrimethylammonium bromide (CTAB)” “The
pretreat cotton fabric using two different concentrations, 1%w/w and 3%w/w, and four pretreatment methods:
exhaustion method, exhaustion cure method, Pad dry method, and pad dry cure method. It was found the
optimal condition was carried out by using 1%w/w of CTAB and pad-dry cure method because the resulted
fabric from this condition showed the highest colour strength (K/S) value. The washing fastness was graded on
a grayscale with a 3 out of 5 ratings.
Keywords: Cationic pretreatment method, Cetyltrimethylammonium bromide, Jackfruit wood, Natural dye, Padding
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คํานํา
ในปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์จากสียอ้ มธรรมชาติได้รบั ความนิยมเพิ่มมากขึน้ เนื่องจากมีผลการพิสจู น์พบว่า การใช้สี
ย้อมสังเคราะห์จากสารเคมี นัน้ ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม และส่งผลเสียต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค ในด้านทาง
พระพุทธศาสนาก็ได้มีการนําสียอ้ มธรรมชาติเข้ามาใช้งานเช่นกันโดยทางกรรมวิธีการย้อมผ้าจีวรของพระภิกษุสงฆ์ในงาน
บุญทอดกฐิ นนัน้ ได้มีการนําเอาสียอ้ มธรรมชาติกลับมาใช้งานแทนสียอ้ มสังเคราะห์จากเคมี ซึ่งสียอ้ มธรรมชาติที่นาํ มาใช้
คือสียอ้ มธรรมชาติจากแก่นขนุน โดยการใช้สยี อ้ มแก่นขนุนในการย้อมผ้าจีวรมีมาแต่อดีตกาล การย้อมผ้าจีวรด้วยสียอ้ ม
แก่นขนุนเป็ นจีวรที่พระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีที่เน้นในการปฎิบตั ิแบบธุดงควัตร โดยจะนุง่ ห่มการครองผ้า 3 ชิน้ ได้แก่ สบง จีวร
และสังฆาฎิ (สัตตบุษย์, 2555) และยังถือเป็ นการอนุรกั ษ์สืบสารวัฒนธรรมไทยเพื่อทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนาให้เหล่าคน
รุน่ หลังได้เรียนรูแ้ ละสืบต่อไป โดยปกติผลการย้อมผ้าฝ้ายด้วยแก่นขนุนจะได้เฉดสีที่ออ่ น วิธีแก้ไขคือการย้อมทับซํา้ เพื่อให้
เฉดสีมีเฉดที่เข้มขึน้ โดยลําดับทําให้การย้อมยุง่ ยาก และระยะเวลาที่ใช้ในการย้อมผ้าจีวรมาก
แก่นขนุน เป็ นส่วนที่ได้จากแกนลําต้นของต้นขนุน โดยบางพืน้ ที่เรียกไม้แก่นขนุนว่ากรัก แก่นขนุนมีคณ
ุ สมบัติ
เป็ นสมุนไพร ต้านแบคทีเรีย และสามารถป้องกันปลวกได้จึงนิยมถูกนําไปใช้ในการทําเฟอร์นิเจอร์ ไม้พาย และเครื่องมือ
ชนิดต่างๆ สารให้สีที่สกัดได้จากแก่นขนุนคือสารมอร์ริน (morin) โดยมอร์รินจะให้สีเป็ นสีเหลืองเข้มและมีโครงสร้าง
โมเลกุลดังแสดงในFig. 1 (หทัยรัตน์, 2546)

Fig. 1 Chemical structure of morin. (PubChem, 2014)
ในการย้อมสีแก่นขนุนมักจะต้องทําการย้อมทับซํา้ ๆหลายครัง้ เพื่อให้ได้เฉดสีที่ตอ้ งการ จากการวิจัยก่อนหน้า
พบว่าต้องย้อมทับจํานวน 4 ครัง้ เพื่อให้ได้เฉดที่ตอ้ งการ (พชรพล และคณะ, 2564) นอกจากนัน้ พบว่าการใช้สารโซเดียม
คลอรไรด์ (NaCl) ช่วยในการย้อมทําให้ยอ้ มได้สีเข้มขึน้ นอกจากนีม้ ีการนําสารเซทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์
(CTAB) ดัง แสดงโครงสร้า งในFig. 2 มาใช้ใ นการย้อ มโดยให้ CTAB นั้น ทํา หน้า ที่ เ ป็ น สารให้ป ระจุ บ วก เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิ ภาพในการดูดซึมสีบนผ้าฝ้าย เนื่องจากสาร CTAB มีโครงสร้างแบบ Tertiary amine มีผลทําให้ผา้ ฝ้ายมีประจุ
บวกเพิ่มมากขึน้ จึงยึดจับกับโมเลกุลของสียอ้ มที่เป็ นประจุลบได้มากขึน้ ส่งผลให้เฉดสีมีความเข้มขึน้ (คริสดา และคณะ,
2563)

Br Fig. 2 Chemical structure of Cetyltrimethylammonium bromide. (PubChem, 2021)
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการย้อมจีวรผ้าฝ้ายด้วยการนําสาร CTAB เข้ามาใช้เป็ น สารให้ประจุบวก
โดยเปรียบเทียบผลการย้อมระหว่างการเตรียมผ้าด้วยกระบวนการแบบจุ่มแช่ และกระบวนการแบบจุ่มอัดด้วยโรลเลอร์
เพื่อหากระบวน เตรียมผ้าก่อนการย้อม ที่มีประสิทธิภาพในการให้ผา้ ฝ้ายติดสีมากที่สดุ โดยค่าการติดสีของผ้าฝ้ายจะวัด
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ค่าสีดว้ ยเครือ่ งวัดสี (Spectrophotometer) วัดค่าความเข้มสี และค่าสีระบบ L* a* b* และประเมินการทดสอบความคงทน
ของสีตอ่ การซักด้วยมาตรฐาน ISO 105 - C10
อุปกรณ์และวิธีการ
เครือ่ งมือ วัสดุ และสารเคมีทใี่ ช้ในการวิจยั
1. แก่นขนุน
2. ผ้าฝ้ายซัลฟอร์ไรท์ (sanforized fabric) ที่ผา่ นการทําความสะอาด (scouring) ขนาดชิน้ ละ 5 กรัม ความ
หนาแน่นของผ้าเท่ากับ 55.22 กรัมต่อตารางเมตร
3. เครือ่ ง Shaking water Bath (Model DL-2003)
4. เครือ่ ง Spectrophotometer (Datacolor 550)
5. โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เกรดสําหรับห้องทดลอง (AR)
6. Cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) เกรดสําหรับห้องทดลอง (AR)
7. เครือ่ ง Padder machine (DL-2005V)
8. เครือ่ งอบผนึก
9. สบูม่ าตรฐาน ISO (standard soap) ISO 105 C01-C05/C07
10. ผ้ามาตรฐานสําหรับการทดสอบความคงทนของสีตอ่ การซัก (multifiber) มาตรฐาน ISO 105 F10 ชนิด DW
11. เครือ่ งทดสอบความคงทนของสีตอ่ การซัก (Rotawash)
12. เครือ่ งวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV/Vis-Spectrophotometer)
A: วิธีการทดลอง
การเตรียมนา้ํ ย้อมแก่นขนุน
เตรียมแก่นขนุนชิน้ ขนาดประมาณ 1 นิว้ จากนัน้ นําไปแช่นาํ้ ไว้ 24 ชั่วโมง โดยอัตราส่วนนํา้ หนักแก่นขนุนต่อนํา้
เท่ากับ 1:10 จากนัน้ นํามาต้มเดือดเป็ นระยะเวลา 3 ชั่วโมง เมื่อครบตามระยะเวลาแล้วให้นาํ แก่นขนุนออกแล้วเคี่ยวด้วย
ไฟอ่อนต่อเป็ นระยะเวลา 1 ชั่วโมง (พชรพล และคณะ, 2564)
B: การเตรียมผ้าฝ้ายด้วยสาร CTAB ด้วยวิธีทแี่ ตกต่างกัน 4 วิธีดงั นี ้
1. การเตรียมผ้าฝ้ายด้วยกระบวนการจุ่มแช่ (Exhaustion method)
การปรับ สภาพผ้า ฝ้า ยด้ว ยสาร CTAB ที่ ค วามเข้ม ข้น 1%ร้อ ยละโดยนํา้ หนัก และ 3%ร้อ ยละโดยนํา้ หนัก
อัตราส่วนนํา้ หนักผ้าต่อสารละลายเท่ากับ 1:20 ที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 45 นาที
2. การเตรียมผ้าฝ้ายด้วยกระบวนการจุ่มแช่แล้วผนึกสี (Exhaustion cure method)
กระทําการเหมือนการเตรียมผ้าฝ้ายด้วยกระบวนการจุ่มแช่ โดยเพิ่มการนําผ้าไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส เป็ นระยะเวลา 90 วินาที และ นําไปอบผนึกที่อณ
ุ หภูมิ 160 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 90 วินาที
3. การเตรียมผ้าฝ้ายด้วยกระบวนการจุ่มอัดด้วยโรลเลอร์ แล้วอบแห้ง (Pad dry method)
การปรับสภาพผ้าฝ้ายด้วยสาร CTAB ที่ความเข้มข้น 1%ร้อยละโดยนํา้ หนัก และ 3%ร้อยละโดยนํา้ หนัก ด้วย
วิธีการ Pad dry อัตราส่วนนํา้ หนักผ้าต่อสารละลายเท่ากับ 1:20 โดยแช่ผา้ ลงในละลายเป็ นระยะเวลา 5 นาที จากนัน้
นําไปผ่านเครือ่ งจุ่มบีบอัดสารเคมี และนําไปอบที่อณ
ุ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 90 วินาที
4. การเตรียมผ้าฝ้ายด้วยกระบวนการจุ่มอัดด้วยโรลเลอร์ อบแห้งแล้วอบผนึกสี (Pad dry cure method)
กระทําการเหมือนการเตรียมผ้าฝ้ายด้วยกระบวนการจุ่มอัดด้วยโรลเลอร์ แล้วอบแห้ง โดยเพิ่มการนําไปอบผนึกที่
อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 90 วินาที
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C: การย้อมผ้าฝ้ายด้วยสียอ้ มแก่นขนุน
นําผ้าฝ้ายที่ผา่ นการปรับสภาพด้วยสาร CTAB ทัง้ 4 วิธี ใช้อตั ราส่วนนํา้ หนักของผ้าฝ้ายต่อนํา้ สกัดจากแก่นขนุน
เท่ากับ 1:20 สารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 60 กรัมต่อลิตร ย้อมที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 60
นาที อุณหภูมแิ บบเขย่า
D: การวัดค่าสี
เปรียบเทียบผลการย้อม และการศึกษาคุณสมบัติคา่ ความคงทนของสียอ้ ม โดยทําการวัดค่าความเข้มสี
Kubelka-Munk (K/S) และค่าสีระบบ L* a* b* ด้วยเครือ่ ง Spectrophotometer รุน่ Datacolor 550
E: การทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก
การทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก กระทําตามวิธีมาตรฐาน ISO 105 – C10: 2006 Textile – Tests for
colour fastness – Part C10: Colour fastness to washing with soap or soap and soda วิ ธี A1 ตัด ผ้า ทดลองขนาด
4x10 เซนติเมตร ประกบผ้ามัลติไฟเบอร์ ขนาด 4x10 เซนติเมตร เย็บผ้าทดลองและผ้ามัลติไฟเบอร์ติดกันทางด้านกว้าง
ของผ้า แล้วนํามาซักในสารละลายสารซักฟอก อัตราส่วนสารละลายสารซักฟอกต่อผ้าเท่ากับ 50:1 (โดยนํา้ หนัก) ซักที่
อุณหภูมิ 40±2 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 30 นาที (ไม่ใช้ลกู เหล็กขัดถู) ในเครือ่ งทดสอบความคงทนของสีตอ่ การซัก
(Rotawash) จากนัน้ ล้างผ้าให้สะอาดด้วยนํา้ กลั่นสองครัง้ แล้วล้างด้วยนํา้ ซึ่งไหลตลอดเวลาเป็ นระยะเวลา 10 นาที ตาก
ผ้าให้แห้งโดยแขวนผ้ามัลติไฟเบอร์อยูด่ า้ นบน เพื่อป้องกันการเคลือ่ นตัวของสีที่อยูบ่ นชิน้ ทดสอบ ประเมินความคงทนของ
สีตอ่ การซักโดยใช้เกรย์สเกล ซึง่ ระดับความคงทนของสีตอ่ การซักมีคา่ ตัง้ แต่ระดับ 1 ถึง 5
F: ร้อยละของการดูดซึมสี (%E)
วั ด ค่ า การดู ด กลื น แสงของนํ้ า ย้ อ มก่ อ นและหลั ง ย้ อ ม ด้ ว ยเครื่ อ งวั ด ค่ า การดู ด กลื น แสง (UV/VisSpectrophotometer) เพื่อนํามาคํานวณหาร้อยละของการดูดซึมสี (%E) บนผ้า ตามสมการ (Equation 1) นําผลที่ได้
เปรียบเทียบกับการย้อมปกติ
%E = (

𝐴𝐴1−𝐴𝐴0
𝐴𝐴1

) × 100

(1)

เมื่อ A0 คือ ค่าการดูดกลืนแสงของนํา้ ย้อมก่อนย้อม
A1 คือ ค่าการดูดกลืนแสงของนํา้ ย้อมหลังย้อม
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลค่าสีจากการย้อมแก่นขนุนด้วยความเข้มข้นสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 60 กรัมต่อลิตร ด้วยผ้าฝ้ายที่ผา่ นการ
ปรับสภาพด้วยสาร CTAB ความเข้มข้น 1%ร้อยละโดยนํา้ หนัก และ 3% ร้อยละโดยนํา้ หนัก ทัง้ ในแบบกระบวนการจุ่มแช่,
จุ่มแช่แล้วผนึกสี แสดงในTable 1 และผลการย้อมจากกระบวนการ Padding method แสดงใน Table 2 พบว่าผ้าฝ้ายที่
ไม่ได้ผา่ นกระบวนการเตรียมผ้าฝ้ายจะมีคา่ ความเข้มของสี ตํ่ากว่าผ้าฝ้ายที่ผา่ นกระบวนการเตรียมผ้าฝ้ายด้วยสาร CTAB
ทัง้ ในกระบวนการเตรียมแบบจุ่มแช่ และ กระบวนการเตรียมแบบจุ่มอัดด้วยโรลเลอร์
นอกจากนัน้ ผลการย้อมจากทัง้ 2 กระบวนการพบว่าผ้าฝ้ายที่ผา่ นการอบผนึก (curing) จะมีคา่ ความเข้มของสีที่
สูง กว่ า ผ้า ฝ้า ยที่ ไ ม่ ผ่ า นกระบวนการอบผนึ ก ซึ่ ง น่ า จะเป็ นผลมาจาก ผ้า ฝ้า ยที่ ผ่ า นการอบผนึ ก ทํา ให้ส าร CTAB
เกิดปฏิกิรยิ าสร้างพันธะยึดเหนี่ยวกับเส้นใยที่แข็งแรงขึน้ จึงทําให้มีคา่ ความเข้มของสี ที่สงู กว่าผ้าฝ้ายที่ไม่ผา่ นกระบวนการ
อบผนึก นอกจากนัน้ ผลการย้อมเปรียบเทียบกระบวนการจุ่มแช่ และ กระบวนการเตรียมแบบจุ่มอัดด้วยโรลเลอร์ พบว่าค่า
การติดสี ของวิธีจ่มุ อัดด้วยโรลเลอร์ อบแห้งแล้วอบผนึกสี มีค่าการติดสีที่สงู ที่สดุ โดยความเข้มข้นของ CTAB ที่ให้คา่ การ
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ติดสีดีที่สดุ คือ 1%โดยนํา้ หนัก เนื่องจากกระบวนการเตรียมแบบจุ่มอัดด้วยโรลเลอร์ และเตรียมแบบวิธีจ่มุ อัดด้วยโรลเลอร์
อบแห้งแล้วอบผนึกสี ให้ค่าการติดสีสงู กว่ากระบวนการจุ่มแช่ เนื่องด้วยกระบวนการจุ่มแช่ เป็ นการย้อมแบบจุ่มแช่สาร
CTAB ทําให้สาร CTAB เคลื่อนตัวเข้าสู่เส้นใย แต่การดูดซึมของสาร CTAB เข้าสู่เส้นใยมีปริมาณน้อยกว่ากระบวนการ
เตรียมแบบจุ่มอัดด้วยโรลเลอร์ เมื่อปริมาณสาร CTAB ในกระบวนการเตรียมแบบจุ่มอัดด้วยโรลเลอร์ สูงกว่าจึงทําให้การ
ย้อมแบบ วิธีจ่มุ อัดด้วยโรลเลอร์ อบแห้งแล้วอบผนึกสี ให้คา่ การติดสีสงู กว่าเพราะกระบวนการจุ่มอัด ลูกกลิง้ จะนําพาสาร
CTAB เข้าเส้นใย แล้วทําให้แห้งด้วยความร้อนทําให้สาร CTAB ที่ติดบนผืนผ้าสมํ่าเสมอ ไม่เคลือ่ นตัวก่อน แล้วจึงทําการ
อบผนึกด้วยความร้อนสูง ทําให้สาร CTAB เกิดปฏิกิรยิ าสร้างพันธะยึดเหนี่ยวกับเส้นใย (อภิชาติ, 2545)
Table 1 Exhaustion method and Exhaustion cure method
Conditions
K/S
L*
a*
Blank

CTAB 1%

CTAB 3%

b*

2.56

69.03

7.72

29.43

uncure

3.46

64.25

10.08

29.41

cure

4.89

59.08

12.22

30.99

uncure

4.10

62.49

10.41

30.94

cure

5.47

58.86

13.04

32.51

Table 2 Pad dry method and Pad dry cure method
Conditions
K/S
L*
a*
Blank

b*

2.93

67.29

7.77

30.15

uncure

6.27

56.27

13.75

33.20

cure

6.54

57.44

13.77

33.59

uncure

5.53

57.91

13.56

31.38

cure

6.20

57.23

15.06

32.52

Fabric

Fabric

CTAB 1%

CTAB 3%

ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักของผ้าฝ้ายย้อมแก่นขนุนที่ผ่านกระบวนการปรับสภาพผ้าฝ้ายด้วย
สาร CTAB โดยผ่านกระบวนการจุ่มแช่ แสดงใน Table 3 และผลการทดสอบความคงทนต่อการซักของ ผ้าฝ้ายย้อมแก่น
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ขนุนที่ผ่านกระบวนการปรับสภาพผ้าฝ้ายด้วยสาร CTAB โดยผ่านกระบวนการเตรียมแบบจุ่มอัดด้วยโรลเลอร์ แสดงใน
Table 4 พบว่า ผ้าฝ้ายที่ผ่านกระบวนการเตรียมแบบจุ่มอัดด้วยโรลเลอร์ จะมีค่าความคงทนต่อการซักที่ดีกว่าผ้าฝ้ายที่
ผ่ า นกระบวนการจุ่ม แช่ เนื่ อ งจากกระบวนการเตรี ย มแบบจุ่ม อัด ด้ว ยโรลเลอร์ มี ป ริ ม าณของสาร CTAB ที่ สูง กว่า
กระบวนการจุ่มแช่ จึงเกิดปฏิกิรยิ าสร้างพันธะยึดเหนี่ยวกับเส้นใยได้ดีกว่า เมื่อนําไปย้อมสีแก่นขนุน สาร CTAB ในเส้นใย
ที่เป็ นประจุบวกทําการยึดจับกับตัวสีแก่นขนุนที่เป็ นประจุลบ จึงเกิดพันธะระหว่างสาร CTAB ที่อยู่ในเส้นใยกับสีของแก่น
ขนุนที่แข็งแรงและมากกว่าแบบกระบวนการจุ่มแช่ โดยค่าความคงทนต่อการซักของกระบวนการเตรียมแบบจุ่มแช่มี
คะแนน 2 จาก 5 ทัง้ ใน CTAB 1% และ CTAB 3% เช่นเดียวกันในกระบวนการเตรียมแบบจุ่มแช่ วิธีจุ่มแช่แล้วผนึกสี มี
คะแนน 2 จาก 5 ทัง้ ใน CTAB 1% และ CTAB 3% ส่วนในกระบวนการเตรียมแบบจุ่มอัดด้วยโรลเลอร์ วิธีจ่มุ อัดด้วยโรล
เลอร์แล้วอบแห้ง มีคะแนน 2 จาก 5 ทัง้ ใน CTAB 1% และ CTAB 3% แต่ในวิธีจ่มุ อัดด้วยโรลเลอร์ อบแห้งแล้วอบผนึกสี มี
คะแนน 2-3 จาก 5 ใน CTAB 1% และ มีคะแนน 3 จาก 5 ใน CTAB 3% ซึ่งสรุ ปได้ว่าวิธีที่ให้คา่ ความคงทนต่อการซักสูง
ที่สดุ คือวิธีจ่มุ อัดด้วยโรลเลอร์ อบแห้งแล้วอบผนึกสี
Table 3 Colour fastness to washing with soap (Exhaustion method)
Blank
CTAB 1% Cure CTAB 1% CTAB 3%
Cure CTAB 3%
Colour change
1-2
2
2
2
2
Colour staining
- Acetate
5
5
5
5
5
- Cotton
5
5
5
5
5
- Nylon
5
5
5
5
5
- Polyester
5
5
5
5
5
- Acrylic
5
5
5
5
5
- Wool
5
5
5
5
5
Table 4 Colour fastness to washing with soap (Padding method)
Blank
CTAB 1% Cure CTAB 1%
Colour change
1-2
2
2-3
Colour staining
- Acetate
5
5
5
- Cotton
5
5
5
- Nylon
5
5
5
- Polyester
5
5
5
- Acrylic
5
5
5
- Wool
5
5
5

CTAB 3%
2

Cure CTAB 3%
3

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

ผลการทดลองการย้อมจีวรผ้าฝ้ายจากแก่นขนุนมีคา่ ร้อยละการดูดซึมอยูท่ ี่ 4.87% ซึง่ การเตรียมผ้าฝ้ายโดยใช้
สาร CTAB ในกระบวนการเตรียมแบบจุ่มอัดด้วยโรลเลอร์ วิธี จุ่มอัดด้วยโรลเลอร์ อบแห้งแล้วอบผนึกสี ที่ CTAB 1%จะมี
ค่าร้อยละการดูดซึมอยูท่ ี่ 65.34% ซึง่ เป็ นค่าการดูดซึมที่สงู ที่สดุ จากวิธีการทัง้ หมด 4 วิธี แสดงใน Fig. 3
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CTAB 3%

0
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สรุ ปผลการทดลอง
จากการศึกษาวิจยั พบว่ากระบวนการเตรียมผ้าฝ้ายด้วยสาร CTAB ที่เหมาะสมในการให้คา่ ความเข้มของสี คือ
ใช้ความเข้มข้นของสาร CTAB อยู่ที่ 1% ร้อยละโดยนํา้ หนัก เพราะเป็ นค่าความเข้มข้นที่ให้ค่าความเข้มของสี ที่สงู ที่สดุ
และเลือกวิธีจ่มุ อัดด้วยโรลเลอร์ อบแห้งแล้วอบผนึกสีเนื่องจากในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้ายแบบวิธีจ่มุ อัดด้วยโรลเลอร์
อบแห้งแล้วอบผนึกสี นัน้ มีการอบผนึกจะทําให้สาร CTAB ทําปฎิกิรยิ ายึดเหนี่ยวเข้ากับเส้นใยได้มากกว่า หากพบว่าความ
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การตกแต่งสําเร็จผ้าฝ้ ายโดยการเคลือบสารเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์ เพื่อให้มีความแข็ง
และคงรู ปสําหรับการผลิตกระเป๋า
The finishing of cotton fabrics by cellulose-titanium dioxide coating to provide stiffness and shape
retention for bag manufacturing
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมบัติความแข็งและคงรูปของผ้าผ้ายด้วยการตกแต่งสําเร็จด้วยเซลลูโลส-ไท
ทาเนียมไดออกไซด์ เพื่อให้ผา้ ฝ้ายที่ผ่านการตกแต่งสําเร็จมีความแข็งและคงรู ปดีขนึ ้ โดยใช้สารละลายเซลลูโลสเป็ นตัว
ช่วยให้ไททาเนียมไดออกไซด์ยดึ เกาะกับโมเลกุลของเส้นใยเซลลูโลส ศึกษาอิทธิพลความเข้มข้นสารไททาเนียมไดออกไซด์
ที่มีผลต่อความแข็งของผ้าฝ้ายเพื่อพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์กระเป๋ า โดยการทดลองตกแต่งสําเร็จผ้าฝ้ายด้วยสารเซลลูโลส-ไท
ทาเนียมไดออกไซด์ ซึง่ มีความเข้มข้นของสารไททาเนียมไดออกไซด์ 0, 1, 3, 5 และ 10% โดยนํา้ หนัก พบว่าผ้าที่ได้รบั การ
ตกแต่งด้วยเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์ 10% มีค่าการคืนตัวดีที่สดุ ค่าความทนต่อแรงขัดในสภาวะแห้งและสภาวะ
เปี ยกตํ่าลงเมื่อปริมาณไททาเนียมไดออกไซด์เพิ่มขึน้ ผ้าที่ผ่านการตกแต่งสําเร็จด้วยเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์มี
ความสามารถในการทนแรงดึงลดลง ยกเว้นตัวอย่างที่มีไททาเนียมไดออกไซด์ 5 และ 10% สรุ ปได้ว่าการตกแต่งสําเร็จ
เพื่อ การคงรูปนัน้ ควรเลือกใช้ปริมาณไททาเนียมไดออกไซด์ที่ 5% โดยนํา้ หนัก
คําสําคัญ: การคงรูปของผ้า, การตกแต่งสําเร็จเพื่อคงรูปผ้า, ความแข็ง, เซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์, ผ้าฝ้าย
Abstract
This research aimed to develop the stiffness and shape retention properties by finishing the cotton
fabric with cellulose-titanium dioxide. To make fabrics stiffer, smoother and better shape retention. Cellulose
solution helps TiO2 stronger adhesion to cellulose fibre molecules. To study the influence of TiO2 concentration
on the stiffness of cotton fabric for the development of bag products. The experiment was done by finishing
cotton fabrics with the cellulose-TiO2 solution at the different concentrations of TiO2 as follows: 0, 1, 3, 5, 10%
w/w. The results showed that cotton fabric finished with 10% w/w cellulose-TiO2 has the best crease recovery
value. Abrasion resistance both dry and wet were decreased as TiO2 increased. Cellulose-TiO2 finished fabric
have reduced tensile strength, excepted the sample with titanium dioxide 5 and 10%. It can be concluded that
5% w/w TiO2 is an efficient solution for shape retention finishing.
Keywords: Cellulose-Titanium dioxide, Cotton fabric, Fabric finishing, Shape retention, Stiffness
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คํานํา
ผ้าฝ้ายเป็ นผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติซึ่งเป็ นที่นิยมอย่างมากในการนํามาเป็ นเครื่องนุ่งห่มเนื่องจากสวมใส่
สบาย ผ้าฝ้ายมีคณ
ุ สมบัติในการระบายความร้อนและความชืน้ ได้ดี อย่างไรก็ตามผ้าฝ้ายมีขอ้ เสียคือ ยับง่าย เสียทรงง่าย
และไม่คืนตัวหากถูกแรงกดทับนานๆ (Singh et al., 2008) อย่างไรก็ตามผ้าฝ้ายยังคงเป็ นที่ตอ้ งการในอุตสาหกรรมผ้าที่
ต้องการความคงทนหรือผ้าฝ้ายที่มีเนือ้ แข็ง เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าม่าน ผ้าบุเก้าอี ้ จนกระทั่งผ้าฝ้ายที่จะนํามาผลิต
กระเป๋ า (Xu et al., 2015) ดังนัน้ มีงานวิจยั ที่ทาํ การตกแต่งสําเร็จผ้าฝ้ายด้วยกระบวนการทําให้ผา้ แข็งเป็ นการตกแต่งผ้า
โดยใช้สารที่ผลิตจากแป้งหรือสารประกอบไวนิลในการทําให้ผา้ แข็ง ผิวเรียบ มีความเป็ นเงามันและคงรูปมากขึน้ พบว่าไม่
ว่าจะเป็ นสารผลิตจากการสกัดพืชหรือสารเคมีมกั จะเกิดของเสียตามมาด้วย (Slater, 2003) การตกแต่งสําเร็จโดยใช้นาํ้
แป้งเป็ นวิธีดงั้ เดิมที่ช่วยให้ผา้ ฝ้ายมีความเรียบและแข็งคงรู ปมากขึน้ แต่แป้งไม่สามารถ ติดอยู่บนผิวผ้าได้ถาวร แป้งจะ
หลุดออกทุกครัง้ ที่ผ่านการซักและต้องมีการลงแป้งทุกครัง้ หลังการซัก เพื่อช่วยให้ผา้ เรียบและอยู่ทรงมากขึน้ นอกจากนี ้
แป้งยังเป็ นอาหารของเชือ้ ราที่สง่ ผลเสียต่อผิวหนังและผิวผ้า (Kumar and Choudhury, 2017)
ต่อมามีการนําสารไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) หรือสารสีขาวไม่มีกลิ่น ไททาเนียมไดออกไซด์ช่วยทําให้ผา้ แข็ง
คงรู ปได้อย่างถาวร เป็ นสารที่ใช้ท่ วั ไปในเครื่องสํา อางและครีม กันแดดเนื่องจากมีความสามารถในการสะท้อ นรัง สี
อัลตราไวโอเลต มีความสามารถในการสะท้อนนํา้ มีการนําไททาเนียมไดออกไซด์มาใช้ในกระบวนการบําบัดนํา้ และ
อากาศเสียเนื่องจากมีความสามารถในการดูดซับและทําความสะอาดสิง่ สกปรกได้ อีกทัง้ ยังไม่เป็ นพิษต่อสิง่ แวดล้อมและ
ผิวหนัง (Prof. Robert Schiestl, 2009) อย่างไรก็ตามไททาเนียมไดออกไซด์เป็ นเพียงเม็ดสีไม่สามารถเกาะบนผ้าได้จึง
ต้องใช้สารผนึกมาช่วยเป็ นตัวยึดเกาะ เพื่อให้ไททาเนียมไดออกไซด์เกาะติดบนผิวผ้าได้อย่างถาวร
สารละลายเซลลูโลสหรือสารที่ได้จากการสกัดจากเส้นใยธรรมชาติ ได้จากการละลายเส้นใยธรรมชาติในกรด
ซัลฟิ วริก 60% เซลลูโลสเป็ นสารประกอบที่มีความเสถียรสูงและมีความคงตัวสูง เนื่องจากพันธะไฮโดรเจนภายในและ
ระหว่างโมเลกุล (Klemm et al., 2005) โดยสารละลายนีม้ ีความสามารถในการยึดเกาะผิวผ้าทําให้ผา้ มีลกั ษณะแข็ง และ
คงรู ปถาวร สารชนิดนีเ้ ป็ นตัวผนึกให้ไททาเนียมไดออกไซด์ติดอยู่บนผ้าได้อย่างถาวรโดยไม่เป็ นอันตรายต่อผิวหนังจึง มี
การทดลองนําสารละลายเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์มาเคลือบบนผ้าฝ้ายและทําให้ผา้ ฝ้ายแข็งขึน้ (Kale et al.,
2016)
ในงานวิจยั นี ้ ได้ศกึ ษาการพัฒนาคุณสมบัติผา้ ฝ้ายให้มีความแข็ง เรียบ และคงรูปมากขึน้ โดยการเคลือบผ้าฝ้าย
ด้วยสารละลายเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์การศึกษาใช้เซลลูโลสละลายในกรดซัลฟิ วริก 60% ที่มีปริมาณสารไททา
เนียมไดออกไซด์ในปริมาณต่างๆ และทําการทดสอบสมบัติการคืนตัวของผ้า (Crease Resistant property) ก่อนและหลัง
การตกแต่งสําเร็จ ทดสอบการทนต่อการขัดถู (Crocking Resistant property) ในสภาวะแห้งและเปี ยก และทดสอบการ
ทนต่อแรงดึง (Tensile Strength) ของผ้าชิน้ ทดลองก่อนและหลังการตกแต่งสําเร็จ เพื่อเปรียบเทียบสมบัติของผ้าฝ้ายก่อน
และหลังการเคลือบสารไททาเนียมไดออกไซด์
อุปกรณ์และวิธีการ
สารเคมีทใี่ ช้
ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) จากบริษัท กรุ งเทพเคมี จํากัด, กรดซัลฟิ วริก (H2SO4) จากบริษัท Guangdong
Guenghua Chemical Factory Co., Ltd, โซเดียม คาร์บอเนต (Na2CO3) จากบริษัท Labo Chemie Pvt. Ltd, นํา้ กลั่น
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วัสดุและอุปกรณ์ทใี่ ช้
1. ผ้าวิสโคส
2. ผ้าฝ้าย 100%
3. เครือ่ งชั่งละเอียดดิจิตอล
4. เครือ่ ง Roller Padding รุน่ DL-2500V
5. Oven จากบริษัท Heshan Perfect Dyeing Equipment Factory Ltd
6. เตารีดไฟฟ้า
7. เครือ่ งทดสอบ “Shirley” Crease recovery tester และ Loading device รุน่ M003a
8. เครือ่ งทดสอบ Abrasion-resistant แบบ Electronic Crockmeter รุน่ GJS 042
9. เครือ่ งทดสอบ Tensile Testing Machine จากบริษัท Instron series 2701
การเตรียมสารละลายเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์
เตรียมสารละลายเซลลูโลส 10% โดยนํา้ หนักจากผ้าวิสโคสในกรดซัลฟิ วริก 60% โดยนํา้ หนัก แล้วใส่สารไททา
เนียมไดออกไซด์ที่มีความเข้มข้น 0, 1, 3, 5 และ 10% โดยนํา้ หนักลงในสารละลายเซลลูโลส คนให้เข้ากัน 5 นาที
การเคลือบสารเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์บนผ้าฝ้าย
นําผ้าขนาด 4 กรัม แช่ในสารละลายเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์จับเวลา 30 วินาที นําเข้าเครื่อง Roller
Padding 20 วินาที จากนัน้ ทําซํา้ ในการแช่ผา้ ในสารละลายเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์ 30 วินาทีอีกครัง้ นําเข้าเครือ่ ง
Roller Padding ล้างผ้าด้วยสารละลายสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 100 กรัม/ลิตร ปริมาณ 20 มิลลิลิตร ตาม ด้วยนํา้
กลั่น อบแห้งที่อณ
ุ หภูมิ 60 ๐C เป็ นเวลา 30 นาที รีดอัดด้วยเตารีด นําผ้าที่ตกแต่งสําเร็จเรียบร้อยแล้วไปผ่าน กระบวนการ
ทดสอบผ้า
การทดสอบผ้าฝ้ายทีไ่ ด้จากการตกแต่ง
การทดสอบการคืนตัว
นําผ้าที่ผ่านการตกแต่งด้วยเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์ที่ความเข้มข้น 0, 1, 3, 5 และ 10% โดยนํา้ หนัก
ขนาด 40*150 มิลลิเมตร ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบการคืนตัวผ้า ที่นาํ้ หนัก 2000 กรัม เป็ นเวลา 5 นาที นํามาวัดองศาที่
ผ้าคืนตัวกลับมาเมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที ค่าองศาที่ผา้ คืนตัวกลับในการทดสอบความสามารถในการคืนตัวของผ้าแสดงให้
เห็นถึงความแข็งของผ้าแต่ละชิน้ ทดสอบ และผ้าที่มีสมบัติการคืนตัวได้ดีจะมีการกางมุมออกหลังจากถูกนํา้ หนักกดทับได้
มากขึน้
การทดสอบการทนต่อการขัดถู
นําที่ผ่านการตกแต่งด้วยสารเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์ที่ความเข้มข้น 1,3,5,10% โดยนํา้ หนัก มาทําการ
ทดสอบความคงทนทัง้ แบบเปี ยกและแบบแห้ง เพื่อทดสอบความสามารถในการยึดเกาะของไททาเนียมไดออกไซด์บนสาร
ผนึกสารละลายเซลลูโลส ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (มอก.) 121 เล่ม 5-2552 โดยทดสอบการขัดถูไปกลับ 10 รอบ ที่แรงกด 9 นิวตัน หลังจากนัน้ นําผ้าที่ผ่านการทดสอบไปวิเคราะห์คา่ การเปลี่ยนสีบนผ้า ทดสอบเกรย์สเกล
(Gray scale of colour change) โดยมีระดับการประเมินดังนี ้ ระดับ 5 ดีที่สดุ ระดับ 4–5 ดีถึงดีที่สดุ ระดับ 4 ดี ระดับ 3–4
ปานกลางถึงดี ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 2–3 แย่ถึงปานกลาง ระดับ 2 แย่ ระดับ 1–2 แย่ถึงแย่ที่สดุ ระดับ 1 แย่ที่สดุ
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การทดสอบความคงทนต่อแรงดึงในแนวดิ่ง
นําที่ผ่านการตกแต่งด้วยเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์ที่ความเข้มข้น 0, 1, 3, 5 และ 10% โดยนํา้ หนัก ตาม
มาตรฐานการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมไทย (มอก.) 121 เล่ม 9-2552
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
Table 1 แสดงให้เห็นผลการทดสอบการคืนตัวของผ้าที่ได้จากการศึกษาอิทธิพลของสารไททาเนียมไดออกไซด์ ที่
ใช้ในการตกแต่งสําเร็จผ้าฝ้าย ดังนี ้
Table 1 The results of the crease recovery test

Before
After

98°
104°

The concentration of TiO2 in Cellulose-Titanium dioxide (%)
0
1
3
5
10
87°
102°
105°
94°
96°
100°
112°
114°
103°
107°

Recovery angle (%)

4%

14.94%

Crease recovery angle (°)

Non-finishing
Cotton fabric

9.8%

8.5%

9.57%

11.45%

ผลการทดสอบแสดงให้เห็นการคืนตัวของผ้าฝ้ายที่ตกแต่งด้วยสารเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์ พบว่าผ้า
ฝ้ายที่ไม่ได้รบั การตกแต่งมีค่าการคืนตัวเพิ่มจาก 98° เป็ น 104° หรือเพิ่มขึน้ 4% ในขณะที่ผา้ ฝ้ายที่ได้รบั การตกแต่งด้วย
เซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์สตู ร 10% มีค่าการคืนตัวเพิ่มจาก 96° เป็ น 107° หรือเพิ่มขึน้ 11.45% ซึ่งมีค่ามากที่สดุ
สําหรับผ้าฝ้ายที่ ได้รบั การตกแต่งด้วยสารเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์ ตามด้วย TiO2 1% เพิ่มขึน้ 9.8%, TiO2 5%
เพิ่มขึน้ และ 9.57% แต่ผา้ ฝ้ายที่ได้รบั การตกแต่งสารละลายเซลลูโลสอย่างเดียวมีค่าการคืนตัวเพิ่มจาก 87° เป็ น 100°
หรือเพิ่มขึน้ 14.94% ซึ่งมากกว่าผ้าฝ้ายที่ได้รบั การตกแต่งด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ ซึ่งสอดคล้องการการทดลองของ
Kale et.al. (2016) ที่ กล่าวไว้ว่าความแข็งของผ้าจะเพิ่มขึน้ อย่างมากเมื่อผ้าฝ้ายถูกเคลือบด้วยสารละลายเซลลูโลส แต่
ความแข็งจะค่อยๆลดลงเล็ก น้อยเมื่อเพิ่มปริมาณไททาเนียมไดออกไซด์ลงในสารละลายเซลลูโลส ซึง่ น่าจะเป็ นผลมาจาก
ความหนืดของสารละลาย เซลลูโลสลดลงหลังจากผสมไททาเนียมไดออกไซด์ เนื่องจากไททาเนียมไดออกไซด์ช่วยลดการ
พันกันของสายโซ่โพลีเมอร์ (Xu et al., 2013) จึงส่งผลให้ความแข็งของผ้าลดลง ในช่วงแรก และหลังจากเพิ่ม ปริมาณไท
ทาเนียมไดออกไซด์ต่อไปความแข็งของผ้าจะค่อยๆเพิ่มขึน้ การศึกษานีย้ งั แสดงให้ เห็นว่าความแข็งของผ้าฝ้าย ขึน้ อยู่กบั
ความเข้มข้นของสารละลายเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์สอดคล้องกับการทดลองของ Kale et.al. (2016)
จากการทดสอบความคงทนต่อการขัดถูของผ้าฝ้ายที่ได้รบั การตกแต่งด้วยสารเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์
แสดงใน Table 2
Table 2 The result of an abrasion-resistant test, rating by color changed of tested.
Sample
Dry testing
Wet testing

Non-finishing Cotton fabric
5
5
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4
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*5=best, 4-5=Good to Best, 4=good, 3-4=Moderate to Good, 3=Moderate, 2-3=Poor to Moderate, 2=Poor,
1-2=Worst to Worst, 1=worst
ผลการทดสอบความทนต่อการขัดถูใน Table 2 แสดงให้เห็นว่าในสภาวะแห้งความคงทนต่อการขัดถู ของผ้าที่
ตกแต่ง สําเร็จด้วยสารไททาเนียมไดออกไซด์อยูใ่ นระดับ 5 ถึงระดับ 4-5 (ค่าความคงทนต่อการขัดถูลดลง เล็กน้อย) และค่า
ความ คงทนต่อการขัดถูของผ้าที่ตกแต่งสําเร็จด้วยสารไททาเนียมไดออกไซด์ในสภาวะเปี ยก ลดลงอยูใ่ นระดับ 4, 3/4 และ
2/3 เมื่อมีปริมาณไททาเนียมไดออกไซด์เพิ่มขึน้ ผ้าชิน้ ตัวอย่างที่เคลือบด้วยสารเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์ปริมาณ
10% โดยนํา้ หนักมีความคงทนต่อการขัดถูอยู่ในระดับ 2/3 ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด สอดคล้องกับการทดลองของ Kale et.al.
(2016) นั่นคือ ผ้าตัวอย่างที่เคลือบด้วยสารเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์ 1, 3 และ 5% มีความคงทนต่อการขัดถูดีถึงดี
มาก ตัวอย่างที่เคลือบด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ 10% มีความคงทนต่อการขัดถูต่าํ เนื่องจากไททาเนียมไดออกไซด์ไม่
กระจาย อย่างเป็ นเนือ้ เดียวกันในสารละลายเซลลูโลสเนื่องจากความเข้มข้นที่สงู ขึน้ ทําให้การยึดเกาะเป็ นแบบไม่สมํ่าเสมอ
การ ศึกษานีแ้ สดงให้เห็นว่าผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์สตู ร 1 และ 3% มีความคงทนต่อการขัด
ถูดีที่สดุ รองลงมาคือ 5% และตํ่าสุดในตัวอย่างที่มีไททาเนียมไดออกไซด์ 10%
ผลการทดสอบความคงทนต่อแรงดึงของผ้าฝ้ายที่ได้รบั การตกแต่งด้วยสารเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์
แสดงใน Fig 1

Fig. 1 The results of tensile strength on cotton fabric.
ผลการทดสอบความคงทนต่อแรงดึงของผ้าฝ้ายตัวอย่างทัง้ 5 เมื่อเพิ่มปริมาณไททาเนียมไดออกไซด์ในช่วงต้น
ความแข็งแรงของผ้าจะลดลง ซึ่งน่าจะเป็ นผลจากค่าความเป็ นกรดของสารละลายเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์ที่มีตวั
ทําละลายเป็ นกรดซัลฟิ วริก ดังนัน้ ในผ้าตัวอย่างที่มีปริมาณไททาเนียมไดออกไซด์ 0, 1 และ 3% จึงอาจโดนกรดทํา
ลายเส้นใยเซลลูโลส ทําให้ผา้ ตัวอย่างมีความคงทนต่อแรงดึงลดลง หากเมื่อไททาเนียมไดออกไซด์เพิ่มมากขึน้ จนทําให้เกิด
การเคลือบบนผิวผ้าได้ดีขึน้ จนกรดไม่สามารถทําลายเส้นใยได้ ความคงทนต่อแรงดึงของตัวอย่างที่มีไททาเนีบมได
ออกไซด์ 5 และ 10% จึงมีค่าความคงทนต่อแรงดึงใกล้เคียงกับผ้าตัวอย่างที่ไม่มีสารเคลือบ ซึ่งแตกต่างจากการทดลอง
ของ Kale et.al. (2016) ซึ่ง พบว่า ตัว อย่างที่ มีป ริม าณไททาเนี ยมไดออกไซด์ 0, 1% ความคงทนต่อ แรงดึงจะเพิ่ มขึน้
หลังจาก เคลือบเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์บนพืน้ ผิวของ ผ้าฝ้าย มีความเป็ นไปได้ที่จะเกิดจากตัวแปรการทดลองที่
ต่า งกัน นั่น คื อ ชนิ ด ของสารไททาเนีย มไดออกไซด์ที่ ใช้ในการทดลองของ Kale et.al. (2016) ใช้น าโนไททาเนียมได
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ออกไซด์ซึ่งเมื่อเพิ่มปริมาณทําให้ความแข็งแรงของผ้าฝ้ายเพิ่มขึน้ หากเมื่อไททาเนียมไดออกไซด์มีขนาดใหญ่ขนึ ้ มีผล ทํา
ให้ความแข็งแรงลดลงในช่วงต้น
สรุ ป
ผ้าฝ้ายที่ได้รบั การตกแต่งสําเร็จด้วยสารละลายเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์มีการคืนตัวที่ดีขนึ ้ เมื่อความเข้ม
ข้นของไททาเนียมไดออกไซด์เพิ่มขึน้ เป็ น 5 และ 10% ความคงทนของผ้าต่อการขัดถูดีมากในสภาวะแห้งแต่ไม่คงทนมาก
นักในสภาวะเปี ยกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าที่ตกแต่งด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ที่ความเข้มข้น 10% ส่วนความแข็งแรงของผ้า
ฝ้ายเมื่อตกแต่งด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ที่มีความเข้มข้น 5 และ 10% มีความต่างเพียงเล็กน้อยจากผ้าฝ้ายที่ไม่ ตกแต่ง
สําเร็จ ดังนัน้ ผูว้ ิจัยจึงเลือกใช้สารเซลลูโลส-ไทททาเนียมไดออกไซด์ที่ความเข้มข้น 5% มาใช้ในการพัฒนาผ้าฝ้าย เพื่อ
ทดลองผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์กระเป๋ าต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
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Effect of different pretreatments on drying characteristics, color and chlorophyll contents of
duckweeds (Wolffia globosa)
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Abstract
The objective of this study was to determine the effect of hot-water blanching and steam blanching
pretreatments before drying with a hot air dryer at 70°C on the drying time, color, and chlorophyll contents of
duckweed. The results showed that pretreatments with hot-water blanching and steam blanching helped to
decrease the drying time of duckweed. The color difference (ΔE) and lightness (L*) values of steam blanching
pretreatment were highest and significantly different from fresh duckweed and hot-water blanching duckweed.
The highest chlorophyll a (1.63±0.01 mg/g) and chlorophyll b (1.69±0.01 mg/g) contents were found in dried
duckweed using the steam blanching pretreatment. The findings of the research suggested that steam
blanching pretreatment could be used to develop dried duckweed with high chlorophyll contents and help
decrease the drying time.
Keywords: Chlorophyll, Color, Duckweed, Hot water blanching, Steam blanching
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Introduction
Duckweed is a plant that grows in the clean river of the Northeastern and Northern parts of Thailand.
The species of duckweed in Thailand is Wolffia arrhizal (L.) and Wolffia globosa (L.). Although the fresh
duckweed has very high nutrition but needed to be pretreated before the drying process for optimal quality of
duckweed powder. Duckweed is the organism that can give more nutrients instead of consuming meat because
duckweed has high nutrients, its protein content is 50.89%, fat 6.07%, carbohydrate 31.33%, ash 11.71% of
dry weight (Hu et al., 2022).
In this study, selecting blanching methods is the way to destroy enzymatic and microbial activity in
vegetables and some fruits before further processing. The blanching in this study including the steam blanching
and hot-water blanching. Steam blanching has advantages such as smaller losses of water-soluble components
and better energy efficiency. The hot-water blanching has advantages such as more uniform product heating
and uses less floor space (Fellows et al., 2017). Both processes were investigated for the drying process of
duckweed. The suitable drying time was determined for the good quality of dried duckweed based on color
and chlorophyll content. The objective of this study was to determine the effect of different pretreatments on the
drying characteristics, color and chlorophyll contents of duckweeds.
Materials and Methods
Materials
Fresh duckweed was purchased from San Pa Tong district of Chiang Mai province and transported to
Kasetsart university Bang Khen campus by cooling trucks. Acetone (AR grade, Merck Co., Germany) was
purchased from T.S. Interlab limited partnership.
Pretreatment
Fresh duckweed in the quantity of 1 kg was washed in clean water and drained the water out, after
that the sample was passed to two pretreatment methods including hot water blanching and steam blanching
with 1 kg of duckweed and boil 2 kg of water with 98±2 °C for 1 minute. Then the sample was cooled down by
passing through clean water at room temperature for 30 seconds and drained excess water.
Drying of duckweed
After 1 kg of fresh duckweed was pretreated, it was spread on a tray with paper baking sheet with the
size of 40 cm in width, 45 cm in length and 3 cm in height of the tray. The sample was dried in the hot air dryer
(Assemble order, Thailand) consisting of a timer, a thermostat for temperature control, an air heater, a 0.18 kW
fan motor, and five wire-mesh trays. The sample on a tray was placed in the middle of hot air dryer and the fan
speed of the dryer was set constant during the drying process. The sample was dried at 70 °C for 5 hr. During
the drying process, the sample was flipped and spread evenly every 1 hr. Dried duckweed was mashed for
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30 seconds and passed through 100- mesh sieve to get homogeneous particle size of duckweed powder. Then
the duckweed powder was kept in to an aluminum bag, and stored in refrigerator at -18 °C.
Measurement of moisture content
The duckweed sample was collected every 1 hr during the drying process for measurement of its
moisture content. To measure the moisture content, the sample was heated using hot air oven method at 105
°C until constant weight obtained (AOAC, 2000). Weight loss of sample was used to calculate the moisture
content of the sample (%, wb) using Equation 1. Measurement of moisture content was performed in triplicate.
Moisture content (%)=

W2−W3
W2−W1

X 100

(1)

where
W1 = weight of container with lid;
W2 = weight of container with lid and sample before drying; and
W3 = weight of container with lid and sample after drying.
Measurement of color
The color of duckweed powder was measured using a spectrophotometer (CM3500D, Minolta Co.,
Japan). The duckweed powder was added in to the Petri dish then the color parameters was showed in CIE (L*
- lightness, a* - redness-greenness, b* - yellowness-blueness) value. Measurement of color of duckweed
powder with 10 replications and calculation in total color different (ΔE) were made using Equation 2, which L0,
a0, and b0 are the control values of fresh duckweed.
∆E=�(𝑎𝑎∗ − 𝑎𝑎0 )2 + (𝑏𝑏 ∗ − 𝑏𝑏0 )2 + (𝐿𝐿∗ − 𝐿𝐿0 )2

(2)

Measurement of water activity
Measurement of water activity using water activity meter (CX3TE, Aqualab, USA) at 25±2 °C. Before
measurement, it was calibrated with a standard solution with aw of 0.760. For each sample, measurements of
aw was performed in triplicate.
Determination of chlorophyll content
Measurement of chlorophyll content was done by using a spectrophotometer (160A, Shimadzu,
Japan). 100 mg of duckweed powder was added in a falcon tube, and then 10 ml of 80% acetone was
added in the tube. The falcon tubes were kept with ice in the dark environment for 30 minutes and then
the samples were centrifuged at 3000 rpm with Rotina 380R (Hettich, Germany) for 10 minutes at 4 °C
before immediately putting in ice and then determining chlorophyll content by rapid measurement with a
spectrophotometer. The absorbance of solution was read at two wavelengths 663.2 and 646.8 nm
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(modified method from Roshanak et al., 2016). Calculation of chlorophyll concentrations in mg/l of
acetone was done by Equations 3–6:
Chl a (mg/l)=(12.25×Abs663.2 )-(2.79×Abs646.8 )

(3)

Chl b (mg/l)=(21.50×Abs646.8 )-(5.10×Abs663.2 )

Chl a(mg/g)= Chl a(mg/l)× �

V(ml)
1000

Chl b(mg/g)= Chl b(mg/l)× �

�×

V(ml)
1000

�×

(4)

1

(5)

weight(g)
1

(6)

weight(g)

Statistical analysis
The results showed the mean ± standard deviation and subjected to analysis of variance (ANOVA).
The difference between the means was determined using Duncan’s multiple range test (DMRT) and defined
the significance at (p < 0.05).
Results and Discussion
Drying time, moisture content of duckweed in different pretreatment
From Fig.1, before 120 minutes it was found that the moisture content of 3 methods showed slowly
decreased but after 120 minutes it showed that the moisture content during drying of the treatments with hotwater blanching and steam blanching pretreatments reduced faster than the method without pretreatment. As
some researches showed pretreatments helped faster drying time possibly because of hydrolysis and
breakdown of the cell wall (Zhao et al., 2015). And also, it was found that the moisture content and water activity
of the dried duckweed in the 3 methods was below 12% and 0.6, respectively, which passed the Thai
community product standard of dried fruits and vegetables, after drying for 220 minutes.
Moisture content (%wb)

