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คําแนะนําสําหรับผู้เขียน 

1. หลักเกณฑ์ท่ัวไป 

1.1 คํานํา 
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นวารสารวิชาการที่จัดพิมพ์โดยสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยท้ังท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเกษตรและระบบชีวภาพ ใน
รูปของบทความวิจัย บทวิจัยย่อ และบทความปริทัศน์ เนื้อหาของบทความที่เผยแพร่ในวารสารสะท้อนถึงขอบเขตท่ีกว้างขวางของ
ศาสตร์วิศวกรรมเกษตร ซ่ึงบูรณาการวิศวกรรมศาสตร์หลากหลายสาขามาประยุกต์เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและระบบชีวภาพ 
อาทิ เคร่ืองจักรกลเกษตร วิศวกรรมดินและน้ํา เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว วิศวกรรมอาหาร โครงสร้างอาคารเกษตร การจัดการระบบ
เกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร เป็นต้น เนื้อหาของบทความอาจเป็นการรายงานผลการทดลองของเรื่องท่ีศึกษาท่ีให้
องค์ความรู้ใหม่ การวิเคราะห์ทางทฤษฎี การออกแบบและประดิษฐ์นวัตกรรม หรือการนําเสนอเทคนิควิธีการทดลองใหม่ 

ข้อความและทบความในวารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นบทความเป็นแนวคิดข้อค้นพบของผู้เขียนและจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากบทความและงานวิจัยนั้นๆ ไม่ใช่ความรับผิดชอบของคณะผู้จัดทําและสมาคม
วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 

1.2 ขอบข่ายวารสาร 
1) ต้นกําลังและเคร่ืองจักรกลเกษตร 
 เคร่ืองยนต์และกําลัง 
 การออกแบบและทดสอบเคร่ืองจักรกลเกษตร 
 กระบวนการผลิตเคร่ืองจักรกลเกษตร 
 เทคนิคปฏิบัติและการใช้เคร่ืองจักรกลเกษตร 
2) วิศวกรรมดินและน้ํา 
 การอัดแน่น การชะล้าง และการปรับปรุงดิน 
 พ้ืนท่ีแห้งแล้ง และการเก็บกักน้ํา 
 อุทกวิทยาและการจัดการน้ํา 
 ชลศาสตร์และระบบชลประทาน 
 การให้น้ําพืชระดับไร่นา 
3) กระบวนการหลังเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมอาหาร 
 กระบวนการหลังเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา 
 การบรรจุ 
 เทคนิคแบบไม่ทําลาย 
 กระบวนการและเครื่องจักรกลอาหาร 
 วิศวกรรมชีวภาพ 
4) โครงสร้างอาคารเกษตร 
 การออกแบบอาคารเกษตร 
 ไซโล โรงเรือน และโรงงานผลิตพืช 
 การวางผังฟาร์มการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 
5) ระบบเกษตร 
 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานผลิตผลและสินค้าเกษตร 
 ระบบตรวจสอบย้อนกลับและความปลอดภัยอาหาร 
 การจัดการระบบเกษตร และการจําลองสถานการณ์ 

 อุตสาหกรรมเกษตร 
6) คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การเกษตรแม่นยํา การตรวจวัดระยะไกล ระบบภูมิสารสนเทศ 

ระบบผู้เชี่ยวชาญ 
 เซ็นเซอร์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ 
 ชีวสารสนเทศ 
 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
7) พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 พลังงานทดแทน ชีวมวลและพลังงานชีวมวล 
 การจัดการพลังงาน 
 การจัดการของเสียการเกษตรรีไซเคิลและเทคโนโลยี 

ไร้ของเสีย 
 วิศวกรรมระบบนิเวศน์เกษตร 



 

 

1.3 ประเภทบทความ 
 บทความท่ีเผยแพร่ในวารสารมี 3 ประเภทคือ 
 บทความวิจัย (research paper) คือ รายงานผลการศึกษาทดลองท่ีทําให้ได้มาซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ ท่ีได้

ดําเนินการจนสําเร็จและมีการเรียบเรียงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย 
 บทวิจัยย่อ (research note) คือ รายงานผลการศึกษาทดลองเฉพาะในบางประเด็นท่ีผู้วิจัยค้นพบ แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์  
 บทความปริทัศน์ (review paper) คือ รายงานท่ีได้จากการรวบรวม ทบทวน และสังเคราะห์งานวิจัยท่ีผ่านมาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

โดยสอดแทรกทัศนคติ ประสบการณ์ หรือความคิดเห็นของผู้เขียนท่ีมีต่อเร่ืองนั้นๆ 

1.4 ความยาวบทความ 
 บทความวิจัย ความยาวไม่ควรเกิน 10 หน้าเรียงพิมพ์ 
 บทวิจัยย่อ  ความยาวไม่ควรเกิน 5 หน้าเรียงพิมพ์ 
 บทความปริทัศน์ ความยาวไม่ควรเกิน 10 หน้าเรียงพิมพ์ 

1.5 ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 
 ผู้เขียนบทความท่ีผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารฯ จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ในอัตราหน้าละ 300 บาท  

โดยกองบรรณาธิการจะแจ้งรายละเอียดวิธีการชําระค่าธรรมเนียมให้ทราบเมื่อบทความได้รับการยอมรับต้นฉบับให้ตีพิมพ์ในวารสารฯ 

1.6 กระบวนการประเมินบทความ 
 ต้นฉบับบทความทุกประเภทจะถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า 2 ท่าน กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการประเมินของ

ผู้ทรงคุณวุฒิไปยังผู้รับผิดชอบบทความ (corresponding author) ตามข้อมูลการติดต่อในต้นฉบับ ผู้เขียนบทความต้องปรับปรุงแก้ไข
ต้นฉบับตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมท้ังตอบข้อซักถามของผู้ทรงคุณวุฒิให้ชัดเจน แล้วส่งเอกสารท้ังหมดกลับมายัง 
กองบรรณาธิการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กองบรรณาธิการจะพิจารณาตัดสินยอมรับต้นฉบับให้ตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยใช้ผลการ
ประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเกณฑ์ ท้ังนี้คําตัดสินของกองบรรณาธิการถือเป็นอันสิ้นสุด 

2. รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับ* 
*กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิไม่รับพิจารณาต้นฉบับบทความจนกว่าต้นฉบับนั้นๆ จะมีการจัดเรียงหน้าตามรายละเอียดท่ีแจ้งไว้

ในเอกสารนี้ 

2.1 แบบฟอร์มต้นฉบับ (template) 
 ผู้เขียนควรทําความเข้าใจแบบฟอร์มต้นฉบับ (template) และตัวอย่างต้นฉบับ (manuscript example) ท่ีกองบรรณาธิการ

จัดทําไว้อย่างละเอียด ลักษณะ (styles) ของเนื้อหาทุกส่วนของแบบฟอร์มต้นฉบับได้ถูกปรับต้ังให้เป็นไปตามข้อกําหนดการจัดเรียง
หน้าในเอกสารฉบับนี้แล้ว ผู้เขียนควรจัดเตรียมต้นฉบับโดยใช้แบบฟอร์มต้นฉบับและกําหนดลักษณะ ให้กับทุกส่วนในต้นฉบับให้
สอดคล้องกับแบบฟอร์มต้นฉบับ แบบฟอร์มต้นฉบับและตัวอย่างต้นฉบับสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สมาคมฯ (www.tsae.asia) 

2.2 การจัดหน้าและแบบอักษร 
 ต้นฉบับใช้กระดาษขนาด A4 ต้ังขอบกระดาษแบบ Mirror margins (ระยะขอบเพ่ือการเย็บเล่มหนังสือ) ต้ังระยะขอบบนและ 

ขอบล่างอย่างละ 2.0 cm, ขอบนอก 1.5 cm และขอบใน 2.5 cm การพิมพ์ใช้อักษรแบบ TH SarabunPSK ตลอดท้ังต้นฉบับ 

2.3 การระบุประเภทบทความ 
 ผู้เขียนจะต้องระบุประเภทของบทความท่ีมุมบนขวาในหน้าแรกของบทความว่าเป็นบทความวิจัย บทวิจัยย่อ หรือบทความ

ปริทัศน์ (ดูแบบฟอร์มต้นฉบับ) 

2.4 หัวเร่ือง 
 ส่วนหัวเรื่องจะมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 
 ชื่อบทความ ใช้อักษรขนาด 16 pt ตัวหนา จัดกระจายแบบไทย (Thai distributed) ชื่อบทความควรสั้นกระชับ ได้ใจความ  

และมีความจําเพาะเจาะจงกับเนื้อหาของงาน 



 

 

 ชื่อ นามสกุล ผู้เขียน ใช้อักษรขนาด 14 pt ตัวหนา จัดกระจายแบบไทย ไม่ใช้คํานําหน้าชื่อ ระหว่างชื่อผู้เขียนแต่ละคนให้ใช้
เคร่ืองหมายจุลภาคคั่น หลังชื่อผู้เขียนให้แสดงกํากับต้นสังกัดด้วยตัวเลขแบบอักษรยก (superscript) และให้กํากับผู้รับผิดชอบ
บทความด้วยเครื่องหมายดอกจัน กองบรรณาธิการจะถือว่าผู้เขียนทุกคนท่ีมีชื่อปรากฏในต้นฉบับได้รับทราบและเห็นพ้องกับเนื้อหา
ในต้นฉบับนั้น 

 ต้นสังกัดและที่อยู่ ใช้อักษรขนาด 12 pt ตัวธรรมดา จัดกระจายแบบไทย กํากับแสดงต้นสังกัดด้วยตัวเลขแบบอักษรยก  
แล้วตามด้วยชื่อต้นสังกัดและท่ีอยู่ (จังหวัดและรหัสไปรษณีย์) 

 ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล์ ของผู้รับผิดชอบบทความ 

2.5 บทคัดย่อ 
 บทความภาษาไทยจะต้องมีบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้ลําดับบทคัดย่อภาษาไทยมาก่อนภาษาอังกฤษ การ

พิมพ์บทคัดย่อจะจัดเป็น 1 คอลัมน์ จัดกระจายแบบไทย ใช้อักษรขนาด 14 pt บรรทัดแรกให้ย่อหน้า (indentation) 1.0 cm 
บทคัดย่อควรสั้นกระชับ (ไม่ควรเกนิ 250 คํา) เนื้อความครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ วิธีการ ผล การค้นพบท่ีสําคัญ และสรุป 

2.6 คําสําคัญ 
 ท้ายบทคัดย่อให้ระบุคําสําคัญ 3-5 คํา ใช้อักษรขนาด 14 pt คําสําคัญท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้เคร่ืองหมายจุลภาคคั่น

ระหว่างคํา สําหรับภาษาอังกฤษใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่กับอักษรตัวแรกของทุกคํา 

2.7 เนื้อความ 
 ส่วนเนื้อความใช้การจัดหน้าเป็น 2 คอลัมน์ ความกว้างของแต่ละคอลัมน์ 8.25 cm ระยะระหว่างคอลัมน์ 0.5 cm จัดกระจาย

แบบไทย หัวเร่ืองย่อยให้ใช้หมายเลขกํากับ และพิมพ์ตัวหนา เช่น “1 บทนํา” (ตามด้วย 1.1 พิมพ์ตัวเอียง, 1.1.1 พิมพ์ตัวหนาและ
เอียง, ...) และจัดกระจายแบบไทย บรรทัดแรกของทุกย่อหน้าให้ย่อหน้า 0.5 cm และให้ใช้อักษรขนาด 14 pt ตลอดท้ังเนื้อความ 
ยกเว้นรายการเอกสารอ้างอิง ในรายการเอกสารอ้างอิง ให้ย่อหน้า 0.5 cm แบบ Hanging 

เนื้อความควรประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 บทนํา (introduction) ควรมีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องตรงประเด็น กล่าวถึงท่ีมาของปัญหาและความสําคัญของผลงานท่ี

ผู้เขียนต้องการนําเสนอ ตอนท้ายบทนําควรระบุวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานอย่างชัดเจน 
 อุปกรณ์และวิธีการ (materials and methods) การเขียนส่วนอุปกรณ์และวิธีการให้บรรยายร้อยเรียงกันไป ไม่เขียนในลักษณะ 

นํารายการอุปกรณ์มาเรียงลําดับ (list) ควรอธิบายอย่างเป็นข้ันตอนและมีรายละเอียดเพียงพอให้ผู้อ่านท่ีสนใจสามารถทําการทดลอง
ซํ้าได้ วิธีการท่ีเป็นท่ีทราบดีในสาขาวิชานั้น หรือเป็นมาตรฐาน หรือถูกเผยแพร่โดยผู้อ่ืนมาก่อน ควรใช้การอ้างอิงโดยไม่ต้องอธิบาย
รายละเอียดซํ้า การกล่าวถึงชื่อทางการค้าของอุปกรณ์เพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์สามารถทําได้ แต่ท้ังนี้ต้องไม่มีนัย
ท่ีแสดงถึงการรับรองหรือสนับสนุนผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง 

 ผลและวิจารณ์ (results and discussion) ผลท่ีนําเสนอควรเป็นข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์ ไม่ใช่ข้อมูลดิบ โดยนําเสนอเป็น
ลําดับสอดคล้องกับท่ีอธิบายไว้ในส่วนอุปกรณ์และวิธีการ ควรมีการแปลและวิจารณ์ผลอย่างมีหลักการและมีข้อมูลสนับสนุนชัดเจน 
อาจมีการเปรียบเทียบผลกับงานวิจัยในทํานองเดียวกันท่ีเผยแพร่มาก่อน รวมทั้งอาจให้ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
ท่ีเกี่ยวข้องกันในอนาคต 

 สรุป (conclusions) เป็นการลงความเห็นหรือสรุปการค้นพบท่ีสําคัญท่ีได้จากงานวิจัย ควรสั้นกระชับ และไม่อธิบายซํ้าซ้อนกับ
เนื้อความในส่วนก่อนหน้า 

 กิตติกรรมประกาศ (acknowledgement) เป็นส่วนท่ีผู้เขียนแสดงคําขอบคุณแก่บุคคล หรือหน่วยงานท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
สนับสนุนการดําเนินงานวิจัย ท้ังนี้ ไม่จําเป็นต้องแสดงคําขอบคุณแก่ผู้ร่วมเขียนบทความซ่ึงมีชื่อปรากฏในส่วนหัวเร่ืองแล้ว  
ส่วนกิตติกรรมประกาศอาจมีหรือไม่มีก็ได้ 

 เอกสารอ้างอิง (references) การอ้างอิงใช้ระบบชื่อผู้แต่ง-ปีท่ีตีพิมพ์ (name-year system) ควรอ้างอิงเฉพาะแหล่งข้อมูลท่ีมีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของผู้เขียน เอกสารอ้างอิงท่ีใช้ต้องได้รับการยอมรับทางวิชาการ ไม่ควรอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีเข้าถึงได้ยาก เช่น 
รายงานผลการวิจัยท่ีเผยแพร่ในกลุ่มแคบๆ ข้อมูลท่ีไม่ถูกตีพิมพ์ หรือการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เอกสารอ้างอิงทุกชิ้นท่ีถูกอ้าง



 

 

ถึงในเนื้อความต้องปรากฏอยู่ในรายการเอกสารอ้างอิง และในทํานองเดียวกันเอกสารอ้างอิงทุกชิ้นท่ีปรากฏอยู่ในรายการ
เอกสารอ้างอิงต้องถูกอ้างถึงในเนื้อความ การอ้างถึงเอกสารอ้างอิงภาษาไทยในเนื้อความให้ใช้รูปแบบ “ชื่อผู้แต่ง (ปีท่ีตีพิมพ์)” เช่น 
“มงคล (2545) แสดงให้เห็นว่า ...” หรือ “ความเร็วการหมุนลูกมะพร้าวและความเร็วของมีดปอกมีผลต่อความเรียบของผิวลูก
มะพร้าว (บัณฑิต, 2550)” หรือ “อนุพันธ์ และศิวลักษณ์ (2555) พบว่า ...” แต่หากเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้รูปแบบ 
“นามสกุลผู้แต่ง (ปีท่ีตีพิมพ์)” เช่น “Mettam (1994) แสดงให้เห็นว่า ...” การอ้างถึงเอกสารอ้างอิงภาษาไทยซ่ึงมีผู้แต่งต้ังแต่ 3 คน
ข้ึนไปใช้คําว่า “และคณะ” หลังชื่อผู้แต่งคนแรก เช่น “สมชาติ และคณะ (2551)” สําหรับเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษให้ใช้คําว่า  
“et al.” เช่น “Perez-Mendoza et al. (1999)” การจัดเรียงรายการเอกสารอ้างอิง ให้จัดเรียงเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อน แล้ว
ตามด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ สําหรับเอกสารอ้างอิงภาษาไทย ให้จัดเรียงเอกสารอ้างอิงตามลําดับอักษรของชื่อผู้แต่ง ซ่ึงถ้าผู้
แต่งคนแรกเป็นคนเดียวกัน ให้เรียงลําดับตามอักษรของชื่อผู้แต่งคนถัดไป ถ้าชื่อผู้แต่งเหมือนกันท้ังหมดให้เรียงลําดับตามปีท่ีพิมพ์ 
ถ้าปีท่ีพิมพ์เป็นปีเดียวกันให้ระบุความแตกต่างด้วยอักษร “ก”, “ข”, “ค” ต่อท้ายปีท่ีตีพิมพ์ สําหรับเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ ให้
จัดเรียงเอกสารอ้างอิงตามลําดับอักษรของนามสกุลผู้แต่ง ซ่ึงถ้าผู้แต่งคนแรกเป็นคนเดียวกัน ให้เรียงลําดับตามอักษรของนามสกุล 
ผู้แต่งคนถัดไป หากผู้แต่งเป็นคนเดียวกันท้ังหมด ให้เรียงลําดับตามปีท่ีตีพิมพ์ ในกรณีท่ีผู้แต่งเป็นคนเดียวกันท้ังหมดและตีพิมพ์ในปี
เดียวกัน ให้ระบุความแตกต่างด้วยตัวอักษร “a”, “b”, “c” ต่อท้ายปีท่ีตีพิมพ์ ชื่อวารสารวิชาการที่นํามาอ้างอิงให้ใช้ชื่อเต็ม 

2.8 ตัวอย่างการพิมพ์รายการเอกสารอ้างอิง 
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2.9 หน่วย 
 ใช้ระบบหน่วย International Systems (SI) ให้ถือว่าหน่วยเป็นสัญลักษณ์ ดังนั้นแม้ในบทความจะมีเนื้อความเป็นภาษาไทย 

หน่วยท่ีใช้จะเป็นหน่วยภาษาอังกฤษเสมอ เช่น “มวล 15 kg” ไม่ใช้ “มวล 15 กิโลกรัม” หรือ “มวล 15 กก.” เป็นต้น ให้เขียนหน่วยท่ี
มีลักษณะเป็นเศษส่วนในรูปตัวเลขยกกําลัง เช่น “m s-1” ไม่ใช้ “m/s” เป็นต้น 

2.10 สมการ 
สมการท่ีไม่ซับซ้อนอาจพิมพ์แทรกระหว่างข้อความภายในบรรทัดได้ สมการท่ีมีความซับซ้อนให้พิมพ์แยกบรรทัดด้วย Equation 

editor ควรกําหนดหมายเลขให้กับทุกสมการตามลําดับการปรากฏในต้นฉบับของสมการ และควรอ้างถึงสมการในเนื้อความตาม
หมายเลขท่ีกําหนดไว้ ควรนิยามตัวแปรทุกตัวในสมการเม่ือถูกอ้างอิงถึงครั้งแรก ตัวแปรควรพิมพ์ด้วยตัวอักษรเอียง และใช้อักษรหรือ
สัญลักษณ์ท่ีเป็นท่ีนิยมในสาขานั้นๆ หากจําเป็นต้องมีการกําหนดสัญลักษณ์หรือตัวแปรข้ึนใหม่เป็นจํานวนมาก ควรทําตารางสัญลักษณ์
เฉพาะ (nomenclature) 

2.11 ภาพและตาราง 
ให้แทรกภาพและตารางลงในเน้ือความ โดยรายละเอียดของภาพจะต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อเรียงพิมพ์ ภาพถ่ายควรมี

ความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi ภาพท่ีเป็นกราฟจะต้องมีคําอธิบายแกน คําอธิบายสัญลักษณ์ในกราฟ พร้อมระบุหน่วยให้ชัดเจน 
เนื่องจากวารสารฯ จะถูกจัดพิมพ์แบบขาว-ดํา ดังนั้น ผู้เขียนควรคํานึงถึงการสูญเสียความชัดเจนของภาพสีเม่ือต้องจัดพิมพ์เป็นภาพ
ขาว-ดํา ตารางควรจัดรูปแบบให้เรียบร้อย เส้นตารางใช้เฉพาะเส้นแนวนอน ไม่ใช้เส้นแนวต้ัง 

ชื่อภาพและตาราง ตลอดจนข้อความทั้งหมดในภาพและตารางให้ใช้ภาษาอังกฤษ ให้เขียนชื่อภาพไว้ด้านใต้ภาพ โดยใช้รูปแบบ 
ดังตัวอย่างเช่น “Figure 1 Relationship between …” ส่วนชื่อตารางให้เขียนไว้ด้านบนตาราง โดยใช้รูปแบบดังตัวอย่างเช่น 
“Table 1 Results of …” ให้จัดขอบซ้ายขวาของชื่อภาพและตารางเป็นแบบจัดกระจายแบบไทย ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 
14 pt ชื่อภาพและตารางควรสื่อให้ผู้อ่านสามารถทําความเข้าใจสาระสําคัญของภาพหรือตารางนั้นๆ ได้ แม้ไม่อ่านเนื้อความ การ
กําหนดหมายเลขภาพและตารางให้เป็นไปตามลําดับการปรากฏในต้นฉบับ ให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงถึงภาพและตารางในเนื้อความ  
ดังตัวอย่างเช่น “... ดังผลการทดลองใน Figure 1” หรือ “Table 1 เป็นค่าเฉลี่ยของ ...” ควรแทรกภาพหรือตารางเมื่อจบย่อหน้าท่ีมี
การอ้างถึงภาพหรือตารางนั้นๆ ทันที 

2.12 หมายเลขบรรทัด (line number) 
เพ่ือความสะดวกในการประเมินบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กําหนดหมายเลขบรรทัดด้วยอักษร TH SarabunPSK ขนาด 8 pt 

เย้ืองจากข้อความ 1 mm นับทีละ 1 บรรทัด โดยกําหนดให้บรรทัดแรกของคอลัมน์ซ้ายเป็นบรรทัดหมายเลข 1 และเร่ิมนับลําดับเลข
ใหม่ในแต่ละหน้าตลอดท้ังต้นฉบับ 
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ระดับคลอโรฟิลล์ของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ในการทดสอบได้สุ่มเก็บตัวอย่างใบปาล์มน้ ามันเพื่อท าการวัดระดับคลอโรฟิลล์ และ
ถ่ายภาพด้วยกล้องสมาร์ทโฟนภายใต้สภาวะที่ควบคุมแสงแตกต่างกัน 2 ระดับ ชุดข้อมูลภาพถ่ายและค่าคลอโรฟิลล์ถูกแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่มด้วยการสุ่ม ประกอบด้วย 40 ตัวอย่าง เพื่อใช้สร้างแบบจ าลอง (Training Dataset) และอีก 10 ตัวอย่าง เพื่อใช้ทดสอบ
แบบจ าลอง (Test Dataset) การพัฒนาแบบจ าลองอาศัยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นตวัแปรพหุแบบเป็นข้ันตอน และได้แบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ แบบจ าลอง A ส าหรับชุดข้อมูลภาพถ่ายที่ระดับความสว่าง 1,280 ลักซ์ แบบจ าลอง B ส าหรับชุดข้อมูล
ภาพถ่ายที่ระดับความสว่าง 2,570 ลักซ์ และ แบบจ าลอง C ที่รวมชุดข้อมูลภาพถ่ายที่ระดับความสว่างทั้งสองระดับ จากผลการสร้าง
แบบจ าลอง พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Coefficient of Determination, Adj-R2) และรากที่สอง
ของความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (RMSE) เท่ากับ 0.656 และ 3.5, 0.630 และ 3.6, และ 0.646 และ 3.5 ส าหรับแบบจ าลอง A, 
B และ C ตามล าดับ การพิสูจน์แบบจ าลองด้วยชุดทดสอบพบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) และค่ารากที่สองของความ
คลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ยส าหรับการท านาย (RMSEP) เท่ากับ 0.718 และ 4.3, 0.679 และ 4.4, และ 0.691 และ 4.4 ส าหรับ
แบบจ าลอง A, B และ C ตามล าดับ ผลจากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเพื่อประเมินอิทธิพลของความสว่างที่ใช้ในการถ่ายภาพทั้ง 2 
ระดับ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

ค าส าคัญ: ปาล์มน้ ามัน, คลอโรฟิลล์, การวิเคราะห์ภาพถ่าย, กล้องสมาร์ทโฟน 

Abstract 
This research aims to study the feasibility in applying the smartphone digital image processing technique for 

evaluating the chlorophyll content of oil palm leaves, and to study the influence of the different light illuminations 
on the model performance for the chlorophyll content prediction. Each sample was firstly analyzed for the 
chlorophyll level using a SPAD chlorophyll meter and then it was captured for the imagery using a smartphone 
digital camera under 2 different light illuminations. All data consisted of the imageries and corresponding 
chlorophyll values was split into 2 independent datasets: 40 samples for the training set and 10 samples for the 
test set. A stepwise multivariable linear regression was used for modeling. Three types of modeling were developed 
for studying the influence of the different light illuminations on the model performance: model A developed from 
a dataset taken under light illumination at 1,280 luxs, model B developed from a dataset taken under light 
illumination at 2,570 luxs, and model C developed from both such datasets. As the developed models, they 
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provided the adjusted coefficient of determination (Adj-R2) and root mean square error (RMSE) of 0.656 and 3.5, 
0.630 and 3.6, and 0.646 and 3.5 for the models A, B, and C, respectively. As the models validated by the test 
dataset, they exhibited the predictive performance with R2 and root mean square error of prediction (RMSEP) of 
0.718 and 4.3, 0.679 and 4.4, and 0.691 and 4.4 for the models A, B and C, respectively. According to statistical test 
for comparing the average chlorophyll values predicted by the models A and B, the result showed that there is no 
statistically significant difference at 95% confident interval. This identified that two different light illuminations set 
up in this research do not affect the chlorophyll content prediction of oil palm leaves. 

Keywords: Oil palm, Chlorophyll, Image processing, Smartphone camera 

1 บทน้า 
ปาล์มน้ ามันเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย 

มีปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโต 5 ด้าน 
ประกอบด้วย ปริมาณน้ าฝนและการกระจายตัวของฝน ปริมาณ
แสง อุณหภูมิ  ความช้ืนสัมพัทธ์  และลม ( ธีรพงศ์ ,  2559) 
นอกเหนือจากปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศแล้ว การบริหารจัดการ
สวนปาล์มน้ ามันให้ได้ผลผลิตสูง และต้นทุนต่ า เกษตรกรต้องใส่
ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับต้นปาล์ม
น้ ามัน ประกอบด้วย ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม 
(K) แมกนีเซียม (Mg) โบรอน (B) คอปเปอร์ (Cu) เหล็ก (Fe) และ
แมงกานีส (Mn) (CPIAGROTECH, 2564) โดยทั่วไปเกษตรกรมี
ค่าใช้จ่ายหลักส าหรับการบริหารจัดการปุ๋ยคิดเป็นประมาณร้อย
ละ 40 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน
ค่าปุ๋ย และสามารถใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมได้ กรมวิชาการ
เกษตรจึงได้แนะน าให้เกษตรกรสุ่มตัวอย่างดิน และตัวอย่างใบไป
ตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ใส่ปุ๋ย อย่างไรก็ตาม เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจ 
และละเลยค าแนะน าดังกล่าว เนื่องจากกระบวนการวิเคราะห์ที่
ต้องใช้เวลานาน ยุ่งยาก และมีค่าใช้จ่ายสูง จึงเลือกใส่ปุ๋ยตาม
ประสบการณ์ของเกษตรกรเอง และตามค าแนะน าของร้าน
จ าหน่ายปุ๋ย  

การพัฒนาเครื่องมือที่มีความน่าเ ช่ือถือ และเกษตรกร
สามารถเข้าถึงได้ง่ายจึงน่าจะเป็นทางออกที่ดี ในการช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรรายย่อย 
ส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการผลติปาลม์น้ ามนัให้
มีประสิทธิภาพได้ปรากฎงานวิจัยจ านวนหนึ่งโดยเฉพาะการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ (Image Processing)
ร่วมกับอัลกอริทึมปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligent: AI)เพื่อ
บ่งช้ีการเกิดโรคที่แสดงออกทางใบ โดยมีการวิจัยครอบคลุมถึง
เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการประมวลผลภาพ (Muhammad Asraf 
et al. 2012; 2013; 2017; Culman et al. 2017) ดังนั้นงานวิจัย
นี้จึงเริ่มต้นด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพถ่าย
จากกล้องสมาร์ทโฟนเพื่อประเมินระดับคลอโรฟิลล์ของใบปาล์ม
น้ ามัน ซึ่งสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้จากการมองเห็น 
ทั้งนี้การแสดงอาการขาดธาตุไนโตรเจนที่แสดงออกผ่านทางใบ
ของพืชรวมถึงใบปาล์มน้ ามัน สามารถเรียกอีกอย่างว่า “ภาวะ
พร่องคลอโรฟิลล์”  

คลอโรฟิลล์เป็นสารประกอบที่พบได้ในส่วนที่มีสีเขียวของพืช 
ท าหน้าที่เป็นโมเลกุลรับพลังงานจากแสง และน าพลังงานดังกล่าว
ไปใช้ในการสร้างพลังงานเคมีโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
คลอโรฟิลล์ดูดกลืนแสงได้ดีที่ช่วงคลื่นของแสงสีฟ้าและสีแดง แต่
ดูดกลืนช่วงแสงสีเหลืองและเขียวได้น้อยจึงสะท้อนออกมาท าให้
เห็นคลอโรฟิลล์มีสีเขียว นอกจากนี้ในคลอโรฟิลล์มีธาตุไนโตรเจน 
แมกนีเซียม และคาร์บอน เป็นองค์ประกอบหลัก ดังนั้น ส าหรับ
ต้นปาล์มน้ ามันที่ขาดธาตุไนโตรเจนและแมกนีเซียมจึงแสดง
อาการใบสีเหลืองซีด (CPIAGROTECH, 2564)  

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยหลากหลายที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
ประเมินปริมาณคลอโรฟิลลใ์นใบพืช Hu et al. (2010) ได้ท าการ
พัฒนาวิธีการประเมินปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบข้าวบาร์เลย์โดยใช้
การวิเคราะห์ค่าสีจากภาพถ่ายและได้เปรียบเทียบกับค่าที่อ่านได้
จากเครื่องคลอโรฟิลล์มิเตอร์ (SPAD-502) ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า ดัชนีค่าสี RGB ที่ประกอบด้วย R, G, R+G+B, R-B, R+B 
และ R+G และ พารามิเตอร์ค่าสีแบบ Lab* ซึ่งประกอบด้วย L* 
a* และ b* มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับปริมาณคลอโรฟลิล์
ในใบข้าวบาร์เลย์ Wang et al. (2014) ได้ท าการประเมินระดับ
ของคลอโรฟิลล์และไนโตรเจนในใบข้าวด้วยการใช้กล้องดิจิตอล
ถ่ายภายใต้สภาวะแสงธรรมชาติ และได้สรุปว่าการวิเคราะห์
ภาพถ่ายสีดิจิตอลสามารถใช้เป็นวิธีการอย่างง่ายในการประเมิน
ระดับธาตุไนโตรเจนภายใต้สภาวะแสงธรรมชาติในใบข้าวที่มสีาย
พันธุ์ และช่วงการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันได้  นอกจากนี้ได้
รายงานว่าดัชนีค่าสี b* มีความสัมพันธ์ที่ดีกับค่าคลอโรฟิลล์และ
ค่าไนโตรเจน  Dutta Gupta et al. (2013) ได้ท าการพัฒนา
วิธีการวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอลส าหรับใช้ในการประเมินปริมาณ
คลอโรฟิลล์ของต้นมันฝรั่งแบบตามเวลาจริง (Real Time) ผล
จากการศึกษา พบว่า ค่าลักษณะสีแดง (R) และน้ าเงิน (B) ของใบ
มีความสัมพันธ์กับค่าคลอโรฟิลล์ แบบจ าลองการถดถอยเชิงเส้น 
(Stepwise Multivariable Linear Regression) และแบบจ าลอง
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANN) ให้
ค่ารากที่สองของความผิดพลาดเฉลี่ย (RMSE) เท่ากับ 3.97 และ 
3.59 ตามล าดับ 

จากตัวอย่างงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความ
เป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายเพื่อ
ประเมินระดับคลอโรฟิลล์ของใบปาล์มน้ ามัน ดังนั้น วัตถุประสงค์
หลักของบทความวิจัยนี้ คือ การน าเสนอผลการประยุกต์ใช้
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เทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายจากกล้องสมาร์ทโฟนร่วมกับ
อัลกอริทึมการเรียนรู้จักรกล (Machine Learning) ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตัวแปรพหุแบบเป็นขั้นตอนเพื่อ
ประเมินระดับคลอโรฟิลล์ของใบปาล์มน้ ามัน  ตลอดจนผล
การศึกษาอิทธิพลของความสว่างขณะถ่ายภาพที่มีต่อสมรรถนะ
การท านายของแบบจ าลอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการ
พัฒนาต่อยอดเป็นรูปแบบของแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนใน 
อนาคต 

2 อุปกรณ์และวิธีการ 

2.1 ตัวอย่าง 
ตัวอย่างใบปาล์มน้ ามัน จ านวน 50 ตัวอย่าง ถูกสุ่มเก็บจาก

ทางใบที่ 17 (Figure 1) จ านวน 50 ต้น จากแปลงปาล์มน้ ามัน
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร แต่ละตัวอย่างใช้ใบ
ปาล์มน้ ามัน จ านวน 1 ใบ ซึ่งถูกตัดให้มีขนาดความยาวประมาณ 
10 เซนติเมตร การเลือกสุ่มเก็บตัวอย่างจากทางใบที่ 17 เพราะมี
การศึกษาพบว่า เป็นต าแหน่งทางใบที่ปริมาณธาตุอาหารมี
ความสัมพันธ์กับการให้ผลผลิตของปาล์มน้ ามัน และได้ถูกใช้เป็น
หลักวิชาการในการสุ่มเก็บทางใบเพื่อตรวจสอบความต้องการธาตุ
อาหารของต้นปาล์มน้ ามัน (ธีรพงศ์, 2556) 

 

  
(a) (b) 

Figure 1 Leaf sampling: leaf numbers (frond) 1, 9, 17 and 
25 (a); and leaf collection in the field (b). 