100.00
80.00
60.00
40.00

No pretreatment
HW Blanching

20.00
0.00

Steaming

0

50

100

150

200

250

300

Drying Time (Minutes)
Fig.1 Changes in the moisture content (%) of different pretreatment method with without pretreatment, hot-water
blanching method and steam blanching method.
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As shown in Table 1, the water activity and final moisture content were not significantly different
(p > 0.05), with moisture content below 12%wb and water activity below 0.6 following the requirement of Thai
community product standard.
Table 1 Drying time, final moisture content and water activity of different pretreatment methods
Parameters
Pretreatment
Without
Hot-water blanching Steam blanching
ns
ns
Final moisture content (%wb)
3.34±0.01
3.04±0.17ns
3.39±0.46ns
Water activityns
0.30±0.02ns
0.34±0.08ns
0.33±0.19ns
*ns in the same row followed by different superscripts are not significantly different (p > 0.05)
Color of duckweed powder
In this study, the color of treatments were significantly different. The different L*, a*, and b* values of
dried duckweed powder might be caused by the different pretreatments which destroyed the enzymatic
browning reaction. The L* value was significantly different at p < 0.05 while the steam blanching method showed
the highest L* value (45.17±2.15) and the lowest L* value (39.36+0.21) was the fresh duckweed. The a* value
of the treatment with the steam blanching method was not significantly different from fresh duckweed but was
different from other treatments, while the steam blanching method showed the lowest a* value (-8.43±0.47) and
the highest a* value (-7.87±0.76) was the method without pretreatment. As (Janiszewska et al., 2021) said the
pretreatments could influence color. The ΔE was significantly different in all methods compared to fresh
duckweed and the highest ΔE was the steam blanching method (6.49) and the lowest was the hot-water
blanching (5.43).
Table 2 color of duckweed powder in different pretreatment
Color parameter
Duckweed
L*
a*
b*
ΔE
c
ab
a
Fresh
39.36+0.21
-7.94+0.82
28.20+0.21
0.00d
Without pretreatment
41.58+3.43b
-7.87+0.76a
25.42+1.99c
5.78b
Hot-water blanching
42.59+2.32b
-7.94+0.44a
25.67+1.69c
5.43c
Steam blanching
45.17+2.15a
-8.43+0.47b
27.67+2.14b
6.49a
*Means±SD in the same column followed by different superscripts are significantly different (p < 0.05)
Chlorophyll content of duckweed powder in different pretreatment
As shown in Table 3, the chlorophyll content a and b of the steam blanching method showed
significantly difference at p < 0.05 from the other methods while the steaming method showed the highest of
both chlorophyll content a and b (1.63±0.01 and 1.69±0.01 mg/g respectively). While the lowest of chlorophyll
A content was found in the duckweed without pretreatment (1.38±0.10 mg/g).and the lowest of chlorophyll b
content was the hot-water blanching method (1.61±0.05 mg/g)
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Table 3 Chlorophyll content of duckweed powder in different pretreatment
Pretreatment
Chlorophyll
Chlorophyll A
Chlorophyll B
Without
1.38+0.10b
1.63+0.04b
Hot-water blanching
1.40+0.10b
1.61+0.05b
Steam blanching
1.63+0.01a
1.69+0.01a
*Means±SD in the same column followed by different superscripts are significantly different (p < 0.05)
Conclusions
In conclusion, the findings of this study indicated that the pretreatments by hot water blanching and
steaming helped improve drying time but pretreatments affected color of duckweed powder because they
destroyed structure of the samples. The ΔE of steaming treatment was highest and was significantly different
from fresh duckweed than other treatments. The content of chlorophyll content was preserved the most by the
steaming method. This study suggested that before drying duckweed, steaming pretreatment was
recommended to help faster drying time and preserve chlorophyll contents of duckweed powder. Also, at this
condition, other characteristics such as moisture content, water activity were not different from other methods
and followed under Thai community product standard.
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาชุดสําหรับสุนัขที่มีภาวะผิดปกติของ
ผิวหนัง โดยศึกษาปั ญหาและความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์จากกลุม่ ตัวอย่างผูใ้ ช้งานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ จํานวน 4 คน และผูเ้ ลีย้ งสุนขั จํานวน 9 คน ผลการสัมภาษณ์พบว่า
สุนขั ที่มีอาการผิดปกติของผิวหนังจะมีการติดเชือ้ บริเวณลําตัวและขาหนีบ ส่งผลให้การรักษาต้องใช้ยาเพื่อลดอาการและ
จําเป็ นต้องใส่ชุดสุนขั เพื่อป้องกันไม่ให้กดั บริเวณที่คนั จนเกิดแผลติดเชือ้ ดังนัน้ การศึกษาสมบัติของผ้าตัวอย่าง 4 ชนิด
ได้แก่ ผ้าถักที่มีสว่ นผสมของเส้นใยพอลิเอสเตอร์ ฝ้าย และสเปนเด็กซ์ ผลการศึกษาพบว่า ผ้าที่มีสมบัติเหมาะสมในการ
นําไปพัฒนาต้นแบบชุดสุนขั คือผ้าถักที่มีสว่ นผสมของเส้นใยพอลิเอสเทอร์ 100% มีความหนาแน่นจํานวนห่วงสูงจะทําให้
มีการระบายอากาศและมีสมบัติการดูดนํา้ ในแนวดิ่งและแนวนอนที่ดี
คําสําคัญ: การแพร่ผา่ นของนํา้ , การระบายอากาศ, การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, ชุดสุนขั , สุนขั ที่มีภาวะผิดปกติ
ของผิวหนัง
Abstract
This research aimed to develop concept design of dog suit for dogs with skin diseases. Firstly, the
problems and needs of dog suit from users and stakeholders were conducted by the in-depth interview with
four veterinarians and nine dog owners. The interview’s results found that most dogs with skin diseases were
caused by infections of the trunk and groin. So the medications were used in order to reduce symptoms and
the dogs were required to wear dog clothes because the dogs might bite the itchy area of their body. After that,
the physical properties of four types of knitted fabrics; 100% had high loop density made polyester, polyester
blended with cotton and polyester blended with cotton and spandex were investigated for selecting the optimal
fabrics for developing dog suit prototypes. It was found that the 100% polyester knitted fabric showed the
highest air permeability and highest wicking property for both vertical and horizontal direction.
Keywords: Air permeability, Design and development, Dog suit, Dogs with skin diseases, Wicking
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คํานํา
สุนขั ถือว่าเป็ นสัตว์เลีย้ งยอดนิยมของคนส่วนใหญ่ สามารถนํามาเลีย้ งเป็ นเพื่อนได้ ผูเ้ ลีย้ งมีการดูแลเอาใจใส่เป็ น
อย่างดี หากพบว่ามีปัญหาการเป็ นโรคผิวหนังและมีอาการคันมาก โรคผิวหนังที่พบในสุนขั จะมีลกั ษณะอาการที่ทาํ ให้เกิด
การอักเสบและขนร่วงเป็ นวง สุนขั อาจมีอาการเกาหรือกัดแทะบริเวณผิวหนังอย่างรุ นแรง ภาวะผิดปกติของผิวหนังที่เกิด
กับผิวหนังสุนัขมีสาเหตุมาจากหลายประการ ซึ่งอาจเกิดจากการติดเชือ้ หรือไม่ติดเชื อ้ ก็ได้ (กมล, 2555) การติดเชือ้
แบคทีเรียในสุนขั เป็ นโรคผิวหนังชนิดหนึง่ ที่พบได้บอ่ ยครัง้ เกิดจากการติดเชือ้ แบคทีเรียจําพวก Staphylococcus โดยอาจ
มีพยาธิสภาพเนือ้ เยื่อและลักษณะทางคลินิกแตกต่างกัน เช่น มีการติดเชือ้ เฉพาะบริเวณผิวชัน้ นอก หรือมีการติดเชือ้ ของ
ผิวหนังชัน้ ในลึกลงไป (ชุลรี ตั น์, ม.ป.ป.) สุนขั ที่มีภาวะผิดปกติของผิวหนังจากการติดเชือ้ รา เชือ้ แบคทีเรีย และเชือ้ ยีสต์ นัน้
จะมีลกั ษณะอาการที่เกิดบนผิวหนังแตกต่างกันออกไป ดังนัน้ ในการออกแบบเสือ้ ผ้าสําหรับสุนขั เหล่านี ้ จะต้องคํานึงถึง
วัสดุสงิ่ ทอที่มีสมบัติพิเศษ โดยการนํา “นาโนเทคโนโลยี” มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต หรือหลังจากการผลิต เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของสิ่งทอนัน้ ให้มีคณ
ุ สมบัติพิเศษเพิ่มขึน้ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอนุภาคนาโน (nanoparticles) หรือเส้นใยนาโน
(nano-fiber) ปรากฏอยูบ่ นผิวหรือผสมอยูใ่ นเนือ้ ของเส้นใยผ้า หรือมีชนั้ ฟิ ลม์ ที่มีขนาดความบางในระดับนาโนเมตร (nano
thin-film) เคลือบอยู่บนผิวของเส้นใยผ้า (อัฐพงศ์, 2556) โดยใช้อนุภาคนาโนซิงค์มาผสมบนเส้นใยผ้าเพื่อให้มีคณ
ุ สมบัติ
ในการยับยังเชือ้ แบคทีเรียและเป็ นสารที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ, ม.ป.ป.)
ความสบายในการสวมใส่เสือ้ ผ้าเป็ นปั จจัยหลักในการเลือกใช้งานเสือ้ ผ้า โดยเสือ้ ผ้าเป็ นส่วนสําคัญในการช่วย
รักษาสมดุลของความร้อนระหว่างทํากิจกรรมต่างๆ ด้วยการควบคุมการแผ่รงั สี การนําความร้อน และ การพาความร้อน
ของร่างกาย มีการผลิตเนือ้ ผ้าที่มีสมบัติพิเศษที่ช่วยระบายอากาศ (Rossi, 2018) ดังนัน้ การทดสอบสมบัติของผืนผ้าที่
นํามาใช้ในการทําต้นแบบชุดสุนขั สําหรับสุนขั ที่มีภาวะผิดปกติของผิวหนังจึงจําเป็ นต้องมีการทดสอบความสบายในการ
สวมใส่ของผืนผ้า โดยการทดสอบสมบัติตา่ งๆ ได้แก่ การซึมผ่านของอากาศ (Air permeability) เป็ นสมบัติของการระบาย
อากาศของผ้า ผ้าที่มีสมบัติการซึมผ่านของอากาศที่ดีจะทําให้รูส้ กึ สบายเมื่อสวมใส่ และ การดูดนํา้ ของผ้าในแนวดิ่งและ
แนวนอน (vertical and horizontal wicking) โดยผ้าที่มีอตั ราการดูดนํา้ สูง จะสามารถระบายเหงื่อจากร่างกายผ่านผืนผ้า
ออกสูส่ งิ่ แวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว (Yanılmaz and Kalaoglu, 2012)
การวิจัยนีเ้ ป็ นการศึกษาเพื่อออกแบบและพัฒนาชุดที่เหมาะสมสําหรับสุนขั ที่มีภาวะผิดปกติของผิวหนังโดย
การศึกษาปั ญหาและความต้องการใช้งานของผูเ้ ลีย้ งสุนขั เพื่อนํามากําหนดแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์และการคัดเลือกผ้าจากผ้าถัก 4 ชนิดที่มีสว่ นผสมของสารนาโนซิงค์และมีอตั ราส่วนผสมของเส้นใยชนิดต่างๆ
ได้แก่ ผ้าถักจากเส้นใยพอลิเอสเตอร์ 100% ผ้าถักจากเส้นใยพอลิเอสเตอร์ 67% และ ฝ้าย 30% ผ้าถักจากเส้นใยพอลิเอ
สเตอร์ 45% และฝ้าย 55% และผ้าถักจากเส้นใยพอลิเอสเตอร์ 43% ฝ้าย 52% สเปนเดกซ์ 5% โดยตัวอย่างทัง้ 4 ชนิดมี
โครงสร้างที่แตกต่างกันจึงนํามาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพต่างๆ และนํามาทดสอบสมบัติในการระบายอากาศและการ
ดูดนํา้ เพื่อให้ได้ผา้ ที่มีสมบัติที่ทาํ ให้มีความสบายในการใช้งาน
อุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาปัญหาและความต้องการใช้งานชุดสุนขั สาํ หรับสุนขั ทีม่ ภี าวะผิดปกติของผิวหนัง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบําบัดรักษาสุนขั ที่มีภาวะผิดปกติของผิวหนัง
จํานวน 4 คนและ ผูเ้ ลีย้ งสุนขั จํานวน 9 คน ด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ในด้าน
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ต่างๆ ดังนี ้ อาการผิดปกติของผิวหนังที่พบในสุนขั , การรักษาภาวะผิดปกติที่ผิวหนังของสุนขั , รู ปแบบการใช้งานชุดสุนขั
สําหรับสุนขั ที่มีภาวะผิดปกติของผิวหนัง ทําการสัมภาษณ์โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 นาที และนําผลการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) และสรุปปั จจัยที่มีผลต่อการออกแบบและพัฒนา
วัสดุ

ผ้าตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั นีเ้ ป็ นผ้าถักเนื่องจากผ้าถักมีโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่น โดยเลือกโครงสร้างแบบซิง
เกิลเจอร์ซีย ์ โดยมี 4 ประเภทที่มีสว่ นผสมของเส้นใยแตกต่างกัน ได้แก่ ผ้าถักจากเส้นใยพอลิเอสเตอร์ 100% และตกแต่ง
สําเร็จด้วยนาโนซิงค์ ผ้าถักจากเส้นใยพอลิเอสเตอร์ 67% ฝ้าย 30% และตกแต่งสําเร็จด้วยนาโนซิงค์ ผ้าถักจากเส้นใยพอ
ลิเอสเตอร์ 45% ฝ้าย 55% และตกแต่งสําเร็จด้วยนาโนซิงค์ ผ้าถักจากเส้นใยพอลิเอสเตอร์ 43% ฝ้าย 52% สเปนเดกซ์
5% และตกแต่งสําเร็จด้วยนาโนซิงค์
การทดสอบสมบัตทิ างกายภาพ
1. ศึกษานํา้ หนักผ้าต่อหน่วยพืน้ ที่ และ การทดสอบความหนาตามมาตรฐาน ASTM D 1777 โดยทําทดสอบ 3
ครัง้ และหาค่าเฉลีย่
2. ศึกษาสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์รุน่ OLYMPUS โดยใช้กาํ ลังขยาย 4 เท่า
3. ศึกษาจํานวนห่วงถักต่อหน่วยพืน้ ที่ ตามมาตรฐาน ASTM D8007 โดยทําการทดสอบ 3 ครัง้ แล้วหาค่าเฉลีย่
4. ศึกษาการซึมผ่านของอากาศ โดยทําการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D737-96 โดยทําทดสอบ 3 ครัง้ และ
หาค่าเฉลีย่
5. ศึกษาอัตราการดูดนํา้ ของผ้าตามแนวดิ่งและแนวนอน ทําการทดสอบโดยปรับปรุ งจากมาตรฐาน AATCC
197 และ AATCC 198 ตามลําดับ โดยทําการทดสอบ 3 ครัง้ และหาค่าเฉลีย่
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลจากการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างสัตวแพทย์ จํานวน 4 คน พบว่า ปั จจัยหลักทางด้านความผิดปกติของผิวหนัง
ที่พบในสุนขั ส่วนใหญ่ คือ มีแผล มีการติดเชือ้ บริเวณผิวหนัง คัน ขนร่วง พบได้ในบริเวณ ลําตัว ฝ่ าเท้า หู ขาหนีบ รักแร้
(ซอกอับ) ใบหน้า และหลัง โดยมีอาการเรือ้ รังและแย่ลง ประมาณ 1–3 เดือน หรือรักษาจากที่อื่นมามากกว่า 1 เดือนแล้ว
ไม่หาย สัตวแพทย์จะทําการรักษาภาวะผิดปกติที่ผิวหนังของสุนขั มีวิธีการรักษา 2 แบบ คือ การรักษาด้วยการให้ยากิน
ประเภทยาปฏิชีวนะ และการรักษาด้วยการให้ยาทาใช้ภายนอก ผลการรักษาขึน้ อยูก่ บั ภาวะของโรค และใช้ประมาณ 1–3
เดือน หากสุนขั มีอาการคัน กัด เกา มีแผลที่ผิวหนัง หรือมีโรคภูมิแพ้ตอ่ สิง่ แวดล้อม สัตวแพทย์จะแนะนําให้สวมใส่ชดุ สุนขั
จากผลการสัมภาษณ์พบว่าปั จจัยหลักทางด้านรูปแบบชุดสุนขั สําหรับสุนขั ที่มีภาวะผิดปกติของผิวหนังนัน้ บาง
กรณีมีผลต่อการรักษาโดยป้องกันการสัมผัสจากสิ่งกระตุน้ บางกรณีไม่มีผลต่อการรักษา แต่อาจมีผลต่อการประเมิน
อาการ เนื่องจากบางกรณีใส่เสือ้ เพื่อช่วยลดอาการที่ผิวหนังจากการเกา แต่สนุ ขั ยังคงมีอาการคันเหมือนเดิม และกรณีเกิด
การกดทับ เสือ้ จะช่วยลดการกดกับพืน้ โดยรู ปแบบและลักษณะชุดสุนขั ที่มีความเหมาะสมกับสุนขั ที่มีภาวะผิดปกติของ
ผิวหนังควรมีนาํ้ หนักเบา ระบายอากาศได้ดี มีความยืดหยุ่น ลดการเกิดกลิ่น มีรูปแบบเต็มตัวหรือครึ่งตัวก็ได้ มีความ
หลากหลายของขนาดและแบ่งตามเพศ ซึ่งเนือ้ ผ้าของชุดสุนขั ควรมีความกระชับและยืดหยุ่น ระบายอากาศได้ดี ไม่หนา
หรือบางเกินไป มีสมบัติกนั นํา้ ทนต่อการซักและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือแพ้ ลักษณะการใช้งานของชุดสุนขั ควร
สวมใส่ได้ง่าย มีการออกแบบให้สะดวกต่อการขับถ่าย เช่น มีกระดุม ซิป เป็ นต้น ส่วนการดูแลรักษาชุดสุนขั พบว่าชุดสุนขั
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มีความจําเป็ นต้องซักได้ตามสภาพผิวหนังและความสกปรกจากการใช้งาน และสามารถนําไปซักโดยใช้เครื่องซักผ้าได้ มี
ราคาที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 1,000 บาท ต่อชุด
ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผูเ้ ลีย้ งสุนัข จํานวน 9 คน พบว่า ปั จจัยหลักทางด้านอาการผิดปกติของ
ผิวหนังที่พบในสุนขั ส่วนใหญ่มีอาการคัน จากการมีตมุ่ แดงขึน้ บริเวณผิวหนัง และถูกกัดหรือเกาจนเป็ นแผล บริเวณที่พบ
ส่วนมากเกิดขึน้ ในบริเวณหู เท้า ข้อพับ หรือเกิดอาการทั่วตัว ระยะเวลาในการสังเกตอาการผิดปกติประมาณ 1–8 เดือน ผู้
เลีย้ งสุนัขส่วนใหญ่ ไม่มีความกังวลว่าโรคผิวหนังของสุนขั จะติดต่อมาสู่คน ผูเ้ ลีย้ งสุนัขมีการดูแลรักษาสุนัขที่มีภาวะ
ผิดปกติของผิวหนัง ด้วยการพาสุนขั มาพบแพทย์เพื่อรับประทานยา ใช้ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดที่เหมาะสม และดูแล
จนกว่าอาการจะดีขนึ ้
ส่วนปั จจัยหลักทางด้านชุดสุนขั ที่เหมาะสมกับสุนขั ที่มีภาวะผิดปกติของผิวหนัง พบว่า โดยทั่วไปสุนขั จะสวมชุด
สุนัขที่เป็ นเสือ้ กล้าม เสือ้ ยืด จั๊มสูท จะสวมใส่ในเวลากลางคืน หรือช่วงที่มีอากาศหนาว สุนัขสวมใส่ชุดได้นานสูงสุด
ประมาณ 1-3 วัน และใน 1 วัน จะสวมประมาณ 6–7 ชั่วโมง ผูเ้ ลีย้ งสุนขั ส่วนใหญ่มีความต้องการชุดสุนขั สําหรับสุนขั ที่มี
ภาวะผิดปกติของผิวหนัง เพราะอาจจะช่วยในการรักษาโรคได้ ควรมีรูปแบบเป็ น จั๊มสูท เสือ้ ยืด และเสือ้ ตัวสัน้ โดยมี
คุณสมบัติที่ทาํ ความสะอาดง่าย เนือ้ ผ้ามีความยืดหยุ่น ระบายอากาศได้ดี ชุดสุนขั ทั่วไปตามท้องตลาดยังไม่ตอบสนอง
ความต้องการ เพราะคุณภาพของผ้าที่ใช้สว่ นใหญ่ไม่มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม ความถี่ในการเปลี่ยนชุดสุนขั ประมาณ 1–3
วัน โดยจะทําความสะอาดชุดสุนขั ประมาณ 1 วัน ระดับราคาของชุดสุนขั ควรไม่เกิน 500 บาท
ผลการทดสอบสมบัตทิ างกายภาพ
ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพ แสดงใน Table 1 เนื่องจากสมบัติการซึมผ่านของอากาศใช้ในการประเมิน
และเปรียบเทียบสมบัติการหายใจได้ของผ้า จาก Table 1 พบว่า ผ้าหมายเลข 1 สามารถยอมให้อากาศซึมผ่านได้มาก
ที่สดุ ส่วนผ้าหมายเลข 4 ยอมให้อากาศซึมผ่านได้นอ้ ยที่สดุ ทัง้ นีอ้ าจจะเป็ นผลมาจากโครงสร้างของผ้าถัก เนื่องจากผ้า
หมายเลข 1 มีโครงสร้างที่มีรูมากที่สดุ จึงทําให้มีการระบายอากาศได้มากที่สดุ ส่วนผ้าหมายเลข 4 มีโครงสร้างการถัก
แน่น มีจาํ นวนห่วงถักต่อพืน้ ที่ ความหนา และนํา้ หนักผ้ามากที่สดุ จึงทําให้อากาศไหลผ่านผืนผ้าได้นอ้ ยที่สดุ ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Oner (2019)
การดูดนํา้ ของผ้าเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ หลังจากเมื่อผ้ามีการเปี ยกนํา้ (wetting) และนํา้ เคลื่อนที่ผ่านรู เล็กๆ
ของช่องว่างระหว่างเส้นใยด้วยแรงคาปิ ลารี (capillary force) ซึ่งการดูดนํา้ ของผ้าเป็ นปรากฏการณ์ที่ซบั ซ้อนและมีหลาย
ปั จจัยที่มีผลต่อการดูดนํา้ ของผ้า เช่น ชนิดของเส้นใย โครงสร้างผ้า ความขรุ ขระของพืน้ ผิวผ้า ขนาดของช่องว่างและการ
กระจายตัวของช่องว่างระหว่างเส้นด้าย เป็ นต้น (Kumar and Das, 2014) จาก Table 1 พบว่าผ้าหมายเลข 2 และ 3 มี
อัต ราการดูด นํ้า ในแนวดิ่ ง ของผ้า ตามแนวขวาง (course direction) และ ตามแนวยาว(wale direction) ตํ่า กว่ า ผ้า
หมายเลข 1 และ หมายเลข 4 เมื่อพิจารณาสมบัติการดูดนํา้ ในแนวดิ่งตามขวางพบว่า ผ้าหมายเลข 1 มีอตั ราการดูดนํา้ ใน
แนวดิ่งของผ้าตามแนวขวางดีที่สดุ ส่วนผ้าหมายเลข 4 มีอตั ราการดูดนํา้ ในแนวยาวดีที่สดุ
จากโครงสร้างของผ้าใน Table 1 พบว่า ผ้าหมายเลข 1 เป็ นผ้าถักที่มี 2 หน้า กล่าวคือ ในด้านหน้าผ้าจะมีการถัก
ที่เว้นการคล้องห่วงทุกๆสามห่วงของห่วงแนวนอน จึงทําให้บริเวณดังกล่าวเกิดเป็ นช่องว่างในผืนผ้าส่งผลให้การเคลื่อนที่
ของนํา้ ไปตามเส้นใยในแนวดิ่งเป็ นไปอย่างรวดเร็ว และเมื่อพิจารณาโครงสร้างของผ้าหมายเลข 4 พบว่า ผ้าหมายเลข 4 มี
จํานวนห่วงต่อพืน้ ที่ในแนวยาวมากกว่าผ้าอื่นๆ ทําให้มีช่องว่างระหว่างเส้นด้ายน้อยกว่าผ้าชนิดอื่นๆ จึงให้มชี อ่ งว่างเล็กๆ
ระหว่างเส้นใยที่ทาํ ให้นาํ้ สามารถเคลื่อนที่ขนึ ้ สูด่ า้ นบนได้อย่างรวดเร็ว (Yang et al., 2021) ส่งผลให้อตั ราการดูดนํา้ ของ
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ผ้าในแนวดิ่งตามแนวยาวของผ้าดีที่สดุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Fan et al. (2020) ที่กล่าวว่าความหนาแน่นของ
จํานวนห่วงตามแนวยาวของผ้ามีผลต่ออัตราการดูดนํา้ ในแนวดิ่งเมื่อทดสอบทัง้ แนวยาวและแนวขวางของผืนผ้า
Table 1. Specification of tested samples
Item
Sample specification
Samples
1
2
3
Composition
100% Polyester 67% Polyester
45% Polyester
30% Cotton
55% Cotton
Fabric
samples

4
43% Polyester
52% Cotton
5% Spandex

Front

Back

Color
Fabric structure
Fabric Course/inch
density Wales/inch
Fabric weight (g/m2)
Fabric thickness (mm)
Air permeability (cfm)
Vertical Course
Wicking
Rate
Wales
(mm/s)
Horizontal Wicking
Rate (mm/s)

Brown
single jersey

Black
Single jersey

Grey
Single jersey

57
51
152.57
0.60
448
0.27

50
50
169.17
0.50
297
0.06

70
64
149.2
0.40
141
0.06

Green
Single jersey
(Warp knit)
44
82
188.83
0.67
74
0.21

0.18

0.06

0.06

0.24

120.56

57.52

3.94

15.36

เมื่อพิจารณาอัตราการดูดนํา้ ของผ้าในแนวนอนพบว่า ผ้าหมายเลข 1 มีอตั ราการดูดนํา้ ตามแนวนอนสูงที่สดุ
รองลงมาคือผ้าหมายเลข 2, 4 และ 3 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาอัตราส่วนของเส้นใยของผ้าแต่ละชนิดพบว่าผ้าหมายเลข 1
มีเส้นใยพอลิเอสเทอร์มากที่สดุ รองลงมาคือ ผ้าหมายเลข 2 และ 3 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Fan et al. (2020) ที่
กล่าวว่า ผ้าถักที่มีอตั ราส่วนผสมของพอลิเอสเทอร์สงู จะช่วยให้อตั ราการดูดนํา้ ในแนวนอนเพิ่มขึน้ นอกจากนัน้ โครงสร้าง
ของผ้าหมายเลข 1 ที่มีช่องว่างในผืนผ้ามากกว่าผ้าอื่นๆ จึงทําให้นาํ้ เคลือ่ นที่ผา่ นผ้าในแนวนอนได้ดี
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จากผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพ สรุ ปได้ว่าผ้าหมายเลข 1 มีความเหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการตัดชุด
ต้นแบบ เนื่องจากผ้าสามารถระบายอากาศ และ ดูดนํา้ ได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับผ้าชนิดอื่นๆในงานวิจยั นี ้
จากผลการสัมภาษณ์และผลการทดสอบสมบัติของผ้า สามารถนํามาสรุปแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาชุด
ได้ ดังนี ้ ชุดสุนขั ที่เหมาะสมกับสุนขั ที่มีภาวะผิดปกติของผิวหนังควรเป็ นแบบจั๊มสูทเนื่องจากสามารถปกคลุมผิวหนังของ
สุนขั ได้ทงั้ ตัวทําให้สนุ ขั ไม่สามารถกัดเกาบริเวณที่เป็ นแผลได้ และการใช้ผา้ ถักทําให้จ๊มั สูทมีความยืดหยุน่ ไม่แน่นเกินไป
ไม่อดึ อัด รวมถึงอาจจะมีการใช้อปุ กรณ์ในการตกแต่งเพิ่มเติม เช่น กระดุม ซิป และตีนตุ๊กแก เพื่อให้ง่ายต่อการสวมใส่ ดัง
แสดงใน Fig.1

Fig. 1 Skating dog suit
สรุ ป

จากการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างสัตวแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญทางด้านการบําบัดรักษาสุนขั ที่มีภาวะผิดปกติของผิวหนัง
พบว่า ส่วนใหญ่สนุ ขั ที่มีภาวะผิดปกติของผิวหนังจะมีลกั ษณะอาการที่คล้ายคลึงกัน เกิดขึน้ ในบริเวณเดียวกันบ่อยๆ และ
ซํา้ ๆ หากไม่ได้รบั การดูแลรักษาที่ถกู ต้องจะทําให้เกิดการลุกลามมากขึน้ และจะมีอาการเรือ้ รังและแย่ลงในช่วง 1-3 เดือน
ทําให้ผเู้ ลีย้ งสุนขั กังวลกับความสวยงามของสุนขั และมีความต้องการให้สนุ ขั สวมใส่ชดุ เพื่อช่วยลดภาวะผิดปกติที่ผิวหนัง
จากผลการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างผูเ้ ลีย้ งสุนขั พบว่า ชุดสุนขั ทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูเ้ ลีย้ งสุนขั และมีความต้องการชุดสุนขั สําหรับสุนขั ที่มีภาวะผิดปกติของผิวหนัง เพื่อช่วยในการปกป้องร่างกายสุนขั
จากสิ่งแวดล้อมและการกัดเกาบริเวณแผลจากตัวสุนขั เอง โดยต้องการชุดสุนขั ที่มีรูปแบบเป็ นชุดจั๊มสูทที่ทาํ ความสะอาด
ง่าย เนือ้ ผ้ามีความยืดหยุ่น ระบายอากาศและระบายความชื น้ ได้ดี จากการทดสอบพบว่า ผ้าที่มีคุณสมบัติ ระบาย
ความชืน้ และระบายอากาศได้ดี เนือ้ ผ้าไม่หนาจนเกินไป และมีนาํ้ หนักเบา จึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาใช้เป็ นต้นแบบ
ชุดสุนขั สําหรับสุนขั ที่มีภาวะผิดปกติของผิวหนัง เพื่อทําให้สนุ ขั ใส่แล้วรู ส้ กึ สบายตัว ไม่อึดอัดหรือรําคาญจนทําให้เกิดการ
กัด แทะ หรือเกา ซึง่ จะทําให้ลดการลุกลามของเชือ้ โรค
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่ให้ขอ้ มูลอย่างเต็มที่ทาํ ให้การ
วิจัยครัง้ นีส้ าํ เร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ขอขอบคุณ บริษัท เพอร์ม่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ผา้ ที่ใช้ในการ
ทดสอบและนํามาทําตัวอย่างชุดสุนขั และขอขอบคุณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้มอบทุน
สนับสนุนการนําเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60
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ศักยภาพของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ท่สี ังเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีสีเขียวจากเปลือกลิน้ จี่ในการ
ยับยั้งเชือ้ ราสาเหตุของการเน่าเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว
The efficacy of green synthesized ZnO nanoparticles from Litchi peel on the growth of fungi
causing postharvest decay of fruit
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บทคัดย่อ
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ดว้ ยเทคโนโลยีสีเขียวโดยสารสกัดเปลือกลิน้ จี่ ภายใต้กระบวนการที่
เหมาะสมสามารถสังเคราะห์นาโนซิงค์ออกไซด์ได้สูงสุดและมีขนาดอนุภาคอยู่ระหว่าง 30–100 นาโนเมตร และเมื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ราสาเหตุการเน่าเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวจํานวน 4 สายพันธุ์
ได้ แ ก่ Aspergillus niger, Colletotrichum gloeosporioides, Lasiodiplodia theobromae และ Rhizopus stolonifer
โดยทําการหาค่าความเข้มข้นตํ่าสุดของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ในการยับยัง้ และทําลายเชือ้ ราพบว่า สามารถยับยัง้ เชือ้
ราที่ทดสอบทัง้ 4 สายพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพโดยมีค่าความเข้มข้นตํ่าสุดในการยับยัง้ เชือ้ ระหว่าง 195.31–3,125
ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร ในการศึกษานีไ้ ด้ทาํ การเสริมฤทธิ์ของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ดว้ ยสารกันเชือ้ ราสูตรผสมทางการค้า
(Sodium Benzoate : Sodium Propionate) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ ราพบว่า สูตรผสมในอัตราส่วน 5:5 มี
ประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ ราที่ทดสอบได้ดีที่สดุ โดยมีคา่ MICs เท่ากับ 48.82–781.25 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร
คําสําคัญ: การเน่าเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว, เทคโนโลยีสเี ขียว, นาโนซิงค์ออกไซด์, เปลือกลิน้ จี่, ฤทธิ์ยบั ยัง้ เชือ้ รา
Abstract
Biosynthesis of the ZnO nanoparticles (ZnONPs) with green technology by Litchi chinensis peel extract
as the reducing and capping agent under optimal condition gave the highest synthesis of ZnONPs and
synthesized particle size in the range of 30–100 nm. The antifungal activity of synthesized ZnONPs on the
growth of 4 species of fungi causing postharvest decay of fruit (Aspergillus niger, Colletotrichum gloeosporioides,
Lasiodiplodia theobromae and Rhizopus stolonifer) were evaluated. The results of minimum inhibitory
concentration (MIC) and minimum fungicidal concentration (MFC) of the synthesized nanoparticles showed the
synthesized ZnONPs could inhibit the growth of all four fungi tested with percentage of inhibitory effect were
between 195.31 to 3,125 µg/mL. In this study the efficacy of ZnONPs was improved in combination with mixed
antifungal agent (Sodium Benzoate + Sodium Propionate). It was found that biocontrol solutions that combined
between ZnONPs and mixed antifungal agent at ratio 5:5 gave the most effective to control all postharvest fungi
tested which MICs was 48.82–781.25 µg/mL.
Keywords: Antifungal activity, Green synthesized, Litchi peel, Postharvest decay of fruit, ZnO nanoparticles
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คํานํา
ปั จจุบนั นาโนเทคโนโลยีเป็ นอีกหนึ่งความก้าวหน้าที่กาํ ลังมีการพัฒนาอย่างมากและต่อเนื่อง นาโนเทคโนโลยี
เป็ นเทคโนโลยีในการจัดการกับสสารในขนาดที่เล็กมาก เมื่อนําอนุภาคขนาดเล็กนีม้ าจัดเรียงโครงสร้างใหม่ทาํ ให้ได้
คุณสมบัติใหม่ๆ เพราะนาโนเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการฆ่าเชือ้ ได้มากขึน้ และยังสามารถนําไปใช้งานได้ง่าย
ขึน้ อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์เป็ นวัสดุในกลุม่ โลหะออกไซด์อีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะในด้านของการ
ต้านเชือ้ จุลินทรีย ์ เช่น การใช้เป็ นสารยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรีย เชือ้ ราในผลิตภัณฑ์กาํ จัดกลิ่นของเสือ้ ผ้า การควบคุมโรคพืช
นอกจากนีส้ ารซิงค์ออกไซด์ยงั ไม่มีความเป็ นพิษต่อร่างกาย การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์โดยทั่วไปสามารถทํา
ได้โดยใช้วิธีการการระเหยกลายเป็ นไอด้วยวิธีทางเคมี (Chemical vapor deposition; CVD) การใช้วิธีชีวสังเคราะห์ ใน
การผลิตอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ โดยใช้สารสกัดจากพืชเป็ นวิธีทางเลือกใหม่อีกทางหนึง่ ในการนํามาใช้แทนวิธีการทาง
เคมี และวิธีการทางกายภาพ ซึ่งเป็ นที่ทราบกันดีว่ากระบวนการทางชีวสังเคราะห์ในการผลิตอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
เป็ นวิธีการที่มีประโยชน์เป็ นอย่างยิ่งในปั จจุบนั เนื่องจากเป็ นวิธีการผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมี โดย
อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ได้จากกระบวนการชีวสังเคราะห์จะมีประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ จุลินทรียไ์ ด้ดี (Dobrucka
and Dugaszewska, 2016) โดยมีงานวิจยั เกี่ยวกับการใช้สารสกัดจากส่วนต่างๆ ของพืช ได้แก่ ใบ ดอก และผลซึ่งมีฤทธิ์
ต้านอนุมลู อิสระและสามารถนํามาใช้เป็ นสารให้อิเล็กตรอนในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนมีรายงานการค้นคว้าจํานวน
มากแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จในการเตรียมอนุภาคนาโนเงินและทองคําโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ โดยสมบัติการให้
อิเล็กตรอนของสารสกัดขึน้ อยูก่ บั ชนิดและปริมาณสารเคมี องค์ประกอบเคมีในพืชที่มีสมบัติเป็ นสารให้อิเล็กตรอน ได้แก่
สารประกอบพอลิฟีนอล (polyphenolic compound) เช่น แทนนิน (tannin) ฟลาโวนอยด์ (flavonoid) และสารกลุม่ นีย้ งั มี
สมบัติเป็ นสารช่วยเสถียร ช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดชันและการรวมตัวกันเป็ นอนุภาคขนาดใหญ่ (พิชญ์สนิ ี สมชัยดี และ
การะเกด เทศศรี, 2561) ยกตัวอย่างการศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ดว้ ยกระบวนการชีวสังเคราะห์จาก
สมุนไพรโดยใช้สารสกัดจากเหง้าขิง เนื่องจากในส่วนเหง้าของขิงมีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์เป็ นจํานวนมากและสารนีม้ ี
ประสิทธิภาพในการเพิ่มอัตราการสังเคราะห์ในกระบวนการชีวสังเคราะห์ของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ ผลจากการศึกษา
พบว่าสามารถเตรียมอนุภาคอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ดว้ ยกระบวนการชีวสังเคราะห์โดยใช้สารสกัดจากขิงได้ โดยอนุภาค
ที่ได้มีขนาด30-50นาโนเมตร (Anand Raj and Jayalakshmy, 2015) ด้วยเหตุนกี ้ ารศึกษาการผลิตอนุภาคนาโนซิงค์ออก
ไซด์ดว้ ยกระบวนการทางชีวสังเคราะห์โดยใช้สารสกัดจากพืชจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและมีความสําคัญสําหรับ
อนาคตในการอยู่รว่ มกันอย่างยั่งยืนระหว่างเทคโนโลยีและทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย์ ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ ึงความสนใจ
ในการนําสารสกัดจากพืชมาใช้ในกระบวนการชีวสังเคราะห์เพื่อผลิตอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และนําอนุภาคนาโนซิงค์อ
อกไซด์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็ นสารต้านเชือ้ ราในผลิตภัณฑ์ควบคุมเชือ้ ราสาเหตุของการเน่าเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้
เพื่อยืดอายุการเก็บของผลไม้ให้นานขึน้ ด้วยเทคโนโลยีสเี ขียว
อุปกรณ์และวิธีการ
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
ทําการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ดว้ ยกระบวนการสังเคราะห์ทางชีวภาพ ตามวิธีการสุริสาและคณะ
(2563) โดยใช้สารสกัดเปลือกลิน้ จี่ซึ่งเป็ นพืชที่สง่ เสริมการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ได้สงู สุดจากการคัดเลือก
สมุนไพรและวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอาหาร มากกว่า 15 ชนิด (อุดมลักษณ์ และคณะ, 2564) ซึ่งเป็ นพืชที่อดุ มไป
ด้วยสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่โดยเฉพาะกลุม่ ฟี นอลิกและฟลาโวนอยด์ที่มีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ โดยใช้สารสกัดที่ระดับ
ความเข้มข้น 10% เติมลงในสารละลายซิงค์แอซีเทต (Zinc acetate) ที่ระดับความเข้มข้น 30 mM ที่ระดับค่าความเป็ น
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กรดด่างเท่ากับ 12 (pH12.0) และทําการบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 90 ºC เป็ นเวลา 2hr จากนัน้ ทําการตรวจวัดอนุภาคนาโนซิงค์ออก
ไซด์ที่สงั เคราะห์ได้ดว้ ย UV–vis spectroscopy ที่ความยาวในช่วง 200–800 nm จากนัน้ นําไปแยกด้วยเครื่องปั่ นเหวี่ยงที่
ความเร็ว 10,000 rpm เป็ นเวลา 15 นาทีเพื่อแยกตะกอนอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ออก จากนัน้ นําไปอบให้แห้งด้วยตูอ้ บ
ลมร้อนอุณหภูมิ 60 ºC
ทดสอบประสิทธิภาพอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ราสาเหตุการเสือ่ มเสียของผลไม้
ทดสอบความสามารถในการยับยัง้ การเจริญของราสาเหตุการเน่าเสียของผลไม้จาํ นวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่
Aspergillus niger, Colletotrichum gloeosporioides, Lasiodiplodia theobromae และRhizopus stolonifer ด้ ว ยวิ ธี
poison food technique (Dhingra and Sinclair,1995) เป็ นวิธีที่นิยมใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพในการต้านการเจริญ
ของเชือ้ ราซึง่ ทําโดยการเตรียมอาหารPDA ที่ผา่ นการนึง่ ฆ่าเชือ้ ที่อณ
ุ หภูมิ 121 ºC ภายใต้ความดัน 15 ปอนด์ตอ่ ตารางนิว้
เป็ นเวลา 15 นาที นําสารทดสอบผสมในอาหาร PDA ที่มีอณ
ุ หภูมิ 45–50 ºC ในความเข้มข้นต่างๆ ผสมให้เข้ากันแล้วเท
ใส่จานเพาะเชือ้ ที่ผ่านการอบฆ่าเชือ้ เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของชุดควบคุมไม่มีการผสมสารทดสอบหลังจากผิวหน้าอาหาร
ผสมสารสกัดพืชแห้งสนิทนําชิน้ วุน้ ที่ได้จากการใช้ Cork borer เจาะเส้นใยบริเวณรอบโคโลนีเชือ้ ราที่อายุ 7 วัน วางบน
ผิวหน้าอาหารผสมสารทดสอบโดยควํ่าให้ดา้ นที่มีเชือ้ ราอยู่ทางด้านล่าง บ่มเชือ้ ไว้ที่อณ
ุ หภูมิหอ้ งหรือ 25 ºC ภายใต้แสง
near ultraviolet เมื่อเชือ้ ราชุดควบคุมเจริญเต็มจานเพาะเชือ้ จึงทําการตรวจผลโดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีที่
เจริญและนําค่าที่ได้มาคํานวณหาร้อยละการต้านการเจริญโดยใช้ตามสมการ (Equation 1)
ร้อยละการต้านการเจริญ = [( A - B ) / A] × 100

(1)

เมื่อ A คือ ค่าเฉลีย่ ของเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชือ้ ราบนจานเพาะเชือ้ ชุดควบคุม
B คือ ค่าเฉลีย่ ของเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชือ้ ราบนจานเพาะเชือ้ ที่มีอาหารผสมสาร
เพื่อตรวจสอบฤทธิ์ยบั ยัง้ เชือ้ ราสาเหตุโรคพืชก่อนนํามาทําการเสริมฤทธิ์รว่ มกับสารต้านเชือ้ ราทางการค้าด้วย
อัตราส่วนที่ต่างกัน เพื่อหาอัตราส่วน และความเข้มข้นตํ่าสุดที่เหมาะสมสําหรับการนําไปพัฒนาผลิตภัณฑ์นาํ้ ยายืดอายุ
ผลไม้ตอ่ ไป
ศึกษาการเสริมฤทธิร์ ่วมกันในการยับยัง้ เชือ้ จุลนิ ทรียข์ องอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และสารต้านเชือ้ รา
ศึกษาฤทธิข์ องสารกันเชือ้ ราทางการค้าในการยับยัง้ เชือ้ จุลนิ ทรีย์
สารกันเชือ้ ราทางการค้า คัดเลือกสารต้านเชือ้ ราที่ใช้ในอาหารทางการค้าจํานวน 2 ชนิดได้แก่ โซเดียมเบนโซ
เอต (Sodium Benzoate) และ โซเดียมโพรพิโอเนต (Sodium Propionate) เพื่อใช้เป็ นส่วนผสมในสูตรร่วมกับอนุภาคนาโนซิ
งค์ออกไซด์เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการเสื่อมเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวครัง้ นี ้ ทดสอบความสามารถ
ของสารในการยับยัง้ การเจริญของราสาเหตุการเน่าเสียของผลไม้จาํ นวน 4 สายพันธุไ์ ด้แก่ A. niger, C. gloeosporioides,
L. theobromae และ R. stolonifer ด้วยวิธีpoison food technique (Dhingra and Sinclair,1995) เพื่อตรวจสอบฤทธิ์ในการ
ยับยัง้ เชือ้ ราสาเหตุโรคพืชก่อนนํามาทําการเสริมฤทธิ์รว่ มกับสารละลายอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ สําหรับการนําไปเสริม
ฤทธิ์กบั อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อยับยัง้ เชือ้ ราสาเหตุของการเน่าเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว
ทดสอบประสิทธิภาพของสูตรผสมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และสารกันเชือ้ ราทางการค้า
จากนัน้ ทําการทดสอบฤทธิ์การยับยัง้ เชือ้ ราด้วยวิธี Resazurin Microtiter Assay Plate Method (Rahman
et al., 2004) โดยนําสารตัวอย่างไปตรวจสอบความสามารถในการยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ ราสาเหตุโรคพืชจํานวน
4 สายพันธุ์ โดยปิ เปตอาหารPotato Dextrose brothปริมาตร 100 µL ใส่ลงในแต่ละหลุม จากนัน้ เจือจางสารทดสอบด้วย
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วิธี two-fold dilution โดยปิ เปตสารทดสอบอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ความเข้มข้น 100,000 µg/mL สารกันเชือ้ ราทาง
การค้า ความเข้ม ข้น 10,000 µg/mL และสารผสมความเข้ม ข้น 100,000/10,000 µg/ml ปริ ม าตร 100 µL ใส่ ล งใน
microtiter plate หลุมที่หนึ่ง ผสมสารทดสอบกับอาหารเลีย้ งเชือ้ ให้เข้ากัน จากนัน้ ใช้ปิเปตดูดสารผสมปริมาตร 100 µL
จากหลุมที่หนึง่ ใส่ลงในหลุมที่สอง ทําเช่นนีจ้ นกระทั่งถึงหลุมสุดท้าย จากนัน้ ปิ เปตสารละลายเชือ้ ราปริมาตร 100 µL ใส่ลง
ในแต่ละหลุมโดยหลุมที่มีเฉพาะอาหารเลีย้ งเชือ้ เป็ น Possitive control และหลุมที่ใส่เฉพาะเชือ้ ราเป็ นNegative control
ทําการบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 30 ºC เป็ นเวลา 72 hr โดยอัตราส่วนผสมและระดับความเข้มข้นของสารที่ให้ผลในการยับยัง้ เชือ้ สูง
จะถูกเลือกเพื่อผสมกับอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อใช้ยบั ยัง้ เชือ้ ราสาเหตุของการเน่าเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวการ
เสือ่ มเสียของมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยวต่อไป
ผลและวิจารณ์การทดลอง
จากการศึกษาประสิทธิภาพของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ได้จากการสังเคราะห์ดว้ ยเทคโนโลยีสีเขียวในการ
ยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ราสาเหตุการเสื่อมเสียของผลไม้จาํ นวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ A. niger, C. gloeosporioides, L.
theobromae และ R. stolonifer ด้ว ยวิ ธี poison food technique (Dhingra and Sinclair, 1995) ที่ ร ะดับ ความเข้มข้น
ต่างกัน พบว่ามีแนวโน้มในการยับยัง้ เชือ้ ราทัง้ 4 สายพันธุ์ ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพและเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารให้
สูงขึน้ จะส่งผลให้แนวโน้มในการยับยัง้ เชือ้ ราสูงขึน้ โดยมีแนวโน้มในการยับยัง้ เชือ้ รา R. stolonifera ได้สงู ที่สดุ ที่ระดับ
ความเข้มข้น 4,000 ppm โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยัง้ เท่ากับ 87.62±1.90% และที่ระดับความเข้มข้นของอนุภาคนาโน
ซิงค์ออกไซด์เดียวกันสามารถยับยัง้ เชื อ้ รา C. gloeosporioides, L. theobromae และA.niger เท่ากับ 77.77±2.38%,
65.18±2.96% และ 24.32±0.82 % ตามลําดับโดยแสดงดัง Table 1
Table 1 The Efficacy of ZnONPs on the growth of fungi causing postharvest decay of fruit.
Inhibition Percentage (%)
Concentration
(ppm)
A
C
L
1000
12.98±1.23
48.65±2.53
43.10±1.54
2000
13.14±1.27
67.49±2.06
48.28±1.71
3000
16.91±1.53
72.83±2.81
57.14±3.65
4000
24.32±0.82
77.77±2.38
65.18±2.96
*Means A; A. niger, C; C. gloeosporioides, L; L. theobromae, R; R. stolonifer

R
69.23±2.78
74.36±2.79
85.13±1.87
87.62±1.90

โดยพบว่ากลไกในการต้านเชือ้ ราของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์นนั้ เกี่ยวกับ ROS (Reactive oxygen species)
ของอนุภาคนาโนของนาโนซิงค์ออกไซด์ โดยอนุภาคซิงค์ออกไซด์ที่มีโครงสร้างนาโนสามารถดูดซับบนผนังเซลล์ของเชือ้ รา
แล้วแทรกผ่านเข้าสูเ่ ซลล์โดยการขนส่งหรือเอนโดไซโทซิสและเมื่ออนุภาคนาโนสัมผัสกับไซโตพลาสซึมซึง่ อาจส่งผลต่อการ
ทํางานของไมโตคอนเดรีย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการผลิตROS โดย ROS และ Zn2+ ที่ปลดปล่อยออกมาจากอนุภาคนาโนซิ
งค์ออกไซด์อาจทําให้เกิดความเสียหายทางชีวภาพที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้และสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับการแสดงออกของยีนส์ที่สาํ คัญบางตัว (Oehlke et al., 2014; Sun et al., 2018) จากผลการทดสอบเบือ้ งต้นชีใ้ ห้เห็น
ว่าอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่สงั เคราะห์ดว้ ยกระบวนการชีวภาพจากเปลือกลิน้ จี่มีความสามารถในการต้านเชือ้ ราสาเหตุ
การเน่าเสียของผลไม้ที่ทาํ การทดสอบจึงมีความน่าสนใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ ราสาเหตุการเน่าเสียให้
สูงขึน้ โดยทําการเสริมฤทธิ์ ของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ดว้ ยสารกันเชือ้ ราสูตรผสมทางการค้า (Sodium Benzoate

535

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

:Sodium Proionate) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ รา สําหรับการนําไปใช้เป็ นสารต้านเชือ้ ราเพื่อยืดอายุการเก็บ
รักษาผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว
ผลการศึกษาการเสริมฤทธิร์ ่วมกันในการยับยัง้ เชือ้ จุลนิ ทรียข์ องอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และสารต้านเชือ้ รา
ผลการศึกษาฤทธิข์ องสารกันเชือ้ ราทางการค้าในการยับยัง้ เชือ้ จุลนิ ทรีย์
จากการคัดเลือกสารต้านเชือ้ ราที่ใช้ในอาหารทางการค้าจํานวน 2 ชนิด ที่มีความปลอดภัยและอนุญาตให้ใช้
โดยทั่ว ไปในอุต สาหกรรมอาหารได้แ ก่ โ ซเดี ย มเบนโซเอต (Sodium Benzoate) และ โซเดี ย มโพรพิ โ อเนต (Sodium
Propionate) ซึ่งโซเดียมเบนโซเอต,แคลเซียมโพรพิโอเนตและโพแทสเซียมซอร์เบตมีสมบัติในการยับยัง้ การเจริญของ
จุลินทรียไ์ ด้ดี (Stopforth JD, 2005) โดยโพแทสเซียมซอร์เบตมีประสิทธิ ภาพในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ราและยีสต์
โดยมีรายงานว่าโพแทสเซียมซอร์เบตมีประสิทธิ ภาพในการควบคุมการเจริญของเชือ้ ราในผลิตผลทางการเกษตรเช่น
Penicillium Digitatum ในผลไม้ตระกูลส้ม (Smilanick JL, 2008) โซเดียมเบนโซเอตมีประสิทธิภาพในการยับยัง้ การเจริญ
ของเชื อ้ ราหลายชนิดได้แก่ P. Digitatum และ Penicillium Italicum (Valencia-Chamorro SA. 2009) กรดโพรพิโอนิก
และเกลือของกรดโพรพิโอนิกนิยมใช้เป็ นสารต้านการเจริญของเชือ้ ราในขนมปั ง เค้ก เนยแข็งบางชนิดและ อาหารชนิด
อื่ น ๆ และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข สามารถใช้ใ นปริมาณที่ เหมาะสมสํา หรับ อาหารประเภทผักหรือผลไม้
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 2561) และทําการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยัง้ การ
เจริญของเชือ้ ราสาเหตุการเสื่อมเสียของผลไม้จาํ นวน4 สายพันธุ์ ด้วยวิธีpoison food technique พบว่าสารต้านเชือ้ ราที่
ใช้ในอาหารทางการค้าทัง้ 2 ชนิด สามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ได้แตกต่างกันและพบว่ามีแนวโน้มเดียวกันคือเมื่อเพิ่ม
ความเข้มข้นของสารให้สูงขึน้ จะส่งผลต่อเชื อ้ สูงขึน้ ด้วย โดยสารต้านเชื อ้ ราโซเดี ยมเบนโซเอตสามารถยับยัง้ เชื ้อ รา
A. niger ได้ดีที่สดุ โดยที่ระดับความเข้มข้นสูงสุดที่ทาํ การทดสอบคือ 4,000 ppm สารโซเดียมเบนโซเอตสามารถต้านเชือ้
รา A. niger ได้100% รองลงมาคือ เชื อ้ R. stolonifer, L. theobromae และ C. gloeosporioides ที่ มี เ ปอร์เซ็นต์การ
ยับ ยั้ง เท่ า กั บ 82.56±4.19%, 53.01±1.09% และ 35.71±0% ตามลํา ดับ สํา หรับ สารโซเดี ย มโพรพิ โ อเนตพบว่ า มี
ประสิท ธิ ภ าพในการยับ ยัง้ เชื อ้ R. stolonifer ได้สูง ที่ สุด คือ 81.07±0.97% ในระดับ ความเข้มข้น ของสาร 4,000 ppm
รองลงมาได้แ ก่ L. theobromae, A. niger และ C. gloeosporioides ที่ มี เ ปอร์เ ซ็ น ต์ก ารยับ ยั้ง เท่า กับ 75.05±0.49%,
39.65±1.21% และ 4.29±0.38% ตามลําดับดังแสดงใน Table 2
จากผลการทดลองที่ได้พบว่า สารกันเชือ้ ราทางการค้าในอุตสาหกรรมอาหารทัง้ 2 ชนิด มีศกั ยภาพที่จะนํามาใช้
เป็ นสูตรผสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมเชือ้ ราสาเหตุการเสื่อมเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวที่มีสาเหตุมาจาก
เชือ้ ราที่ทาํ การทดสอบทัง้ 4 สายพันธุ์ ทัง้ นีเ้ นื่องจากสารกันราทัง้ สองชนิดสามารถยับยัง้ สายพันธุเ์ ชือ้ ราที่ทดสอบได้ตา่ งกัน
โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ราที่ทาํ การทดสอบได้ทงั้ 4 สายพันธุ์ ที่ระดับความเข้มข้น 4,000 ppm ระหว่าง
4.29–100% จึงมีความน่าสนใจที่จะนําเอาสารกันเชือ้ ราทัง้ สองชนิดนีม้ าผสมกัน เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการ
ยับยัง้ เชือ้ รา
Table 2 The Efficacy of commercial antifungal agents on the growth of fungi causing postharvest decay of fruit.
Concentration
(ppm)
1000
2000
3000
4000

A

Sodium Benzoate
C
L

1.05±0.05 16.80±0.71 47.72±2.68
74.19±1.86 22.86±1.43 47.34±2.49
100±0
30.57±0.78 52.51±3.76
100±0
35.71±0 53.01±1.09

Inhibition Percentage (%)
R

40.83±1.07
43.83±1.31
55.24±3.18
82.56±4.19

A

20.17±1.55
0±0
32.01±1.23
0±0
35.83±0.69 1.14±0
39.65±1.21 4.29±0.38

*Means A; A. niger, C; C. gloeosporioides, L; L. theobromae, R; R. stolonifera
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Sodium Propionate
C
L
36.92±1.07
49.56±3.02
50.44±3.18
75.05±0.49

R
59.44±2.19
78.68±1.16
79.28±1.15
81.07±0.97
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ทดสอบประสิทธิภาพของสูตรผสมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และสารกันเชือ้ ราทางการค้า
นําอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์มาสร้างสูตรผสมกับสารกันเชือ้ ราทางการค้าในอัตราส่วนที่ตา่ งกัน 3 ระดับ ดังนี ้
ZnONPs
(Sodium Benzoate+Sodium Propionate)
10
0
5
5
0
10
เตรีย มสารให้มี ค วามเข้มข้น เริ่ม ต้น เท่ากับ 100,000 50,000 และ 10,000µg/mL สํา หรับ อนุภาคนาโนซิ ง ค์
ออกไซด์, สารกันราและสูตรผสมตามลําดับ ทําการทดสอบฤทธิ์การยับยัง้ เชือ้ ราด้วยวิธี Resazurin Microtiter Assay
Plate Method กับเชื อ้ ราสาเหตุโรคพืชจํานวน 4 สายพันธุ์ได้แก่ A. niger, C. gloeosporioides, L. theobromae และ
R. stolonifer พบว่าค่า MICs ของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ราทัง้ 4สายพันธุ์ มีคา่ อยูใ่ นช่วง
195.31–3,125µg/mL และค่า MICs ของสารกันเชือ้ ราทางการค้าสูตรผสมมีระดับค่าความเข้มข้นตํ่าสุดในการยับยัง้ เชือ้
ราอยู่ระหว่าง156.25–2,500µg/mL และสูตรผสมระหว่างอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และสารกันเชือ้ ราทางการค้ามีค่า
ความเข้มข้นตํ่าสุดในการยับยัง้ เชือ้ รา (MICs) อยูร่ ะหว่าง 48.82–781.25µg/mL ดังแสดงใน Table 3 และ Fig. 1
Table 3 Minimal inhibitory concentration of fungal ZnONPs and commercial antifungal agents and their
combinations against the tested fungi.
Ratio
Minimum inhibitory concentration (µg/mL)
A.
niger
C.
gloeosporioides
L. theobromae
R. stolonifer
ZnONPs
antifungal agents
10
0
6,250
781.25
390.62
390.62
5
5
1,562.50
390
97.65
195.31
0
10
2,500
2,500
312.5
625
* The experiment was replicated 3 times.
(A)
(B)
(C)

Fig. 1 MIC of synthesized ZnONPs (A), antifungal agent (B) and mixture solution (C) against fungal pathogens
causing postharvest decay.
ค่า MFCs ของอนุภ าคนาโนซิงค์อ อกไซด์มีค่าความเข้มข้น ตํ่า สุดในการฆ่าเชื อ้ ราทั้ง 4 สายพัน ธุ์อ ยู่ในช่วง
390.62–6,250µg/mL โดยค่า MFCs ของสารกันเชื อ้ ราทางการค้าสูตรผสมมีร ะดับค่าความเข้มข้น ตํ่าสุดอยู่ระหว่าง
312.5–2,500µg/mL และสูตรผสมในอัตราส่วน5:5ระหว่างอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และสูตรผสมสารกันเชื อ้ ราทาง
การค้ามีคา่ ความเข้มข้นตํ่าสุดในการยับยัง้ เชือ้ รา (MFCs) อยูร่ ะหว่าง 97.65–1,562.50µg/mL ดังแสดงใน Table 4
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Table 4 Minimal fungicidal concentration of biocontrol solutions on the growth of fungi causing postharvest decay.
Ratios
Minimum fungicidal concentration (µg/mL)
ZnONPs antifungal agents
A. niger C. gloeosporioides L. theobromae
R. stolonifer
10
0
3,125
781.25
195.31
195.31
5
5
781.25
195.31
48.82
97.65
0
10
2,500
1,250
156.25
312.5
* The experiment was replicated 3 times.
จากผลการทดลองข้างต้นบ่งชีว้ า่ สูตรผสมของสารระหว่างอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และสารกันเชือ้ ราทางการค้า
มีแนวโน้มในการยับยัง้ เชือ้ ราที่ทาํ การทดสอบทุกสายพันธุไ์ ด้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับสารเพียงชนิด
เดี ย วเช่ น อนุ ภ าคนาโนซิ ง ค์ อ อกไซด์ แ ละสารกั น เชื ้อ รา โดยค่ า ความเข้ ม ตํ่า สุ ด ในการฆ่ า เชื ้อ รา A. niger,
C.gloeosporioides, L. theobromae และ R. stolonifer ของสูตรผสมระหว่างอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และสารกันเชือ้
ราทางการค้ามีค่าลดลงจาก 6,250, 781.2, 390.62 และ 390.62 µg/mL ตามลําดับเหลือเพียง 1,562.50, 390, 97.65
และ 195.3 µg/mL ตามลํา ดับ และเมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ดัช นี ชี ้วัด ที่ เ รี ย กว่ า Fractional Inhibitory Concentration Index
(FIC Index) คือ ค่าที่ใช้บอกประสิทธิภาพรวมเมื่อใช้สารร่วมทําปฎิกิรยิ ากัน ซึง่ ได้จากการนําค่าMICs มาทําการคํานวณและ
แปลผล โดยเมื่อค่า FIC Index มีคา่ น้อยกว่า 1 หมายถึงสารที่ผสมเสริมฤทธิ์กนั (Synergistic) มีคา่ เท่ากับ 1 คือสารที่ผสมมี
แนวโน้มเสริมฤทธิ์ (Additive) และมีคา่ มากกว่า 1 หมายถึงสารที่ผสมมีฤทธิ์ตา้ นกัน (Antagonistic) ดังแสดงใน Table 5
Table 5 The synergistic effect of ZnONPs with commercial antifungal agents against fungi causing
postharvest decay.
Ratios
Fractional Inhibitory Concentration (FIC index)
ZnONPs
antifungal agents
A. niger
C. gloeosporioides L. theobromae
R. stolonifer
10
0
1.00
1.00
1.00
1.00
5
5
0.28
0.20
0.28
0.41
0
10
1.00
1.00
1.00
1.00
The experiment was replicated 3 times.
จากการศึกษาพบว่า ค่า FICIndex ของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และสารกันเชื อ้ ราทางการค้าและสูต รผสม
ระหว่างอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์กบั สารกันเชือ้ ราทางการค้าในอัตราส่วนต่างๆการต้านเชือ้ ราทัง้ 4 สายพันธุม์ ีคา่ ระหว่าง
0.20-1.00 แสดงให้เห็นว่าสูตรผสมของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์กบั สารกันเชือ้ ราทางการค้ามีแนวโน้มการเสริมฤทธิ์กนั
โดยแตกต่างกันตามแต่ละชนิดของเชือ้ รามีเพียงสูตรผสมระหว่างอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์กบั สารกันเชือ้ ราทางการค้าใน
อัตราส่วน 5:5 ที่มีการเสริมฤทธิ์กนั (Synergistic) อย่างเห็นได้ชดั ซึง่ จากผลการทดลองไม่มีความเข้มข้นใดที่ตา้ นฤทธิ์กนั
(Antagonistic) ในการต้านการเจริญของเชือ้ ราที่ทาํ การทดสอบทุกสายพันธุ์ และผลการทดลองแตกต่างจากการใช้สาร
เพียงชนิดเดียวคือ อนุภาคซิงค์ขนาดนาโนหรือสารกันเชือ้ ราทางการค้าเพียงชนิดเดียว ซึ่งผลการยับยัง้ ที่ได้สอดคล้องกับ
การศึกษาอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่สงั เคราะห์จากสารสกัดดอก Trifolium pratense ที่พบว่า สามารถสังเคราะห์
อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ได้ดี และอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ท่ีได้จากการผลิตมีประสิทธิภาพในการยับยัง้ การเจริญของ
เชือ้ แบคทีเรีย Psudomonas aeruginosa ได้ดีกว่ายา gentamicin และยังสามารถยับยัง้ เชือ้ Staphylococcus aureus
และเชือ้ Escherichia coli ได้ดี (Dobrucka and Dugaszewska, 2016)
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สรุ ป
อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยเทคโนโลยีสีเขียวโดยใช้สารสกัดจากเปลือกลิน้ จี่
ซึ่งเปลือกผลไม้เป็ นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่ประกอบไปด้วย สารประกอบพอลิฟีนอล (polyphenolic
compound) เช่น แทนนิน (tannin) สารกลุ่มฟี นอลิกและฟลาโวนอยด์ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมมีประสิทธิ ภาพในการ
ยับยัง้ เชือ้ ราโรคพืชทัง้ 4 สายพันธุไ์ ด้แก่ A. niger, C. gloeosporioides, L. theobromae และ R. stolonifer โดยมีคา่ MIC
195.31–3,125µg/mL และเมื่อทําการศึกษาการเสริมฤทธิ์รว่ มกันระหว่างอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์กบั สารกันเชือ้ ราสูตร
ผสมทางการค้าพบว่าสูตรผสมในอัตราส่วน 5:5 มีประสิทธิ ภาพในการยับยัง้ เชือ้ ราที่ทดสอบได้ดีที่สดุ โดยมีค่า MICs
ลดลงเหลือเท่ากับ 48.82–781.25µg/mL จากผลการทดลองข้างต้นบ่งชีว้ า่ สูตรผสมของสารระหว่างอนุภาคนาโนซิงค์ออก
ไซด์และสารกันเชือ้ ราทางการค้ามีแนวโน้มในการยับยัง้ เชือ้ ราที่ทาํ การทดสอบทุกสายพันธุไ์ ด้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึน้
เมื่อเปรียบเทียบกับสารเพียงชนิดเดียวและมีศกั ยภาพสูงที่จะนําไปใช้เป็ นสารออกฤทธิ์ฆ่าเชือ้ ราในสูตรนํา้ ยาควบคุมการ
เสือ่ มเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวต่อไป
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Abstract

Meaty flavors produced from non-animal source is a market demand to the growth of the food products.
The objectives of this research were effect of pH, autolysis time and temperature on meaty aroma compounds
formation of yeast autolysate (YA). Heating suspension of dried yeast cell at different conditions of 50 °C and
60°C at pH 3.0, 4.0 and 5.0. The optimum temperature and pH of autolysis was 50 °C at pH 3.0 which gave the
highest autolysate yield (52.00±0.11% w/w). Protein contents of autolysate during 16-26 hours were measured
by Lowry’s method. The highest protein content was 1.34 mg/mL at 50 °C for 24hr at pH 3.0. Aroma volatile
compounds was characterized through headspace-solid phase micro-extraction gas chromatography-time of
flight mass spectrometry (HS-SPME-GC-ToFMS). Meaty volatile compounds are generated through Maillard
reaction in three stages of yeast autolysate production. 2,5-dimethyl pyrazine (roasted beef), dimethyl trisulfide
(sulfurous, meaty), furfural (bread) were the major volatile compounds related to cooked meat flavor. The best
condition for dried yeast autolysate (180°C) produced sulfur and nitrogen containing compounds such as
dimethyl trisulfide. The information about volatile characterization of YA could benefit the food and flavor
industry involved in the manufacturing of meaty flavorings for non-animal origin products.
Keywords: Autolysis, GC-ToFMS, Meaty volatile compounds, Thermal treatment, Yeast autolysate
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Introduction
Yeasts are one of the most important microorganisms widely used in the food industry. The valueadded products from yeast are also widely used all over the world. Yeast extracts and autolyzed yeast extracts
are categorically declared as GRAS (generally recognized as safe) by the Food and Drug Administration (FDA).
Consumers accept them as a naturally derived product, and they also are inexpensive.
The rise in demand for meat flavoring agents has been attributed to the growth of the food industry.
Izzo and Ho (1991) investigated flavor compounds of yeast extract without adding beef protein hydrolysate and
animal lipids. Heating is used to prepare the autolyzed yeast extract. It is a cost-effective and environmentally
friendly use of resources to lower the cost of meat flavoring production. It also encourages the development of
meat flavoring agent from yeast.
Yeast extract (YE) is a natural flavoring agent obtained by extracting the liquid in yeast cells from
Saccharomyces cerevisiae by hydrolysis. Hough and Maddox (1970) described yeast autolysate (YA) as a form
of yeast extract obtained by autolysis of yeast cells. It's a cell-based substance that breaks down soluble
proteins and cell walls. The cell wall-removed product, which contains 50% of the total soluble solid, is known
as autolyzed yeast.
Typically, the Maillard reaction products result from a complex reaction involving amino acids and
reducing sugars, resulting in a significant alteration in the overall flavor profile of food systems. This reaction is
widely regarded as the primary cause of many heat-treated food products' characteristic odorants. Roasted
meat, coffee, cocoa, beef-like, and other odorants are all associated to Maillard reaction products. During the
manufacturing of yeast autolysate (enzymatic hydrolysis, concentration, spray-drying, etc.), Maillard reaction
occurs and impacts the odor and taste of yeast autolysate (Alim et al., 2018).
Until now, to our knowledge, little information is available concerning meaty volatile compounds
generated in yeast autolysis production steps was reported. The objective of this research was to study the
effect of autolysis pH, time, and temperature on meaty volatile compounds formation of YA during the production
stages. This result will provide useful information for the quality control of the processing of YA liquid and powder
related to meaty aroma compounds.
Materials and Methods
Determination of autolysate yield
Autolysis was performed in sterilized 1L glass beaker in triplicate. Sixty grams of super alcohol active
dry yeast (Saccharomyces cerevisiae) were rehydrated in 0.6 L of deionized water at a temperature of 37 °C
for 30 minutes. The pH levels were adjusted to 3.0, 4.0 and 5.0 with 1N HCl. Autolysis was carried out at
controlled temperature of 50 °C and 60 °C in a water bath. All experiment were conducted with 3 replications.
During autolysis, samples were harvested at 24 hours, pasteurized at 80°C for 30 min then cooled down to
room temperature and finally, centrifuged at 6500 x g for 10 min at 4 °C for chemical analysis of the supernatant.
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The supernatant and precipitate of yeast autolysate were dried in a hot-air oven at 105±2°C until constant
weight. The autolysate yield was determined using the method of Hill (1981). The autolysate yield was
determined according to Equation 1:
% autolysate yield =

dry weight of liquid supernatant (g)
x 100 (1)
dry weight of liquid supernatant (g) + dry weight of solid precipitate (g)

The experiment involving autolysis of brewer’s dried yeast was divided into two treatments: treatment
1, studied autolysis pH (3.0, 4.0 and 5.0 respectively) and temperature (50 °C and 60 °C) which could give the
highest autolysate yield; and treatment 2, studied autolysis reaction time (16–26 hours) which could give the
highest protein content.
Determination of protein content
The optimal autolysis condition (pH and temperature) for producing yeast autolysate was selected
from previous experiment which could give the highest autolysate yield. During autolysis duration at pH 3.0 and
5.0, samples were harvested at 16, 18, 20, 22, 24 and 26 hours, pasteurized at 80 °C for 30 min then cooled
down to room temperature and finally, centrifuged at 6500 × g for 10 min at 4°C for chemical analysis of the
supernatant. The total crude protein content was determined using the method of Lowry et al. (1951). Bovine
serum albumin was used as standard of this experiment.
Production of yeast autolysate
The autolysis of brewer’s dried yeast to produce yeast autolysate liquid and powder was carried out
at 50°C for 24 hr by using water bath (Memmert, Germany). The process was terminated by heating at 80°C for
30 min and then cooled down. The suspension was centrifuged to remove the cell debris. The test was carried
out in triplicate at the same conditions. The sample was placed in autoclave (Hirayama, Japan) and let it react
at 120 °C for 1 hr. The sample was concentrated to 15% solids content by using rotary evaporator R-300 (Buchi,
Switzerland). The concentrated was added 10% w/v of Arabic gum then spray dried with mini spray-drier B290 (Buchi, Switzerland) using an inlet air temperature of 180–190 °C, an outlet air temperature of 100–105 °C,
a feeding rate of 30 mL/min (Tanguler and Erten, 2008). The resulting powder was stored in an aluminium foil
bag at 4 °C.
Determination of volatile components
Volatile compounds were determined based on the method of Alim et al. (2018). Three gram of the
homogenized sample and 5 uL internal standard (2-methyl-3-heptanone) were placed into a 20 mL glass vial,
capped with a Silicone-PTFE septum, and transferred into a CTC SPME Autosampler (CTC Analytics AG,
Zwingen, Switzerland). The SPME fibers (a 50/30 µm DVB/CacboxenTM/PDMS StableFlexTM, Supelco: 57329-U)
542
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were exposed to the headspace of the vial for 60 min at 55 °C and the volatiles were desorbed in the injection
port of the gas chromatography for 5 min at 250 °C in split-less mode. An empty vial was used as a blank
sampler to clean the column and the fiber before each sampler run.
The analysis of volatiles were analyzed using Gas Chromatography (7890A; Agilent Technologies,
USA) equipped with a time-of-flight mass spectrometry detector (Pegasus 4D, LECO Corp., USA). Separation
of compounds was performed on polar StabilWax capillary column with polyethylene glycol stationary phase
(0.25 mm I.D. × 30 m × 0.25 µm film thickness; Restek Corp., USA). Helium was used as the carrier gas at a
flow rate of 1.0 mL/min. The oven temperature was programmed to start from 35 °C, held for 10 min, ramped at
4 °C/min up to 225 °C, and held for 10 min. Volatile compounds were identified comparing their mass spectra
with references from several libraries databases.
Results and Discussions
Autolysate yield
After autolysis at 50 °C for 24 hours, the amounts of autolysate yield at pH 3.0, pH 4.0 and pH 5.0 were
52.00±0.11% w/w, 36.00±0.23% w/w, and 49.57±0.92% w/w respectively. For autolysis at 60 °C for 24 hours,
the amounts of autolysate yield at pH 3.0, pH 4.0 and pH 5.0 were 25.30±0.37% w/w, 17.63±0.92% w/w, and
23.54±0.28% w/w respectively. YA under 50 °C at autolysis pH 3.0, 4.0, and 5.0 could give autolysate yield in
the range of 36–52% w/w, which higher than 60 °C. While yeast was autolyzed at pH 3.0, 50°C could give the
highest autolysate yield (52.00±0.11% w/w).
Protein content during autolysis
The influence of pH and autolysis duration on protein content is given in Fig 1. Protein content was
affected by autolysis pH and time. The concentration of protein released into liquid yeast autolysate from cells
during autolysis at pH 3 considerably increased by 24 hr of incubation when the process was performed at
temperature of 50 °C. After 24 hr there was no appreciable increase at pH 5 of yeast autolysate. Therefore, 24
hr was used as autolysis time in this study. The highest protein contents were obtained as 1.34 mg/mL at pH 3
for 24 hr of autolysis and as 1.12 mg/mL at pH 5 for 16 hr of autolysis. According to pI of yeast protein is 6.91
(Kozlowski, 2016), so pH 3 is the suitable pH for yeast autolysis. The further the pH from the pI, the higher the
soluble protein content. Soluble proteins are important because they are non-volatile compounds that act as
precursors to the formation of meat-like flavor, which are ultimately volatile compounds. Moreover, lower pH
value also creates a reducing environment to release H2S, thus, stimulating the formation of sulphur-containing
volatile compounds specifically related to meaty odors (Ajandouz et al., 2008).
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Fig.1 The influence of autolysis duration on protein content of yeast autolysate
Meaty volatile compounds
A total number of 5 meaty volatile compounds were identified in non- thermally treated YA sample by
head space-solid phase micro-extraction (HS-SPME) coupled with gas chromatography time-of-flight mass
spectrometry (GC-ToFMS). The retention indices, odor descriptions, and other chromatographic information
enlisted in Table 2. It contained the highest relative concentration of meaty aroma compounds which are acetic
acid (sour), furfural (bread, almond, sweet) and butanoic acid (cheesy) respectively. It can be seen that YA
sample before heating is exhibited little pyrazines and high amount of acetic acid (12.5 µg/L).
Pyrazines are the characteristic products of Maillard reaction products (MRPs) which are volatile
substances and mostly produce during heat processing (Wang et al., 2021). Table 2, show a total of 10 kinds
of detected meaty volatile compounds from non-thermally treated, thermally treated and dried YA by HS-SPME.
The following volatile compounds were identified in YA samples, including four pyrazines: trimethylpyrazine
(roasted, potato, must), 2,5-dimethylpyrazine (roasted beef), 2,6-dimethylpyrazine (roasted nut), 2-ethyl-3methylpyrazine (roasted); two furan derivative: 2,5-dimethylfuran (meaty, roasted beef), furfural (bread, almond,
sweet); two aldehydes: 2-methylbutanal (cocoa), 3-methylbutanal (chocolate); two sulfur volatile compounds:
dimethyl disulfide (onion, cabbage, putrid) and dimethyl trisulfide (sulfurous, meaty). Among them, furan
derivatives are Maillard reaction products. Pyrazines are Strecker degradation products of dicarbonyl
compounds and amino acids. 2-methylbutanal, 3- methylbutanal are typical Strecker aldehydes derived from
Leu, Ile, and Met respectively. While sulfides, such as dimethyl disulfide, dimethyl trisulfide, are derivates of
methional (methional is degraded to H2S, then sulfide like dimethyl disulfide is formed from H2S) (Raza et al.,
2020). It revealed that some volatile compounds may be from peptide degradation.
The Strecker degradation is a very important step of Maillard reaction, it is mainly responsible for the
production of Strecker aldehydes and 2-aminocarbonyl compounds (Yaylayan, 2003). The present study has
recorded 4 pyrazines in dried YA samples, these includes, 2,5-dimethylpyrazine, 2,6-dimethylpyrazine, 2-ethyl-3methylpyrazine, and trimethylpyrazine. Researchers also claimed that the responsible factors for the production
of amino-specific pyrazines are actually dihydropyrazines which were formed through the condensation reaction
between two α-aminocarbonyl compounds and the Strecker aldehyde product from the amino group.
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Table 2 Selected volatile compounds with relate to meaty flavor during production stages of yeast autolysate
(YA) analyzed through HS-SPME-GC-ToFMS.
Aroma
compounds

M.W.a

IdentifiCation

C.F.b

CAS no.

RI
WAXc

Odor
descriptiond

Relative concentratione (µg/Kg)

2-methylbutanal

86.1323

RI, MS

C5H10O

96-17-3

904

Cocoa

Non-thermally
treated YAf
0.03±0.02

Thermally
treated YAf
2.32±2.37

3-methylbutanal

86.1323

RI, MS

C5H10O

590-86-3

909

Chocolate

0.02±0.00

17.93±8.46

Dimethyl
disulfide
Dimethyl
trisulfide
2,5-DimethylFuran
Trimethylpyrazine
2,5-DimethylPyrazine
2,6-DimethylPyrazine
2-Ethyl-3methyl-Pyrazine
Furfural

94.20

RI, MS

C2H6S2

624-92-0

1063

0.00±0.00

0.01±0.01

126.264

RI, MS

C2H6S3

3658-80-8

1355

0.00±0.00

0.70±0.41

96.1271

RI, MS

C6H8O

625-86-5

1288

0.00±0.00

0.00±0.00

122.1677

RI, MS

C7H10N2

14667-55-1

1388

0.07±0.06

0.03±0.02

108.1411

RI, MS

C6H8N2

123-32-0

1308

Onion,
cabbage, putrid
Sulfurous,
meaty
Meaty, roasted
beef
Roasted,
potato, must
Roasted beef

0.03±0.03

0.00±0.00

108.1411

RI, MS

C6H8N

108-50-9

1314

Roasted nut

0.00±0.00

0.00±0.00

122.1677

RI, MS

C7H10N2

15707-23-0

1383

Roasted

0.00±0.00

0.00±0.00

96.084

RI, MS

C5H4O2

98-01-1

1452

Bread, almond,
sweet

0.64±0.17

308.87
±292.15

Dried
YAf
38.38
±11.36
209.04
±68.76
0.52
±0.44
0.21
±0.20
0.05
±0.00
0.00
±0.00
0.11
±0.10
0.06
±0.00
0.03
±0.00
92.81
±2.47

a

Represents the molecular weight of aroma compounds.
b
Represents the chemical formula of aroma compounds.
c
Retention index of volatile compounds were calculated with n-alkanes mixture on a polar StabilWax column.
d
The odor property of a volatile compound was confirmed through online data bases; http://flavornet.org,
www.thegoodscentscompany.com.
e
Relative concentration was calculated from concentration of internal standard (2-methyl-3-heptanone).
f
Non-thermally treated YA = YA at 25°C without thermal treatment; thermally treated YA = YA with thermal
treatment at 120 °C for 1 hour; dried YA = YA after thermal treatment at 120°C for 1 hour and then spray drying
at inlet air temperature of 180 °C. All experiments performed in the table were conducted with three replications.
Pyrazines were generated in this experiment at thermal treatment temperature of 120°C and drying temperature
of 180°C. Pyrazines is a chemical group which mostly generate after thermal reaction. A non-volatile substance
such as peptides are nitrogen sources for Maillard reaction and can promote the formation of nitrogencontaining heterocyclic compounds such as pyrazines which are considered as the main volatile products from
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the Maillard reaction of peptides (Alim et al., 2018). With the increase in temperature, odor characteristics like
meaty and roasted became more intense, when temperature reached 180°C, roasted, sweet and sulfurous
odors were becoming predominant and stronger than other odors. As a result of the greater temperature of
spray drying, various meaty aroma molecules are formed.
Conclusion
Among the experiments, autolysis at 50°C for 24 hr at pH 3.0 was desirable condition in terms of
autolysate yield and protein content. The highest levels of autolysate yield and protein content were
52.00±0.11% w/w and 1.34 mg/mL, respectively. Therefore, yeast autolysate was produced at those conditions
for aroma compounds analysis. After the treatment of YA, it was observed that some volatile compounds such
as dimethyl disulfide, dimethyl trisulfide, 2,5-dimethylpyrazine, 2,6-dimethylpyrazine, trimethylpyrazine, 2-ethyl3-methylpyrazine, 2-ethyl-5-methylpyrazine, furfural, 2,5- dimethylfuran were identified in YA samples in this
study. Dried YA samples were shown the highest kinds and the concentration of volatile compounds. The GCToFMS analysis confirmed that the nitrogen and sulfur-containing volatile compounds were the main aroma
compounds responsible for the meaty aroma of thermally treated products. The information about volatile
characterization of YA could benefit the food and flavor industry involved in the manufacturing of meaty
flavorings for non-animal origin products.
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Abstract
Instant noodles have gained popularity to become one of the most starchy foods world-wide with
reasonable prices and easy preparation. The noodles are initially cooked by steaming, further cooked by frying
or baking, and then dehydrated. Heat treatment during cooking could result in the formation of carcinogenic
acrylamide. This study aims to monitor the content of acrylamide in 20 instant noodles available in Thai market
(10 domestic samples and 10 imported samples). Dietary exposure to acrylamide from instant noodles to Thai
population was also evaluated. Acrylamide in domestic samples (28.3–241.4 µg/kg, 𝑥𝑥̅ = 137.4 µg/kg) was
apparently higher than those of imported samples (26.8–64.1 µg/kg, 𝑥𝑥̅ = 45.4 µg/kg). The dietary exposure of
the Thai population to acrylamide from instant noodles ranged from 0.39 to 0.84 µg/kg body weight/day. Small
children (3–5.9 years old) showed the highest acrylamide exposure (0.84 µg/kg bw/day) followed by children
(6–12.9 years old) (0.80 µg/kg bw/day), while population ages 65 up obtained the lowest acrylamide exposure
(0.39 µg/kg bw/day). The results obtained in this study are considered useful as a database for determination
of acrylamide in instant noodles.
Keywords: Acrylamide, Acrylamide exposure, Dietary exposure, Instant noodles, Thai population
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Introduction
Since 1994, the International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified acrylamide as a
'probable human carcinogen' (class 2A carcinogen), and the food safety authority has concluded that levels of
dietary exposure to acrylamide are cause for concern due to its carcinogenic effects. Acrylamide is a carcinogenic
contaminant from thermal food processes formed through the Maillard reaction mediated by asparagine and
reducing sugar. Moreover, acrylamide has been reported to form during frying in many research studies (PérezLópez et al., 2021). In the presence of carbonyl groups such as aldehyde, ketone or other breaking down products
from the lipid oxidation during high temperature frying, these compounds could react with asparagine to form
acrylamide in the system without the presence of the reducing sugars (Capuano et al., 2010). Apart from Maillard
reaction pathway, acrylamide could alternatively formed through acrolein as well.
Instant noodles are one of the most popular foods that people consume because they are inexpensive
and easy preparation. Consumption of instant noodles are increasing and the market of instant noodles are
growth together. The noodles are initially cooked by steaming, further cooked by frying or baking, and then
dehydrated (Kim, 1996). Main ingredient of instant noodles is wheat flour, which contains asparagine ranged
from 140–190 mg/kg (Stadler et al., 2002) and reducing sugars which are major precursors of acrylamide
formation (Nematollahi et al., 2021). Factors affecting of acrylamide formation in instant noodles is asparagine
and reducing sugar in wheat flour, fat/oil used during frying and cooking time and temperature (Li et al., 2006).
In Thailand, the instant noodles market is dominating by large domestic brands. Recently, more international
brands have entered Thailand’s instant noodles market, mainly from other Asian countries, such as Korea and
Japan. Even though the consumption of instant noodles are rapidly increased in Thailand, There is a lack of
studies regarding the acrylamide content in instant noodles.
The objective of our study was to investigate acrylamide content in instant noodles available in Thailand
both domestic and international brands. The dietary exposure to acrylamide from instant noodles in Thai
population had been evaluated. The result of this study would be useful to assess the risk of acrylamide and
define mitigation measures it in the future.
Materials and Methods
Chemicals
HPLC grade acetonitrile, methanol and hexane were purchased from Lab Scan (Ireland). Analytical
grade acrylamide was obtained from Sigma-Aldrich (USA).
Instant noodles samples
Instant noodles domestic samples (n = 10) and imported samples (n = 10) were collected in
September-October 2021 from supermarket and convenience stores in Bangkok, Thailand. Information shown
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on the label including net weight, manufacturing country, wheat flour content, and palm oil content was
recorded.
Acrylamide extraction
Acrylamide extraction was adapted from Michalak et al. (2013). 10 grams of sample were
homogenized with 20 mL of 80% methanol and shaken in shaking water bath at 60 °C for 2 hours. Following
acrylamide extraction, the samples were filtered through filter paper. A portion of hexane (20 mL) was added
and shaken by hand for 2 minutes. The top hexane layer was scraped away. After that, the sample was filtered
through a 0.45 µm nylon syringe filter into an amber vial and analyzed using HPLC.
Acrylamide determination by HPLC-DAD
The determination of acrylamide concentration was adapted from Michalak et al. (2013). A Shimadzu
LC-10A series HPLC (Kyoto, Japan) with a UV–vis 190–600 nm diode array detector (DAD model SPD-M20A,
Shimadzu) set at 200 nm was used. C18 analytical column (250 × 4.6 mm, 5 m; GL sciences Inc, Japan) heated
to 25°C was used for the analysis. The mobile phase was 3.5% acetonitrile in deionized water, with a flow rate
of 1 mL/min and an injection volume of 10 µL. The chromatogram of acrylamide is shown in Figure1. This
acrylamide measurement has been validated. The LOD, LOQ and recovery were 89–106%. 3.37 µg/kg, and
10.22 µg/kg, respectively.

Acrylamide

Standard acrylamide

Fig. 1 The chromatogram of acrylamide (tR = 4.506 minute)
Estimation of acrylamide exposure

Where,

Acrylamide exposure =

𝐶𝐶 × 𝑄𝑄
𝐵𝐵𝐵𝐵

C = the average concentration of acrylamide detected in instant noodles samples (µg/kg)
Q = the average daily consumption of instant noodles samples (g/day)
BW = the body weight (kg)
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The daily consumption of Instant noodles and human body weight were calculated using food
consumption data from Thailand's National Bureau of Agricultural Commodity and Standards (ACFS, 2016).
This database is based on 4,310 Thai people who participated in dietary surveys across 17 provinces and four
regions of Thailand. The average daily consumption of instant noodles sample (g/day) of Thai instant noodles
consuming individuals of six group by age which were 3–5.9, 6–12.9, 13–17.9, 19–34.9, 35–64.9 and 65 up
years old. This study focused on people who typically consume instant noodles (eaters only), which presented
in from of average and 97.5th percentile.
Results and Discussion
Information of collected instant noodles
Net weight, manufacturing country, percentage of wheat, percentage of palm oil and appearance of
twenty instant noodles samples are shown in Table 1. Sample No.1–10 are imported samples and sample
No.11–-20 are domestic samples. Net weight of imported samples (85–160g, 𝑥𝑥̅ = 113.40g) were higher than
those of domestic samples (20–90 g, 𝑥𝑥̅ = 63.00g). However average of wheat flour and palm oil contents in the
imported samples (average of %wheat = 58.60%, average of %palm oil = 13.40%) were slightly lower than
domestic samples (average of %wheat = 59.92%, average of %palm oil = 15.92%). The different percentage
of wheat flour and palm oil in instant noodles could depend on the original wheat flour and the manufacturing
process such as centrifugal oil separation and blowing out the oil after frying, resulting in instant noodles with
lower oil contents. In addition, the color of each instant noodle sample was varied. The yellow-brown color of
instant noodles is contributed by the Maillard reaction between constituents such as sugar and amino acids
during frying or baking. The darker color was observed in domestic samples which may be due to the nature
color of wheat flour, cooking time and temperature or even reusing of frying oil (Nematollahi et al., 2021).
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Table 1 Information of twenty instant noodles
Sample Net
no.
weight
(g)

Country

Wheat
flour
(%)

Palm
oil
(%)

Appearance

Sample Net
no.
weight
(g)

Country

Wheat Palm
flour
oil
(%)
(%)

1

120

Korea

61.0

11.8

11

55

Thailand

68.0

15.0

2

140

Korea

52.0

11.0

12

80

Thailand

47.6

18.9

3

112

Korea

61.7

15.0

13

90

Thailand

64.8

8.8

4

120

Korea

58.8

12.6

14

60

Thailand

56.4

18.0

5

90

Indonesia

56.7

20.6

15

20

Thailand

68.3

19.0

6

160

Korea

39.0

8.0

16

55

Thailand

68.3

18.0

7

90

Singapore

76.0

8.0

17

60

Thailand

53.0

16.0

8

87

Japan

67.0

17.5

18

65

Thailand

65.0

18.0

9

130

Korea

51.8

9.8

19

60

Thailand

52.3

14.2

10

85

Indonesia

62.0

19.6

20

85

Thailand

55.5

13.4
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Acrylamide content in instant noodles
Figure 2 showed the concentration of acrylamide detected in twenty instant noodles samples (10 domestic
samples and 10 imported samples). Acrylamide content in domestic samples (28.3–241.4 µg/kg, 𝑥𝑥̅ = 137.4 µg/kg)
was higher than those of imported samples (26.8–64.1 µg/kg, 𝑥𝑥̅ = 45.4 µg/kg). This could be the reason that domestic
samples have darker color than imported samples because of acrylamide occurs from Maillard reaction. As a result,
samples with higher acrylamide content have darker finished products. This could be caused by using a high
temperature for an extended period of time during the process (Nematollahi et al., 2021).

Imported samples

Domestic samples

Fig. 2 Acrylamide content in twenty instant noodles
Table 2 Acrylamide level in instant noodles from other countries.
Country Source of production
N
Acrylamide content (µg/kg)
max - min
average
Thailand Domestic samples
10 28.3 - 241.4
137.4
Imported samples
10 26.8 - 64.1
45.4
Taiwan Domestic samples
8 20.0 - 156.0
N/A
Japan Domestic samples
2 11.0 - 30.0
21.0
China
Domestic samples
30 83.7 - 1027.7
N/A
N/A Data is not available.

References
Current study
Current study
Cheng et al. (2006)
Ono et al. (2003)
Zhang et al. (2008)

Table 2 compared the acrylamide content of instant noodles obtained in this study to those of other
countries. The average acrylamide content of twenty instant noodle brands obtained from our study was 26.8–
241.4 µg/kg, which is higher than the acrylamide content of instant noodles in Taiwan ranged from 20.0–156.0
µg/kg (Cheng et al., 2006) and Japan ranged from 11.0–30.0 µg/kg (Ono et al., 2003). According to the study of
Zhang et al. (2008), China has the highest acrylamide content in instant noodles, ranging from 83.7–1027.7 µg/kg.
Acrylamide is a possible human carcinogen, and the benchmark levels for acrylamide as
recommended by Commission Regulation (EU) 2017/2158 (European Commission Regulation, 2017) in wheat
and rye based products are 300 µg/kg. The level of acrylamide in Thai instant noodles ranged from 26.8–241.4
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µg/kg, indicating that they are still lower the benchmark levels. In other countries where acrylamide levels are
less than 300 µg/kg, they are also safe.
Acrylamide exposure from instant noodles
Acrylamide dietary exposure (µg/kg body weight/day) was calculated by multiplying the average
concentration of acrylamide detected in instant noodles samples (µg/kg) and the average daily consumption
of instant noodles sample (g/day). The results showed that the dietary exposure of the Thai population to
acrylamide from instant noodles in average acrylamide level with average and the 97.5th percentile instant
noodles consumers ranged from 0.09–0.21 and 0.15–0.32 µg/kg body weight/day, respectively and the 97.5th
percentile acrylamide level with average and the 97.5th percentile instant noodles consumers ranged from 0.23–
0.56 and 0.39–0.84 µg/kg body weight/day (Table 3). Small children (3–5.9 years old) showed the highest
acrylamide exposure (0.84 µg/kg bw/day) followed by children (6–12.9 years old) (0.80 µg/kg bw/day), while
population ages 65 up obtained the lowest acrylamide exposure (0.39 µg/kg bw/day). It was discovered that
acrylamide exposure from instant noodles to Thai population is affected by acrylamide concentration, daily
consumption, and human body weight.
Table 3 Acrylamide exposure through the consumption of instant noodles at the average and 97.5th percentiles
acrylamide content across different age groups of Thai population.
Consumption
Acrylamide exposure (µg/kg bw/day)
Age
Bodyweight
level (g/day)
average acrylamide levela
P97.5 acrylamide levelb
(years)
(kg bw)
Average P97.5
Average
P97.5
Average
P97.5
consumption consumption consumption consumption
3–5.9
17.25
40.2
60
0.21
0.32
0.56
0.84
6–12.9
33.38
54.19
110
0.15
0.30
0.39
0.80
13–17.9
53.42
61.23
110
0.10
0.19
0.28
0.50
18–34.9
63.12
63.47
110
0.09
0.16
0.24
0.42
35–64.9
63.53
59.81
110
0.09
0.16
0.23
0.42
65 up
55.77
53.69
90
0.09
0.15
0.23
0.39
a
The average of acrylamide content in instant noodles is 91.40 µg/kg
b
The 97.5th percentile of acrylamide content in instant noodles is 241.4 µg/kg
Conclusion
Acrylamide in domestic samples (28.3-241.4 µg/kg, 𝑥𝑥̅ = 137.4 µg/kg) was apparently higher than those
of imported samples (26.8–64.1 µg/kg, 𝑥𝑥̅ = 45.4 µg/kg). The dietary exposure of the Thai population to
acrylamide from instant noodles ranged from 0.39 to 0.84 µg/kg body weight/day. Small children (3–5.9 years
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old) showed the highest acrylamide exposure (0.84 µg/kg bw/day) followed by children (6–12.9 years old) (0.80
µg/kg bw/day), while population ages 65 up obtained the lowest acrylamide exposure (0.39 µg/kg bw/day).
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Abstract
The objective of this study was to investigate the effect of total amylose (AM) content on pasting
properties and other Physico-chemical properties of starch blends. High amylose (HAM) rice starch and waxy
(Wx) rice starch containing AM content of 36.89% and 0.28%, respectively were blended at five different ratios
(20/80, 40/60, 50/50, 60/40, and 80/20 w/w). The total AM content of the blends was ranged from 7.60% to
29.57%. Strong statistical correlations were reported between AM content and swelling power (SP)
(r = -0.99), solubility (r = 0.86), and pasting parameters which were pasting temperature (r = 0.90), peak
viscosity (r = -0.91), trough (r = -0.81), breakdown (r = -0.90) and setback (r = 0.68), respectively. Non-additive
behaviors of starch-blend pastes were exhibited, and the extreme effect was shown in starch blends containing
60%–80% of HAM. The addition of HAM starch drastically reduced the breakdown (BD) value of the blends by
44.5%–81.0%.
Keywords: Native starch, Non-additive effect, Pasting properties, Physico-chemical, Starch blend
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Introduction
Blending native starches with different weight ratios exhibit additive effects and non-additive effects of
food properties. When the food properties can be predicted based on the properties of parental starches
according to their blending ratio, the effect is additive. On the contrary, the non-additive effects do not comply
with the properties of their parental starches. For example, starch blends displayed higher swelling power (SP)
than that of their parental starches (Yao et al., 2003).
Besides starch botanical sources, amylose (AM) content is one of the major factors affecting the
functional properties of the starch blends. Sasaki et al. (2002) studied the effect of blending normal and waxy
(Wx) wheat starch using various blend ratios. They concluded that AM content had a strong negative correlation
with the swelling power (SP) of starch blends. The addition of potato starch to high amylopectin (AP) potato
starch also increased moduli values of starch gels (Ortega-Ojeda et al., 2004). The authors suggested that the
presence of AM was essential to the rheological behavior of starch blend gels since AM led to a strong network
formation. Although the linear glucan polymer significantly influences starch gelling and pasting properties,
their effects on those properties were not that simple. The 10% w/v starch paste of the blends of normal rice/Wx
rice at a blend ratio of 75/25 exhibited several non-additive pasting properties (Hagenimana and Ding, 2005).
The pasting profile displayed double peak viscosities. The values of peak viscosity (PV) increased, but its
setback decreased significantly. And those pasting parameters at the specific ratio, evidently, were not the
weight-average values of those parental starches.
Previous studies suggested important roles of AM content on the Physico-chemical, rheological, and
pasting properties of the starch blends. However, those studies have been done on a system of ∼10%
concentration of starch. It is worth exploring the effect of AM content of the blends at ∼6% concentration on
pasting properties. The typical concentration is used as food thickeners in bakery products such as pie-filling.
Therefore, the objective of the study was to investigate the effect of total amylose (AM) content on pasting
properties and other Physico-chemical properties of starch blends. High amylose (HAM) rice starch and waxy
(Wx) rice starch were blended at five different weight ratios. The concentration of the blends was 6.0% w/v. The
hypothesis of this study is effects of AM content of starch blends on their pasting properties are non-additive.
The application of the findings aimed for utilization of native starch blends as clean-label food ingredients.
Materials and Methods
Materials
High amylose rice - Chainart (CN) and waxy rice - Sew Mae Jan (SMJ) were obtained from the Rice
Research Center (Thailand). Amylose from potatoes was purchased from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO).
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Starch isolation
Rice starches were isolated according to the alkaline method (Lumdubwong and Seib, 2000). The
starch was extracted using rice grain. The soaking time was increased to 24 hr.
General method
Moisture content and proximate analyses (protein, lipid, and ash) of starch were determined using the
methods of AOAC (1990). The apparent amylose content of starch was measured by the method of Chrastil
(1987).
Measurements of Physico-chemical and pasting properties
A completely randomized design (CRD) was used in all experiments. HAM and Wx starches were
blended at seven weight ratios of blending: 100/0, 80/20, 60/40, 50/50, 40/60, 20/80, and 0/100. Total treatments
were seven.
The gelatinization properties of starch were determined by differential scanning calorimetry (DSC)
(model DSC 1, Stare System, Mettler-Toledo, Greifensee, Switzerland). The ratio of starch to water was 1: 2.5
(w/w). The heating condition was according to Hsieh et al. (2019). Swelling power (SP) and solubility of starches
(1%w/v) were determined by the method of Crosbie (1991). The pasting properties of starch were determined
by a rapid visco analyzer (RVA) (model 4500, Perten Instruments, Sydney, Australia). The concentration of the
samples was 6.0% w/v and 10.8% w/v. The pasting condition of Lumdubwong and Seib (2000) was applied in
this study.
Statistical analyses
All measurements were done at least in replicate. Analysis of variance (ANOVA), Duncan’s multiple
comparison, and Pearson’s correlation were performed using SPSS 25 software.
Results and Discussion
Chemical compositions and Physico-chemical properties of starches
High amylose (HAM) rice, Chainart (CN), and waxy (Wx) rice, Sew Mae Jan (SMJ), were used in this
study. The AM content of both samples obtained from the iodine method (Table 1) verifies that they are HAM
and Wx starches, respectively. The higher protein residue in HAM starch, compared to that of Wx starch was
related to the presence of granule-bound starch synthase (GBSS) (Tomlinson and Denyer, 2003). However, the
fat and ash content of both samples were not significantly different (p ≥ 0.05). The gelatinization temperature
(Tp) of HAM starch was ∼10ºC higher than that of Wx starch (Table 1). In addition, its difference between Tc
and To was narrower than Wx. The incidents indicated HAM starch had a higher molecular order of AP as well
as a higher perfection of the crystalline phase, compared to Wx starch. Their similar values of the gelatinization
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enthalpy (∆H) (p ≥ 0.05) were not agreeable to a previous study in which waxy starches displayed a higher ∆H
than normal starches. The high enthalpy value was generally reflected a high percentage of crystallinity of AP
(Jane et al., 1999). However, our results were in accordance with the study of Vandeputte et al. (2003b). The
authors reported some normal rice starches contained both high Tp and ∆H. Furthermore, their values were
equivalent to those of Wx rice starches.
Table 1 Chemical compositions, and gelatinization properties of native starches.A
Sample

HAM
starch
Wx
starch

Chemical compositions
Protein
Fat
Ash
(%)
(%)
(%)
0.47
0.08
0.21
a
a
±0.03
±0.03
±0.03a
0.22
0.13
0.16
b
a
±0.10
±0.03
±0.02a

AM
content
(%)
36.89
±0.55a
0.28
±0.39b

To
(°C)
76.45
±0.06a
63.79
±0.19b

Gelatinization properties
Tp
Tc
Tc-To
(°C)
(°C)
(°C)
81.25
89.53
13.08
a
a
±0.11
±0.13
±0.08b
70.75
82.69
18.90
b
b
±0.11
±0.15
±0.04a

∆H

(J/g)
14.39
±1.12a
12.17
±0.38a

Means in the same column with different letters are significantly different (p < 0.05).
A
To = onset temperature of gelatinization; Tp = peak temperature; Tc = conclusion temperature.
Table 2 Swelling power and solubility of native starches and their blends.A
Sample
HAM starch
HW80/20
HW60/40
HW50/50
HW40/60
HW20/80
Wx starch

Swelling power (g/g)
23.81±0.22g
29.31±1.21f
33.54±1.35e
37.82±1.14d
40.41±0.28c
46.98±0.37b
53.96±0.38a

Solubility (%)
17.53±0.19ab
19.19±1.02a
18.58±1.85a
15.32±1.68bc
13.81±0.01c
10.87±0.47d
11.10±0.71d

Means in the same column with different letters are significantly different (p < 0.05).
A
HW = the blends of HAM/Wx starches at different mixing ratios.
Swelling power and solubility of starch blends
Swelling power (SP) of HAM starch was twice lower than Wx starch (Table 2). The result was consistent
with previous reports. AP was responsible for SP of starch granules; but AM restricts granule swelling and,
therefore, provides granule rigidity (Tester and Morrison, 1990). Percentage of solubility of HAM starch was also
higher than Wx starch. Vandeputte et al. (2003a) justified the event that leaching ability during heating increased
when starch contained high AM content. SP of the blends of HAM/Wx samples at five different ratios increased
proportionally to AP content of the samples. Their values also indicated additive effects (Table 2). In contrast,
the solubility of the blends exhibited non-additive effects. The solubles of the blends of HW80/20 and HW60/40
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were similar to that of HAM (p ≥ 0.05). Percentage of solubility of the blends drastically reduced when the blends
contained 40% of HAM starch (Table 2).
Pasting properties of native starches
Typical pasting profiles of HAM and Wx starches at 10.8% w/v are shown in Fig. 1A. To compare the
effect of concentrations, pasting properties of both starches at 6.0% w/v were also determined (Fig. 1A). The
pasting characteristic of starch with similar AM content was originally expected to be the same since both
concentrations were an excess water condition. The curve of 10.8% starch, however, should be sharper, and
the overall viscosity was higher than that of 6.0% starch. The presumption was based on the lower amount of
free water and a larger proportion of swollen granules occupying the space in the higher concentration of starch
(10.8%) (Srichuwong et al., 2005). Surprisingly, only the 6.0% Wx starch exhibited the pasting profile as
predicted (Fig. 1A). The profile of 6.0% HAM starch, in contrast, was totally different from the 10.8% HAM starch
(Fig 1A). It exhibited an extremely low peak viscosity (PV), very low breakdown (BD), and final viscosity (FV).
The profile was somewhat a cross-linked starch. Differences in swelling power, granule rigidity, resistance to
friction during shear, and leaching ability of HAM and Wx starches were proposed to be the causes. HAM
granules had restricted swelling. Consequently, the friction between granules due to shear force (stirring) was
very low under a diluted system. Besides, their granule rigidity was high; and the amount of leached AM was
extremely low. In turn, the profile of 6.0% HAM was similar to the cross-linked starch. While at a higher
concentration, swollen granules were more compact with each other, resulting in an increase of friction between
granules during stirring. The incident led to higher granule disruption (Srichuwong et al., 2005). The amount of
AM leaching in this system was also supposedly at least twice higher. Thus, a distinctive PV, a higher BD, and
a higher FV of the 10.8% HAM paste were reported. On the contrary, high SP of Wx resulted in the high occupied
volume despite the diluted system. In turn, the friction between swollen granules increased. The granule rigidity
of Wx was also very low. Therefore, those granules were easily swollen and disrupted during shear.
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Fig. 1 Pasting profile of native starches and their blends: (A) starch concentration 10.8% and 6.0%; (B) starch
concentration 6.0%.

560

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Pasting properties of starch blends and correlations of AM content with pasting parameters
The pasting temperature (PT) of both starches corresponded with their gelatinization temperature
(Table 1 and Fig. 1B). HAM starch was higher than Wx starch (82.43°C vs 67.95°C). The HW20/80, HW40/60,
HW50/50, and HW60/40 blends displayed a double-slope characteristic prior to its peak viscosity (PV),
indicating a two-stage swelling of granules. The HW80/20 blend was the only sample exhibiting a single slope
(Fig. 1B). The ratio of the length of the first and the second slope was positively correlated with the weight
fraction of Wx and HAM starches, respectively. Wx starch was possibly responsible for a rise of the first stage
of heating viscosity. Wx granules not only rapidly swelled, but disrupted easily due to their low shear resistance
while stirring. HAM starch superseded Wx starch at the second stage of heating viscosity, due to its AM leaching
and granule swelling (Hagenimana and Ding, 2005). The strong negative correlations between AM and SP
(r = -0.99), PV (r = -0.91), and breakdown (BD) (r = -0.90) affirmed significance of AM as it provided granule
rigidity and shear resistance (Table 3). The positive correlation of AM and PT (r = 0.90) also supported the
justification.
AM content was generally positively correlated with final viscosity (FV) of starch paste. The linear
molecules efficiently re-associate to form a 3-D network during the cooling stage, resulting in high viscosity
(Ai and Jane, 2018). Our study, in contrast, found no correlations between AM content and FV of the 6.0%
HAM/Wx blends (Fig. 1B and Table 3). The FV of all the HAM/Wx blends was ∼680–724 cP. In other words, the
non-additive effect of FV of the HAM/Wx blends was reported. The results suggested that AM content was
probably not the only factor that governed the FV of the system. In fact, the interaction between granule
remnants and leached molecules reinforcing the starch network was another important factor governing FV
during cooling (Waterschoot et al., 2014).
Table 3 Pearson’s correlation of AM content, SP, solubility, and pasting parameters.
Parameter
AM
SP
Solubility
PT
PV
Trough
BD
FV
SB

AM
1.00
-0.99**
0.86**
0.90**
-0.91**
-0.81**
-0.90**
0.35
0.68**

SP

Solubility

PT

PV

Trough

BD

FV

SB

1.00
0.78**
-0.26
-0.74**

1.00
-0.61*
-0.85**

1.00
0.84**

1.00

1.00
-0.89**

1.00

0.93**
0.93**

0.91**

1.00

0.82**
0.93**

-0.84**
-0.95**
-0.81**

-0.81**
-0.87**
-0.79**

-0.39

0.30

0.11

-0.72**

0.74**

0.55*

1.00
0.82**
0.99**

-0.58*
-0.86**

*Correlation is significant at the 0.05 level (p < 0.05).
**Correlation is significant at the 0.01 level (p < 0.01).
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Non-additive effects of HAM starch on pasting properties of the HAM/Wx blends.
Although AM content of the blends decreased PV and BD of the paste, its effect was not proportional
to their weight ratio. The actual values of the pasting parameters of the blends were ∼100-200 cP lower than
the predicted values, the weighted average of the ratio of HAM to Wx fraction. The addition of HAM starch
drastically reduced the BD value of the blends by 44.5%–81.0% (Fig. 2B). The non-additive effects of HAM
starch, seemingly, depended on the ratio of HAM. The strong non-additive behavior was addressed when the
blends contained 60%–80% of HAM as shown in Fig. 2A and 2B. Therefore, the mechanism of the non-additive
behaviors of pasting profiles when HAM was blended with Wx at certain ratios will be further investigated.
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Fig. 2 Comparison of experimental and predicted values of pasting parameters of starch blends: (A) peak
viscosity (PV); (B) breakdown (BD).
Conclusion
The pasting profile of HAM starch at 6.0% was similar to a cross-linked starch paste, and different from
the HAM paste at 10.8%. AM content, SP, solubility, and pasting parameters of the 6.0% paste of the HAM/Wx
blends were strong statistically correlated. The addition of HAM resulted in non-additive behaviors of pasting
viscosities. AM content of the blends decreased PV and BD of the paste but its effect was not proportional to
the HAM weight ratio. The blends containing 60% to 80% of HAM displayed the strongest non-additive effect
of reduced viscosities. Blending HAM with Wx was proposed to be an opportunity to design the desirable
viscosity of the paste for food applications.
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Abstract

Waste latex sludge, which is a null by-product of concentrated latex manufacturing, was a digestion
process of waste latex sludge with sulfuric acid. Effect of the moisture of waste latex sludge and sulfuric acid
at concentration was studied. It was found that moisture of waste latex sludge affected on the reaction between
acid and waste latex sludge. In addition, this moisture influenced also on several reusable acids. The acid
concentration hardly affected on the digestion process of waste latex sludge. The wastewater that occurred
from acid digestion was treated by an alkaline, obtaining the matters which contain essential nutrient elements
for plants namely nitrogen, potassium, and phosphorus in amounts of 1.29, 6.70, and 2.05% w/w, respectively.
It was found that quantities of these nutrient elements were not significant at < 0.05. Moreover, from the X-ray
diffraction pattern results, it was found that many elements were analyzed such as sulphur, magnesium, and
phosphorus elemental as by products. Therefore, the wastewater in this work is suitable used the fertilizer.
Keywords: Concentrated latex, Moisture of waste latex sludge, Sulfuric acid, Waste latex sludge
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Introduction
The natural rubber latex is not only consisted of natural rubber latex particles that has a dry rubber
content of 25–35% w/w, but also non-rubber parts such as Magnesium (Wirach, 2011). The production of
concentrated natural rubber is manufactured by centrifuging to bring fresh latex to a concentration suitable for
processing into various products. The natural rubber latex contains high magnesium and has an impact on the
centrifugation process and the quality of concentrated latex. The method of magnesium precipitation is
achieved by adding diammonium hydrogen phosphate, in which the reaction of diammonium hydrogen
phosphate with magnesium results in solid sludge formation and precipitation. The sludge is waste generated
and obtained from various steps of the latex production process. Generally, this disposed of sludge waste
became wasted, abandoned, reclamation and incineration, which the waste disposal method is not considered
appropriate. In addition to the waste residue left behind, it will cause a smelly, disturbing smell
(Korwutthikulrangsi et al., 2015). The waste latex sludge was generated from concentrated latex manufacture
by centrifuging. Sludge waste is generated and found at the bottom of the tank. The basic composition of these
materials is rubber hydrocarbon, nitrogen, magnesium, and phosphorus for 12.5%, 3.3%, 12.2%, and 14.7%
w/w (dry weight), respectively. (Boonsawang et al., 2008). Therefore, the sludge wasted from the concentrated
natural rubber latex industry can be increased in its value by being modified with effective processes before
utilization for agriculture.
Most of the nitrogen contents of the latex sludge are derived from the protein fraction on the
decomposed rubber particles. However, digestion with acid inorganic and organic matters are decomposed
until a solution can be used and the use of acid causes various elements in the waste latex sludge to be
dissolved. Meanwhile, the component does not deteriorate. Meanwhile the component does not deteriorate
(Wirach, 2011). These materials can be comparable used as commercial fertilizers The three main nutrients are
nitrogen (N), phosphorus (P), and potassium (K). Other important nutrients are calcium, magnesium, and sulfur.
Plants also need small quantities of iron, manganese, zinc, copper, boron, and molybdenum, known as trace
elements, because only traces are needed by the plant. The role these nutrients play in plant growth.
In this research, the study holds waste disposal with sulfuric acid and preparation fertilizer from waste
digestion with sulfuric acid. Apart from developing fertilizer precursors from waste latex sludge, these are the
commercial fertilizers in the market
Materials and Methods
Waste latex sludge dry (the moisture of waste latex sludge is about 8% w/w), waste latex sludge wet
(the moisture of waste latex sludge is about 50% w/w) and dried waste latex sludge soaked in water (the
moisture of waste latex sludge is about 50% w/w) were used in this work as illustrated in Fig 1. In the first step,
the waste latex sludge was digested to separate rubber through reaction between waste latex sludge and
sulfuric acid (98 %w/w) for 24 hours at room temperature. After that, the liquid part was titrated to determine the
concentration of the residual acid from the waste latex sludge infusion, The solid part or rubber was washed
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with water and dried. The waste latex sludge was added into sulfuric acid from in the first step in case of higher
than 15% w/w of acid concentration and/or the acid content has adequately to add into further waste latex
sludge.
Then, the properties of wastewater from latex sludge digestion were analyzed. Total nitrogen, total
phosphorus and total potassium were investigated by Kjeldahl method, spectrophotometry, and inductively
coupled plasma (ICP), respectively. In addition, sulfuric acid, at less than 15% w/w, was neutralized by ash
powder and then analyzed for fertilizer standard such as total nitrogen by CN analyzer, total potassium by
spectrophotometry, phosphorus by inductively coupled plasma, organic matter, and germination index. The
crystal as by product in this work was characterized by X-ray diffractometer.
(B)

(A)

(C)

Fig. 1 (A) waste latex sludge dry, (B) waste latex sludge wet, and (C) dried waste latex sludge soaked in water
Results and Discussion
Effect of moisture on the reaction between waste latex sludge and acid as shown in Table 1. It was
found that higher moisture waste latex sludge can react with acids faster than lower moisture waste latex sludge.
The waste latex sludge wet presents the fastest reaction time, compared to others. It was approximate 3
seconds due to appearance of reaction between water on the surface particle and acid (Goodman et al., 2000).
In addition, moisture influenced also on several reusable acids as shown in Table 2. It’s clearly that
waste latex sludge which was soaked in water had number of times to add into acid than waste latex sludge
dry but closed to waste latex sludge wet. However, the acid concentration hardly affected on the digestion
process of waste latex sludge.
Table 1 Reaction time between waste latex sludge and acid
Waste latex sludge characteristics
waste latex sludge dry
waste latex sludge soaked in water
waste latex sludge wet
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Table 2 Effect of moisture of latex sludge on reusable acid
Number of times to add Waste latex sludge
The weight was lost of
1
2
3
4
5
6
waste latex sludge dry (%) 93.14 61.78 87.05
waste latex sludge soaked 95.44 95.31 94.09 93.36 89.56 86.84
in water (%)
waste latex sludge wet (%) 94.30 92.90 89.40 87.14 86.39 86.80
acid concentration (%)
98
70
50
40
35
30

7
91.51

8
-

86.77
25

81.80
20

Table 3 shows nutrients for plants in wastewater in this work. It was found that waste latex sludge dry,
waste latex sludge wet, and dried waste latex sludge soaked in water consist of significantly enough nitrogen,
potassium, and phosphorus elements because waste latex sludge comprises a mixture of organic and
inorganic about 5-50%. Therefore, when organic was digested by sulfuric acid at hydroxyl group positions led
to releasing of various elements. However, the other components were not deteriorated. (Goodman et al., 2000).
Table 3 Nutrients for plants in wastewater
Waste latex sludge characteristics
wastewater from waste latex sludge dry
digestion with sulfuric acid
wastewater from dried waste latex sludge
soaked in water digestion with sulfuric acid
wastewater from latex sludge wet digestion
with sulfuric acid
One Way Analysis of Variance
significant **significant at p < 0.05
The mean difference is significant at the 0.05 level

Total N
1.78

Total P
6.86

Total K
0.25

1.15

7.77

0.27

0.95

6.39

0.43

S

S

S

Ash powder was added to the wastewater from sludge digestion with sulfuric acid at a concentration
of less than 15 %w/w to analyze important nutrients for plant such as nitrogen, potassium, and phosphorus as
shown in Table 4.
The results were found wastewater from sludge digestion with sulfuric acid after adding ash powder
which presented pH about 6. In addition, its nitrogen, potassium, phosphorus, organic matter, and germination
index were approximate 1.29, 6.70, 2.05, 8.10, and 93.96% w/w respectively. It was found that the results of
nutrients were not significant.
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Table 4 Several nutrient elements in wastewater which was neutralized
Total N

Total P

Total K

Organic Fertilizer Standard
> 1.0% w/w > 0.5% w/w > 0.5% w/w
Sulfuric acid at a concentration
1.29
6.70
2.05
of less than 15% add ash powder
T-test
ns
Ns
Ns
Not significant **significant at p < 0.05
The mean difference is not significant at the 0.05 level

organic Germination
matter
index
> 20% w/w > 80% w/w
8.10
93.96
ns

Ns

The crystal formation was appeared from waste latex sludge digestion with sulfuric acid as shown in
Fig 2. It’s clearly that the crystal characteristics are transparent and glossy. In addition, the crystals were
analyzed by X-ray diffraction pattern. It was found that many elements appeared such as sulphur, magnesium
and potassium as shown in Table 5.