2.2 วิธีการทดลอง และการเก็บข้อมูล 
ตัวอย่างใบปาล์มน้ ามันแต่ละตัวอย่างถูกวัดระดับคลอโรฟิลล์

ด้วยเครื่องคลอโรฟิลล์มิ เตอร์ (Chlorophyll meter, SPAD-
502Plus, Konica Minolta, Japan) จ า น วน  1 0  ต า แ หน่ ง 
ต าแหน่งละ 3 ซ้ า (Figure 2) และท าการหาค่าเฉลี่ยเพื่อเป็น
ตัวแทนค่าคลอโรฟิลล์ของตัวอย่างใบ จากนั้นถ่ายภาพตัวอย่าง
ด้วยกล้องสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Samsung Galaxy รุ่น A02s ภายใต้
ห้องถ่ายภาพจ าลองขนาด (ความกว้างความยาวความสูง) 
เท่ากับ 30x30x30 cm3 ด้วยระดับความสว่างของแสง 2 ระดับ 
(1,280 และ 2,570 ลักซ์) ระดับละ 2 ซ้ า และขณะท าการ
ถ่ายภาพได้ปรับตั้งค่ากล้องสมาร์ทโฟนเป็นระบบ Auto Focus 
และปรับตั้งค่าในโหมด Pro ด้วยค่า ISO และ White balance 
(WB) เท่ากับ 100 และ 4,900K ตามล าดับ รวมมีจ านวนข้อมูล

ภาพถ่าย และค่าคลอโรฟิลล์จ านวน 100 ภาพ และ 50 ค่า 
ตามล าดับ ส าหรับแต่ละสภาวะระดับความสว่างของแสง ข้อมูล
ภาพถ่ายแต่ละภาพถูกท าการหาค่าเฉลี่ยระดับลักษณะสีแดง (R) 
สีเขียว (G) และสีน้ าเงิน (B) โดยใช้โปรแกรม MATLAB  R2020b 
ในการประมวลผล 

 

 
Figure 2 Schematic of the chlorophyll measurement. 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อท าการตรวจสอบตัวอย่างนอกกลุ่ม (Outlier)  ค่า

คลอโรฟิลล์ที่เป็นตัวแทนของใบปาล์มน้ ามันถูกค านวณ และ
ตรวจสอบโดยใช้สมการที่ (1) 

 
(𝑋𝑖−�̅�)

𝑆𝐷
≥ ± 3   (1) 

 
เมื่อ 𝑋𝑖  คือ ค่าคลอโรฟิลล์ที่วัดได้จริง �̅� คือ ค่าคลอโรฟิลล์เฉลี่ย 
และ 𝑆𝐷 คือ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยหากผลการค านวณได้
ค่าอยู่นอกช่วง -3 ถึง +3 แสดงว่าเป็นตัวอย่างนอกกลุ่ม (Posom 
et al., 2016) 

ชุดข้อมูลส าหรับการพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อ
ประเมินระดับปริมาณคลอโรฟิลล์มลีักษณะค่าสี RGB เป็นตัวแปร
ต้น (ตัวแปรท านาย) และมีค่าคลอโรฟิลล์ของใบเป็นตัวแปรตาม 
งานวิจัยนี้ใช้ตัวแปรต้นเพื่อการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับค่า
ปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบท้ังหมด 7 ตัวแปร ประกอบด้วย R, G, 
B, G/(R+G+B), (R-B)/(R+B), G-R และ G+R โดยที่ R G และ B 
เป็นค่าแสดงความเป็นสีแดง เขียว และน้ าเงิน ตามล าดับ ส าหรับ
โมเดลสีแบบ RGB และจะมีค่าระดับความละเอียดตั้งแต่ 0 ถึง 
255 ส าหรับภาพถ่าย 8 บิต (Solomon and Breckon, 2011) 
ส าหรับ G/(R+G+B) เป็นพารามิเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อท าการ
ปรับค่าตัวแปรสีเขียวให้มีระดับ 0 ถึง 1 (Wang et al., 2014) 
ส่วน พารามิ เตอร์  (R-B)/(R+B), G-R และ G+R เป็นค่าที่ถูก
ดัดแปลงมาจากดัชนีพืชพรรณ (Vegetation indices, VI) ซึ่งถูก
ใช้อย่างกว้างขวางส าหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสีภายใต้
โมเดล RGB (Hu et al., 2010) 

ขั้นตอนการพัฒนาแบบจ าลองเริ่มต้นด้วยการแบ่งชุดข้อมูล
ทั้งหมด จ านวน 50 ตัวอย่าง ออกเป็น 2 กลุ่มด้วยการสุ่ม 
ประกอบด้วย 40 ตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นชุดสร้างแบบจ าลอง 
(Training Dataset) และอีก 10 ตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นชุดทดสอบ
แบบจ าลอง  (Test Dataset) การพัฒนาแบบจ าลองทา ง
คณิตศาสตร์ใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้จักรกลด้วยวิธีการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงเส้นตัวแปรพหุแบบเป็นขั้นตอน ภายใต้รูปแบบ
ตั ว แ ป ร เ ชิ ง เ ส้ น  ( Linear Variable) ตั ว แ ป ร ป ฏิ สั ม พั น ธ์  
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( Interaction Variable) และตั วแปรก าลั งสอง  (Quadratic 
Variable) ตัวแปรทั้งหมดที่ถูกใช้ในการสร้างแบบจ าลองถูกท า
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Multicollinearity) 
โดยพิจารณาจากค่า Variance Inflation Factor (VIF) ซึ่งเป็น
หนึ่งในพารามิเตอร์ที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางในการตรวจสอบ
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น ในทางปฏิบัติหากตัวแปร
ใดมีค่า VIF อยู่ในช่วง 5 ถึง 10 หรือมากกว่า จะแสดงถึงปัญหา
การเกิด Multicollinearity และเป็นการบ่งช้ีว่าตัวแปรนั้นไม่ควร
อยู่ในสมการ งานวิจัยนี้ศึกษาครอบคลุมอิทธิพลของระดับความ
สว่างของแสงขณะถ่ายภาพที่มผีลต่อสมรรถนะของแบบจ าลองใน
การท านายค่ าคลอโรฟิลล์  จึ ง ได้ แบ่ งรูปแบบการพัฒนา
แบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท านายที่ได้จาก 3 แหล่ง 
โดยตัวแปรท านายจาก 3 แหล่งดังกล่าวประกอบด้วย ค่าตัวแปร
ท านายที่ได้จากภาพถ่ายที่ระดับความสว่างของแสง เท่ากับ 
1,280 ลักซ์ (ใช้ส าหรับแบบจ าลอง A) ค่าตัวแปรท านายที่ได้จาก
ภาพถ่ายที่ระดับความสว่างของแสง เท่ากับ 2,570 ลักซ์ (ใช้
ส าหรับแบบจ าลอง B) ค่าตัวแปรท านายที่ได้จากภาพถ่ายที่ระดับ
ความสว่างของแสงทั้ง 1,280 และ 2,570 ลักซ์ รวมกัน (ใช้
ส าหรับแบบจ าลอง C) และค่าคลอโรฟิลล์ของใบปาล์มน้ ามัน
ออกเป็น 3 รูปแบบ งานวิจัยนี้ ใ ช้  Statistics and Machine 
Leanring Toolbox ฟังก์ชัน Stepwiselm - Perform Stepwise 
Regression ในโปรแกรม MATLAB R2020b ส าหรับการสร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ และเลือกพารามิเตอร์ส าหรับการ
วิเคราะห์แบบจ าลองดังนี้ 'Criterion', 'sse', 'Upper', 'quadratic' 
เมื่อ sse คือ การเลือกใช้ค่า p-value เป็นหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาเลือกตัวแปรท านายเข้าในหรือออกจากแบบจ าลองตาม
หลักแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise) ส่วน Upper และ quadratic 
คือ การเลือกวิเคราะห์สมการหรือแบบจ าลองบนพื้นฐานของตัว
แปรท านายที่ประกอบด้วย พจน์จุดตัดบนแกนตั้ง (Intercept 
Term)  พจน์ตั วแปร เ ชิ ง เส้น  (Linear Term) พจน์ตั วแปร
ปฏิสัมพันธ์ (Interaction Term) พจน์ก าลังสองของแต่ละตัวแปร
ท านาย (Squared Terms for Each Predictor) และไม่เกินพจน์
ก าลังสองของตัวแปรปฏิสัมพันธ์ (Squared Terms of Distinct 
Predictors’ Pairs) 

สมรรถนะของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์พิจารณาจากค่า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Coefficient 
of Determination, Adj-R2 )  แ ล ะ ร า ก ที่ ส อ ง ข อ ง ค ว า ม

คลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (RMSE) ส าหรับสมรรถนะการพิสูจน์
แบบจ าลองด้วยชุดทดสอบพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ (R2) และค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนก าลังสอง
เฉลี่ยส าหรับการท านาย (RMSEP) ในส่วนของการวิเคราะห์
อิทธิพลของระดับความสว่างของแสงขณะถ่ายภาพที่มีต่อ
สมรรถนะของแบบจ าลองในการท านายระดับคลอโรฟิลล์ของใบ
ได้ใช้วิธีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าคลอโรฟิลล์ที่ท านายได้
จากแบบจ าลอง A และ B (Paired Sample T-Test) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นทางสถิติ 95% บนสมมติฐานหลัก คือ ค่าคลอโรฟิลล์
เฉลี่ยทีท่ านายได้จากแบบจ าลอง A และ B ไม่แตกต่างกัน ส าหรับ
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานใช้ Data Analysis Tool 
ฟังก์ชัน t-Test: Paired Two Sample for Means ในโปรแกรม 
Microsoft Excel  

3 ผลและวิจารณ์ 
Table 1 แสดงข้อมูลทางสถิติของชุดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการ

สร้างแบบจ าลอง และการพิสูจน์แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ผล
การสร้างแบบจ าลองทั้ง 3 รูปแบบ (แบบจ าลอง A, B และ C) 
พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแก้แล้ว (Adj-R2) และ
รากที่สองของความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (RMSE) เท่ากับ 
0.656 และ 3.5, 0.630 และ 3.6, และ 0.646 และ 3.5 ส าหรับ
แบบจ าลอง A, B และ C ตามล าดับ โดยมีรูปแบบสมการทาง
คณิตศาสตร์ที่ใช้ส าหรับการท านายค่าคลอโรฟิลล์ในใบปาล์ม
น้ ามัน และมีผลการพิสูจน์แบบจ าลองทั้ง 3 รูปแบบ โดยใช้ชุด
ข้อมู ลทดสอบ (Test Dataset)  ที่ เ ป็นอิสระจาก ชุดสร้ า ง
แบบจ าลอง (Trainaing Dataset) ดังแสดงใน Figure 3 โดยที่ 
Observations ที่ปรากฏใน Figure 3 ได้จากการถ่ายภาพแต่ละ
ตัวอย่างจ านวน 2 ซ้ า  

Table 1  Statistical summary of chlorophyll values used 
for the training and test datasets. 

Dataset N Max Min Mean SD 
Training set 40 74.6 45.3 64.3 5.9 

Test set 10 71.8 46.5 61.6 7.8 
Note: The number of samples (N), maximum (max), 
minimum (min) and standard deviation (SD). 
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(a) (b) 

 
(c) 

Figure 3 Scatter plots of the predicted chlorophyll values versus the measured chlorophyll values; a) for validating 
the model A, b) for validating the model B, and c) for validating the model C. 

การพิจารณาแบบจ าลองทั้ง 3 พบว่า มีสมรรถนะการท านายค่า
คลอโรฟิลล์จากชุดข้อมูลทดสอบใกล้เคียงกับสมรรถนะที่ได้จาก
การสร้างแบบจ าลอง จากรูปแบบตัวแปรท านายทั้ง 7 ตัวแปร 
ประกอบด้วย R, G, B, G/(R+G+B), (R-B)/(R+B), G-R และ G+R 
ซึ่งถูกท าการวิเคราะห์เพื่อสร้างแบบจ าลองบนพื้นฐานของพจน์
จุดตัดบนแกนตั้ง พจน์ตัวแปรเชิงเส้น พจน์ตัวแปรปฏิสัมพันธ์ 
พจน์ก าลังสองของแต่ละตัวแปรท านาย และพจน์ก าลังสองของ
ตัวแปรปฏิสัมพันธ์ พบว่า แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดถูก
สร้างอยู่บนพื้นฐานของตัวแปรท านายที่เหมือนกัน 2 ประเภท คือ 
G/(R+G+B) และ (R-B)/(R+B)  รูปแบบของแบบจ าลอง (สมการ) 
ที่ปรากฎสามารถบ่งช้ีเป็นนัยส าคัญได้ว่า การใช้สมการทาง
คณิตศาสตร์ที่ใช้ความแปรปรวนหรือการเปลี่ยนแปลงค่าลักษณะ
สีของใบปาล์มน้ ามันเพื่อท านายหรืออธิบายการเปลี่ยนแปลง
ระดับคลอโรฟิลล์ไม่สามารถใช้เฉพาะค่าลักษณะสีเดี่ยว (R G 
หรือ B) ได้ นอกเหนือจากสมรรถนะของแบบจ าลองทั้ง 3 ที่
ใกล้เคียงกันแล้ว การพิจารณารูปแบบตัวแปรท านาย และค่า
สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรทั้งหมดพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันด้วย 

อีกทั้งการไม่มีตัวแปรต้นที่มีค่าลักษณะสีเดี่ยว (R G และ B) อยู่
ในสมการท านายค่าปริมาณคลอโรฟิลล์ซึ่งพบในงานวิจัยนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hu et al. (2010) ซึ่งรายงานว่า ตัว
แปรค่าลักษณะสี เดี่ ยวมีความสัมพันธ์ ที่ต่ ากับทั้ งปริมาณ
คลอโรฟิลล์ที่สกัดได้ และปริมาณคลอโรฟิลล์ที่วัดได้จากใบข้าว
บาร์เลย์ด้วยเครื่องวัดคลอโรฟิลล์ 

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของระดับความสว่างของแสงขณะ
ถ่ายภาพที่มีผลต่อสมรรถนะของแบบจ าลองในการท านายระดับ
คลอโรฟิลล์ของใบ พบว่า ค่าเฉลี่ยของค่าคลอโรฟิลล์ที่ท านายได้
จากแบบจ าลอง A และ B ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% 

4 สรุป 
ผลจากการศึกษาวิจัยนี้ได้แสดงความถึงเป็นไปได้ในการ

ประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายจากกล้องสมาร์ทโฟน
เพื่อประเมินระดับคลอโรฟิลล์ของใบปาล์มน้ ามัน อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าอิทธิพลของระดับความสว่างขณะถ่ายภาพไม่ได้ส่งผลต่อ
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สมรรถนะของแบบจ าลองในการท านายระดับคลอโรฟิลล์ในใบ
ปาล์มน้ ามัน แต่การพัฒนาแบบจ าลองด้วยข้อมูลที่มีความ
ครอบคลุมแหล่งความแปรปรวนความสว่างขณะท าการถ่ายภาพ
มีความเหมาะสมมากกกว่าส าหรับการพัฒนาแบบจ าลองเพื่อการ
ใช้งานจริงภายใต้สภาวะแสงธรรมชาติ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในอนาคตส าหรับการพัฒนา
แบบจ าลองท านายค่าคลอโรฟิลล์ คือ ควรใช้วิธีการสกัดปริมาณ
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เขียวท่ีไม่สม่ าเสมอภายในตัวอย่างใบส่งผลท าให้การวัดด้วยเครือ่ง
เพิ่มแหล่งความแปรปรวนที่สมการหรือแบบจ าลองไม่สามารถ
อธิบายได้ 
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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันเกษตรกรไทยเริ่มน าเครื่องจักรกลเกษตรส าหรับการเก็บเกี่ยวเข้ามาทดแทนแรงงานคนซึ่งมีจ านวนลดลงมาก แต่การ

ใช้งานยังมีข้อจ ากัดค่อนข้างมาก และมีราคาแพง ท าให้เกษตรกรไม่สามารถรวมกลุ่มซื้อหามาใช้งานได้ ทีมงานวิจัยจึงได้ออกแบบและ
สร้างเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบข้ึน (รุ่น ENG-MJU-003) ซึ่งเป็นเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก เครื่องยนต์ขนาด 30 แรงม้า ขับเคลื่อน
ด้วยล้อยางแบบไฮโดรสแตติกส์ จากการประเมินเมื่อน าไปทดสอบใช้งานจริงในพ้ืนที่ พบปัญหาความแข็งแรงของเสื้อเพลาขับหน้าเกิด
การโก่งงอ เนื่องจากเสื้อเพลาขับหน้าท าหน้าที่เป็นคานรองรับน้ าหนักของรถเกี่ยวนวด ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ
ความแข็งแรงของเสื้อเพลาขับหน้าเครื่องเกี่ยวนวดรุ่น ENG-MJU-003 โดยใช้วิธิไฟไนต์เอลิเมนต์โดยท าการเปรียบเทียบระหว่างเสื้อ
เพลาขับหน้ารองรับน้ าหนักก่อนและหลังการพัฒนาปรับปรุง ผลการวิเคราะห์ความแข็งแรงแสดงให้เห็นว่าความเค้นสูงสุดของเสื้อเพลา
ขับหน้ารองรับน้ าหนักก่อนและหลังการพัฒนาปรับปรุงมีค่าเท่ากับ 200.4 MPa และ 65.4 MPa ตามล าดับ การโก่งตัวมีค่า 0.33 mm 
และ 0.13 mm ตามล าดับ ค่าความปลอดภัยเท่ากับ 1.2 และ 3.8 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ความแข็งแรงด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ท า
ให้ทราบว่าการพัฒนาปรับปรุงเสื้อเพลาขับหน้ารองรับน้ าหนักมีทิศทางที่เหมาะสมมากขึ้น และภายหลังการปรับปรุงดังกล่าวค่าความ
แข็งแรงเสื้อเพลาขับหน้าสูงขึ้นและใช้งานได้จริงโดยไม่เกิดการโก่งงอ 

ค าส าคัญ: เครื่องเกี่ยวนวดข้าว, เสื้อเพลาขับ, วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์  

Abstract 
Nowadays, Thai farmers have started to use agricultural machinery for harvest as a substitute for human 

labor, which has greatly reduced.  However, the use of these machines is quite limited and expensive. For these 
reasons, many groups of farmers could not afford them. So, our research team has designed and built a prototype 
combine harvester prototype (model ENG-MJU-003), which is the small combine harvester. It has a 30 hp engine 
and is driven by the four wheel drive rubber tires hydrostatic transmission driven. The research team found a 
problem with the strength of the front axle housing, where it was deflected after the test, as the front axle housing 
acts as a support housing for the combine harvester. Therefore, this research aimed to determine the strength of 
the front axle housing of the ENG-MJU-003 harvester by using the finite element method by comparing the front 
axle housing supporting the weight before and after improvement. The results of the strength analysis showed that 
the maximum stress of the beams before and after the improvement was 200.4 MPa and 65.4 MPa, the deflection 
was 0.33 mm and 0.13 mm, the safety factor is 1.2 and 3.8 respectively The results of the strength analysis by 
finite element method allowed the research team to develop a more appropriate directional support beam. After 
such improvements, the strength of the front axle housing is higher and is more practical without deflection. 
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1 บทน า 
ปัจจุบันเกษตรกรท าการเพาะปลูกข้าวเพื่อการขายเข้าสู่ตลาด

มากขึ้น แต่ในขณะที่ประสบปัญหาแรงงานคนลดลง ซึ่งแตกต่างจาก
ในอดีต จ าเป็นต้องมีการผลิตเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเพื่ออ านวยความ
สะดวก รวดเร็ว ในการเก็บเกี่ยว ที่มีขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ 
โดยทั่วไปเครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่ใช้ในประเทศไทย มีช่วงล่างขับเคลื่อน
ด้วยตีนตะขาบ จากการส ารวจพบว่ามีผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าว
เป็นสมาชิกชมรมรถเกี่ยวข้าวไทยมากกว่า 7 ,000 ราย เครื่องเกี่ยว
นวดข้าวใช้งานในประเทศประมาณ 45,000 เครื่อง  ทั่วประเทศ 
(ชมพูนุช, 2559) ซึ่งเป็นเครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต
ในประเทศไทย  

จากการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องเกี่ยวนวด
ข้าวไทยพบว่า โครงสร้างมีขนาดค่อนข้างใหญ่ และน้ าหนักมากส่งผล
ให้เกิดการสึกหรอสูงเมื่อใช้ในพื้นที่แห้งและแข็ง โดยทั่วไปเครื่องเกี่ยว
นวดข้าวไทยมีน้ าหนักประมาณ 7-10 ตัน จะส่งผลให้ดินเกิดการอัด
ตัวแน่น (Soil compaction) ระบบช่วงล่างของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวมี
น้ าหนักมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักเครื่อง (คงเดช และคณะ, 
2559) ระบบช่วงล่างของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทยประกอบด้วย โครง
ช่วงล่าง โซ่ขับ เฟืองโซ่ โรลเลอร์ และใบ ซึ่งมีขนาดใหญ่ส่งผลให้ต้อง
ใช้ก าลังในการขับเคลื่อนสูงถึงประมาณ 35-40 เปอร์เซ็นต์ของระบบ
เครื่องยนต์ต้นก าลัง (Kalsirisilp and Singh, 2001) โดยทั่วไปราคา
ขอ ง เ ค รื่ อ ง เ กี่ ย ว น วด ข้ า วที่ ผ ลิ ต ใ น ป ร ะ เ ทศ ไ ทย จ ะอยู่ ที่                    
1.5–2.8 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามีราคาค่อนข้างแพง 

 

 
Figure 1 Rice combine harvester model EMG-MJU-003.   

   
จากการออกแบบสร้างเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็กเคลื่อนที่

ด้วยล้อยางมาเพื่อรองรับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่โดย ใช้
ร่วมกันภายในกลุ่มที่ไม่ได้มีการรับจ้างในเชิงพานิชย์ ซึ่งตัวเครื่อง
เกี่ยวนวดข้าวมีการออกแบบมาเพื่อให้มีการบ ารุงรักษาง่าย โดยมี
เครื่องยนต์ต้นก าลังที่ใช้เป็นเครื่องยนต์สูบเดียว 30 แรงม้า  และ
ด้วยระบบขับเคลื่อนแบบตีนตะขาบต้องใช้ก าลังของเครื่องยนต์
มาก จึงปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนของเครื่องเกี่ยวนวดขนาดเล็ก
เป็นช่วงล่างรองรับน้ าหนักแบบคานแข็ง โดยออกแบบให้เป็น
ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แต่พบข้อจ ากัดของเสื้อเพลาเกิดการโก่ง
งอเมื่อผ่านการใช้งาน ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อ
ปรับปรุงความแข็งแรงของโครงช่วงล่างของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว

โดยการออกแบบค านวณการเสียรูปโดยวิธีการไฟไนท์เอลิเมนต์
เพื่อให้มีความแข็งแรงมากขึ้น อีกทั้งหาส่วนที่เป็นช้ินส่วนวิกฤต
ของเครื่องต้นแบบดังกล่าว 

2 อุปกรณ์และวิธีการ 
 การวัดแรงที่กระท าบนโครงช่วงล่างของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว
ขนาดเล็กล้อยาง รุ่น ENG-MJU-003 โดยการน าเครื่องเกี่ยวนวด
ข้าวไปช่ังน้ าหนักทั้ง 4 ล้อ ดังแสดงใน Figure 2 โครงช่วงล่างของ
ของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวรูปแบบนี้ ออกแบบไม่เหมือนกับเครื่อง
เกี่ยวนวดข้าวไทยทั่วไป จึงท าการวิจัยหาข้อมูลของเครื่องเกี่ยว
นวดข้าวเพื่อปรับปรุง ที่จุดรองรับน้ าหนักท่ีเพลาล้อหน้าเนื่องจาก
เพลาล้อหน้ามีการรับน้ าหนักมากกว่าเพลาล้อหลัง ดังแสดงใน  
Figure 5 ส่งผลให้เกิดการพังเสียหายได้เร็วกว่าเพลาล้อหลัง     
จึ ง ท า ก า ร วั ด ห า ค่ า ค ว า ม เ ค้ น  แ ล ะ ก า ร ก า ร โ ก่ ง ตั ว ใน                 
สภาพวะสถิต  
 

 
Figure 2 Weigh Rice combine harvester. 
 

    
Figure 3 Front axle housing before develop. 
 

 
Figure 4 Front axle housing after develop. 
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Figure 5 The difference forces acted on the wheels at 
the front and rear axle. 

 
การวิเคราะห์ความแข็งแรง โดยการสร้างแบบจ าลองไฟไนต์เอลิ

เมนต์ (Finite element model) ด้วยโปรแกรม SolidWorks ตาม
สัดส่วนจริง โดยก าหนดชนิดของเอลิเมนต์ทีเ่กิดขึ้นเป็นแบบสามมติิ
แบบสามเหลี่ยมสีห่น้าสิบจดุต่อ (10-node teteahedral) ซึ่งเปน็           
เอลิเมนต์ที่เหมาะสมกับโครงสรา้งซับซ้อน ในหนึ่งเอลิเมนต์ที่เหมาะ
ประกอบไปด้วยจุดต่อ (node) ทั้งสิ้น 10 จุดต่อ คือ I, J, K, L, M, N, 
O, P, Q และ R (มี 4 มุมและมีจุดต่อกึ่งกลาง 6 จุด) มีระดับขั้นความ
เสรี (degree of freedom) ของแต่ละจดุต่อเอลเิมนต์เท่ากับ 3 คือ 
ในแนวแกน x, y และ z ดังแสดงใน Figure 6  (คงเดช และคณะ, 
2555) 

 
Figure 6 Element model 
 
การวิเคราะห์โครงสร้างแบบสถิต (Static structural analysis) 

ถูกน ามาก าหนดเป็นเงื่อนไข ในการแบบจ าลองด้วยทฤษฎีความ
เสียหายของวอนมิส (Von Mises failure theory) โดยมีสมบัติทาง
วัสดุที่สร้างเพลาขับหน้า (เหล็กเหนียว) ดัง Table 1 
Table 1 Material property for FEM analysis. 

      Property                                Mild steel 
Young’s modulus (GPa)                   200 
Shear modulus (GPa)                      79.3 
Yield stress (MPa)                           250 
Tensile strength (MPa)                    400 
 Poisson ratio                                 0.26 
 Density (Mgm-3)                             7.85 

3 ผลและวิจารณ์ 
จากการวัดภาระในการรับน้ าหนักที่คานเพลาหน้าเครื่องเกี่ยว

นวดข้าวพบว่า น้ าหนักทั้งสองด้านไม่เท่ากันโดยมีน้ าหนัก 9 ,810 N 
และ 7,357.5 N จะเห็นได้ว่าน้ าหนักทั้งสองข้างของปลายคาน
แตกต่างกัน 2,452.5 N ดังแสดงใน Figure 7 เนื่องจากมีน้ าหนัก
เครื่องยนต์ที่อยู่ด้านข้างของตัวเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ส่งผลท าให้คาน
ด้ า น ห นึ่ ง เ กิ ด ก า ร โ ก่ ง ง อ  แ ล ะ เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย ไ ด้ สู ง            
แบบจ าลองทั้ง 2 รูปแบบมีจ านวนเอลิเมนต์ 10 ,423 elements 
จ านวนโหนด 19 ,857 node และมีจ านวนเอลิ เมนต์  11 ,007 
elements จ านวนโหนด 20,491 node ตามล าดับ โดยขนาด Mesh 
ในช่วง 50-7.2 mm 

 

 
Figure 7 Front axle housing before develop. 

 
Figure 8 Front axle housing after develop. 
 

 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ความเค้นสูงสุดจากวิธีการไฟไนต์
เอลิเมนต์ ที่เกิดขึ้นระหวา่งคานเพลาขับหน้าก่อนและหลังการพัฒนา    
มีค่าเท่ากับ 200.4 MPa และ 65.4 MPa ตามล าดับ ส่งผลให้มคีา่
ความปลอดภัยเท่ากับ 1.2 และ 3.8 ตามล าดบั และความเค้นสูงสุด 
เกิดขึ้นทีแ่ผ่นเหล็กเสรมิความแข็งแรง ซึ่งเชื่อมต่อกับเสื้อเพลาขับหน้า     
ทีต่ าแหน่ง X= 990, Y= -2, Z= -32.4 และแผ่นเหล็กตั้งฉากยึดเพลา
ขับหน้า ทีต่ าแหน่ง X= 220, Y= 29.3, Z= -128 ตามล าดับ ดังแสดง
ใน Figure 9 และ 10 

จากการวัดการโก่งตัวจากวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์จากคานรองรับ
น้ าหนักก่อน และหลังการพัฒนามีค่า 0.33 mm และ 0.13 mm 
ตามล าดับ  

7,357.5 N   

9,810 N 7,357.5 N   

17,150 N 6,860 N 
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(a) Stress distribution an axle housing 

 

 
(b) Deflection distribution an axle housing 
 

 
(c) Point maximum stress distribution. 
Figure 9 Front axle housing before developing.     
                             

 
(a) Stress distribution an axle housing. 

 

 
(b) Deflection distribution an axle housing. 
 

 
(c) Point maximum stress distribution. 
Figure 10 Front axle housing after developing.          
 
ค่าความผดิพลาดทีทีเ่กิดขึ้น เกิดเนื่องมาจากค่าที่น ามาคดิในการ

จ าลองไฟไนต์เอลเิมนตเ์ป็นค่าแรงท่ีกระท าขณะหยุดนิ่ง (static load) 
ท าให้การโก่งตัวของคานรองรับน้ าหนัก มีค่าน้อยกว่าจากการใช้งาน
จริงที่รับแรงกระแทกขณะเคลื่อนที่ทุกสภาวะการท างาน รวมไปถึง
การจ าลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์ เป็นการรวมคณุสมบัติของวัสดเุป็น
ช้ินเดียวกันในทุกๆ ต าแหน่งท่ีเป็นรอยเชื่อมต่อของโครงสร้างซึ่งผดิ
กับความเป็นจริงท่ีช้ินส่วนมีรอยเช่ือมเพื่อขึ้นรูป 

4 สรุป 
จากการทดสอบการใช้งานภายหลังการปรับปรุงพบว่า คานเพลา

หน้าสามารถรองรับน้ าหนักได้โดยไม่เกิดการโก่งเสียรูป และมีความ
แข็งแรงในระดับดีมาก เนื่องจากความเค้นสูงสุดของคานเพลาขับหน้า
หลังการพัฒนาเกิดความเค้นสูงสุดน้อยกว่าคานเพลาขับหน้าก่อน  
การพัฒนาเท่ากับ 200.4 MPa และ 65.4 MPa และเกิดการโก่งตัวที่
ไ ด้ ม า จ ากกา รจ า ลอ ง โ คร งสร้ า งด้ ว ย วิ ธี ไ ฟ ไนต์ เ อลิ เ มนต์                        
มีค่า 0.33 mm และ 0.13 mm ค่าความปลอดภัยของโครงช่วงล่าง
หลังการพัฒนาและก่อนการพัฒนาเท่ากับ 1.2 และ 3.8  

5 ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการศึกษาขั้นต่อไปถึงเพลาขับข้างในเสื้อเพลาขับว่าจะมี

ความคงทนในการใช้งานมากพอหรือไม่ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องก าจัดวัชพืชในแปลงข้าวโพดหวาน อันเป็นการ

ยกระดับการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องก าจัดวัชพืชให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพิ่มความสามารถในการก าจัดวัชพืช เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม เครื่องก าจัดวัชพืชใช้เครื่องยนต์ขนาด 5 hp เป็นต้นก าลัง ประกอบด้วย ชุดล้อท่ีติดกับตัวรถ ชุด
อุปกรณ์ก าจัดวัชพืช ชุดถ่ายทอดก าลัง ชุดคันเร่งและเกียร์ตัดต่อก าลัง ทดสอบหาสมรรถนะการท างานของเครื่องต้นแบบโดยใช้แปลง
ข้าวโพดหวานในการทดสอบ แปรค่าความเร็วในการขับเคลื่อน 5 ระดับ คือ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 และ 3.5 km h-1  พบว่าที่ความเร็วใน
การเคลื่อนที่ 2.5 km h-1 มีความสามารถในการก าจัดวัชพืช 0.8 rai h-1 มีเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพในการก าจัดวัชพืช 82.77% มีอัตรา
การสิ้นเปลืองน้ ามันเช้ือเพลิง 2.18 L rai-1 ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าเมื่อท างานปีละ 300 day วันละ 8 hr จะมี
ระยะเวลาในการคืนทุนที่ 8 day และจุดคุ้มทุนอยู่ท่ี 60 rai year-1 

ค าส าคัญ: เครื่องมือก าจัดวัชพืช, วัชพืช, ข้าวโพดหวาน 
Abstract 

Objectives of this research were to develop and efficiency assessment of weeding machine for sweet corn. 
The expectation of this research was to raise production of weeding machine to higher performance and reduce 
work-times due to the shortage of labor in the agricultural sector.  The weeding machine was powered by a 5 hp 
gasoline engine and consisted of a wheelset attached to the car, a weeding set, a power relay, a throttle set and 
a powertrain gear. Efficacy of a prototype weeder using sweet corn plots. The propulsion speed was 1.5, 2.0, 2.5, 
3.0 and 3.5 km h-1. It was found that at the speed of movement of 2.5 km h-1 giving the weeding capacity of 0.8 
rai h-1 had a Weeding 82.77%, fuel consumption rate 2.18 L rai-1. An engineering economic analysis showed that, 
for an operation of 300 day year-1 and 8 hour day-1, the break-even period was 8 days and the break-even point 
was 60 rai year-1.  

Keywords: Weeding machine, Weeds, Sweet corn 

1 บทน า 
ข้าวโพดหวาน (sweet corn) เป็นพืชล้มลุกใบเลี้ยงเดี่ยว อายุ

สั้น จัดอยู่ในตระกูล Gramineae เป็นพืชตระกูลเดียวกับหญ้าที่
ผสมข้ามพันธุ์ มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Zea mays L. var. saccharate 

เป็นข้าวโพดที่นิยมปลูก และน ามารับประทานมากที่สุดในบรรดา
ข้าวโพดชนิดต่าง ๆ เนื่องจากให้ความหวานสูง ไขมันต่ า สามารถ
น ามาปรุงเป็นอาหาร ของหวานหรือแปรรูปได้หลากหลายอย่าง 
รวมถึงการนิยมรับประทานเป็นอาหารโดยตรงด้วยการต้มหรือคั่ว
(สภาเกษตรกรแห่งชาติ, 2561)  ข้าวโพดหวานเป็นพืชเศรษฐกิจ
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ที่ท ารายได้ให้กับประเทศคิดเป็นมูลค่าปีละ 932 ร้อยล้านบาท ใน
ปีเพาะปลูก 2563  มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดทั้งประเทศประมาณ 
234,402 ไร่ ได้ผลผลิตประมาณ 498,699 ตัน (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2563) 

วัชพืชเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าวโพด ถ้า
ไม่ก าจัดวัชพืชเลยจะท าความเสียหายให้กับผลผลิตข้าวโพดได้ถึง 
80 เปอร์เซ็นต์ ช่วงวิกฤตของข้าวโพดที่ควรปลอดวัชพืชอยู่ที่
ระยะ 2 -6 สัปดาห์หลังงอก ถ้าไม่ก าจัดวัชพืชในระยะนี้จะมี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของข้าวโพด 
วิธีการป้องกันก าจัดวัชพืชอาจได้โดยการใช้แรงงานคน แต่ที่นิยม
ใช้กันมาก คือ การใช้สารก าจัดวัชพืช เป็นวิธีที่ได้ผลดี รวดเร็ว 
สะดวก และใช้แรงงานน้อย (ภัทร์พิชชาและคณะ, 2560)  

จากการวิจัยของ Alexandrou, (2004) ได้ท าการประเมิน
เครื่องก าจัดวัชพืช มีประสิทธิภาพของการก าจัดวัชพืชอยู่ที่ 61% 
ของวัชพืชในแถวที่ถูกก าจัดในแปลงข้าวโพดอินทรีย์ อย่างไรก็
ตามข้อเสียของการใช้วิธีนี้ คือต้องบังคับรถแทรกเตอร์อย่าง
แม่นย ามากเพื่อให้กลไกลของชุดใบตัดสามารถท างานได้ใกล้เคียง
กับแถวของพืชมากที่สุด (Bowman, 1997; Cloutier et al., 
2007) และในประเทศไทย (สิงห์รัญ และคณะ, 2561) ได้มีการ
พัฒนาเครื่องก าจัดวัชพืชขึ้นโดยอุปกรณ์ก าจัดวัชพืชมีลักษณะ
เป็นชุดใบมีดงอ 4 องศา 12 ใบ 

กา รศึ กษานี้ จึ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อพัฒนา  ประ เมิ น
ประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องก าจัด
วัชพืชในแปลงข้าวโพดต้นแบบ ที่ลดทุนในการผลิตที่ต่ ากว่าการ
น าเข้าเครื่องจากต่างประเทศ ช่วยให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่าย 
ลดความเหนื่อยยาก ประหยัดเวลาในการท างานเป็นการศึกษายดึ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
ประดิษฐ์เป็นเครื่องทุ่นแรงต้นแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
เกษตรกรได้ใช้งานต่อไป 

2 อุปกรณ์และวิธีการ 
2.1 เครื่องก ำจัดวัชพืชในแปลงข้ำวโพดพัฒนำขึ้น 
    เครื่องก าจัดวัชพืชที่ออกแบบมีส่วนประกอบต่าง ๆ แสดงดัง 
Figure 1 และเครื่องก าจัดวัชพืชที่พัฒนาขึ้นแสดงดัง Figure 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Weeding machine components. 

 
     เครื่องก าจัดวัชพืชที่ออกแบบขึ้น (Fig.1) มีขนาดเล็ก

สามารถเคลื่อนย้ายด้วยแรงงานเพียง 1 คน สามารถน าเข้าไปใน
แปลงปลูกข้าวโพดได้ โดยโครงเครื่องมีขนาดความกว้าง 60 cm   
ความยาว 200  cm และความสูง 60 cm ซึ่งมีส่วนประกอบหลัก
ที่ส าคัญอยู่ 5 ส่วน คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 Weeding machine. 

1) ชุดโครงสร้าง (No.1 Fig.2) ท าหน้าที่ยึดช้ินส่วน
ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยใช้สแตนเลสเป็นโครงรถมีน้ าหนัก
เบาและแข็งแรง สแตนเลสที่ใช้มีความหนา 2 mm มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.54 cm โครงรถมีความสูง 60 cm  มีความ
กว้าง 60 cm และมีความยาว 200 cm 

2) ชุดล้อที่ติดกับตัวรถ (No.2 Fig.2) ท าหน้าที่ ทรงตัว
รถได้แบบมาตรฐานมีความแข็งแรงสามารถรับน้ าหนักต่อแรง
กระท าต่างๆได้เป็นอย่างดีและใช้กับพื้นผิวดินได้ลดการติดหล่ม 
ล้อรถใช้เหล็กความหนา 10 mm เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 40 cm 
สันใบของล้อท ามุม 45 องศา และเพลาล้อขนาด 2.54 cm เพื่อ
ยึดเกาะพื้นดิน ลดการลื่นไถล  

3) ชุดอุปกรณ์ก าจัดวัชพืช (No.3 Fig.3) ท าจากแผ่น
จานเหล็กมีความหนา 6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางของใบจาน 19.50 
cm จ านวน 4 แผ่น ส่วนใบมีดมีความยาว 50 cm เป็นความยาว
รวมของทั้ง 2 ชุด มีความหนา 6 mm  มทีั้งหมด 12 ใบ ท าหน้าท่ี
พรวนลูกหญ้าก าจัดวัชพืชและพรวนหน้าดินให้ร่วนซุย เพื่อให้ดิน
เก็บความช้ืนได้ดีขึ้น 

4) ชุดถ่ายทอดก าลัง (Fig.3 และNo.4 Fig.2) รับก าลัง
จาก เครื่ อ งยนต์ เบนซิน  5  hp ส่ งก าลั ง ไปยั งมู เล่ย์ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.62 cm ที่ติดอยู่กับเครื่องยนต์จากนั้นจะส่ง
ก าลังผ่านสายพานเบอร์ 67 ร่อง B ยังมูเล่ย์ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง
30.48 cm ที่อยู่กับเพลากลางส่วนเพลากลางจากนั้นจะส่งก าลัง 
ไปยังเพลาล้อ เพื่อขับล้อให้หมุนไปด้านหน้าและชุดอุปกรณ์พรวน
ดินจะท างานพร้อมกันทันที 

 5) ชุดคันเร่งและเกียร์ตัดต่อก าลัง (No.5 Fig.2) คันเร่ง
จะใช้ปรับความเร็วรอบของเครื่องยนต์เพื่อให้ไปขับเคลื่อนล้อและ
ชุดก าจัดวัชพืช โดยการเข้าเกียร์ชุดตัดต่อก าลังเพื่อให้ลูกลอกดัน
สายพานให้ตึง ชุดถ่ายทอดก าลังจะท างานท าให้ล้อและอุปกรณ์
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พรวนดินท างาน เมื่อต้องการหยุดการท างานจะสับเกียร์ชุดตัดต่อ
ก าลังให้อยู่ในต าแหน่งเกียร์ว่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 3 Rotary plow. 

2.1 กำรท ำงำนของเครื่องก ำจัดวัชพืชในแปลงข้ำวโพด 
หลักการท างานของเครื่องมือก าจัดวัชพืชท าการติดตั้ ง

อุปกรณ์ก าจัดวัชพืช จากนั้นติดเครื่องยนต์ประมาณ 5  min 
เพื่อให้เครื่องท างานเต็มก าลัง ตัวเครื่องยนต์จะท าการเคลื่อนที่
โดยเข้าเกียร์ชุดตัดต่อก าลังเพื่อให้ลูกรอกดันสายพานให้ตึง เมื่อ
ชุดถ่ายทอดก าลังท างานท าให้ล้อและอุปกรณ์ก าจัดวัชพืชจะ
ท างานทันที เพื่อก าจัดวัชพืชพร้อมกับพรวนดินให้ดินแตกตัวใน
แปลงไปพร้อมกัน การท างานจะกระท าไปจนสุดแปลง เมื่อ
ต้องการหยุดท างานท าได้โดยสับเกียร์ชุดตัดต่อก าลังให้อยู่ใน
ต าแหน่งเกียร์ว่าง และเริ่มก าจัดวัชพืชพร้อมกับพรวนดินในร่อง
ถัดไปจนกระทั้งเสร็จสิ้น  

2.2 ตัวแปรในกำรทดสอบโดยใช้แรงงำนคน 
 การทดสอบหาประสิทธิภาพโดยการใช้แรงงานคน ท าการ

ก าจัดวัชพืชโดยการให้คนงาน 3 คน ใช้จอบถากในการก าจัด
วัชพืช ก าหนดให้ความเร็วของการท างานขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของแรงงานคน ท าการจับเวลา ท าการนับจ านวนต้นวัชพืช      
ช่ังน้ าหนักเพื่อหาปริมาณวัชพืชในแปลง ท าการวัดความลึกของ
ดินหลังการก าจัดวัชพืช และจดบันทึกผล ดังแสดงใน (Figure 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 4 Getting rid of weeds using a hoe. 

2.3 ตัวแปรในกำรทดสอบโดยใช้ก ำจัดวัชพืชในแปลงข้ำวโพด 
การทดสอบในแปลงข้าวโพดหวาน ท่ีความช้ืนของดินอยู่ที่ 

20.88 % w.b. ใช้ความเร็วในการขับเคลื่อน 5 ระดับ คือ 1.5, 
2.0, 2.5, 3.0  และ 3.5 km h-1 ความเร็วในการขับเคลื่อนได้จาก
การทดสอบเบื้องต้นโดยใช้การจับเวลาในการขับเคลื่อนตาม
ระยะทางโดยวัดจากระยะทางของชุดล้อ ที่ความเร็วในการ
เคลื่อนที่ต่ ากว่า 1.50 km h-1 เครื่องก าจัดวัชพืชไม่สามารถ
ท างานได้ และความเร็วในการเคลื่อนที่ ที่สูงกว่า 3.50 km h-1 
จะไม่สามารถบังคับเครื่องก าจัดวัชพืชได้ ดังแสดงใน (Figure 5)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 5 Testing using sweet corn plots. 

2.4 วิธีกำรทดสอบสมรรถนะเครื่องก ำจัดวัชพืชในแปลงข้ำวโพด 
ท าการทดสอบในพื้นที่ ที่มีระยะทาง 25 m เก็บตัวอย่าง

วัชพืชก่อนทดสอบ โดยการสุ่มตัวอย่างพื้นที่ขนาด 1x1 m เก็บ
ตัวอย่างในร่องข้าวโพดทั้งหมด 3 ร่อง ร่องล่ะ 5 ตัวอย่าง โดยเก็บ
ตัวอย่าง ส่วนหัวร่อง กลางร่อง และท้ายร่อง เริ่มทดสอบเครื่องมอื
ก าจัดวัชพืชในแปลงข้าวโพดหวาน ทีค่วามเร็วในการขับเคลื่อน 5 
ระดับ คือ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 และ 3.5 km h-1 ตามล าดับ การ
ก าจัดวัชพืชในแต่ละการทดสอบ จะท าการเก็บตัวอย่างวัชพืชหลัง
การทดสอบมานับจ านวนต้น ช่ังน้ าหนักเพื่อหาปริมาณวัชพืชใน
แปลง วัดความลึกของดินหลังการก าจัดวัชพืช และวัดอัตราการ
สิ้นเปลืองน้ ามันเช้ือเพลิงตามงานวิจัยของ (มงคล และคณะ, 
2554) และบันทึกข้อมูลเวลาการท างาน น าข้อมูลจากการ
ทดสอบไปค านวณหาความสามารถในการท างานของเครื่องมือ
ก าจัดวัชพืช ซึ่งมีสมการค่าช้ีผลการศึกษาดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืช, ew คือ อัตราส่วนระหว่าง
จ านวนวัชพืชที่ถูกท าลายต่อจ านวนวัชพืชที่มีอยู่ก่อนการก าจัด 
ในการทดสอบใช้การนับจ านวนต้นวัชพืชในกรอบ 1 X 1 เมตร 
แปลงย่อยละ 3 จุด โดยนับเฉพาะต้นวัชพืชที่อยู่ระหว่างแถวต้น
ข้าวโพด ไม่รวมต้นพืชวัชพืชที่ขึ้นระหว่างต้นข้าวโพด การหา
ประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืชสามารถค านวนได้จากสมการที่ (1) 
ดังต่อไปนี้ (มัทนี และรัตนา, 2557) 

ew =  
N1−N2

N1
x100    (1) 

เมื่อ ew คือ ประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืช (%) 
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N1, N2 คือ จ านวนของวัชพืชที่นับได้ต่อหน่วยพื้นที่ก่อนและหลัง
การก าจัด (ต่อหน่วยพ้ืนท่ี) 

2. ความสามารถในการท างาน (rai h-1), CE คือ พื้นที่ท่ีเครื่อง
ก าจัดวัชพืช ท างานได้จริงต่อหน่วยเวลา สามารถค านวณได้จาก
สมการ (2) ดังต่อไปนี้ (มัทนี และรัตนา, 2557) 

CE =
SWef

1.6
  (2) 

    เมื่อ CE คือ ความสามารถในการท างาน (rai h-1) 
                 S คือ ความเร็วในการเคลื่อนที่ (km h-1) 
          W คือ หน้ากว้างการท างาน (m) 
                 ef คือ ประสิทธิภาพทางไร่ ซึ่งเท่ากับอัตราส่วน

ของเวลาที่ได้งานต่อเวลาทั้งหมดในการท างาน 

2.5 กำรประเมินผลทำงเศรษฐศำสตร์วิศวกรรม 
     วันชัย และชอุ่ม (2538) กล่าวว่าเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเป็น
การวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกโครงการหรือ บริการ ซึ่งมีความมุ่ง
หมายเพื่อประหยัดทรัพยากร โดยเน้นความคุ้มค่าและก่อให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด แต่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เป็นการประเมิน
ต้นทุนเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับการลงทุน การประเมิน
ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่องก าจัดวัชพืชในแปลงข้าวโพด ในที่นี้
คิดเฉพาะราคาที่จัดซื้อหรือไม่คิดค่าที่ดิน โรงเรือน ค่าประกัน
โรงเรือน และอื่น ๆ 
       1 . ค่า ใ ช้จ่ าย เริ่ มต้น (First Cost) ต้นทุนเริ่ มแรก คือ 
ค่าใช้จ่ายส าหรับลงทุนเริ่มต้น เช่น เครื่องจักร ท่ีดิน เป็นต้น 
       2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (Operating Cost) ต้นทุนใน
การด าเนินการ คือ ค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้เพื่อด าเนินการกับ
ทรัพย์สินที่ต้องลงทุนไปเพื่อให้เกิดผลผลิต 

    2.1 ค่าใช้จ่ายคงท่ี (Fixed Cost) คือค่าท่ีคงที่ไม่แปร
ไปตามปริมาณการผลิต เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าเสียโอกาสของทุน
ในเครื่องก าจัดวัชพืชในแปลงข้าวโพด 

    2.2 ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable Cost) คือค่าใช้จ่าย
ที่แปรไปตามปริมาณการผลิตเช่น ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะ
แปรเปลี่ยนตามปริมาณวัชพืชที่ก าจัดด้วยเครื่องก าจัดวัชพืชใน
แปลงข้าวโพด 
        3. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการก าจัดวัชพืชในแปลง
ข้าวโพด 

AC = FC+VC                                                         (3 

เมื่อ AC = ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการก าจัดวัชพืช (Baht 
Year-1) 

  FC = ค่าเสื่อมราคาของเครื่องก าจัดวัชพืชในแปลงข้าวโพด
(D) + ค่าเสียโอกาสในการลงทุน (R) 

  VC = ค่าจ้างแรงงาน (W) + ค่าไฟฟ้า (E) + ค่าบ ารุงรักษา 
(M) 
ค่าเสื่อมราคา (คิดวิธีเส้นตรง) 

D = (P-S)/L                  (4) 

ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 

R = ((P+S)/2) x I                             (5) 

โดยที ่P = ราคาซื้อหรือสร้างเครื่องก าจัดวัชพืช(Baht) 
        L = อายุการใช้งานเครื่องก าจัดวัชพืช=10 (year) 
        S = ราคาเครื่องมือใช้งานครบ 10 ปี = 0.1P (Baht) 
        D = ค่าเสื่อมราคาต่อปี (Baht year-1) 
        R = ค่าเสียโอกาสในการลงทุนต่อปี (Baht year-1) 
         I = อัตราดอกเบี้ยที่ 10% ต่อป ี
      4. จุดคุ้มทุน  
Blank and Turquin (1998) เสนอสมการหาจุดคุ้มทุนไว้ดังนี้
BEPS = FC/(SUU-VCU)                  (6) 
เมื่อ BEPS = จุดคุ้มทุน (Baht year-1) 
       VCU = ค่าใช้จ่ายแปรผันต่อหน่วย (Baht year-1) 
       SUU = ค่าจ้างต่อหน่วย (Baht unit-1) 
     5. ระยะเวลาในการคืนทุน 

PBP = MC/p                             (7) 

เมื่อ PBP = ระยะเวลาในการคืนทุน (year) 

      MC = ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการสร้างเครื่อง (Baht) 

         p = ก าไร (Baht) 

2.6 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
      การวางแผนการทดสอบแบบ Factorial analysis in CRD) 
ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติส าหรับการจัดการทดสอบแบบ
แฟคทอเรียล คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง 
(Two-way ANOVA) ด้วยวิธี  General Linear Model โดยใช้
การวิเคราะห์ผลทางสถิติแบบ Duncan’s multiple range test 
(DMRT) ด้วยโปรแกรม SPSS 19 (SPSS Inc., IL, USA) 

3 ผลและวิจารณ์ 

3.1  ผลกำรเปรียบเทียบกำรใช้เครื่องก ำจัดวัชพืชในแปลง
ข้ำวโพด กับกำรใช้แรงงำนคน 

ในการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างเครื่องก าจัดวัชพืช กับ
แรงงานคนที่ใช้จอบก าจัดวัชพืช (Table 1) โดยเลือกความเร็วใน
การเคลื่อนที่ 2.5 km h-1 ของเครื่องก าจัดวัชพืช การก าจัดวัชพืช 
ด้วยเครื่องก าจัดวัชพืช ใช้เวลาเพียง 1.17 min ซึ่งก าจัดวัชพืชได้ 
เร็วกว่าแรงงานคนที่ใช้จอบก าจัดวัชพืช ซึ่งใช้เวลาถึง 6.99 min 
เนื่องจากการก าจัดวัชพืชด้วยเครื่องก าจัดวัชพืชเป็นการใช้เครื่อง
ทุ่นแรงท าให้ก าจัดวัชพืชได้เร็วกว่าการใช้แรงงานคนก าจัดวัชพืช
โดยแรงงานคนสามารถก าจัดวัชพืชได้ 0.22 rai h-1 และเครื่อง
ก าจัดวัชพืชสามารถก าจัดวัชพืชได้มากกว่าคือ 0.80 rai h-1 ถึง
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อย่างไรก็ตามแรงงานคนจะมีประสิทธิในการท างานสูงกว่าเครื่อง
ก าจัดวัชพืชแต่เครื่องก าจัดวัชพืชท างานได้เร็วกว่าแรงงานคนถึง 
5 เท่า และผลของความลึกของดินในการก าจัดวัชพืชพบว่าที่

ความลึกของดินในการก าจัดวัชพืชของเครื่องก าจัดวัชพืชอยู่ที่ 
2.86 cm และแรงงานคนได้ความลึกของดินอยู่ท่ี 3.01 cm

Table 1 Comparative results between human use for weeding and weeding machine. 

3.2  ผลกำรทดสอบหำเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภำพของเครื่องก ำจัด
วัชพืช 

 จาก (Figure 6) การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าเปอร์เซ็นต์
ประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืชด้วยเครื่องมือก าจัดวัชพืชมีความเร็ว
ในการเคลื่อนที่ มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าความเร็วในการเคลื่อนท่ี 1.5, 
2.0, 2.5, 3.0 และ 3.5 km h-1 มีผลต่อเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพ
ในการก าจัดวัชพืช พบว่าที่ความเร็วในการเคลื่อนที่ 2.5 km h-1 
ได้เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพในการก าจัดวัชพืชสูงสุด คือ 82.77 % 
ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่างานวิจัยของ Alexandrou (2004) การ
ประเมินเครื่องมือก าจัดวัชพืชมีประสิทธิภาพในการก าจัดวัชพืชที่ 
61% และที่ความเร็วในการเคลื่อนที่ 1.5 km h-1 ได้เปอร์เซ็นต์
ประสิทธิภาพในการก าจัดวัชพืชต่ าสุด คือ 40.16 % ส่วนที่
ความเร็วในการเคลื่อนที่ สู งที่  3 .5 km h-1 ได้ เปอร์ เซ็นต์
ประสิทธิภาพในการก าจัดวัชพืชที่ลดลง คือ 69.32 % เนื่องจาก
การทดสอบพบว่าความเร็วในการเคลือ่นที่ตั้งแต่ 3.0, 3.5 km h-1 
มีความเร็วรอบของล้อและชุดก าจัดวัดพืชไม่สัมพันธ์กันท าให้
ก าจัดวัชพืชได้ไม่ดี มีวัชพืชที่ไม่ถูกก าจัดเหลือเป็นจ านวนมากท า
ใหเ้ปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพในการก าจัดวัชพืชลดลง 

Figure 6 the relationship between travel speed and 
weeding efficacy. abcde: letters indicate differences 
among each treatment (P < 0.05) 

 

3.3 ผลกำรทดสอบหำควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของเครื่อง
ก ำจัดวัชพืช 

จาก (Figure 7) การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าความสามารถใน
ก าจัดวัชพืชด้วยเครื่องมือก าจัดวัชพืชมีความเร็วในการเคลื่อนที่ 
มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลการ
ทดสอบแสดงให้เห็นว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ 1.5, 2.0, 2.5, 
3.0 และ 3.5 km h-1 มีผลต่อความสามารถในการก าจัดวัชพืช 
พบว่าที่ความเร็วในการเคลื่อนที่ 3.5 km h-1 มีความสามารถใน
การก าจัดวัชพืชสูงสุด คือ 1.16 rai h-1 แต่เมื่อเทียบกับเปอร์เซน็ต์
ความสามารถในการก าจัดวัชพืชที่สูงสุดที่ความเร็วในการ
เคลื่อนที่ 2.5 km h-1 มีความสามารถในการก าจัดวัชพืชจะอยู่ที่ 
0.80 rai h-1 และที่ความเร็วในการเคลื่อนที่  1.5 km h-1 มี
ความสามารถในการก าจัดวัชพืชต่ าสุด คือ 0.62 rai day-1 
เนื่องจากก าลังของเครื่องยนต์ไม่สัมพันธ์กับความเร็วรอบของชุด
พรวนหมุนท าให้การก าจัดวัชพืชได้น้อย และความสามารถใน
ท างานก็ลดลง เมื่อเทียบกับความเร็วในการเคลื่อนในช่วงต่าง ๆ  

Figure 7  the relationship between travel speed and 
ability to work. abcde: letters indicate differences among 
each treatment (P < 0.05) 

3.4 ผลกำรทดสอบหำอัตรำกำรสิ้นเปลืองน้ ำมันเช้ือเพลิงของ
เครื่องก ำจัดวัชพืช 

จาก (Figure 8) การวิ เคราะห์ทางสถิติพบว่าอัตราการ
สิ้นเปลืองน้ ามันเช้ือเพลิงในการก าจัดวัชพืชด้วยเครื่องมือก าจัด
วัชพืชมีความเร็วในการเคลื่อนที่ ที่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าความเร็วใน

Method 
Operating 

time 
(min) 

Weeding 
efficiency  

(%) 

Effective field 
capacity (EFC)  

(rai h-1) 

Depth  
of cut 
(cm) 

Fuel 
Consumption 

(L rai-1) 
Manual 

weeding machine 
6.99 
1.17 

93.48 
82.77 

0.22 
0.80 

3.01 
2.86 

- 
2.18 
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การเคลื่อนที่ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 และ 3.5 km h-1 มีผลต่ออัตรา
การสิ้นเปลืองน้ ามันเช้ือเพลิง พบว่าที่ความเร็วในการเคลื่อนที่
ความเร็วต่ าจะมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงมากกว่า 

ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงกว่า  เนื่องจากความเร็วต่ าจะต้อง
ใช้ก าลังของเครื่องยนต์ที่สูงกว่าโดยก าลังของเครื่องยนต์นอกจาก
จะส่งก าลังไปขับเคลื่อนให้ล้อหมุนแล้วยังต้องส่งก าลังไป
ขับเคลื่อนชุดก าจัดวัชพืชให้หมุนด้วย ท าให้มีอัตราการสิ้นเปลือง
น้ ามันเช้ือเพลิงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วในการ
เคลื่อนที ่ที่ความเร็วที่สูงกว่า 

Figure 8 the relationship between travel speed and fuel 
consumption. abcde: letters indicate differences among 
each treatment (P < 0.05) 

3.5 ผลกำรพิจำรณำเปรียบเทียบเงื่อนไขกำรท ำงำนท่ีเหมำะสม 
       จากผลการทดสอบหาเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพของเครื่อง
ก าจัดวัชพืช ความสามารถในการท างาน และหาอัตราการ
สิ้นเปลืองน้ ามันเช้ือเพลิงแสดงดัง Figure 6- Figure 8 ดังได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น การพิจารณาเง่ือนไขการท างานที่เหมาะสม
ของเครื่องก าจัดวัชพืชตามล าดับ พบว่าเง่ือนไขที่ความเร็วในการ
เคลื่อนที่  2.5 km h-1  มีความสามารถในการก าจัดวัชพืชที่     
0.80 rai h-1 แต่ที่ความเร็วในการเคลื่อนที่  3 .5 km h-1 มี
ความสามารถในการก าจัดวัชพืชที่ 1.16 rai h-1 ที่มากกว่าแต่ที่
ความเร็วในการเคลื่อนที่ 2.5 km h-1 มีเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพ
ในการก าจัดวัชพืช 82.77 % ได้มากกว่าความเร็วในการเคลื่อนที่
อื่น ๆ ดังนั้นผู้วิจัยได้เลือกความเร็วในการเคลื่อนที่ 2.5 km h-1 มี
ความสามารถในการก าจัดวัชพืชที่ 0.80 rai h-1 มีอัตราการใช้
น้ ามันเบนซิน 2.18 L rai-1  

3.6 ผลกำรวิเครำะห์และประเมินผลเชิงเศรษฐศำสตร์วิศวกรรม 
จากผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม โดยคิดที่

ราคาเครื่องมือก าจัดวัชพืช 15,000 Baht ได้รับการประเมินจาก
ผู้ผลิตเครื่องจักรกลเกษตร (Table 2) อายุการใช้งาน 10 year 
โดยการประเมินอัตราดอกเบี้ย 6% (เดือนพฤษภาคม 2564)  ใช้
ผู้ควบคุมเครื่อง 1 คน ความสามารถในการท างาน 0.8 rai h-1 
อัตราการใช้น้ ามันเบนซิน 2.18 L rai-1 และท างานวันละ 8 hr ปี
ละ 300 day จะได้ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่อง 650 Baht day-1  มี

ระยะเวลาในการคืนทุนที่ 8 day และจดุคุ้มทุนอยู่ท่ี                 60 
rai year-1  

Table 2 Fabrication cost of weeding machine prototype. 

4  สรุป 
   เครื่องมือก าจัดวัชพืชในแปลงข้าวโพดที่ต่อพวงกับรถไถเดิน
ตามขนาด เล็ ก  ที่ ไ ด้ ท าการพัฒนาขึ้ น ในการทดสอบหา
ประสิทธิภาพ โดยมีเง่ือนไขท่ีเหมาะสมที่ความเร็วในการเคลื่อนที่ 
2.5 km h-1 ความสามารถในการในการก าจัดวัชพืช 0.8 rai h-1 มี
เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพในการก าจัดวัชพืช 82.77% อัตราการ
สิ้นเปลืองน้ ามันเช้ือเพลิง 2.18 L rai-1 สามารถเพิ่มก าลังในการ
ก าจัดวัชพืชทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนได้ ซึ่งให้อัตราการท างาน
ที่มากกว่าแรงงานคนทั่วไปที่ท าได้ สามารถท างานได้ 6.4 rai 
day-1 แต่ให้อัตราการท างานที่มากกว่าการก าจัดวัชพืชด้วย
แรงงานคนที่มีความช านาญในการก าจัดวัชพืชที่ท าได้เพียง 1.76 
rai day-1 ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ พบว่าเมื่อท างานปี
ละ 300 day วันละ 8 hr จะมีระยะเวลาในการคืนทุนที่ 8 day 
และจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 60 rai year-1 อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมถึงการยอมรับได้ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องมือ
ก าจัดวัชพืชต่อไปเปรียบเทียบกับการก าจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน 
1 คน ท่ีท างานได้ 1.76 rai day-1 ด้วยค่าจ้าง 300 Baht day-1 

5 กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา  และภาควิชา
วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สนับสนุนให้สถานที่ในการท า
วิจัยครั้งนี ้

6 เอกสารอ้างอิง 
เชาวนาถ พฤทธิเทพ. 2560.ผลของการใช้สารก าจัดวัชพืช

ประเภทใช้ก่อนวัชพืชงอกในข้าวโพดหวาน .รายงาน
ผลงานวิจัย 2560, 36-46. ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, 
กรมวิชาการเกษตร. 

ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย, คมสัน นครศรี, อมฤต ศิริอุดม,  

Item Cost (Baht) 
Gasoline engine and machinery 9,000 

2. Materials 
    2.1 Main frame     

    2.2 other devices                                                                                                           

 
3,000 
1,000 

3. Fabrication by skilled labor 2,000 
Total 15,000 
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บทคัดย่อ 
ระบบฉีดพ่นปุ๋ยน ้าแบบแปรผันอัตราได้ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพติดตั งบนรถแทรกเตอร์ไร้คนขับ มีวัตถุประสงค์หลักใน

การด้าเนินงาน 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพัฒนาต้นแบบระบบฉีดพ่นปุ๋ยน ้าตามขนาดทรงพุ่มใบอ้อยซึ่งจะฉีดพ่นปุ๋ยน ้าในปริมาณมากขึ น
ในบริเวณที่อ้อยมีทรงพุ่มขนาดเล็ก ส่วนบริเวณที่อ้อยมีทรงพุ่มขนาดใหญ่ให้ฉีดพ่นปุ๋ยน ้าในปริมาณที่น้อยลงเพราะถือว่ามีธาตุอาหาร
เพียงพอแล้ว โดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ และท้าการศึกษาประสิทธิภาพในการประมวลผลภาพของระบบที่ระยะความสูงในการ
ตรวจจับภาพ 0.6m, 0.8m และ 1.0m ซึ่งค้านวนประสิทธิภาพการท้างานของระบบโดยการประมวลผลภาพค่าความหนาแน่นใบอ้อย
เปรียบเทียบกับค่าพิเซลสีของใบอ้อยที่นับได้จริง ผลการทดลองพบว่าระยะความสูงที่ดีท่ีสุดในการตรวจจับภาพและประมวลผลเท่ากับ 
0.6m และประสิทธิภาพในการประมวลผลของระบบจะลดลงที่ระยะความสูงในการตรวจจับภาพเพิ่มขึ น นอกจากนี ยังได้ท้าการศึกษา
ประสิทธิภาพการท้างานของระบบฉีดพ่นปุ๋ยน ้าท่ีระยะความสูงการท้างานของหัวฉีด 0.3m, 0.5m และ 0.7m โดยพิจารณาจากระยะที่
ท้าให้สารเคมีกระจายตัวครอบคลุมพื นที่ใบอ้อยและมีการสูญเสียน้อยที่สุด พบว่าระยะความสูงของหัวฉีดที่ดีท่ีสุดในการศึกษานี เท่ากับ 
0.3m และพบว่าการสูญเสียสารเคมีจะสูงขึ นเมื่อเพิ่มความสูงการท้างานของหัวฉีดมากขึ น  ส่วนที่สองเป็นการพัฒนาต้นแบบรถ
แทรกเตอร์แบบไร้คนขับ โดยท้าการศึกษาการความแม่นย้าในส่วนควบคุมทิศทางและก้าหนดพิกัดต้าแหน่งของตัวรถ จากการทดสอบ
การควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ที่ความเร็วในการเคลื่อนที่ 1 m s-1 พบว่าสามารถควบคุมทิศทางได้ดีทั งในแกน x 
และ แกน y โดยมีความคลาดเคลื่อนสูงสุดในระหว่างการเคลื่อนที่เท่ากับ 0.062 m และมีความเคลื่อนเมื่อสิ นสุดการเคลื่อนที่เท่ากับ 
0.005 m และผลการทดสอบความสามารถในการท้างานของรถแทรกเตอร์พบว่า มีแรงฉุดลาก 15.17kN ประสิทภาพการท้างานเชิงไร่
เท่ากับ 85.30% ความสามารถในการท้างานเท่ากับ 3.57 Rai hr-1 และ อัตราการสิ นเปลืองเชื อเพลิงเท่ากับ 3.99 liter hr-1  

ค้าส้าคัญ: การประมวลผลภาพ, เครื่องฉีดพ่นปุ๋ย, รถแทรกเตอร์ไร้คนขับ, ค่าความหนาแน่นใบ, เทคโนโลยีแปรผันอัตรา 

Abstract 
Fertilizer sprayer with image processing technique mounted on unmanned tractor was conducted to inves-

tigate 2 main purposes: the fertilizer spray application and the unmanned tractor travelling. For the fertilizer spray 
application, the sugarcane shrub size was determined in order to vary liquid fertilizer rate. Higher rate applied for 
a small shrub and lower rate for a large healthy shrub. The prototype of variable rate fertilizer sprayer with image 
processing technique was developed for study the altitudes of image processing system at 0.6m, 0.8m and 1.0m 
and the altitudes of fertilizer sprayer system at 0.3m, 0.5m and 0.7m which effect the fertilizer sprayer efficiency. 
The results shown that the altitudes of image processing system at 0.6m and the fertilizer sprayer system height 
at 0.3m were the best combination for the sprayer system to distribute liquid fertilizer. For the unmanned tractor 
travelling, the prototype was focused on direction controller and working performance. The direction travelling 
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controlled was considered at linear and curve trajectory path. At travelling speed 1 m s-1, the direction travelling 
was controlled in both x and y directions with maximum error during operation at 0.62 m and 0.005 m at the end 
point. The result showed that working performance 15.17 kN of drawbar force, 85.30% of field efficiency and 3.57 
Rai hr-1 of tractor field capacity and 3.99 liter hr-1 of fuel consumption. 