Fig. 2 The crystals from waste latex sludge digestion using sulfuric acid
Table 5 Elemental analysis of crystals
Analyte

Compound formula

Concentration (%)

Mg

MgO

4.623

P

P 2O 5

0.491

S

SO3

39.714

K

K2O

1.057

Zn

ZnO

0.949

Rb

Rb2O

0.117
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Conclusions
The wastewater from sludge digestion with sulfuric acid through neutralization was found to contain
several nutrient elements such as nitrogen, potassium and phosphorus were 1.29, 6.70 and 2.05% w/w and
was feasible solution to solve the problem of waste disposal in the latex concentrated factories. Therefore, the
wastewater in this work is suitable used the fertilizer because it contains various nutrients for plants.
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การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วอเตอร์ฟุตพริน้ ท์ และคุณภาพนํา้ ประปาจากระบบ
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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วอเตอร์ฟุตพริน้ ท์ และคุณภาพนํา้ ประปาจาก
ระบบประปาหมูบ่ า้ น เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและปรับปรุงกระบวนการประปา การใช้นาํ้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน โดยรวบรวมข้อมูลแล้วนํามาคํานวณตามคูม่ ือ พบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตนํา้ อยู่ในช่วง
1,009–17,251 kgCO2e/year การใช้ไฟฟ้าอยู่ในช่วง 1,334–24,721 kgCO2e/year และไม่ได้ใช้สารเคมีในกระบวนการ
ผลิต จึงไม่มีฟุตพริน้ ท์เกิดขึน้ เมื่อพิจารณาวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์ตอ่ หนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์มีค่าเท่ากับ 1.05 ซึ่งเป็ นนํา้ ที่ใช้ไปใน
กระบวนการต่างๆ รวมถึงเป็ นนํา้ ที่สญ
ู เสียและนํา้ ที่แฝงอยู่ในสารขาเข้าที่ใช้ในการผลิตนํา้ ประปา และผลการวิเคราะห์
คุณภาพนํา้ ประปามีพารามิเตอร์ที่ตรวจแล้วเกินเกณฑ์มาตรฐาน 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ Turbidity, TDS, Hardness, Fe,
Mn, As, Pb, TCB และ E. coli
คําสําคัญ: ก๊าซเรือนกระจก, ระบบประปาหมูบ่ า้ น, วอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์
Abstract
The study aimed to assess the GHG emission, water footprint and water supply quality of village water
supply systems. The results of this study are reduced GHG and improve production efficiency and
sustainability. The data are collecting and calculating according to the manual. The results of the GHG
assessment showed that the GHG emissions from water production in the range of 1,009–17,251 kgCO2e/year
and electricity consumption in the range of 1,334–24,721 kgCO2e/year. There are no chemicals are used in the
water production, therefore no footprints occurred. Water footprint per unit of product is 1.05. Which is water
used in various processes, including water loss and water hidden in the water production. The results of water
quality analysis found that the measured parameters exceeded the standard 9 parameters: Turbidity, TDS,
Hardness, Fe, Mn, As, Pb, TCB and E. coli.
Keywords: Greenhouse gas emission, Village water supply systems, Water footprint
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คํานํา
วิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมระดับโลกที่กาํ ลังสร้างความเสียหายและเป็ นภัยต่อมนุษย์มากที่สดุ ในปั จจุบนั คือการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ หรือกิจกรรมของมนุษย์ การขยายตัวของ
ชุมชน การใช้พลังงาน การลดลงของพืน้ ที่สเี ขียว ทําให้ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชัน้ บรรยากาศเพิ่มขึน้ อุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึน้ ส่งผลให้สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก
อย่างรุนแรง (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2563)
คนมีความต้องการใช้นาํ้ ในชีวิตประจําวันในหลากหลายรู ปแบบ อาทิเช่น นํา้ ดื่ม นํา้ เพื่อการปรุ งอาหาร นํา้ เพื่อ
การซักล้าง นอกจากนีย้ งั มีนาํ้ อีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้นาํ้ ของคน เป็ นนํา้ ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการดํารงชีพของคน คือ
นํา้ ที่ใช้ในการเพาะปลูก เลีย้ งสัตว์ แปรรู ปอาหาร ผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ทรัพยากรนํา้ ในโลกมีปริมาณจํากัด ขณะที่
ความต้องการใช้นาํ้ เพิ่มขึน้ อย่างไม่มีที่สนิ ้ สุด การขาดแคลนนํา้ จึงเกิดขึน้ ในหลายพืน้ ที่ของโลก และนับวันสภาวะการขาด
แคลนนํา้ จะรุนแรงมากขึน้ ทั่วโลกมีความต้องการใช้นาํ้ เพื่อการผลิตและบริโภคเพิ่มขึน้ ในขณะที่แหล่งนํา้ จืดลดลง และมี
การเสื่อมคุณภาพของนํา้ จากมลพิษ สําหรับประเทศไทยเองกําลังเริ่มเผชิ ญหน้ากับปั ญ หาการใช้นาํ้ มากขึน้ เช่ น กัน
(องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล, 2560)
ระบบประปาหมู่บา้ น เป็ นการนํานํา้ จากแหล่งนํา้ ธรรมชาติ (นํา้ ผิวดิน และ/หรือ นํา้ ใต้ดิน) มาผ่านขัน้ ตอนการ
ปรับปรุงคุณภาพนํา้ เพื่อผลิตให้เป็ นนํา้ สะอาดตามหลักสุขาภิบาล แล้วจ่ายนํา้ ประปาให้แก่ประชาชน ทัง้ นีร้ ะบบประปาแต่
ละแบบจะมีลกั ษณะโครงสร้างที่แตกต่างกัน ส่วนการบริหารกิจการประปาจะบริหารโดยคณะกรรมการประปาหมู่บา้ น
หรือประชาชนบริหารกิจการประปาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารกิจการเอง
หรือจ้างเอกชนเป็ นผูบ้ ริหารกิจการ (กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2563)
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและวอเตอร์ฟุตพริน้ ท์จากระบบประปาหมูบ่ า้ น
ตัง้ แต่ระบบนํา้ ดิบจนถึงการให้บริการนํา้ ประปาแก่ผูใ้ ช้นาํ้ ซึ่งเป็ นกิ จกรรมที่สาํ คัญในการบริหารจัดการระบบประปา
นําไปสูแ่ นวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์ในขัน้ ตอนที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และการใช้นาํ้ ที่มากเกินความจําเป็ น รวมทัง้ วิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํา้ ประปา เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ า้ นให้ย่งั ยืน
โดยในการศึกษานีท้ าํ การศึกษาระบบประปาในจังหวัดสิงห์บรุ ีทงั้ สิน้ 15 ระบบ เป็ นระบบประปาที่สะดวกที่จะให้
ข้อมูลและได้ขอ้ มูลครบถ้วนมากที่สดุ การผลิตนํา้ ประปาเริม่ จากการสูบนํา้ จากบ่อบาดาล เข้าสูร่ ะบบปรับปรุงคุณภาพนํา้
แล้วสูบขึน้ สูห่ อถังสูง และจ่ายนํา้ จากหอถังสูงส่งให้ผใู้ ช้นาํ้ ผ่านมาตรวัดนํา้ ดัง Fig. 1

Groundwater

Sand Filtration

Water Tower

Meter

Piping System
to Users

Fig. 1 Village water supply production
อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์

แบบสํารวจข้อมูลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปริมาณการผลิตนํา้ จากระบบประปาหมู่บา้ น ผล
การตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํา้ ประปาของระบบประปาหมู่บา้ น ค่า Emission Factor คู่มือการประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
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ตามหลักเกณฑ์ของ IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (2006) คู่มือการประเมินวอเตอร์
ฟุตพริน้ ท์จาก The Water Footprint Assessment Manual (Hoekstra et al., 2011) และใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
การคํานวณ
Table 1 Greenhouse Gas Emission Coefficient
No.

Activity

Details

1

Electricity, grid mix

Electric grid mix
2016-2018

2

Water Supply PWA

3

Water Supply MWA

Produced by
Surface Water and
Groundwater
Produced by
Surface Water

4

Chlorine

5

Chlorine, gaseous,
diaphragm cell, at
plant
Aluminium sulphate,
powder, at plant

Factor
References
(kgCO2e/Unit)
kWh
0.5986
Thai National LCI Database,
TIISMTEC-NSTDA (with
TGO electricity 2016-2018)
3
m
0.2843
Thai National LCI Database,
TIISMTEC-NSTDA (with
TGO electricity 2016-2018)
m3
0.7948
Thai National LCI Database,
TIISMTEC-NSTDA (with
TGO electricity 2016-2018)
kg
1.0548
Ecoinvent 2.2, IPCC 2007
GWP 100a
Unit

Aluminium
kg
0.5311
Sulphate;
ALUM (Al2(SO4)3))
Source: Thailand Greenhouse Gas Management Organization (2020)

Ecoinvent 2.2, IPCC 2007
GWP 100a

วิธีการศึกษา
1. การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการผลิตนํา้ ประปาจากระบบประปาหมู่บา้ น นําข้อมูลทัง้ หมดที่เก็บ
รวบรวมเบื อ้ งต้น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การผลิต นํา้ ของระบบประปาหมู่บ ้า นมาเข้า สูต รการคํา นวณ ดัง สมการที่ 1 และ 2
ประกอบด้วยการประเมิน 2 แบบ คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการผลิตนํา้ ของระบบประปา ใช้คา่ Emission Factor จาก
นํา้ ประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผลิตโดยใช้นาํ้ ผิวดินและนํา้ ใต้ดิน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า
ของระบบประปา ใช้ค่า Emission Factor ของ Electricity, grid mix (ไฟฟ้าแบบ grid mix ปี 2016–2018) ดังที่ระบุใน
Table 1
GHG Emission = ∑ni=1 GHGi
GHGi = Activity Datai × Emission Factori
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โดยที่ GHG = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e), Activity Data = ข้อมูลกิจกรรม, Emission Factor (EF) =
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e/หน่วยกิจกรรม), n = จํานวนกิจกรรมทัง้ หมด, i = กิจกรรมที่ i
2. การประเมินวอเตอร์ฟุตพริน้ ท์ของการผลิตนํา้ ประปาหมู่บา้ น ประกอบด้วยการประเมินบลูวอเตอร์ การ
ประเมินวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์ตอ่ เดือน/วอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์ต่อปี และการประเมินวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์ของผลิตภัณฑ์ ดังสมการที่ 3,
4, 5, และ 6 โดยในการศึกษานีไ้ ม่พบทัง้ กรีนวอเตอร์และเกรวอเตอร์ เนื่องจากไม่มีนาํ้ ใช้ที่เกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมการ
เพาะปลูกพืชในการผลิตนํา้ ประปา และไม่มีปริมาณนํา้ จืดที่ตอ้ งใช้ในการเจือจางหรือบําบัดนํา้ เสียให้ได้คา่ ตามมาตรฐาน
คุณภาพนํา้
Blue WF ของการผลิตไฟฟ้า = ปริมาณไฟฟ้า × อัตราการใช้นาํ้ ต่อการผลิตไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์
วอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์ตอ่ เดือน (m3/month) = บลูวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์ (m3/ month) + เกรย์วอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์ (m3/month)
วอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์ตอ่ ปี (m3/year) = บลูวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์ (m3/ year) + เกรย์วอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์ (m3/ year)
WF ของผลิตภัณฑ์ = WF รายเดือนหรือรายปี (m3) / ปริมาณนํา้ ประปาที่ไปถึงผูใ้ ช้นาํ้ รายเดือนหรือรายปี (m3)

(3)
(4)
(5)
(6)

3. วิเคราะห์ผลคุณภาพนํา้ ประปา เพื่อปรับปรุ งระบบประปาหมู่บา้ นให้ย่ งั ยืน โดยใช้ผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพนํา้ ประปาของระบบประปาหมูบ่ า้ น ตามมาตรฐานเกณฑ์คณ
ุ ภาพนํา้ ประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 โดยทํา
การวิเคราะห์ตวั อย่างในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ ห้องปฏิบตั ิการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 พารามิเตอร์ pH,
Turbidity, Color, SO42-, NO3-, NO2-, Cl-, F-, TDS, Hardness, Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, Cd, Pb และห้องปฏิบตั ิการเอกชน
พารามิเตอร์ As Hg TCB, E.coli
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
1.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตนา้ํ ของระบบประปา
จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณการผลิตนํา้ ของระบบประปาหมู่บา้ น ใช้ค่า Emission Factor จากนํา้ ประปาของ
การประปาส่วนภูมิภาค ผลิตโดยใช้นาํ้ ผิวดินและนํา้ ใต้ดิน มีคา่ เท่ากับ 0.2843 kgCO2e/m3 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรื อ นกระจก ปี 2563 โดยมี ก ารปล่อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากปริ ม าณการผลิ ต นํ้า อยู่ใ นช่ ว ง 1,008.70–17,251.32
kgCO2e/m3
1.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าของระบบประปา
จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณไฟฟ้าของระบบประปาหมูบ่ า้ น ใช้คา่ Emission Factor ของElectricity, grid mix
(ไฟฟ้าแบบ grid mix ปี 2016–2018) มีค่าเท่ากับ 0.5986 kgCO2e/kWh จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปี
2563 โดยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าอยูใ่ นช่วง 1,333.68–24,720.98 kgCO2e/kWh
โดยจาก Table 2 และ Fig. 2 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านจ่า หมู่ 4 (บ้านดอนมะดูก) มีปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทัง้ จากการผลิตและการใช้ไฟฟ้ามากที่สดุ ส่วนระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านจ่า (ต้นสารภี)
หมู่ 2 มีปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ จากการผลิตและการใช้ไฟฟ้าน้อยที่สดุ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านจ่า หมู่ 4
(บ้านดอนมะดูก) เป็ นระบบประปาขนาดใหญ่มาก มีจาํ นวนประชากรที่ได้รบั บริการมากถึง 1,112 คน จึงมีการผลิตนํา้ และ
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ใช้ไฟฟ้าสูง ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านจ่า (ต้นสารภี) หมู่ 2 มีปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สดุ เนื่องจากเป็ นระบบ
ประปาที่มีไว้สาํ รองในกรณีฉกุ เฉิน จึงมีการสูบจ่ายนํา้ ให้ในคราวจําเป็ นเท่านัน้
Table 2 Population of this study
No.
Local Government Organization
1
Ban Cha Village No.1
2
Ban Cha Village No.2 (Saraphi Tree)
3
Ban Cha Village No.4 (Ban Don Ma Duk)
4
Ban Cha Village No.6 (Nongkrata)
5
Promburi Village No.1 (Buddhists Association)
6
Promburi Village No.1 (Sa La Mae Ban)
7
Promburi Village No.3 (Subdistrict Health Promotion Hospital)
8
Promburi Village No.3 (Promburi Temple)
9
Promburi Village No.5 (Drinking Water Plant)
10
Promburi Village No.5 (Che Pa Temple)
11
Promburi Village No.5 (Amphawan School)
12
Promburi Village No.6 (Ban Bang Pra Tun)
13
Tha Ngam Village No.9 (Ban Pla Lai)
14
Chak Si Village No.2
15
Hua Phai Village No.10
30,000.00

GHG Emission from Water Supply Production
GHG Emission from Electricity Consumption

25,000.00
kgCO2e/year

Population
418
410
1,112
601
291
288
304
138
96
116
79
339
405
560
321

20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
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*Local Government Organization from Table 2
Fig. 2 Greenhouse gas emissions from village water supply system
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kgCO2e/m3 (considering from
electricity)

จาก Fig. 3 ข้อมูลปริมาณไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บา้ น ที่ใช้ค่า Emission Factor ของ Electricity, grid mix
(ไฟฟ้าแบบ grid mix ปี 2016–2018) มีค่าเท่ากับ 0.5986 kgCO2e/kWh จากองค์การบริหารจัดการก๊ าซเรือนกระจก
ปี 2563 เปรียบเทียบกับค่าคงที่ของการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกจากการผลิตนํา้ ของระบบประปาของการประปาส่วน
ภูมิภาค ผลิตโดยใช้นาํ้ ผิวดินและนํา้ ใต้ดิน เท่ากับ 0.2483 kgCO2e/m3 ซึ่งเป็ นค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเงื่อนไข
เฉพาะของการผลิตนํา้ ประปา จะเห็นได้วา่ ระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านจ่า หมู่ 4 (บ้านดอนมะดูก) หมู่
6 (หนองกระทะ), เทศบาลตําบล พรหมบุรี หมู่ 1 (พุทธิ กสภาสมาคม), พรหมบุรี หมู่ 1 (ศาลาแม่บา้ น), พรหมบุรี หมู่ 3
(รพ.สต.), พรหมบุรี หมู่ 5 (โรงนํา้ ดื่ม), พรหมบุรี หมู่ 5 (รร.วัดอัมพวัน), พรหมบุรี หมู่ 5 (บ้านบางประทุน) และองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวไผ่ หมู่ 10 นัน้ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า ซึง่ เป็ นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในภาพรวมของระบบประปาแต่ละระบบสูงกว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตนํา้ ซึ่งเป็ นการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในภาพรวมของประเทศ
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GHG Emission from Electricity Consumption
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0.2848

20,000
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0.2843
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10,000
5,000
0

0.2842
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*Local Government Organization from Table 2
Fig. 3 Greenhouse gas emissions from water supply production and electricity consumption
1.3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้สารเคมีของระบบประปา
เนื่องจากระบบประปาหมู่บา้ นทัง้ 15 ระบบ ไม่ได้ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตจึงไม่มีขอ้ มูลมาใช้ในการ
ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงไม่มีฟตุ พริน้ ท์จากสารเคมีเกิดขึน้ เนื่องจากไม่เป็ นที่นิยม แต่ถา้ หากมีการใช้สารเคมี
ในระบบประปาจะเป็ นการเพิ่มฟุตพริน้ ท์ให้มากขึน้ ซึง่ มีประโยชน์ในการฆ่าเชือ้ โรค ทําให้คณ
ุ ภาพนํา้ ดีขนึ ้
2. การประเมินวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์
ในการคํานวณบลูวอเตอร์คาํ นวณจากผลรวมของปริมาณนํา้ ประปาที่ผลิตได้จากข้อมูลในพืน้ ที่ ปริมาณนํา้
สูญเสีย (Water Loss) และปริมาณบลูวอเตอร์แฝงจากสารขาเข้า ได้แก่ ไฟฟ้า โดยใช้ค่า Emission factor ในการผลิต
ไฟฟ้า ประเภท Grid Mixed ในประเทศไทยจากสัดส่วนการใช้เชือ้ เพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ปี 2563
เท่ากับ 0.0039 m3/kWh มารวมเป็ นบลูวอเตอร์รวมในหน่วย m3/year โดยจากข้อมูลของระบบประปาของจังหวัดสิงห์บรุ ี
นัน้ ไม่ได้ประเมินปริมาณนํา้ สูญเสีย จึงได้นาํ ข้อมูลอัตรานํา้ สูญเสียสําหรับสาธารณูปโภคขนาดเล็กของประเทศญี่ ปุ่น
เท่ากับร้อยละ 5 (Ministry of Health, Labor and Welfare, 2011) มาใช้ในการคํานวณปริมาณนํา้ สูญเสีย และจากการ
คํานวณเกรย์วอเตอร์ในการผลิต นํา้ ประปา พบว่าค่าเกรย์วอเตอร์มีคา่ เป็ นศูนย์เนื่องจากไม่มีปริมาณนํา้ จืดที่ตอ้ งใช้ในการ
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เจือจางหรือบําบัดนํา้ เสียให้ได้คา่ ตามมาตรฐานคุณภาพนํา้ ดังนัน้ ผลรวมของวอเตอร์ฟุตพริน้ ท์จึงเป็ นค่าบลูวอเตอร์ฟตุ พ
ริน้ ท์เท่านัน้ โดยมีคา่ วอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์รวมทัง้ หมดเท่ากับ 399,215.19 m3 และเมื่อพิจารณาวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์ตอ่ หนึง่ หน่วย
ผลิตภัณฑ์จากระบบประปา 15 ระบบ พบว่ามีคา่ เท่ากับ 1.05 ดัง Fig. 4 ซึง่ เป็ นนํา้ ที่ใช้ไปในกระบวนการต่างๆ รวมถึงเป็ น
นํา้ ที่สญ
ู เสียและนํา้ ที่แฝงอยู่ในสารขาเข้าที่ถกู ใช้ในการผลิตนํา้ ประปา คิดเป็ น 72.9 m3/cap/year ซึ่งปริมาณวอเตอร์ฟตุ
พริน้ ท์เฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 1,240 m3/cap/year (Hoekstra and Chapagain, 2006) จะเห็นได้ว่าระบบประปาของจังหวัด
สิงห์บรุ ี ทัง้ 15 ระบบ มีวอเตอร์ฟุตพริน้ ท์คิดเป็ นร้อยละ 4.36 × 10-6 ของวอเตอร์ฟุตพริน้ ท์ของโลก โดยวอเตอร์ฟุตพริน้ ท์
ของโลกอยูท่ ี่ประมาณ 9 × 1012 tons/year

Water Footprint of a Product
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*Local Government Organization from Table 2
Fig. 4 Water footprint of a product
3. ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนา้ํ ประปาจากระบบประปาหมู่บา้ น
จาก Table 3 พบว่ามีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดแล้วเกิ นเกณฑ์มาตรฐาน 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ Turbidity, TDS,
Hardness, Fe, Mn, As, Pb, TCB และ E. coli หากได้รบั สารเข้าสู่ร่างกายจะทําให้เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนัน้ ควรมี
การบริหารจัดการให้คณ
ุ ภาพนํา้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
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Table 3 Results of Water Quality Analysis
Local Government
Organization
Ban Cha Village No.1
Ban Cha Village No.2
Ban Cha Village No.6
Hua Phai Village
No.10
Chak Si Village No.2
Promburi Village No.1
Promburi Village No.3
Promburi Village No.5
(Amphawan School)
Promburi Village No.5
(Drinking Water Plant)
Promburi Village No.5
(Che Pa Temple)
Tha Ngam Village
No.9 (Ban Pla Lai)

Turbidit
y
(<5
NTU)

TDS
( < 500
mg/L)

Hardne
ss
( < 300
mg/L)

38.5

Fe
( < 0.3
mg/L)

Results
Mn
( < 0.3
mg/L)

4.62

0.48
0.62

Pb
( < 10
µg/L)

As
( < 0.01
mg/L)

TCB
(not
detecte
d)
3.6

E. coli
(not
detecte
d)
3.6

23
16
5.1

2.2

2.2

1.1

2.2

2.2

0.0122
0.0161

333.5

13.53

644

382.5

12.33
10.73
15.68

606

332

12.59

674

365

10.85

สรุ ป
การปล่อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากการผลิ ต นํ้า อยู่ใ นช่ ว ง 1,009–17,251 kgCO2e/ปี มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 7,194
kgCO2e/ปี การใช้ไฟฟ้าอยู่ในช่วง 1,334-24,721 kgCO2e/ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6,493 kgCO2e/ปี โดยระบบประปาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านจ่า หมู่ 4 (บ้านดอนมะดูก) มีปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สดุ เนื่องจากเป็ นระบบประปา
ขนาดใหญ่มาก มีจาํ นวนประชากรที่ได้รบั บริการมากถึง 1,112 คน จึงมีการผลิตนํา้ และใช้ไฟฟ้าสูง ส่วนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านจ่า (ต้นสารภี) หมู่ 2 มีปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สดุ เนื่องจากเป็ นระบบประปาที่มีไว้สาํ รองในกรณี
ฉุกเฉิน
วอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์ตอ่ หนึง่ หน่วยผลิตภัณฑ์จากระบบประปา 15 ระบบ พบว่ามีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 1.05 ซึง่ เป็ นนํา้ ทีใ่ ช้
ไป รวมถึงเป็ นนํา้ ที่สญ
ู เสียและนํา้ ที่แฝงอยู่ในสารขาเข้าที่ถกู ใช้ในการผลิตนํา้ ประปา คิดเป็ น 72.9 m3/cap/year และจะ
เห็นได้วา่ ระบบประปาทัง้ 15 ระบบ มีวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์คิดเป็ นร้อยละ 4.36×10-6 ของวอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์ของโลก
พารามิเตอร์ที่ตรวจวัดแล้วเกินเกณฑ์มาตรฐาน 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ Turbidity, TDS, Hardness, Fe, Mn, As,
Pb, TCB และ E. coli หากได้รบั สารเข้าสู่ร่างกายจะทําให้เป็ น อันตรายต่อ สุข ภาพ ดัง นั้น ควรมีการบริหารจัดการให้
คุณภาพนํา้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีศ้ กึ ษาและพัฒนาการบําบัดไนเตรต (NO-3 ) ในนํา้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กโตรไลซิสทําปฏิกิริยารีดกั ชั่นไน
เตรตเป็ นแก๊สไนโตรเจนซึ่งได้ทาํ การทดลองกับนํา้ เสียสังเคราะห์และนํา้ เสียจริงที่การไหลแบบต่อเนื่องที่อตั ราการไหล
เดียวกันคือ 0.79 L/min ในการแปรเปลีย่ นพารามิเตอร์สาํ หรับการทําปฏิกริยาไฟฟ้าเคมีพบว่าเงื่อนไขที่ดีคือความหนาแน่น
กระแสไฟฟ้าต่อพืน้ ที่เท่ากับ 3 mA/cm2 ความต่างศักยเท่ากับ 5 V ระยะเวลาทําปฏิกิริยา 1 นาที ระยะห่างระหว่างแผ่น
0.5 cm และจํานวนแผ่นอิเล็กโตรดที่ใช้คือ 12 แผ่น ทัง้ นีต้ วั อย่างนํา้ จะต้องผ่านการกรองด้วยความละเอียด 12 µm ก่อน
ผ่านปฏิกริยาไฟฟ้าเคมีจากการทดสอบนํา้ เสียสังเคราะห์ปริมาณไนเตรตเริ่มต้นที่ 100 mg/L บําบัดไนเตรตเหลือ 63.7
mg/L นํา้ เสียชุมชนปริมาณไนเตรตเริม่ ต้น 15.4 mg/L เหลือ5.2 mg/L หรือคิดเป็ นร้อยละ 66 และที่ความเข้มข้นสูงไนเตรต
ขึน้ ได้รบั การบําบัดร้อยละ 49
คําสําคัญ: กระบวนการบําบัดไม่ใช้สารเคมี, ไนเตรต, นํา้ เสีย, อิเล็กโตรไลซิส
Abstract

This research aims to study and develop nitrate (NO-3 ) treatment by using electrolysis method, nitrate
was reduced to nitrogen gas. The experiments were conducted for synthetic and real wastewater with the same
continuous flow at a flow rate of 0.79 L/min. In order to determine the parameters for electrochemical reaction
of nitrate removal, the optimal conditions are the current density of 3 mA/cm2, a potential difference of 5 V, a
retention time of 1 minute and an electrode spacing of 0.5 cm for the number of electrode plates of 12. Hence,
all the sample water was undergone a coarse filter before the electrochemical process. From the study, the
synthetic water contaminated with a nitrate of 100 mg/L was reduced to be 63.7 mg/L, wastewater from a source
of community nitrate of 15.4 mg/L was reduced to be 5.2 mg/L or 66% and 48% for High Nitrate Concentration.
Keywords: Electrolysis, Nitrate, Non-chemical water treatment, Wastewater
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คํานํา
ไนเตรตคือของเสียทางเคมีชนิดหนึง่ ส่วนใหญ่จะมีอยูใ่ นแหล่งนํา้ ชุมชนสามารถก่อให้เกิดปั ญหา Eutrophication
ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตบริเวณแหล่งนํา้ ได้ (Guo et al., 2020) ไนเตรตนัน้ ได้ถูกควบคุมในมาตรฐานคุณภาพนํา้ ประปาของ
การประปานครหลวงให้มีปริมาณไนเตรตไม่เกิน 50 mg/L (การประปานครหลวง, 2563) และควบคุมตามมาตรฐานนํา้ เสีย
ชุมชนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีค่าไนโตรเจนทัง้ หมด (Total Nitrogen) ไม่เกิน 20 mg/L (ค่า
ไนโตรเจนทั้ง หมดจะประกอบไปด้ว ย 4 ค่า คื อ สารอิ น ทรีย ์ไ นโตรเจน ,แอมโมเนี ย (NH-3 ), ไนไตรต์ (NO-2 ), ไนเตรต
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553) จากงานวิจัยที่ศึกษามาพบว่าระบบไฟฟ้าเคมีมีอิเล็กโตรไลซิสมี
ประสิทธิภาพในการบําบัดไนเตรตและมีขอ้ ดีในการใช้เวลาในการบําบัดน้อยไม่ตอ้ งเพิ่มสารเคมีในการทําปฏิกิริยา โดย
เงื่อนไขที่เลือกวัสดุมาใช้เป็ นอิเล็กโตรดคือเป็ นวัสดุที่มีท่วั ไปและหาได้ง่าย ซึ่งจากงานวิจยั ที่ได้ศกึ ษามานัน้ วัสดุที่สามารถ
เกิ ดปฏิกิริยารีดกั ชั่นไนเตรตได้กว่า 87% และเกิ ดเป็ นแก๊ สไนโตรเจนกว่า 90% ในรู ปแบบแบตช์ (Batch Electrolysis)
กับนํา้ เสียสังเคราะห์ (Synthesis Water) ในเวลาทําปฏิกิริยา 90 นาที คืออลูมิเนียมที่ใช้เป็ นขัว้ อิเล็กโตรดทัง้ แคโทดและ
แอโนด (Guo et al., 2020) ซึ่งในการศึกษาในครัง้ นีไ้ ด้มีการทําการทดลองบําบัดไนเตรตด้วยวิธีอิเล็กโตรไลซิสเพื่อพัฒนา
ให้ร ะบบอิ เ ล็ก โตรไลซิ ส เหมาะกับ การนํา ไปใช้ง านมากขึน้ โดยใช้วิ ธี คื อ โดยใช้ก ารทดลองการไหลรู ป แบบต่อ เนื่ อ ง
(Continuous Flow) กําหนดให้ใช้เวลาทําปฏิกิริยาที่ 1 นาที โดยเมื่อระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาลดลงจะต้องมีการ
ปรับตัวแปรอื่นที่มีความเกี่ ยวข้องกับอัตราการบําบัดตามระยะเวลาการบําบัดที่ลดลงได้แก่ 1. ค่าของแข็งละลายนํา้
ทัง้ หมด (Total Dissolves Solids ; TDS) ซึ่งเป็ นตัวแปรที่บ่งบอกถึงคุณภาพของนํา้ เนื่องจากว่าค่า TDS มีความสัมพันธ์
กับค่าความนําไฟฟ้านํา้ (Conductivity) (Rusydi et al., 2020) ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับกระบวนการอิเล็กโตรไลซิสเพราะ
กระแสไฟฟ้าที่ปล่อยผ่า นขัว้ อิเ ล็กโตรดลงในนํา้ ซึ่งถ้านํา้ มีความนํา ไฟฟ้า ค่า TDS มากกระแสไฟฟ้าจะผ่านได้ดี ก าร
เกิดปฏิกิรยิ าได้มาก 2. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้จะส่งผลต่อความเร็วของประจุและจะต้องเหมาะสมกับสมการเพื่อเปลีย่ นไนเตรต
เป็ นแก๊สไนโตรเจน 3.จํานวนแผ่นอิเล็กโทรดจะมีผลกับการทําปฏิกิรยิ าเนื่องจากการเพิ่มจํานวนแผ่นจะเพิ่มพืน้ ที่ในการทํา
ปฏิกิรยิ าให้มากขึน้ เกิดปฏิกิรยิ าได้เพิ่มมากขึน้ 4.จํานวนครัง้ ที่ผา่ นระบบอิเล็กโตรไลซิสโดยวนนํา้ ที่ผา่ นการบําบัดไปบําบัด
อีกครัง้ หนึ่งเพื่อเพิ่มการบําบัดไนเตรต 5. ระบบกรองเพื่อกรองตะกอนที่อาจรบกวนการทําปฏิกิริยาออกจากตัวอย่างนํา้
ซึง่ ตัวแปรทัง้ หมดจะนําไปทําการทดลองกับนํา้ เสียสังเคราะห์เพื่อควบคุมตัวแปรในการทดลองหลังจากที่ทาํ การทดสอบกับ
แต่ละตัวแปรที่ใช้ในการออกแบบแล้วจึงนําค่าตัวแปรที่ได้ไปทดสอบกับนํา้ เสียชุมชนต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมตัวอย่างนา้ํ เสียสังเคราะห์
การเตรียมตัวอย่างนํา้ เสียสังเคราะห์ท่ีมีปริมาณไนเตรต 200 mg/L ในตัวอย่างนํา้ 10 L โดยใช้ไนเตรตจาก
สารละลายโพแทสเซียมไนเตรต (KNO-3 ) ชั่งให้ได้นาํ้ หนัก 4.891 g ใส่ลงในนํา้ ประปาปริมาตร 10 L จากนัน้ คนเพื่อผสมนํา้
กับสารละลายจะได้นาํ้ เสียสังเคราะห์ที่มีปริมาตรไนเตรต 200 mg/L
การวัดค่าความเข้มข้นไนเตรต
การวัดค่าความเข้มข้นของไนเตรตใช้วิธีการวัดความเข้มของสีเทียบเป็ นความเข้มข้นของไนเตรต (Colorimeter)
หลังจากที่มีการเติมแคดเมียม (Cd) ลงไปในนํา้ ที่มีไนเตรตเรียกว่า กระบวนการแคดเมียมรีดกั ชั่น (Cadmium Reduction)
โดยใช้เครือ่ ง HANNA Nitrate Portable Photometer รุน่ HI 96786 ที่วดั ได้อยูใ่ นช่วง 0–100 mg/L ซึง่ มีขนั้ ตอนการวัดโดย
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ใช้คิวเวตใส่นาํ้ เสียตัวอย่างปริมาตร 10 mL แล้วเติมแคดเมียมลงไปผสมกับนํา้ เสียแล้วทําการเขย่าแคดเมียมจะละลายใน
ตัวอย่างนํา้ เปลีย่ นเป็ นสีเหลืองโดยที่ความเข้มของสีขนึ ้ อยูก่ บั ปริมาณของไนเตรตจากนัน้ จึงใส่ตวั อย่างที่จะวัดลงในเครื่อง
จากนัน้ เครือ่ งจะจับเวลา 5 นาที (Hanna Instruments, 2021) แล้วแสดงความเข้มข้นไนเตรต ในหน่วย mg/L
(B)

(A)

(C)

Fig. 1 Process Measurement of Concentration of Nitrate (A) Cadmium Reagent (B) Water Sample Color
Changed to Yellow (C) HANNA Nitrate Portable Photometer
ส่วนประกอบของเซลล์อเิ ล็กโตรไลซิส
ส่วนประกอบของระบบอิเล็กโตรไลซิสขัว้ อิเล็กโตรดที่ใช้ในการทดสอบการบําบัดไนเตรตใช้เป็ นขัว้ อลูมิเนียมเกรด
1100 ทัง้ แคโทดและแอโนด ขนาด 8×10 cm จํานวน 12 แผ่น วางห่างกัน 0.5 cm อยูใ่ นกล่องอคริลิกปริมาตร 1L นํา้ จะมี
การไหลแบบต่อเนื่อง ระยะเวลาทําปฏิกิรยิ า 1 นาที
(A)

(B)

(a)
(b)
Fig. 2 Electrolysis Process (A) Diagram Electrolysis Setup (B) the Experimental Setup
ขัน้ ตอนการบาํ บัดไนเตรต
ขัน้ ตอนการบําบัดเริ่มต้นจากการเตรียมนํา้ เสียสังเคราะห์และนํา้ เสียจริงมาผ่านการกรองด้วยกระดาษกรอง
ขนาดความละเอียด 12 µm จึงผ่านระบบอิเล็กโตรไลซิสและผ่านการกรองอีกครัง้ ด้วยขนาด รู พรุ น 2.5 µm เพื่อบําบัด
ตะกอนอลูมิเนียมที่กร่อนออกมาจากระบบอิเล็กโตรไลซิส ก่อนที่จะผ่านไประบบอื่นๆ ต่อไปโดยมีการทดลองทัง้ หมด 3 ซํา้
การทดลองจากตัวอย่างนํา้ เดียวกันซึง่ ระบบการบําบัดมีขนั้ ตอนดังนี ้
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Fig. 4 Nitrate Treatment Process Waste Water to filter 11 µm to Electrolysis Process to Filter 2.5 µm and to Other
Treatment
วิธีการทดสอบบาํ บัดไนเตรตด้วยวิธีอเิ ล็กโตรไลซิส
การทดสอบบําบัดไนเตรตด้วยวิธีอิเล็กโตรไลซิสได้แบ่งการทดสอบออกเป็ น 2 ส่วนคือ การทดสอบกับนํา้ เสีย
สังเคราะห์เพื่อหาเงื่อนไขในการบําบัดกับการทดสอบและการบําบัดกับนํา้ เสียจริง โดยมีการทดลองดังนี ้
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าของแข็งละลายนา้ํ ทัง้ หมด (Total Dissolves Solids ; TDS) กับแรงดันไฟฟ้า
การทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างค่า TDS กับแรงดันไฟฟ้าเพื่อที่จะกําหนดแรงดันไฟฟ้าในการบําบัดตามชนิด
และคุณภาพของนํา้ ที่นาํ มาบําบัดโดยใช้คา่ TDS เป็ นค่าที่กาํ หนด สําหรับการทดสอบใช้นาํ้ เสียที่เก็บจากบริเวณฟาร์มหมู
มีความสกปรกมากค่า TDS ถึง 7,500 mg/L มาเจือจางด้วยนํา้ กลั่นเพื่อปรับค่า TDS ลงทีละ 250 mg/L เพื่อที่จะจําลอง
คุณภาพของนํา้ ที่จะบําบัดจากนํา้ ที่สกปรกมากที่สดุ ไปยังนํา้ ที่มีความสะอาดที่สดุ จากนัน้ ป้อนแรงดันไฟฟ้าและวัดค่า
ความต่างศักย์ในระหว่างการบําบัดเพื่อที่จะให้ได้ช่วงความสัมพันธ์ระหว่างค่า TDS กับค่าแรงดันไฟฟ้าแต่ละค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างจาํ นวนแผ่นกับอัตราการบาํ บัดไนเตรต
การทดสอบเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดไนเตรตโดยใช้วิธีการเพิ่มจํานวนแผ่นที่ทาํ ปฏิกิริยาเพิ่มขึน้ โดยมี
วิธีการ คือ ทําการเตรียมนํา้ เสียสังเคราะห์ให้ได้ไนเตรตที่ประมาณ 100 ppm อัตราการไหลของนํา้ อยูท่ ี่ 120 mL/นาที ทํา
การเพิ่มและลดจํานวนแผ่นอิเล็กโตรดอยูท่ ี่ 4, 8, 12 แผ่น เพื่อดูผลของการเกิดปฏิกิรยิ าที่เกิดขึน้ เวลาในการทําปฏิกิรยิ าคือ
1 นาที ใช้แรงดันไฟฟ้าคือ 5v
การเพิม่ อัตราการบาํ บัดไนเตรตโดยเพิ่มจาํ นวนครัง้ ในการทาํ ปฏิกริ ยิ า
การทดสอบทําเพื่อดูประสิทธิภาพการบําบัดไนเตรตโดยใช้วิธีการเพิ่มจํานวนครัง้ ที่แผ่นที่ทาํ ปฏิกิรยิ าเพิ่มขึน้ โดย
ทําการเตรียมนํา้ เสียสังเคราะห์ให้ได้ไนเตรตที่ประมาณ 100 ppm เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดไนเตรตเพิ่มมากขึน้ จึง
ทํา การปล่อ ยให้น าํ้ ไหลผ่า นกระบวนการอิ เ ล็ก ไลซิ ส 1, 2, และ 3 ครัง้ ใช้แ รงดัน ไฟฟ้า เท่า กับ 5v เพื่ อ ดูผ ลของการ
เกิดปฏิกิรยิ าที่เกิดขึน้ เวลาในการทําปฏิกิรยิ าคือ 1 นาที
การทดสอบระหว่างระบบทีม่ ีการกรองกับไม่มีการกรอง
การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบกันระหว่างระบบที่มีการกรองและไม่มีการกรองโดยการใช้นาํ้ เสียจริงที่มีความ
เข้มข้นของไนเตรต 100 mg/L แบ่งตัวอย่างนํา้ ออกเป็ น 2 ตัวอย่างคือ ตัวอย่างที่ 1 เป็ นระบบที่ผ่านการกรองก่อนผ่าน
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ระบบอิเล็กโตรไลซิส และตัวอย่างที่ 2 เป็ นระบบที่ไม่ผา่ นการกรองก่อนผ่านระบบอิเล็กโตรไลซิสใช้แรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 5v
โดยที่กาํ หนดตัวแปรอื่นๆเหมือนกันทัง้ 2 ตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบว่าควรใส่ระบบกรองก่อนจะผ่านกระบวนการอิเล็กโตรไล
ซิสหรือไม่
การทดสอบกับนา้ํ เสียจริง
การทดลองใช้แหล่งตัวอย่างนํา้ 2 ตัวอย่างจากนํา้ เสียชุมชนคือ 1. นํา้ ดิบที่เก็บตัวอย่างมาจากชุมมีความเข้มข้น
เริ่มต้นอยู่ที่ 15.4 mg/L และ 2. นํา้ เสียชุมชนที่ทาํ การเติมความเข้มข้นไนเตรตเข้าไปให้สงู ขึน้ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 258.8 mg/L
เพื่อดูผลการทดลองที่ความเข้มข้นไนเตรตสูงมากขึน้ จึงเติมไนเตรตเข้าไปด้วยสารโพแทสเซียมไนเตรต การทดสอบได้มี
การสุม่ ตัวอย่างนํา้ เสียจากบริเวณคลองลาดพร้าว บริเวณชุมชนลาดพร้าว 101 ทดสอบบําบัดไนเตรตภายใต้เงื่อนใขจาก
การทดลองก่อนหน้า สําหรับนํา้ เสียจริงจะมีส่วนประกอบของแอมโมเนียและไนไตรต์ดว้ ยจึงทําการวัดค่าเปรียบเทียบ
สําหรับนํา้ เสียจริงนัน้ จะมีองค์ประกอบของสารอื่นๆประกอบอยู่ดว้ ยเช่น แอมโมเนีย ไนไตรต์ ฟอสเฟต หรือสารอื่นๆที่
สามารถละลายอยูใ่ นนํา้ เสียได้ซงึ่ จะรวมออกมาเป็ นค่า TDS ดังนัน้ ค่า TDS ของตัวอย่างที่เป็ นนํา้ เสียจริงจะสูงกว่านํา้ เสีย
สังเคราะห์คา่ ความนําไฟฟ้าสูงกว่าและคาดว่าจะเกิดปฏิกิรยิ าในการบําบัดได้ดีกว่า
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า TDS กับแรงดันไฟฟ้า
ผลการทดสอบที่ได้ทาํ ให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างค่า TDS กับแรงดันไฟฟ้าได้คือช่วง TDS 250–1,250 mg/L
แรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 15–1.3 v มีความชันกราฟ เท่ากับ -0.004179 ผลการทดลองนัน้ ค่า TDS กับ ความต่างศักย์มีค่า
สัมพันธ์กันอันเนื่องมาจากค่า TDS มีความสัมพันธ์กับค่า Conductivity ของนํา้ และค่า Conductivity นีเ้ ป็ นตัวแปรที่
กําหนดปริมาณกระแสไฟฟ้าซึ่งค่ากระแสไฟฟ้านัน้ จะไปมีผลกับแรงดันไฟฟ้า ดังนัน้ ถ้าตัวอย่างนํา้ เปลี่ยนไปจะทําให้
แรงดันไฟฟ้าเปลีย่ นค่าไป
นัน้ เป็ นนํา้ ประปาที่เติมไนเตรตเข้าไปทําให้มีคา่ TDS ประมาณ 700 ppm ซึง่ ตรงกับช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ 5V จึงนํา
ค่าที่ได้มาใช้บาํ บัดไนเตรตกับนํา้ เสียสังเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างค่า TDS และแรงดันไฟฟ้าแสดงใน Fig 7A
ความสัมพันธ์จาํ นวนแผ่นกับอัตราการบาํ บัดไนเตรต
จากผลการทดลองพบว่าจํานวนแผ่นที่มากที่สดุ ที่ 12 แผ่นสามารถบําบัดไนเตรตได้ดีที่สดุ จากปริมาณไนเตรต
เริ่มต้นที่ 98.1 mg/L เหลือปริมาณไนเตรตเท่ากับ 33.2 mg/L จึงสรุ ปผลการทดลองได้ว่าจํานวนแผ่นมีผลต่ออัตราการ
บําบัดยิ่งจํานวนแผ่นมากขึน้ เนื่องจากการเพิ่มจํานวนแผ่นอิเล็กโตรดเป็ นการพืน้ ที่ทาํ ปฏิกิรยิ าให้มากขึน้ ทําให้เกิดปฏิกิรยิ า
มากขึน้ บําบัดไนเตรตได้มากขึน้ ผลการทดลองแสดงใน Fig 7B
การเพิ่มอัตราการบาํ บัดไนเตรตโดยเพิ่มจาํ นวนครัง้ ในการทาํ ปฏิกริ ยิ า
จากผลการทดลองพบว่าการทําปฏิกิรยิ าที่ 3 ครัง้ จะทําให้บาํ บัดไนเตรตได้เพิ่มมากขึน้ แต่ในการทําปฏิกิรยิ าครัง้
แรกนัน้ ไนเตรตมากลดลงที่สดุ ที่คอื จากไนเตรตเริม่ ต้นที่ 85.2 mg/L เหลือไนเตรตหลังผ่านครัง้ ที่ 1 เท่ากับ 40.1 mg/L โดย
ที่เมื่อผ่านครบ 3 ครัง้ เหลือปริมาณไนเตรต 35.2 mg/L เพราะเมื่อนํา้ ผ่านการบําบัดไปแล้วความเข้มข้นของไนเตรตลดลง
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รวมถึงค่า TDS ของนํา้ ก็จะลดลงดังนัน้ ในการบําบัดครัง้ ถัดไปอัตราการบําบัดจึงลดลงไปด้วยประกอบกับการเพิ่มจํานวน
ครัง้ เข้าไปมีความสิน้ เปลืองพลังงานและวัสดุมากขึน้ ใช้การบําบัดไนเตรตเพียง 1 ครัง้ ผลการทดลองแสดงใน Fig 7 (c)
การทดสอบระหว่างระบบทีม่ กี ารกรองหยาบกับไม่มกี ารกรอง
ผลการทดสอบพบว่าระบบที่มีการกรองสามารถบําบัดไนเตรตไกล้เคียงกับระบบที่ไม่มีการกรองโดยระบบที่มี
การกรองจากไนเตรตเริ่มต้นที่ 100 mg/L บําบัดไนเตรตเหลือ 63.7 mg/L ส่วนระบบที่ไม่ผ่านการกรองไนเตรตเริ่มต้นที่
100 mg/Lg เหลือไนเตรตอยูท่ ี่ 64.7 mg/L แต่การที่กรองตะกอนในนํา้ เสียออกจนหมดช่วยให้การไหลของนํา้ ภายในระบบ
ดีขนึ ้ รวมทัง้ ยังช่วยบําบัดนํา้ ทางกายภาพไปด้วยจึงใส่ระบบการกรองก่อนที่จะผ่านกระบวนการอิเล็กโตรไลซิส ดังแสดงใน
Fig 7D
การทดสอบกับนา้ํ เสียจริง
- นํา้ เสียชุมชน ปริมาณไนเตรตเริม่ ต้น 15.6 mg/L นํามาผ่านระบบอิเล็กโตรไลซิสที่ออกแบบ พบว่าเหลือไนเตรต
อยู่เท่ากับ 5.2 mg/L หรือคิดเป็ นร้อยละที่บาํ บัดได้เท่ากับ 66.7 % โดยที่แอมโมเนียมีการเพิ่มขึน้ เล็กน้อยจาก 17.9 mg/L
เป็ น 18.7 mg/L คิดเป็ นร้อยละเท่ากับ 4.2% ดังแสดงใน Fig 8A
- นํา้ เสียชุมชนผลการทดสอบหลังผ่านระบบอิเล็กโตรไลซิสปริมาณไนเตรตที่วดั ได้ลดลงจากเดิมเท่ากับ 258.8
mg/L เหลือไนเตรตอยูเ่ ท่ากับ 132.4 mg/L หรือคิดเป็ นร้อยละที่บาํ บัดได้เท่ากับ 48 % โดยแอมโมเนียมีการเพิ่มขึน้ จาก 23
mg/L เป็ น 24 mg/L การที่ แ อมโมเนี ย มี ก ารเพิ่ ม ขึ น้ เนื่ อ งมาจากผลของกระบวนการอิ เ ล็ ก โตรไลซิ ส ตามสมการ
No-3 +6H2 O+8e- → NH3 +9OH- ซึง่ ตามสมการไนเตรตรับ 6 อิเล็กตรอนเปลีย่ นเป็ นแอมโมเนียได้สาํ หรับผลการทดลอง
แสดงใน Fig 8 (b)
(A)

(B)

(C)

(D)

Fig. 7 Sorting Picture Resulting Experiment Concentration Nitrate Treatment (A) Relationship of Nitrate with TDS
(B) Relationship of Nitrate with Number of Electrode (C) Relationship of Nitrate with Number of the step of
Electrolysis (D) Relationship of Nitrate Concentration in Filtered and Unfiltered Processes
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(A)

(B)

Fig. 8 Total Nitrogen in Electrolysis Treatment from (A) Community Wastewater (B) Community Wastewater
Nitrate High Concentration
สรุ ป

จากการทดสอบแนวคิดและพัฒนากระบวนการอิเล็กโตรไลซิสในการบําบัดไนเตรตพบว่ากระบวนการอิเล็กโตร
ไลซิสนัน้ สามารถบําบัดไนเตรตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจากระบวนการต่างๆ ในการทดลองสรุปได้ดงั นี ้
1. สามารถกําหนดแรงดันไฟฟ้าจากความสัมพันธ์กบั ค่า TDS ได้ซงึ่ ในนํา้ เสียสังเคราะห์จะใช้แรงดันไฟฟ้าเท่ากับ
5v จึงนําค่าที่ได้ไปทดสอบในส่วนอื่นๆ ต่อไป
2. จํานวนแผ่นมีผลในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบําบัดไนเตรต คือ ถ้าจํานวนแผ่นมีจาํ นวนเพิ่มมากขึน้ จะมี
พืน้ ที่ในการทําปฏิกิรยิ าอิเล็กโตรไลซิสเพิ่มมากขึน้ ทําให้บาํ บัดไนเตรตได้ดีขนึ ้
3. การเพิ่มจํานวนครัง้ ในการบําบัดมีผลช่วยให้บาํ บัดไนเตรตได้ดีขึน้ แต่เนื่องจากว่าอัตราในการลดลงของไน
เตรตได้เพิ่มขึน้ ค่อนข้างน้อยจึงใช้การบําบัดเพียงหนึง่ ครัง้ เพราะมีอตั ราการลดลงของไนเตรตสูงที่สดุ
4. ระบบกรองมีสว่ นทําให้ระบบอิเล็กโตรไลซิสบําบัดได้ดีขึน้ และยังช่วงให้การไหลของนํา้ ภายในระบบสะดวก
ยิ่งขึน้ จึงควรมีระบบกรองก่อนที่จะผ่านระบบ
5. หลังจากที่ได้มีการออกแบบระบบทัง้ หมดจึงนําไปใช้ในการบําบัดกับนํา้ เสียจริง 2 ตัวอย่างคือนํา้ ชุมชนกับนํา้
เสีย ชุมชนที่มีความเข้มข้นไนเตรตสูง ซึ่งทัง้ 2 ตัวอย่างมีอตั ราการบําบัดที่แตกต่างกันคือ นํา้ เสียชุมชนมีอตั ราการบําบัด
อยู่ที่ 66% และนํา้ เสียชุมชนมีความเข้มข้นไนเตรตสูงอัตราการบําบัดเท่ากับ 48% ต้นแบบที่ได้จะนําไปพัฒนาในระบบ
บําบัดนํา้ เสียต่อไป
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บทคัดย่อ
นํา้ มันหล่อเย็นจากอุตสาหกรรมยานยนต์จะมีสารเติมแต่งชนิดต่างๆ ทําให้นาํ้ เสียมีค่าซีโอดีสงู ถึงประมาณ 100,000
มิลลิกรัมต่อลิตร งานวิจัยนีจ้ ึงศึกษาอิทธิ พลของเวลา (30–180 นาที) และปริมาณ MIL–88A (0.2–1 กรัม) ในการบําบัดซีโอดี
จากนํา้ มันหล่อเย็นด้วยกระบวนการเฟนตันแบบอากาศประยุกต์ โดยออกแบบการทดลองแบบส่วนประสมกลาง ร่วมกับการ
วิเคราะห์ทางสถิติดว้ ยวิธีพืน้ ผิวตอบสนอง เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการบําบัดซีโอดีจากนํา้ มันหล่อเย็น ซึ่งพบว่าการเพิ่ม
เวลาและปริมาณ MIL–88A ส่งผลให้ประสิทธิภาพการบําบัดซีโอดีจากนํา้ มันหล่อเย็นสูงขึน้ โดยสภาวะที่เหมาะสมในการบําบัด
ซีโอดีจากนํา้ มันหล่อเย็นสังเคราะห์ 5% ปริมาตร 50 มิลลิลติ ร พีเอช 9 ด้วยการเติมอัตราการไหลเวียนอากาศ 2 ลิตรต่อนาที คือ
ใช้ MIL–88A ปริมาณ 1 กรัม เป็ นเวลา 144 นาที ซึ่งสามารถบําบัดซีโอดีได้ 92.86% และเมื่อทดลองซํา้ ในสภาวะเดียวกันพบว่า
สามารถบําบัดซีโอดีได้ 93.06% ซึง่ มีคา่ ใกล้เคียงกับที่โปรแกรมคาดการณ์ไว้
คําสําคัญ: การทดลองแบบส่วนประสมกลาง, การบําบัดนํา้ เสีย, โครงข่ายโลหะ-สารอินทรีย ์
Abstract
Coolant oil from the automotive industry contains various types of additives, causing the wastewater to have a
high chemical oxygen demand (COD) around 100,000 mg/L. This study investigated the influence of reaction time (30–
180 min) and amount of MIL–88A (0.2–1 g) for COD treatment in coolant oil by modified air-Fenton (MAF). The experiments
were designed by central composite design (CCD) and the results were analyzed by response surface methodology
(RSM). It was found that increasing the reaction time and amount of MIL–88A resulted in higher treatment of COD in the
coolant oil. For coolant oil 5% (50 mL), pH 9 with the addition of an airflow rate of 2 L/min, the optimum condition for COD
treatment efficiency was 92.86% which occurred at 1 g of MIL–88A for 144 minutes. When repeated experiment under the
same condition, it was found that COD treatment was 93.06% which was close to the prediction from program.
Keywords: Central composite design, Metal organic frameworks (MOFs), Wastewater treatment
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คํานํา
อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์มีการใช้นาํ้ มันหล่อเย็น (Coolant oil) เพื่อลดการเสียดสีของผลิตภัณฑ์ขณะ
ทําการบด เจียร หรือตัดโลหะ นํา้ มันหล่อเย็นมีสว่ นประกอบของนํา้ มันแร่ และสารเติมแต่งชนิดต่างๆ เช่น สารลดแรงตึงผิว,
สารยับยัง้ การกัดกร่อน, และสารลดแรงเสียดทาน (Jagadevan et al., 2012) หากทิง้ ลงสูแ่ หล่งนํา้ โดยไม่มีการบําบัดอาจ
ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ต่อผูร้ บั สัมผัส เช่น โรคมะเร็ง, โรคผิวหนัง, โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคอื่นๆ (Amin et al., 2017)
โดยนํา้ เสีย ปนเปื ้ อนนํา้ มัน หล่อ เย็น อาจมีค่า ซีโ อดี สูงประมาณ 100,000 มิ ล ลิก รัม ต่อ ลิต ร (Ministry of Environment
Republic of Korea, 2004) ซึง่ เหมาะกับกระบวนการบําบัดทางเคมี โดยกระบวนการเฟนตัน (Fenton process) เป็ นหนึง่
ในกระบวนการออกซิเดชันขัน้ สูง (Advanced Oxidation Processes: AOPs) เป็ นการทําปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ (Hydrogen peroxide: H2O2) และเฟอร์รสั ไอออน (Fe2+) ซึ่งจะผลิตอนุมูลอิสระ เช่น ไฮดรอกซิล (Hydroxyl
radical: •OH) ที่สามารถย่อยสลายสารประกอบอินทรียไ์ ด้เกือบทัง้ หมด (Neyens and Baeyens, 2003) ทัง้ นี ้ ในปั จจุบนั
กระบวนการเฟนตัน ถูกพัฒ นาเป็ น กระบวนการเฟนตัน ประยุก ต์ (Modified Fenton processes) มี ก ารเปลี่ย นตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ าโดยนําโลหะทรานซิชนั ชนิดอื่นมาใช้เป็ นตัวเร่งปฏิกิรยิ าแทน (Cheng et al., 2018) อย่างไรก็ตามกระบวนการเฟน
ตันประยุกต์นีย้ งั คงมีขอ้ จํากัดเกี่ยวกับ ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา ประสิทธิภาพในการบําบัดมลพิษ และการใช้สารเคมี
อันตรายอย่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
โครงข่ายโลหะ-สารอินทรีย ์ (Metal organic Frameworks: MOFs) เป็ นตัวเลือกหนึ่งที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้
ในปฏิกิริยาเฟนตันประยุกต์ได้ เนื่องจากโครงข่ายโลหะ-สารอินทรียน์ ีส้ ร้างจากโลหะ เช่น นิกเกิล, โคบอลต์ หรือเหล็ก
ร่วมกับสารอินทรีย ์ เช่น กรดฟูมาริก หรือกรดเทเรฟทาลิก ซึ่งโครงข่ายโลหะ-สารอินทรียท์ ี่ผลิตจากธาตุเหล็ก เรียกว่า
Materials Institute Lavoisier หรือ MILs (Ye et al., 2020) ตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวมีความยืดหยุ่นเชิงโครงสร้างสามารถ
ปรับรู ปแบบเพื่อให้เหมาะกับการนํามาใช้งาน (Liang et al., 2015) ทําให้ใช้ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาสัน้ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบําบัดมลพิษ เช่น Liao et al. (2019) พบว่า MIL–88A สามารถบําบัดนํา้ เสียฟี นอล 100% ภายใน 15
นาที ด้วยกระบวนการเฟนตันประยุกต์ นอกจากนี ้ Utset et al. (2000) ได้รายงานว่าออกซิเจนเป็ นสารออกซิแดนต์ราคา
ตํ่าและสามารถทําหน้าที่แทนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในกระบวนการเฟนตันได้ ซึง่ จะช่วยลดการใช้สารเคมีอนั ตรายด้วย
ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ ะทําการสังเคราะห์ MIL–88A ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างเฟอริกคลอไรด์และกรดฟูมาริก ในตัว
ทําละลายนํา้ และเอทานอล ที่อุณหภูมิหอ้ ง เพื่อใช้เป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมกับการให้อากาศ ในกระบวนการเฟนตันแบบ
อากาศประยุก ต์ (Modified Air-Fenton: MAF) เพื่ อ บํา บัด ซี โ อดี ในนํา้ มัน หล่อ เย็น สัง เคราะห์ โดยศึก ษาปั จจัยในการ
เกิ ดปฏิกิริยาที่เหมาะสม ได้แก่ เวลา ปริมาณ MIL–88A ด้วยการทดลองแบบส่วนประสมกลาง (Central Composite
Design: CCD) ร่วมกับการวิเคราะห์ทางสถิ ติดว้ ยวิธีพืน้ ผิวตอบสนอง (Response Surface Methodology: RSM) เพื่อ
เป็ นกระบวนการทางเลือกแห่งอนาคตในการบําบัดนํา้ เสียที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
อุปกรณ์และวิธีการ
สารเคมีทใี่ ช้
นํา้ มัน หล่อ เย็น สังเคราะห์ชนิ ด นํา้ มัน ผสมนํา้ หรือ โซลูเ บิ ลออยล์ (Soluble Oil Coolant), กรดซัล ฟูริคเข้มข้น
(H2SO4, 98%, Grade AR, Quality Reagent Chemical, New Zealand), โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ (NaOH, 99%, Grade
AR, KEMAUS, Australia), แอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟต ((NH4)2Fe(SO4)2·6H2O : FAS, >95%, Grade AR, Loba Chemie
Pvt. Ltd.), โพแทสเซียมไดโครเมต (K2Cr2O7, 99%, Grade AR, KEMAUS, Australia), เมอคิวริคซัลเฟต (HgSO4, 99%,
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Grade AR, Quality Reagent Chemical, New Zealand), ซิลเวอร์ซลั เฟต (Ag2SO4, 99%, Grade AR, Quality Reagent
Chemical, New Zealand), 1,10-ฟี แนนโทรลี น ไฮเดรต (C12H8.H2O), Grade AR, Ajax Finechem), กรดฟู ม าริ ก
(C4H4O4, Grade AR, Sigma-Aldrich), เฟอร์ริ ก คลอไรด์เ ฮกซะไฮเดรต (FeCl3·6H2O, Grade AR, Quality Reagent
Chemical, New Zealand), เอทิลแอลกอฮอล์ (C2H5OH, 99%, Grade AR, Fulltime)
การสังเคราะห์ตวั เร่งปฏิกิรยิ า MIL–88A
งานวิ จั ย นี ้ไ ด้ดัด แปลงวิ ธี ก ารสัง เคราะห์ MIL–88A จาก Fu et al. (2020) โดยนํา กรดฟู ม าริ ก ละลายใน
เอทิลแอลกอฮอล์ และนําเฟอร์ริกคลอไรด์เฮกซะไฮเดรตละลายในนํา้ กลั่น จากนัน้ นําสารทัง้ สองชนิดผสมกัน กวนด้วย
Hotplate Stirrer ความเร็วรอบ 300 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง ที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง (30±1๐C) เมื่อครบเวลาที่กาํ หนด นํา
สารที่ได้มาล้างด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ และใส่เครื่องหมุนเหวี่ยง 6,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 5 นาที เพื่อแยกตัวเร่ง
ปฏิกิริยาออกจากสารละลาย และนําตัวเร่งปฏิกิริยามาอบให้แห้งที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง จะได้
ตัวเร่งปฏิกิรยิ า MIL–88A เพื่อทําการทดลองขัน้ ต่อไป
ศึกษาเวลาและ MIL–88A ทีเ่ หมาะสมในการบาํ บัดซีโอดีในนา้ํ หล่อเย็น
การศึกษาเวลาและ MIL–88A ที่เหมาะสมในการบําบัดซีโอดีในนํา้ มันหล่อเย็นด้วยกระบวนการเฟนตัน แบบ
อากาศประยุกต์นีจ้ ะใช้ MIL–88A เป็ นตัวเร่งปฏิกิรยิ า และใช้อากาศเป็ นตัวออกซิไดซ์ ซึง่ จะใช้การทดลองแบบส่วนประสม
กลาง (Central Composite Design: CCD) ช่วยในการออกแบบการทดลองในครัง้ นี ้ ผ่านโปรแกรม Minitab 19 โดยทํา
การทดลองเบือ้ งต้นพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบําบัดซีโอดีในนํา้ มันหล่อเย็นมีทงั้ หมด 2 ปั จจัย ประกอบด้วย
เวลาในการบําบัด (30–180 นาที) และปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา (0.2–1 กรัม) ทัง้ นีจ้ ะทําการบําบัดนํา้ มันหล่อเย็นที่
ความเข้มข้น 5% (ค่าซีโอดีประมาณ 120,000–140,000 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณนํา้ 50 มิลลิลติ ร, พีเอช 9 (พีเอชปกติของ
นํา้ มันหล่อเย็น), ใช้อตั ราการเติมอากาศเท่ากับ 2 ลิตร/นาที และทําการทดลองที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง ทัง้ หมด 3 ซํา้ โดยการเติม
อากาศจะเติมจากเครื่องปั๊ มเติมอากาศผ่านสายยาง ควบคุมอัตราการเติมอากาศโดยเครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ
(Air flow meter) และอากาศจะถูกกระจายด้วยหัวทรายที่อยูใ่ นบีกเกอร์ซงึ่ บรรจุนาํ้ มันหล่อเย็นและ MIL–88A ดัง Fig.1

Fig. 1 Experimental equipment installation
ในการเลือกช่วงสภาวะการทดลองเกิดจากการทําการทดลองเบือ้ งต้นประกอบกับการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ด้วยเหตุนีเ้ มื่อนําไปคํานวณผ่านโปรแกรม ทําให้การทดลองในการศึกษาเวลาและ MIL–88A ที่เหมาะสมในการบําบัดซีโอ
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ดีในนํา้ มันหล่อเย็นด้วยกระบวนการเฟนตันแบบอากาศประยุกต์มีทงั้ หมด 33 สภาวะการทดลอง (12 การออกแบบ
แฟคทอเรียล, 12 แนวแกน และ 9 จุดศูนย์กลาง) ซึง่ ค่าขอบเขตล่างและขอบเขตบนของแต่ละปั จจัยแสดงดัง Table 1
Table 1 Levels define of factors
Factor
Time (min)
MIL–88A (g)

Low
30
0.2

Hight
180
1

การวิเคราะห์หาร้อยละการบาํ บัดซีโอดีในนา้ํ มันหล่อเย็น
ทําการทดลองตามสภาวะที่โปรแกรมออกแบบมาให้ เมื่อครบตามเวลาที่กาํ หนดปรับพีเอชสารละลายให้เท่ากับ
8 ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อหยุดปฏิกิริยาเฟนตัน หลังจากนัน้ นํามากรองผ่านกระดาษกรองเบอร์ 2 แล้วนําสารละลาย
ไปหาค่าซีโอดีตาม Standard method 5220D (American Society for Testing & Materials, 1995) และหาร้อยละการ
บําบัดซีโอดีดงั Equation 1
ร้อยละการบําบัดซีโอดี (%) =

COD0 -CODe
COD0

×100

(1)

เมื่อ COD0 = ซีโอดีของนํา้ เสียตัวอย่างก่อนบําบัด (มิลลิกรัมต่อลิตร)
CODe = ซีโอดีของนํา้ เสียตัวอย่างหลังบําบัด (มิลลิกรัมต่อลิตร)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การออกแบบการทดลองแบบส่วนประสมกลางร่วมกับการวิเคราะห์ทางสถิตดิ ว้ ยวิธีพนื ้ ผิวตอบสนอง
จากการศึกษาอิทธิพลของเวลาและ MIL–88A ที่เหมาะสมในการบําบัดซีโอดีในนํา้ มันหล่อเย็นด้วยกระบวนการ
เฟนตันแบบอากาศประยุกต์ ทัง้ หมด 33 สภาวะการทดลอง ซึ่งในแต่ละสภาวะการทดลองมีรอ้ ยละการบําบัดซีโอดีดงั
Table 2
จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติการทดลองแบบส่วนประสมกลาง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่า
เวลาที่ใช้ในการบําบัดและปริมาณของ MIL–88A มีอิทธิพลต่อการบําบัดซีโอดีในนํา้ มันหล่อเย็น เนื่องจากค่า p-value ของ
ทัง้ 2 ปั จจัยมีคา่ น้อยกว่าค่าอ้างอิง α = 0.05 นั่นคือ 0.000 และ 0.000 ตามลําดับ ดัง Table 3 เมื่อนําข้อมูลที่ได้มาสร้าง
สมการถดถอยจะได้สมการดัง Equation 2 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.9428 และค่า R2adj เท่ากับ
0.9322 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการถดถอยสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงประสิทธิ ภาพการบําบัดซีโอดีใน
นํา้ มันหล่อเย็นได้ถึงประมาณ 93%
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Table 2 COD treatment efficiency (%) obtained in the tests
Time MIL–88A
COD treatment
No.
No.
(min)
(g)
efficiency (%)
1
30
1.0
56.78
18
2
180
1.0
87.29
19
3
105
0.6
53.90
20
4
180
1.0
89.83
21
5
180
1.0
88.98
22
6
105
0.6
53.90
23
7
105
0.6
53.90
24
8
105
1.0
96.95
25
9
105
0.2
49.15
26
10 105
0.6
53.22
27
11
30
0.6
37.63
28
12 180
0.6
63.39
29
13 105
0.6
54.58
30
14 105
1.0
96.61
31
15 105
1.0
97.29
32
16 105
0.6
53.90
33
17 180
0.2
61.02

Time MIL–88A
(min)
(g)
180
0.6
180
0.2
105
0.2
30
0.2
105
0.6
30
0.6
105
0.6
30
1.0
30
0.2
180
0.2
105
0.2
30
0.2
180
0.6
30
1.0
105
0.6
30
0.6

Table 3 Response Surface Regression: Time and MIL–88A
Term
Constant
Time (min)
MIL–88A (g)
Time (min)*Time (min)
MIL–88A (g)*MIL–88A (g)
Time (min)*MIL–88A (g)

COD treatment
efficiency (%)
64.75
52.54
47.46
3.51
53.90
38.98
52.54
58.47
3.70
54.24
52.54
3.70
64.75
59.32
51.86
37.63

p-Value
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.005

สมการถดถอย
COD treatment (%) = -15.86+3.0MIL–88A(g)+0.8192Time(min)+60.1 MIL–88A(g)×MIL–88A(g)
-0.002229Time(min)×Time(min)-0.1815 MIL–88A(g) )×Time(min)
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หลังจากนัน้ โปรแกรมจะนําข้อมูลที่ได้จากสมการถดถอยมาสร้างกราฟ เพื่อแสดงแนวโน้มความสัมพันธ์ของเวลา
และปริมาณ MIL–88A ต่อประสิทธิภาพร้อยละการบําบัดซีโอดีจากนํา้ มันหล่อเย็น ในรูปแบบของกราฟพืน้ ผิวตอบสนอง 3
มิติและ 2 มิติ ดัง Fig. 2A และ 2B ตามลําดับ
(B)

MIL–88A (g)

efficiency (%)

COD treatment

(A)

COD treatment
efficiency (%)

MIL–88A (g)

Time (min)

Fig. 2 Surface Plot of treatment compare with time (min) and MIL–88A (g) (A) and Contour Plot of treatment
compare with time (min) and MIL–88A (g) (B)
โดยใน Fig. 2B สามารถวิเคราะห์ประสิทธิ ภาพการบําบัดซีโอดีได้จากความเข้มของสีที่กาํ หนดให้สีเข้ม ที่ สุด
แสดงถึงความสามารถในการบําบัดซีโอดีที่มากกว่า 80% และลดลงตามความเข้มของสี ซึ่งความเข้มของสีท่ีอ่อนที่สดุ
แสดงถึงความสามารถในการบําบัดซีโอดีที่นอ้ ยกว่า 20% โดยจากกราฟแสดงให้เห็นว่า เวลาในการบําบัดและปริมาณของ
MIL–88A ที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ประสิทธิ ภาพในการบําบัดซีโอดีในนํา้ มันหล่อเย็นสูงขึน้ เนื่องจากเหล็กที่มาจาก MIL–88A
และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เกิดจาก Equation 4 (Vallyathan and Shi, 1997) มีเวลาเพียงพอในการทําปฏิกิรยิ าร่วมกัน
จึงสามารถผลิตอนุมลู ไฮดรอกซิลเพื่อไปบําบัดสารเคมีที่ยอ่ ยสลายยากในนํา้ มันหล่อเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการ
เพิ่มปริมาณของ MIL–88A ทําให้มีปริมาณของ Fe2+และ Fe3+ มากขึน้ จึงสามารถทําปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดเป็ นอนุมลู
ซุปเปอร์ออกไซด์ไอออนและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ดงั Equations 3 และ 4 ตามลําดับ (Phaniendra et al., 2015) เมื่อ
Fe2+ ทําปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะเกิดอนุมูลไฮดรอกซิลดัง Equation 5 ซึ่งจะนําไปสู่การออกซิเดชันสาร
มลพิษในนํา้ มันหล่อเย็นดัง Equation 6 (Amin et al., 2017) นอกจากนีก้ ารรีดกั ชันของ Fe3+ เป็ น Fe2+ ดัง Equation 7 ก็
สามารถเกิดปฏิกิริยาดัง Equations 3-6 ได้อีกด้วย (Estrada-Arriaga et al., 2016) ดังนัน้ การเพิ่มปริมาณ MIL–88A จึง
ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการบําบัดซีโอดีสงู ขึน้ เช่นกัน
O2+Fe2+→ Fe3++O2•2O2•-+2H+→ O2+H2O2
Fe2++H2O2 → Fe3+ + •OH+OH•
OH+RH → R+H2O
Fe3++H2O2 → Fe2++H++HO2•

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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สภาวะที่เหมาะสมจากการคํานวณจากโปรแกรมพบว่าการบําบัดซีโอดีในนํา้ มันหล่อเย็น 5% ปริมาตร 50
มิลลิลิตร พีเอช 9 ด้วยการเติมอัตราการไหลเวียนอากาศ 2 ลิตรต่อนาที ที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง ควรใช้ MIL–88A ปริมาณ 1 กรัม
และใช้เวลาในการบําบัด 144 นาที จะสามารถบําบัดซีโอดีได้ 92.86% เมื่อทําการทดสอบซํา้ 3 ครัง้ ในสภาวะเดียวกัน
พบว่าสามารถบําบัดซีโอดีได้ 93.06% ซึง่ มีคา่ ใกล้เคียงกับการคํานวณจากโปรแกรม
สรุ ป
จากการทดลองเพื่อศึกษาอิทธิ พลของเวลาและปริมาณ MIL–88A ในการบําบัดซีโอดีจากนํา้ มันหล่อเย็นด้วย
กระบวนการเฟนตันแบบอากาศประยุกต์โดยใช้การออกแบบการทดลองแบบส่วนประสมกลางร่วมกับการวิเคราะห์ทาง
สถิติดว้ ยวิธีพืน้ ผิวตอบสนองพบว่า เวลาและปริมาณ MIL–88A มีอิทธิพลต่อการบําบัดซีโอดีในนํา้ มันหล่อเย็น เนื่องจากมี
p-value น้อยกว่าค่าอ้างอิง α = 0.05 นั่นคือ 0.000 และ 0.000 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเพิ่มเวลาและปริมาณ MIL–88A จะ
ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการบําบัดซีโอดีสงู ขึน้ เนื่องจากเหล็กจาก MIL–88A ทําปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ได้
จากการเติมอากาศ ทําให้เกิดอนุมลู ไฮดรอกซิลเพียงพอที่จะไปทําลายสารเคมีที่ยอ่ ยสลายยากในนํา้ มันหล่อเย็น จึงทําให้
ค่าซีโอดีลดลง นอกจากนีโ้ ปรแกรมได้มีการคํานวณสภาวะที่เหมาะสมที่สดุ ในการบําบัดซีโอดีจากนํา้ มันหล่อเย็นคือนํา้ มัน
หล่อเย็นความเข้มข้น 5% ปริมาตร 50 มิลลิลติ ร พีเอช 9 เติมอัตราการไหลเวียนอากาศ 2 ลิตรต่อนาที ที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง ควร
ใช้ MIL–88A 1 กรัม และใช้เวลาในการบําบัด 144 นาที จะสามารถบําบัดซีโอดีได้ 92.86%
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การประเมินผลผลิตไม้ยืนต้นเพื่อเป็ นหลักประกันทางธุรกิจ: กรณีศึกษาไม้สักในสวนป่ าเกริงกระเวีย
จังหวัดกาญจนบุรี
Wood assessment of standing trees to support business collateral: a case study of teak in Kroeng
Krawia forest plantation, Kanchanaburi Province
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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการประเมินผลผลิตไม้ยืนต้นเพื่อเป็ นหลักประกันทางธุรกิจ ดําเนินการศึกษา
ที่สวนป่ าเกริงกระเวีย จ.กาญจนบุรี โดยสร้างตัวแบบประเมินปริมาตรไม้ที่ทาํ เป็ นสินค้าได้ของไม้สกั ด้วยการวิเคราะห์
การถดถอยเพื่ อ นํา ไปประเมิ น ผลผลิต ในปั จ จุบัน และสร้า งตัว แบบการเติ บ โตของไม้ส ัก ด้ว ยเทคนิ ค รุ ก ขกาลวิ ทยา
และการวิเคราะห์การถดถอยเพื่อนําไปประเมินผลผลิตในอนาคต ผลการศึกษาสามารถสร้างตัวแบบปริมาตรไม้ได้ 3 ช่วง
อ า ยุ ไ ด้ แ ก่ ช่ ว ง อ า ยุ < 2 1 ,2 1 –3 0 แ ล ะ > 3 0 ปี โ ด ย แ ต่ ล ะ ช่ ว ง อ า ยุ มี ตั ว แ บ บ ที่ เ ห ม า ะ ส ม ที่ สุ ด
V = –0.146+0.015dbh+0.042dpos–0.399dsi , V. = –0.128+0.016dbh+0.021dpos–0.463dsi and
V = –0.147+0.02dbh+0.056dpos–0.367dsi, ตามลําดับ ซึ่งไม้สกั ช่วงอายุ < 21, 21–30 และ > 30 ปี ช่วงละ 12 ต้น
มีผลผลิตในปั จจุบนั รวม เท่ากับ 2.42, 3.26 และ 5.85 ลบ.ม. ตามลําดับ และในอีก 3 ปี จะมีผลผลิตรวม เท่ากับ 3.18,
3.41 และ 5.96 ลบ.ม. ตามลําดับ
คําสําคัญ: การประเมินผลผลิตไม้ยืนต้น, ไม้สกั , หลักประกันทางธุรกิจ
Abstract
The aim of this research was to study wood assessment of standing trees to support business
collateral. This study was conducted at Kroeng Krawia Forest Plantation, Kanchanaburi Province.
Teak merchantable volume models were created by using regression analysis to assess the current yield.
Teak growth models were created by using techniques of dendrochronological and regression analysis to
assess the future yield. The results of the study were able to generate the volume models in 3 age ranges of
< 21, 21–30, and > 30 years. The suitable model in each age range was V = –0.146+0.015dbh+0.042dpos–
0.399dsi, V. = –0.128+0.016dbh+0.021dpos–0.463dsi and V = –0.147+0.02dbh+0.056dpos–0.367dsi,
respectively. Total current yield of 12 teak trees in each age class of < 21, 21–30 and > 30 years was 2.42, 3.26
and 5.85 cubic meters, respectively. The total yield in the next 3 years of these trees will be 3.18, 3.41 and 5.96
cubic meters, respectively.
Keywords: Business collateral, Teak, Wood assessment of standing trees
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คํานํา
การประเมินมูลค่าไม้ยืนต้นเพื่อเป็ นหลักประกันทางธุรกิจในปั จจุบนั มีการจําแนกต้นไม้และมูลค่าของต้นไม้ตาม
โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเป็ นทุนระยะยาว ซึ่งมีวิธีการวัดต้นไม้เพื่อประเมินหาผลผลิตแบบเบือ้ งต้น และเป็ นวิธีการ
วัดต้นไม้ที่สามารถวัดได้ง่าย แต่ผวู้ ิจยั นัน้ เล็งเห็นว่าวิธีการดังกล่าวนัน้ อาจก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมแก่ผขู้ อสินเชื่อและ
สถาบันทางการเงิน เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีกรอบแนวคิด คือ การประเมินมูลค่าของต้นไม้ขณะที่ตน้ ไม้ยงั ยืนต้นและมี
ชีวิต โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็ นหน่วยงานสนับสนุนด้านการเงิน และองค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.) เป็ นหน่วยงานผูท้ าํ สัญญาจะซือ้ ขายไม้เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ผปู้ ลูกและสถาบันการเงิน
(ศูนย์วิจยั ป่ าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552) จะเห็นได้ว่ามีการประเมินมูลค่าต้นไม้ทกุ ส่วนขณะที่
ยังยืนต้น แต่เมื่อถึงเวลาตัดฟั นไม้ขายจะมีการตัดทอนไม้ออกเป็ นท่อน ทําให้เกิดส่วนที่ไม่สามารถนําไม้ไปทําเป็ นสินค้า
ส่งผลให้มลู ค่าต้นไม้ที่ประเมินได้มีมลู ค่าเกินจริงซึ่งส่งผลเสียแก่ผขู้ อสินเชื่อในการชําระหนีเ้ งินกู้ และช่องว่างอีกประการ
หนึง่ คือ การนําไม้ยืนต้นมาเป็ นหลักประกันทางธุรกิจนัน้ ตามหลักกฎหมายหลักประกันแล้ว ผูข้ อสินเชื่อยังคงมีสทิ ธิในการ
ครอบครองใช้สอยพืน้ ที่ได้ อีกทัง้ ทรัพย์สนิ ที่นาํ มาเป็ นหลักประกันในที่นี ้ คือ ต้นไม้ ซึง่ เป็ นสิง่ มีชีวิตที่มีการเติบโต ประกอบ
กับมูลค่าของต้นไม้จะสูงขึน้ เมื่อต้นไม้มีขนาดใหญ่ขนึ ้ ทําให้การประเมินปริมาตรไม้แค่เพียงในปั จจุบนั ไม่เพียงพอต่อการ
นําไม้ยืนต้นเป็ นหลักประกัน เนื่องจากมูลค่าต้นไม้ที่ประเมินได้มีมลู ค่าน้อยกว่าที่ควรซึง่ ส่งผลเสียแก่สถาบันการเงิน ดังนัน้
จึงจําเป็ นต้องมีการประเมินปริมาตรไม้ในอนาคตด้วย เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ทงั้ ผูข้ อสินเชื่อและสถาบันการเงิน
ไม้สกั เป็ นพรรณไม้เศรษฐกิจที่มีคณ
ุ ค่า ราคาแพง เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด สามารถปลูกในรู ปแบบวนเกษตรใน
ระยะแรกได้ ทนไฟ และมีการพัฒนาองค์ความรู ไ้ ม้สกั อย่างต่อเนื่องมาตลอด (คณะวนศาสตร์, 2560) อีกทัง้ ยังมีการแก้ไข
พ.ร.บ. ป่ าไม้ พุทธศักราช 2484 ส่งผลทําให้การปลูกและจําหน่ายไม้สกั ในที่ดินกรรมสิทธิ์สะดวกแก่เกษตรกรมากขึน้
ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นีจ้ ึงดําเนินการในสวนป่ าไม้สกั ที่สวนป่ าเกริงกระเวีย จังหวัดกาญจนบุรี
อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษานีป้ ระกอบด้วย: (1) แผนที่ภมู ิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000; (2) เครือ่ งมือวัดความสูง
ได้แก่ Forestry Pro; (3) เทปวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง ( Diameter tape); (4) เครื่องมือวัดความโตที่ระดับความสูงเกินเอือ้ ม
ได้แ ก่ Pentaprism caliper; (5) เครื่อ งมือ วัดความหนาเปลือ ก ได้แ ก่ Swedish bark gauge; (6) สว่า นเจาะวัดความ
เพิ่มพูน (increment borer); (7) เครือ่ งมือวัดมุม ได้แก่ Suunto Tandem pm5+KB-14; (8) เครือ่ งบอกพิกดั ทางภูมิศาสตร์
(Global Positioning System: GPS); (9)เทปวัดระยะ; (10) หลอดพลาสติกสําหรับเก็บไส้ไม้ตวั อย่าง; (11) แบบบันทึก
ข้อมูล; (12) ไม้สาํ หรับยึดไส้ไม้ตวั อย่าง; (13) เครื่องขัดกระดาษทรายแบบ belt sander, rotary sander และ กระดาษ
ทราย; (14) กล้องจุลทรรศน์กาํ ลังขยาย 4–40 เท่า; (15) เครื่องมือวัดความกว้างวงปี ตน้ ไม้ชนิด velmex measuring
system; และ (16) โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์วงปี ไม้
การวางแผนการสาํ รวจ
การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ดาํ เนินการศึกษาในพืน้ ที่สวนป่ าไม้สกั ของสวนป่ าเกริงกระเวีย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพืน้ ที่
ทัง้ หมด 14,810.73 ไร่ ซึง่ ประกอบด้วย 25 แปลงปี ปลูก ได้แก่ แปลงปลูกปี พ.ศ. 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527,
2528, 2529, 2530, 2531, 2535, 2536, 2537, 2540, 2543, 2544, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552,
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2555 และ 2556 โดยใช้เทคนิคการสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน ซึ่งประกอบด้วยการสุม่ 2 ขัน้ ขัน้ แรกการสุม่ ตัวอย่าง
แบบแบ่งชัน้ ภูมิซงึ่ มีอายุเป็ นเกณฑ์ในการจําแนกชัน้ ภูมิจะได้ 3 ชัน้ ภูมิ ดังนี ้
ชัน้ ภูมิที่ 1 อายุ < 21 ปี จํานวน 11 แปลงปี ปลูก มีเนือ้ ที่ 3,482.3 ไร่
ชัน้ ภูมิที่ 2 อายุ 21–30 ปี จํานวน 4 แปลงปี ปลูก มีเนือ้ ที่ 1,196.9 ไร่
ชัน้ ภูมิที่ 3 อายุ > 30 ปี จํานวน 10 แปลงปี ปลูก มีเนือ้ ที่ 10,131.6 ไร่
ขัน้ สองการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากแปลงปลูกปี นอ้ ยที่สดุ กี่งกลาง และมากที่สดุ ในแต่ละชัน้ ภูมิ และสุ่ม
เลือกแปลงย่อยของแต่ละแปลงปี ปลูกมาเพื่อเป็ นพืน้ ที่สาํ รวจ โดยใช้วิธีการสํารวจ Line plot survey ที่มีเปอร์เซ็นต์การ
สํารวจเบือ้ งต้นเท่ากับ 1.25 เปอร์เซ็นต์ ด้วยแปลงตัวอย่างวงกลม (Circular sample plot) รัศมี 12.62 เมตร จากนัน้
คํานวณหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม (ขวัญชัย, 2556) ดัง Equation 1

โดย

n
n
t
CV
AE

=
=
=
=
=

t2 CV2

(1)

AE2

ขนาดตัวอย่างหรือจํานวนหน่วยตัวอย่างที่เหมาะสม
ค่าคะแนนมาตรฐาน t ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันของหน่วยตัวอย่าง
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึน้ ได้ ในงานวิจัยนีก้ าํ หนดให้มีค่า
เท่ากับร้อยละ 5

การรวบรวมข้อมูลไม้ในแปลงตัวอย่าง
จดบันทึกข้อมูลพืน้ ฐานของพืน้ ที่สาํ รวจ วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับ 1.30 เมตร หรือความโตเพียงอก
(ซม.) และวัดความสูงทัง้ หมดของต้นไม้ (เมตร)
การรวบรวมข้อมูลไม้ตวั แทน
นําขนาดความโตเพียงอกของต้นไม้ทกุ ต้นในแปลงตัวอย่างของแต่ละชัน้ ภูมิมาคํานวณหาค่าสูงสุด และตํ่าสุด
เพื่อจําแนกขนาดความโตเป็ น 3 ชัน้ แล้วคัดเลือกไม้ตวั แทนในแต่ละชัน้ ภูมิให้กระจายทุกชัน้ ความโต โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลชัน้ ความโตละ 8 ต้น ได้แก่ ไม้ตวั แทนที่มีตาํ หนิ 4 ต้น และไม้ตวั แทนที่ไม่มีตาํ หนิ 4 ต้น รวมทัง้ หมดชัน้ ภูมิละ 24 ต้น
จากนั้น บัน ทึก ข้อมูล ไม้ตัวแทน ได้แ ก่ ข้อ มูล พื น้ ฐานของพื น้ ที่ ส าํ รวจ, ขนาดความโตเพีย งอก (ซม.), ขนาดเส้น ผ่าน
ศูนย์กลางที่ระดับความสูงตอซึง่ สูงจากพืน้ ดิน 10 ซม. (ซม.), ความสูงทัง้ หมด (ม.), ความสูงที่ทาํ เป็ นสินค้าได้ (ม.) โดยวัด
จากโคนต้นถึงจุดที่มีขนาดเส้นรอบวงเท่ากับ 30 ซม., ความหนาเปลือกที่ระดับ 1.30 ม. (ซม.), ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่
ระดับความสูงต่างๆ โดยแบ่งไม้ออกเป็ นท่อนที่จะทําเป็ นสินค้า บันทึกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่กลางท่อน (ซม.) และ
ความยาวของไม้แต่ละท่อน (ม.) โดยจะมีการเผื่อความยาวท่อนไม้สาํ หรับการรตกแต่งท่อนไม้เมื่อมีการตัดทอนบริเวณโคน
และปลายท่อนไม้ดา้ นละ 10 ซม., ประเภทตําหนิ, ความยาวตําหนิ (ม.), ตําแหน่งที่เกิดตําหนิบนลําต้นจากระดับพืน้ ดิน
(ม.) และเจาะต้นไม้ บริเวณลําต้นที่ระดับความสูง 1.30 ม. โดยเจาะต้นละ 2 จุด ทิศทางตัง้ ฉากกันให้ครอบคลุมทุกชัน้
ความโตในแต่ละชัน้ ภูมิ
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การรวบรวมข้อมูลไม้สาํ หรับประเมินผลผลิตและหาค่าความผิดพลาดจากการพยากรณ์
สุม่ เลือกไม้สกั ที่มีขนาดความโตเพียงอกให้ครอบคลุมทุกชัน้ ความโตในแต่ละชัน้ ภูมิ โดยใช้การสุม่ แบบง่ายสุม่ ชัน้
ภูมิละ 12 ต้น ได้แก่ ต้นที่มีตาํ หนิ 6 ต้น ไม่มีตาํ หนิ 6 ต้น รวม 36 ต้น จากนัน้ บันทึกข้อมูลไม้เหมือนการรวบรวมข้อมูลไม้
ตัวแทน โดยที่ไม่ตอ้ งทําการเจาะต้นไม้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ สร้างตัวแบบประเมินปริมาตรทีท่ าํ เป็ นสินค้าได้ของไม้สกั
นําข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลไม้ตวั แทนมาคํานวณหาปริมาตรไม้ท่อนของแต่ละต้นที่หกั ส่วนที่เป็ นตําหนิ
ออกแล้วโดยใช้สตู ร Huber’s formula และนําปริมาตรไม้ทอ่ นแต่ละท่อนรวมกันเพื่อให้ได้ปริมาตรไม้ที่ทาํ เป็ นสินค้าได้ราย
ต้น จากนัน้ ทําการวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) เพื่อหาสมการที่ดีที่สดุ ด้วยวิธี Stepwise Regression โดย
ประยุกต์จากฟั งก์ช่นั ของสมหญิง (2547) ดัง Equation 2 ตรวจสอบปั ญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบพหุโดยพิจารณาจาก
ค่า Variance Inflation Factor (VIF) และ Tolerance พร้อมทัง้ ประเมินค่าความผิดพลาดจากการพยากรณ์ดว้ ยค่า MAPE
(Mean Absolute Percentage Error)

โดย

V = f (dbh, form, d, dpos, dsi)
V = ปริมาตรที่ทาํ เป็ นสินค้าได้ (ลูกบาศก์เมตร)
dbh = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับ 1.30 เมตรจากพืน้ (เซนติเมตร)
form = ค่าลักษณะรูปทรง คํานวณจาก ค่าลักษณะรูปทรง =

(2)

ปริมาตรจริงของต้นไม้

ปริมาตรทรงกระบอกของต้นไม้

โดยปริมาตรจริงของต้นไม้หาได้จากการคํานวณปริมาตรไม้ท่อนด้วย Smalian’s formula และหาขนาดความโต
ของต้นไม้ที่ระดับความสูงต่างๆ ได้จากตัวแบบของ Warner et al. (2016) และใช้สตู รปริมาตรทรงกรวยสําหรับไม้ท่อนที่
เส้นรอบวง 30 เซนติเมตร ซึง่ อยูบ่ ริเวณปลายยอดของต้นไม้
d = การพบหรือไม่พบตําหนิ (0 = ไม่พบตําหนิ, 1 = พบตําหนิ)
dpos = ตําแหน่งที่เกิดตําหนิจากระดับพืน้ ดิน (เมตร)
dsi = ขนาดความยาวของตําหนิ (เมตร)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ สร้างตัวแบบการเติบโตของไม้สกั
เตรียมตัวอย่างไส้ไม้ดว้ ยวิธีการรุกขกาลวิทยา (นาฏสุดา, 2556) ณ ห้องปฏิบตั ิการรุ กขกาลวิทยาเขตร้อน คณะ
วนศาสตร์ จากนัน้ วัดความกว้างวงปี ไม้ และนําข้อมูลความกว้างวงปี ที่ได้มาวิเคราะห์หาความสอดคล้องเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของปี พ.ศ. แต่ละวงปี โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป COFECHA (Holmes, 1983)
นําข้อมูลความกว้างวงปี ในอดีตมาคํานวณหาขนาดขนาดความโตเพียงอก จากนัน้ นําค่าที่ได้มาคํานวณหาอัตรา
การเติบโตในอีก 3 ปี ขา้ งหน้า เนื่องจากไม้ยืนต้นเป็ นหลักประกันที่มีความถี่ในการประเมินราคาทุก 3 ปี (ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563) นําค่าอัตราการเติบโตของขนาดความโตเพียง
อกมาสร้างตัวแบบการเติบโต ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) โดยมีตวั แปรอิสระ คือ อายุ วิเคราะห์
ความสัม พั น ธ์ ใ นรู ป แบบต่ า งๆได้แ ก่ Linear equation, Logarithm equation, S-Curve equation และ Exponential
equation (จุรพี ร, 2550; พิชิต, 2552) จากนัน้ พิจารณาเลือกตัวแบบที่เหมาะสมที่สดุ
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ประเมินผลผลิตไม้สกั เพือ่ เป็ นหลักประกันทางธุรกิจ
นําข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล ไม้สาํ หรับ ประเมิน ผลผลิตมาคํานวณหาปริมาตรด้วยตัวแบบประเมิ น
ปริม าตรที่ ท าํ เป็ น สิน ค้า ได้ข องไม้ส ัก ที่ ส ร้า งขึน้ เพื่ อ คํานวณหาปริม าตรที่ ท าํ เป็ น สิน ค้าได้ร ายต้น ในปั จ จุบัน จากนัน้
คํานวณหาความโตเพียงอกในอีก 3 ปี ขา้ งหน้าด้วยตัวแบบการเติบโตที่สร้างขึน้ และคํานวณหาปริมาตรที่ทาํ เป็ นสินค้าได้
ในอีก 3 ปี ขา้ งหน้ารายต้นด้วยตัวแบบประเมินปริมาตรที่ทาํ เป็ นสินค้าได้ของไม้สกั ที่สร้างขึน้
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การวิจยั ครัง้ นีแ้ บ่งวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 3 ช่วงอายุ คือ ช่วงอายุ < 21, 21–30 และ > 30 ปี โดยจากผลการ
รวบรวมข้อมูลไม้ในแปลงตัวอย่างของช่วงอายุ < 21–30 ปี จํานวน 16 แปลง ช่วงอายุ 21–30 ปี จํานวน 15 แปลง และช่วง
อายุ > 30 ปี จํานวน 20 แปลง พบว่าเก็บข้อมูลหน่วยตัวอย่างทัง้ หมด 273, 328 และ 345 ต้น ตามลําดับ ซึ่งมีจาํ นวน
ตัวอย่างที่เหมาะสม คือ 150, 180 และ 151 ต้น ตามลําดับ ดังนัน้ ขนาดหน่วยตัวอย่างมีความเพียงพอต่อการนําไป
ประเมินค่าประชากร เมื่อนําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแต่ละช่วงอายุมาแบ่งเป็ นช่วงจะได้ช่วงชัน้ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ออกเป็ น 3 ชัน้ ดัง Table 1
Table 1 The DBH class of teak trees
Age class
DBH class
(years)
(cm)

Age class
(years)

10.00–22.07
< 21

22.08–34.14

DBH class
(cm.)

Age class
(years)

10.00–23.87
21–30

34.15–46.2

23.88–37.73
37.74–51.60

DBH class
(cm.)
10.00–26.73

> 30

26.74–43.47
43.48–60.20

เมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสร้างตัวแบบประเมินปริมาตรที่ทาํ เป็ นสินค้าได้ของไม้สกั จากผลการวิเคราะห์จะได้หลาย
ตัวแบบ ดังนัน้ จึงพิจารณาเลือกตัวแบบที่ดีที่สดุ จากค่าสัมประสิทธิ์ตวั กําหนด (r2), ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE),
ค่า F และระดับนัยสําคัญ จะได้ตวั แบบประเมินปริมาตรที่ทาํ เป็ นสินค้าได้ของไม้สกั ช่วงอายุ < 21 , 21–30, และ > 30 ปี
ดังEquation 3, 4 และ 5 ตามลําดับ และมีคา่ เฉลีย่ ของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (MAPE) เท่ากับ 28.57, 39.51 และ
39.96 ตามลําดับ ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นระดับการพยากรณ์มีความสมเหตุสมผล (Lewis, 1982)
V = -0.146+0.015dbh+0.042dpos–0.399dsi (r = 0.776)
V = -0.128+0.016dbh+ 0.021dpos–0.463dsi (r = 0.830)
V = -0.147+0.02dbh + 0.056dpos–0.367dsi (r = 0.802)

(3)
(4)
(5)

จากผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กบั ปริมาตรที่ทาํ เป็ นสินค้าได้ ได้แก่ ความโตเพียงอก
ตําแหน่งตําหนิ และขนาดตําหนิ ซึง่ แตกต่างจากตัวแบบประเมินปริมาตรที่ทาํ เป็ นสินค้าได้ของสมหญิง (2547) ที่พบว่าตัว
แปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กบั ปริมาตรที่ทาํ เป็ นสินค้าได้ คือ ความโตเพียงอก การพบหรือไม่พบตําหนิ ลักษณะรู ปทรง
ตําแหน่งตําหนิ และขนาดตําหนิ โดย Equation 3, 4 และ 5 มีค่า r2 เท่ากับ 0.78, 0.83, และ 0.80 ตามลําดับ มีค่า SE
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เท่า กับ 0.10, 0.11, และ 0.21 ตามลํา ดับ และมี ค่า F เท่า กับ 23.10, 32.46, และ 27.02 ที่ ร ะดับ นัย สํา คัญ < 0.05
ตามลําดับ เมื่อตรวจสอบปั ญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบพหุโดยพิจารณาจากค่า VIF และ Tolerance พบว่า ช่วงอายุ <
21 ปี VIF ของ dbh, dpos และ dsi มี ค่า 1.23, 2.43, และ2.16 ตามลํา ดับ Tolerance ของ dbh, dpos และ dsi มีค่า
0.81, 0.41, และ 0.46 ตามลําดับ ช่วงอายุ 21–30 ปี VIF ของ dbh, dpos และ dsi มีคา่ 1.11, 2.40, และ 2.56 ตามลําดับ
Tolerance ของ dbh, dpos และ dsi มีค่า 0.90, 0.42,และ 0.39 ตามลําดับ และช่วงอายุ > 30 ปี VIF ของ dbh, dpos
และ dsi มีคา่ 1.25, 2.09 และ1.77 ตามลําดับ Tolerance ของ dbh, dpos และ dsi มีคา่ 0.80, 0.48 และ 0.56 ตามลําดับ
แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กนั หรือไม่เกิดปั ญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบพหุ
เมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสร้างตัวแบบการเติบโตไม้สกั พบว่าช่วงอายุ < 21 ปี มีความเหมาะสมอยู่ในรู ปแบบ SCurve มากที่สดุ ดัง Fig. 1 ช่วงอายุ 21–30 ปี และช่วงอายุ > 30 ปี มีความเหมาะสมอยูใ่ นรูปแบบ Exponential มากที่สดุ
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Sangram (2016) และโชคดี (2560) ดัง Equation 6, 7 และ 8 ตามลําดับ โดยมีค่า r2
เท่ากับ 0.85, 0.79 และ 0.88 ตามลําดับ มีค่า SE เท่ากับ 0.31, 0.53 และ 0.41 ตามลําดับ และมีค่า F เท่ากับ 143.00,
87.59 และ 237.37 ที่ระดับนัยสําคัญ < 0.05 ตามลําดับ
Growth rate = e(2.572+(3.588)/(age))
Growth rate = 119.195 e-0.138(age)
Growth rate = 89.953 e-0.115(age)

(6)
(7)
(8)

Fig. 1 Relationship between 3–year growth rate and age
เมื่อนําข้อมูลที่ได้รวบรวมมาประเมินหาผลผลิตที่ทาํ เป็ นสินค้าได้ของไม้สกั รายต้นในปั จจุบนั และอนาคต พบว่า
ไม้สกั ช่วงอายุ < 21 ปี จํานวน 12 ต้น มีผลผลิตที่ทาํ เป็ นสินค้าได้ในปั จจุบนั รวม เท่ากับ 2.42 ลบ.ม. และเมื่อเวลาผ่านไป
3 ปี จะมีผลผลิตที่ทาํ เป็ นสินค้าได้เพิ่มขึน้ เป็ น 3.18 ลบ.ม. ไม้สกั ช่วงอายุ 21–30 ปี จํานวน 12 ต้น มีผลผลิตที่ทาํ เป็ นสินค้า
ได้ในปั จจุบนั รวม เท่ากับ 3.26 ลบ.ม. และเมื่อเวลาผ่านไป 3 ปี จะมีผลผลิตที่ทาํ เป็ นสินค้าได้เพิ่มขึน้ เป็ น 3.41 ลบ.ม. และ
ไม้สกั ช่วงอายุ > 30 ปี จํานวน 12 ต้น มีผลผลิตที่ทาํ เป็ นสินค้าได้ในปั จจุบนั รวม เท่ากับ 5.85 ลบ.ม. และเมื่อเวลาผ่านไป
3 ปี จะมีผลผลิตที่ทาํ เป็ นสินค้าได้เพิ่มขึน้ เป็ น 5.96 ลบ.ม. ดัง Fig. 2