Keywords: image processing, fertilizer sprayer, unmanned tractor, leaf density, variable-rate technology 

1 บทน้า 
อ้อยเป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีความส้าคัญต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย เพราะไทยเป็นผู้ส่งออกน ้าตาลทรายรายใหญ่เป็น
อันดับที่ 2 ของโลก รองจากประเทศบราซิล โดยในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีพื นที่ปลูกมากกว่า 11 ล้านไร่  ในปีการผลิต 
2560/61 ผลิตอ้อยได้สูงกว่า 134 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าจากการ
จ้าหน่ายน ้าตาลไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาท โดยไม่รวมมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกนับ
แสนล้านบาทเช่นกัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบันไทยจะเป็น
ประเทศผู้ส่งออกน ้าตาลทรายรายใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก 
แต่ผลผลิตของอ้อยและน ้าตาลเฉลี่ยต่อตันอ้อยของไทยก็นับว่ายัง
ต่้ากว่าประเทศคู่แข่งทางการค้าที่ส้าคัญ โดยเฉพาะบราซิล และ
ออสเตรเลีย จากข้อมูลพบว่า ผลผลิตเฉลี่ยของอ้อยที่ผลิตใน
ประเทศไทยได้ประมาณ 10 ตันต่อ ไร่ ขณะที่ออสเตรเลียผลิตได้ 
15 ตัน ต่อ ไร่ และบราซิลสูงกว่า 13 ตัน ต่อ ไร่ (เกษสุดา, 2561) 
จึงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ซึ่งการที่
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของอ้อยไทยท่ีมีค่าต่้านั น มีสาเหตุมาจากปัจจัย
หลายประการ หนึ่งในนั นคือ ขาดการใส่ปัจจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบัน ได้มีการน้าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเข้าช่วยในการผลิตมากขึ น นวัตกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร หุ่นยนต์ โดรน และระบบอัตโนมัติต่างๆ จึงมีบทบาท
ส้าคัญที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่เพียงแต่จะเป็น
เครื่องทุ่นแรงให้กับเกษตรกร ช่วยให้เกษตรกรประหยัดเวลา 
ประหยัดแรงงานแล้ว ยังมีการน้ามาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต และลดต้นทุนการผลติได้อีกด้วย  นอกจากนี  แนวทาง
เกษตรแม่นย้าสูง (Precision agriculture) ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ที่เป็นประเด็นส้าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตได้ ด้วย
การจัดการทรัพยากร การใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสม โดย
แนวทางดังกล่าวเป็นการน้าข้อมูลที่ได้จากพื นที่ท้าการเกษตร 
เชน่ อุณหภูมิ อากาศ น ้า ภาพถ่ายทางอากาศ หรือข้อมูลอื่นๆ ซึ่ง
ต้องอาศัยเซนเซอร์รูปแบบต่างๆ ในการเก็บข้อมูล แล้วน้าข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ส้าหรับช่วยในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
พื นที่การเกษตรนั นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ น (พลังเกษตร
,2018)  ตลอดสายการผลิต ตั งแต่ การเตรียมดินเพาะปลูก การ
ให้น ้า ให้ปุ๋ย การดูแลรักษา ไปถึงขั นตอนการเก็บเกี่ยว 

ในกระบวนการผลิตอ้อย การให้ปุ๋ยนับเป็นขั นตอนการดูแล
รักษาที่ส้าคัญขั นตอนหนึ่ง ซึ่งหากสามารถบริหารจัดการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพได้ก็ย่อมท้าให้ผลผลิตเพิ่มขึ นตามมาด้วย ซึ่งจาก
ข้อมูลที่ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายได้รายงาน

ไว้เกี่ยวกับการเพาะปลูกและการให้ปุ๋ยอ้อยไว้ว่า อ้อยเป็นพืชไร่ที่
สามารถปลูกได้ในดินทั่วไปยกเว้นดินเหนียว แต่เนื่องจากในฤดู
แล้งจะท้าให้ดินแข็งมากการเดินของรากไม่ดีอาจส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของอ้อยได้ นอกจากนี  โดยธรรมชาติแล้วอ้อยเป็นพืช
ที่ต้องการน ้ามากในการเพาะปลูก ดังนั น การให้ปุ๋ยและการบ้ารุง
ดินจึงเป็นสิ่งส้าคัญที่จ้าเป็นต้องพิจารณาไปควบคู่กัน นอกจากนี  
เนื่องจากอ้อยสามารถเพาะปลูกครั งเดียวแล้วเก็บผลผลิตได้ 2-3 
ครั ง หรือที่เรียกว่าอ้อยตอ 2 หรือตอ 3 ในช่วงของการปลูกอ้อย
จึงต้องค้านวณระยะเวลาในการให้ปุ๋ยและควรมีการให้ปุ๋ยบ้ารุง
ดินตลอดฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การให้ปุ๋ยน ้า
ทางใบ เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีทางดิน จะช่วยในเรื่องของการดูแล
อาการเสื่อมของดิน และเป็นการลดปริมาณต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี
เป็นอย่างดี การใส่ปุ๋ยส้าหรับอ้อยเพื่อให้ได้ปริมาณอ้อยต่อพื นที่
ปลูกสูงที่สุดและเพื่อลดอัตราการเสื่อมของสภาพดินควรจะใช้
ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 70:30 และใช้ปุ๋ยน ้าทางใบเป็นฟังก์ชัน
ทดแทนในส่วนของธาตุอาหารที่ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง โดยวิธีการให้
ปุ๋ยน ้าทางใบกับอ้อยจะท้าโดยการฉีดพ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
ประหยัดต้นทุนด้วยธาตุอาหารที่สมบูรณ์ซึมซับเข้าโดยตรงและ
ช่วยบ้ารุงดินโดยทางตรงและทางอ้อม  

จากปัญหาเรื่องการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ผลิตอ้อยประกอบกับความจ้าเป็นในการให้ปุ๋ยและการบ้ารุงดิน
ในขั นตอนการดูแลอ้อยนั น งานวิจัยนี จึงต้องการที่จะประยุกต์ใช้
นวัตกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติร่วมกับเทคโนโลยีความแม่นย้าทาง
การเกษตรมาช่วยจัดการการให้ปุ๋ยทางใบกับอ้อยให้มีความ
แม่นย้าและมีประสิทธิภาพมากขึ น โดยการพัฒนาระบบฉีดพ่นปุย๋
น ้าแบบแปรผันอัตราได้ ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายแบบ
ติดตั งบนรถแทรกเตอร์ไร้คนขับส้าหรับพื นที่ปลูกอ้อยสมัยใหม่ 
และมุ่งหวังว่าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกิดขึ นจะเป็นประโยชน์
ต่ อการผลิ ตอ้ อย ในประ เทศ  ท้ า ให้ ก ระบวนการผลิตมี
ประสิทธิภาพมากขึ น ลดแรงงาน ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต
ให้กับประเทศในท่ีสุด ทั งนี  การวิจัยได้ด้าเนินการ 2 ส่วนหลัก คือ 
ส่วนแรกท้าการออกแบบและพัฒนาชุดค้าสั่งประมวลผลความ
หนาแน่นของใบอ้อยจากภาพถ่ายและต้นแบบระบบการฉีดพ่น
ปุ๋ยน ้าแบบปรับปริมาณได้ เมื่อความหนาแน่นใบอ้อยน้อยจะฉีด
พ่นปุ๋ยน ้าในปริมาณมากและฉีดพ่นปุ๋ยน ้าในปริมาณมากขึ นเมื่อมี
ความหนาแน่นใบอ้อยมากในส่วนนี จะท้าการทดสอบความ
ถูกต้องในการประมวลผลของชุดค้าสั่งประมวลผลภาพและการ
ท้างานของต้นแบบระบบฉีดพ่นปุ่ยน ้า  ส่วนที่สองเป็นการ
ออกแบบและสร้างต้นแบบรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนแบบไร้คนขับ 
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โดยมีการทดสอบความแม่นย้าในการควบคุมทิศทางการเคลือ่นที่
และสมรรถนะการท้างานของรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัต ิ 

2 อุปกรณ์และวิธีการ 

2.1 ระบบประมวลผลภาพและระบบให้ปุ๋ยน ้าทางใบแบบ
อัตโนมัติ 

การออกแบบและพัฒนาชุดค้าสั่งการท้างานของระบบ
ประมวลผลภาพและการสั่งจ่ายปุ๋ยน ้า และต้นแบบระบบสั่งการ
ให้ปุ๋ยน ้าแบบปรับปริมาณอัตโนมัติ โดยออกแบบให้ระบบมีการ
ถ่ายภาพ ด้วยกล้อง WebCAM และส่งสัญญาณภาพไปยังกล่อง
ประมวลผลภาพเพื่อท้าการวิเคราะห์แยกค่าสีทรงพุ่ม และ
ค้านวณหาเปอร์เซ็นต์ความหนาแน่นของพื นทีใ่บอ้อยต่อพื นที่รวม
ของภาพถ่าย หลังจากนั นระบบควบคุมจะสั่งการให้เซอร์โว
มอเตอร์วาล์วท้างาน เพื่อให้หัวฉีดฉีดพ่นปุ๋ยน ้าตามปริมาณที่
ถูกต้องตามค่าความหนาแน่นของทรงพุ่มใบ 

การออกแบบระบบสั่งจ่ายปุ๋ยน ้าประกอบไปด้วย ถังบรรจุปุ๋ย
น ้าขนาด 60 ลิตรซึ่งมีสูตรปุ๋ยตามความต้องการของอ้อยในช่วง
อายุต่างๆ ปั๊มสารเคมี (Max. Pressures 0.48 Mpa. 12 VDC. 
31W.)ท้าการดูดและจ่ายสารเคมีเข้าระบบ ตู้ควบคุมไฟฟ้าสั่งการ
ท้างานของระบบ และเซอร์โวมอเตอร์วาล์วเปิด-ปิดการท้างาน
หัวฉีดพ่นปุ๋ยน ้าให้จ่ายปุ๋ยตามปริมาณความหนาแน่นของใบอ้อย
ที่ได้ตั งค่าไว้ในระบบ โดยงานวิจัยนี ได้เลือกใช้หัวฉีด (nozzle) 
แบบกรวยกระจายสม่้าเสมอ (full cone) มีมุมองศาการฉีดพ่น 
65 องศา เลขรหัสหัวฉีด 486 มีระยะห่างระหว่างหัวฉีด 0.5 m 
ส่วนผสมของปุ๋ยน ้าเป็นปุ๋ยฉีดพ่นทางใบนาโนแคปซูล 1 แคปซูล 
ผสมน ้า 20 liter  ทดสอบกับอ้อยอายุ 3 เดือน มีระยะห่าง
ระหว่างต้น 0.5 m และระยะห่างระหว่างแถว 1.2 m  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) (d) 

Figure 1 Specifications of the system. (a) Overall diagram 
of variable rate fertilizer sprayer; (b) Fertilizer storage 
and sprayer systems ; (c) digital image systems; (d) Im-
age segmentation systems  

2.2 รถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับ 
การออกแบบและสร้างต้นแบบระบบรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อน

อัตโนมัติแบบไร้แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆด้วยกันคือ ส่วนแรกพัฒนา
รถแทรกเตอร์ ขับเคลื่อนด้วย 2 ล้อหลังโดยมีมอเตอร์ไฮดรอลิก
และเครื่องยนดีเซลขนาด 15 Hp เป็นต้นก้าลัง โดยใช้วาล์ลควบ
คุมอัตตราใหลของน ้ามันไฮดรอลิกส์เพื่อควบคุมความเร็วในการ
เคลื่อนที่ของรถ ด้านหลังรถแทรกเตอร์ออกแบบให้มีส่วนติดตั ง
อุปกรณ์ภายนอก สามารถยกอุปกรณ์ภายนอกขึ นหรือลงได้ด้วย
กระบอกไฮดรอลิกส์   ส่วนที่สองพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติซึ่ง
ออกแบบให้สามารถควบคุมส่วนต่างๆได้ในระยะไกล ได้แก่ระบบ
การเคลื่อนที่และระบบให้ปุ๋ยน ้าทางใบ 

 



Thai Society of Agricultural Engineering Journal Vol. 27 No. 2 (2021), 19-26 

22 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Figure 2 (a) Specifications of the unmanned remote con-
trol tractor parts system; (b) An autonomous tractor 
based on unmanned remote controlling system for 
modern farming; (c) Overall diagram configuration 

2.3 วิธีการทดลองและประเมินผล 

2.3.1 ประเมินผลค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องของต้นแบบระบบ
ประมวลผลภาพและระบบให้ปุ๋ยน ้าทางใบอัตโนมัติ 

2.3.1.1 ศึกษาและทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างระยะ
ความสูงของภาพจากระบบกล้อง WebCam กับเปอร์เซ็นต์ความ
หนาแน่นของใบออ้ยท่ีได้จากการตรวจจับของระบบถ่ายภาพ โดย
เปรียบเทียบความถูกต้องในการประมวลผลภาพของระบบกับ
การนับจ้านวนพเิซลของค่าสีใบที่เกิดขึ นจริง โดยท้าการทดสอบที่
ระดับความสูง 3 ระดับคือ 0.6m 0.8m และ1.0m เพื่อหาระดับ
ความสูงที่ เหมาะสมและแม่นย้า ในการท้างานของระบบ
ประมวลผลภาพในงานวิจัยนี  

2.3.1.2 ศึกษาและทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าความ
สูงของหัวฉีดพ่นกับค่าความกว้างของการฉีดพ่นสารเคมี โดย

ท้าการศึกษาและเปรียบเทียบค่าระดับความสูงที่เหมาะสมในการ
ฉีดสารเคมีที่อัตาการการฉีดพ่นที่ต่างกันคือ 0.20 liter minute-

1, 0.60 liter minute-1 และ 1.00 liter minute-1 ตามล้าดับ ไป
ยังบริเวณต้าแหน่งใบอ้อยเพื่อวัดค่าความกว้างของการฉีดพ่น
สารเคมีที่เกิดขึ น 

2.3.2 ทดสอบต้นแบบรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนแบบไร้คนขับ 
2.3.2.1 ทดสอบและประเมินผลระบบควบคุมทิศทางการ

เคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ ซึ่งก้าหนดความเร็วในการเคลื่อนที่
ขณะทดสอบเท่ากับ 1 m s-1 โดยท้าการเปรียบเทียบความ
แม่นย้าในการเคลื่อนที่ของรถแทกรเตอร์ที่เกิดขึ นจริง(actual 
path) กับทิศทางและพิกัดอ้างอิงที่ก้าหนดขึ น(reference path) 

x

y

z

1P

2P

 
Figure 3 Linear trajectory. 

การควบคุมให้รถแทรกเตอร์เคลื่อนที่ ในแนวเส้นตรง 
จ้าเป็นต้องมี การก้าหนดจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ คือ จุด P1 
และ จุดสิ นสุดของการเคลื่อนที่ คือ จุด P2 ส่วนจุดระหว่างการ 
เคลื่อนที่จากจุด P1 จนถึงจุด P2 สามารถค้านวณหาได้จาก 
 

 121 PPsPPs                                               (1) 
 

l

d
s 

                                                     (2) 
 
เมื่อ  s คืออัตราส่วนของต้าแหน่ง กับระยะทางที่รถแทรกเตอร์

เคลื่อนที ่
l คือระยะทางที่รถแทรกเตอร์เคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรง 
d คือตัวแปรซึ่งเป็นฟังก์ช่ันของเวลา ท่ีเป็นตัวก้าหนดโปร
ไฟล์ความเร็ว (Velocity profile)  
การเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ ในการศึกษานี ก้าหนดให้

โ ป ร ไฟล์ ค ว าม เ ร็ ว เป็ นแบบสี่ เ หลี่ ยมคา งหมู ฐ านกว้ า ง 
(Trapezoidalvelocity profile) แสดงใน Figure 4 
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Figure 4 Speed profiles, rectangular, trapezoid. 

สามารถค้านวณตัวแปร d ได้จาก 3 สมการในช่วงเวลาต่างๆใน 
(Figure 4) (Kayacan et al., 2015) 
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เมื่อ  t และ T คือ เวลาและเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่จาก จุด P1 
จนถึงจุด P2 ตามล้าดับ  

𝑣𝑚𝑎𝑥 และ𝑎𝑚𝑎𝑥 คือ ความเร็วสูงสุด (m s-1) และ
ความเร่งสูงสุด (m s2-1 ) ของรถแทรกเตอร์ตามล้าดับ 
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Figure 5 Curve caused by the straight line connecting 
the two lines. 
 

ส้าหรับการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งของรถแทรกเตอร์เกิดจาก
การเช่ือมต่อกันของเส้นตรง 2 เส้น แสดงใน Figure 5 โดย
เส้นตรงแรกระหว่างพิกัด P1 กับ P2  และเส้นตรงที่ 2 ระหว่าง
พิกัด P2 กับ P3 ท้าให้เกิดเส้นโค้ง AB ขึ น ดังปรากฎเป็นเส้นประ 
ใน Figure 5 โดยจุดที่อยู่บนเส้นโค้ง AB สามารถค้านวณได้จาก
สมการ (4) 
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เมื่อ V1 และ V2 คือความเร็วของรถแทรกเตอร์ขณะวิ่งตามแนว
เส้นตรง P1,P2 และเส้นตรง P2,P3 ตามล้าดับ  
n12 และ n23 คือเวคเตอร์ทิศทาง และ t คือผลต่างของ
เวลา ซึ่งสามารถค านวณหาได้ตามสมการที่ 5-7 
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2.3.2.2 ทดสอบสมรรถนะการท้างานของต้นแบบระ

แทรกเตอร์ขับเคลื่อนแบบไร้คนขับ  โดยสภาพพื นที่แปลงทดสอบ
มีลักษณะเป็นสนามหญ้า ซึ่งได้ท้าการศึกษาต่างแปรต่างๆได้แก่ 
ก้าลังฉุดลาก(Drawbar Power) อัตราการลื่นไถล(slip) ขณะ
เคลื่อนที่  ความสามารถในการท้างาน อัตราการสิ นเปลือง
เชื อเพลิง และอัตราการสิ นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 
 
ก้าลังฉดุลาก(kW)  
= แรงฉุดลากแนวระดับ(kN) x ความเร็วระแทรกเตอร์(m s-1)  (8) 

 
เมื่อ แรงฉดุลากแนวระดับ วัดค่าโดยเครื่อง Strain Indicator 
 

การลื่นไถล(Slip) = 
ระยะเคลื่อนท่ีไม่มีภาระ−ระยะเคลื่อนท่ีมีภาระ

ระยะเคลื่อนท่ีไม่มีภาระ
 

       (9) 
 

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ท้ า ง า น  =
พื นท่ีในการท้างาน (Rai)

เวลาในการท้างาน (ℎ𝑟)
                        

      (10) 
 

อัตราการสิ นเปลืองเชื อเพลิง ) = 
ปริมาณเชื อเพลงท่ีใช้ (𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟)

เวลาท่ีใช้ (ℎ𝑟)
  

           (11) 
 

อัตราการสิ นเปลืองไฟฟ้า  (KWhr) = =
𝐼𝑉𝑡

1000
   (12) 

 
เมื่อ I  คือกระแสไฟฟ้าของเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าขนาด  1 kW.(A) 

Vt คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าขนาด 1 
kW.(V) 
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3 ผลและวิจารณ์ 

3.1 ระบบประมวลผลภาพและระบบให้ปุ๋ยน ้าทางใบแบบ
อัตโนมัติ 

3.1.1 ระบบประมวลผลภาพ  
จากผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความแม่นย้าในการ

ประมวลผลของภาพถ่ายกับความสูงของการจับภาพของกล้อง 
WebCam โดยก้าหนดความสูงในการทดสอบตรวจจับภาพที่
ระยะ 0.6m, 0.8m และ1.0m ซึ่งเป็นช่วงระยะความสูงของที่
เหมาะสมส้าหรับการติดตั งกับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กและระยะ
การเติบโตของอ้อยอายุ 3เดือน โดยระยะการตรวจจับภาพถ่ายที่
ระบบประมวลผลได้ดีที่สุดคือระยะความสูง 0.6m และความ
แม่นย้าในการประมวลผลจะมีค่าความคลาดเคลื่อนมากขึ นเมื่อ
เพิ่มระยะความสูงในการตรวจจับภาพ 

Table 1 Correlation between the difference of image 
data acquisition and height levels (m) with green sam-
ple density. 

Green 
samples 
density 

Image ac-
quisition 
processes 

Altitude levels (m) 
0.6 0.8 1.0 

5 % Observed 5 5 5 

Web-Cam 4.333c 3.990bc 3.756ab 

10% Observed 10 10 10 

Web-Cam 8.363c 7.813c 6.604b 

15% Observed 15 15 15 

Web-Cam 12.400b 11.284b 9.015a 

20% Observed 20 20 20 

Web-Cam 16.084c 14.869c 12.178b 

Means of a, b, c, ab and bc in a column followed by 
the same character are not significantly different at 0.05 
significant levels according to Duncan’s Multiple Range 
Test. 

3.1.2 ระบบการฉีดพ่นปุ๋ยน ้าทางใบ 
จากผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระยะความสูงของ

หัวฉีดพ่นปุ๋ยกับระยะการกระจายตัวของปุ๋ยน ้าโดยก้าหนดความ
สูงในการทดสอบของหัวฉีดที่ระยะ 0.3m, 0.5m และ 0.7m ซึ่ง
เป็นช่วงระยะความสูงที่เหมาะสมในการติดตั งของอุปกรณ์และ
ความสูงของใบอ้อยในช่วงอายุ 3 เดือนที่ท้าการศึกษา จากการ
ทดสอบพบว่าการวางต้าแหน่งหัวฉีดพ่นที่ระยะความสูง 0.3m มี
ความแม่นย้ามากที่สุดและท้าให้เกิดการสูญเสียสารเคมีน้อยที่สุด 
นอกจากนี ยังพ่บว่าเมื่อเพิ่มความสูงมากขึ นอัตราการสูญเสีย
สารเคมีจะเพิ่มมากขึ นด้วย 

Table 2 Correlation between height levels (m) and 
chemicals and pesticides spraying width (m).  

No. Nozzle 
Height 

(m) 

Spraying width(m) 
at 0.2li-
ter/min 

at 0.6li-
ter/min 

at 1.0li-
ter/min 

1 0.3 0.245a 0.370b 0.647b 

2 0.5 0.265b 0.387b 0.752c 

3 0.7 0.285c 0.478c 0.838d 

Means of a, b, c and d in a column followed by the 
same character are not significantly different at 0.05 sig-
nificant levels according to Duncan’s Multiple Range 
Test. 

3.2 ทดลองสมรรถนะต้นแบบระบบรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อน
อัตโนมัติแบบไร้คนขับ 

3.2.1 ผลทดสอบการควบคุมทิศทางของรถแทรกเตอร์ 
การจ้าลองรถแทรกเตอร์ก้าหนดให้ระยะห่างระหว่างล้อหน้า

และล้อหลัง L มีค่า 1m การทดสอบจะแสดงผลเป็น 2 ลักษณะ
คือ การควบคุมทิศทางของรถแทรกเตอร์ให้ติดตามเส้นทางการ
เคลื่อนที่ในแนวแกน x และ แนวแกน y เปรียบเทียบกับเส้นทาง
อ้างอิงที่ก้าหนดไว้ และแสดงผลค่าความคลาดเคลื่อนของพิกัดรถ
แทรกเตอร์ขณะท้าการเคลื่อนที่ 

 
Figure 6 Kinematic model simulation and tractor con-
troller with MATLAB/Simulink program. 

ในกรณีการทดสอบการเคลื่อนที่แบบแนวเส้นตรง ก้าหนดให้
เริ่มต้นอยู่ที่พิกัด (x1,y1) = (0,0)m และมีจุดสิ นสุดการเคลื่อนท่ีที่
พิกัด (x2,y2) = (10,10)m มีความเร็วสูงสุดเท่ากับ 1 m/s และมี
ความเร่งสูงสุดเท่ากับ 1 m/s2 และรถแทรกเตอร์มีมุมหักเลี ยว
เริ่มต้น θ = 0 degree (อ้างอิงตามแนวแกน x) ในส่วนของค่า
เกรนของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ(PID) ในลูปควบคุม
ต้าแหน่งมีค่าเป็น 0,12  IP KK และ 0DK  และค่า
เกรนของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ(PID)ในลูปควบคุมมุมหัก
เลี ยวมีค่าเป็น 2,20  IP KK and 10DK  โดยผลการ
ทดสอบแสดงใน Figure 7 และ Figure 8 
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Figure 7 The result of the trial, the position of the tractor 
driver to follow a straight line motion path. 

 
Figure 8 The error in the movement of the tractor along 
the axis x and y . 

ผลการทดสอบการควบคุมการเคลื่อนที่ของรถแทกรเตอร์ที่
ความเร็ว 1 m s-1 ใน  Figure 7 แสดงการเคลื่อนที่ของรถ
แทรกเตอร์(actual path) กับต้าแหน่งการเคลื่อนที่อ้างอิงที่
ก้าหนด(reference path) พบว่าการควบคุมทิศทางมีความแม่ย้า
ค่อนข้างดีทั งในแกน x และแกน y ขณะที่ความคลาดเคลื่อนของ
พิกัดที่เกิดขึ นระหว่างการเคลื่อนที่แสดงใน Figure 8 พบว่าค่า
ความคลาดเคลื่อนสูงสุดในระหว่างเคลื่อนที่เท่ากับ 0.062 m 
และมีความคลาดเคลื่อนในพิกัดสุดท้ายเท่ากับ 0.005 m เมื่อ
สิ นสุดการเคลื่อนที่ 

3.2.2 ผลทดสอบค่าความสามารถในการท้างานของรถ
แทรกเตอร์ขับเคลื่อนแบบไร้คนขับ 

Table 3 Test data of the unmanned tractor-driven. 
 

Operating data 
An autonomous tractor 
based on unmanned re-
mote controlling system 

Drawbar force(kN) 15.17 
Working speed(m s-1) 0.25 

Performance (%) 85.30 
Fuel consumption 

rate (Liter hr-1) 
3.99 

% Slip 247 
Drawbar power(kW) 3.79 

Working performance 
(Rai hr-1) 

3.57 

Electricity consump-
tion (kWhr) 

0.00937 

 

Table 4 Relationship between the input voltage value, 
input current and control pressure of the unmanned 
tractor-driven automatic install equipment  

Input Volt-
age (Vt) 

Input Current 
(mA) 

Control Pres-
sure 
(MPa) 

1.26 20 0.125 
3.42 270 0.625 
5.93 550 1.25 
9.87 950 2.42 

 

  
(a) (b) 

Figure 9 Specifications of the input voltage value, input 
current and control pressure. (a) Comparison between 
Voltmeter and Ampere meter; (b) Graph show about 
EDG-01-H in terms of control pressure vs. input current. 
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Figure 10 Vision cameras (front view and rear view). 

4 สรุป 
จากผลการทดสอบจากงานวิจัยนี  พบว่าระบบให้ปุ๋ยทางใบ

อัตโนมัติ สามารถตรวจับภาพและประมวลผลได้มีประสิทธิภาพ
และมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเมื่อท้างานที่ระยะความสูง 
0.6m และมีความคลาดเคลื่อนของระบบประมวลผลมากขึ นเมื่อ
ระยะตรวจจับภาพเพิ่มสูงขึ น ซึ่งอาจเกิดจากตัวแปรต่างๆเช่น 
แสงแดดซึ่งมีผลต่อความคมชัดของภาพที่ตรวจจับและการ
สั่นสะเทือนขณะรถท้าการเคลื่อนที่ ในส่วนของระบบหัวฉีดพ่น
พบว่าที่ระยะความสูงหัวฉีดพ่น 0.3m ท้าให้ได้ค่าการกระจ่ายตัว
ของสารเคมีที่มีประสิทธิภาพที่สุด มีความแม่นย้า และมีค่าการ
สูญเสียสารเคมีน้อยที่สุด และเมื่อเพิ่มระยะความสูงการท้างาน
ของหัวฉีดพ่นสารเคมีมากขึ นพบว่าท้าให้ ประสิทธิภาพในการ
กระจ่ายตัวและความแม่นย้ามีน้อยขึ นตามล้าดับ 

ระบบการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ที่
ความเร็วในการเคลื่อนที่ 1 m s-1 พบว่าสามารถควบคุมทิศทาง
ได้ค่อนข้างดีทั งในแกน x และ แกน y โดยมีความคลาดเคลื่อน
สูงสุดในระหว่างการเคลื่อนที่เท่ากับ 0.062 m และมีความความ
เคลื่อนในพิกัดสุดท้ายเมื่อสิ นสุดการเคลื่อนที่เท่ากับ 0.005 m 
ส้าหรับค่าความสามารถในการท้างานจริงของต้นแบบรถแทก
เตอร์พบว่า มีแรงฉุดลาก 15.17kN ประสิทภาพการท้างานเทา่กบั 
85.30% ความสามารถในการท้างานเท่ากับ 3.57 Rai hr-1 อัตรา
การลื่นไถล (slip) 24.7% อัตราการสิ นเปลืองเชื อเพลิงเท่ากับ 
3.99 liter hr-1 อัตราการสิ น เปลืองพลั ง งานไฟฟ้า เท่ ากับ 
0.00937 kWhr. 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนานวัตกรรมในการวัดและจัดท าแผนที่ความช้ืนผิวดินจากดาวเทียม  SMAP (Soil Moisture Active Passive) มี

วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนที่ความช้ืนผิวดินด้วยข้อมูลจากดาวเทียม SMAP โดยเริ่มจากการพัฒนาเครื่องมือที่เป็นส่วนประกอบ
พื้นฐานของการจัดท าระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดระยะเวลาการท างานตั้งแต่การดาวน์โหลดข้อมูล การประมวลผลข้อมูลรายเดือน และ
การจัดท าแผนที่ออนไลน์ (Web Map Service, WMS) ในรูปแบบของแผนที่อนุกรมเวลา (Time Series) ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม ปี 
พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม ปี พ.ศ. 2563 โดยน าภาพถ่ายดาวเทียม SMAP ซึ่งเป็นการตรวจวัดความช้ืนของผิวดินด้วยเทคนิค L-band 
radar และ radiometer ร่วมกับการประมวลผลรวมกันระหว่างดาวเทียม Sentinel-1 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ความละเอียดที่ 1 km โดย
การดาวน์โหลดข้อมูลให้เป็นแบบอัตโนมัติ จากนั้นท าการประมวลผลค่าความช้ืนด้วยชุดค าสั่งที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ไพธอนสคริปต์ 
(Python Script) ร่วมกับไลบรารี (library) ข้อมูลเชิงพื้นที่ช่ือ “The Geospatial Data Abstraction Library (GDAL)” หลังจากนั้น
ท าการเปรียบเทียบค่าที่ได้กับข้อมูลความช้ืนผิวดินจากอุปกรณ์  IoT (Internet of Thing) โดยใช้ขอบเขตพื้นที่การศึกษาคือจังหวัด
สุโขทัยและจังหวัดก าแพงเพชร และน าค่าที่ได้จากวิธีทั้งสองนี้มาเปรียบเทียบกัน ผลจากการศึกษาพบว่าค่าความช้ืนผิวดินจาก
ดาวเทียม SMAP และค่าความช้ืนจากภาคสนาม (IoT) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.04 ถึง 0.1 และเนื่องการเก็บข้อมูลจาก
ภาคสนาม (IoT) นั้นเป็นการเก็บข้อมูลค่าความช้ืนบนผิวดินเพียงต าแหน่งเดียวที่เครื่องวัดท าการติดตั้งอยู่ ท าให้ได้ค่าความช้ืนผิวดินมา
เพียงแค่จุดนั้น ๆ แต่การเก็บค่าจากการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม SMAP นั้นเป็นการเก็บข้อมูลในพื้นที่ขนาด 1 km ท าให้ค่าความชื้นผิวดิน
ที่ได้มานั้นจะมีการเฉลี่ยค่าความช้ืนของสิ่งอื่น ๆ ที่อยู่ในจุดภาพมาด้วย ดังนั้นขนาดของพื้นที่ในการใช้งานจึงส่งผลเป็นอย่างมากต่ อ
ประสิทธิภาพสูงสุดของข้อมูล แต่จากการทดสอบข้อมูลของดาวเทียม SMAP นั้น มีการกระจายตัวปกติที่ดีกว่าข้อมูลจากภาคสนาม 
(IoT) จึงท าให้ผลจากค านวนค่าสหสัมพันธ์มีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น และสามารถน าข้อมูลความช้ืนผิวดินจากดาวเทียม SMAP ไป
ประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

ค าส าคัญ: นวัตกรรม, ความช้ืนผิวดิน, ดาวเทียม SMAP 

Abstract 
Development of soil surface moisture measurement and mapping innovation from SMAP (Soil Moisture 

Active Passive) satellites is aimed at mapping the soil moisture content with SMAP satellite data. It started with the 
development of an essential component tool for creating an automated system that reduces the working time 
since downloading the Monthly data, processing, and online mapping (Web Map Service, WMS) in the form of time 
series maps (Time Series) from January 2018 to August 2020. Using SMAP satellite imagery, surface soil moisture is 
measured using L-band radar and radiometer techniques in conjunction with Sentinel-1 satellites to obtain data at 
a resolution of 1 kilometre by automatically downloading the data. The surface soil moisture values are then 
extracted and processed using a series of command developed using Python Script in conjunction with the 
Geospatial Data Abstraction Library (GDAL). The soil moisture data obtained from the IoT (Internet of Thing) device 
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in the study area of Sukhothai and Kamphaeng Phet Province. Then, we compare the values obtained from these 
two methods. The study results showed that the correlation coefficient between SMAP surface soil moisture and 
field soil moisture (IoT) values were 0.04 to 0.1. The field data collection is the point-based measurement, so the 
soil moisture is just on that point. On the other hand, the surface soil moisture from SMAP satellite imagery collects 
data in an area of 1 square kilometre. As a result, the obtained surface soil moisture is an average of many other 
pixel objects. Therefore, the coverage area has an immense effect on the maximum performance of the SMAP 
data. Nevertheless, testing the data of SMAP satellites has better normal distribution than data from the field (IoT), 
thus making the result of the correlation calculation even more reliable. Furthermore, we can use soil surface 
moisture data from SMAP satellite to be applied in other related fields.  

Keywords: Innovation, Surface soil moisture, SMAP satellite 
1 บทน า 

ความช้ืนผิวดินหมายถึงปริมาณน้ าหรือไอน้ าที่มีอยู่บนผิวดิน 
โดยโครงสร้างของดินที่แตกต่างกันส่งผลต่อปริมาณน้ าหรือไอน้ า
ที่สะสมอยู่บนผิวดิน ความช้ืนผิวดินมีความส าคัญและมีผลต่อการ
ระเหยของน้ า การคายน้ าของพืช ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
พืช นอกจากนั้นความช้ืนผิวดินยังส่งผลต่อการแลกเปลี่ยน
พลังงานระหว่างพื้นดินและบรรยากาศ การระเหยน้ าจากดินนั้น
ต้องใช้พลังงานมากและมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศในพื้นท่ีนั้น ๆ (อุมาพร, 2557)”ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
ดาวเทียม SMAP หรือ Soil Moisture Active and Passive ซึ่ง
เป็นดาวเทียมที่มีภารกิจในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของ 
NASA (The National Aeronautics and Space 
Administration) โดยใช้คลื่น L-band ที่มีความยาวคลื่น (λ) 
เท่ากับ 21 cm และมีความถี่ (f) อยู่ที่ 1.21 GHz ถูกส่งขึ้นสู่วง
โคจรเมื่อวันที่ 31 มกราคม ปี พ.ศ. 2558 เซนเซอร์ที่ติดตั้งบน
ดาวเทียมถูกออกแบบมาเพื่อวัดค่าการปลดปล่อยและการสะท้อน
กลับพื้นผิว (Surface emission and backscatter) ซึ่งจะเป็น
การสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของความช้ืนผิว
ดินและการละลายและแข็งตัวของน้ าบนพื้นผิวโลก และยัง
สามารถสร้างแบบจ าลองของผิวน้ า (Surface Water) ฟลักซ์ของ
คาร์บอน (Carbon Fluxes) สภาพอากาศ และยังสามารถใช้งาน
ทางด้านการเกษตร (Entekhabi et al., 2010) ซึ่งยังรวมไปถึง
ข้อมูลความช้ืนผิวดินของพื้นที่ประเทศไทยก็สามารถเข้าถึงได้
เช่นกัน แต่ดาวเทียม SMAP นั้นจะสามารถตรวจวัดความช้ืนผิว
ไ ด้ ป ร ะ ม า น  5 cm จ า ก ผิ ว ดิ น  (Jackson et al., 1997; 
Escorihuela et al., 2010)” เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ความละเอียด
ที่ สุ ด  ผู้ วิ จั ย จึ ง เ ลื อ ก ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  SMAP L2_SM_SP: 
SoilMoisture (Sentinel Radar + Radiometer) มี ค ว า ม
ละเอียดในการตรวจวัดอยู่ที่ 1  Km2ซึ่งในความละเอียดระดับนี้
นั้นยังไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถประมวลผลค่าพิกัดของภาพถ่าย
ดาวเทียมให้ตรงกับค่าพิกัดจริงได้ ต่างจากภาพถ่ายดาวเทียม 
SMAP ที่ความละเอียด 3 Km2 ที่ในปัจจุบันมีข้อมูลให้บริการอยู่
แล้ว ผู้วิจัยจึงต้องมีขั้นตอนในการจัดท าข้อมูลดาวเทียม SMAP ที่
ความละเอียด 1  Km2 ขึ้นมาเองโดยใช้ไลบรารีของ Geospatial 
Data Abstraction Library ที่เป็นแบบรหัสเปิด   (opensource) 

เพื่อใช้แก้ไขข้อมูลที่อ้างอิงกับระบบภูมิศาสตร์ และภาษาไพธอน 
(Python) ในการสร้างเครื่องมือประมวลผลข้อมูลดาวเทียม 
SMAP ในความละเอียด 1  Km2 ขึ้นมา โดยข้อมูลความช้ืนผิวดิน
ที่ได้มาจาก SMAP สามารถใช้วิเคราะห์ได้หลากหลายด้านและจะ
เป็นประโยชน์อย่างมากในด้านเกษตรกรรมของประเทศไทยใน
อนาคต  

ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ
ดาวเทียม SMAP โดยการน าค่าความช้ืนผิวดินที่ตรวจวัดด้วย
ดาวเทียม SMAP ไปเปรียบเทียบกับค่าความช้ืนท่ีตรวจวัดจากดิน 
โดยตรงด้วยอุปกรณ์ IoT ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจหาค่าความชื้น
ผิวดินโดยใช้หลักการตรวจวัดด้วยเซ็นเซอร์ โดยเซ็นเซอร์จะ
ตรวจวัดค่าความจุไฟฟ้า (Capacitance) แล้วสร้างสนามไฟฟ้า
ระหว่างตัวน าทั้งสองฝั่ง ท าให้ในเนื้อวัสดุจะเกิดปรากฏการณ์
ประจุไฟฟ้าแบ่งขั้วบวกกับขั้วลบ (Dipole) และเกิดค่าต้านทาน 
(Permittivity) ในวัสดุขึ้นมา จะพบว่าค่าต้านทานของน้ ามีค่าที่
สูงมาก จากการค านวณค่าความจุไฟฟ้าในวัสดุรูปทรงต่าง ๆ จะ
เห็นได้ว่ามีตัวแปรค่าต้านทานสัมพันธ์กันในทางตรงเสมออุปกรณ์
จึ ง อ าศั ยหลั กก า รนี้ ใ นก า รต ร วจวั ด ค่ า ค ว าม ช้ืนผิ ว ดิ น 
(AgriThaiIoT, 2563) ส่วนดาวเทียม SMAP มีประสิทธิภาพมาก
พอที่จะน าไปใช้งานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าความช้ืนผิว
ดินได้หรือไม่  ตรวจสอบโดยการน าค่ าที่ ได้ทั้ งสองวิธีมา
เปรียบเทียบกันด้วยการหาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) และค่า
การวิเคราะห์ถดถอย (Linear Regression) เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลดาวเทียมความช้ืนผิวดิน SMAP เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลความช้ืนผิวดินจากสถานีภาคสนาม (IoT) 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของ
มนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะทางด้านของอินเตอร์เนตซึ่ งเป็น
เครือข่ายไร้สายขนาดใหญ่ที่มนุษยท์ุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 
ท าให้เครือข่ายอินเตอร์เนตเป็นส่วนส าคัญในการเผยแพร่ข่าวสาร
ต่าง ๆ (โสภาวดี, 2558) ซึ่งผู้วิจัยได้เล็งเห็นในส่วนส าคัญนี้ จึงได้
จัดท าการให้บริการแผนที่ผ่านเว็บไซต์ (Web Map Services) 
ขึ้น ซึ่งเป็นการน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System, GIS) มาพัฒนาในการน าเสนอข้อมูล
อนุกรมเวลา (Time Series) จากช่วง เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 
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2561 ถึง เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ใช้งานสามารถเรียกดู
ได้ผ่านเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ทั่วไป 

2 วิธีการ 

2.1 พื้นที่ศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย แบ่งตามเขตภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของ

ประเทศไทยจะอยู่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน แต่่ถ้าแบ่งตามเขต
การปกครองของประเทศไทย จังหวัดสุโขทัยจะตั้งอยู่ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 16 องศา 34 
ลิปดา ถึง 17 องศา 46 ลิปดาเหนือ ลองจิจูดที่ 99 องศา 24 
ลิปดา ถึง 100 องศา 01 ลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 
6,596.09  Km2  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม โดยตอนเหนือเป็นท่ี
ราบสูงมีภูเขาเป็นแนวยาวมาทางทิศตะวันตก พ้ืนท่ีตอนกลางเป็น
ที่ราบและตอนใต้เป็นที่ราบสูง มีแม่น้ าไหลผ่านจากเหนือลงใต้ 
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตาม
อิ ท ธิ พ ล ข อ ง ล ม ม ร สุ ม ต ะ วั น ต ก เ ฉี ย ง ใ ต้ แ ล ะ ม ร สุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ
ฤดูหนาว ด้านทรัพยากรน้ า จังหวัดสุโขทัยมีแหล่งน้ าธรรมชาติ
เป็นน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน (น้ าบาดาล) โดยมีแหล่งที่ส าคัญ เช่น 
แม่น้ ายม ห้วยแม่มอก ห้วยแม่ล าพัน เป็นต้น โดยมีจ านวนสถานี
ตรวจวัดค่าความช้ืนผิวดิน (IoT) อยู่ท้ังหมด 17 สถาน ี

จังหวัดก าแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างค่อนไป
ทางตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 15 
องศา 51 ลิปดาเหนือ ถึงลองจิจูดที่ 16 องศา 54 ลิปดาเหนือ มี
เนื้อที่ประมาณ 8,607.50  Km2 หรือประมาณ 5,379,688 ไร่ 
ลักษณะภูมิอากาศประเภททุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Cross 
Land Savana) มีฝนตกสลับแห้งแล้ง มีอุณหภูมิสูงเกือบตลอดทั้ง
ปีและมีสภาพอากาศแห้งแล้งในช่วงฤดูร้อน สภาพภูมิอากาศ
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มี 3 ฤดู คือฤดูร้อน 
ฤดูฝน และฤดูหนาว มีลักษณะภูมิประเทศด้านตะวันตกเป็นภูเขา
สูงลาดลงมา ทางด้านตะวันออกลักษณะเป็นดินปนทรายเหมาะ
แก่การท านาและปลูกพืชไร่ โดยมีจ านวนสถานีตรวจวัดค่า
ความช้ืนผิวดิน (IoT) อยู่ทั้งหมด 105 สถานี รวมทั้งหมด 122 
สถานี ดังท่ีแสดงในรูปที่ 1 

 
Figure 1 Province location And the position of the TOI.  

2.2 ข้อมูลที่ใช้ศึกษา 
1) ข้อมูลความช้ืนจากสถานีตรวจวัด IoT ซึ่งตามหลักการแลว้ 

น้ าผิวดินเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่แทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเมด็
กับช่องโพรงของเนื้อดิน ปริมาณน้ าผิวดินมีการตรวจวัดพื้นฐาน
อยู่ 2 แบบ คือ ปริมาณน้ าผิวดินโดยมวลและปริมาณน้ าผิวดิน
โดยปริมาณ แต่ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจวัดด้วย
เซ็นเซอร์ ในการเก็บค่าความช้ืนผิวดิน หลักการตรวจวัดด้วย
เ ซ็ น เ ซ อ ร์  โ ด ย เ ซ็ น เ ซ อ ร์ จ ะ ต ร ว จ วั ด ค่ า ค ว า ม จุ ไ ฟฟ้ า 
(Capacitance) และสร้างสนามไฟฟ้าระหว่างตัวน าทั้งสองฝั่ง ท า
ให้ในเนื้อวัสดุจะเกิดปรากฏการณ์ประจุแบ่งฝั่งขั้วบวกกับขั้วลบ 
(Dipole) และในแต่ละวัสดุจะมีค่าต้านทาน (Permittivity) ไม่
เท่ากัน โดยจะพบว่าค่า Permittivity ของน้ ามีค่าที่สูงมากและมี
ความต่างอย่างมีนัยส าคัญ จากสูตรการค านวณค่าความจุไฟฟ้า 
(Capacitance) ในวัสดุรูปทรงต่าง ๆ จะเห็นได้ว่ามีตัวแปรค่า
ต้านทาน สัมพันธ์กันในทางตรงเสมอ อุปกรณ์เลยอาศัยหลักการ
นี้ในการตรวจวัดค่าความช้ืนผิวดิน โดยค่าที่เก็บมานั้น มีสถานีที่
เก็บค่า (IoT) อยู่ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ สุโขทัย และก าแพงเพชร 
โดยตรวจวัดค่าในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึง
วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2563 จ านวน 122 สถาน ี

2) ข้อมูลดาวเทียม Soli Moisture Active Passive (SMAP) 
ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจวัดความช้ืนผิวดิน (Soil Moisture) และ
การแข็งตัวหรือละลายของน้ าแข็งบนผิวดิน (freeze/thaw) ใน
ระดับโลก (Global Scale) โดยการใช้เรดาร์ (Rader) และ เรดิโอ
มิเตอร์ (Radiometer) ช่วงคลื่น L-band ในการตรวจวัด โดย
การเก็บข้อมูลด้วยเรดิโอมิเตอร์นั้นเป็นการเก็บข้อมูลด้วยช่วง
คลื่นวิทยุที่จะสามารถเก็บข้อมูลทะลุผา่นเมฆได ้ท าให้ภาพที่ไดม้า
นั้นไม่มีเมฆหรือสิ่งบดบังมารบกวน ซึ่งมีการเก็บข้อมูลด้วยความ
ละเอียดเชิงพื้นที่ 36 km ให้บริการครอบคลุมทั่วโลกทุก ๆ 2 ถึง 
3 วัน (Chan et al. ,2018)” ซึ่ งจะช่วยให้ผู้ที่ศึกษาสามารถ
ประมาณค่าของน้ าและพลังงานที่ถ่ายเทระหว่างพื้นดินกับ
บรรยากาศได้  (Peng et al., 2017; Wigneron et al., 2017) 
SMAP ใช้คลื่นไมโครเวฟความถี่ต่ า ในการท าแผนที่ความช้ืนผิว
ดินบนโลกเนื่องจากคลื่นความถี่ต่ าจะท าให้การรบกวนของช้ัน
บรรยากาศลดลงและสามารถเก็บข้อมูลผ่านช้ันปกคลุมของพืชลง
ไปยังผิวดินได้ ซึ่งจะมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าการใช้คลื่นที่มีความถี่สูง 
(Panciera et al., 2013; Colliander et al., 2013)  

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ L2_SM_SP : Soil 
Moisture (Sentinel Rader + Radiometer) 3 km/1 km เป็น
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ม า จ า ก  Sentinel L2_S0_S1 แ ล ะ  SMAP 
L3_SM_P_E ซึ่งให้การสะท้อนกลับของเรดาร์ Sentinel แบบ 
กริดและการสังเกตอุณหภูมิความสว่างของเครื่องวัดรังสี SMAP 
เพื่อลบอิทธิพลของแหล่งน้ าออกไป ในการสร้างผลิตภัณฑ์ 
L2_SM_SP จะประมวลผล Sentinel L2_S0_S1 ความละเอียด 
1 km ร่วมกับกับ  L3_SM_P_E ความละเอียด 9 km โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ประมาณความช้ืนผิวดินที่ระดับความลึก 5 cm 
จากผิวดิน ซึ่งมีช่วงเวลาเฉลี่ยทุก 3 วัน ในทุก ๆ พื้นที่ของโลก 
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อย่างไรก็ตามการประมาณการเหล่านี้จะไมเ่หมาะส าหรับพ้ืนท่ีทีม่ี
หิมะและน้ าแข็งปกคลุมหรือบริเวณที่มีพืชพันธ์หนาแน่นที่ใน
ปริมาณที่มากกว่า 5 kg/m2 “Narendra et al. (2018)” ตาม
ตารางที่ 1 ซึ่งเป็นการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ SMAP ซึ่งผลิตภัณฑ์
เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกปรับปรุงและสามารถน าไปใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และในการวิเคราะห์ข้อมูลค่าความช้ืนผิวดิน
ต้ อ ง เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ภ า พ ถ่ า ย ด า ว เ ที ย ม  SMAP 
L2_SM_SP:SoilMoisture (Sentinel Radar + Radiometer) ที่
ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดก าแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 
และน าข้อมูล SMAP จากฐานข้อมูล NASA มาหาค่าความช้ืนตาม
ต าแหน่งของสถานีตรวจวัดค่าความช้ืน (IoT) แล้วน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองข้อมูลด้วยค่า

สหสัมพันธ์ (Correlation) และ การวิเคราะห์การถดถอย (Liner 
Regression) เ พื่ อ ศึ กษา ว่ า ค่ า ค ว าม ช้ืนทั้ ง ส อ งตั ว แ ป ร มี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1 Standard and Enhanced SMAP data products 
Product Description Gridding  
L1A_TB - -  
L1A_S0 Radiometer Data in Time-Order -  
L1B_TB Radiometer TB in Time-Order 36x47 km  

L1A_S0_LoRes Low-Resolution Radar σ0 in Time-Order 5x30 km Instrument Data 
L1A_S0_HiRes High-Resolution Radar σ0 in Time-Order 1-3 km  

L1C_TB Radiometer TB in Half-Orbit 36 km  
L2_SM Soil Moisture (Radar) 3 km  

L2_SM_P Soil Moisture (Radiometer) 36 km Science Data 
L2_SM_AP Soil Moisture (Radar+ Radiometer) 9 km (Half-Orbit) 
L3_FT_A Freeze/Thaw State (Radar) 3 km  
L3_SM_A Soil Moisture (Radar) 3 km Science Data 
L3_SM_P Soil Moisture (Radiometer) 36 km (Daily Composite) 
L3_SM_AP Soil Moisture (Radar+ Radiometer) 9 km  

L4_SM Soil Moisture (Surface and Root Zone) 9 km Science 
L4_C Carbon Net Ecosystem Exchange (NEE) 9 km Value-Added 

2.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.3.1 การเตรียมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลจากภาพถ่าย
ดาวเทียม 

ขั้นตอนประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อให้ภาพถ่าย
ดาวเทียมที่ได้มานั้นมีค่าพิกัดที่ตรงกับค่าพิกัดบนพื้นผิวโลกและ
น ามาเปิดคู่กับต าแหน่งของสถานีตรวจวัดความช้ืนผิวดิน (IoT) 
เนื่องจากภาพถ่ายดาวเทียม SMAP L2_SM_SP : Soil Moisture 
(Sentinel Rader + Radiometer) 3 km และ 1 km ที่ท าการ
รวบรวมมานั้นในตอนแรกไฟล์ที่ได้มานั้นจะเป็นข้อมูลในรูปแบบ 
HDF5 หรือ H5 เป็นไฟล์ข้อมูลที่บันทึกในรูปแบบช้ันข้อมูล มี
อาร์เรย์ (Array) หรือการเก็บข้อมูลประเภทเดียวกันเป็นแบบ

ล า ดั บ  ซึ่ ง มี ห ล ายมิ ติ ข้ อ มู ล  ซึ่ ง  SMAP L2_SM_SP : Soil 
Moisture (Sentinel Rader + Radiometer) 3 km และ 1 km 
จะถูกบรรจุไว้ใน HDF5 หรือ H5 อีกที เมื่อท าการเปิด SMAP 
L2_SM_SP : Soil Moisture (Sentinel Rader + Radiometer) 
3 km และ 1 km แล้วข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน 
คือ ส่วนภาพถ่ายดาวเทียม SMAP ที่เป็นเพียงภาพราสเตอร์ 
(Raster) และ ส่วนค าอธิบายข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
Meta Data XML, GMD) ซึ่งจะเป็นไปตามประเภทของภาพถ่าย
ดาวเทียมนั้น ๆ โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่จะถูกเก็บเป็นสเกลาร์ 
(Scalars) หรือปริมาณเพียงขนาดเดียวและบางส่วนจะถูกเก็บ
เป็นอาเรย์ (array) (Narendra et al, 2018)” ดังนั้นต้องท าการ
ตรึงค่าพิกัด (Georeferencing) เนื่องจากภาพถ่ายดาวเทียมที่
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ได้รับมาทั้งหมดและจากจ านวนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทั้งหมดที่
รวบรวมมานั้นมีจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงท าการพัฒนาเครื่องมือที่
ช่วยในการเข้าไปหาค่าพิกัดจากเมตะดาต้า (Metadata) และ
น ามาตรึงเข้ากับภาพถ่ายดาวเทียม โดยในข้ันตอนน้ีต้องใช้ไพธอน 
(Python) ในการเขียนสคริปต์ (Script) ขึ้นมาร่วมด้วยกันกับ
ไลบรารีของ Gdal (Geospatial Data Abstraction Library) ที่
ใช้ในการอ่านและเขียนภาพ (Raster) ที่อ้างอิงกับระบบพิกัด
ภูมิศาสตร์  

เมื่อท าการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม SMAP เรียบร้อย
แล้ว ในขั้นตอนต่อไปจะใช้โปรแกรม QGIS (Quantum GIS) ที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลปริภูมิที่สามารถเรียกใช้ข้อมูล
เวคเตอร์ (Vector) และราสเตอร์ (Raster) เช่น Shapefile และ 
GeoTIFF ได้ โดยเริ่มจากการน าภาพถ่ายดาวเทียม SMAP ที่มีข้อ
มูลค่าพิกัดเปิดคู่กับข้อมูลค่าความช้ืนผิวดินจากสถานีที่รวบรวม
ได้ เพื่อท าการเก็บค่าความช้ืนผิวดินจากภาพถ่ายดาวเทียมที่จุด
เดียวกับสถานีตรวจวัดความช้ืนผิวดิน จากนั้นท าตา ราง
เปรียบเทียบค่าความช้ืนของดินระหว่างค่าที่เก็บได้จากดาวเทียม 
SMAP และค่าความช้ืนในสนาม (IoT) เพื่อจะน าข้อมูลเหล่านี้ไป
วิเคราะห์ตามหลักสถิติต่อไป โดยมีขั้นตอนดังในรูปที่ 2 

 

 
Figure 2 Methods of operation. 

2.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักทางสถิติ  
ในขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลค่า

ความช้ืนผิวดินจากภาพถ่ายดาวเทียม SMAP กับข้อมูลจาก
ภาคสนาม (IoT) ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 
14 กันยายน พ.ศ. 2563 จ านวน 122 สถานี โดยมีการกระจาย
ตัวดังรูปที่ 3  

 
Figure 3- Location of 122 IoT stations. 

ในการตรวจสอบนั้นจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติ 
หรือ ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) มีรูปสมการตามที่แสดงใน
สมการที่ 1 เป็นการดูทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient, r) ที่
เป็นตัวบ่งช้ีถึงความสัมพันธ์นี้ ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นี้จะมี
ค่าอยู่ระหว่าง -1.0 ถึง +1.0 ซึ่งหากมีค่าใกล้ -1.0 นั้นหมายความ
ว่าตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมากในเชิงตรงกันข้าม 
หากมีค่ า ใกล้  +1.0 นั้นหมายความว่ า  ตั วแปรทั้ งสองมี
ความสัมพันธ์กันโดยตรงอย่างมาก และหากมีค่าเป็น 0 นั้น
หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองตัวไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน  

𝑟 =
∑(𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)

√∑(𝑥𝑖−�̅�)2∑(𝑦𝑖−�̅�)2
   (1) 

และใช้การทดสอบความเป็นการกระจายตัวแบบปกติ  
(Normality Test) ซึ่งเป็นการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกลา่ว 
มีการกระจายตัวเป็นแบบปกติเสมอ ไม่เช่นนั้นการทดสอบ
สมมติฐาน หรือการอนุมานด้วยเครื่องมือทางสถิติอื่น ๆ จะให้ผล
คลาดเคลื่อน ตั้งแต่น้อยไปจนถึงไม่อาจยอมรับได้ ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะความไม่เป็นการกระจายตัวแบบปกติ ในการทดสอบนี้มี
หลายวิธี แต่ในการทดสอบครั้งนี้เลือกใช้วิธี Normal Quantile 
Plot คือการพล็อตจุดตัดระหว่างค่า Z quantiles กับข้อมูลใด ๆ 
ที่เก็บตัวอย่างมา โดยมีสมมุติฐานว่า ข้อมูลที่เก็บมาจาก IoT  มี
การกระจายตัวแบบ Normal Distribution หากเป็นไปตาม
สมมุติฐานดังกล่าว กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าตัวอย่างกับค่า 
Z จะใกล้เคียงเส้นตรง ด้วยการหาค่า Quantiles มีรูปสมการที่
แสดงในสมการที่ 2 โดยที่ i = 1, 2 , ….n เป็นค่าอันดับข้อมูลที่
เรียงจากน้อยไปมาก และใช้ฟังก์ช่ัน NORMISINV ในการหาค่า
ทางสถิติ 

Quantiles =  
𝑖−0.5

𝑛
    (2) 
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2.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้สะดวกต่อผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลความช้ืนผิวดินจาก

ดาวเทียม SMAP ผู้วิจัยจึงได้ท าการสร้างแผนที่ออนไลน์ หรือ 
Web Map Service (WMS) ของข้อมูลความช้ืนผิวดินโดยใช้
ดาวเทียม SMAP ขึ้น โดยจะจัดท าในรูปแบบของอนุกรมเวลา 
(Time Series) แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 
2560 ถึง เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2563 โดย Web Map Service  
(WMS) เป็นโปรโตคอลมาตรฐาน (Standard Protocol) ส าหรับ
การท าแผนที่ที่สร้างโดยเซิร์ฟเวอร์แผนที่ (Map Server) จากรูป
ที่ 4 เป็นการแสดงวิธีที่ WMS เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพแผนที่ ค า
ขอแผนที่ จ ากฝั่ งของผู้ ใ ช้  (Client) จะสร้ า งพารามิ เตอร์  
(Parameters) ที่เซิร์ฟเวอร์แผนที่ (Map Server) แล้วส่งข้อมูลที่
ผู้ใช้ต้องการ กลับไปยังผู้ใช้งาน “Cristina Rosales Sánchez 
(2013)” WMS มีบริการ 3 อย่างด้วยกัน 1) ให้บริการข้อมูลและ
ค าอธิบาย Metadata ของชุดข้อมูล 2) ให้บริการภาพแผนท่ีแบบ
หลายมิติ 3) ให้บริการข้อมูลที่ต้องการใช้แสดงบนแผนที่ ซึ่ง 
WMS จะท างานด้วยการรับข้อมูลที่ผู้ใช้ร้องขอผ่าน Uniform 
Resource Locators (URL) ซึ่ง URL นี้จะเป็นตัวเก็บข้อมูลแผน
ที่ ระบบพิกัดอ้างอิงและข้อมูลอื่น ๆ เอาไว้ หากผู้ใช้ร้องขอแผนที่
ที่มากกว่ากว่า 2 แผนที่อยู่ในพิกัดเดียวกัน ผู้ใช้สามารถน าแผนที่
ทั้ ง  2 ที่ ไ ด้ ม า ซ้ อ น ทั บ กั น ไ ด้ ม า ก ก ว่ า ห นึ่ ง ช้ั น ข้ อ มู ล

 
Figure 4 Diagram Of Systematic Procedure Of WMS (โสภา
วดี, 2558). 

โดยข้อมูลภาพแผนที่ความช้ืนผิวดินที่ผ่านการประมวลผล
แล้วจะถูกอัพโหลด (Upload) ขึ้นไปไว้ที่ เว็ปเซิร์ฟเวอร์  : 
Geoserver (Web Server: Geoserver) ซึ่ ง  Geoserver เ ป็ น
แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ GIS ที่ใช้ Java (Java-based GIS Server 
Application) ส า ห รั บ เ ผ ย แพร่ บ ริ ก า ร  Open Geospatial 
Consortium (OGC) ที่ เป็นสื่อกลางระหว่างฐานข้อมูลและ
ผู้ใช้งาน (Client) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยการแปลง
ค าขอเว็ปจากผู้ใช้ให้เป็นข้อมูลไปยังฐานข้อมูลหรือไฟล์ GIS ที่
ผู้ใช้ต้องการ ดังรูปที่ 5 

 
Figure 5 Diagram Of Systematic Procedure Of WMS 
“โสภาวดี (2558). 

3 ผลลัพธ์และการวิจารณ์ 
จากการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ความช้ืนผิวดิน SMAP และ ข้อมูลความความช้ืนจากภาคสนาม 
(IOT) โดยการตรวจสอบจากสมการสหสัมพันธ์ (Correlation) 
ของข้อมูลทั้งสองในวันเดียวกัน ต าแหน่งเดียวกันโดยมีความ
ละเอียดของจุดภาพอยู่ที่ 1  Km2 พบว่ามีค่าตัวแปรสหสัมพันธ์ (r) 
อยู่ที่ 0.04 ถึง 0.10  ดังรูปที่ 6 เมื่อท าการศึกษาข้อมูลจากบท
วิจัยอื่น ๆ แล้วนั้น ข้อมูลความชื้นผิวดินจากดาวเทียม SMAP จะ
มีระดับความแม่นย าในการให้ข้อมูลอยู่ที่ประมาณ 0.04 m3/m3 
(Steven et al., 2010) แต่การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาสังเกตข้อมูลต่าง 
ๆ เพียง 5 เดือนเท่านั้น หากใช้เวลาสังเกตครบ 1 ปีหรือมากกว่า
นั้นผลลัพธ์ที่ได้จากข้อมูลความช้ืนผิวดินจากดาวเทียม SMAP 
และข้อมูล IoT จะท าให้ผลออกมาชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 
Figure 6 Correlation between SMAP and IoT data. 

และเนื่องด้วยในบางวันมีทิศทางที่ตรงข้ามกันเนื่องจากมี
ปัจจัยเหล่านี้ คือ             

1) ผลิตภัณฑ์ดาวเทียม SMAP L2_SM_SP : SoilMoisture 
(Sentinel Radar + Radiometer)  มี ค ว ามละ เ อี ย ด ในการ



วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีท่ี 27 ฉบับท่ี 2 (2564), 27-36 

33 

ตรวจวัดอยู่ที่ 1 Km2  ท าให้ค่าที่ได้มานั้นจะมีค่าความช้ืนของสิ่ง
อื่น ๆ ปะปนเข้ามาด้วยในหนึ่งจุดภาพ หรือ ใน 1 พิกเซล (Pixel) 
ของภาพราสเตอร์ (raster) นั้นจะเป็นการเฉลี่ยค่าความช้ืนของสิง่
ต่างๆที่ติดมาในจุดภาพเหล่านั้นมาเป็นค่าความช้ืนร่วมดว้ยกัน ดัง
รูปที่ 7  แต่ในการตรวจวัดภาคสนาม (IoT) เป็นการวัดค่าที่จุด
เพียงจุดเดียวที่เครื่องวัดค่าท าการติดตั้งอยู่ท าให้ได้ค่าความชื้นใน
จุดเพียงจุดเดียวมา ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ในบางวันเมื่อน าค่ามา
ตรวจสอบแล้วได้ผลที่มีทิศทางตรงข้ามกัน  

Figure 7 SMAP and IOT satellite image display. 

2) จากการทดสอบทดสอบความเป็นการกระจายตัวแบบปกต ิ
(Normality Test) ของข้อมูล พบว่า Quantile ของ SMAP มีค่า
ความกระจายตัวที่เป็นปกติ ซึ่งมีการกระจายตัวที่ดีกว่าการ
กระจายตัวของ IoT ดังรูปที่  8 และรูปที่ 9 จึงท าให้ผลจาก
ค านวณค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ที่ได้มานั้นมีผลที่น่าเช่ือถือ
ได้มากยิ่งขึ้น เพราะจากทดสอบกระกระจายตัวแบบปกติ 
(Normality Test) เป็นการทดสอบข้อมูลที่จะท ามาอนุมานด้วย
เครื่องมือทางสถิติเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่น ามาทดสอบนั้นมีการ
กระจายตัวอย่างไร ถ้าหากข้อมูลที่น ามาทดสอบนั้นมีการกระจาย
ตัวที่ไม่เป็นแบบปกติ (Non-Normal Distribution) แล้วนั้น การ
อนุมานทางสถิติจะมีผลคลาดเคลื่อนจนอาจไม่สามารถยอมรับได้ 
จากนั้นได้ท าการแสดงผลความช้ืนผิวดินโดยท าการเฉลี่ยให้มีค่า
ความช้ืนบนผิวดินในปี พ.ศ. 2561 และ ปี พ.ศ. 2562 ในรูปแบบ
ของแผนที่ โดยมีขอบเขตอยู่ที่ จั งหวัดสุ โขทัยและจั งหวัด
ก าแพงเพชร ดังรูปที่  10 จากนั้นผู้วิจัยได้จัดท า  Web Map 
Service (WMS) ขึ้นโดยใช้ข้อมูลความช้ืนผิวดินที่ได้จากดาวเทยีม 
SMAP ที่ความละเอียด 1 km ในรูปแบบของอนุกรมเวลา (Time 
Series) ตั้งแต่ เดือน มกราคม ปี พ.ศ.2561 ถึง เดือน สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 ขอบเขตพื้นท่ีในประเทศไทยท้ังหมด ดังรูปภาพท่ี 11 

 
Figure 8 Show IoT Quantile Graphs.   Figure 9 Show SMAP Quantile Graphs. 
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Figure 10 Soil Moisture Map Using SMAP Satellite of Sukhothai and Kamphaeng Phet. 

 
Figure 11 (Web Map Service) Soil Moisture Map Using SMAP Satellite of Thailand. 