601

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Fig. 2 Current yield and yield in the next 3 years of teak
สรุ ป
จากการศึกษาสามารถสร้างตัวแบบประเมินปริมาตรที่ทาํ เป็ นสินค้าได้ของไม้สกั ได้ 3 ช่วงอายุ โดยตัวแปรอิสระที่
มีความสัมพันธ์กับปริมาตรที่ทาํ เป็ นสินค้าได้ ได้แก่ ความโตเพียงอก ตําแหน่งตําหนิ และขนาดตําหนิ จะได้ตวั แบบที่
เหมาะสมที่สดุ หรับช่วงอายุ < 21 ปี คือ V = -0.146+0.015dbh+0.042dpos–0.399dsi (r2 = 0.776, p < 0.05) ช่วงอายุ
21–30 ปี คื อ V = -0.128+0.016dbh+0.021dpos–0.463dsi (r2 = 0.830, p < 0.05) และช่ ว งอายุ >30 ปี คื อ V = 0.147+0.02dbh+0.056dpos–0.367dsi (r2 = 0.802, p < 0.05) และสามารถสร้างตัวแบบการเติบโตได้ 3 ช่วงอายุ โดย
ช่วงอายุ<21 ปี มีรูปแบบความสัมพันธ์ที่เหมาะสมที่สดุ อยู่ในรู ปแบบ S-Curve คือ Growth rate = e(2.572+(3.588)/(age)) (r2 =
0.851, p < 0.05)ช่วงอายุ 21–30 ปี มีรูปแบบความสัมพันธ์ที่เหมาะสมที่สดุ อยูใ่ นรู ปแบบ Exponential คือ Growth rate
= 119.195 e-0.138(age) (r2 = 0.792, p < 0.05) และช่วงอายุ > 30 ปี มีรูปแบบความสัมพันธ์ที่เหมาะสมที่สดุ อยูใ่ นรู ปแบบ
Exponential คื อ Growth rate = 89.953e-0.115(age) (r2 = 0.884, p < 0.05) และเมื่ อ นํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้เ ก็ บ รวบรวมมาไป
ประเมินผลผลิตไม้สกั รายต้น จํานวนช่วงอายุละ 12 ต้น เพื่อเป็ นหลักประกันทางธุรกิจ พบว่าไม้สกั ช่วงอายุ < 21 ,21–30,
และ > 30 ปี มีผลผลิตในปั จจุบนั รวม เท่ากับ 2.42, 3.26, และ 5.85 ลบ.ม. ตามลําดับ และในอีก 3 ปี จะมีผลผลิตรวม
เท่ากับ 3.18, 3.41, และ 5.96 ลบ.ม. ตามลําดับ
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีเ้ ป็ นการนําข้อมูลตําแหน่งของปั จจัยคุกคามที่ได้จากการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และกล้องดักถ่ายอัตโนมัติ
แบบเรียลไทม์ บริเวณพืน้ ที่อุทยานแห่งชาติทบั ลานระหว่าง ปี พ.ศ. 2559–2560 มาวิเคราะห์ร่วมกับปั จจัยแวดล้อมทางด้าน
กายภาพ 7 ปั จจัย ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 2 ปั จจัย โดยวิเคราะห์จากการสร้างแบบจําลองการกระจาย (Maximum entropy)
และนําแบบจําลองการกระจายดังกล่าวมาสร้างเป็ นแผนที่ชนั้ ความเสีย่ งต่อการปรากฏของปั จจัยคุกคาม ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัย
แวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อการปรากฏของปั จจัยคุกคามมากที่สดุ คือ ระยะห่างจากหมูบ่ า้ น ระยะห่างจากถนน และความลาด
ชัน ในด้านของปั จจัยแวดด้านเศรษฐกิจสังคมของพืน้ ที่ พืน้ ที่เสี่ยงต่อการปรากฏของปั จจัยคุกคามส่วนกระจายอยู่ในพืน้ ที่ 26
ตําบล จากทัง้ หมด 37 ตําบล ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 70,508 บาทต่อคน ซึ่งตํ่ากว่ารายได้เฉลี่ยทัง้ หมดของตําบลในพืน้ ที่
ศึกษาที่มีค่ารายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 92,520 บาทต่อคน และมีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยอยู่ 6,638 คนต่อตําบล ซึ่งสูงกว่าความ
หนาแน่นของประชากรเฉลีย่ ทัง้ หมดของตําบลในพืน้ ที่ศกึ ษาที่มีคา่ ความหนาแน่นของประชากรเฉลีย่ อยูท่ ี่ 6,320 คนต่อตําบล
คําสําคัญ: การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ, แบบจําลองการกระจายชนิดพันธุ,์ ระบบเฝ้าระวังและต่อต้านการกระทําผิดด้าน
ทรัพยากรป่ าไม้, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Abstract
The research is based on qualitative reconnaissance of the location of threat factors and Real Time Camera Traps
of Thap Lan National Park during the year 2016– 2017 to analyze together with 7 physical environmental factors, 2 economic
and social factors. The analysis was based on maximum entropy modeling and the model was used to create a risk layer
map for the presence of threat factors. The results of the study found that the physical environmental factor that most
influenced the appearance of the threat was distance from the village, distance from the road and slope. The socioeconomic factors of the area at risk for the presence of threat factors scattered in 26 sub-districts out of 37 sub-districts.
Which has an average annual income of 70,508 baht/person, which is lower than the average income of all sub-districts
with an average income of 92,520 baht/person and an average population density of 6,638 people/sub-district, which is
high than the average population density of all sub-districts with a mean population density of 6,320 people/sub-district.
Keywords: GIS, Maximum entropy, NCAPS, SMART Patrol
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คํานํา
ในโลกปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ ให้มีความถูกต้อง แม่นยําและสามารถเรียกใช้ได้สะดวก
ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งสามารถที่จะนํามาช่วยในการตัดสินใจ และแก้ไขปั ญหาการด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างทันท่วงที หนึง่ ในวิธีการที่นาํ การวิเคราะห์ปัจจัยคุกคามด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเฝ้า
ระวังพืน้ ที่คมุ้ ครองด้วยการประยุกต์ใช้แบบจําลอง Maximum Entropy (Maxent) เช่น การศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยแวดล้อมที่
มีผลกับการเกิดคดีป่าไม้โดยจุดที่เกิดคดีทางป่ าไม้ประยุกต์เข้ากับแบบจําลอง Maximum Entropy และนําผลที่ได้จาก
แบบจําลองมาสร้างแผนที่ซงึ่ แสดงถึงพืน้ ที่เสีย่ งต่อการเกิดคดีป่าไม้ ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ จังหวัดตาก (พรพรรณ, 2554)
อุท ยานแห่ง ชาติ ทับ ลาน เป็ น อุท ยานแห่ง ชาติ ที่ มี เ นื อ้ ที่ ใ หญ่ เ ป็ น อัน ดับ สองของประเทศ มี เ นื อ้ ที่ ป ระมาณ
2,235.80 ตารางกิโลเมตร มีพืน้ ที่ครอบคลุมท้องที่อาํ เภอปั กธงชัย อําเภอวังนํา้ เขียว อําเภอครบุรี อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบกับเป็ นส่วนหนึ่งของกลุม่ ป่ าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ที่ได้รบั การ
จารึก ให้เ ป็ น แหล่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ โ ดยองค์ก ารการศึก ษา วิ ท ยาศาสตร์ และวัฒ นธรรมแห่ง สหประชาชาติ
(UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) สภาพภู มิ ป ระเทศโดยทั่ วไป
ประกอบด้วยภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับซับซ้อนต่อเนื่องกันเป็ นบริเวณกว้างขวางและเป็ นเทือกเขายาวต่อเนื่องกันทําให้มีหบุ เขา
ตามธรรมชาติ เหว และนํา้ ตก เป็ นแหล่งกําเนิดของต้นนํา้ ลําห้วย ซึง่ เป็ นต้นนํา้ ของแม่นาํ้ มูล และแม่นาํ้ บางปะกง นับได้วา่
เป็ นพืน้ ที่อนุรกั ษ์ป่าไม้ สัตว์ป่า แหล่งนํา้ และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามด้วย
สภาวะเศรฐกิจและสังคมในช่วงที่ผ่านมาทําให้เกิดต่อมาเกิดการขยายตัวของพืน้ ที่เกษตรกรรม จึงทําให้พืน้ ที่ป่าภายใน
อุทยานแห่งชาติทบั ลานประสบปั ญหาต่างๆ ทัง้ การลักลอบตัดไม้ ทัง้ ไม้กฤษณา ไม้พยูง การลักลอบล่าสัตว์ และการแผ้ว
ถางพืน้ ที่ยึดครองทําสถานที่พกั ตากอากาศ (สํานักงานอุทยานแห่งชาติ, 2558) ทางราชการได้นาํ เทคนิคการลาดตะเวน
เชิงคุณภาพ (SMART Patrol) และระบบเฝ้าระวังการกระทําผิดทางป่ าไม้ (Network Centric Anti-Poaching System :
NCAPS) เข้า มาใช้ใ นการป้อ งกัน ภัย คุก คามต่างๆ มาเป็ น เวลาหลายปี แต่ยัง ขาดการนํา ข้อ มูล เหล่านี ม้ าพัฒนาใช้
แบบจําลองเพื่อสร้างพืน้ ที่เสีย่ งต่อการคุกคาม
ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีจ้ ึงได้ใช้ตาํ แหน่งที่เกิดปั จจัยคุกคามจากข้อมูลของระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART
Patrol) และระบบเฝ้ า ระวั ง การกระทํา ผิ ด ทางป่ าไม้ (Network Centric Anti-Poaching System: NCAPS) นํา มา
ประยุกต์ใช้รว่ มกับแบบจําลอง Maximum Entropy (Maxent) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อสร้างแผนที่แสดง
ชัน้ ความเสี่ยงต่อการปรากฏของปั จจัยคุกคามในพืน้ ที่อทุ ยานแห่งชาติทบั ลาน เพื่อนําไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผน
ด้านการป้องกันและปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์
1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์
2. โปรแกรมสร้างแบบจําลองการกระจายชนิดพันธุ์ (MaxEnt version 3.4.4)
3. โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS version 10.4.1)
4. ชุดอุปกรณ์กล้องดักถ่ายอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ (Real Time Camera Trap) ยี่หอ้ SPARTAN Camera
5. ข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับปั จจัยแวดล้อมด้านกายภาพ และด้านเศรษฐกิจและสังคม ของพืน้ ที่ศกึ ษา
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วิธีการ
1. การรวบรวมข้อมูลของปัจจัยคุกคาม โดยรวบรวมข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี พ.ศ. 2560
1.1 รวบรวมตําแหน่งของปั จจัยคุกคามจากฐานข้อมูลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) ของอุทยาน
แห่งชาติทบั ลาน และจําแนกปั จจัยคุกคามออกเป็ น 2 ประเภท คือ การล่าสัตว์ ซึ่งรวมถึงการพบห้างส่องสัตว์ กับดักสัตว์
ซากสัตว์และอาวุธปื น และการทําไม้โดยตรง โดยรวมถึงปางพักที่มีการทําไม้ที่พบเห็นโดยตรงและตอไม้ที่ถกู ตัดโดยวิธี
ต่างๆ
1.2 รวบรวมตําแหน่งของปั จจัยคุกคามจากกล้องดักถ่ายอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ (Real Time Camera Trap)
โดยเป็ นการนํากล้องดักถ่ายอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ไปติดตัง้ ไว้ในจุดต่างๆ โดยพิจารณาในพืน้ ที่ที่มีสญ
ั ญาณอินเตอร์เน็ต
เท่านัน้ เช่น ด่านสัตว์ เส้นทางที่ใช้ในการเข้าไปยังพืน้ ที่ป่า ถนนตรวจการ รวมถึงเส้นทางลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ดว้ ย
และเมื่อได้รบั การแจ้งเตือนจากกล้องดักถ่ายอัตโนมัติวา่ มีการเคลื่อนไหวของบุคคลผ่านบริเวณกล้องดักถ่ายนัน้ ให้ถือว่า
บริเวณที่ติดตัง้ กล้องนัน้ ๆ มีปัจจัยคุกคามเกิดขึน้ จากนัน้ นําภาพที่ได้รบั จากกล้องดักถ่ายแบบอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ มา
จําแนกประเภทของปั จจัยคุกคาม และตําแหน่งที่ติดตัง้ กล้องนัน้ ๆ โดยจําแนกเป็ น 2 ประเภท คือ การล่าสัตว์ และการทํา
ไม้
2. การรวบรวมปัจจัยแวดล้อมทัง้ ด้านกายภาพ และด้านเศรษฐกิจและสังคม
สมโภชน์ (2560) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพต่อประสิทธิภาพการคุม้ ครองเขตรักษา
พันธุส์ ตั ว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทยั ธานีและตาก โดยจากการศึกษาพบว่าปั จจัยคุกคามต่างๆ สามารถพบได้ทงั้ บริเวณ
ด้านในและด้านนอกโดยรอบของเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าห้วยขาแข้งที่ติดกับชุมชน จากการศึกษาครัง้ นีจ้ ึงได้ทาํ การรวบรวม
ข้อมูลปั จจัยแวดล้อมด้านกายภาพ และด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีความสัมพันธ์กบั การปรากฏของปั จจัยคุกคามในระยะ
ขยายออกจากพืน้ ที่ศกึ ษาออกไป 5 กิโลเมตร โดยจะแบ่งเป็ นด้านกายภาพ 7 ปั จจัย ดังต่อไปนี:้ (1) ระยะห่างจากเส้นทาง
คมนาคม; (2) ระยะห่างจากหมู่บา้ น; (3) ระยะห่างจากหน่วยพิทกั ษ์ฯ; (4) ระยะห่างจากแหล่งนํา้ ; (5) ความลาดชัน;
(6) ความสูงจากระดับนํา้ ทะเล; และ (7) ประเภทของป่ า ด้านเศรษฐกิจและสังคม 2 ปั จจัย ดังต่อไปนี ้ (1) ความหนาแน่น
ประชากรเฉลี่ยรายตําบล; และ (2) รายได้เฉลี่ยต่อปี รายตําบล โดยรวบรวมและจัดทําข้อมูลปั จจัยแวดล้อมทัง้ หมดให้อยู่
ในรูปข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่งที่เกิดปั จจัยคุกคามที่ได้จากฐานข้อมูลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
(SMART Patrol) และจากกล้องดักถ่ายอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ (Real Time Camera Trap) ร่วมกับปั จจัยแวดล้อมด้าน
กายภาพ 7 ปั จจัย ด้านเศรษฐกิจและสังคม 2 ปั จจัย โดยการวิเคราะห์ดว้ ยการสร้างแบบจําลอง Maximum Entropy
เพื่อจะได้แบบจําลองการกระจายของปั จจัยคุกคามจากแหล่งของข้อมูลทัง้ สอง Phillips (2006) แบบจําลอง Maximum
Entropy (Maxent) เป็ นการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจําลองได้จากข้อมูลที่ใช้สร้างแบบจําลองที่มีเฉพาะลักษณะ
ที่ให้ความสนใจปรากฏอยู่เท่านัน้ โดยแบบจําลองดังกล่าวถือได้วา่ เป็ นเทคนิคที่นิยมเฉพาะในการศึกษาการกระจายของ
สิง่ มีชีวิต
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4. ขัน้ ตอนการทาํ แผนทีช่ นั้ ความเสีย่ งต่อการปรากฏของปัจจัยคุกคาม
นํา แบบจํา ลองการกระจายของปั จ จัย คุก คามที่ ไ ด้จ ากการสร้า งแบบจํา ลอง Maximum Entropy มาเข้า สู่
โปรแกรมทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อทําแผนที่ชนั้ ความเสี่ยงต่อการปรากฏของปั จจัยคุกคาม โดยแบ่งชัน้ ความ
เสีย่ งต่อการปรากฏ ออกเป็ น 5 ระดับ ดังต่อไปนี:้ (1) ระดับความเสีย่ งน้อยที่สดุ ; (2) ระดับความเสีย่ งน้อย; (3) ระดับความ
เสีย่ งปานกลาง; (4) ระดับความเสีย่ งมาก; และ (5) ระดับความเสีย่ งมากที่สดุ
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลปั จจัยคุกคามบริเวณอุทยานแห่งชาติทบั ลานตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2559–พ.ศ. 2560 ระยะเวลา 2
ปี โดยแบ่งประเภทปั จจัยคุกคามเป็ น 2 ประเภท (1) การล่าสัตว์; และ (2) การทําไม้ โดยเป็ นข้อมูลการปรากฏของปั จจัย
คุกคามจากกล้องดักถ่ายอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ทงั้ หมด 246 จุด โดยเป็ นการล่า 67 จุด และการทําไม้ 179 จุด และเป็ น
ข้อมูลการปรากฏของปั จจัยคุกคามจากการเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพทัง้ หมด 1,102 จุด โดยเป็ นการล่า 164 จุด และ
การทําไม้ 938 จุด รวมจากทัง้ 2 แหล่งข้อมูล คิดเป็ น 1,348 จุด แบ่งเป็ นการล่า 231 จุด และการทําไม้ 1,117 จุด
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พื ้น ที่ โดยใช้ แ บบจํ า ลองการกระจายชนิ ด พั น ธุ์ (Maximum entropy : Maxent)
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยแวดล้อมด้านกายภาพกับการปรากฏของปั จจัยคุกคาม โดยปั จจัยด้านกายภาพที่
นํามาใช้มีทงั้ หมด 7 ปั จจัย ดังต่อไปนี:้ (1) ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม; (2) ระยะห่างจากหมู่บา้ น; (3) ระยะห่างจาก
หน่วยพิทกั ษ์ฯ; (4) ระยะห่างจากแหล่งนํา้ ; (5) ความลาดชัน; (6) ความสูงจากระดับนํา้ ทะเล; และ (7) ประเภทของป่ า
โดยจากการสร้างแบบจําลองพบว่าปั จจัยแวดล้อมทางกายภาพที่มีค่า Percent contribution ที่มากจะส่งผลต่อการ
ปรากฏที่มากด้วยเช่นกัน (นนท์, 2551) โดยจากการศึกษาในครัง้ นีป้ ั จจัยที่มีผลมากที่สุด 3 ปั จจัย คือ ระยะห่างจาก
หมูบ่ า้ น, ระยะห่างจากถนน และความลาดชัน ตามลําดับ แสดงดัง Table 1
Table 1 Percent contribution of environmental factors
Variable
Percent contribution
Distance from village
22.6
Distance from road
19.2
Slope
19.2
Elevation
15.3
Distance from ranger station
14.7
Forest type
4.6
Stream
4.4

Permutation importance
30.5
17.9
11.8
15.3
19
1.9
3.6

2.2 ระยะห่างจากหมู่บา้ น จากการศึกษาพบว่า การปรากฏของปั จจัยคุกคามบริเวณอุทยานแห่งชาติทบั ลานจะ
ค่อยๆ เพิ่มขึน้ ตามระยะห่างทีม่ ากขึน้ จากหมูบ่ า้ น เป็ นผลมาจากพืน้ ที่บริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติทบั ลานมีพนื ้ ที่ชมุ ชน
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อยู่เป็ นจํานวนมาก การเลือกจุดติดตัง้ กล้องดักถ่ายอัตโนมัติแบบเรียลไทม์และการเดินลาดตระเวนจึงเลือกในพืน้ ที่ที่หา่ ง
จากพืน้ ที่ชุมชน เพื่อเป็ นการลดการถูกสังเกตเห็นจากราษฎรในพืน้ ที่ อีกทัง้ ด้านในพืน้ ที่อุทยานแห่งชาติทบั ลานมีการ
กระจายตัวของไม้พะยูงอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ทําให้ในระยะห่างจากหมูบ่ า้ นที่มากขึน้ จึงมีความน่าจะเป็ นในการปรากฏของ
ปั จจัยคุกคามที่มากขึน้ อีกด้วย โดยแกน X คือระยะห่างจากหมู่บา้ น และแกน Y คือค่าความน่าจะเป็ นในการปรากฏของ
ปั จจัยคุกคาม แสดงดัง Fig. 1

Fig. 1 Relationship between distance from villages and the occurrence of threat factors
2.3 ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม จากการศึกษาพบว่า ที่ระยะห่างใกล้เส้นทางคมนาคมที่นอ้ ยก็ยิ่งมีโอกาสพบ
การปรากฏของปั จจัยคุกคามเพิ่มมากขึน้ เท่านัน้ และจะค่อยๆ ลดลงตามระยะห่างที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากบริเวณอุทยาน
แห่งชาติทบั ลานมีเส้นทางคมนาคมอยูบ่ ริเวณพืน้ ที่เป็ นจํานวนมาก ทําให้ง่ายต่อการลักลอบเข้าไปในพืน้ ที่อทุ ยานแห่งชาติ
ทับลาน อีกทัง้ เส้นทางคมนาคมเหล่านัน้ ก็ถกู ใช้โดยสัตว์ป่าที่ออกมาหากิน ทําให้เกิดการติดตัง้ กับดักสัตว์ ทําห้างดักยิง
สัตว์ เพื่อล่าสัตว์ป่าเหล่านัน้ ในบริเวณใกล้ๆ เส้นทางคมนาคม และในระยะที่ไกลออกจากเส้นทางคมนาคมออกก็มีโอกาส
พบการปรากฏของปั จจัยคุกคามที่เพิ่มขึน้ มาอีก เป็ นผลเนื่องมาจากบริเวณพืน้ ที่ดา้ นในของอุทยานแห่งชาติทบั ลานมีการ
กระจายตัวของไม้พะยูงอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ทําให้มีโอกาสเกิดการปรากฏของปั จจัยคุกคามด้านการทําไม้ซงึ่ อยูข่ า้ งในพืน้ ที่
อุทยานแห่งชาติทบั ลานอีกเป็ นจํานวนมาก โดยแกน X คือระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม และแกน Y คือค่าความน่าจะ
เป็ นในการปรากฏของปั จจัยคุกคาม แสดงดัง Fig. 2

Fig. 2 Relationship between distance from road and the occurrence of threat factors
2.4 ความลาดชัน จากการศึกษาพบว่า ในที่ระดับความลาดชันน้อยมีโอกาสพบการปรากฏของปั จจัยคุกคามที่
มาก เนื่องจากบริเวณพืน้ ที่ที่มีความลาดชันน้อยนัน้ มีความเหมาะสมแก่การติดตัง้ กับดักสัตว์ป่า การตัง้ ที่พกั สําหรับเป็ น
ปางพักไม้หรือปางพักพราน ในส่วนที่มีความลาดชันมากและมีโอกาสที่จะมีการปรากฏของปั จจัยคุกคามที่มากเป็ นผล
เนื่องจาก ภายในพืน้ ที่อทุ ยานแห่งชาติทบั ลานที่มีการกระจายตัวของไม้พะยูงมีสภาพภูมิประเทศเป็ นลักษณะเขาสูงชัน
โดยแกน X คือค่าความลาดชัน และแกน Y คือค่าความน่าจะเป็ นในการปรากฏของปั จจัยคุกคามแสดงดัง Fig. 3
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Fig. 3 Relationship between slope and the occurrence of threat factors
2.5 การวิเคราะห์เชิงพืน้ ที่ โดยการซ้อนทับกันระหว่างพืน้ ที่มีความเสีย่ งต่อการปรากฏของปั จจัยคุกคามในระดับ
มากที่สุด และระดับมาก โดยพบว่าจะอยู่ในพืน้ ที่ 26 ตําบลจากทัง้ หมด 37 ตําบล เป็ นตําบลที่มีความหนาแน่นของ
ประชากรรายตําบลอยู่ที่ 4,025–12,167 คนต่อตําบล เฉลี่ยอยู่ที่ 6,638 คนต่อตําบล และมีรายได้รายปี ต่อตําบลอยู่ท่ี
56,384–98,696 บาทต่อคนต่อปี เฉลี่ยอยู่ที่ 70,508 บาทต่อคนต่อปี โดยทัง้ 26 ตําบล เป็ นตําบลที่มีพืน้ ที่สว่ นใหญ่หรือ
พืน้ ที่ทงั้ หมดอยู่ภายในพืน้ ที่อุทยานแห่งชาติทบั ลาน และพืน้ ที่ศึกษา อีกทัง้ ราษฎรในพืน้ ที่เป็ นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่กบั ติด
บริเวณป่ าอนุรกั ษ์ ทําให้มีโอกาสสูงที่ราษฎรในพืน้ ที่จะลักลอบกระทําผิดทางด้านป่ าไม้ แสดงดัง Fig. 4

Fig.4 A map showing relationship between risk area and socio-economic environmental factors
2.6 จัดทําแผนที่แสดงความเสี่ยงต่อการปรากฏของปั จจัยคุกคามจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากการนํา
แบบจํา ลองที่ ไ ด้จ ากการสร้า งแบบจํา ลองการกระจายชนิ ด พัน ธุ์ (Maximum entropy : Maxent) โดยแบ่ ง 5 ระดับ
ดังต่อไปนี ้ และแสดงดัง แสดงดัง Fig. 5
1) ระดับความเสีย่ งน้อยที่สดุ (Probability: 0.0–0.2) มีขนาดพืน้ ที่ 810,998 ไร่
2) ระดับความเสีย่ งระดับน้อย (Probability: 0.2–0.4) มีขนาดพืน้ ที่ 608,927 ไร่
3) ระดับความเสีย่ งระดับปานกลาง (Probability: 0.4–0.6) มีขนาดพืน้ ที่ 612,067 ไร่
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4) ระดับความเสีย่ งระดับมาก (Probability :0.6–0.8) มีขนาดพืน้ ที่ 273,629 ไร่
5) ระดับความเสีย่ งมากที่สดุ (Probability: 0.8–0.1) มีขนาดพืน้ ที่ 110,005 ไร่

Fig. 5 A map showing areas of risk for the presence of threat factors in Thap Lan National Park
สรุ ป
การวิเคราะห์พืน้ ที่เสีย่ งต่อการปรากฏของปั จจัยคุกคามบริเวณอุทยานแห่งชาติทบั ลาน โดยใช้แบบจําลองการรก
ระจายชนิดพันธุ์ (Maximum entropy) พบว่าปั จจัยแวดล้อมทางด้านกายภาพที่มีค่า Percent contribution ที่มากจะ
ส่งผลต่อการปรากฏของปั จจัยคุกคามที่มากด้วยเช่นกัน โดยปั จจัยแวดล้อมด้านกายภาพที่มีผลมากที่สดุ 3 ปั จจัยจาก
ทัง้ หมด 7 ปั จจัย คือ ระยะห่างจากหมู่บา้ น, ระยะห่างจากถนน และความลาดชัน มีค่า Percent contribution เท่ากับ
22.6, 19.2 และ 19.2 ตามลําดับ และปั จจัยแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสังคม จากการวิเคราะห์ชิงพืน้ ที่ โดยการซ้อนทับกัน
ระหว่างพืน้ ที่เสีย่ งต่อการปรากฏของปั จจัยคุกคามในระดับมากที่สดุ และระดับมาก โดยพบว่าจะอยูใ่ นพืน้ ที่ 26 ตําบลจาก
ทัง้ หมด 37 ตําบลของพืน้ ที่ศึกษา โดยเป็ นตําบลที่มีความหนาแน่นของประชากรรายตําบลอยู่ท่ี 4,025–12,167 คนต่อ
ตําบล เฉลีย่ อยูท่ ี่ 6,638 คนต่อตําบล และมีรายได้รายปี ตอ่ ตําบลอยูท่ ี่ 56,384–98,696 บาทต่อคนต่อปี เฉลีย่ อยูท่ ี่ 70,508
บาทต่อคนต่อปี จากการนําแบบจําลองการกระจายมาเข้าสูร่ ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสร้างแผนที่ชนั้ ความเสี่ยงต่อ
การปรากฏของปั จจัยคุกคาม พบว่าพืน้ ที่เสีย่ งต่อการปรากฏของปั จจัยคุกคามในระดับน้อยที่สดุ , ความเสีย่ งในระดับน้อย,
ความเสีย่ งในระดับปานกลาง, ความเสีย่ งในระดับมาก และความเสีย่ งในระดับมากที่สดุ มีขนาดพืน้ ที่เท่ากับ810,998 ไร่,
608,927 ไร่, 612,067 ไร่, 273,629 ไร่, และ110,005 ไร่ ตามลําดับ
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรือ่ งการประเมินความเสีย่ งเชิงพืน้ ที่ของปั จจัยคุกคามในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อต้องการทราบสถานที่ในการลักลอบเข้ามากระทําผิดด้านทรัพยากรป่ าไม้โดยทําการติดตัง้ กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ
แบบเรียลไทม์ เพื่อรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่ พ.ศ. 2561 ถึง 2563 ระยะเวลา 3 ปี โดยทําการศึกษาด้วยการวิเคราะห์รว่ มกับ
ปั จจัยเชิงพืน้ ที่จาํ นวน 8 ปั จจัย โดยใช้โมเดลเชิงเส้นโดยนัยทั่วไป ผลการศึกษาพบว่ามีขอ้ มูลภาพถ่ายของการลักลอบเข้า
มากระทําผิด ทัง้ สิน้ จํานวน 86 ครัง้ โดยพบว่าปั จจัยเชิงพืน้ ที่ 3 ปั จจัย ความสูงจากระดับนํา้ ทะเล ระยะห่างจากเส้นทาง
คมนาคม และ ระยะห่างจากโป่ ง มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ผลการศึกษาครัง้ นีจ้ ะเป็ นประโยชน์ในการ
บริหารจัดการพืน้ ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยสามารถวางแผน ปรับเปลี่ยนสถานที่ในการลาดตระเวนโดยสามารถ
ตอบสนองต่อบริเวณพืน้ ที่ที่มีความเสีย่ งได้อย่างทันท่วงที และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คําสําคัญ: ปั จจัยคุกคาม, ระบบเฝ้าระวังและต่อต้านการกระทําผิดด้านทรัพยากรป่ าไม้
Abstract
The study on the spatial risk assessment of threat factors in Khao Yai National Park had the objective
to detect the area of illegal forest resources offenses by the installation of a real-time camera to collect data
from 2018 to 2020, totaling 3 years. The study was carried out by analyzing 8 spatial factors using a generalized
linear model (GLMs). The results revealed that there were photographic data showing smuggling 86 times. It
was found that 3 spatial factors, including meters above sea level, distance from the route, and distance from
mineral lick, were related with statistical significance. The results would be useful in the management of Khao
Yai National Park in terms of planning, relocating patrol to immediately respond to risky areas, and utilizing
technology for maximization.
Keywords: Network centric anti poaching system, Threaten factors
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คํานํา
ภัยคุกคามของทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่าในปั จจุบนั นัน้ มาจากสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ ของประชากรของ
พลเมืองโลกอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดเปลีย่ นแปลงพืน้ ที่ป่าธรรมชาติเพื่อไปเป็ นพืน้ ที่เกษตรกรรม การตัดไม้โดยไม่มีหลักการ
การลักลอบล่า และค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ จนส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า
หลายชนิด ซึ่งเป็ นปั ญหาระดับโลกจนถึงในระระดับพืน้ ที่ผืนป่ า หลายประเทศจึงได้รว่ มกันดําเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหานี ้
เพื่อต่อต้านการกระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่ าไม้ ให้มีประสิทธิ ภาพและทันต่อสถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่และกําลังเจ้าหน้าที่ที่หลากหลายรูปแบบประเทศไทยเองก็ได้ทดลองนําระบบเหล่านีม้ าใช้ในระยะหนึง่ แล้ว แต่ยงั
ไม่มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เป็ นรู ปแบบในการพัฒนาให้มีประสิทธิ ภาพสูงมากขึน้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็ นหนึ่งใน
อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในกลุ่มป่ ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็ นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย และเป็ น
อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเนือ้ ที่ประมาณ 1,353,471.53 ไร่ โดยครอบคลุม
พืน้ ที่ 4 จังหวัด โดยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้มกี ารนําระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol System) ได้ถกู
นํามาใช้เป็ นเครือ่ งมือที่ใช้ในการคุม้ ครองพืน้ ที่ และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตัง้ แต่ในปี พ.ศ.
2557 และในปี พ.ศ. 2561 มีการนําระบบเฝ้าระวังและต่อต้านการกระทําผิดด้านทรัพยากรป่ าไม้ (Network Centric AntiPoaching System; NCAPS) มาประยุกต์ใช้จนถึงปั จจุบนั แต่อย่างไรก็ตามปั จจัยคุกคามที่มีต่อพืน้ ที่แห่งนีย้ งั คงพบเจอ
อยูอ่ ย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ การทําศึกษาครัง้ นีใ้ นการประเมินความเสีย่ งเชิงพืน้ ที่ของปั จจัยคุกคามในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
สามารถทําให้ทราบพืน้ ที่ที่มีความเสี่ยงในการลักลอบเข้ามากระทําผิดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และนําข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์ มาวางแผนในการป้องกันการลักลอบกระทําผิดในแต่ละพืน้ ที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในงานด้านการ
ป้องกันทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่าต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์
1. กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
2. คอมพิวเตอร์ สําหรับวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
4.โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
5. ข้อมูลพืน้ ฐานของหมูบ่ า้ น เส้นทางคมนาคม ที่อยูร่ อบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในระยะ 5 กิโลเมตร
วิธีการ
1. การรวบรวมข้อมูล
1.1 ติดตัง้ กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ยี่หอ้ Spartan รุ ่น GoCam 4G/LTE โดยทําการติดตัง้ บน
ต้นไม้ที่ความประมาณ 2–3 เมตร เหนือพืน้ ดิน โดยหันกล้องไปยังทิศทางบริเวณที่มีปัจจัยนิเวศที่สาํ คัญ เช่น ต้นพะยูง ต้น
กฤษณา ตลอดจนบริเวณโป่ งที่พบร่องรอยของสัตว์ป่า และบริเวณที่มกั พบปั จจัยคุกคาม เช่น ร่องรอยการตัดไม้ ปางพัก
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และร่องรอยปลอกกระสุนปื น เป็ นต้น ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2563 โดยติดตัง้ กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ในปี
2561 จํานวน 10 ตัว ปี 2562 จํานวน 14 ตัว และปี 2563 จํานวน 5 ตัว รวมทัง้ สิน้ จํานวน 29 ตัว
1.2 รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เป็ นปั จจัยที่มีความเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ตอ่ การ
วิเคราะห์พืน้ ที่เสี่ยงต่อการลักลอบเข้ามากระทําผิด โดยจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทงั้ หมด 8 ปั จจัย ได้แก่: (1)
ความสูงจากระดับนํา้ ทะเล; (2) ความลาดชัน; (3) การปกคลุมเรือนยอด; (4) ระยะห่างจากโป่ ง; (5) ระยะห่างจากแหล่ง
นํา้ ; (6) ระยะห่างจากหมูบ่ า้ น; (7) ระยะห่างจากหน่วยพิทกั ษ์อทุ ยานแห่งชาติ; และ (8) ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพิกดั ติดตัง้ กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ที่ดกั ถ่ายภาพการลักลอบ
เข้ามากระทําผิดด้านทรัพยากรป่ าไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วม กับ 8 ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ความสูงจาก
ระดับนํา้ ทะเล; (2) ความลาดชัน; (3) การปกคลุมเรือนยอด; (4) ระยะห่างจากโป่ ง; (5) ระยะห่างจากแหล่งนํา้ ; ( 6)
ระยะห่างจากหมู่บา้ น; (7) ระยะห่างจากหน่วยพิทกั ษ์อุทยานแห่งชาติ; และ (8) ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม ด้วย
โปรแกรมสําเร็จรู ปทางสถิติ โดยทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์ และทําการประเมิน
ปั จจัยที่มีผลต่อการลักลอบเข้ามากระทําผิดด้านทรัพยากรป่ าไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยการวิเคราะห์โมเดล
สมการเชิ งเส้นโดยนัยทั่วไป (Generalized Linear Models: GLM) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปร
ตามที่ไม่มีขอ้ จํากัดว่าการกระจายตัวของค่าความคลาดเคลื่อนในตัวแปรตามจะต้องเป็ นแบบปกติเท่านัน้ และข้อมูลที่
นํามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เป็ นได้ทงั้ ตัวเลข และไม่เป็ นตัวเลข (Fox, 2008)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครัง้ นีก้ าํ หนดพืน้ ที่ศกึ ษาในเขตพืน้ ที่อทุ ยานแห่งชาติเขาใหญ่ บริเวณที่มีการลักลอบเข้ามากระทําผิด
ระหว่างปี พ.ศ. 2561–2563 ระยะเวลา 3 ปี โดยทําการติดตัง้ กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติแบบเรียลไทม์พร้อมบันทึกค่าพิกดั
ติดตัง้ จํานวน 28 ตัว ในแต่ละเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่มีความเสี่ยงต่อการกระทําผิด พบว่ามีจาํ นวน
ข้อมูลภาพถ่ายของการลักลอบเข้ามากระทําผิด ทัง้ สิน้ จํานวน 86 ภาพ โดยสามารถจําแนกประเภทการกระทําผิด
ออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่: (1) ทําไม้; (2) ล่าสัตว์ป่า; (3) เก็บหาของป่ า; และ4) การลักลอบเข้าพืน้ ที่อทุ ยานแห่งชาติ ดัง
แสดงใน Table 1
Table 1 Data photo form Real-time camera trap threaten factors
Threaten factors
Year

Logging

2018
2019
2020
Total

7
7
14

Hunting
3
3
2
8

Harvesting of non-timber
forest products
2
5
2
9
614
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Smuggling into national park areas
14
27
14
55
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2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์เชิ งพืน้ ที่ โดยใช้โมเดลเชิ งเส้นโดยนัยทั่วไป (Generalized Linear Models: GLM) เพื่อหาที่ตัวแปร
ข้อมูลพืน้ ฐานที่มีความสัมพันธ์มากที่สดุ ต่อการลักลอบเข้ามากระทําผิด โดยวิเคราะห์จากทัง้ หมด 8 ปั จจัย ได้แก่: (1)
ความสูงจากระดับนํา้ ทะเล; (2) ความลาดชัน; (3) การปกคลุมเรือนยอด; (4) ระยะห่างจากโป่ ง; (5) ระยะห่างจากแหล่ง
นํา้ ; (6) ระยะห่างจากหมู่บา้ น; (7) ระยะห่างจากหน่วยพิทกั ษ์อทุ ยานแห่งชาติ; และ (8) ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม
โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานที่มีความสัมพันธ์มากที่สดุ ต่อการลักลอบเข้ามากระทําผิด
3 ปั จจัย คือ (1) ความสูงจากระดับนํา้ ทะเล; (2) ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม; และ (3) ระยะห่างจากโป่ ง ดังแสดงใน
Table 2
Table 2 Analysis of threaten factor in Khao Yai National Park
Observation
Estimate

Std. Error

p-value

DEM

-2.899

1.088e–01

0.00939

Road

8.680

2.995e–04

0.00487

Salt

-2.600

8.695e–05

0.00373

Note: DEM = height above sea level, Road = distance from a transportation route, Salt = distance from the
bulge
1. ความสูงจากระดับนํา้ ทะเล จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลพบว่ายิ่งพืน้ ที่ที่มีความสูงน้อยมีโอกาสพบการ
กระทําผิดที่มากกว่าพืน้ ที่ที่มีความสูงมาก เนื่องจากผูก้ ระทําความผิดสามารถเข้าไปกระทําความผิดได้ง่ายสอดคล้องกับ
การศึกษาของ รวิภาส (2559) ในพืน้ ที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ และ อนุรุทธ์ (2548) กล่าวว่าพืน้ ที่ที่มีการ
บุกรุ กส่วนใหญ่มีความสูงจากระดับนํา้ ทะเลน้อย ในพืน้ ที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติพเุ ตย และ จรัณธร (2541) ที่กล่าวไว้ว่า
ระดับค่าความสูงของพืน้ ที่ที่สงู จากระดับนํา้ ทะเลปานกลางเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการบุกรุ กพืน้ ที่ป่า และ สุภาภรณ์
(2559) พืน้ ที่ป่าที่มีความสูงจากระดับนํา้ ทะเลปานกลางมาก โอกาสที่จะพบการบุกรุ กจะน้อยลง เนื่องจากมีความ
ยากลําบากในการเข้าถึง
2. ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลพบว่าหากมีระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม
มากขึน้ ทําให้มีโอกาสพบการกระทําผิดที่มากขึน้ เช่นกัน เนื่องจากในพืน้ ทีศ่ กึ ษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้มีการตัง้ หน่วย
พิทกั ษ์อทุ ยานแห่งชาติใกล้กบั เส้นทางคมนาคม และมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจการณ์ดว้ ยรถยนต์บริเวณเส้นทางคมนาคมรอบ
แนวเขตอุทยานแห่งชาติเป็ นประจํา และมีรถยนต์ของนักท่องเที่ยวที่สญ
ั จรเป็ นจํานวนมาก ไม่เหมาะแก่การที่จะลักลอบ
เข้ามากระทําความผิด หรือกระทําความผิดที่ใกล้กบั เส้นทางคมนาคมของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผูก้ ระทําความผิดจึง
หลีกเลี่ยงที่จะกระทําความผิดใกล้กับเส้นทางคมนาคม สอดคล้องกับ ธนวัฒน์ (2551) ว่าพืน้ ที่ที่มีช่วงระยะห่างจาก
เส้นทางคมนาคมที่มีความเสี่ยงต่อการบุกรุ กพืน้ ที่ป่าอนุรกั ษ์อุทยานแห่งชาติแก่งจานมากที่สดุ อยู่ที่ช่วงระยะห่างจาก
เส้นทางคมนาคมมากกว่า 3,000 เมตร และละม่อม (2548) ได้ทาํ การศึกษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการกําหนด
ที่ตงั้ หน่วยพิทกั ษ์อทุ ยานแห่งชาติ ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยพบว่าในพืน้ ที่บา้ นคลองปลากัง้ เป็ นหมูบ่ า้ นที่อยูห่ า่ งไกล
จากเส้นทางคมนาคมสายหลัก แต่อยู่ใกล้กบั อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีการเข้าใช้ประโยชน์จากป่ าได้ตลอดเวลา และ
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จรัณธร (2541) ได้ทาํ การศึกษาโดยได้ทาํ Buffer ออกจากแนวเส้นทางคมนาคมข้างละ 2 กิโลเมตร พบว่า พืน้ ที่ที่อยู่ใน
แนวรัศมีของเส้นทางคมนาคม มีการบุกรุกน้อยกว่าพืน้ ที่อื่นที่ไม่ได้อยูใ่ นรัศมี 2 กิโลเมตร จากแนวเส้นทางคมนาคม
3. ระยะห่างจากโป่ ง จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลพบว่า ยิ่งเข้าใกล้โป่ งมากยิ่งพบการกระทําผิดที่มากขึน้ ซึ่ง
โป่ งนัน้ จัดเป็ นปั จจัยนิเวศของสัตว์ป่าที่ตอ้ งการเสริมแร่ธาตุให้กบั ร่างกาย โดยเฉพาะสัตว์กินพืช และสัตว์จาํ พวกสัตว์ปีก
สัตว์ป่าจึงมีการเข้ามาใช้ประโยชน์จากโป่ ง โป่ งจึงเป็ นพืน้ ที่ที่เหมาะแก่การดักซุ่มเพื่อทําการล่าสัตว์ป่า โดยในอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่นนั้ พบว่าการที่มีการเข้ามากระทําความผิดโดยการล่าสัตว์ พบว่าสัตว์ป่าที่ถกู ล่ามีทงั้ สัตว์เลีย้ งลูกด้วย
นมขนาดเล็ก สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมขนาดกลาง และสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมขนาดใหญ่ และสัตว์ปีก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อํานาจ (2546) ทําการศึกษาที่เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ ที่กล่าวว่าการล่าสัตว์ป่าในพืน้ ที่สว่ น
ใหญ่เป็ นสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม รองลงมาเป็ นสัตว์จาํ พวกสัตว์ปีก

Fig. 1 Map showing area at risk of threaten factor in Khao Yai National Park
สรุ ป
พืน้ ที่ความเสี่ยงในการลักลอบเข้ามากระทําผิดด้านทรัพยากรป่ าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบว่า
มี 3 ปั จจัยจากทัง้ หมด 8 ปั จจัย ที่มีความสัมพันธ์มากที่สดุ คือ: (1) ความสูงจากระดับนํา้ ทะเล หากพืน้ ที่ที่มีความสูง
จากระดับนํา้ ทะเลตํ่ามีโอกาสที่พบการกระทําผิดที่มากกว่าพืน้ ที่ที่มีความสูงจากระดับนํา้ ทะเลสูง เนื่องจากผูก้ ระทํา
ความผิดสามารถเข้าไปกระทําความผิดได้โดยสะดวก; (2) ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม หากมีระยะห่างจากเส้นทาง
คมนาคมมากขึน้ ทําให้มีโอกาสพบการกระทําผิดที่มากขึน้ เช่นกัน เนื่องจากในพืน้ ที่ศกึ ษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้มกี าร
ให้เจ้าหน้าที่ขบั รถคอยตรวจถนนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเป็ นประจํา และยังมีรถยนต์ของนักท่องเที่ยวที่สญ
ั จรเป็ น
จํานวนมาก ทําให้ไม่เหมาะแก่การที่จะลักลอบเข้ามากระทําความผิด หรือกระทําความผิดที่ใกล้กับถนนของอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่; และ (3) ระยะห่างจากโป่ ง หากมีระยะห่างจากโป่ งน้อย มีโอกาสพบการกระทําผิดที่มากขึน้ ซึ่งโป่ งนัน้
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จัดเป็ นปั จจัยนิเวศของสัตว์ป่าที่ตอ้ งการเสริมแร่ธาตุให้กบั ร่างกายโดยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นนั้ พบว่าการที่มีการเข้า
มากระทําความผิดโดยการล่าสัตว์นนั้ พบว่าสัตว์ป่าที่ถกู ล่ามากที่ที่สดุ คือ สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมขนาดเล็ก
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การศึกษาความมากมายสัมพัทธ์และช่วงเวลาการทํากิจกรรมของสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม ด้วยการติดกล้องดักถ่ายภาพ
บริเวณจัดการทุ่งหญ้า จํานวน 28 ตําแหน่ง คลอบคลุมพืน้ ที่ 1.2 ตารางกิโลเมตร ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563–2564 รวม 9,008
กับดักคืน สามารถบันทึกภาพสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมได้ จํานวน 9,392 ภาพ รวมจํานวน 2,477 เหตุการณ์ที่เป็ นอิสระต่อกัน ผล
การศึกษาสามารถจําแนกสัตว์ป่าได้ 6 อันดับ 13 วงศ์ 21 ชนิด โดยพบค่าความมากมายสัมพัทธ์ของหมูป่ามีคา่ สูงที่สดุ รองลงมา
เป็ น กวางป่ า 5.66% และกระทิง 2.49 ตามลําดับ ในขณะที่เสือโคร่งพบค่าความมากมายสัมพัทธ์ 0.17% การศึกษาช่วงเวลาการ
ทํากิจกรรมพบสัตว์ป่าส่วนใหญ่มีช่วงเวลากิจกรรมในเวลากลางคืน (Noctunal) ยกเว้น เก้ง หมูป่า และเสือโคร่ง มีช่วงกิจกรรมทัง้
ในเวลากลางวันและกลางคืน (Cathemeral) โดยพบว่าเสือโคร่งมีช่วงเวลาการซ้อนทับกับหมูป่า 48% เก้ง 45% กระทิง 44% และ
กวางป่ า 34% การศึกษาครัง้ นีช้ ีใ้ ห้เห็นถึงความสําคัญของพืน้ ที่จดั การทุ่งหญ้า ซึ่งนําไปถึงการวางแผนการจัดการในการอนุรกั ษ์
สัตว์ผลู้ า่ ขนาดใหญ่ และรวมถึงการปกป้องถิ่นที่อยูอ่ าศัยที่สาํ คัญ
คําสําคัญ: ความมากมาย, ช่วงเวลาการทํากิจกรรม, สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมขนาดใหญ่
Abstract

The research on abundance of wildlife and their temporal activity patterns at Thap Lan National Park using
camera trapping technique was conducted during February 2020 to February 2021. Twenty-eight camera trap
stations were set up in wildlife habitat management areas resulted in 9,008 trap nights, 9,392 wildlife images were
identified with 2,477 independent events. Results of species abundance of mammal showed that, there were six
orders, 13 families, 21 species. Results of species richness showed that, wild pig is the highest abundance 11.36%,
sambar deer 5.66% and gaur 2.49%, tiger 0.17% respectively. The analysis of the activity patterns of large mammals
were most active at night which identified as nocturnal. In contrast, tiger, red muntjac and wild pig varied throughout
the day and night, considered as cathemeral. The temporal overlap between tiger and wild pig 48%, muntjac 45%,
gaur 44% and sambar 34% respectively. Results of usages of wildlife in habitat management areas is an important
step to guide managers to develop strategic plans to conserve large predators and protect their habitats.
Keywords: Abundance, Activity patterns, Large mammals
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คํานํา
อุทยานแห่งชาติทบั ลาน เป็ นพืน้ ที่อนุรกั ษ์ขนาดใหญ่และมีภมู ิประเทศตัง้ อยูใ่ จกลางในผืนป่ ามรดกโลกดงพญา
เย็น-เขาใหญ่ มีสภาพธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย สังคมป่ าไม้สว่ นมากเป็ นป่ าดิบ
แล้งผสมกับป่ าเบญจพรรณสลับกับทุง่ หญ้าตามธรรมชาติ โดยเฉพาะทุง่ หญ้าตามธรรมชาติ มีความสําคัญต่อสัตว์เลีย้ งลูก
ด้วยนมกลุม่ กินพืชเป็ นอย่างมาก แต่ปัจจุบนั ทุ่งหญ้าตามธรรมชาติพบได้นอ้ ยกว่าสังคมป่ าชนิดอื่น สาเหตุหลักเกิดจาก
การรุ กรานจากกิจกรรมมนุษย์ ทัง้ ในรู ปแบบการยึดครองพืน้ ที่ และการเผาเพื่อการเก็บหาของป่ าโดยไม่มีการควบคุม อีก
ทัง้ อุทยานแห่งชาติทบั ลานยังเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศ อาทิเช่น เสือโคร่ง โดยเสือ
โคร่งจําเป็ นต้องใช้ฐานจํานวนประชากรเหยื่อที่มีปริมาณเหมาะสมในการดํารงชีพ และประชากรเหยื่อหลักของเสือโคร่ง
ส่วนใหญ่ได้แก่สตั ว์ป่ากลุม่ กินพืชเป็ นหลัก โดยเฉพาะกลุม่ สัตว์กีบ อาทิ ช้าง วัวแดง กระทิง กวาง หมูป่า เก้ง เป็ นต้น (สม
พร, 2560)
การศึกษาความมากมายสัมพัทธ์และช่วงเวลาการทํากิจกรรมของสัตว์ป่ากลุม่ สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมที่เข้ามาใช้
ประโยชน์ในบริเวณจัดการทุง่ หญ้าซึง่ เป็ นพืน้ ที่ที่อทุ ยานแห่งชาติทบั ลานได้จดั การโดยการชิงเผาในพืน้ ที่ป่าทุง่ หญ้าเดิม จึง
นําไปสูแ่ ผนการจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์ผลู้ า่ ขนาดใหญ่ และจัดการพืน้ ที่ท่งุ หญ้าตามธรรมชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ขอ้ จํากัดในการศึกษาการทํากิจกรรมของสัตว์ป่า ทัง้ ในเรือ่ งของสภาพภูมิประเทศที่เข้าถึงยาก สภาพการ
มองเห็นที่จาํ กัดด้วยความรกทึบ รวมทัง้ พฤติกรรมสัตว์ป่าที่มกั หลบซ่อนเมื่อรับรูก้ ารปรากฏของทีมสํารวจ ดังนัน้ การศึกษา
ในครัง้ นีจ้ ึงได้ใช้กล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า (Camera traps) เป็ นอุปกรณ์การศึกษาเนื่องจากเป็ นวิธีการที่สง่ ผลกระทบต่อ
สัตว์ป่าน้อย โดยผลการศึกษาจะใช้เป็ นข้อมูลการติดตาม ความมากมายของกลุม่ สัตว์ป่า ช่วงเวลาที่สตั ว์ป่าใช้ประโยชน์
ในพืน้ ที่จดั การทุง่ หญ้า รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรกั ษ์สตั ว์ป่า ตลอดทัง้ การจัดการถิ่นอาศัยและรักษาพืน้ ที่ทงุ่ หญ้า
ตามธรรมชาติที่ทรงคุณค่านีใ้ ห้อาํ นวยประโยชน์สบื ต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์
1. กล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าอัตโนมัติ ยี่หอ้ Cuddeback และ Bushnell สามารถบันทึกภาพได้ในเวลากลางคืน
พร้อมหน่วยความจํา 32 GB และแบตเตอรี่ ขนาด AA 1.5 V
2. เข็มทิศ, เครือ่ งหาพิกดั ตําแหน่งภูมิศาสตร์ (GPS)
3. โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์, โปรแกรม R, โปรแกรม DigiKam
วิธีการ

1. วางแผนกําหนดพืน้ ที่ศกึ ษาเพื่อให้เหมาะสมต่อสภาพพืน้ ที่ และจํานวนกล้องที่มีการกําหนดขอบเขตของพืน้ ที่
ติดตัง้ กล้อง จึงกําหนดด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในพืน้ ที่จดั การทุ่งหญ้า ครอบคลุมพืน้ ที่ 1.2 ตารางกิโลเมตร
และกําหนดห่างกันประมาณ 200 เมตร อย่างเป็ นระบบ (systematic system) เพื่อให้สามารถบันทึกภาพและอยู่ภายใน
อาณาเขต (home range) ของสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมทุกชนิด จํานวน 28 จุด จํานวนจุดละ 1 ตัว ระยะเวลาในการติดตัง้
กล้อง 12 เดือน และเปลี่ยนถ่ายเมมโมรี่และแบตเตอรี่เดือนละ 1 ครัง้ เพื่อป้องกันการสูญหายข้อมูลจากช้างป่ าทําลาย
กล้อง และพืชพรรณที่ขนึ ้ ปกคลุมหน้ากล้อง
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2. การตัง้ กล้องดักถ่ายภาพ กําหนดความสูงหน้ากล้องที่ความสูง 80 เซนติเมตร และหันหน้ากล้องไปในทิศทางที่
มีความโล่งเตียนมากที่สดุ และกล้องทุกตัวจะถูกตัง้ ค่าเพื่อถ่ายภาพนิ่งจํานวน 1 ภาพ โดยแต่ละภาพนิ่งห่างกัน 2 วินาที
และปิ ดระบบ DST อัตโนมัตเิ พื่อป้องกันการบวกและลบเวลา
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ทําการจําแนกภาพสัตว์ป่า ที่บนั ทึกได้โดยอ้างอิงเอกสารของ (Lekagul & Mcneely,1997)
เป็ นหลัก โดยใช้เป็ นรูปภาพหรือเหตุการณ์ที่มีความเป็ นอิสระต่อกัน ซึง่ ดูจากการบันทึกวันที่ และเวลาที่ปรากฏที่รูป เกณฑ์
ที่ใช้แยกเหตุการณ์หรือรูปภาพสัตว์ที่เป็ นอิสระต่อกัน (criterion for independency of animal photographs) (O'Brien et
al., 2003)
3.1) ถ้าเป็ นสัตว์ป่าชนิดเดียวกันบันทึกภาพได้ในจุดตัง้ กล้องเดียวกันภายในเวลา 30 นาที นับเป็ นแค่ 1
เหตุการณ์
3.2) ถ้าเป็ นสัตว์ป่าชนิดเดียวกันบันทึกภาพได้ในจุดตัง้ กล้องเดียวกัน แต่สามารถแยกได้วา่ เป็ นคนละ
ตัว จะนับเป็ น 2 เหตุการณ์
3.3) ถ้าเป็ นสัตว์ป่าชนิดเดียวแต่บนั ทึกภาพได้ตา่ งวันและเวลาคนละจุดตัง้ กล้องจะนับทัง้ 2 เหตุการณ์
การประเมินความมากมายสัมพัทธ์ (Relative abundance index: RAI) ของสัตว์แต่ละชนิด เป็ นการ
ประเมินจากอัตราการถ่ายภาพ ซึ่งเป็ นดัชนีที่มีความสัมพันธ์กบั จํานวนหรือความหนาแน่นของประชากรสัตว์ป่า โดยค่า
ดัชนีนจี ้ ะมีคา่ เพิ่มมากขึน้ เมื่อสัตว์ป่ามีความหนาแน่นมากขึน้ (Mohd-Azlan and Sharma, 2006)
เปอร์เซ็นต์ความมากมายสัมพัทธ์ (% RAI) = จํานวนครัง้ ทีถ่ ่ายภาพสัตว์ได้x100
จํานวน Trap night ทัง้ หมด
4. นําเวลาที่บนั ทึกในภาพสัตว์ป่าแต่ละชนิด มาจัดเรียงความถี่ของแต่ละช่วงเวลา โดยทําการวิเคราะห์ดว้ ย
โปรแกรมทางสําเร็จรูปทางสถิติ (R) เพื่อวิเคราะห์ช่วงเวลาการกิจกรรมในรอบ 24 ชั่วโมง และช่วงเวลาการซ้อนทับ
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการตัง้ กล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าในบริเวณจัดการทุ่งหญ้าในอุทยานแห่งชาติทบั ลาน สามารถบันทึกภาพ
ชนิดสัตว์ป่ากลุม่ สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม จํานวน 9,392 ภาพ จํานวน 2,477 เหตุการณ์ที่เป็ นอิสระต่อกันจําแนกได้ 6 อันดับ
13 วงศ์รวม 21 ชนิด ดังแสดงใน Table 1 และในการศึกษายังพบรายชนิดสัตว์ป่าที่ไม่ได้อาศัยในสังคมทุ่งหญ้าเป็ นหลัก
อาทิเช่น นากใหญ่ ขนเรียบ, หมาไม้, กระจงหนู, ลิงกัง, หมีควาย, และ หมีหมา โดยสามารถบันทึกภาพในกล้อ งดัก
ถ่ายภาพในบริเวณพืน้ ที่รอยต่อระหว่างทุ่งหญ้าตามธรรมชาติและป่ าธรรมชาติ หรือในพืน้ ที่ป่าธรรมชาติเดิมซึ่งอยู่ใกล้
แหล่งนํา้ ซึ่งบันทึกจํานวนเหตุการณ์ไม่เกิน 2 ครัง้ ต่อปี และพบจํานวนเหตุการณ์พงั พอนธรรมดา จํานวน 3 ครัง้ ต่อปี
เนื่องจากนิเวศวิทยาพังพอนธรรมดามักหลบอาศัยในโพรงดิน (Lekagul, Mcneely , 1997) จึงทําให้ไม่สามารถบันทึกภาพ
ได้ และเมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาของสมพร (2564) ที่ศึกษาประชากรเสือโคร่งและการกระจายของเหยื่อในผืนป่ า
มรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ด้วยการตัง้ กล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าจํานวน 242 จุด ครอบคลุม 5 พืน้ ที่ป่าอนุรกั ษ์ พบ
สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมจํานวน 33 ชนิด นับว่าภายในพืน้ ที่จดั การทุง่ หญ้าภายในอุทยานแห่งชาติทบั ลานพบจํานวนสัตว์เลีย้ ง
ลูกด้วยนม 63 % ของสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมทัง้ หมดในพืน้ ที่ทงั้ กลุม่ ป่ า
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Table 1 Diversity of large mammals using camera traps in managed tropical grassland
No.
Common name
Order Artiodactyla
Family Suidae
1.
Boar Wild
Family Cervidae
2.
Sambar Deer
3.
Muntjac Red
Family Bovidae
4.
Gaur
Family Tragulidae
5.
Lesser mouse deer
Order Proboscidea
Family Elephantidae
6.
Elephant
Order Carnivora
Family Viverridae
7.
Civet SmallIndian
8.
Large SpottedCivet
9.
PalmCivet Common
10.
Common Mongoose
Family Felidae
11.
Tiger
12.
Leopard Cat
Family Canidae
13.
Jackal Golden
14.
Dhole
Family Mustelidae
15.
Yellow throated Marten
16.
Smooth coated Otter
Family Ursidae
17.
BlackBear Asiatic
18.
SunBear Malayan
Order Primates
Family Cercopithecidae
19.
Macaque PigTail
Order Lagomorpha
Family Leporidae
20.
Hare Burmese
Order Rodentia
Family Hystricidac
21.
Porcupine Malayan

Scientific name

No. of Photo

No. of Independence

Sus scrofa

3,742

1,023

Rusa unicolor
Muntiacus muntjak

2,061
286

510
76

Bos guarus

1,111

224

2

1

1,188

68

405
47
259
3

217
21
110
3

Panthera tigris
Prionailurus engalensis

68
14

15
7

Canis aureus
Cuon affinis

18
23

15
7

Martes flavigula
Lutrogale perspicillata

2
2

2
1

Ursus thibetanus
Helarctos malayanus

2
1

2
1

Macaca nemestrina

1

1

Lepus peguensis

40

10

Hystrix brachyura

113

51

Tragulus kanchil

Elephas maximus

Viverricula indica
Viverra megaspila
Paradoxurus hermaphroditus
Herpestes javanicus

ความมากมายสัมพัทธ์
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ความมากมายสัมพัทธ์ของสัตว์ป่าทุกชนิดในบริเวณจัดการทุง่ หญ้า มีคา่ 27.36% โดยความมากมายสัตว์ป่า
ระดับอันดับ พบอันดับสัตว์กีบคู่ มีคา่ มากมายสูงสุด 20.35% รอง ลงมาได้แก่อนั ดับสัตว์กินเนือ้ 4.45%, อันดับช้าง 1.86%,
อันดับสัตว์ฟันแทะ 0.56% อันดับสัตว์กระต่าย 0.11% และอันดับลิง 0.01% ตามลําดับ เมื่อพิจารณาสัตว์ป่ารายชนิด
พบว่าหมูป่ามีคา่ ความมากมายสัมพัทธ์มากที่สดุ ร้อยละ 11.36 รองลงมา กวางป่ า (5.66), กระทิง (2.49) ตามลําดับ ดัง
แสดงใน Table 2
Table 2 Relative abundance index of large mammal in managed tropical grassland.
No. Common name
% RAI
No.
Common name
1
Boar Wild
11.36
12
Hare Burmese
2
Sambar Deer
5.66
13
Dhole
3
Gaur
2.49
14
Leopard Cat
4
Civet Small Indian
2.41
15
Common Mongoose
5
Elephant
1.87
16
Black Bear Asiatic