4 บทสรุป 
งานวิจัยนี้ได้แสดงถึงประสิทธิภาพของข้อมูลจากดาวเทียม 

SMAP ในการหาค่าความช้ืนผิวดิน เพื่อที่จะน าไปประยุกต์ใช้ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านภัยพิบัติ หรือด้านอื่น ๆ จาก
การตรวจสอบโดยการน าข้อมูลความช้ืนผิวดินจากดาวเทียม 
SMAP มาเปรียบเทียบกับข้อมูลความช้ืนที่บันทึกจากภาคสนาม 
(IoT) ด้วยวิธีการทางสถิติ ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation, r) ที่ได้
นั้นมีค่าอยู่ท่ี  0.04 – 0.10 จึงพิสูจน์ได้ว่าความสัมพันธ์ของข้อมูล

ความช้ืนผิวดินจากภาพถ่ายดาวเทียม SMAP และข้อมูลความช้ืน
ผิวดินจาก IoT มีความสัมพันธ์ที่คล้อยตามกัน ท าให้สามารถใช้
ข้อมูลจากดาวเทียม SMAP ในการหาความช้ืนผิวดินได้ แต่เนื่อง
ด้วยการเก็บค่าความช้ืนผิวดินของดาวเทียม SMAP เป็นการเก็บ
ค่าเป็นจุดภาพที่มีขนาด 1 Km2  ท าให้ในหนึ่งจุดภาพจะเป็นการ
เฉลี่ยค่าความช้ืนจากสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในจุดภาพปะปนมาด้วย แต่
การเก็บค่าจากสนาม (IoT) เป็นการเก็บค่าเพียงจุด ๆ เดียวท่ีจุดที่
ติดตั้งเครื่องวัดความชื้นผิวดิน และยังมีปัจจัยทางด้านของเวลาใน
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การเก็บค่า ซึ่งในหนึ่งวันดาวเทียม SMAP จะเก็บได้เพียงช่วงเวลา
เดียว แต่การเก็บค่าจากภาคสนามจะสามารถติดตามค่าความชื้น
ผิวดินได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้ค่าที่น ามา
เปรียบเทียบกันนั้นมีจุดที่ไม่คล้อยตามกันอยู่บ้างแต่เป็นส่วนน้อย 
และจากกราฟ Quantile ซึ่งเป็นการทดสอบการกระจายตัวของ
ข้อมูล เมื่อมีการน าข้อมูลต่าง ๆ มาทดสอบสมมติฐาน หรือการ
อนุมานด้วยเครื่องมือทางสถิติ ผู้ทดสอบต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่
น ามาทดสอบนั้นเป็นข้อมูลที่มีการกระจายแบบปกติ (Normal 
Distribution) ถ้าเมื่อใดข้อมูลที่ได้มานั้นมีการกระจายตัวไม่เป็น
แบบปกติ (Non-Normal Distribution) แล้วการอนุมานด้วย
เครื่องมือทางสถิติก็จะได้ผลที่คลาดเคลื่อนไม่มากก็น้อยจนถึงไม่
อาจยอมรับได้ จากการทดสอบนั้นข้อมูลของดาวเทียม SMAP 
นั้นมีการกระจายตัวเป็นปกติที่ดีกว่าข้อมูลจากภาคสนาม (IoT) 
จึงท าให้ผลจากค านวนค่า สหสัมพันธ์ (Correlation, r) มีผลที่
น่าเช่ือถือได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลความช้ืนผิวดินจาก
ดาวเทียม SMAP สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่น ๆ ได้ เช่น 
ระบบตรวจความเครียดจากการขาดน้ าของพืช  และการ
เพาะปลูกพืชในพื้นที่ต่าง ๆ ที่จะสามารถท าได้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นเพราะความช้ืนผิวดินนั้นแปรผันตรงกับการขาดน้ าของพืช 
หรือทางด้านอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต และเพื่อให้สะดวกต่อผู้ที่
ต้องการเข้าถึงข้อมูลความช้ืนผิวดินจากดาวเทียม SMAP จึงท า
การสร้างแผนที่ออนไลน์ หรือ Web Map Service (WMS) โดย
การอาศัยเครือข่ายอินเตอร์เนต (Internet) ในการเผยแพร่ข้อมูล
ความช้ืนผิวดินโดยใช้ดาวเทียม SMAP ซึ่งจัดท าในรูปแบบของ
อนุกรมเวลา (Time Series) ของพื้นที่ในประเทศไทยแสดงใน
ช่วงเวลาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือน สิงหาคม ปี 
พ.ศ. 2563 โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกดูได้ผ่านเว็บบราวเซอร์ 
(Web Browser) ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อไป  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนมปลากริมไข่เต่าลดพลังงาน เพื่อพัฒนาสูตรและกรรมวิธี

การแช่แข็งที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนมปลากริมไข่เต่าลดพลังงานแช่แข็ง และเพื่อทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนา วิธีวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1) เปรียบเทียบคุณภาพสูตรลดพลังงานกับสูตรไม่ลดพลังงาน 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลิตภัณฑ์ลดพลังงานแช่แข็ง ได้แก่ ชนิดของแป้งดัดแปร 2 ชนิด วิธีการแช่แข็ง 2 วิธี และ 3) ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค พบว่า 
ตัวอย่างที่ใช้แป้งดัดแปรชนิด Crosslinked2 และใช้วิธีการแช่แข็งแบบเร็ว ท าให้ค่าเนื้อสัมผัสด้านความแข็งและการเกาะตัวของ
ผลิตภัณฑ์ตัวปลากริมและตัวไข่เต่าเพิ่มขึ้น ท าให้ความหนืดของน้ ากะทิขนมปลากริมไข่เต่าเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีผลต่อค่า pH ส่วนคะแนน
ความชอบเฉลี่ยในทุกปัจจัยคุณภาพมากที่สุดและมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05)  สูตรผลิตภัณฑ์ขนมปลากริม
ไข่เต่าลดพลังงานแช่แข็งที่เหมาะสม คือ แป้งข้าวเจ้า 11.7% แป้งข้าวเหนียว 11.7%  แป้งดัดแปร crosslinked2 5.0% น้ ากะทิ 
26.7% น้ านมไขมันต่ า 26.7% น้ าตาลมะพร้าว 12.0%  น้ าใบเตย 6.0%  และ เกลือ 0.3%  ส่วนวิธีการแช่แข็งที่เหมาะสม คือ การแช่
แข็งแบบเร็ว คะแนนเฉลี่ยความชอบจากการทดสอบผู้บริโภค 7.09-7.51 หรือชอบปานกลาง  โดย 95% ของผู้บริโภคยอมรับและ
ตัดสินใจจะซื้อผลิตภัณฑ์ 

ค าส าคัญ: ปลากริมไข่เต่า, ลดพลังงาน, แช่แข็ง 

Abstract 
This research aimed to develop the optimized formulation of reduced calories PlaKrim-KhaiTao, to develop 

the optimized formulation and freezing method of frozen reduced calories PlaKrim-KhaiTao, and to evaluate the 
consumer acceptance of the developed product. The research methods divided 3 parts: 1) to compare between 
reduced calories and non reduced calories formulation, 2) to study on factors which were 2 types of modified 
starch and 2 freezing techniques, affected to frozen products, and 3) to conduct the consumer acceptance test.   
Results showed that frozen reduced calories PlaKrim-KhaiTao using crosslinked2 modified starch and quick freezing 
method increased the texture values on hardness and adhesiveness of Plakrim and Khaitao, increased the viscosity 
of PlaKrim-KhaiTao coconut milk, but not affected to pH values. Additionally, its mean liking scores on all sensory 
attributes were maximum and significantly different (P≤0.05).  The optimized formulation of frozen reduced calories 
PlaKrim-KhaiTao consisted of 11.7% rice flour, 11.7% glutinous rice flour, 5.0% crosslinked2 modified starch, 26.7% 
coconut milk, 26.7% low fat milk, 12.0% coconut sugar, 6.0% pandan juice, and  0 . 3 % salt. While the optimized 
freezing method was quick freezing. The mean liking scores from consumer acceptance test were 7.09-7.51 or “like 
moderately”, based on 95% of consumer accepted and decided to buy the product. 

Keywords: PlaKrim-KhaiTao, Reduced calories, Freezing 
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1 บทน า 
ขนมปลากริมไข่เต่าเป็นขนมภูมิปัญญาไทยที่สืบสานต่อทั้งวิถี

ชีวิตประเพณี วัฒนธรรม และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บ่งบอก
ถึงความละเอียดอ่อน (นิภาพร, 2552) และเป็นของหวานไทย
โบราณหายากลักษณะเป็นแป้งยาวรีเหนียวนุ่มอยู่ในน้ ากะทิ 2 
รสชาติ คือ กะทิรสหวาน และกะทิรสเค็ม (เชาวลี,  2562) โดย
ปลากริมมีรสหวาน และไข่ เต่ามีรสเค็ม (ศิริพรรณ , 2554) 
ส่วนผสมของขนมปลากริมไข่เต่าประกอบด้วย แป้งผสมระหว่าง
แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว และแป้งมันส าปะหลัง กะทิ น้ าตาล 
เกลือ (รุ่งทิพย์ และอภิสิทธิ์, 2562) ปัจจุบันผู้บริโภคใส่ใจใน
สุขภาพมากข้ึนแต่ยังมีทัศนคติเกี่ยวกับของหวานไทยทีม่ีส่วนผสม
ของแป้ง น้ าตาล และหรือกะทิ ซึ่งจัดเป็นอาหารที่มีพลังงานสูง 
ดังนั้นจึงมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของขนมหวานลด
พลังงาน ได้แก่ การใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ าตาลในวุ้นกะทิ
และน้ ากะทิส าหรับลอดช่องสิงคโปร์ (เอมิกา, 2557) การทดแทน
ไข่แดงจากไข่ไก่ด้วยถั่วเขียวเลาะเปลือกในขนมทองเอกเพื่อลด
พลังงาน (สิริมนต์ และคณะ,2560) การทดแทนน้ าตาลด้วย
น้ าตาลแอลกอฮอล์ในการพัฒนาขนมฝอยทองพลังงานต่ า(อุมาพร
และคณะ, 2561) การใช้กะทิธัญพืชทดแทนกะทิในขนมหวาน
ไทยสูตรลดไขมัน 3 เมนูได้แก่ ขนมครก ขนมถ้วย กล้วยบวชชี 
(อลงกต และคณะ, 2562) การลดไขมันจากกะทิในขนมหม้อแกง
ไทยโดยใช้ถั่วเหลืองงอก (ลักขณาและคณะ, 2563)  รวมทั้งมีการ
น าน้ านมไขมันต่ ามาทดแทนน้ ากะทิบางส่วนในผลิตภัณฑ์อาหาร
ลดพลังงาน เช่น น้ าจิ้มสะเต๊ะลดพลังงาน (Sihsobhon, 2013) 
นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังต้องการความสะดวกสบายในการบริโภค 
ตลอดจนมีการเติบโตของขนมหวานไทยแช่เย็นหรือแช่แข็งใน
ระดับภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการแช่แข็ง เป็น
กรรมวิธีการแปรรูปเพื่อช่วยถนอมอาหาร สามารถใช้ร่วมกับ
กรรมวิธีอื่น เช่น พาสเจอร์ไรส์ เพื่อผลิตเป็นอาหารพร้อม
รับประทานได้ (วิไล, 2546) แต่การแช่แข็งและการละลายอาจ
ส่งผลให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิด
แนวความคิดพัฒนาขนมปลากริมไข่เต่าเพื่อสุขภาพในรูปแบบ
อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง (Frozen ready meals) เพื่อ
ตอบรับวิถชีีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ (สุวพิชญ์, 2552)  โดยอาหาร
พร้อมทานแช่แข็งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกหนึ่งของ
ผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคอาหารโดยไม่ต้องเสียเวลาและยุ่งยาก
ในการปรุงอาหาร และสามารถบริโภคได้หลังจากน าไปอุ่น อบ นึ่ง 
หรือเข้าเตาไมโครเวฟ (ปาณทิพย์, 2552; Menlove and Plc, 
2002) ตัวอย่างเช่น ขนมเทียนแช่แข็งที่ผลิตจากแป้งข้าวกล้อง
ไรซ์เบอรี่  

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ขนมปลากริมไข่เต่าลดพลังงานแช่แข็ง ที่มีการดัดแปลง
ให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากข้ึนเหมาะส าหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจใน
สุขภาพ เพิ่มความสะดวกในการบริโภค และสามารถพัฒนาต่อ
ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของหวานไทยโบราณประเภทส าเร็จรูปแช่แข็ง
ในเชิงพาณิชย์ได้ รวมทั้งสามารถผลักดันเป็นอาหารหวานไทย

ส่งออกสู่ตลาดอาเซียนหรือตลาดโลกได้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนมปลากริมไข่เต่าลด
พลังงานโดยการเปรียบเทียบคุณภาพของขนมปลากริมไข่เต่าสูตร
ไม่ ลดพลั ง งานกับสูตรลดพลั ง งาน เพื่ อพัฒนาสูตรและ
กระบวนการแช่แข็งที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ปลากริมไข่เต่าลด
พลังงานแช่แข็ง โดยการศึกษาผลของชนิดแป้งดัดแปรและวิธีการ
แช่แข็งที่มีต่อคุณภาพของขนมปลากริมไข่เต่าลดพลังงานแช่แข็ง 
และเพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมปลา
กริมไข่เต่าลดพลังงานแช่แข็งที่พัฒนาได้ 

2 อุปกรณ์และวิธีการ 
วัตถุดิบที่ใช้ คือ แป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียว(ตราช้างสาม

เศียร, บริษัทโรงเส้นหมี่ซอเฮง จ ากัด, นครปฐม) แป้งมัน
ส าปะหลัง (ตราปลาไทยห้าดาว, บริษัท อีทีซี เอี๊ยบทงจั่น จ ากัด, 
นนทบุรี ) น้ ากะทิ (ตราอร่อยดี, บริษัท ไทยอริฟูดส์ จ ากัด, 
สมุทรปราการ) น้ านมไขมันต่ า (ตราดัชมิลล์, บริษัทดัชมิลล์ จ ากัด
,นครปฐม) น้ าตาลปี๊บ(ตราเพชร, บริษัท ตา-เพชร กรุ๊ป จ ากัด, 
นนทบุรี) น้ าตาลมะพร้าว (ตรามิตรผล, บริษัท น้ าตาลมิตรผล, 
กรุงเทพ) เกลือ (ตราปรุงทิพย์,บริษัทอุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์, 
นครราชสีมา) และ modified starch (ได้รับความอนุเคราะห์
จาก บริษัท สยามมอดิฟายด์ สตาร์ช จ ากัด, ปทุมธานี) 

2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปลากริมไข่เต่าลดพลังงาน 

2.1.1 การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมปลากริมไข่เต่าสูตรไม่ลด
พลังงานกับสูตรลดพลังงาน 

สูตรของผลิตภัณฑ์ขนมปลากริมไข่เต่าสุตรไม่ลดพลังงาน 
(สูตรดั้งเดิม) ประกอบด้วย แป้งข้าวเจ้า 11.7% แป้งข้าวเหนียว 
11.7%  แป้งมันส าปะหลัง 5.9% น้ ากะทิ 53.4 %น้ าตาลปี๊บ 
10.6 % ใบเตย 6.4% เกลือ 0.3% ซึ่งผลิตภัณฑ์ขนมปลากริม
ไข่เต่าสุตรไม่ลดพลังงาน มีพลังงานทั้งหมดต่อ 1 หน่วยบริโภค 
(150 g) เท่ากับ 505.39 kcal (ชมพูนุท, 2560) 

กระบวนการผลิตขนมปลากริมไข่เต่าสูตรไม่ลดพลังงาน 
ดัดแปลงมาจาก ศรีสมร (2562) โดยการเตรียมส่วนส าคัญ 3 ส่วน 
ได้แก่ น้ ากะทิปลากริม (น้ ากะทิหวาน) น้ ากะทิไข่เต่า (น้ ากะทิ
เค็ม) และตัวแป้งปลากริมและตัวแป้งไข่เต่า โดยมีรายละเอียด
ดังนี้คือ การเตรียมน้ ากะทิปลากริม เริ่มด้วยการให้ความร้อน
น้ าตาลปี๊บและใบเตย ท่ีอุณหภูมิ 70-80 C จากนั้นเติมน้ ากะทิ 
(หรือน้ ากะทิผสมน้ านมไขมันต่ า) ลงไปและคนให้เข้ากัน แล้วใส่
ลงในตัวแป้งในอัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 1 ให้ความร้อนอีก  5 
min และตั้งทิ้งไว้ 2 hr ส่วนการเตรียมน้ ากะทิไข่เต่า ให้ความ
ร้อนน้ ากะทิ (หรือน้ ากะทิผสมน้ านมไขมันต่ า) ที่ใส่ใบเตยและ
เกลือที่อุณหภูมิ 70-80 °C จากนั้นคนให้เข้ากัน แล้วใส่ลงในตัว
แป้งในอัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ1 ให้ความร้อนอีก 5 min และ
ตั้งทิ้งไว้ 2 hr และส่วนของตัวแป้งท าได้โดยน าแป้งข้าวเจ้า แป้ง
ข้าวเหนียว และแป้งมันผสมให้เข้ากัน เติมน้ าเดือดแล้วนวดผสม
เป็นเวลา 15 min จากนั้นตั้งพักไว้ 10 min ท าการบรรจุลงใน
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เครื่องกดลอดช่องและกดลงในน้ าเดือด จะได้ตัวแป้งเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.5 cm ยาว 4-6 cm เมื่อแป้งลอยตัวขึ้นมาให้จึงแช่
น้ าเย็นพักไว้อย่างน้อย 15 min แบ่งตัวแป้งออกเป็น 2 ส่วนแล้ว
จึงน าน้ ากะทิปลากริมและน้ ากะทิไข่เต่าใส่ลงในตัวแป้งใน
อัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 1 ให้ความร้อนอีก  5 min และตั้งทิ้ง
ไว้ 2 hr จะได้ขนมปลากริมไข่เต่า 

สูตรของขนมปลากริมไข่เต่าสูตรลดพลังงาน ดัดแปลงจาก
สูตรของผลิตภัณฑ์ขนมปลากริมไข่เต่าสูตรไม่ลดพลังงานภายใต้
นิยามการลดพลังงานอย่างน้อย25% ของสูตรไม่ลดพลังงาน (มล
สิริ, 2545) โดยเลือกใช้น้ านมไขมันต่ าทดแทนน้ ากะทิ 50% ใช้
น้ าตาลมะพร้าวทดแทนน้ าตาลปี๊บเพื่อเพิ่มกลิ่นรสของน้ ากะทิที่
หายไปในสูตรไม่ลดพลังงาน และใช้น้ าใบเตย ประกอบด้วย แป้ง
ข้าวเจ้า 11.7% แป้งข้าวเหนียว 11.7%  แป้งมันส าปะหลัง 5.0 
% น้ ากะทิ 26.7 % น้ านมไขมันต่ า 26.7% น้ าตาลมะพร้าว 
12.0%  น้ าใบเตย 6.0%  เกลือ 0.3%  โดยใช้กระบวนการผลิต
เหมือนกับขนมปลากริมไข่เต่าสูตรไม่ลดพลังงาน ซึ่งผลิตภัณฑ์
ขนมปลากริมไข่เต่าสุตรลดพลังงาน มีพลังงานทั้งหมดต่อ 1 
หน่วยบริโภค (150 g) เท่ากับ 321.15 kcal ซึ่งเป็นการค านวณ
พลังงานจากคุณค่าทางโภชนาการของส่วนผสมทั้งหมด (กรม
อนามัย, 2561) 

2.1.2 การตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัม ผัสของ
ผลิตภัณฑ์ขนมปลากริมไข่เต่าสูตรไม่ลดพลังงานและ
สูตรลดพลังงาน 

น าตัวอย่างปลากริมไข่เต่า 20 g บรรจุลงในถ้วยพลาสติกแบบ
มีฝาปิดขนาด 2 oz ติดรหัสตัวอย่างด้วยเลขรหัสตัวอย่าง 3 ตัว
โดยการสุ่ม เสิร์ฟให้ผู้ทดสอบทั่วไปทั้งเพศหญิงเพศชาย อายุ 20 
ปีขึ้นไป จ านวน 50 คน โดยมีการเสิร์ฟน้ าเป็นตัวล้างปากระหว่าง
ตัวอย่าง (Resurreccion, 1998) การประเมินใช้วิธีการให้คะแนน
ความชอบ 9 point Hedonic Scale (โดย 1 เท่ากับ ชอบน้อย
ที่สุด และ 9 เท่ากับ ชอบมากที่สุด) ประเมินปัจจัยคุณภาพดา้น สี
ของตัวปลากริมและตัวไข่เต่า ความแน่น ความเหนียวและความ
นุ่มของตัวแป้งขนมปลากริมไข่เต่า ความข้นของน้ ากะทิขนมปลา
กริมไข่เต่า รสเค็มและรสหวานของขนมปลากริมไข่เต่า และ
ความชอบรวม นอกจากนี้ยังวัดความพอดี (Just About Right: 
JAR) ของผลิตภัณฑ์ทางด้าน สีของตัวปลากริมและตัวไข่เต่า 
ความแน่น ความเหนียว และความนุ่มของตัวแป้งขนมปลากริม
ไข่เต่า ความข้นของน้ ากะทิขนมปลากริมไข่เต่า รสเค็มและรส
หวานของขนมปลากริมไข่เต่า ร่วมด้วย (เพ็ญขวัญ, 2556) 
    การวิเคราะห์ผลทางสถิติ น าผลคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ด้านความชอบมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ 
ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (Gacula, 1993) ระหว่างผลิตภัณฑ์
ขนมปลากริมไข่เต่าสูตรไม่ลดพลังงานและสูตรลดพลังงาน โดยใช้
โปรแกรม R (ศิริชัย, 2552) ส่วนผลความพอดี ประเมินเบื้องต้น
จากเกณฑ์ระดับความพอดีเท่ากับ 70% ถ้าข้อมูลที่มีระดับความ
พอดีน้อยกว่ า  70% ต้องวิ เคราะหื โดยใ ช้  binomiall test 

(Prinyawiwatkul, 2010) ในกรณีที่ความพอดีของผลิตภัณฑ์ยัง
ไม่พอดี ต้องปรับปรุงสูตรจนได้สูตรต้นแบบที่เหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์ขนมปลากริมไข่เต่าสูตรลดพลังงาน 

2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปลากริมไข่เต่าลดพลังงานแช่แข็ง 

2.2.1 การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมปลากริมไข่เต่าสูตรลดพลังงาน
แช่ แข็ ง โดยการศึ กษาผลชนิดแป้ ง ดัดแปรและ
กระบวนการแช่แข็งที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

จากสูตรต้นแบบที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนมปลากริม
ไข่เต่าสูตรลดพลังงานที่ได้จากข้อ 2.1 น ามาเตรียมตัวอย่างขนม
ปลากริมไข่เต่าลดพลังงานแช่แข็ง ที่มีการใช้แป้งดัดแปรทดแทน
แป้งมันส าปะหลังทั้งหมด  2 ชนิด ที่ได้รับความอนุเคราะหม์าจาก 
บริษัท สยามมอดิฟายด์ สตาร์ช จ ากัด ชนิดที่ 1 Crosslinked1 
(Crosslinked REATION®10CL)  ช นิ ด ที่  2  Crosslinked 2 
(Crosslinked KREATION®420) จากนั้นน าตัวอย่างขนมปลา
กริมไข่เต่าลดพลังงาน 2 สูตร บรรจุลงในภาชนะถ้วยพลาสติกทน
ความร้อนปริมาณ 120 g (ปลากริม 60 g +ไข่เต่า 60 g) แล้วจึง
น าผลิตภัณฑ์มาแช่แข็งโดยใช้วิธีแช่แข็งที่แตกต่างกัน 2 วิธี คือ วิธี
แช่แข็งแบบช้า โดยใช้ตู้แช่แข็ง (SF C997, Sunyo, Thailand) ที่
อุณหภูมิ -20 C และ วิธีแช่แข็งแบบเร็ว โดยใช้เครื่อง Air blast 
freezer (40ES-5Y, Koldtech, Thailand) ที่ อุ ณ ห ภู มิ  -30 C  
หลังจากนั้นเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไว้ เป็นเวลา 2 w ท า
ทั้งหมด 3 รอบ แต่ละรอบสุ่มตัวอย่างขนมปลากริมไข่เต่าลด
พลังงานคืนรูป ตัวอย่างละ 10 กระปุก เพื่อน ามาตรวจสอบ
คุณภาพทางกายภาพและเคมี ดังต่อไปนี้ 

คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ ค่าสี L* a* b* ตัวอย่าง 10 g
น ามาวัดค่าสี โดยเครื่องวัดสี Minolta (Chroma meter, CIE, 
Model CR-400, Minolta,  Japan) ของน้ ากะทิขนมปลากริม
ไข่เต่า ตัวแป้งปลากริม ตัวแป้งไข่เต่า และน้ ากะทิปลากริมไข่เต่า 
ก่อนวัดค่าต้องปรับเทียบโดยใช้แผ่นสีมาตรฐาน วัดค่าเนื้อสัมผัส
ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง  Texture Analyzer (TA-XT2i, Stable Micro 
system, CharpaTechcenter Co., Ltd, Thailand) โ ด ย กา ร
ปรับเทียบด้วยตุ้มน้ าหนัก 5 kg ใช้ตัวอย่าง 100 g วัดค่าเนื้อ
สัมผัสโดยใช้หัววัดทรงกระบอกชนิด cylindrical probe ขนาด 
35 mm (P/35)  เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 1mm s-1 ที่ระยะทาง 2 
mm เพื่อวัดแรงสูงสุดหน่วยเป็น N ด้านความแข็ง (Hardness)  
และค่าการเกาะตัว ((Adhesiveness) ของตัวแป้งปลากริม และ
ตัวแป้งไข่เต่า ส่วนน้ ากะทิปลากริมไข่เต่า ตรวจวัดค่าเนื้อสัมผัส
ด้านความหนืดหน่วยเป็น cP เตรียมตัวอย่างน้ ากะทิ 25 ml โดย
ใ ช้ เ ค รื่ อ ง  Brookfield Viscometer (Ametex, Applied 
Scientific Instruments Co., Ltd., Thailand) ที่ความเร็วรอบ 
150 rpm  

คุณภาพทางเคมี ได้แก่ วัดปริมาณน้ าอิสระ ตัวอย่างขนมปลา
กริมไข่เต่า 10 g วัดค่าด้วยเครื่องวัด Water Activity meter 
(AQUA LAB series3 , USA) ก่อนวัดค่าต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้  
30min แล้วจึงปรับเทียบเครื่องโดยใส่ตลับที่บรรจุน้ า DI วัดค่า 
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pH ของขนมปลากริมไข่เต่า และน้ ากะทิขนมปลากริมไข่เต่าโดย
ใช้ตัวอย่าง 20 g ด้วยเครื่อง pH Meter (Model 200 series, 
orion Laboratory Products Group, USA) ก่อนน้ าตัวอย่างมา
วัดค่าต้องปรับเทียบเครื่อง โดยใช้ตัวอย่างของเหลวใสที่มีความ
เป็นด่าง (pH 7) และที่มีความเป็นกรด (pH 4) 

2.2.2 การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมปลากริม
ไข่เต่าลดพลังงานแช่แข็งที่ใช้ชนิดแป้งดัดแปรและ
วิธีการแช่แข็งที่แตกต่างกัน 

น าผลิตภัณฑ์ขนมปลากริมไข่ เต่าลดพลังงานแช่แข็ง  4 
ตัวอย่างๆละ 16 กระปุก ที่เตรียมได้จากข้อ 2.2.1 มาคืนรูปด้วย
ไมโครเวฟ (สายสนม, 2540) โดยใช้ระดับความร้อนก าลังไฟ 200 
watt 3 min และใช้ระดับความร้อนก าลังไฟ 600 watt 2 min  
แล้วจึงน าตัวอย่างขนมปลากริมไข่เต่าคืนรูปทั้งหมดมาตรวจสอบ
คุณภาพทางกายภาพเคมี ดังข้อ 2.2.1 ส่วนการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสท าเช่นเดียวกับรายละเอียดตามข้อ 2.1.2 

การวิเคราะห์ผลทางสถิติ น าผลคุณภาพทางกายภาพเคมีและ
ประสาทสัมผัสด้านความชอบมาวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance: ANOVA) แ ล ะ เ ปรี ยบ เ ที ย บความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยของสิ่งทดลอง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้
โปรแกรม R ส่วนผลความพอดี ประเมินดังข้อ 2.1 น าผลที่ได้มา
คัดเลือกชนิดของแป้งดัดแปรและวิธีการแช่แข็งที่เหมาะสมในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมปลากริมไข่เต่าลดพลังงานแช่แข็ง 

2.3 การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปลากรมิ
ไข่เต่าลดพลังงานแช่แข็งและการวิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการของผลิตภัณฑ์ 

ท าการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมปลากริมไข่เต่าลดพลังงานแช่แข็ง
โดยใช้สูตรและกรรมวิธีที่เหมาะสมที่คัดเลือกได้จากข้อ 2.2 โดย
บรรจุลงในกระปุกพลาสติกที่มีฝาปิดผนึกด้วยระบบ safety lock 
น้ าหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์เท่ากับ 150 กรัม ท าการทดสอบแบบ 
Home use test (Resurreccion, 1998) จ าลองห้องทดสอบการ
ยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ โดยใช้ตัวแทนผู้บริโภค
จ านวน 100 คน ต่อผลิตภัณฑ์ 1 กระปุก ในการทดสอบการ
ยอมรับ ตัวแทนผู้บริโภคจะได้รับค าแนะน าเบื้องต้นหลังผ่านการ
ลงทะเบียนข้อมูลเพื่อเข้าร่วมทดสอบส าหรับวิธีการคื นรูป
ผลิตภัณฑ์โดยใช้ไมโครเวฟ แล้วจึงประเมินผลผลิตภัณฑ์โดยใช้
แบบสอบถาม สรุปผลการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ขนมปลากริมไข่เต่าลดพลังงานแช่แข็งที่พัฒนาได้ และน าตัวอย่าง
ขนมปลากริมไข่เต่า 10 ถ้วยส่งตรวจคุณค่าทางโภชนาการที่
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด  

3 ผลและวิจารณ์ 

3.1 ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปลากริมไข่เต่าลดพลังงาน 
แนวคิดการปรับสูตรขนมปลากริมไข่เต่าจากสูตรไม่ลดพลังงาน 
(สูตรดั้งเดิม) มาเป็นสูตรลดพลังงาน โดยการปรับส่วนประกอบ

เพื่อลดปริมาณพลังงานของผลิตภัณฑ์ลง พบว่า น้ ากะทิเป็น
ส่วนประกอบหลักที่มีพลังงานสูง (Gonzalaz,1971 and Taffin, 
1998) ดังนั้น จีงควรลดปริมาณน้ ากะทิและเลือกใช้ส่วนประกอบ
อื่นมาทดแทนบางส่วนที่ ได้แก่ น้ านมไขมันต่ า ซึ่งเป็นของเหลวสี
ขาวที่มีความคล้ายคลึงกับน้ ากะทิและมีพลังงานต่ ากว่าน้ ากะทิ 
โดยน้ ากะทิให้พลังงาน 140 kcal ต่อ 100 ml (อ้างอิงจากฉลาก
โภชนาการของกะทิ อร่อยดี) ส่วนน้ านมสดไขมันต่ า ให้พลังงาน 
45 kcal ต่อ 100 ml (อ้างอิงจากน้ านมสดไขมันต่ า ตราดัชมิลล์) 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของน้ านมไขมันต่ า ซึ่ง
ประกอบด้วย โปรตีน 3.4% ไขมัน 1.6% คาร์โบไฮเดรท 4.1% 
และความ ช้ืนมากกว่า 90 % (กรมอนามัย ,  2561 )  เมื่ อ
เปรียบเทียบกับองค์ประกอบของน้ ากะทิ ซึ่งประกอบด้วย โปรตีน 
1.6% ไขมัน 19% คาร์โบไฮเดรท 2% และความช้ืน 66-67% 
(Sringam, 2008) พบว่า น้ านมไขมันต่ ามีจุดเด่นคือ มีไขมันต่ า มี
โปรตีนและคาร์ โบไฮเดรทสูงกว่าน้ ากะทิ  อีกทั้ งได้มีการ
ประยุกต์ใช้น้ าตาลมะพร้าวและน้ าใบเตย เข้ามาใช้ในสูตร
ผลิตภัณฑ์ปลากริมไข่เต่าลดพลังงาน เพื่อเป็นการลดอัตราส่วน
ของน้ ากะทิ ในสูตรและยังช่วยเพิ่ มกลิ่นและรสหวานของ
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นอีกด้วย ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์ขนมปลากริมไข่เต่าสูตรไม่ลดพลังงานและสูตรลด
พลังงาน แสดงดัง Table 1  เนื่องจากการผลิตอาหารพลังงานต่ า
โดยการลดไขมันมีผลต่อลักษณะและรสชาติอาหาร การแทนที่
ด้วยสารอื่นที่ให้พลังงานน้อยกว่าจึงใช้เป็นทางเลือกหนึ่ง (มลสิริ, 
2545) ดังนั้น จึงควรประเมินความชอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์จาก 
Table 1  พบว่า คะแนนความชอบเฉลี่ยของขนมปลากริมไข่เต่า
สูตรไม่ลดพลังงานและสูตรลดพลังงานทุกปัจจัยคุณภาพยกเว้น
ด้านความข้นน้ ากะทิไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P>0.05) ส่วนคะแนนความชอบเฉลี่ยด้านความข้นน้ ากะทิ
ขนมปลากริมไข่เต่าสูตรลดพลังงานมีค่ามากกว่าและมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(P≤0.05) กับขนมปลากริม
ไข่เต่าสูตรไม่ลดพลังงาน ศิริพรและคณะ (2557) กล่าวว่า นมลด
ไขมันมีการเติมโปรตีนนมหรือสารอิมัลซิไฟเออร์ จะส่งผลต่อเนื้อ
สัมผัสของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การใช้น้ านมไขมันต่ าทดแทนน้ ากะทิ
กล่องทางการค้ามีปริมาณไขมัน 16.5-19% (Sringam, 2008) ใน
อัตราส่วน 50% รวมทั้งปริมาณคาร์โบไฮเดรทนมไขมันต่ ามีค่า
มากกว่าคาร์โบไฮเดรทของน้ ากะทิ ความเป็นแป้งและน้ าตาลที่
มากขึ้น ช่วยส่งผลต่อเนื้อสัมผัสของน้ ากะทิขนมปลากริมไข่เต่าลด
พลังงาน แสดงให้เห็นจากคะแนนเฉลี่ยความชอบด้านความข้น
น้ ากะทิขนมปลากริมไข่ เต่าสูตรลดพลังงานมีค่ามากกว่า 
นอกจากนี้ การใช้น้ านมไขมันต่ าช่วยท าให้ผลิตภัณฑ์ขนมปลา
กริมไข่เต่าลดพลังงานมีคุณภาพดีขึ้น   เนื่องจาก โปรตีนนมถูกจัด
ว่าเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีและมีกรดอมิโนสูงที่สุด (วรรณา และ
วิบูลย์ศักดิ์, 2531) แต่อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาผลความพอดี
ของผลิตภัณฑ์ขนมปลากริมไข่เต่าสูตรลดพลังงานร่วมด้ว

 



วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีท่ี 27 ฉบับท่ี 2 (2564), 37-46 

41 

Table 1 Mean liking scores of non reduced calories and reduced calories Plakrim-Khaitao (n=50). 
Sensory attributes Non reduced calories  

Plakrim-Khaitao 
Reduced calories  
Plakrim-Khaitao 

Color of Plakrimns 
Color of Khaitaons 

Firmness of Plakrim-Khaitaons 
Stickiness of Plakrim-Khaitaons 
Softness of Plakrim-Khaitaons 

6.26±1.13 
6.78±0.87 
6.48±1.12 
6.63±1.35 

6.11±1.24 

6.48±1.13 
6.92±0.87 
6.48±1.12 
6.44±1.10 
6.37±1.41  

Viscosity of PlaKrim-KhaiTao coconut 
milk 

5.80±1.55b 6.37±0.93a 

Saltyns 5.93±1.44 5.97±1.20 
Sweetns 6.37±1.35 6.43±1.43 

Overall likngns 6.33±1.43 6.63±1.12 
1Mean values within row not followed by the same letters are significantly differene in statistic (P≤0.05) 

จาก Table 2 เมื่อใช้เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความพอดีที่มากกว่า
หรือเท่ากับ 70% พบว่า ความพอดีของขนมปลากริมไข่เต่าสูตร
ลดพลังงานในทุกปัจจัยคุณภาพผ่านเกณฑ์ 70% จึงไม่ต้อง
ปรับปรุงสูตร ดังนั้น สูตรที่เหมาะสมของขนมปลากริมไข่เต่าสูตร 

ลดพลังงาน ประกอบด้วย แป้งข้าวเจ้า 11.7% แป้งข้าวเหนียว 
11.7%  แป้งมันส าปะหลัง 5.0 % น้ ากะทิ 26.7 % น้ านมไขมัน
ต่ า 26.7% น้ าตาลมะพร้าว 12.0%  น้ าใบเตย 6.0% และเกลือ 
0.3% 

Table 2 Just About Right (JAR) results of reduced calories Plakrim-Khaitao. (n=50) 
Sensory attributes Not enough (%) JAR (%) Too much (%) 
Color of Plakrim 20.0 70.0 10.0 
Color of Khaitao 16.0 80.0 4.0 

Firmness of Plakrim-Khaitao 16.0 70.0 14.0 
Stickiness of Plakrim-Khaitao 8.0 72.0 20.0 
Softness of Plakrim-Khaitao 10.0 88.0 2.0 

Viscosity of PlaKrim-KhaiTao coconut milk 6.0 70.0 24.0 
Salty 10.0 70.0 10.0 
Sweet 6.0 76.0 18.0 

3.2  ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปลากริมไข่เต่าลดพลังงานแช่
แข็ง 

ผลจาก Table 3 เมื่อน าตัวอย่างขนมปลากริมไข่เต่าลด
พลังงานที่ใช้แป้งดัดแปรทดแทนแป้งมันส าปะหลังทั้งชนิด Cross 
linked1 และ Crosslinked2  มาผ่านกระบวนการแช่แข็งที่
แตกต่างกันทั้งแบบช้าและแบบเร็ว พบว่า การแช่แข็งผลิตภัณฑ์
เป็นเวลา 2 w ยังไม่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์คืนรูปเกิดการเปลีย่นแปลง
ด้านสีทั้งค่า L* a* และ b* กล่าวคือ ค่าสีทุกตัวอย่างไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่การแช่แข็ง
ผลิตภัณฑ์ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์คืนรูปเกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
กายภาพโดยเฉพาะเนื้อสัมผัสด้านความแข็งและการเกาะตัวของ
ตัวปลากริมและตัวไข่เต่า รวมทั้งค่าความหนืดของน้ ากะทิปลา
กริมไข่เต่าลดพลังงาน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
(P≤0.05)  ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ ในระหว่างการแช่แข็งน้ าในอาหาร
มีเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็ง ซึ่งทั้งน้ าและน้ าแข็งมีโครงสร้างที่

แตกต่างกัน ท าให้ก่อนและหลังการแช่แข็งผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติ
ต่างกัน (สงวนศรี ,  2558)  ส่วนผลของการใช้แป้งดัดแปร 
crosslink2 ท าให้ผลิตภัณฑ์ตัวปลากริมคืนรูปและตัวไข่เต่าคืนรูป
มีความแข็ง มีการเกาะตัวที่ดีกว่า และมีความหนืดของน้ ากะทิ
ปลากริมไข่เต่ามากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้แป้งดัดแปร crosslink1 เม
ทีว่ิธีการแช่แข็งเดียวกัน นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้วิธีแช่แข็งแบบ
เร็วท าให้ผลิตภัณฑ์ตัวปลากริมและตัวไข่เต่าคืนรูปมีความแข็ง มี
การเกาะตัวที่ดี และมีความหนืดของน้ ากะทิปลากริมไข่เต่า
มากกว่าการใช้วิธีแช่แข็งแบบช้า เมื่อใช้ชนิดของแป้งดัดแปร
เหมือนกัน เนื่องจากการแช่แข็งจะท าให้เกิดผลึกน้ าแข็งจ านวน
มากทั้งในตัวปลากริม ตัวไข่เต่า และน้ ากะทิปลากริมไข่เต่า เมื่อ
มาคืนรูปหรือละลาย ผลึกน้ าแข็งเหล่านี้จะท าให้ เนื้อสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไป เนื้อสัมผัสจึงมีลักษณะที่นิ่มลง การ
เกาะตัวของเส้นขนมลดลง ส่วนความหนืดที่เปลี่ยนไป เนื่องจาก
องค์ประกอบน้ ากะทิปลากริมไข่เต่าซึ่งมีน้ ากะทิกับน้ านมไขมันต่ า
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เป็นส่วนผสมที่มีจุดเยือกแข็งที่แตกต่างกัน โดยน้ านมมีจุดเยือก
แข็งประมาณ -0.52 (Speer, 1998) และน้ ากะทิซึ่งเป็นอีมัลช่ัน
ตามธรรมชาติและเกิดความไม่คงตัวต่อความเย็นเกิดการหลอม
รวมตัวบางส่วน (นิศรา และ เอกพันธ์, 2554) รวมทั้งมีจุดเยือก
แข็งที่ต่ ากว่าน้ านมไขมันต่ า อุณหภูมิแช่เยือกแข็งของน้ ากะทิควร
ใช้อุณหภูมิที่ต่ ากว่า -18 C อย่างน้อย 36 hr (ศุภมาศ และศิริ
ลักษณ์, 2559) นอกจากนี้ในน้ ากะทิมีปริมาณน้ า 66-67% ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่าน้ านมไขมันต่ าที่มีปริมาณน้ า 90% (กรมอนามัย, 
2561; Sringam, 2008) จึงส่งผลต่อการเกิดผลึกและรูปร่างผลึก

น้ าแข็ง นอกจากนี้ ถ้าพิจารณาระหว่างตัวปลากริมและตัวไข่เต่า 
กับน้ ากะทิปลากริมไข่เต่า การแช่แข็งแบบช้าจะท าให้เกิดผลึก
น้ าแข็งขนาดใหญ่ในผลิตภัณฑ์ ท าให้เกิดการท าลายโครงสร้าง
บางส่วน (พิมพ์เพ็ญ และ นิธิยา, 2551) ดังนั้น เมื่อน าขนมปลา
กริมไข่เต่าที่ผ่านกระบวนการแช่แข็งแบบช้ามาท าการคืนรูป
พบว่า ตัวแป้งของขนมปลากริมไข่เต่าเกิดการสูญเสียรูปร่างไป
จากเดิมเล็กน้อย โดยตัวแป้งปลากริมและตัวแป้งไข่เต่าขาดและ
เนื้อสัมผัสนิ่มลงบางส่วน และเมื่อไปผสมกับน้ ากะทิขนมปลากริม
ไข่เต่าท าให้ความหนืดของน้ ากะทิขนมปลากริมไข่เต่าเพิ่มขึ้น  

Table 3 Physical qualities of reconstituted reduced calories Plakrim-Khaitao based on different modified starch and 
freezing method after freezing time of 2 w.  

Qualities Samples Crosslinked1 Crosslinked2 
  Slow freezing Quick freezing Slow freezing Quick freezing 

Color 
L* ns 

a* ns 
b* ns 
L* ns 
a* ns 
b* ns 
L* ns 
a* ns 
b* ns 

 
Plakrim-Khaitao 
coconut milk 

 
Plakrim 

 
 

Khaitao 
 

 
81.71±0.84 
1.09±0.19 
10.14±0.29 
66.08±0.87 
1.60±1.02 
5.70±0.49 
79.27±1.20 
1.55±0.13 
2.52±0.09 

 
81.25±0.79 
1.04±0.24 
10.23±0.36 
65.87±0.74 
1.58±0.81 
5.66±0.49 
78.75±1.15 
1.52±0.13 
2.49±0.09 

 
82.07±0.54 
1.06±0.06 
10.44±0.22 
66.29±0.29 
1.65±063 
5.79±0.16 
82.04±0.89 
1.60±0.01 
2.47±0.52 

 
82.21±0.40 
1.11±0.19 
10.36±0.21 
66.08±0.87 
1.60±0.94 
5.73±0.49 
80.92±1.03 
1.59±0.13 
2.44±0.15 

Texture 
Hardness(N) 

Adhesiveness(N) 
Hardness(N) 

Adhesiveness(N) 
Viscosity (cP) 

 
Plakrim 

 
Khaitao 

 
Plakrim-Khaitao 
coconut milk 

 
0.97±0.06c 
0.05±0.01c 
0.49±0.02c 
0.05±0.01d 
49.25±0.35c 

 
1.06±0.01b 
0.06±0.01b 
0.54±0.01b 
0.07±0.01b 
52.64±0.87b 

 
1.15±0.01b 
0.06±0.01b 
0.57±0.04b 
0.06±0..01c 
59.00±1.53a 

 
1.28±0.01a 
0.08±0.01a 
0.67±0.01 a 
0.09±0.01a 
61.75±0.85a 

1Mean values within row not followed by the same letters are significantly difference in statistic (P≤0.05)  

Table 4 แสดงผลการใช้แป้งดัดแปรทดแทนแป้งมันส าปะหลัง
และวิธีการแช่แข็งที่แตกต่างกันเมื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เป็นเวลา  

2 w ที่มีต่อคุณภาพทางเคมีของขนมปลากริมไข่เต่าลดพลังงาน
คืนรูป แสดงผลดัง Table 4 

Table 4 Chemical qualities of reconstituted reduced calories Plakrim-Khaitao based on different modified starch 
and freezing method after freezing time of 2 w.  

Qualities Samples Crosslinked1 Crosslinked2 
  Slow freezing Quick freezing Slow freezing Quick freezing 

aw Plakrim-Khaitaons 0.98±0.01 0.98±0.01 0.98±0.01 0.98±0.01 
pH Plakrim-Khaitao  

Plakrim-Khaitao 
coconut milkns 

6.36±0.01 
 

6.43±0.01a 

6.38±0.01  
 

6.42±0.02a 

6.41±0.02  
 

6.33±0.01b 

6.43±0.01 
 

6.36±0.01b 
1Mean values within row not followed by the same letters are significantly difference in statistic (P≤0.05)   
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จาก Table 4 พบว่า ค่า aw ของขนมปลากริมไข่เต่าลด
พลังงาน และค่า pH ของน้ ากะทิขนมปลากริมไข่เต่า  ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่มีผลต่อค่า pH 
โดยพบว่ า  การ ใ ช้แป้ งดั ดแปร  crosslinked 2 มีผลท า ให้
ผลิตภัณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลง  pH  น้อยกว่า และมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบ
กับกับการใช้แป้งดัดแปร crosslinked 1 สอดคล้องกับ วิไล 
(2546) ได้กล่าวถึง ผลกระทบของการเก็บรักษาหลังการแช่แข็ง
สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ pH ได้ แต่การใช้วิธีการ
แช่แข็งที่แตกต่างกันเมื่อเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 2 w ไม่มีผลต่อค่า 
pH  กล่าวได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ที่แช่แข็งทั้งด้าน
กายภาพและเคมีมักเกิดขึ้นเมื่อเก็บรักษาในระยะเวลาที่ค่อนข้าง
นาน (สงวนศรี, 2558)  

ส่วน Table 5 แสดงผลทางประสาทสัมผัส พบว่า มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ของคะแนนชอบ
เฉลี่ยในทุกปัจจัยคุณภาพ ผลการใช้แป้งดัดแปร crosslinked2 
ท าให้คะแนนความชอบเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์มีค่ามากกว่าการใช้
แป้งดัดแปร crosslinked1 เมื่อตัวอย่างใช้วิธีการแช่แข็งเดียวกัน 
และการใช้วิธีแช่แข็งแบบเร็วท าให้คะแนนความชอบเฉลี่ยของ
ผลิตภัณฑ์มีค่ามากกว่าการใช้วิธีแช่แข็งแบบช้าเมื่อตัวอย่างใช้
ชนิดของแป้งดัดแปรเหมือนกัน  สอดคล้องกับ พิมพ์เพ็ญ และ นิธิ
ยา (2551) ที่กล่าวว่า การแช่แข็งอย่างเร็ว ท าให้เกิดผลึกน้ าแข็ง
ขนาดเล็กกระจายทั่วอาหาร และท าให้อาหารมีคุณภาพดีเมื่อ

น ามาหลอมละลายน้ าแข็ง รวมทั้งท าให้เกิดการสูญเสียของเหลว  
น้อย แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยคุณภาพในด้านเนื้อสัมผัสทั้งด้าน
ความแน่น ความเหนียวและความนุ่มของตัวแป้งขนมปลากริม
ไข่เต่า ซึ่งเป็นปัญหาหลักของขนมปลากริมไข่เต่าที่ผ่านกระบวน
แช่แข็งและน ามาคืนรูป   จะเห็นได้ว่า วิธีแช่แข็งแบบเร็วนั้นท าให้
ผลิตภัณฑ์มีคะแนนความชอบเฉลี่ยด้านเนื้อสัมผัสที่มากกว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วิธีแช่แข็งแบบช้า   เมื่อพิจารณาร่วมกับค่าเนื้อ
สั ม ผั สที่ วั ด ไ ด้ จ า ก  Table 4 พบว่ า  ก า ร ใ ช้ แป้ ง ดั ด แ ป ร 
crosslinked2 ท าให้ผลิตภัณฑ์มีค่าความแข็งและการเกาะตัวที่
มากกว่าเลยส่งผลให้ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบมากกว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แป้งดัดแปร crosslinked1 เมื่อใช้วิธีการแช่แข็ง
เดียวกัน ที่ เป็นเช่นนี้ เนื่องจาก แป้งมันส าปะหลังดัดแปร 
crosslinked มีคุณสมบัติเด่นเรื่องความคงตัวของอาหารต่อการ
แช่เยือกแข็งและการคืนรูปจากเยือกแข็งได้ถึง 4 รอบโดยไม่เกิด
การแยกตัวของของเหลว (อิสราภรณ์ และคณะ, 2554) จึง
จ าเป็นต้องศึกษาประสิทธิภาพของแป้งมันส าปะหลังดัดแปร 
crosslinked ต่างชนิดด้วย ในท านองเดียวกัน เมื่อใช้วิธีแช่แข็ง
แบบเร็วท าให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งและการเกาะตัวที่มากกว่าเลย
ส่งผลให้ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบมากกว่าเช่นกัน สอดคล้อง
กับการที่ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบขนมช้ันแช่เยือกแข็งแบบ
เร็วมากกว่าตัวอย่างที่ผ่านการแช่เยือกแข็งแบบช้า (เกศิรินทร์ 
และคณะ, 2554)  

Table 5 Mean liking scores of reconstituted reduced calories Plakrim-Khaitao based on different modified starch 
and freezing method after freezing time of 2 w. (n=50) 

Sensory attributes Crosslinked1 Crosslinked2 
 Slow freezing Quick freezing Slow freezing Quick freezing 

Color of Plakrim          
Color of Khaitao 

Firmness of Plakrim-Khaitao 
Stickiness of Plakrim-Khaitao 
Softness of Plakrim-Khaitao 
Viscosity of PlaKrim-KhaiTao 

coconut milk 
Salty 
Sweet 

6.23±0.64b 
5.37±0.72c 
5.37±0.81c 
5.10±1.22c 

6.17±0.76c 

 
5.57±0.88c 
6.53±0.49b 
6.67±0.68b 

6.85±0.62b 
6.91±0.62a 
6.24±0.61b 
6.09±1.03b 

6.88±0.74b 

 
6.83±0.78ab  
7.01±0.44b 
6.98±0.60ab 

6.70±0.71b 
6.57±059b 
6.43±0.78b 
6.23±0.94b 

6.67±0.66c 

 
6.47±0.85b 
6.73±0.54b 
6.70±0.69b 

7.21±0.67a 
7.05±0.58a 
7.01±0.65a 
6.93±0.95a 

7.22±073a 

 
7.12±0.79a 
7.30±0.48a 
7.25±0.57a 

Overall liking       5.93±0.55c 6.75±0.64b 6.97±0.72b 7.29±0.68a 
 1Mean values within row not followed by the same letters are significantly difference in statistic (P≤0.05)     

ดังนั้น จึงน าตัวอย่างคัดเลือกที่ใช้แป้งดัดแปร crosslinked2 
และใช้วิธีการแช่แข็งแบบเร็ว พิจารณาเปอร์เซ็นต์ความพอดี 
แสดงผลดัง Table 6 ซึ่งพบว่า เมื่อพิจารณาเปอร์เซ็นตค์วามพอดี
ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 70% พบว่า ความพอดีของขนมปลากริม
ไข่เต่าสูตรลดพลังงานที่ใช้แป้งดัดแปร crosslinked2 โดยใช้
วิธีการแช่แข็งแบบเร็วในทุกปัจจัยคุณภาพผ่านเกณฑ์ 70% แล้ว
จึงไม่ต้องท าการปรับปรุง สรุปได้ว่า สูตรและกรรมวิธีการแช่แข็ง

ที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมปลากริมไข่เต่าสูตรลด
พลังงาน คือสูตรที่ใช้แป้งดัดแปร crosslinked2 ประกอบด้วย 
แป้งข้าวเจ้า 11.7% แป้งข้าวเหนียว 11.7%  แป้งดัดแปร 
crosslinked2 5.0 % น้ ากะทิ 26.7 % น้ านมไขมันต่ า 26.7% 
น้ าตาลมะพร้าว 12.0%  น้ าใบเตย 6.0%  เกลือ 0.3%  และ
ผลิตภัณฑ์ควรใช้วิธีการแช่แข็งแบบเร็ว โดยใช้ Air blast freezer 
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Table 6 Just About Right (JAR) results of reconstituted reduced calories Plakrim-Khaitao using crosslinked2 modified 
starch and quick freezing method after freezing time of 2 w. (n=50) 

Sensory attributes Not enough (%) JAR (%) Too much (%) 
Color of Plakrim 10.0 82.0 8.0 
Color of Khaitao 12.0 84.0 4.0 

Firmness of Plakrim-Khaitao 6.0 86.0 10.0 
Stickiness of Plakrim-Khaitao 8.0 76.0 16.0 
Softness of Plakrim-Khaitao 14.0 74.0 12.0 

Viscosity of Plakrim-Khaitao coconut milk 6.0 80.0 14.0 
Salty 8.0 82.0 10.0 
Sweet 6.0 84.0 10.0 

 

3.3 ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อปลากริมไข่เต่า
ลดพลังงานแช่แข็ง 

ผลการศึกษาการยอมรับผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปลากริม
ไข่ เต่ าลดพลังงานแช่แข็ งที่พัฒนาได้  ดัง Table 7  พบว่า 
ผลิตภัณฑ์ขนมปลากริมไข่เต่าลดพลังงานแช่แข็งจากการทดแทน
แป้งมันส าปะหลังทั้งหมดด้วยแป้ง crosslink 2 โดยวิธีการแช่แข็ง
แบบเร็ว เป็นเวลา 2 w เมื่อน ามาคืนรูปแล้ว ผู้บริโภคให้คะแนน
เฉลี่ยความชอบ อยู่ในระดับชอบปานกลาง (7.09-7.51) และผล
ความพอดีของผลิตภัณฑ์ในทุกปัจจัยคุณภาพผ่านเกณฑ์ %JAR 

มากกว่าหรือเท่ากับ 70% นอกจากน้ี ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่
มีต่อผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ (93%) ยอมรับว่า
ผลิตภัณฑ์สะดวกในการใช้ที่ 
บ้านและสะดวกในการ บริโภค โดย 95% ของผู้บริโภคยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ และถ้าผลิตภัณฑ์นี้มีวางจัดจ าหน่ายตัดสินใจซื้อ
แน่นอน และเมื่อน าผลิตภัณฑ์ขนมปลากริมไข่เต่าสูตรลดพลังงาน
แช่แข็งไปตรวจคุณค่าทางโภชนาการ พบว่าผลิตภัณฑ์  1 หน่วย
บริโภค (150 กรัม) ให้ พลังงานเท่ากับ 240 kcal โดยมีพลังงาน
ลดลงเท่ากับ 265.39 kcal (52.51%) จากขนมปลากริมไข่เต่า
สูตรไม่ลดพลังงานซึ่งมีพลังงานเท่ากับ 505.39 kcal 

Table 7 Mean liking scores and JAR results of frozen reduced calories Plakrim-Khaitao. (n=100) 
Sensory attributes Mean liking scores Not enough (%) JAR (%) Too much (%) 

Color Plakrim 
Khaitao 

coconut milk 
Thickness 
Firmness 
Stickiness 
Softness 

Salty 
Sweet 

7.43±0.44 
7.57±0.36 

 
7.32±0.58 
7.12±0.64 
7.09±0.74 
7.36±0.38 
7.34±0.48 
7.30±0.44 

20 
0 
 
6 
6 
18 
2 
8 
0 

76 
98 
 

85 
79 
82 
91 
84 
87 

4 
2 
 
9 
15 
10 
7 
8 
13 

Overall liking 7.51±0.56    

4 สรุป 
ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากงานวิจัยนี้ จะได้สูตรที่เหมาะสมของ

ขนมปลากริ ม ไข่ เต่ าสู ตรลดพลั ง งานแ ช่แข็ งที่ พัฒนาได้  
ประกอบด้วย แป้งข้าวเจ้า 11.7% แป้งข้าวเหนียว 11.7%  แป้ง
ดัดแปร crosslinked2 5.0% น้ ากะทิ 26.7% น้ านมไขมันต่ า 
26.7% น้ าตาลมะพร้าว 12.0%  น้ าใบเตย 6.0%  เกลือ 0.3% 
และควรใช้วิธีการแช่แข็งแบบเร็ว โดยใช้ Air blast freezer 
หลังจากผ่านการแช่แข็ง 2 w สามารถใช้เป็นแนวทางน าไปพัฒนา 

ต่อสู่เชิงพาณิชย์ แต่ควรศึกษาคุณภาพที่อายุการเก็บรักษา
มากขึ้น  นอกจากนี้ สามารถประยุกต์ใช้การแช่แข็งแบบช้ากับ
ผลิตภัณฑ์นี้ ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กได้ โดยเก็บรักษาใน
ระยะเวลาไม่นาน 
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บทคัดย่อ 
เครื่องท าน  าอุ่นเป็นหนึ่งอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในครัวเรือนทั่วๆ ไป โดยปกติเราจะพบว่าเครื่องท าน  าอุ่น

จะมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ใช้งานในครัวเรือน จึงส่งผลให้ครัวเรือนที่ใช้เครื่องท าน  าอุ่นมีค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับไฟฟ้าสูงขึ น มากไปกว่านั นเครื่องท าน  าอุ่นไฟฟ้าจะสามารถท างานหรือใช้งานได้เฉพาะในพื นที่ท่ีมีระบบพลังงานไฟฟ้าให้บริการ
เท่านั น เพื่อแก้ไขข้อจ ากัดของเครื่องท าน  าอุ่นไฟฟ้าที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ในงานวิจัยนี ผู้วิจัยจึงได้เสนอเครื่องท าน  าอุ่นแบบควบคุมทิศ
ทางการไหลของน  าตามธรรมชาติโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ าและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ครัวเรือนทั่วๆ ไปได้ มากไปกว่านั นในงานวิจัยนี ผู้วิจัยได้แสดงผลการทดลองที่ชี ให้เห็นว่าเครื่องท าน  าอุ่นที่น าเสนอเป็นหนึ่งเครื่องท า
น  าอุ่นที่มีประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ: ระบบท าน  าอุ่นแบบควบคุมการไหลของน  าตามธรรมชาติ , ระบบท าน  าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบท าน  าอุ่นพลังงาน
สะอาด, ระบบท าน  าอุ่นส าหรับครัวเรือน 

Abstract 
The hot water system is one of the equipments which are used in households. It typically uses the electrical 

as the power source for increasing the water temperature to satisfy a user requirement. With our knowledge about 
the electrical hot water system, it is a piece of household equipment that is often using more electrical power 
than other household equipments. Furthermore, the electrical hot water system can only work or can only be 
used in the area that has an electrical source which is provided. To rid these vulnerabilities of electrical hot water 
systems, a hot water system is based on thermosiphon systems to be proposed in this work. Furthermore, we 
show the experimental results that indicate the proposed hot water system to be effective. 

Keywords: Thermosiphon systems, Solar thermal panels, Green energies for hot water systems, Hot water systems 
for households

1 บทน้า 
ในปัจจุบันนี เราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเครื่องท าน  าอุ่นคือหนึ่งใน

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มักถูกติดตั งไว้ใช้งานในครัวเรือนและสถานที่

ให้บริการห้องพักต่างๆ เช่น รีสอร์ทและโรงแรม มากไปกว่านั น
เราจะพบว่ามปีริมาณการใช้งานเครื่องท าน  าอุ่นเพิ่มมากขึ นในฤดู
หนาวและพื นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั งปี โดยเครื่องท า
น  าอุ่นที่ถูกใช้งานทั่วๆ ไปจะสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่ม
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ใหญ่ๆ โดยพิจารณาจากแหล่งพลังงานที่เครื่องท าน  าอุ่นใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน  า นั่นก็คือเครื่องท าน  าอุ่นที่ใช้แก๊สหุง
ต้ม (n-Liquid-Propane-Gas : LPG) (กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2564) และเครื่องท าน  าอุ่นที่ใช้ไฟฟ้า (Electrics) 
(คอรีเยาะ ดูมีแด และคณะ, 2560) โดยปกติเครื่องท าน  าอุ่นที่ใช้
ไฟฟ้าจะนิยมน ามาใช้งานมากกว่าแก๊สหุงต้ม สาเหตุที่เครื่องท า
น  าอุ่นไฟฟ้าเป็นที่นิยมมาจากเหตุผลที่ว่าหากระบบบรรจุแก๊สของ
เครื่องท าน  าอุ่นที่ใช้แก๊สหุงต้มเป็นพลังงานในการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิน  าไม่มีประสิทธิภาพหรือเกิดการช ารุดเสียหายระหว่าง
การใช้งาน มันจะส่งผลให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งานได้ 
หรือแม้กระทั งห้องน  าที่มีการติดตั งเครื่องท าน  าอุ่นที่ใช้แก๊สหุงต้ม
มีระบบระบายอากาศที่ไม่มีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอ มันอาจจะ
ส่งผลให้ปริมาณของก๊าซออกซิเจนในห้องน  าลดลงเนื่องจากก๊าซ
ออกซิเจนจะถูกน าไปใช้ในการเผาไหม้เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของน  าจน
หมด และท าให้เกิดปัญหาการสะสมของก๊าซคาร์บอนอ๊อกไซด์ใน
ห้องน  า เมื่อผู้ใช้งานมีการสูดดมก๊าซคาร์บอนอ๊อกไซด์ที่ถูกสะสม
ไว้ในห้องน  าเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่มากเกินกว่าที่ร่างกายจะรับ
ไหว จะส่งผลท าให้ประสิทธิภาพหรือความสามารถในการกักเก็บ
ก๊าซออกซิเจนของเม็ดเลือดแดงลดลง อาจจะก่อให้เกิดปัญหา
ร่างกายขาดออกซิเจน วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หน้ามืด ตาลาย 
หายใจล าบาก คลื่นไส้อาเจียน หมดสติ และอาจจะมีระดับความ
รุนแรงถึงขั นเสียชีวิตได้ มากไปกว่านั นอาจจะส่งผลท าให้เกิด
ปัญหาอัคคีภัยได้เช่นเดียวกันหากระบบบรรจุแก๊สหุงต้มมีแก๊ส
รั่วซึม (บริษัทเนช่ันบรอดแคสติ งคอร์ปอเรช่ันจ ากัด (มหาชน) , 
2564) ด้วยหลากหลายเหตุผลที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนี ส่งผลให้
เครื่องท าน  าอุ่นไฟฟ้าเป็นที่นิยมน ามาใช้งานมากกว่าเครื่องท า
น  าอุ่นท่ีใช้ก๊าซหุงต้ม  

โดยปกติเครื่องท าน  าอุ่นไฟฟ้าจะถูกสร้างจากขดลวดท าความ
ร้อน (Resistance wire) และมีหลักการท างานดังแสดงใน Figure 
1 นั่นก็คือเมื่อเครื่องท าน  าอุ่นถูกเปิดใช้งาน น  าจะถูกสูบเข้าสู่
เครื่องท าน  าอุ่น โดยน  าจะถูกก าหนดให้ไหลผ่านขดลวดท าความ
ร้อนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของน  าให้สูงขึ นจนมีค่าใกล้เคียงกับค่า
อุณหภูมิที่ผู้ใช้งานก าหนดไว้และหลังจากนั นน  าจะถูกส่งออกไปยงั
ผู้ใช้งาน 

 
 

Figure 1  The workflow of hot water systems that use 
the power source as n-liquid-propane-gas and 
electricity. 

แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของผู้จัยพบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า
ทั่วไป ที่มีส่วนประกอบจากขดลวดท าความร้อน เช่น เครื่องท า
น  าอุ่นไฟฟ้า มักจะมีการใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่มากกว่า
อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ จึงส่งผลให้ผู้ใช้งานระบบเครื่องท าน  าอุ่นไฟฟ้า
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ นมากกว่าปกติ เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนี  นักวิจัยจึงได้มีการคิดค้นเครื่องท า
น  าอุ่นที่ใช้พลังงานทางเลือกขึ นมาเพื่อใช้งานแทนเครื่องท าน  าอุ่น
ที่ใช้ไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม ตัวอย่างเช่น เครื่องท าน  าอุ่นที่ใช้
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานเหลือใช้ในครัวเรือน  

ระบบเครื่องท าน  าอุ่นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คือเครื่องท า
น  าอุ่นที่ยังคงใช้งานพลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานในการเพิ่ม
อุณหภูมิของน  าเช่นเดียวกับเครื่องท าน  าอุ่นไฟฟ้าทั่วๆ ไป แต่จะ
เปลี่ยนจากการใช้พลังงานใช้ไฟฟ้าที่ได้จากระบบผู้ให้บริการพลัง
ไฟฟ้า (ตัวอย่างเช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) มาใช้
งานพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซล่าเซลล์ (Sunnergy, 
2562) แทน ข้อดีของวิธีนี คือเครื่องท าน  าอุ่นไฟฟ้าที่มีจ าหน่ายใน
ตลาดทั่วๆ ไป ยังสามารถน ามาใช้งานได้ตามปกติ แต่น่าเสียดาย
จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่าถึงแม้แนวคิดนี จะสามารถลด
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าของเครื่องท าน  าอุ่นลงได้ แต่ผู้ใช้งาน
จะต้องมีค่าจ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับการติดตั งและดแูลระบบระบบโซลา่
เซลล์ที่ค่อนข้างสูงแทน โดยเหตุผลนี ส่งผลให้ระบบเครื่องท า
น  าอุ่นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เป็นท่ีนิยมใช้งาน  

อีกหนึ่งแนวคิดที่สามารถใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิของน  าให้
สูงขึ นโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกเสนอโดยนักวิจัย คือ การใช้
พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในการเพิ่มอุณหภูมิน  าโดยตรง
และอาศัยหลักการไหลเวียนความร้อนของน  าตามธรรมชาติ 
(Thermosiphon systems) (รุ่งทวี ผดากาล และ สุรชัย รดาดาร
, 2564) โดยมีหลักการเพิ่มอุณหภูมิของน  าดังแสดงใน Figure 2 

 
 

Figure 2 The workflow of hot water systems that are 
based on thermosiphon systems. 

 
นั่นก็คือในขั นตอนแรกน  าในถังเก็บน  าจะถูกปล่อยให้ไหลลง

ไปเก็บไว้ในแผงรับความร้อน (Solar thermal panels) เพื่อให้



วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีท่ี 27 ฉบับท่ี 2 (2564), 47-54 

49 

แสงแดดเผาน  าจนมีอุณหภูมิที่สูงขึ น ซึ่งโดยปกติเมื่ออุณหภูมิของ
น  าเพิ่มสูงขึ น น  าจะมีการขยายตัวและน  าที่มีอุณหภูมิที่สูงกว่าจะ
ลอยขึ นไปอยู่ด้านบนของน  าที่มีอุณหภูมิที่ต่ ากว่า ด้วยหลักการที่
ได้กล่าวถึงข้างต้นส่งผลให้น  าในแผงรับความร้อนจะไหลขึ นไปเก็บ
ไว้ในส่วนบนของถังเก็บน  าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ น หลังจากนั นน  าที่มี
อุณหภูมิที่ต่ ากว่าท่ีถูกเก็บไว้ในส่วนล่างของถังเก็บน  าจะไหลลงมา
เก็บในแผงรับความร้อนแทนที่น  าร้อนที่หายไปในขั นตอนแรก 
ด้วยเหตุผลนี ผู้ใช้งานจะต้องมีการติดตั งแผงรับความร้อนในระดับ
ที่ต่ ากว่าถังเก็บน  าเสมอ ข้อดีของระบบการเพิ่มอุณหภูมิน  าโดย
อาศัยหลักการไหลเวียนความร้อนตามธรรมชาติ คือ ผู้ใช้งานไม่
จ าเป็นต้องใช้ปั้มน  าในการหมุนเวียนน  าและไม่จ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้า
หรือแก๊สหุงต้มในการเพิ่มอุณหภูมิของน  า แต่อย่างไรก็ตามระบบ
การเพิ่มอุณหภูมิน  าโดยอาศัยหลักการไหลเวียนความร้อนตาม
ธรรมชาติยังมีข้อจ ากัดที่ผู้ใช้งานจะต้องมีการพิจารณาก่อนน าไป
ติดตั งใช้งาน นั่นก็คือมันสามารถผลิตน  าร้อนไว้ใช้งานได้ใน
ปริมาณที่จ ากัด 

ระบบการเพิ่มอุณหภูมิของน  าให้สูงขึ นโดยใช้วิธีการบังคับการ
ไหลเวียนของน  า (Forced circulations) (บริษัททริปเปิ้ลอีเอ็น
เนอร์ยี่พลัสจ ากัด, 2564) เป็นอีกหนึ่งระบบการเพิ่มอุณหภูมิของ
น  าให้สูงขึ นโดยใช้แผงรับความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ถูกเสนอโดย
นักวิจัย แนวคิดการเพิ่มอุณหภูมิของน  าของระบบนี จะมีละม้าย
ความคล้ายคลึงกับระบบการเพิ่มอุณหภูมิน  าโดยอาศัยหลักการ
ไหลเวียนความร้อนตามธรรมชาติ เพียงแต่ระบบการเพิ่มอุณหภูมิ
ของน  าให้สูงขึ นโดยใช้วิธีการบังคับการไหลเวียนของน  าจะใช้ปั้ม
น  าในการควบคุมการไหลเวียนของน  า ด้วยเหตุผลนี จึงส่งผลให้
ผู้ใช้งานสามารถติดตั งแผงรับความร้อนจากดวงอาทิตย์กับถังเก็บ
น  าได้ยืดหยุ่นกว่าระบบการเพิ่มอุณหภูมิน  าโดยอาศัยหลักการ
ไหลเวียนความร้อนตามธรรมชาติ นั่นก็คือผู้ใช้งานสามารถติดตั ง
ถังน  าไว้ข้างไต้หรือข้างบนของแผงรับความร้อนก็ได้ แต่ข้อเสีย
ของระบบนี คือบางส่วนของระบบยังจะต้องมีการใช้พลังงานไฟฟ้า
อยู่ แต่ระบบการเพิ่มอุณหภูมิของน  านี  มันมีความสามารถผลิตน  า
ร้อนได้ปริมาณมากกว่าระบบการเพิ่มอุณหภูมิน  าโดยอาศัย
หลักการไหลเวียนความร้อนตามธรรมชาติ ด้วยเหตุผลนี เราจึง
มักจะพบว่าการบังคับระบบการควบคุมการไหลเวียนของน  าจะ
ถูกประยุกต์ใช้งานในรีสอร์ทและโรงแรมเป็นส่วนใหญ่ หลัการ
ของระบบการเพิ่มอุณหภูมิของน  าให้สูงขึ นโดยวิธีการบังคับการ
ไหลเวียนของน  าจะถูกแสดงใน Figure 3 
 

 
Figure 3  The workflow of hot water systems that are 
based on forced circulation systems. 