% RAI
0.11
0.08
0.08
0.03
0.02

6

Palm Civet Common

1.22

17

Yellow throated Marten

0.02

7
8

Muntjac Red
Porcupine Malayan

0.84
0.57

18
19

Lesser mouse deer
Smooth coated Otter

0.01
0.01

9

Large Spotted Civet

0.23

20

Sun Bear Malayan

0.01

10
11

Tiger
Jackal Golden

0.17
0.17

21

Macaque PigTail

0.01

ช่วงเวลาการทาํ กิจกรรมในรอบวัน
การศึกษาช่วงเวลาที่บนั ทึกภาพสัตว์ในช่วงเวลาต่างๆ ที่เข้ามาทํากิจกรรมในพืน้ ที่ท่งุ หญ้าธรรมชาติตลอด 24
ชั่วโมง จากข้อมูลภาพแต่ละเหตุการณ์ที่เป็ นอิสระต่อกัน สามารถจัดทําข้อมูลกิจกรรมของสัตว์ป่าที่เข้ามากิจกรรมได้
ทัง้ หมด 12 ชนิด ได้แก่ ช้างป่ า, กระทิง, กวางป่ า, เก้ง, หมูป่า, เสือโคร่ง, อีเห็นข้างลาย, ชะมดแผงสันหางดํา, ชะมดเช็ด,
เม่นใหญ่แผงคอยาว, กระต่ายป่ า, และหมาจิง้ จอก โดยไม่นาํ ชนิดสัตว์ป่าที่ขอ้ มูลเหตุการณ์นอ้ ยกว่า 15 ครัง้ มาทําข้อมูล
กิจกรรมในรอบวัน พบว่า ช้างป่ า, กระทิง, กวางป่ า, อีเห็นข้างลาย, ชะมดเช็ด และ เม่นใหญ่แผงคอยาว พบกิจกรรมใน
เวลากลางคืน (Noctunal, > 61% ในช่วงเวลา18:00 น. ถึง 05:59 น.) ในขณะที่ เก้ง หมูป่า และเสือโคร่ง พบกิจกรรมใน
ตลอดทัง้ วัน (Cathemeral, 40–60% ช่วงเวลา 6:00 น. ถึง 18:00 น.)
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Gaur (n = 224)

Sambar Deer (n = 510)

Palm Civet Common (n = 110)
Civet Small Indian (n = 217)
Porcupine Malayan (n = 51)
Fig. 1 Temporal activity patterns of noctunal mammal species estimated by kernel density estimates

Muntjac Red (n = 76)
Boar Wild (n = 1,023)
Tiger (n = 15)
Fig. 2 Temporal activity patterns of cathemeral mammal species estimated by kernel density estimates
ช่วงเวลากิจกรรมระหว่างเสือโคร่งและเหยือ่ หลัก
จากการวิเคราะห์ชว่ งเวลากิจกรรมระหว่างเสือโคร่งและเหยื่อหลักทัง้ 4 ชนิด พบว่า เสือโคร่งและหมูป่ามี
ช่วงเวลาซ้อนทับกันคิดเป็ นร้อยละ 48, เสือโคร่งและเก้งร้อยละ 45, เสือโคร่งและกระทิงร้อยละ 44 และเสือโคร่งและ
กวางป่ าร้อยละ 34 ตามลําดับ
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4 = 34%

4 = 48%

Fig. 3 Temporal activity overlaps among the tiger and prey estimated by kernel density estimates
จากการศึกษาของ Apinya (2019) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงพืน้ ที่และเวลาของเสือดาวและเหยื่อที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง พบว่ากวางป่ าหากินในช่วงเวลากลางคืนและในทางโซนใต้ของพืน้ ที่หากินทัง้ กลางวันและกลางคืน, หมู
ป่ าและเก้งหากินเฉพาะในเวลากลางวัน ในขณะที่เสือดาวซึง่ เป็ นสัตว์ผลู้ า่ หากินทัง้ วัน ซึง่ แสดงถึงสัตว์กลุม่ ผูล้ า่ จะใช้เวลา
ในการทํากิจกรรมทัง้ วันแตกต่างกับกลุม่ เหยื่อ และสภาพแวดล้อมในแต่ละพืน้ ที่สง่ ผลให้สตั ว์ป่าแต่ละถิ่นหากินแตกต่าง
กัน และการศึกษาของสมพร (2564) ศึกษาช่วงเวลากิจกรรมระหว่างเสือโคร่งและเหยื่อหลักในผืนป่ ามรดกโลกดงพญา
เย็น–เขาใหญ่ พบว่า เสือโคร่งและเก้งมีช่วงเวลาซ้อนทับกันคิดเป็ นร้อยละ 79.70 หมูป่าร้อยละ 78.49 กระทิงร้อยละ
74.58 กวางป่ าร้อยละ 46.82 ตามลําดับ ซึง่ กวางป่ าทัง้ ในพืน้ ที่ป่าและพืน้ ที่ทงุ่ หญ้ามีความสัมพันธ์ในช่วงเวลาซ้อนทับกัน
น้อยที่สดุ และในพืน้ ที่ทงุ่ หญ้า เสือโคร่งจะมีช่วงกิจกรรมในเวลาช่วง 18.00–20.00 น. และช่วง 06.00–08.00 น.มากที่สดุ
สรุ ป
จากการศึกษาพบสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม 6 อันดับ 13 วงศ์ รวม 21 ชนิด และความมากมายสัมพัทธ์พบว่า หมูป่า
มีค่ามากที่สดุ 11.36 % รองลงมาเป็ น กวางป่ า 5.66 %, กระทิง 2.49 % ตามลําดับ และพบว่าอับดับสัตว์กีบคู่ เข้ามาใช้
ประโยชน์ในพืน้ ที่จดั การทุ่งหญ้ามากที่สดุ 20.35 % รองลงมาเป็ นอันดับสัตว์กินเนือ้ 4.45 % และจากการศึกษาช่วงเวลา
ทํากิจกรรมของสัตว์ป่าในพืน้ ที่จดั การทุ่งหญ้าพบ 2 ลักษณะ คือสัตว์ที่หากินช่วงเวลากลางคืน (Noctunal) และสัตว์ที่หา
กินทัง้ ในเวลากลางวันและกลางคืน (Cathemeral) สําหรับการศึกษาความสัมพันธ์ของช่วงเวลาทับซ้อนระหว่างเสือโคร่ง
และเหยื่อหลักพบว่าเสือโคร่งและหมูป่ามีช่วงเวลาทับซ้อนมากที่สดุ และเสือโคร่งและกวางป่ ามีช่วงเวลาทับซ้อนน้อยที่สดุ
การศึกษาในครัง้ นีแ้ สดงถึงจํานวนชนิดและความมากมายสัมพัทธ์ของสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมที่เข้ามาใช้ประโยชน์พืน้ ที่
จัดการทุ่งหญ้าในพืน้ ที่ 1.2 ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็ นพืน้ ที่ขนาดเล็กแต่สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ของสัตว์เลีย้ งลูกด้วย
นมได้เป็ นอย่างดี รวมทัง้ ความสัมพันธ์ดา้ นเวลาของกลุ่มสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมในระบบนิเวศทุ่งหญ้า ซึ่งนําไปสู่ให้มีการ
จัดการพืน้ ที่ทงุ่ หญ้า และการรักษาสังคมทุง่ หญ้าให้คงอยูใ่ นป่ าธรรมชาติ ต่อไป
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บทคัดย่อ
เชือ้ Xylaria sp. ที่สามารถผลิตเอนไซม์แลคเคสถูกนํามาศึกษาเพื่อประยุกต์ในการกําจัดสารปฏิชีวนะในบ่อ
เพาะเลี ้ย งสั ต ว์น ํ้า ตรึ ง สารสกั ด หยาบบนแคลเซี ย มแอลจี เ นต นํา ไปทดสอบการกํ า จั ด ออกซี เ ตตราไซคลิ น
(Oxytetracycline, OTC) ความเข้มข้นเริ่มต้น 7 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่ามีประสิทธิ ภาพในการกําจัด OTC 85–
89% และ 75–79% ตามลําดับ เมื่อทดสอบปั จจัยที่สมั พันธ์กับสภาวะในบ่อเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ พบว่า pH เป็ นกรด และ
ความเค็ม 0.0–0.4 กรัมต่อลิตร เป็ นสภาวะที่เหมาะสมของสารสกัดหยาบ Xylaria sp. การตรึงสารสกัดหยาบบนแคลเซียม
แอลจีเนตสามารถลดการยับยัง้ กิจกรรมของสารสกัดหยาบภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ ทัง้ นีผ้ ลลัพธ์ที่ได้มี
แนวโน้มที่ดีที่จะนําไปพัฒนาเป็ นเทคโนโลยีสเี ขียวและประยุกต์ในการกําจัดสารปฏิชีวนะตกค้างในบ่อเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้
คําสําคัญ: เพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ , แลคเคส, สารปฏิชีวนะ, ออกซีเตตราไซคลิน, เอนไซม์ที่ถกู ตรึง
Abstract
Laccase-producing Xylaria sp. was studied for applying in antibiotic removal from aquaculture ponds.
Crude extracts were immobilized on calcium alginate. Oxytetracycline (OTC) removal efficiencies of the
capsules were investigated. With initial concentrations of 7 and 20 mg/L, the OTC removal efficiencies of 8589% and 75–79% were achieved, respectively. Upon testing environmental factors relating to aquaculture
pond, acidic pH and salinity 0.0–0.4 g/L were demonstrated to be optimal conditions for Xylaria sp. crude
extracts. Immobilization reduced inhibitory effects on crude extracts activities under suboptimal conditions. The
results are very promising for further development as green technology and application for removing antibiotic
residues in aquaculture ponds.
Keywords: Antibiotics, Aquaculture, Immobilized enzyme, Laccase, Oxytetracycline
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คํานํา

สารปฏิชีวนะเป็ นสารประกอบที่มีสามารถฆ่าหรือยับยัง้ การเจริญของจุลินทรียม์ กั ออกฤทธิ์กบั แบคทีเรียหรือเชือ้
ราในร่างกายเซลล์เจ้าบ้าน (Kummerer, 2009) บริเวณที่ตรวจพบจะเป็ นพืน้ ที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์ที่สมั พันธ์กบั การใช้
เช่ น โรงพยาบาล การบํา บัด นํา้ เสีย การเลีย้ งสัต ว์ หรือ การเพาะเลีย้ งสัต ว์น าํ้ (Kay et al., 2004; Orya et al. 2016;
Patrolecco et al., 2015) การได้รบั สารปฏิชีวนะทําให้เกิดผล 2 ประเด็นหลัก คือ ผลระยะสัน้ จะทําให้จลุ ินทรียบ์ างกลุม่ ที่
ตอบสนองต่อยาตายลง ในสิ่งแวดล้อมจะทําให้จุลินทรียบ์ างกลุ่มลดจํานวนและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของกลุ่ม
จุลินทรียต์ ่างๆ ดังที่ Roose-Amsaleg and Laveman (2016) ได้รายงานว่า ฟลูออโรควิโนน และ ซัลโฟนาไมด์จะยับยัง้
กระบวนการดีไนตริฟิเคชั่นบางส่วน ในขณะที่ Laveman et al. (2015) รายงานว่าการปนเปื ้อน แวนโคมัยซินทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกลุม่ จุลินทรีย ์ แต่ไม่มีผลต่ออัตราปฏิกิริยาไนเตรตรีดกั ชั่นในตะกอนแม่นาํ้ ส่วนผลระยะยาวจะทําให้เกิดการ
คัดเลือกสิ่งมีชีวิตที่ดือ้ ยาในสิ่งแวดล้อม การได้รบั สารปฏิชีวนะเตตราไซคลิน ในระดับไมโครกรัมต่อลิตรสามารถนําไปสู่
การถ่ายทอดยีนดือ้ ยาจากตัวหนึ่งไปสูอ่ ีกตัวหนึ่ง หรือ horizontal transfer (Jutkina et al., 2016) ทําให้เกิดความกังวล
ว่าจะมีการแพร่กระจายของยีนดือ้ ยา tetracycline ไปสูจ่ ลุ นิ ทรียใ์ นวงกว้าง ยีนดือ้ ยาอาจถูกถ่ายทอดไปสูจ่ ลุ นิ ทรียก์ ่อโรค
ในคนได้ Grenni et al. (2018) ได้ถือว่ายีนดือ้ ยาเป็ นมลสารสิ่งแวดล้อมประเภทหนึ่ง การย่อยสลายของสารปฏิชีวนะใน
ตัวอย่างจากธรรมชาติเกิดขึน้ ได้ Harrabi et al. (2019) รายงานการย่อยสลายเอนโรฟล็อคซาซินและออกซีเตตราไซคลิน
ในตะกอนปากแม่นาํ้ 2 แหล่ง พบว่าจุลินทรียใ์ นตะกอนสารย่อยสลายสารปฏิชีวนะทัง้ สองชนิดได้ ทัง้ นีก้ ารดูดซับก็เป็ น
กลไกสําคัญในการกําจัดสารปฏิชีวนะจากนํา้ แต่จะสะสมในส่วนตะกอนแทนโดยเฉพาะตะกอนละเอียดและมีอนิ ทรียวัตถุ
มาก การจัดการปั ญหาสารปฎิชีวนะตกค้างจากการเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ สามารถดําเนินการใน 2 แนวทางคือ การห้ามหรือ
จํากัดการใช้สารปฎิชีวนะในการเพาะเลีย้ ง และการบําบัดฟื ้ นฟูนาํ้ และตะกอนที่มีสารปฏิชีวนะตกค้างให้มีคณ
ุ ภาพดีขนึ ้
เพื่อลดการปนเปื ้อนออกสูส่ ิ่งแวดล้อม การฟื ้ นฟูทางชีวภาพนับว่าเป็ นกระบวนการฟื ้ นฟูที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Chang
and Ren (2015) ได้สกัดเอนไซม์จากก้อนเชือ้ เห็ดนางรมหลวง (Pleurotus eryngii ) ซึ่งประกอบด้วยเอนไซม์หลายชนิด
หลังจากนําไปตรึงให้อยูใ่ นรู ปเม็ดแอลจีเนตไมโครแคปซูลขนาด 250 ไมครอน จากนัน้ ได้ทดสอบการสลาย พบว่าการเติม
เอนไซม์จากก้อนเห็ดทัง้ ในรูปสารละลายเอนไซม์และเอนไซม์ที่ถกู ตรึงกับแอลจีเนตสามารถเพิ่มอัตราการย่อยสารปฏิชีวนะ
เตตราไซคลิน ออกซีเตตราไซคลิน และ คลอโรเตตราไซคลิน ในตะกอนแม่นา้ํ ในถังปฏิกรณ์ ถึงระดับ 100 mg/kg ทัง้ นีก้ าร
ใช้เอนไซม์ที่ถกู ตรึงจะเร่งอัตราการสลายได้ดีกว่าในรูปสารละลาย ส่วนหนึง่ เนื่องจากยังคงรักษาระดับกิจกรรมของเอนไซม์
แลคเคสในระดับสูง สามารถสลายได้หลังจากการเติมสารปฏิชีวนะลงไป เพิ่มอีกรอบ นอกจากนีก้ ารตรึงเอนไซม์ยงั มีกลไก
การดูดซับเพิ่มขึน้ ส่งผลต่อการกําจัดสารปฏิชีวนะ แลคเคส (E.C. 1.10.3.2, p-benzenedial: oxygen oxidoreductase)
เป็ นเอนไซม์ออกซิเดสที่มีคอปเปอร์เป็ นองค์ประกอบที่สามารถเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของสารประกอบทัง้ กลุม่ ฟี นอลลิก
และไม่ ใ ช่ ฟี นอลลิ ก ที่ ห ลากหลาย รวมถึ ง สี ย ้อ มและมลพิ ษ ในสิ่ ง แวดล้อ มด้ว ย เอนไซม์แ ลคเคสใช้อ อกซิ เ จนเป็ น
ตัวรับอิเลคตรอนตัวสุดท้ายแทน ซึง่ ถือว่าการย่อยสลายทางชีวภาพและการฟื ้ นฟูที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ในการศึกษานีจ้ งึ เลือกเชือ้ รา Xylaria sp. ที่ สามารถผลิตเอนไซม์แลคเคส จากนัน้ ทําการตรึงกับแคลเซียมแอลจี
เนต เนื่องจากเกิดในสภาวะปกติและมักไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะสมบัติทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพของสิง่ แวดล้อม
จึงทําให้สามารถดําเนินการฟื ้ นฟูไปพร้อมกับการเพาะเลีย้ งได้ การใช้เอนไซม์กลุ่มออกซิเดสที่สามารถเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างลิกนินในการฟื ้ นฟูนาํ้ และตะกอนในบ่อเลีย้ งกุง้ พร้อมกันระหว่างการเลีย้ งและสามารถนํากลับคืนออกมาจากบ่อ
หลัง ใช้ง านเสร็จ โดยไม่เ กิ ด ผลกระทบต่อ ระบบนิ เวศธรรมชาติแ ละระบบการเลีย้ งสัตว์น าํ้ โดยรวม โดยเน้น การใช้
immobilised laccase ในรู ปไมโครแคปซูลในการบําบัดสารปฏิชีวนะตกค้าง วิธีนีม้ ีประสิทธิภาพในการกําจัดสารตกค้าง
ในตะกอนสูงกว่าการใช้สารละลายเอนไซม์ นอกจากนีก้ ารไม่ใช้จลุ นิ ทรียส์ ลายสารปฏิชีวนะโดยตรงทําให้ไม่มีการส่งต่อยีน
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ดือ้ ยา (antibiotic resistant genes) ออกสู่กลุ่มจุลินทรียใ์ นพืน้ ที่และนอกพืน้ ที่ในกรณีที่มีการระบายนํา้ หรือตะกอนออก
จากบ่อ ทําให้ยาปฏิชีวนะยังใช้ควบคุมการระบาดของโรคสัตว์นาํ้ ได้ตามปกติ
อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมหัวเชือ้
นําเชือ้ Xylaria sp. (TBRC 6864) จากจานเพาะเชือ้ ถ่ายลงในอาหารเหลวสําหรับเลีย้ งเชือ้ รา Potato Dextrose
Broth (PDB) (Fig. 1A and 1B) โดยละลาย PDB 24 กรัม ในนํา้ กลั่น 1 ลิตรแล้วนําไป autoclave ที่อุณหภูมิ 21 องศา
เซลเซี ย ส เป็ น เวลา 15 นาที ทิ ง้ ไว้ใ ห้อุณ หภูมิ ล ดลงประมาณ 40–50 องศาเซลเซี ย ส เทใส่ข วดเลีย้ งเชื อ้ ที่ ผ่านการ
autoclave แล้วขวดละ 30 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ทดสอบการผลิตเอนไซม์โดยเก็ บตัวอย่างเพื่อ
วิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์เลคเคสทุก 24 ชั่วโมงเป็ นเวลา 10 วัน (ดัดแปลงจากวิธีของ Perdani et al. 2019) พบว่าสารสกัด
หยาบมีกิจกรรมเอนไซม์แลคเคสสูงสุดในวันที่ 5 ของการบ่ม จึงใช้ระยะเวลา 5 วันในการเก็บเกี่ยวเอนไซม์ครัง้ ต่อๆ ไป
สกัดเอ็นไซม์หยาบด้วยการเติม sodium acetate buffer 50 มิลลิลิตรต่ออาหารเลีย้ งเชือ้ 30 มิลลิลิตรและกวนผสม 45
นาที กรองกากอาหารเลีย้ งเชือ้ ออกและปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 6000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 10 นาที จะได้สว่ นของเหลว
ที่เป็ นสารสกัดหยาบและนําไปใช้ในการศึกษาต่อเพื่อเตรียมทําเม็ดแคปซูลต่อไป
การผลิตแคปซูลตรึงสารสกัดหยาบและทดสอบการสลาย OTC โดยแคปซูลขนาดต่างๆ
ละลาย โซเดียมแอลจีเนต 0.5 กรัม ในนํา้ กลั่น 10 มิลลิลิตร จากนัน้ เติมสารละลายเอนไซม์ (หรือสารสกัดหยาบ)
ลงไป 10%V ของปริมาตรสารละลายแอลจี เนต หลังจากผสมกันดีแล้วดูดส่ว นผสมใส่ห ลอดแล้วบี บปล่อยลงไปใน
สารละลาย แคลเซียมคลอไรด์ (1.5 wt%) คนตลอดเวลา ใช้ปลายเข็มขนาดต่างๆ เพื่อให้ได้ไมโครแคปซูลขนาดต่างๆ กัน 3
ขนาด คือ ขนาด < 2, 2–5, และ > 5 มิลลิเมตร (Fig. 1c) จากนัน้ นําแคปซูลทัง้ หมดในแต่ละชุดไปทดสอบการสลาย OTC
ปริมาตร 30 มิลลิลิตร โดยศึกษาความเข้มข้นสารละลาย OTC 7 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร pH 4.8 เขย่าชุดทดลองใน
อัตรา 120 รอบต่อนาที ทดลองเป็ นระยะเวลา 25 วัน โดยเก็บตัวอย่างส่วนของเหลวทุก 5 วัน เพื่อวิเคราะห์ OTC ที่เหลืออยู่
ทําการทดสอบเทียบกับการเติมสารละลายเอนไซม์แลคเคสทางการค้า (Sunson Industry group, ประเทศจีน) หรือสาร
สกัดหยาบที่ไม่ได้ตรึงในไมโครแคปซูล โดยทดสอบในระดับกิจกรรมเอนไซม์แลคแคสเท่ากับกิจกรรมของเอนไซม์แลคเคส
ของสารสกัดหยาบจาก Xylaria sp. ทําการทดลองชุดละ 3 ซํา้
(A)

(B)

(C)

Fig. 1 Xylaria sp. colony on agar plate (A); Xylaria sp. cultured in PDB (B); and three different sizes of
immobilized Xylaria sp. crude extracts capsules (C)
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการสลาย OTC โดยแคปซูลขนาดต่างๆ
เตรียมแคปซูลตามวิธีที่กล่าวแล้วข้างต้น ทดสอบประสิทธิ ภาพการกําจัด OTC ความเข้มข้นเริ่มต้น 7 และ 20
มิลลิกรัมต่อลิตร โดยละลายออกซีเตตราไซคลิน ในนํา้ ปราศจากไอออน (DI water) การศึกษาปั จจัยบางประการที่มีผลต่อ
การกําจัด OTC ที่ความเข้มข้น OTC เริ่มต้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ปั จจัยที่ทาํ การศึกษา ได้แก่ ค่าความเป็ นกรดด่าง (pH)
5, 6.5, 7.5, 9 และ ความเค็ม (salinity) โดยโซเดียมคลอไรด์ 0, 0.4, 1, 5, 10 กรัมต่อลิตร ทดลองเป็ นระยะเวลา 25 วัน
โดยเก็บตัวอย่างส่วนของเหลวทุก 5 วัน เพื่อวิเคราะห์ OTC ที่เหลืออยู่ ช่วงค่าปั จจัยที่กาํ หนดในการศึกษาครัง้ นีอ้ า้ งอิงจาก
Vijuksungsith et al. (2021) ที่ ไ ด้ศึก ษาลัก ษณะสมบัติ ข องนํา้ จากบ่อ เพาะเลีย้ งสัต ว์น าํ้ ในอํา เภอนครชัย ศรี จัง หวัด
นครปฐม โดยเกษตรกรทําการเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ เป็ นรู ปแบบการเลีย้ งแบบผสมผสานคือ เลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไมร่วมกับการ
เลีย้ งปลาหลายชนิด เช่น ปลาตะเพียน ปลาสวาย และปลานิล ซึ่งได้รายงานว่า นํา้ มีค่า pH 7.5 และความเค็ม 0.20 กรัม
ต่อลิตร ทัง้ นีต้ รวจไม่พบ OTC ในนํา้ ตัวอย่างดังกล่าว
การวิเคราะห์ OTC
วิเคราะห์ OTC ด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟฟี ด้วยเครื่องวิเคราะห์ของเหลวสมรรถนะสูง (Agilent HPLC) โดยใช้
คอลัมน์ชนิด C18 ( Cosmosil 5C18-MS-II, 5 ไมโครเมตร, 150×4.6 มิลลิเมตร) สภาวะสําหรับการวิเคราะห์ใช้สารชะ
Phosphate buffer (0.02 M) pH 2.5: Methanol (75:25) อัตราการไหล 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที ระยะเวลาที่ใช้วิเคราะห์ 10
นาที ตรวจวัด ค่ า การดูด กลื น รัง สี อัต ราไวโอเลตของสารที่ แ ยกได้จ ากตัว อย่ า งที่ ค วามยาวคลื่ น 254 นาโนเมตร
(Vijuksungsith et al., 2021)
การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
เปรี ย บเที ย บผลการศึ ก ษาด้ว ยวิ ธี One Way Anova เลื อ กวิ ธี LSD และ Duncan ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95
เปอร์เซ็นต์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การศึกษานีไ้ ด้ผลิตแคปซูปที่ตรึงสารสกัดหยาบ Xylaria sp. 3 ขนาด คือ < 2, 2–5, และ > 5 มิลลิเมตร เมื่อนํา
แคปซูลตรึงสารสกัดหยาบ Xylaria sp. หรือตรึงเอนไซม์แลคเคสทางการค้าทัง้ 3 ขนาดมาทดสอบการกําจัด OTC 7 และ
20 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ ลิต ร ผลการศึ ก ษาแสดงว่า ไมโครแคปซู ล ที่ ผ ลิ ต ขึ น้ นี ม้ ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการกํา จัด OTC ได้อ ย่า งมี
ประสิทธิ ภาพทัง้ 2 ระดับความเข้มข้นที่ทดสอบ (Fig. 2) ผลการทดลองยังแสดงว่าขนาดของไมโครแคปซูลไม่มี ผลต่อ
ประสิทธิ ภาพของการกําจัด OTC อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ภายใต้สภาวะที่ทาํ การทดลอง แคปซูลตรึงสารสกัดหยาบ
Xylaria sp กําจัด OTC ในอัตราเร็วที่ต่าํ กว่าการใช้สารสกัดหยาบ Xylaria sp. ในรู ปสารละลายโดยตรง อย่างไรก็ตามข้อ
ได้เปรียบหลักของการตรึงเอนไซม์คือทําให้สามารถใช้ซาํ้ ป้องกันเอนไซม์จากสภาวะที่ยบั ยัง้ หรือทําลายเอนไซม์ และการ
ลดข้อจํากัดเรือ่ งการเจือจางเอนไซม์ อย่างไรก็ตามเมื่อสิน้ สุดการทดลองประสิทธิภาพการกําจัด OTC ของชุดการทดลอง
ที่ตรึงและไม่ตรึงสารสกัดหยาบที่ความเข้มข้น OTC เริ่มต้น 7 มิลลิกรัมต่อลิตรมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ โดยชุดการทดลองตรึงสารสกัดหยาบคงเหลือ OTC ในนํา้ ตัวอย่าง 0.76–1.03 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็ นประสิทธิภาพ
การบําบัด 85–89% ส่วนที่ระดับความเข้มข้น OTC เริ่มต้น 20 ppm การกําจัด OTC ชุดการทดลองที่ตรึงและไม่ตรึงสาร
สกัดหยาบมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยชุดการทดลองตรึงสารสกัดหยาบคงเหลือ
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OTC ในนํา้ ตัวอย่าง 4.15–4.93 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็ นประสิทธิภาพการบําบัด 75–79% นอกจากนีก้ ารทดลองยังแสดง
ให้เห็นว่า ตัวแคปซูลที่ไม่มีเอนไซม์สามารถกําจัด OTC ออกจากนํา้ ได้มากกว่า 40% ในระยะเวลา 25 วันที่ทาํ การทดลอง
สอดคล้องกับการรายงานของ Chang and Ren (2015) ที่ชีใ้ ห้เห็นกลไกการดูดซับของเม็ดแคลเซีมแอลจีเนตที่ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการกําจัดสารปฏิชีวนะ ทัง้ นีแ้ ม้วา่ ความเข้มข้น OTC ในชุดควบคุมที่ไม่มีการเติมสารสกัดหยาบหรือแคปซูล
ลงไปลดลงไป 25–30% แสดงถึงกลไกการกําจัดตามธรรมชาติ แต่ระดับความเข้นข้นของสารปฏิชีวนะที่เหลืออยูก่ ็สามารถ
ส่งผลกระทบได้ นอกจากนีห้ ากสิง่ แวดล้อมได้รบั สารปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่องก็อาจส่งผลต่อมนุษย์และระบบนิเวศได้เช่นกัน
ดังนัน้ จากการบําบัดนํา้ ที่ปนเปื ้อนสารปฏิชีวนะก่อนระบายออกสูส่ งิ่ แวดล้อมจึงเป็ นสิง่ จําเป็ น
(A)

(B)

Fig. 2 Effects of different immobilized Xylaria sp. crude extract sizes on OTC removal at initial OTC
concentration 7 mg/L (A); and 20 mg/L (B)
การศึกษานีม้ ีเป้าประสงค์เพือ่ ประยุกต์การตรึงเอนไซม์ในแคปซูลเพื่อกําจัดสารปฏิชีวนะตกค้างในบ่อเพาะเลีย้ ง
สัตว์นาํ้ ดังนัน้ จึงเลือกลักษณะสมบัติที่สาํ คัญของนํา้ บ่อเลีย้ งเป็ นปั จจัยเพื่อศึกษาประสิทธิ ภาพการกําจัด OTC ซึ่งได้แก่
pH และ ความเค็ม ผลของ pH ต่อการกําจัด OTC แสดงใน Fig. 3 กิจกรรมของเอนไซม์แลคเคสจะทํางานได้ในช่วง pH
4–7 โดยมีช่วง pH ที่เหมาะสมอยูท่ ี่ pH 4–5 ทัง้ นีข้ นึ ้ กับแหล่งที่มาของเอนไซม์แลคเคส ในขณะที่ pH ของนํา้ ในบ่อเลีย้ งกุง้
อยู่ในช่วง pH เป็ นกลาง เมื่อทดสอบแคปซูลตรึงสารสกัดหยาบ Xylaria sp. 3 ขนาด (Fig. 3A) ในช่วงpH 5–9 ผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ชุดการทดลองสารสกัดหยาบทัง้ ที่ตรึงและไม่ตรึง สามารถทํางานได้ดีที่สดุ ที่ pH 5 การ
เพิ่มขึน้ ของ pH ส่งผลต่อการกําจัด OTC ทีp่ H 6.5 สารสกัดหยาบที่ไม่ตรึงบนแคปซูลมีประสิทธิภาพการกําจัด OTC ลดลง
30% ส่วนชุดการทดลองสารสกัดหยาบที่ตรึงแคปซูลยังคงมีประสิทธิภาพในระดับสูงสุด ผลของ pH ที่สงู ขึน้ ส่งผลอย่าง
ชัดเจนเมื่อทดสอบที่ pH 7.5 ซึ่งเป็ นค่าเท่ากับนํา้ ตัวอย่างจากบ่อเพาะเลีย้ งที่รายงานโดย Vijuksungsith et al. (2021)
สารสกัดหยาบที่ไม่ตรึงบนแคปซูลมีประสิทธิ ภาพการกําจัด OTC เหลือเพียง 22% ของประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนชุดการ
ทดลองสารสกัดหยาบตรึงแคปซูล ขนาด 2–5 และ > 5 มิลลิเมตร มีประสิทธิภาพคงเหลือ 62–64% ส่วนชุดการทดลองสาร
สกัดหยาบตรึงแคปซูล ขนาด < 2–5 มิลลิเมตร มีประสิทธิภาพ 48% ส่วนที่ pH 9 ประสิทธิภาพการกําจัด OTC โดยสาร
สกัดหยาบ Xylaria sp. มีค่าลดลงจนมีประสิทธิภาพเท่ากับชุดการทดลองที่เติมเฉพาะแคปซูลที่ไม่มีสารสกัดหยาบ ทัง้ นี ้
ความเข้มข้นของ OTC ที่ลดลงคาดว่าเกิดจากกลไกการดูดซับบนตัวแคปซูลเป็ นหลักที่ pH นีก้ ิจกรรมของสารสกัดหยาบที่
ไม่ตรึงบนแคปซูลถูกยับยัง้ เกือบสมบูรณ์
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ผลของ pH ต่อประสิทธิภาพการกําจัด OTC ของเอนไซม์แลคเคสทางการค้าคล้ายคลึงกับผลของสารสกัดหยาบ
Xylaria sp. การนําเอนไซม์มาตรึงในโซเดียมแอลจี เนตจะทําให้เอนไซม์สามารถทํางานได้แม้ว่า pH สูงขึน้ (Fig. 3B)
เอนไซม์เลคเคสทางการค้าที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นีท้ าํ งานที่ pH 7.5 ได้ดีกว่าสารสกัดหยาบ Xylaria sp. อย่างมีนยั สําคัญ
เอนไซม์แลคเคสทางการค้าตรึงแคปซูล ขนาด 2–5 และ > 5 มิลลิเมตร มีประสิทธิภาพคงเหลือ 73–74% แต่การดูดซับก็
เป็ นกลไกหลักในการกําจัด OTC ที่ pH 9 เช่นกัน
(A)

(B)

Fig. 3 Effects of pH on OTC removal by immobilized Xylaria sp. crude extract (A), and immobilized commercial
laccase (B) at different capsules sizes
เนื่องจากตัวอย่างนํา้ เสียบ่อเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ มีคา่ ความเค็ม 0.2 กรัมต่อลิตร (Vijuksungsith et.al, 2021) จึงทํา
การทดสอบประสิทธิภาพการกําจัด OTC ของแคปซูลตรึงสารสกัดหยาบ Xylaria sp ที่ระดับความเค็ม 0, 0.4 และ 1 กรัม
ต่อลิตร นอกจากนีย้ งั ได้ทดสอบที่ระดับความเค็ม 5 และ 10 กรัมต่อลิตร เพื่อประเมินศักยภาพในการประยุกต์กับการ
เพาะเลีย้ งกุง้ นํา้ กร่อยหรือนํา้ เค็ม ผลการทดลองแสดงให้เห็นชัดเจนว่าการตรึงสารสกัดหยาบ Xylaria sp ในโซเดียมแอลจี
เนตจะทําให้เอนไซม์สามารถทํางานได้แม้ว่าค่าความเค็มจะสูงขึน้ (Fig. 4A) โดยความเค็ม 0.4 กรัมต่อลิตร ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการกําจัด OTC ของสารสกัดหยาบ Xylaria sp.ที่ไม่ตรึงในโซเดียมแอลจีเนตในการกําจัด OTC ลดลง 22%
จากค่าสูงสุด แต่ระดับความเค็มดังกล่าวไม่มีต่อผลชุดการทดลองแคปซูลตรึงสารสกัดหยาบ Xylaria sp. ที่ความเค็ม 1
กรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพการกําจัด OTC ของชุดการทดลองสารสกัดหยาบ Xylaria sp. ลดลงในทุกชุดการทดลอง โดย
จะส่งผลกับแคปซูลขนาดเล็กมากกว่าแคปซูลขนาดใหญ่กว่า ทัง้ นีแ้ คปซูลตรึงสารสกัดหยาบ Xylaria sp. สามารถกําจัด
OTC ในช่วง 69–80% ของค่าสูงสุด ส่วนสารสกัดหยาบ Xylaria sp.ที่ไม่ตรึงในโซเดียมแอลจีเนตมีประสิทธิ ภาพในการ
กําจัด OTC 48% เอนไซม์แลคเคสทางการค้าสามารถทํางานที่ระดับความเค็มสูงได้ดีกว่าสารสกัดหยาบ Xylaria sp (Fig.
4b) จะเห็นได้ว่าเมื่อนําเอนไซม์แลคเคสทางการค้าตรึงในโซเดียมแอลจีเนตเพื่อผลิตแคปซูลจะสามารถป้องกันเอนไซม์
และทําให้ประสิทธิภาพการกําจัด OTC ใกล้เคียง 100% เมื่อสิน้ สุดการทดลอง
ระดับความเค็ม 5 และ 10 กรัมต่อลิตร ส่งผลอย่างมากต่อการกําจัด OTC ของชุดการทดลองสารสกัดหยาบ
Xylaria sp (Fig. 4a) ทัง้ นีแ้ คปซูลตรึงสารสกัดหยาบ Xylaria sp. มีประสิทธิ ภาพกําจัด OTC เหลือเพียง 34–40% ของ
ค่าสูงสุด ที่ระดับความเค็ม 5 กรัมต่อลิตร ส่วนสารสกัดหยาบ Xylaria sp. ที่ไม่ตรึงมีประสิทธิภาพเหลือเพียง 23% เท่านัน้
ส่วนระดับความเค็ม 10 กรัมต่อลิตร มีผลยับยัง้ กิจกรรมของสารสกัดหยาบเกือบสมบูรณ์ นอกจากนีก้ ารดูดซับของแคปซูล
มีแนวโน้มลดลงที่ความเค็ม 2 ระดับนีด้ ว้ ย เอนไซม์แลคเคสทางการค้าที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นีม้ ีประสิทธิภาพการกําจัด
OTC สูงกว่าสารสกัดหยาบ Xylaria sp ที่ระดับความเค็ม 5 กรัมต่อลิตร (Fig. 4B) ทัง้ นีเ้ อนไซม์แลคเคสทางการค้าตรึงใน
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แคลเซียมแอลจีเนตสามารถกําจัด OTC ในช่วง 56–70% ของค่าสูงสุด ส่วนระดับความเค็ม 10 กรัมต่อลิตร มีผลยับยัง้
กิจกรรมของเอนไซม์แลคเคสทางการค้า เช่นกัน
(A)

(B)

Fig. 4 Effects of salinity on OTC removal by immobilized Xylaria sp. crude extract (B), and immobilized
commercial laccase (A) at different capsule sizes
สรุ ป
สารสกัดหยาบ Xylaria sp.มีประสิทธิภาพในการกําจัด OTC และการตรึงสารสกัดหยาบ Xylaria sp.ในแคลเซียม
แอลจีเนตช่วยให้เอนไซม์ในสารสกัดหยาบสามารถทํางานนอกสภาวะที่เหมาะสมได้ดีขนึ ้ การนําสารสกัดหยาบ Xylaria
sp. มาตรึงในโซเดียมแอลจีเนตจะทําให้เอนไซม์สามารถทํางานได้แม้ว่า pH สูงขึน้ ที่ pH 7.5 สารสกัดหยาบที่ไม่ตรึงมี
ประสิทธิภาพเหลือเพียง 22% ของประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนชุดการทดลองสารสกัดหยาบที่ถกู ตรึงในแคปซูล ขนาด 2–5
และ > 5 มิลลิเมตร มีประสิทธิภาพ 62–64% ในขณะเดียวกันที่ความเค็ม 1 กรัมต่อลิตร สารสกัดหยาบ Xylaria sp. ที่ถกู
ตรึงสามารถกําจัด OTC 69–80% ของค่าสูงสุด ส่วนสารสกัดหยาบที่ไม่ตรึงในแคลเซียมแอลจีเนตมีประสิทธิภาพในการ
กํา จัด เพี ย ง 48% ผลการศึก ษามีแ นวโน้ม ที่ ดีที่ จะนําไปพัฒ นาและประยุกต์ในการกําจัดสารปฏิ ชี วนะตกค้างในบ่อ
เพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ ที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมภายใต้สภาวะที่เหมาะสมต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนีศ้ ึกษาประสิทธิ ภาพการบําบัดสีรีแอกทีฟแบล็ก 5 ในนํา้ เสียด้วยกระบวนการโอโซเนชันที่ใช้ตะกรัน
เหล็กเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยา ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิ ภาพการบําบัด ได้แก่ ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา ค่าพีเอช ความ
เข้มข้นของสี ผลการศึกษาพบว่า การเพิ่มปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาและค่าพีเอช รวมทัง้ การลดความเข้มข้นของสีสง่ ผลให้
ประสิทธิ ภาพการบําบัดสูงขึน้ โดยที่สภาวะที่เหมาะสม ได้แก่ ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 0.1 กรัมต่อลิตร ค่าพีเอช 9 และ
ความเข้มข้นของสี 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ระยะเวลา 30 นาที ให้ประสิทธิภาพการบําบัดสี 84.17% และบําบัดสารอินทรีย ์
ในรูปซีโอดี 62.5% ซึง่ สูงกว่าการใช้โอโซนอย่างเดียว การศึกษาจลนพลศาสตร์พบว่าการบําบัดสีรแี อกทีฟด้วยกระบวนการ
โอโซเนชันที่ใช้ตะกรันเหล็กตัวเร่งปฏิกิริยาและโอโซเนชันเพียงอย่างเดียวเป็ นไปตามการเกิดปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง โดยมี
ค่าคงที่อตั ราการเกิดปฏิกิริยาเท่ากับ 0.060 และ 0.047 นาที-1 ตามลําดับ การศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยาโดยใช้สารทีบี
เอแสดงให้เห็นว่าการบําบัดสียอ้ มรีแอกทีฟเกิดจากอนุมลู ไฮดรอกซิลเป็ นหลัก
คําสําคัญ: แคตะไลติกโอโซเนชัน, ตะกรันเหล็ก, สีรแี อกทีฟ
Abstract
This research studied removal efficiency of reactive black 5 (RB5) dye in wastewater by ozonation
using iron slag as a catalyst. Factors affecting the removal efficiency, including catalyst dosage, pH, and dye
concentration, were investigated. The results showed that removal efficiencies increased as the catalyst dosage
and pH increased, as well as initial dye concentration decreased. At optimum condition, i.e. catalyst dosage of
0.1 gram per liter, pH of 9, and initial concentration of 300 milligrams per liter, the removal efficiencies for RB5
and COD at 30 minutes were 84.17% and 62.5%, respectively, which were higher than that of ozonation alone.
Kinetic study revealed that catalytic ozonation and ozonation alone followed the patterns of first-order kinetic
with reaction rate constants of 0.060 and 0.047 min-1, respectively. The study of removal mechanism by using
tertiary butyl alcohol (TBA) proved that the RB5 treatment mechanism was mainly contributed by hydroxyl
radicals.
Keywords: Catalytic ozonation, Iron slag, Reactive dye
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คํานํา
สีรีแอกทีฟเป็ นสียอ้ มที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และใช้เป็ นสารเติมแต่งในอุตสาหกรรม
อื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมหนัง และอุตสาหกรรมกระดาษ เนื่องจากเป็ นสียอ้ มที่ให้สีสนั สดใส ยึดเกาะ
กับ เส้น ใยเซลลูโ ลสได้ดี คงทนต่ อ การซัก และมี ร าคาถูก (Hien et al., 2020) อย่ า งไรก็ ต าม สี ย ้อ มรี แ อกที ฟ ที่ ผ่ า น
กระบวนการฟอกย้อมบางส่วนที่ ไ ม่ไ ด้ทาํ ปฏิ กิ ริย ากับ เส้น ใยมี โ อกาสปนเปื ้ อ นในนํา้ เสีย โดยทั่ว ไปสีย ้อ มรีแอกทีฟมี
ความสามารถในการละลายนํา้ สูงและความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพตํ่า การปนเปื ้อนของสีรแี อกทีฟในนํา้ เสีย
อุตสาหกรรมเมื่อถูกปล่อยลงสูร่ ะบบนิเวศทางนํา้ ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อที่เป็ นอันตรายต่อสิง่ มีชีวิตที่อาศัยอยูใ่ นแหล่ง
นํา้ เช่น ทําให้การส่องผ่านของแสงและการสังเคราะห์แสงของสิง่ มีชีวิตในนํา้ ลดลง รวมทัง้ ทําให้แหล่งนํา้ มีทศั นียภาพที่ไม่
น่ามอง (Van et al., 2019) ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้องบําบัดอย่างเหมาะสมก่อนปล่อยลงสูแ่ หล่งนํา้
เทคโนโลยีการบําบัดนํา้ เสียที่มีสยี อ้ มในนํา้ ทิง้ จากโรงงานฟอกย้อมมีหลายวิธี ได้แก่ การบําบัดทางกายภาพ ทาง
เคมี และทางชีวภาพ โดยการบําบัดทางชีวภาพจะมีราคาถูกกว่าวิธีการบําบัดอื่น แต่วิธีนีจ้ ะมีประสิทธิภาพการบําบัดตํ่า
เนื่องจากสียอ้ มในนํา้ เสียอุตสาหกรรมฟอกย้อมมีโครงสร้างโมเลกุลซับซ้อนและอาจความเป็ นพิษ ทําให้จุลินทรียไ์ ม่
สามารถย่อยสลายได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ (ธัญวรรณ และชลอ, 2560) วิธีทางกายภาพ เช่น การดูดซับ การตกตะกอน
และเยื่อกรองเมมเบรน แม้วา่ จะมีประสิทธิภาพการบําบัดที่สงู แต่วิธีการเหล่านีไ้ ม่ได้มีการทําลายโครงสร้างสี ประกอบกับ
มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพื่อกําจัดวัสดุดูดซับ ตะกอนหรือนํา้ เสียเข้มข้นที่เกิ ดขึน้ (Wu et al., 2008) กระบวนการ
ออกซิเดชันทางเคมีจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการบําบัดนํา้ เสียที่มีสียอ้ ม เนื่องจากมีศกั ยภาพสูงในการทําลายโครงสร้าง
โมเลกุลของสียอ้ ม ซึ่งกระบวนการออกซิเดชันมีหลายวิธี เช่น การใช้โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
แสงอัลตราไวโอเลต และกระบวนการโอโซเนชัน เป็ นต้น ทัง้ นีก้ ระบวนการโอโซเนชันเป็ นที่นิยมใช้ในการบําบัดสารอินทรีย ์
เนื่องจากก๊าซโอโซนเป็ นสารออกซิไดซ์ที่มีคา่ ศักยภาพในการออกซิเดชันสูงและไม่มีสารตกค้าง เช่น คลอรีน และแมงกานีส
(Leusink, 2016) อย่างไรก็ตามการบําบัดสารอินทรียโ์ ดยใช้กระบวนการโอโซเนชันมีขอ้ จํากัด ได้แก่ เกิดปฏิกิริยาช้า มี
ความจําเพาะต่อสารในการเกิดปฏิกิริยา การใช้ตวั เร่งปฏิกิริยาในกระบวนการโอโซเนชันเป็ นการเพิ่มประสิทธิ ภาพการ
บําบัดสารอินทรียท์ ี่ย่อยสลายได้ยาก โดยตัวเร่งปฏิกิรยิ าสามารถช่วยเร่งการย่อยสลายตัวของโอโซนก่อให้เกิดอนุมลู ไฮดร
อกซิลที่มีประสิทธิภาพการออกซิเดชันดีกว่าโอโซน (สิร,ิ 2562 และ Van et al., 2019) อย่างไรก็ตามตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับ
กระบวนการโอโซเนชันส่วนใหญ่เป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ถกู สังเคราะห์ดว้ ยวิธีทางเคมีหรือทางกายภาพ ทําให้มีตน้ ทุนการ
บําบัดนํา้ เสียสูง การประยุกต์ใช้ตวั เร่งปฏิกิริยาที่มีตน้ ทุนตํ่าสําหรับกระบวนการโอโซเนชันจึงเป็ นแนวคิดที่น่าสนใจ จาก
การศึกษาที่ผา่ นมาพบว่าตะกรันเหล็ก ซึง่ เป็ นวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมผลิตโลหะ สามารถนํามาใช้เป็ นตัวเร่งปฏิกิรยิ า
สําหรับกระบวนการโอโซเนชันได้ โดยสามารถช่วยเร่งการเกิดอนุมลู ไฮดรอกซิลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดสารอินทรีย ์
เป็ นการลดต้นทุนในการบําบัดนํา้ เสีย อีกทัง้ ยังเป็ นการนําวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ซาํ้ เพื่อเพิ่มมูลค่า และแก้ปัญหาด้าน
สิง่ แวดล้อมได้เป็ นอย่างดี (Hien et al., 2020)
งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิ ภาพการบําบัดนํา้ เสียสังเคราะห์ที่มีสีรีแอกทีฟด้วยกระบวนการ
โอโซเนชันที่มีตะกรันเหล็กเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยา โดยทําการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบําบัดสียอ้ มรีแอกทีฟ
ได้แก่ ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา ค่าพีเอช ความเข้มข้นเริม่ ต้นของสียอ้ มและเวลา ศึกษาจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิรยิ า
การบําบัดสียอ้ มรีแอกทีฟด้วยกระบวนการโอโซเนชันที่มีตะกรันเหล็กเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาเปรียบเทียบกับกระบวนการโอ
โซเนชันเพียงอย่างเดียว ผลการวิจยั สามารถประยุกต์ใช้ในการบําบัดนํา้ เสียที่มีสีแอกทีฟจากอุตสาหกรรมฟอกย้อมหรือ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ เป็ นการใช้ประโยชน์จากเศษตะกรันเหล็ก ซึง่ เป็ นแนวทางในการหมุนเวียนของเสียให้
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้
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อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมตัวเร่งปฏิกิรยิ า
เศษตะกรันเหล็กที่ใช้ในการทดลองนํามาจากอุตสาหกรรมผลิตโลหะ การเตรียมเศษตะกรันเหล็ก สามารถเตรียม
ได้โดยการอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชั่วโมง จากนัน้ นํามาบดแล้วกรองด้วยตะแกรงขนาด 0.5
มิลลิเมตร
การติดตัง้ และเดินระบบโอโซเนชัน
กระบวนการโอโซเนชัน ใช้เ ป็ น ระบบเวนจู รีดัง Fig.1 ประกอบด้ว ย ถัง ปฏิ กิ ริ ย าทํา ด้ว ยอะคริ ลิ ค กว้า ง 12
เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร ซึง่ มีแผ่นกัน้ เจาะรูอยูต่ รงกลางและทําหน้าที่กนั้ ตัวเร่งปฏิกิรยิ า ปั๊ มสูบนํา้
แบบจุ่ม และเครือ่ งผลิตก๊าซโอโซน กําลังผลิต 183. มิลลิกรัมต่อนาที ต่อกับอุปกรณ์เวนจูรี ในการเดินระบบถังปฏิกรณ์นาํ้
เสียปริมาตร 1 ลิตร นํา้ เสียจะถูกสูบด้วยปั๊ มสูบนํา้ ผ่านอุปกรณ์เวนจูรี ซึ่งจะเกิดสุญญากาศ ทําให้ก๊าซโอโซนไหลเข้าสูท่ อ่
และละลายในสารละลายก่อนไหลวนกลับถังปฏิกรณ์ สําหรับก๊ าซโอโซนที่ไม่ละลายนํา้ จะทําปฏิกิริยากับสารละลาย
โซเดียมไธโอซัลเฟต (Na2S2O3) ก่อนปล่อยออกสูส่ งิ่ แวดล้อม

Fig. 1 Schematic diagram of catalytic ozonation
ตัวอย่างนา้ํ เสียสังเคราะห์
เตรียมนํา้ เสียสังเคราะห์ที่มีสีรีแอกทีฟโดยการผสมสีรีแอกทีฟแบล็ก 5 (RB5) กับนํา้ อาร์โอตามความเข้มข้นที่
ต้องการ เตรียมกราฟมาตรฐานจากสารละลายสียอ้ มทีค่ วามเข้มข้น 300, 400, และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ทําการวิเคราะห์
ความเข้มข้นสีดว้ ยเครือ่ ง UV-spectrophotometer ที่ความยาวคลืน่ 598 นาโนเมตร
การศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อการบาํ บัดสีรแี อกทีฟด้วยกระบวนการโอโซเนชัน
1) ผลของค่าพีเอช
เติมสารละลายสียอ้ มเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 1 ลิตร ปรับค่าพีเอชเป็ น 5 เดินระบบโอโซเนชัน เก็บ
ตัวอย่างปริมาตร 25 มิลลิลติ ร ทุก 5 นาที เป็ นเวลา 30 นาที และเติมโซเดียมไธโอซัลเฟต 2–3 หยด เพื่อกําจัดโอโซนที่เหลือ
(Van et al., 2019) ทําการทดลองซํา้ โดยปรับค่าพีเอชของสารละลายเป็ น 7 และ 9
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2) ผลของความเข้มข้นเริ่มต้น
เติมสารละลายสียอ้ มเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 1 ลิตร ปรับค่าพีเอชเป็ น 9 เป็ นไปตามค่าที่เหมาะสม
เก็บตัวอย่างปริมาตร 25 มิลลิลติ ร ทุก 5 นาที เป็ นเวลา 30 นาที และเติมโซเดียมไธโอซัลเฟต 2–3 หยด เพื่อกําจัดโอโซนที่
เหลือ ทําการทดลองซํา้ โดยปรับความเข้มข้นเริม่ ต้นเป็ น 400 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
การศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อการบาํ บัดสีรแี อกทีฟด้วยกระบวนการโอโซเนชันทีม่ ีตวั เร่งปฏิกิรยิ า
1) ผลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิรยิ า
เติมสารละลายสียอ้ มเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 1 ลิตร และตัวเร่งปฏิกิรยิ า 0.1 กรัมต่อลิตร ปรับค่า
พีเอชให้เป็ นไปตามค่าที่เหมาะสมที่ได้จากการทดลองโอโซเนชันเพียงอย่างเดียว ทําการเดินระบบ เก็บตัวอย่างปริมาตร
25 มิลลิลติ ร ทุก 5 นาที เป็ นเวลา 30 นาที เติมโซเดียมไธโอซัลเฟต 2–3 หยด เพื่อกําจัดโอโซนที่เหลือ ทําการทดลองซํา้ โดย
ปรับปริมาณตัวเร่งปฏิกิรยิ า 0.05 และ 0.5 กรัมต่อลิตร
2) ผลของค่าพีเอช
เติมสารละลายสียอ้ มเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 1 ลิตร ปรับค่าพีเอชเป็ น 5 และเติมปริมาณตะกรัน
เหล็ก 0.1 กรัมต่อลิตร ทําการเดินระบบ เก็บตัวอย่างปริมาตร 25 มิลลิลติ ร ทุก 5 นาที เป็ นเวลา 30 นาที เติมโซเดียมไธโอ
ซัลเฟต 2–3 หยด เพื่อกําจัดโอโซนที่เหลือ ทําการทดลองซํา้ โดยปรับค่าพีเอชเป็ น 7 และ 9
3) ผลของความเข้มข้นเริ่มต้น
เติมสารละลายสียอ้ มเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 1 ลิตร และเติมปริมาณตะกรันเหล็ก 0.1 กรัมต่อลิตร
ปรับค่าพีเอชให้เป็ นไปตามค่าที่เหมาะสมที่ได้จากการทดลองข้างต้น ทําการเดินระบบ เก็บตัวอย่างปริมาตร 25 มิลลิลิตร
ต่อลิตร ทุก 5 นาที เป็ นเวลา 30 นาที เติมโซเดียมไธโอซัลเฟต 2–3 หยด เพื่อกําจัดโอโซนที่เหลือ ทําการทดลองซํา้ โดยปรับ
ความเข้มข้นเป็ น 400 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
การศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิรยิ าการบาํ บัดสีรแี อกทีฟแบล็ก 5
ทํา การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บจลนพลศาสตร์ข องการบํา บัด สี รี แ อกที ฟ แบล็ ก 5 โดยกระบวนการบํา บัด ด้ว ย
กระบวนการโอโซเนชันกับกระบวนการโอโซเนชันที่มีตวั เร่งปฏิกิริยา การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการบําบัดสียอ้ มรีแอก
ทีฟแบล็ก 5 ทําการหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่ใช้ทาํ ปฏิกิริยา และนําสมการที่ได้มาเปรียบเทียบ
แบบจํา ลองการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าที่ อัน ดับ ต่ า งๆ ดัง Equations 1, 2 และ 3 โดยประเมิ น ว่ า ข้อ มูล ผลการทดลองที่ ไ ด้มี
ความสัมพันธ์กบั สมการของแบบจําลองอันดับปฏิกิริยาแบบใดมากที่สดุ จากค่า R2 ที่เข้าใกล้ 1 มากที่สดุ จากนัน้ ทําการ
คํานวณค่าคงที่อตั ราการเกิดปฏิกิริยา (k) จากค่าความชันของสมการเส้นตรงของความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับ
เวลา
ปฏิกิรยิ าอันดับศูนย์
ปฏิกิรยิ าอันดับหนึง่

[RB5]t = [RB5]0 -kt
[RB5]t = [RB5]0 e-kt หรือ ln[RB5]t = ln[RB5]0 -kt
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1
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+kt

(3)

โดยที่ [RB5]0 และ [RB5] t เท่ากับความเข้มข้นของสีรีแอกทีฟแบล็ก 5 ที่เวลาเริ่มต้นและเวลาใดๆ ตามลําดับ
ส่วน k เท่ากับค่าคงที่อตั ราการเกิดปฏิกิรยิ าการบําบัดสีรแี อกทีฟแบล็ก 5 และ t เท่ากับระยะเวลาการเกิดปฏิกิรยิ า
การศึกษากลไกการบาํ บัดสีรแี อกทีฟแบล็ก 5 ด้วยกระบวนการโอโซเนชันทีม่ ีตวั เร่งปฏิกิรยิ า
เติมสารละลายสียอ้ มเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 1 ลิตร และสารทีบีเอ (Tertiary-butyl alcohol: TBA)
เข้มข้น 5% ปรับปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 0.1 กรัมต่อลิตร และค่าพีเอชให้เป็ นไปตามค่าที่เหมาะสมที่ได้จากการทดลองที่
ผ่านมา เก็บตัวอย่างปริมาตร 25 มิลลิลติ ร ทุก 5 นาที เป็ นเวลา 30 นาที และเติมโซเดียมไธโอซัลเฟต 2–3 หยด เพื่อกําจัด
โอโซนที่เหลือ ทําการทดลองซํา้ โดยปรับความเข้มข้นเริม่ ต้นของทีบีเอเป็ น 10% และ 20%
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการบาํ บัดนา้ํ เสียสังเคราะห์สรี แี อกทีฟด้วยกระบวนการโอโซเนชัน
1) ผลของค่าพีเอช
การศึกษาผลของพีเอชเริ่มต้นของนํา้ เสียสังเคราะห์ตอ่ ประสิทธิภาพการบําบัดนํา้ เสียสังเคราะห์สียอ้ มรีแอกทีฟ
แบล็ก 5 ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน ทําการแปรค่าพีเอชเท่ากับ 5, 7 และ 9 ที่ความเข้มข้นเริม่ ต้นของสียอ้ ม 300 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ผลการศึกษาแสดงดัง Fig. 2 พบว่าการเพิ่มพีเอชส่งผลให้ประสิทธิภาพการบําบัดดีขนึ ้ โดยที่ระยะเวลาการบําบัด
30 นาที ประสิทธิภาพการบําบัดเท่ากับ 65.32%, 69.91% และ 75.48% ที่พีเอช 5, 7 และ 9 ตามลําดับ ทัง้ นีเ้ นื่องจากใน
สภาวะเบสมีปริมาณไฮดรอกไซด์ไอออนสูง ทําให้เกิดการสลายตัวของโอโซนเกิดเป็ นอนุมลู ไฮดรอกซิล ซึ่งมีศกั ยภาพใน
การออกซิไดซ์สงู กว่าโอโซน (Chen et al., 2016) จึงทําให้เกิดการสลายตัวของสียอ้ มรีแอกทีฟแบล็ก 5 ได้มาก ในการ
ทดลองขัน้ ต่อไปจึงเลือกใช้คา่ พีเอชของสารละลายสียอ้ มเท่ากับ 9
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Fig. 2 Effect of pH on RB5 removal by ozonation (O3 = 30 mg/h และ [RB5] = 300 mg/L)
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2) ผลของความเข้มข้นเริ่มต้น
การศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของสีรีแอกทีฟแบล็ก 5 ต่อประสิทธิภาพการบําบัดสีในนํา้ เสียสังเคราะห์
ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน ทําการแปรค่าความเข้มข้นเริม่ ต้นของสียอ้ มรีแอกทีฟแบล็ก 5 ในนํา้ เสียสังเคราะห์ที่ 300, 400
และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่พีเอช 9 ผลการทดลองแสดงดัง Fig.3 พบว่าการเพิ่มความเข้มข้นเริ่มต้นของสียอ้ มรีแอกทีฟ
แบล็ก 5 ส่งผลให้ประสิทธิ ภาพการบําบัดลดลง โดยที่ความเข้มข้นเริ่มต้นของสียอ้ ม 300 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถถูก
บําบัดด้วยกระบวนการโอโซเนชันที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าที่ความเข้มข้นสูงกว่า โดยมีประสิทธิภาพการบําบัดเท่ากับ 75.48
ในขณะที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 400 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้ประสิทธิภาพในการบําบัดเท่ากับ 65.15% และ 59.56%
ตามลําดับ เนื่องจากการทดลองใช้ปริมาณโอโซนคงที่ เมื่อเพิ่มปริมาณสียอ้ มรีแอกทีฟแบล็ก 5 สูงขึน้ ปริมาณโอโซนที่ทาํ
ปฏิกิริยากับสียอ้ มรีแอกทีฟแบล็ก 5 มีจาํ กัด จึงทําให้สียอ้ มรีแอกทีฟแบล็ก 5 ยังคงหลงเหลืออยู่ในนํา้ เสียสังเคราะห์มาก
ขึน้ ซึง่ ผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของธัญวรรณและชลอ (2559)
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Fig. 3 Effect of initial concentration on RB5 removal by ozonation (O3 = 30 mg/h, pH = 9)
ผลการบาํ บัดนา้ํ เสียสังเคราะห์สรี แี อกทีฟด้วยกระบวนการโอโซเนชันทีใ่ ช้ตะกรันเหล็กเป็ นตัวเร่งปฏิกิรยิ า
1) ผลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิรยิ า
การศึกษาผลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาต่อประสิทธิ ภาพการบําบัดนํา้ เสียสังเคราะห์สีรีแอกทีฟแบล็ก 5 ด้วย
กระบวนการโอโซเนชันที่ใช้ตะกรันเหล็กเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยา ทําการแปรค่าปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาเท่ากับ 0.05, 0.1 และ
0.5 กรัมต่อลิตร ความเข้มข้นเท่ากับ 300 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าพีเอชเท่ากับ 9 จาก Fig.4 พบว่าที่เวลา 30 นาที การเพิม่
ปริมาณตัวเร่งปฏิกิรยิ าจาก 0.05 เป็ น 0.1 กรัมต่อลิตร ส่งผลให้การกําจัดสียอ้ มรีแอกทีฟแบล็ก 5 ดีขนึ ้ โดยมีประสิทธิภาพ
การบําบัดที่ระยะเวลา 30 นาที เท่ากับ 77.25% และ 84.17% ตามลําดับ เนื่องจากการเพิ่มตัวเร่งปฏิกิรยิ าช่วยเร่งการย่อย
สลายตัวโอโซนให้เกิดอนุมลู ไฮดรอกซิลได้มากขึน้ จึงสามารถเกิดปฏิกิริยากับโมเลกุลของสียอ้ มได้มากกว่า อย่างไรก็ตาม
การเพิ่มปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาถึง 0.5 กรัมต่อลิตร ให้ผลการทดลองในทางกลับกัน โดยลดประสิทธิ ภาพการบําบัดลง
เหลือ 72.95% เนื่องจากการเกิดอนุมูลไฮดรอกซิลมากเกินไป อาจทําให้อนุมูลไฮดรอกซิลเกิดการทําปฏิกิริยาระหว่าง
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กันเอง (Self scavenging) ซึง่ ผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (Kruanak and Jarusutthirak2019, ) ใน
การทดลองขัน้ ต่อไปจึงเลือกใช้ปริมาณตะกรันเหล็กเป็ นตัวเร่งปฏิกิรยิ าเท่ากับ 0.1 กรัมต่อลิตร
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Fig. 4 Effect of catalyst dosage on RB5 removal efficiencies by catalytic ozonation (O3 = 30 mg/h, pH = 9 and
[RB5] = 300 mg/L)
2) ผลของพีเอช
การศึกษาผลของพีเอชต่อประสิทธิภาพการบําบัดนํา้ เสียสังเคราะห์สีรแี อกทีฟแบล็ก 5 ด้วยกระบวนการโอโซเน
ชันที่ใช้เหล็กเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยา ทําการแปรค่าพีเอชเท่ากับ 5, 7 และ 9 ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 300 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ปริมาณตัวเร่งปฏิกิรยิ า 0.1 กรัมต่อลิตร จาก Fig. 5 พบว่า ประสิทธิภาพการบําบัดที่พีเอช 9 มีคา่ มากกว่าที่พีเอช 5 และ 7
เนื่องจากที่พีเอชเป็ นเบส ทําให้เกิดการสลายตัวของโอโซนเป็ นอนุมลู ไฮดรอกซิล ซึ่งมีศกั ยภาพในการออกซิไดซ์สงู (Chen
et al. 2016) ดังได้กล่าวมาแล้ว เมื่อเดินระบบเป็ นเวลา 30 นาที พบว่าประสิทธิภาพการบําบัดสียอ้ มรีแอกทีฟแบล็ก 5 โดย
ที่พีเอช 5, 7 และ 9 มีประสิทธิภาพการบําบัดเท่ากับ 73.80%, 75.88%, และ 82.63% ตามลําดับ
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Fig. 5 Effect of pH on RB5 removal efficiencies by catalytic ozonation (O3 = 30 mg/h, [Catalyst] = 0.1 g/L และ
[RB5] = 300 mg/L)

641

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3) ผลของความเข้มข้นเริ่มต้น
การศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของสียอ้ มรีแอกทีฟแบล็ก 5 ต่อประสิทธิภาพการบําบัดสี ด้วยกระบวนการ
โอโซเนชันที่ใช้ตะกรันเหล็กเป็ นตัวเร่งปฏิกิรยิ า แปรค่าความเข้มข้นเริม่ ต้นของสียอ้ มรีแอกทีฟแบล็ก 5 ในนํา้ เสียสังเคราะห์
เท่ากับ 300, 400 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการทดลองแสดงดัง Fig. 6 โดยพบว่าสีรีแอกทีฟแบล็ก 5 เข้มข้น 300
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถถูกบําบัดด้วยกระบวนการโอโซเนชันที่มีตวั เร่งปฏิกิริยามีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งได้ประสิทธิภาพ
การบําบัดเท่ากับ 83.38% ในขณะที่ความเข้มข้น 400 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้ประสิทธิ ภาพในการบําบัดเท่ากับ
72.95% และ 63.09% ตามลําดับ การเพิ่มปริมาณความเข้มข้นเริ่มต้นของสียอ้ ม ในขณะที่ปริมาณก๊าซโอโซนที่ใช้ในการ
ทดลองคงที่ ทําให้ก๊าซโอโซนที่ทาํ ปฏิกิริยากับสียอ้ มและอนุมลู ไฮดรอกซิลที่เกิดขึน้ จากกระบวนการเร่งปฏิกิริยามีปริมาณ
จํากัดสําหรับเกิดปฏิกิริยากับสียอ้ มและ/หรือสารมัธยันต์ (Intermediates) ที่เกิดจากการสลายตัวของสียอ้ ม จึงทําให้สี
ย้อมยังคงเหลืออยู่ในนํา้ เสียสังเคราะห์มากขึน้ เมื่อนํามาคํานวณประสิทธิ ภาพการบําบัด จึงพบว่ามีค่าลดลง ผลการ
ทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของธัญวรรณและชลอ (2559)
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Fig. 6 Effect of initial concentration on RB5 removal efficiencies by catalytic ozonation (O3 = 30 mg/h, [Catalyst]
= 0.1 g/L และ pH = 9)
การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกริ ยิ า
การศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการบําบัดสียอ้ มรีแอกทีฟแบล็ก 5 โดยเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการ
โอโซเนชันที่ใช้ตะกรันเหล็กเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาและกระบวนการโอโซเนชันเพียงอย่างเดียว ได้ผลการศึกษาดัง Table 1
โดยพบว่าปฏิกิรยิ าการบําบัดสีรแี อกทีฟแบล็ค 5 เป็ นไปตามแบบจําลองการเกิดปฏิกิรยิ าอันดับหนึง่ ที่ความเข้มข้นเริม่ ต้น
ของสีรแี อกทีฟแบล็ก 5 เท่ากับ 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพีเอช 9 และปริมาณตัวเร่งปฏิกิรยิ า 0.1 กรัมต่อลิตร ค่าคงที่อตั รา
การเกิดปฏิกิรยิ า (k) ของกระบวนการโอโซเนชันที่ใช้ตะกรันเหล็กเป็ นตัวเร่งปฏิกิรยิ า มีค่าเท่ากับ 0.0601 นาที1- ซึ่งสูงกว่า
การบําบัดด้วยกระบวนการโอโซเนชันเพียงอย่างเดียวที่มีคา่ คงที่อตั ราการเกิดปฏิกิริยา 0.0471 นาที1- แสดงให้เห็นว่าการ
ใช้ตวั เร่งตัวปฏิกิรยิ าในกระบวนการโอโซเนชันสามารถเพิ่มอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิรยิ า ทําให้เกิดปฏิกิรยิ าได้เร็วกว่าการ
ใช้กระบวนการโอโซเนชันเพียงอย่างเดียว ผลการทดลองนีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ของ Sukmilin et al. (2019)
Table 1 Kinetic study of RB5 removal by catalytic ozonation compared with ozonation alone
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Parameters
Catalyst dosage

pH

Unit

0.05
0.1
0.5
5
7
9
300
400
500

-

Initial RB5
concentration

Rate constant (k, min-1)
Catalytic ozonation
Ozonation alone
0.0492
0.0601
0.0430
0.0450
0.0354
0.0482
0.0400
0.0583
0.0471
0.0578
0.0471
0.0430
0.0350
0.0324
0.0302

Value

g/L

mg/L

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบําบัดนํา้ เสียสังเคราะห์สยี อ้ มรีแอกทีฟแบล็ก 5 ด้วยกระบวนการโอโซเน
ชันที่ใช้ตะกรันเหล็กเป็ นตัวเร่งปฏิกิรยิ า และกระบวนการโอโซเนชันเพียงอย่างเดียว ใช้สภาวะการทดลองที่เหมาะสมจาก
การทดลองที่ผ่านมา ได้แก่ ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 0.1 กรัมต่อลิตร ค่าพีเอช 9 และความเข้มข้นเริ่มต้น 300 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ได้ผลการศึกษาดัง Fig. 7 พบว่า ที่ระยะเวลา 30 นาทีประสิทธิ ภาพการบํา บัด สียอ้ มรีแอกทีฟ แบล็ก 5 ระหว่าง
กระบวนการโอโซเนชันที่มีตวั เร่งปฏิกิริยากับกระบวนการโอโซเนชันไม่แตกต่างกัน โดยมีคา่ ประสิทธิภาพการบําบัดสียอ้ ม
เท่ า กับ 84.17% และ 75.48% ตามลํา ดับ แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาประสิ ท ธิ ภ าพการกํา จัด สารอิ น ทรี ย ์ใ นรู ป ซี โ อดี พบว่ า
กระบวนการโอโซเนชันที่มีตวั เร่งปฏิกิริยา มีประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียใ์ นรู ปซีโอดีได้ดีกว่ากระบวนการโอโซเนชัน
เพียงอย่างเดียว โดยมีค่าประสิทธิภาพการบําบัดสารอินทรียใ์ นรู ปซีโอดีเท่ากับ 62.5% และ 37.5% ตามลําดับ เนื่องจาก
กระบวนการโอโซเนชันที่มีตวั เร่งปฏิกิรยิ า มีการสลายตัวได้อนุมลู ไฮดรอกซิลที่สามารถบําบัดสารมัธยันต์ (Intermediates)
ที่เกิดขึน้ ระหว่างกระบวนการบําบัดได้ดีกว่ากระบวนการโอโซเนชันเพียงอย่างเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้ตะกรันเหล็ก
สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดสียอ้ มรีแอกทีฟแบล็ก 5 ได้ดี เนื่องจากตะกรันเหล็กมีองค์ประกอบของเหล็กที่ช่วย
เป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสลายตัวของโอโซนและช่วยผลิตอนุมลู ไฮดรอกซิลที่มีประสิทธิภาพการบําบัดสียอ้ มรีแอกทีฟ
แบล็ก 5 ได้ดีกว่า ซึง่ ผลการทดลองนีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ของ Van et al. (2019)
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Fig. 7 RB5 and COD removal efficiencies by catalytic ozonation compared with ozonation alone (O3 = 30 mg/h,
[Catalyst] = 0.1 g/L, [RB5] = 300 mg/L, pH = 9, and reaction time = 30 min)
การศึกษากลไกการบาํ บัดสียอ้ มรีแอกทีฟแบล็ก 5 ด้วยกระบวนการโอโซเนชันทีม่ ีตวั เร่งปฏิกิรยิ า
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จากการศึกษากลไกการบําบัดสียอ้ มรีแอกทีฟแบล็ก 5 ด้วยกระบวนการโอโซเนชันที่มีตวั เร่งปฏิกิรยิ าใช้สารทีบีเอ
(Tertiary-butyl alcohol: TBA) ที่ ส ามารถเกิ ด ปฏิ กิ ริย าได้อ ย่า งรวดเร็วกับ อนุมูล ไฮดรอกซิ ล ในการทดลองใช้น าํ้ เสีย
สังเคราะห์สีรีแอกทีฟแบล็ก 5 เข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ปรับค่าพีเอชเท่ากับ 5 และใช้ตะกรันเหล็ก 0.1 กรัมต่อลิตร
เป็ นตัวเร่งปฏิกิรยิ า ทําการแปรค่าความเข้มข้นของสารทีบีเอในนํา้ เสียสังเคราะห์เท่ากับ 5%, 10%, และ 20% โดยปริมาตร
และเดินระบบโอโซเนชันเป็ นเวลา 30 นาที ผลการทดลองแสดงดัง Fig. 8 โดยพบว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารทีบีเอ
ประสิทธิภาพการบําบัดสียอ้ มรีแอกทีฟแบล็ก 5 ลดลง โดยประสิทธิภาพการบําบัดเท่ากับ 78.16%, 71.25% และ 62.51%
ที่ความเข้มข้นทีบีเอ 5%, 10%, และ 20% ตามลําดับ และมีคา่ ประสิทธิภาพการบําบัดสียอ้ มตํ่ากว่าการทดลองชุดควบคุม
ที่ไม่เติมสารทีบีเอ ซึง่ มีคา่ ประสิทธิภาพการบําบัดเท่ากับ 81% ทัง้ นีเ้ นื่องจากสารทีบีเอเป็ นสารรีดวิ ซ์ท่สี ามารถเกิดปฏิกิรยิ า
กับอนุมลู ไฮดรอกซิลได้ดี โดยมีค่าคงที่อตั ราการเกิดปฏิกิริยากับอนุมูลไฮดรอกซิลสูง เท่ากับ 6.2×108 M-1S-1 เมื่อเพิ่ม
ความเข้มข้นของสารทีบีเอในระบบ สารทีบีเอสามารถทําปฏิกิรยิ ากับอนุมลู ไฮดรอกซิล ทําให้อนุมลู ไฮดรอกซิลไม่สามารถ
ออกซิไดซ์สยี อ้ มได้สง่ ผลให้ประสิทธิภาพการบําบัดสีรแี อกทีฟลดลง การทดลองนีเ้ ป็ นการพิสจู น์ให้เห็นว่ากลไกหลักในการ
บําบัดสียอ้ มรีแอกทีฟแบล็ก 5 ด้วยกระบวนการโอโซเนชันที่ใช้ตะกรันเหล็กเป็ นตัวเร่งปฏิกิรยิ าเกิดจากอนุมลู ไฮดรอกซิล ซึง่
ผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kruanak and Jarusutthirak (2019)
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Fig. 8 Effect of TBA on RB5 removal efficiencies by catalytic ozonation (O3 = 30 mg/h, [Catalyst] = 0.1 g/L,
[RB5] = 300 mg/L, and pH = 9)
สรุ ป
ตะกรันเหล็กสามารถใช้เป็ นตัวเร่งปฏิกิรยิ าในกระบวนการโอโซเนชันเพื่อบําบัดสียอ้ มรีแอกทีฟแบล็ก 5 ในนํา้ เสีย
สังเคราะห์ได้ โดยประสิทธิภาพการบําบัดสียอ้ มรีแอกทีฟในนํา้ เสียสังเคราะห์ขึน้ อยู่กับปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา ค่าพีเอช
และความเข้มข้นเริ่มต้นของสียอ้ มรีแอกทีฟแบล็ก 5 การเพิ่มปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาจาก 0.05 เป็ น 0.1 กรัมต่อลิตร ทําให้
ประสิทธิภาพการบําบัดสียอ้ มเพิ่มขึน้ จาก 77.25% เป็ น 84.17% แต่เมื่อเพิ่มปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาเป็ น 0.5 กรัมต่อลิตร
ประสิทธิภาพการบําบัดสียอ้ มลดลงเหลือ 72.95% เนื่องจากอนุมลู ไฮดรอกซิลเกิดการทําปฏิกิรยิ าระหว่างกันเอง การเพิ่ม
พีเอชส่งผลให้ประสิทธิภาพการบําบัดสูงขึน้ โดยในสภาวะเบสส่งผลให้การสลายตัวของโอโซนมากขึน้ เกิดเป็ นอนุมลู ไฮดร
อกซิลที่มีศกั ยภาพในการออกซิไดซ์สงู ส่วนการเพิ่มความเข้มข้นเริม่ ต้นของสียอ้ มรีแอกทีฟแบล็ก 5 ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
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การบําบัดลดลง โดยที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 300, 400 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าประสิทธิ ภาพการบําบัดเท่ากับ
83.38%, 72.95% และ 63.09% ตามลําดับ ทัง้ นีเ้ นื่องจากการทดลองใช้ปริมาณก๊าซโอโซนคงที่ เมื่อปริมาณสีเพิ่มขึน้
ปริมาณก๊าซโอโซนที่ทาํ ปฏิกิรยิ ากับสียอ้ มจึงมีจาํ กัด
การศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการบําบัดสียอ้ มรีแอกทีฟแบล็ก 5 ด้วยกระบวนการโอโซเนชันที่มีตวั เร่ง
ปฏิกิริยาและกระบวนการโอโซเนชัน พบว่าเป็ นไปตามแบบจําลองการเกิดปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง โดยมีค่าคงที่อตั ราการ
เกิ ดปฏิกิริยา (k) เท่ากับ 0.0601 นาที-1 สําหรับกระบวนการโอโซเนชันที่มีตัวเร่งปฏิกิริยา และ 0.0471 นาที-1 สําหรับ
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7. Assoc.Prof.Dr.Chaleeda Borompichaichartkul
9. Asst.Prof.Dr.Daris Kuakpetoon
11. Asst.Prof.Dr.Panita Ngamchuachit
13. Assoc.Prof.Dr.Pitchaon Maisuthisakul
15. Asst.Prof.Dr.Sirinun Keanthong
17. Asst.Prof.Dr.Supeecha Kumkate

26. Asst.Prof.Dr.Sasitorn Tongchitpakdee
28. Assoc.Prof.Dr.Savitree Ratanasumawong
30. Asst.Prof.Dr.Sudathip Sae-tan
32. Assoc.Prof.Dr.Hathairat Rimkeeree

2. Dr.Kittima Waithaisong
4. Asst.Prof.Dr.Kiattisak Duangmal
6. Assoc.Prof.Dr.Jirarat Anuntagool
8. Assoc.Prof.Dr.Natta Laohakunjit
10. Dr.Parichat Theanjumpol
12. Asst.Prof.Dr.Pisit Dhamvithee
14. Assoc.Prof.Dr.Saksit Chanthai
16. Asst.Prof.Dr.Suteera Vatthanakul

ผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน
1. รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง
ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
2. รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
3. ผศ.ดร.ขรรค์ชยั ประสานัย
ภาควิชาวิศวกรรมป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
4. ผศ.ดร.นิสา เหล็กสูงเนิน
ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
5. ผศ.ดร.พิชิต ลําใย
ภาควิชาการจัดการป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
6. ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
7. ดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ
ภาควิชาการจัดการป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
8. ดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์
ภาควิชาอนุรกั ษวิทยา คณะวนศาสตร์
9. ดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุง่
ภาควิชาวิศวกรรมป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
10. ดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
11. ดร.วรงค์ สุขเสวต
ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
12. รศ.ดร.ฐิ ตมิ า รุง่ รัตนาอุบล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

13. ผศ.ดร.ธนิศร์ ปั ทมพิฑรู
14. ผศ.ดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
15. ผศ.ดร.อรอนงค์ ผิวนิล
16. ดร.ปวีร ์ คล่องเวสสะ
17. ดร.มณีกาญจน์ อยูเ่ อี่ยม
18. ดร.สุธี จรรยาสุทธิวงศ์
19. ดร.แอน กําภู ณ อยุธยา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
1. ดร.ฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ
สํานักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2. ดร.โดม ประทุมทอง
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
3. ดร.ศุภลักษณ์ ศิริ
นักวิชาการอิสระ
4. ดร.สมหญิง ทัฬหิกรณ์
สํานักอนุรกั ษ์สตั ว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
5. น.สพ.ดร.มาโนช ยินดี
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6. ผศ.ดร.สาระ บํารุงศรี
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. ผศ.ดร.อิงอร ไชยเยศ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8. ผศ.ดร.ยอดชาย ช่วยเงิน
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. ผศ.ดร.สมบูรณ์ กีรติประยูร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
11. รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Editorial Board
Subject: Natural Resources and Environment (Internal)
1. Assoc.Prof.Dr.Ronlarp Sukmasuang
2. Assoc.Prof.Dr.Ladawan Puangchit
3. Asst.Prof.Dr.Khanchai Prasanai
4. Asst.Prof.Dr.Nisa Leksungnoen
5. Asst.Prof.Dr.Pichit Lumyai
6. Asst.Prof.Dr.Sapit Diloksumpun
7. Dr.Kritsadapan Palakit
8. Dr.Jiraporn Teampanpong

9. Dr.Chakrit Na takuathung
11. Dr.Warong Suksavate
13. Asst.Prof.Dr.Thanit Pattamapitoon
15. Asst.Prof.Dr.Onanong Phewnil
17. Dr.Maneekarn Yoo-iam
19. Dr.Ann Kambhu Na Ayudhya

10. Dr.Laddawan Rianthakool
12. Assoc.Prof.Dr.Thitima Rungratanaubon
14. Asst.Prof.Dr.Prapaipid Chairattanamanokorn
16. Dr.Pawee Klongvessa
18. Dr.Suthee Janyasuthiwong

Subject: Natural Resources and Environment (External)
1. Dr.Chattraphas Pongcharoen
2. Dr.Dome Pratumthong
3. Dr.Supalak Siri
4. Dr.Somying Thunhikorn
5. DVM.Ph.D.Marnoch Yindee
6. Asst.Prof.Dr.Sara Bumrungsri
7. Asst.Prof.Dr.Aingorn Chaiyes
8. Asst.Prof.Dr.Yodchaiy Chuaynkern
9. Asst.Prof.Dr.Somboon Kiratiprayoon
10. Assoc.Prof.Dr.Rattanawat Chaiyarat
11. Assoc.Prof.Dr.Dusit Wechakit

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
-----------------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
และมหาวิทยาลัยกลุมเครือขายวิจัยประชาชื่น จัดใหมีการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60 ในปพุทธศักราช 2565
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น ประสบการณ และเผยแพรผลงานวิจัย
สาขาตาง ๆ สูสาธารณชน
เพื ่ อ ให ก ารประชุ ม ทางวิ ช าการครั ้ ง ที ่ 60 ดำเนิ น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและบรรลุ ผ ลสำเร็ จ
ตามวัตถุประสงคที่วางไว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังตอไปนี้
คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมทางวิชาการ
1. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ปรึกษา
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ที่ปรึกษา
3. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษา
4. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ที่ปรึกษา
5. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่ปรึกษา
6. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่ปรึกษา
7. ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัย
ที่ปรึกษา
และนวัตกรรม
8. ผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ
ที่ปรึกษา
9. ประธานกลุมมหาวิทยาลัยเครือขายวิจัยประชาชื่น
ที่ปรึกษา
10. อธิบดีกรมการขาว
ที่ปรึกษา
11. อธิบดีกรมชลประทาน
ที่ปรึกษา
12. อธิบดีกรมประมง
ที่ปรึกษา
13. อธิบดีกรมปศุสัตว
ที่ปรึกษา
14. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ปรึกษา
15. อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
ที่ปรึกษา
16. อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
ที่ปรึกษา
17. ผูทรงคุณวุฒิดา นการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร
ที่ปรึกษา
18. อธิบดีกรมปาไม
ที่ปรึกษา
19. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ที่ปรึกษา
20. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ที่ปรึกษา
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21. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
22. ผูอำนวยการศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
23. อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
24. นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในพระบรมราชูปถัมภ
25. นายกสมาคมเศรษฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
26. นายกสมาคมเศรษฐศาสตรเกษตรแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
27. นายกสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย
28. นายกสมาคมอารักขาพืชไทย
29. ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
30. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
31. รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค
32. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
33. รองอธิการบดีฝายบริหาร
34. รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีดิจิทัล
35. รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและกิจการเพือ่ สังคม
36. รองอธิการบดีฝายกิจการนิสติ และพัฒนาอยางยั่งยืน
37. รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ
38. รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน
39. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
40. รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
41. รองอธิการบดีฝายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
42. รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
43. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
44. รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
45. คณบดีคณะเกษตร
46. คณบดีคณะประมง
47. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
48. คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย
49. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
50. คณบดีคณะสิง่ แวดลอม
51. คณบดีคณะวนศาสตร
52. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
53. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
54. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
55. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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56. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
57. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
58. คณบดีคณะสังคมศาสตร
59. คณบดีคณะมนุษยศาสตร
60. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
61. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด
62. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมและฝกอบรม
63. ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร
64. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
65. รองผูอำนวยการฝายบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
66. หัวหนาสำนักงานเลขานุการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
67. นางสาวพิชชาอรฐ สิริชีวเกษร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

โดยให คณะกรรมการชุ ดนี้มีหนาที่ ใหข อคิดเห็นและอำนวยการใหการจัดการประชุมทางวิชาการ
ครั้งที่ 60 ดำเนินไปดวยความเรียบรอย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะกรรมการฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองผูอำนวยการฝายบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองผูอำนวยการฝายประสานงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นางสาวพิชชาอรฐ สิริชีวเกษร
นางสาวกัญญารัตน สุวรรณทีป
นางสาวรติกร สมิตไมตรี
กรรมการหมวดวิชาการเกษตรศาสตร
9.1 สาขาพืช
คณบดีคณะเกษตร
รองศาสตราจารยพัชรียา บุญกอแกว
ผูชวยศาสตราจารยพิจิตรา แกวสอน
รองศาสตราจารยเฉลิมพล ภูมิไชย
รองศาสตราจารยชูศักดิ์ จอมพุก
รองศาสตราจารยธิดา เดชฮวบ
รองศาสตราจารยวรชาติ วิศวพิพัฒน
รองศาสตราจารยเสาวนุช ถาวรพฤกษ
รองศาสตราจารยอรอุมา เพียซาย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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10.
11.
12.
13.
14.
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.

ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ รมแกว
ผูชวยศาสตราจารยเจนจิรา ชุมภูคำ
ผูชวยศาสตราจารยเฌอมาลย วงศชาวจันท
ผูชวยศาสตราจารยดำรงวุฒิ ออนวิมล
ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ โชติชุติมา
ผูชวยศาสตราจารยทัศไนย จารุวัฒนพันธ
ผูชวยศาสตราจารยธนพล ไชยแสน
ผูชวยศาสตราจารยเนตรนภิส เขียวขำ
ผูชวยศาสตราจารยเบญญา มะโนชัย
ผูชวยศาสตราจารยปริยานุช จุลกะ
ผูชวยศาสตราจารยปาริชาติ พรมโชติ
ผูชวยศาสตราจารยปติพงษ โตบันลือภพ
ผูชวยศาสตราจารยปยะ กิตติภาดากุล
ผูชวยศาสตราจารยเพชรดา ปนใจ
ผูชวยศาสตราจารยภัศจี คงศีล
ผูชวยศาสตราจารยรักศักดิ์ เสริมศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยรัชฎาวรรณ เงินกลั่น
ผูชวยศาสตราจารยสมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
ผูชวยศาสตราจารยสราวุธ รุง เมฆารัตน
ผูชวยศาสตราจารยสุขุมาลย เลิศมงคล
ผูชวยศาสตราจารยสุจินต เจนวีรวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยสุพจน กาเซ็ม
ผูชวยศาสตราจารยอนงคนุช สาสนรักกิจ
ผูชวยศาสตราจารยอัณณชญาน มงคลชัยพฤกษ
ผูชวยศาสตราจารยอัศเลข รัตนวรรณี
นางสาวกาญจนา บุญเรือง
นางสาวจรีรัตน ฉันทวุฒิพร
นางสาวจุติภรณ ทัสสกุลพนิช
นางสาวนิตยา ชูเกาะ
นางสาววรรณสิริ วรรณรัตน
นางสาวอรุณี วงษแกว
นายเฉลิมชาติ วงศลี้เจริญ
นายวีรชัย มัธยัสถถาวร
นางสาวสรัญญา จันทรวิวัฒน
นางสมจิตต สองบาง

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
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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9.2 สาขาสัตว
1. คณบดีคณะเกษตร
2. นายกสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย
3. รองศาสตราจารยพรรณวดี โสพรรณรัตน
4. ผูชวยศาสตราจารยธนาทิพย สุวรรณโสภี
5. ศาสตราจารยชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
6. รองศาสตราจารยศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
7. รองศาสตราจารยจำเริญ เทีย่ งธรรม
8. รองศาสตราจารยวิริยา ลุงใหญ
9. ผูชวยศาสตราจารยธีรวิทย เปยคำภา
10. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉรา ขยัน
11. ผูชวยศาสตราจารยกนกพร พวงพงษ
12. ผูชวยศาสตราจารยเชาววิทย ระฆังทอง
13. ผูชวยศาสตราจารยชาญวิทย แกวตาป
14. นายดนัย จัตวา
15. นางสาวพนัดดา บึงศรีสวัสดิ์
16. นางสาว ก. ทีปลักษณ ระงับเหตุ
17. นายสมบัติ ประสงคสุข
18. นางสาวอัญชลี บวดขุนทด
19. นางสาวสุภาพร ยอนโคกสูง
20. นางสาวนิภารัตน โคตะนนท
21. นางสาวพิจิตรา เปยธัญญา
22. นางสาวทิพยมนต ใยเกษ
23. นายพัลลภ ตัง้ ตระกูลทรัพย
24. นายพีรยุทธ นิลชื่น
25. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย สโรช แกวมณี
26. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คงมั่น
27. นางสาววัชราภรณ ศรีพลนอย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

9.3 สาขาประมง
1. คณบดีคณะประมง
2. ศาสตราจารยอุทัยรัตน ณ นคร
3. ศาสตราจารยสุภาวดี พุมพวง
4. ศาสตราจารยเชษฐพงษ เมฆสัมพันธ
5. รองศาสตราจารยวันชัย วรวัฒนเมธีกุล
6. หัวหนาศูนยบริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ
7. รองศาสตราจารยอรพินท จินตสถาพร
8. รองศาสตราจารยวราห เทพาหุดี
9. ผูชวยศาสตราจารยเมธี แกวเนิน
10. ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ ไตรศักดิ์

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา มุสิกสินธร
ผูชวยศาสตราจารยประพันธศักดิ์ ศีรษะภูมิ
ผูชวยศาสตราจารยสาทิต ฉัตรชัยพันธ
ผูชวยศาสตราจารยกังสดาลย บุญปราบ
ผูชวยศาสตราจารยอนุกรณ บุตรสันติ์
ผูชวยศาสตราจารยสุชาย วรชนะนันท
ผูชวยศาสตราจารยธีระพงศ ดวงดี
ผูชวยศาสตราจารยธนัสพงษ โภควนิช
นายถิรวัฒน รายรัตน
นายวชิระ ใจงาม
นางสาวกาญจนา ทองเครือ
นางสาวสุมิตตรา สุพรรณนอก

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

9.4 สาขาสัตวแพทยศาสตร
1. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
2. รองคณบดีฝายวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย กัญจน แกวมงคล
4. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย อลงกต บุญสูงเนิน
5. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย เกรียงไกร วิฑูรเสถียร
6. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข
7. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ปจฉิมา สิทธิสาร
8. สัตวแพทยหญิง ปริญทิพย วงศไทย
9. นางสาวญาดา หาญปญญาพิชิต
10. นางสาววริศรา มารยาท
11. วาที่รอยตรีหญิง จรัสพิมพ ทรงประเสริฐ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

9.5 สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร
1. คณบดีคณะเกษตร
2. หัวหนาภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
3. รองศาสตราจารยสาวิตรี รังสิภัทร
4. รองศาสตราจารยจำนงรักษ อุดมเศรษฐ
5. รองศาสตราจารยพัฒนา สุขประเสริฐ
6. รองศาสตราจารยทัศนีย ลิ้มสุวรรณ
7. รองศาสตราจารยสิริพันธุ จุลกรังคะ
8. ผูชวยศาสตราจารยอัญชนีย อุทัยพัฒนาชีพ
9. ผูชวยศาสตราจารยขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ
10. นางสาวศรันยา เผือกผอง
11. ผูชวยศาสตราจารยศิริพร เรียบรอย คิม
12. ผูชวยศาสตราจารยนองนุช ศิริวงศ
13. นางสาวนริศรา อินทะสิริ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
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14.
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.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

รองศาสตราจารยพิชัย ทองดีเลิศ
รองศาสตราจารยสุธีลักษณ ไกรสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยพนามาศ ตรีวรรณกุล
ผูชวยศาสตราจารยสุพัตรา ศรีสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยธานินทร คงศิลา
ผูชวยศาสตราจารยพัชราวดี ศรีบุญเรือง
ผูชวยศาสตราจารยปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยสุจิตตา เรืองรัศมี
ผูชวยศาสตราจารยอำพร แจมผล
ผูชวยศาสตราจารยกานตสุดา วันจันทึก
ผูชวยศาสตราจารยทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร
ผูชวยศาสตราจารยรุงทิพย ลุยเลา
ผูชวยศาสตราจารยชุติมา ชวลิตมณเฑียร
ผูชวยศาสตราจารยวัลภา แตมทอง
ผูชวยศาสตราจารยพีรานุช เลิศวัฒนารักษ
ผูชวยศาสตราจารยศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผูชวยศาสตราจารยทิพวรรณ ดวงปญญา
ผูชวยศาสตราจารยฤทัย เรืองธรรมสิงห
ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี พังงา
นางสาวชลาธร จูเจริญ
นางสาวเมตตา เรงขวนขวาย
นางปพิชญา จินตพิทักษสกุล
นายปรีดา สามงามยา
นางทิพากร มวงถึก
นางกรกฎ แพทยหลักฟา
นายวิภูษณะ ศุภนคร
นางสาววสพร นิชรัตน
นางสุขกมล ปญญาจันทร
นางศรัญญา ศรีโยธิน
นางสาวทิวาพร มณีรัตนศุภร
นางภิญญาพัชญ โทนหงสษา
นางสาวจุฬาลักษณ บุตรฟองดา
นายศตพล ศิริบำรุงชาติ
นายเสถียร แสงแถวทิม
นางสาวมณินทร เดชแหว
นางสาวกรรณิกา พุมสาหราย
นายภคิษฐคมณ แสงตรีเพชรกลา
นางสาวสวรรญา แยมวันเพ็ง
นายสหภาพ ศรีโท
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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10. กรรมการหมวดวิชาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
10.1 สาขาวิทยาศาสตร
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
2. รองศาสตราจารยอรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
3. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย เงินมีศรี
4. รองศาสตราจารยอิงอร กิมกง
5. รองศาสตราจารยสุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
6. รองศาสตราจารยปยะดา จันทวงศ
7. รองศาสตราจารยศิริกาญจนา ทองมี
8. ผูชวยศาสตราจารยณัฐสมน เพชรแสง
9. ผูชวยศาสตราจารยพันทิพย โตแกว
10. ผูชวยศาสตราจารยธันวาวรรณ ดวงทองอยู
11. ผูชวยศาสตราจารยโชติกา หยกทองวัฒนา
12. ผูชวยศาสตราจารยฤทธี มีสตั ย
13. ผูชวยศาสตราจารยลัดดา แตงวัฒนานุกูล
14. ผูชวยศาสตราจารยมีนา เลา
15. ผูชวยศาสตราจารยวชิรญาณ ธงอาสา
16. ผูชวยศาสตราจารยพงศเทพ ประจงทัศน
17. นางสาวสุนทรี คุมไพโรจน
18. นายรัฐพันธ ตรงวิวัฒน
19. นางสาวพรทิพย บุญมหามงคล
20. นายสาธิต ประเสริฐมานะกิจ
21. นายวรพงศ สิงหชาติ

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

10.2 สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
1. ศาสตราจารยวันชัย ยอดสุดใจ
2. รองศาสตราจารยนวลวรรณ ทวยเจริญ
3. ศาสตราจารยเมตตา เจริญพานิช
4. ศาสตราจารยนุชนารถ ศรีวงศิตานนท
5. รองศาสตราจารยวีรชัย ชัยวรพฤกษ
6. รองศาสตราจารยกฤษณะ ไวยมัย
7. รองศาสตราจารยวรดร วัฒนพานิช
8. รองศาสตราจารยอภินิติ โชติสังกาศ
9. รองศาสตราจารยอรทัย จงประทีป
10. รองศาสตราจารยพงศศักดิ์ หนูพันธ
11. รองศาสตราจารยจันทรศิริ สิงหเถื่อน
12. ผูชวยศาสตราจารยจิตรทัศน ฝกเจริญผล
13. นายพสิษฐ สืบสุวงศ
14. นางสาวสุทัตตา พาหุมันโต
15. นางสาวขวัญกมล บุญโปรง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

9
16. นางดารณี ยงยืน
17. นางสาวพัชรียา บุบผาชาติ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

10.3 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
1. ผูชวยศาสตราจารยอุลัยวรรณ วิทยเกียรติ
2. รองศาสตราจารยรังรอง ยกสาน
3. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา วัชราภรณ
4. รองศาสตราจารยกิติญา วงษคำจันทร โอราน
5. รองศาสตราจารยเสาวณีย เลิศวรสิริกุล
6. รองศาสตราจารยปรารถนา ปรารถนาดี
7. รองศาสตราจารยสุดสาย ตรีวานิช
8. ผูชวยศาสตราจารยทานตะวัน พิรักษ
9. ผูชวยศาสตราจารยสุวิมล เจริญสิทธิ์
10. นางสาวณัฐทินี บำบัดสรรพโรค
11. นางสาวพรรณภัทร พรหมเพ็ญ
12. นายนันธวุฒิ ลีอมรสิริ
13. นายนิพัฒน ลิม้ สงวน
14. นายประมวล ทรายทอง
15. นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย
16. นางสาวอุดมลักษณ สุขอัตตะ
17. รองศาสตราจารยประกิต สุขใย
18. นางดวงสมร นามกระโทก
19. นางสาวอัญชนา ชมภูแกว

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

10.4 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ผูชวยศาสตราจารยกอบศักดิ์ วันธงไชย
2. ผูชวยศาสตราจารยสุรัตน บัวเลิศ
3. ผูชวยศาสตราจารยสาพิศ ดิลกสัมพันธ
4. นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
5. รองศาสตราจารยฐิติมา รุงรัตนาอุบล
6. รองศาสตราจารยวัฒนชัย ตาเสน
7. ผูชวยศาสตราจารยธนิศร ปทมพิฑูร
8. ผูชวยศาสตราจารยนิตยา เมี้ยนมิตร
9. ผูชวยศาสตราจารยนฤมล แกวจำปา
10. ผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
11. ผูชวยศาสตราจารยพรเทพ เหมือนพงษ
12. ผูชวยศาสตราจารยภาสิณี วรชนะนันท
13. ผูชวยศาสตราจารยวาทินี สวนผกา
14. ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ
15. ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค ผิวนิล

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

นางสาวแอน กำภู ณ อยุธยา
นายกฤษฎาพันธุ ผลากิจ
นายปวีร คลองเวสสะ
นายวรงค สุขเสวต
นายสุธี จรรยาสุทธิวงศ
นางสาวมณีกาญจน อยูเอี่ยม
นายปยวัตน ดิลกสัมพันธ
นายขรรคชัย ประสานัย
นางสาวละอองดาว เถาวพิมาย
นางวราภรณ ลำใย
นางสาวจินตลา กลิ่นหวล
นางสาวศิรภัสสร ชมเชย

11. กรรมการหมวดวิชาการมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศึกษาศาสตร
11.1 สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
2. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
3. ผูชวยศาสตราจารยธนาภรณ อธิปญญากุล
4. ผูชวยศาสตราจารยพลวัฒน เลิศกุลวัฒน
5. รองศาสตราจารยดุษณี เกศวยุธ
6. รองศาสตราจารยวุฒิไกร งามศิริจิตต
7. ผูชวยศาสตราจารยรวิสสาข สุชาโต
8. ผูชวยศาสตราจารยอารียา โอบิเดียกวู
9. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
10. ผูชวยศาสตราจารยวรัญพงศ บุญศิริธรรมชัย
11. ผูชวยศาสตราจารยธงชัย ศรีวรรธนะ
12. นายพัฒน พิสษิ ฐเกษม
13. นางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล
14. นางสาวณัฏฐณิชา ฉายรัศมี
15. นางสาวยุวลักษณ เศรษฐบญ
ุ สราง
16. นายพรชัย ศุภวิทิตพัฒนา
17. นางสาวลลิตา จันทรวงศไพศาล หงุยตระกูล
18. นางสาวจุมทิพย เสนียรัตนประยูร
19. นางสาวกรรณิกา มิตรปลอง
20. นายภคพงศ พวงศรี
21. นางสาวภีรตา รัตนสิงหกุล
22. นางสาวรัตติยา สาระโท
23. นางขวัญเมือง สุจริต
24. นางเบญจมาศ แยมพลอย
25. นางสาวรุจาภา แวนแกว

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

นางสาวสมพิศ ทิมเทศ
นางสาวจินตนา บุญสุวรรณ
นางสาววรรณนิภา ชาวนา
นายสมชาย ตามบุญ
นายสัญชัย ทองขาว
นางสาวสุวรีย ทรงธรรม
นางสาววรรณพร ฉัตรทอง
นายสุทธิศักดิ์ อินทรพงษ
นางสาวธิติพนั ธ ละอองเทพ
นางสาวพรสุดา แตงจาด
นายปติศักดิ์ อุปสุข
นางสาวรัชนี งามดี
นางสาวณัฐวดี รูปสงค
นางสาวปรารถนา ประสงคสนิ
นายฉัตรชัย พวงพลับ
นายทองปาน ขันตีกรม
นางสาวอรการณ วีระชยาภรณ

11.2 สาขาศึกษาศาสตร
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
2. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
3. รองคณบดีฝายวิชาการ
4. ผูชวยศาสตราจารยพิกุล เอกวรางกูร
5. นายธีรศักดิ์ สรอยคีรี
6. รองศาสตราจารยวรรณดี สุทธินรากร
7. รองศาสตราจารยชาตรี ฝายคำตา
8. รองศาสตราจารยจิตตินันท บุญสถิรกุล
9. รองศาสตราจารยศศิเทพ ปตพิ รเทพิน
10. รองศาสตราจารยพงศประพันธ พงษโสภณ
11. รองศาสตราจารยจีระวรรณ เกษสิงห
12. รองศาสตราจารยสูติเทพ ศิรพิ ิพัฒนกุล
13. รองศาสตราจารยกรกฎา นักคิ้ม
14. รองศาสตราจายอังคณา ขันตรีจิตรานนท
15. รองศาสตราจารยวรัทยา ธรรมกิตติภพ
16. รองศาสตราจารยภัทรวรรธน จีรพัฒนธนธร
17. รองศาสตราจารยอรพรรณ บุตรกตัญู
18. ผูชวยศาสตราจารยชนิศวรา เลิศอมรพงษ
19. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี ลัภนโชคดี
20. ผูชวยศาสตราจารยฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์
21. ผูชวยศาสตราจารยวัตสาตรี ดิถียนต

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ อุทยานิก
ผูชวยศาสตราจารยณัฐิกา เพ็งลี
ผูชวยศาสตราจารยภูเบศร นภัทรพิทยาธร
ผูชวยศาสตราจารยชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย
ผูชวยศาสตราจารยทรงชัย อักษรคิด
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิกร สุมาลี
ผูชวยศาสตราจารยสุรเดช ศรีทา
นางสาวภัทรา วยาจุต
นางสาวธนนันท ธนารัชตะภูมิ
นางสาวสรียา โชติธรรม
นางสาวอุษณี ลลิตผสาน
นายวีรภัทร สุขศิริ
นางสาวฐาปณีย แสงสวาง
นางสาวสุวรรณา ปรมาพจน
นายณรงคศักดิ์ หวังรัตนปราณี
นายธีระภัณฑ ศิริสุวรรณ
นายฐิติพงศ ศุภวัฒนภิญโญ
นางสาวธันยพร อินทรอุทก
นางสาวปยพร แกวภิรมย

11.3 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. คณบดีคณะสังคมศาสตร
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมขวัญ สิงหวี
4. รองศาสตราจารยนัทธนัย ประสานนาม
5. ผูชวยศาสตราจารยจตุวิทย แกวสุวรรณ
6. รองศาสตราจารยกังสดาล เชาววัฒนกุล
7. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวีณ บุนนาค
8. ผูชวยศาสตราจารยไพลิน กิตติเสรีชัย
9. ผูชวยศาสตราจารยเปรมฤดี เพ็ชรกูล
10. ผูชวยศาสตราจารยปาณิภา สุขสม
11. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์ ไมโภคทรัพย
12. ผูชวยศาสตราจารยกิตตินาถ เรขาลิลิต
13. นางสาวเกวลิน ศีลพิพัฒน
14. นางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ
15. นางสาวอภิชา ชุติพงศพิสิฏฐ
16. นางสาวพรทิพย ลิม้ ฬหะพันธ
17. นางสาวมนัธญา นิลพันธ
18. นางสาวพรพรรณ เหมะพันธุ
19. นางสาวพรรณรัตน ดิษฐเจริญ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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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.
50.
51.
52.

นางสาวธีรพร ชื่นพี
นายชัยรัตน วงศกิจรุงเรือง
นายวรพจน สืบประเสริฐกุล
นางสาวสุชาดา สกลกิจรุงเรือง
นางสาวปรีหปราง ถนอมศักดิ์ชัย
นายเอกลักษณ ไชยภูมี
นางสาวนิภาพร อินคะเณย
นางสาวอำไพพงษ ทวีธัญลักษณ
นางสาวปยะรัตน คลายแยม
นางสาวอมรรัตน หวังแกว
นางสาวสาวิตรี ศรีประพัติ
นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ
นายภานุพงศ ปยาพันธ
นายสุรพันธ แสนเลิศ
นางสาวนันทิยา อาภานันท
นายธวัชพงศ หาเรือนโภค
นางสาวนภัสสร รักวรนิต
นางสาวอัญชนา ตอมแสง
นางสาวเกวริน ยุทธโกศา
นายวรรณโชค เทียนคำ
วาที่รอยตรี เกษม พุฒซอน
นายชิษณุพงศ ตันบัวคลี่
นางสาวจริยา สุพรรณ
นางสาวดารารัตน ซิม้ พัฒนวงษ
นางสาวนันทนุช อุดมละมุล
นางสาวผาณิตา ชัยดิเรก
นางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางสาวสายทิพย เหลาทองมีสกุล
นางสาวพิทชญา สารภิรมย
นางสาววิศนี พวงประเสริฐ
นางสาวแกวตา ตอมแสง
นางสาวรสิตา กลางประพันธ
นางสาวศรีวรรณ บุญประเสริฐ

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
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ จัดการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ กำหนดหนาที่
รับผิดชอบและแนวทางการคัดเลือกผลงานที่นำมาเสนอ ประสานงานกับคณะกรรมการหมวดวิชาการ และรับนโยบาย
จากคณะกรรมการอำนวยการ มาปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงค
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คณะกรรมการฝายบริการจัดการประชุมทางวิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค
ผูอำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมและฝกอบรม
รองผูอำนวยการฝายบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7. ประธานฝายเลขานุการ
(นางอัจฉราวรรณ คลองชาง)
8. ประธานฝายสารสนเทศ
(ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร)
9. ประธานฝายสถานที่
(ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร)
10. ประธานฝายประชาสัมพันธ
(นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ)
11. ประธานฝายโสตทัศนูปกรณ
(นายวีระพันธ สังขมาลย)
12. ประธานฝายจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย
(นายตั๋น นิลมาติ)
13. ประธานฝายผลิตสื่อวิชาการ
(รักษาการแทนรองผูอำนวยการฝายเผยแพรงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
14. ประธานฝายการเงิน
(นางสมพิศ ชยันโต)
15. รองประธานฝายการเงิน
(นางนวรัตน สุวรรณเลิศ)
16. ประธานฝายประเมินผล
(รองผูอำนวยการฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
17. ประธานฝายพิธีการ
(นางสาวพิชชาอรฐ สิริชีวเกษร)
18. รองศาสตราจารยเมธิณี วงศวานิช รัมภกาภรณ
19. นายปฏิภักดิ์ ปญญาพูนตระกูล
20. นางสาวชนิกานต ศักดาพิทักษ
21. นายอนุชิต วรปญญา
22. นายพลากร คำแกว
23. นายชโนดม ชูมก
24. นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ
25. นางสาวสุภิดา เชากระจาง

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการรวม
ประธานกรรมการรวม
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ ประสานงาน ดำเนินการ และอำนวยความสะดวกการจัดประชุม
ทางวิชาการ ครั้งที่ 60 เพื่อใหการดำเนินงานสำเร็จลุลวงและเปนไปดวยความเรียบรอย โดยประธานแตละฝายนั้น
สามารถพิจารณาคัดเลือก และแตงตั้งกรรมการภายในฝายไดเอง หากตองการจัดทำเปนคำสั่งเพิ่มเติม ใหแตงตั้ง
โดยสวนงานในสังกัด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปโดยมีวาระ 1 ป
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นายจงรัก วัชรินทรรัตน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานฝายผลิตสื่อวิชาการ การจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่ อ ให ก ารจั ด การประชุ ม ทางวิ ช าการ ครั้ งที่ 60 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ดำเนิ น ไป
ดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงใหแตงตั้ง
คณะทำงานฝายผลิตสื่อวิชาการ ดังรายนามตอไปนี้
1. ผูรักษาการแทนรองผูอำนวยการฝายเผยแพรงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒. ผูชวยศาสตราจารยศรัณยธร ศศิธนากรแกว
๓. ผูชวยศาสตราจารยกิตตินาถ เรขาลิลิต
๔. นางสาวทักษยา วัชรสารทรัพย
๕. นายภานนท คุมสุภา
๖. นายศุภพงศ ตันเงิน
๗. นางสาวทิสยา ทิศเสถียร
๘. นางสาวรติกร สมิตไมตรี
๙. นางสาววนิดา รัตตมณี
๑๐. นายวิทวัส ยุทธโกศา
๑1. นายวิโรตม เอี๊ยะตะกูล
๑2. นายสิงหอำพล จันทรวิเศษ
13. นางสาวมณฑา ปานทิม
๑๔. นางสาวพิชชาอรฐ สิริชวี เกษร
๑๕. นางสาวกัญญารัตน สุวรรณทีป
๑๖. นางสาวพัชราภา รัตนวิญูภิรมย

ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ
คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ
คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ

โดยใหคณะทำงานชุดนี้ มีหนาที่ ดำเนินการผลิตสื่อวิชาการ อาทิ สื่อประชาสัมพันธงานประชุมวิชาการ
สื่อขอกำหนดตางๆ จัดทำกำหนดการ หนังสือสูจิบัตร หนังสือรวบรวมบทคัดยอ (Book of Abstracts) หนังสือตีพิมพ
ผลงานวิจัยเรื่องเต็ม (E-Proceedings) การประสานงานตีพิมพในวารสารวิชาการ รวมไปถึงการผลิตสื่อมัลติมีเดียและ
การถ ายทอดสดงานประชุ ม โดยประสานงานกั บฝ ายวิ ชาการและฝ ายต างๆ ให ดำเนิ นงานไปด วยความเรี ยบร อย
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผูชวยศาสตราจารยวราภา มหากาญจนกุล)
ผอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปรัชญา

่ ป
่ ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพั ฒนาความรู้
เป็นสถาบันทีม
ี ณิธานมุง
่ มัน
ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมป
ิ ญ
ั ญาทีเ่ พี ยบพร้อมด้วย
วิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผูช
้ น
ี้ าํ ทิศทางสืบทอด
่ี ข
เจตนารมณ์ทด
ี องสังคมเพื่ อความคงอยู่ ความเจริญ
และความเป็นอารยะของชาติ
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Prachachuen Research Network

จัดโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจย
ั และนวัตกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล้อม
กระทรวงดิจท
ิ ล
ั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจย
ั และนวัตกรรม
สํานักงานการวิจย
ั แห่งชาติ
เครือข่ายวิจย
ั ประชาชืน
่

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kuannualconf@gmail.com
http://annualconference.ku.ac.th
http://www.rdi.ku.ac.th