โดยทั่วไปอุณหภูมิของน  าที่อยู่ในถังเก็บน  าของระบบเพิ่ม
อุณหภูมิน  าโดยใช้หลักการไหลเวียนความร้อนของน  าตาม
ธรรมชาติและบังคับการไหลเวียนของน  าสามารถค านวนได้จาก
สมการที่  1 (Tiwari and Paul, 2558 ) (Heat Exchangers, 
2564) 
 
Q = UAsΔTm      (1) 
 
โดยที ่

 Q = ค่าการถ่ายเทความร้อนรวม 
 U = สัมประสิทธ์ิการส่งผ่านความร้อน 
 As = พื นที่ท่ีมีการแลกเปลี่ยนความร้อน 
 ΔTm = ผลต่างของอุณหภูมิระหว่างภายนอกและ

ภายใน  
 

แต่อย่างไรก็ตามหากอุปกรณ์มีการแลกเปลี่ยนความร้อนโดย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการท างานต่อเนื่องกันเป็นระยะ
เวลานานและอัตราการไหลของน  าคงที ่จะส่งผลให้คุณสมบัตอิืน่ๆ 
ของระบบ เช่น ความเร็วของอุณหภูมิทีจ่ะเข้าหรือออกระบบจะมี
ค่าคงที่ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์และพลังงานศักย์
ความร้อนจ าเพาะดังนั นจึงจะใช้ค่าเฉลี่ยที่ เป็นค่าคงที่  โดย
สถานการณ์เหล่านี ส่งให้การน าความร้อนตามแนวแกนของท่อไม่
ค่อยจะมีความส าคัญและไม่จ าเป็นน ามาคิดก็ได้ มากไปกว่านั นใน
เว็บไซต์  Heat Exchangers ผู้ เขียนสมมุติให้ผิวนอกสุดของ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนถูกหุ้มด้วยฉนวนเป็นอย่างดีจนไม่มี
การสูญเสียความร้อนให้แก่สิ่งแวดล้อมหรือเกิดขึ นได้เพียง
เล็กน้อย ดังนั นการถ่ายเทความร้อนหลักของระบบจะเกิดขึ น
ระหว่างน  าและอากาศเท่านั น ด้วยเหตุผลดังกล่าวจากกฎการอนุ
รักษาพลังงานจะได้ว่าอัตราการถ่ายโอนความร้อนจากของไหลที่
ร้อนเท่ากับอัตราการถ่ายโอนความร้อนของไหลเย็น ดังนั น
อุณหภูมิของน  าที่อยู่ในถังเก็บน  าของระบบเพิ่มอุณหภูมิน  าโดยใช้
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หลักการไหลเวียนความร้อนของน  าตามธรรมชาติและบังคับการ
ไหลเวียนของน  าจะสามารถค านวนได้โดยใช้สมการที่ 2 ส่วนค่า
อัตราการถ่ายเทความร้อนของอากาศร้อนและค่าอัตราการถ่ายเท
ความร้อนของน  าสามารถค านวนได้จากสมการที่  3 และ 4 
ตามล าดับ 
 
Q = mCpΔT      (2) 
Qh = mhCp,h(Th,in - Th,out)      (3) 
Qc  = mwCp,c(Tc,in - Tc,out)      (4) 
 
โดยที่ 

 Qh คือค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนของอากาศร้อนมี
หน่วยวัดเป็น kW 

 Qc คือค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนของน  ามีหน่วยวัด
เป็น kW 

 mh คืออัตราการไหลเชิงมวลของอากาศร้อนมีหน่วยวัด
เป็น kg/s 

 mw คืออัตราการไหลเชิงมวลของน  ามีหน่วยวัดเป็น 
kg/s 

 Cp,h คือค่าความจุความร้อนจ าเพาะของอากาศร้อนมี
หน่วยวัดเป็น J/kgK 

 Cp,c คือค่าความจุความร้อนจ าเพาะของน  ามีหน่วยวัด
เป็น J/kgK 

 Th,in คืออุณหภูมิอากาศร้อนขาเข้ามีหน่วยวัดเป็น °C 
 Th,out คืออุณหภูมิอากาศร้อนขาออกมีหน่วยวัดเป็น °C 
 Tc,in คืออุณหภูมิน  าขาเข้ามีหน่วยวัดเป็น °C 
 Tc,out คืออุณหภูมิน  าขาออกมีหน่วยวัดเป็น °C 

 
 

Figure 4  The workflow of hot water systems that are 
based on hybrid hot water systems. 

และอีกหนึ่งแนวคิดที่สามารถเพิ่มอุณหภูมิของน  าให้สูงขึ นที่
ถูกเสนอโดยนักวิจัยคือระบบการเพิ่มอุณหภูมิของน  าให้สูงขึ น
แบบผสมผสาน (Hybrid) (พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , 2548) โดย
แนวคิดของการเพิ่มอุณหภูมิของน  าให้สูงขึ นแบบผสมผสาน คือ 
ผู้ใช้งานจะต้องเลือกใช้ระบบการเพิ่มอุณหภูมิของน  าให้สูงขึ นที่ได้
กล่าวถึงข้างต้นร่วมกับการใช้พลังงานร้อนเหลือใช้ที่เกิดขึ นใน
ครัวเรือน ตัวอย่างพลังงานความร้อนเหลือใช้ที่นิยมใช้เพิ่มความ
ร้ อ น ให้ กั บ น  า  เ ช่ น  พลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น ที่ เ กิ ด ขึ น จ า ก
เครื่องปรับอากาศและพลังงานความร้อนที่ เกิดขึ นจากการ
ท าอาหารในครัวเรือน โดยหลักการท างานของระบบการเพิ่ม
อุณหภูมิของน  าให้สูงขึ นแบบผสมผสานจะถูกแสดงใน Figure 4  

 

Table 1 The list of equipments for constructing the proposed hot water system. 
No. Name Quantity Unit/Price (bath) Amount (bath) 
1 100-liter steel tank (reuse)  1 450.00 450.00 
2 1100 aluminum sheet that has the size as 1 mm * 

600 mm * 1200 mm (thick * wide * long) 
3 467.00 1,401.00 

3 Aluminum welding wire 20 3.80 76.00 
4 1/2-inch PVC water pipe 2 60.00 120.00 
5 Canned gas 1 58.00 58.00 
6 Mixer tap 1 359.00 359.00 
7 1/2-inch pipe nipple brass 6 29.00 176.00 

Total 2,640.00 
 

จากหลายๆ ระบบการเพิ่มอุณหภูมิของน  าให้สูงขึ นที่ถูก
อธิบายในหัวข้อนี  ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี  ระบบเพิ่มอุณหภูมิ
ของน  าให้สูงขึ นโดยการใช้พลังงานไฟฟ้าจากผู้ให้บริการพลังงาน
ไฟฟ้าและการใช้แก๊สหุงต้มจะมีต้นทุนในการด้านการติดตั ง การ
ดูแลรักษา และการซ่อมบ ารุงที่ต่ ากว่าระบบเพิ่มอุณหภูมิของน  า
โดยการใช้พลังงานทางเลือก แต่อย่างไรก็ตามระบบเพิ่มอุณหภูมิ

ของน  าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและการ
ใช้แก๊สหุงต้มมีจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค่าไฟฟ้าและค่า
แก๊สหุงต้มตลอดอายุการใช้งานระบบ มากไปกว่านั นระบบเพิ่ม
อุณหภูมิของน  าที่ใช้แก๊สเป็นพลังงานยังมีความเสี่ยงในแง่ของ
สุขภาพอีกด้วย เพราะหากระบบบรรจุแก๊สและห้องที่ติดตั งมี
ระบบมีระบบระบายอากาศไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเกิดการ
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ช ารุดของอุปกรณ์ที่เกิดระหว่างการใช้งาน เพื่อแก้ไขข้อจ ากัดของ
ระบบการเพิ่มอุณหภูมิของน  าให้สูงขึ นเหล่านั น ในงานวิจัยนี 
ผู้วิจัยจะน าเสนอระบบการเพิ่มอุณหภูมิของน  าให้สูงขึ น โดย
เป้าหมายของระบบที่น าเสนอคือจะต้องเป็นระบบที่มีต้นทุนใน
การติดตั ง การดูแลรักษา และการซ่อมบ ารุงที่ต่ า มากไปกว่านั น
จะต้องไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื อพลังงานเพื่อ
ใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิของน  า โดยผู้วิจัยจะมีการน าเสนอระบบ
ดังกล่าวในหัวข้อท่ี 2 

2 อุปกรณ์และวิธีการ 
ในหัวข้อนี ผู้วิจัยจะน าเสนอระบบท าน  าอุ่น (ระบบเพิ่ม

อุณหภูมิของน  า) โดยใช้พลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ที่มี
ประสิทธิภาพ ต้นทุนการผลิตต่ า และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
งานในครัวเรือนทั่วๆ ได้ โดยระบบท าน  าอุ่นที่น าเสนอจะเป็น
ระบบท าน  าอุ่นแบบบังคับการไหลเวียนของน  าแบบธรรมชาติที่
ผลิตจากรายการวัสดุอุปกรณ์ที่แสดงดัง ใน Table 1 และมี
ขั นตอนในการผลิตดังนี  

ขั นตอนแรกสร้างกล่องต้มน  าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (The 
solar thermal panel) ที่มีขนาดความกว้าง 60 cm ความยาว 
120 cm และมีความสูง 3 cm ดั งแสดงใน  Figure 7 โดยมี
ขั นตอนการสร้างดังต่อไปนี  

1. เตรียมวัสดุส าหรับสร้างกล่องต้มน  าร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
1.1. แผ่นเรียบอลูมิเนียมที่มีความหนา 1 มิลิเมตร 

ความกว้าง 60 cm และมีความยาว 120 cm 
จ านวน 2 แผ่น  

1.2. แผ่นอลูมิ เนียมรูปตัวยู (U) ความหนา 1 mm 
ความกว้าง 3 cm ความยาว 120 cm และมีความ
สูง 1 cm ดังแสดงใน Figure 5 จ านวน 2 แผ่น 

1.3. แผ่นอลูมิ เนียมรูปตัวยู (U) ความหนา 1 mm 
ความกว้าง 3.2 cm ความยาว 60 cm ความสูง 1 
cm และเจาะรูวงกลมขนาด 1/2 inch (4 หุน) 1 
รู ดังแสดงใน Figure 6 จ านวน 2 แผ่น 

2. ยึดนิปเปิ้ลทองเหลืองเข้ากับแผ่นอลูมิเนียมรูปตัวยู (U) 
ที่ถูกสร้างในขั นตอนท่ี 1.3 ตามรูที่เจาะ  

3. เช่ือมแผ่นอลูมิเนียมที่ถูกจัดเตรียมในขั นตอนที่ 1 ให้
เป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยมีขั นตอนการประกอบดังต่อไปนี  
3.1. ให้สอดแผ่นอลูมิเนียมรูปตัวยู (U) ที่ถูกจัดเตรียม

ในขั นตอนที่ 1.2 เข้ากับแผ่นอลูมิเนียมรูปตัวยู 
(U) ที่ถูกจัดเตรียมในขั นตอนที่ 1.3 โดยให้เป็น
โครงสร้างรูปสี่เหลี่ยม และเช่ือมเข้าด้วยกันโดย
ลวดเชื่อมอลูมิเนียม 

3.2. น าแผ่นเรียบอลูมิ เนียมที่ถูกจัดเตรียมไว้ ใน
ขั นตอนที่  1.1. ปิดด้านบนและด้านล่างของ
โครงสร้างสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ นในขั นตอนที่ 3.1 
และเชื่อมเข้าด้วยกันโดยลวดเชื่อมอลูมิเนียม 

 
 

Figure 5 The aluminum sheet for the left and right side 
of the proposed solar thermal panel. 

 
 

Figure 6  The aluminum sheet for the top and bottom 
of the proposed solar thermal panel. 

 
 

Figure 7 The proposed solar thermal panel. 

โดยรูปเสมือนจริงของแผ่นอลูมิเนียมรูปตัวยู (U) ที่ถูกแสดง
ใน  Figure 5 และ  Figure 6 และกล่องต้มน  าร้อนพลั งงาน
แสงอาทิตย์ที่ถูกแสดงใน Figure 7 จะถูกแสดงใน Figure 8  
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Figure 8 The proposed solar thermal panel and its built 
aluminum sheets. 

 ขั นตอนที่สองเจาะรูวงกลมขนาด 1/2 inch (4 หุน) จ านวน 4 รู
ที่ถังเก็บน  า โดยเจาะ 2 รูที่ก้นของถังน  า 1 รูตรงกลางถัง และ 1 

รูที่ด้านบนของถังน  าพร้อมยึดนิปเปิ้ลทองเหลืองและข้อต่อท่อเข้า
กับรูที่เจาะดังแสดงใน Figure 9 

 
Figure 9 The holes of the hot water tank. 

ขั นตอนที่สามต่อท่อน  าระหว่างกล่องต้มน  าร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์กับถังเก็บน  าที่สร้างขึ นในขั นตอนแรก โดยท่อที่หนึ่ง
ให้ต่อระหว่างรูที่เจาะที่ก้นของถังน  ากับรูที่อยู่ส่วนล่างของกล่อง
ต้มน  าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกสร้างในขั นตอนท่ีสอง  โดยอง

 
 

Figure 10 The workflow of the proposed hot water system. 

ศาของท่อน  าที่ถูกติดตั งจะต้องสอดคล้องกับทิศทางของ
แสงอาทิตย์และท่อที่สองให้ต่อระหว่างรูด้านบนของกล่องต้มน  า
ร้อนพลังงานแสงอาทิตย์กับรูที่ถูกเจาะไว้ในส่วนบนของถังน  า ข้อ
ควรระวังในขั นตอนนี  กล่องต้มน  าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์จะต้อง
ถูกติดตั งให้อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าถังเก็บน  าเสมอ 

ขั นตอนสุดท้ายท่อน  าเข้า (ต่อเข้ากับระบบท่อน  าปกติที่ใช้ใน
ครัวเรือน) เข้ากับรูที่เหลือที่ก้นถังน  าเก็บน  า และต่อท่อน  าออก 
(ท่อน  าที่จะถูกน าไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน) กับรูที่เจาะไว้ตรง
กลางของถังน  าเข้ากับกล่องผสมน  า (ก๊อกผสมน  าร้อนน  าเย็น) 
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับอุณหภูมิของน  าให้ตรงกับความต้องการใช้
งานได้ 
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Figure 11 The proposed hot water system. 

ลักษณะภาพรวมของระบบผลิตน  าอุ่นไว้ใช้งานในครัวเรือนท่ี
น าเสนอจะถูกแสดงดังใน Figure 10 และรูปจริงของระบบจะถูก
แสดงใน Figure 11 

3 ผลและวิจารณ์ 
ผลการทดลองที่ถูกน าเสนอในหัวข้อนี เกิดจากการเก็บ

รวบรวมจากสภาพแวดล้อมที่ได้จากการทดลองจริง ดังนั นหาก
สภาพแวดล้อมการทดลองมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ตรงกับสถาพ
แวดล้อมที่ใช้ในการเก็บผลการทดลองอาจจะส่งผลให้ได้ผลการ
ทดลองที่ได้มีความแตกต่างจากผลการทดลองที่ถูกรายงานโดย
เอกสารวิจัยฉบับนี  สถานที่ใช้ทดลองระบบผลิตน  าอุ่นที่น าเสนอ
ในงานวิจัยฉบับนี  คือ ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมีการทดลองในช่วงวันที่ 11 – 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2564 อุณหภูมิโดยทั่วไปของพื นที่ทดลองในช่วงเวลาดังกล่าวจะ
อยู่ในช่วง 34 ถึง 38 องศาเซลเซียส มากไปกว่านั นสภาพโดยรวม
ของพื นที่ทดลองช่วงกลางวันจะมีแสงแดดจ้าตลอดเวลา  และ
น  าอุ่นที่ผลิตได้จากระบบที่น าเสนอจะถูกใช้ในการอาบน  าตอนเช้า
และตอนค่ าของผู้ใหญ่เพศชายสองคน มากไปกว่านั นเมื่อน  าในถัง
เก็บน  าลดลงระบบจะมีการน าเข้าน  าอุณหภูมิปกติ (น  าจากระบบ
น  าที่ถูกใช้ในครัวเรือน) อัตโนมัติเพื่อทดแทนที่น  าร้อนที่ถูกใช้
ประโยชน์ไป ในการทดลองผู้วิจัยจะมีการเก็บอุณหภูมิของน  าใน
ถังเก็บน  าวันละสี่ครั งตามเวลาดังต่อไปนี  07:00, 12:00, 17:00, 
และ 20:00 นาฬิกาและได้ผลของการเก็บรวบข้อมูลอุณหภูมิของ
น  าในถังเก็บดังท่ีถูกแสดงใน Figure 12 

 
 

Figure 12 The experimental results. 

จากผลการทดลองที่แสดงใน Figure 12 เราจะเห็นว่าใน
ช่วงเวลา 07:00 นาฬิกาของทุกๆ วันที่มีการเก็บผลการทดลอง 

จะเป็นช่วงเวลาที่น  าในถังเก็บน  ามีอุณหภูมิต่ ากว่าน  าที่วัดได้ใน
ช่วงเวลาทดลองอื่นๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลา 07:00 นาฬิกาของ

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
7:00 34 39 40 39 39 39 38 38 39 39 39 39 39 39 39
12:00 36 44 43 43 43 44 43 44 43 43 43 43 43 43 43
17:00 42 49 50 50 51 49 49 49 51 50 49 51 50 49 49
20:00 38 39 40 39 39 39 38 38 39 39 39 39 39 39 39
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วันท่ี 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 สาเหตุที่ช่วง 07:00 นาฬิกา
ของวันท่ี 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีอุณหภูมิของน  าในถัง
ต่ าสุดเป็นเพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นการ
ท างานของระบบจึงส่งผลให้อุณหภูมิของน  าที่เก็บได้เท่ากับ
อุณหภูมิน  าปกติของพื นที่ที่ใช้ในการทดลองนั่นก็คือ 34 องศา
เซลเซียส ส่วนช่วงเวลา 07:00 นาฬิกาของวันที่มีการเก็บผลการ
ทดลองอื่นๆ ผู้วิจัยสังเกตุเห็นว่าอุณหภูมิของน  าจะอยู่ในช่วง 38 
– 39 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสูงกว่าอุณหภูมิของน  าปกติ สาเหตุเกิด
จากมีน  าร้อนเหลือจากการใช้งานมาจากวันทดลองก่อนหน้าจึง
ส่งผลให้น  าในถังเก็บน  าของระบบในช่วงเวลาดังกล่าวมีอุณหภูมิที่
สูงกว่าน  าภายนอก  

มากไปกว่านั นผู้วิจัยยังสังเกตุเห็นว่าหากเปรียบเทียบอุณหภูมิ
ของน  าในถังน  าของช่วงเวลา 07:00 นาฬิกากับช่วงเวลา 12:00 
นาฬิกาของทุกๆ วันท่ีมีการเก็บผลการทดลอง อุณหภูมิของน  าใน
ถังน  าจะเพิ่มสูงขึ น ยิ่งไปกว่านั นผู้วิจัยยังสังเกตุเห็นอีกว่าใน
ช่วงเวลา 12:00 นาฬิกากับช่วงเวลา 17:00 นาฬิกาของทุกๆ วัน 
อุณหภูมิของน  าในถังน  าจะยิ่งสูงมากขึ น สาเหตุมาจากในช่วงเวลา
ตั งแต่ 07:00 นาฬิกาถึงเวลา 17:00 นาฬิกาของทุกๆ วันที่มีการ
เก็บผลการทดลองจะเป็นช่วงเวลาที่มีแสงแดด โดยเฉพาะในช่วง
เวลาตั งแต่  12:00 นาฬิกากับช่วงเวลา 17:00 นาฬิกาจะมี
แสงแดดที่แรงกว่าช่วงอื่นๆ ของวัน และในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่
มีการน าน  าจากภายนอกเข้าสู่ระบบ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวไม่
มีการใช้ประโยชน์น  าร้อนที่ผลิตได้จากระบบ จึงส่งให้อุณหภูมิ
ของน  าในช่วงเวลานี สูงขึ นมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ ของวัน 

ส่วนผลการทดลองที่เก็บในช่วงเวลา 20:00 นาฬิกา ผู้วิจัย
สังเกตุเห็นว่าอุณหภูมิของน  าในถังน  าจะมีค่าต่ ากว่าอุณหภูมิของ
น  าในถังที่จัดเก็บในช่วงเวลา 12:00 นาฬิกาและ 17:00 นาฬิกา 
มากไปกว่านั นผู้วิจัยยังสังเกตุเห็นว่าค่าอุณหภูมิของน  าในถังน  าใน
ช่วงเวลา 20:00 นาฬิกาจะมีค่าไกล้เคียงกับอุณหภูมิของน  าในถัง
น  าที่ในช่วงเวลา 07:00 นาฬิกา สาเหตุเกิดผู้ทดสอบใช้งานระบบ
จะอาบน  าเย็นในเฉพาะในช่วงเวลา 18:00 นาฬิกาถึง 19:00 
นาฬิกาเท่านั น ดังนั นจึงส่งผลให้น  าร้อนที่เหลือในถังเก็บน  าถูกลด
อุณหภูมิลงโดยน  าอุณหภูมิปกติที่ถูกสูบเข้าสู่ระบบเพื่อไปแทนที่
น าร้อนท่ีถูกใช้งานไป และหลังจากเวลา 19:00 นาฬิกา น  าร้อนท่ี
ถูกเก็บไว้ในถังน  าจะไม่ถูกใช้งานจนกว่าผู้ทดสอบระบบจะอาบน  า
เช้า นั่นก็คือช่วง 07:30 นาฬิกา ถึง 08:30 นาฬิกา จึงส่งผลให้
อุณหภูมิของน  าท่ีวัดในช่วงเวลา 20:00 นาฬิกาต่ ากว่าในช่างเวลา 
12:00 นาฬิกาและในช่วงเวลา 17:00 และน  าในถังน  าในช่วงเวลา
ดังกล่าวจะมีอุณหภูมิไกล้เคียงกับค่าอุณหภูมิของน  าในถังน  าที่วัด
ได้ใน 07:00 นาฬิกา 

4 สรุป 
งานวิจัยฉบับนี ผู้วิจัยน าเสนอระบบผลิตน  าอุ่นแบบควบคุมทิศ

ทางการไหลของน  าตามธรรมชาติโดยใช้พลังงานความร้อนจาก
แสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ าและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในครัวเรือน มากไปกว่านั นผู้วิจัยแสดงให้เห็นถึงผลการทดลองที่

ชี ให้ เห็นว่าระบบผลิตน  าอุ่นที่น า เสนอเป็นหนึ่ งระบบที่มี
ประสิทธิภาพ  
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บทคัดย่อ 
น้้าพริกหนุ่มเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางภาคเหนือ ผลิตมาจากวัตถุดิบสด จึงท้าให้อายุการเก็บรักษาสั้น  ดังนั้นจึงมีการใช้ความ

ร้อนในการฆ่าเช้ือเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ความร้อนแบบสเตอริไลส์ต่อสมบัติทางเคมี
และทางกายภาพของผลิตภัณฑ์น้้าพริกหนุ่มบรรจุขวดที่  2 สภาวะ คือ อุณหภูมิ 110 °C 15 minsและ 120 °C 7 minsตามล้าดับ 
จากนั้นท้าการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 25 °C + 3 °C เป็นระยะเวลา 24 สัปดาห์ จากการทดลองพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการให้
ความร้อนด้วยระบบสเตอริไลส์ ทั้ง 2 สภาวะ มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ในช่วง 4.24-5.32 ปริมาณน้้าอิสระในช่วง 0.96-0.98 และมีผล
ทางด้านจุลชีววิทยาที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ 355 พ.ศ. 2556 เรื่องอาหารในภาชนะ
บรรจุปิดสนิท ค่าสี L* a* b* ในแต่ละสภาวะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ (p<0.05) โดยเฉพาะเมื่อมีการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ที่นานขึ้น จนถึงสัปดาห์ที่ 24 จะเห็นว่ามีค่าสี L* อยู่ในช่วง 25.05-35.36 ค่าสี a* อยู่ในช่วง 5.13-6.64 และ ค่าสี b* อยู่
ในช่วง 24.01-31.64 จากค่าสีจะเห็นว่าความร้อนสูงและการเก็บรักษาเป็นระยะเวลานานส่งผลโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์โดยจะท้าให้
ผลิตภัณฑ์เกิดสีคล้้ามากขึ้น ผลการทดสอบความชอบโดยรวมของผู้บริโภค พบว่า การใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 110 °C 15 mins เก็บ
รักษาเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ มีค่าการยอมรับสูงที่สุดเท่ากับ 7.60 ซึ่งสูงกว่าการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 120 °C 7 mins ในทุก
สัปดาห์ที่เก็บรักษา   

ค้าส้าคัญ: น้้าพริก, อายุการเก็บรักษา, สเตอริไรส์ 

Abstract 
Northern Thai chili paste (Nam Prik Noom) is produced using fresh ingredients, resulting in a shorter shelf 

life. To enhance the shelf life, heat is utilized for sterilization. This research aims to study the effects of sterilization 
process on chemical and physical properties of bottled Thai chili paste product that were sterilized at 110 °C for 
15 minutes and 120 °C for 7 minutes respectively. Then, stored the product at 25 °C + 3 °C for 24 weeks. The result 
showed that the product sterilized in both conditions have a pH of 4.24-5.32, water activity of 0.96-0.98, and 
microbiological results are in the safe criteria for consumption according to Ministry of Public Health Notification 
(No. 355) B.E. 2556 (2013) entitled Food in a Hermetically Sealed Container. Significant color value (L*, a*, b*) was 
found in each condition (p<0.05), especially with the longer period of the product’s storage. The color L* value 
was between 25.05 and 35.36, a* value was between 5.13-6.64 and b* value was between 24.01-31.64 until 24 
weeks. It can be observed from the color value that higher temperature and long storage have a direct effect on 
the product, causing it to darken. The overall consumer preference test revealed that heat treatment at 110 °C for 
15 minutes and kept for 6 weeks had the greatest tolerance of 7.60, which was greater than heat treatment at 
120 °C for 7 minutes for each week of storage. 
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1 บทน้า 
น้้าพริกหนุ่ม จัดเป็นอาหารพื้นเมืองของทางภาคเหนือ ที่มี

ความเป็นมาอย่างช้านาน วัตถุดิบหลัก ได้แก่ พริกหนุ่ม ซึ่งเป็นช่ือ
สายพันธุ์ของพริกชนิดหนึ่ง เป็นพริกที่มีความเผ็ดไม่มาก ผลของ
พริกหนุ่มจะมีสีเขียวไม่ว่าจะเป็นผลแก่หรือผลสุก (รัตนา,2542) 
มีขนาดผลที่ใหญ่กว่าพริกช้ีฟ้าแต่เล็กว่าพริกหยวก  การผลิต
น้้าพริกหนุ่ม มีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ พริกหนุ่มเผา กระเทียม 
หอมแดงเผา เครื่องปรุงรส และปลาร้า น้ามาโขลกรวมกันแล้ว
ปรุงรสให้มีรสชาติตามชอบ ปัจจุบันในเขตภาคเหนือมีการ
จ้าหน่ายน้้าพริกหนุ่มในเชิงพานิชย์เป็นจ้านวนมาก ในรูปแบบ
ของฝากหรือการซื้อเพื่อน้าไปรับประทานทันที ข้อเสียของน้้าพริก
หนุ่ม ก็คือ น้้าพริกหนุ่มมีอายุการเก็บรักษาสั้นประมาณ 1 วันที่
อุณหภูมิห้อง และสามารถเก็บในตู้เย็นได ้เป็นเวลา 2-3 วัน (อรุณี
, 2549) ด้วยเหตุนี้ที่ผ่านมาจึงมีผู้ผลิตบางรายเติมวัตถุกันเสียลง
ในน้้าพริกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา แต่มีปริมาณการใช้เกินกว่า
ข้อก้าหนด (อรุณี, 2552) ท้าให้ส่งผลเสียต่อผู้บริโภค ดังนั้น
ปัจจุบันผู้ผลิตจึงมีการน้าองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ใน
กระบวนการผลิตเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นการใช้ความร้อน การใช้ความเย็น การท้าให้แข็ง การ
อบแห้ง การใช้ความดันสูงยิ่ง และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การใช้
เทคโนโลยีต่างๆ (พิศมยั, 2562)โดยเฉพาะการใช้ความร้อนในการ
ฆ่าเช้ือ ด้วยกระบวนการสเตอริไลซ์ทางการค้า (commercial 
sterilization) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะท้าลายเซลล์และสปอร์
ของจุลินทรีย์ที่สร้างสารพิษและก่อให้เกิดโรค เช่น Clostridium 
botulinum (Cl. Botulinum) รวมถึงจุลินทรีย์ที่ท้าให้อาหาร
เสื่อมเสีย ดังนั้นภายหลังกระบวนการสเตอริไลซ์ทางการค้า 
สปอร์และจุลินทรีย์ที่ ไม่ก่อให้ เกิดโรคแต่ทนความร้อนสูง 
(thermophile) อาจหลงเหลืออยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารได้ แต่ไม่
สามารถเจริญได้ในภาวะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิปกติ (ศศิมน, 
2555)  ซึ่งนอกจากการใช้ความร้อนจะเป็นผลดีด้านการฆ่าเชื้อใน
อาหารประเภทกรดต่้า ยังส่งผลโดยตรงกับสมบัติทางกายภาพ
ของผลิตภัณฑ์น้้าพริกหนุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ด้าน สี กลิ่น และรสชาติ 
ซึ่งจ้าเป็นต้องควบคุมกระบวนการผลิตอย่างดีเพื่อให้กระทบกับ
สมบัติดังกล่าวให้น้อยที่สุด แต่ยังคงเป็นสภาวะที่สามารถฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 355) พ.ศ. 2556 ว่าด้วยเรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท  

ปัจจุบันวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ง่ายและเป็น
เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ได้แก่ การฆ่าเชื้ออาหารด้วยกระบวนการ
ทางความร้อน (thermal process) ซึ่งมักถูกน้ามาใช้ในการฆ่า
เช้ือผลิตภัณฑ์น้้าพริกหนุ่มบรรจุขวดแก้วและวางจ้าหน่ายกัน
อย่างแพร่หลาย ดังนั้นเพื่อให้การใช้ความร้อนเป็นวิธีการหนึ่ง ซึ่ง
เป็นวิธีที่ง่ายในการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และลดความ
สูญเสียมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ ในงานวิจัยนี้ จึงได้มีการศึกษาผล

ของการใช้ความร้อนแบบสเตอริไรส์ต่อสมบัติทางเคมีและทาง
กายภาพของผลิตภัณฑ์น้้าพริกหนุ่มบรรจุขวด 

2 อุปกรณ์และวิธีการ 

2.1 การผลิตน ้าพริกหนุ่ม 
ท้าการจัดเตรียมวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบหลัก ได้แก่ พริก

หนุ่ม กระเทียม หอมแดง เกลือป่น น้้าปลาและปลาร้า พริกหนุ่ม
และหอมแดง จะต้องน้ามาล้างน้้าให้สะอาด ผึ่งลมให้สะเด็ดน้้า 
จากนั้นน้ามาย่างไฟให้สุก ปอกเปลือกออก ใส่ภาชนะปิดเพื่อรอ
การผสม ส่วนกระเทียมจะต้องท้าการคัดกลีบเสียส่วนที่เป็นรา
ออกให้หมด ล้างให้สะอาด และบดให้ละเอียดโดยใช้เครื่องปั่น ใส่
ในภาชะปิดเพื่อรอผสม ปลาร้าจะต้องน้ามาห่อใบตองแล้วย่างไฟ
ให้สุกหอม น้าวัตถุดิบที่จัดเตรียมไว้เข้าเครื่องตีผสม โดยมี
อัตราส่วนของ น้้าพริกหนุ่ม 58.24% กระเทียม 8.32% หอมแดง 
24.96% เกลือป่น 0.90% น้้าปลา 0.90% และปลาร้า 6.68% 
ดัดแปลงจากเมธินีและคณะ (2543) 

2.2 การบรรจุและสภาวะการฆ่าเชื อ 
 เตรียมขวดแก้วกลม ขนาด กว้าง x สูง เท่ากับ 6.5 x 8.0 
cm หรือปริมาตร 210 ml พร้อมฝาเกลียวล็อคโดยการล้างและ
ลวกน้้าร้อน พร้อมกับผึ่งลมให้แห้ง จากนั้นน้ามาบรรจุน้้าพริก
หนุ่ม ก้าหนดน้้าหนักบรรจุ 190 g ท้าการไล่อากาศ ปิดฝาด้วย
เครื่องปิดฝาเกลียวล็อค และฆ่าเช้ือด้วยหม้อนึ่งความดันไอน้้า 
(Autoclave) ยี่ห้อ CRYSTE รุ่น PST-60 ที่  2 สภาวะ  ได้แก่  
อุณหภูมิ 110 °C เวลา 15 mins และอุณหภูมิ 120 °C เวลา 7 
mins ความดัน.17.40 psi รอให้อุณหภูมิเครื่องลดลงถึง 60 °C 
เปิดฝาออก น้าผลิตภัณฑ์น้้าพริกหนุ่มบรรจุขวดออกจากเครื่อง 
คว่้าฝาเป็นระยะเวลา 20 นาที จนกระทั่งขวดผลิตภัณฑ์เย็น น้า
ฟิล์มหด (shrink film) มาครอบตะเข็บของขวด เป่าด้วยลมร้อน
จนแนบสนิท จากนั้นเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้้าพริกหนุ่มไว้ที่
อุณหภูมิห้องเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป 

2.3 การเก็บผลิตภัณฑ์น ้าพริกหนุ่มเพื่อท้าการทดสอบอายุการ
เก็บรักษา 

 เก็บผลิตภัณฑ์น้้าพริกหนุ่มบรรจุขวด ไว้ ณ อุณหภูมิห้อง 25 
+ 3 °Cพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมี เป็นระยะเวลา 
24 สัปดาห์ ท้าการสุ่มตัวอย่างครั้งละ 3 ขวด/สภาวะการทดลอง 
เพื่อน้ามาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมีต่อไป 

2.4 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ เคมีและจุลชีววิทยา 
 งานวิจัยนี้ได้มีการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ เคมีและจุล
ชีววิทยา ดังนี ้การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การวัดค่าสี การวัดคา่ 
Aw การวิเคราะห์ผลด้านโลหะหนักและจุลชีววิทยา และการ
ทดสอบค่าทางประสาทสัมผัส โดยท้าการสุ่มตัวอย่างออกมา
วิเคราะห์ ในสัปดาห์ที่ 0, 4, 8, 12, 16, 20 และ 24 ตัวอย่างละ 
3 ซ้้า 
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2.4.1 การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Measurement) 
ท้าการสุ่มผลิตภัณฑ์น้้าพริกหนุ่ม ก่อนและหลังการฆ่าเช้ือมา

วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ด้วยเครื่อง F20 Mettler Toledo pH 
meter ท้าการทดลอง 3 ซ้้า 

2.4.2 การวัดค่าสี (Color Measurement) 
น้าผลิตภัณฑ์น้้าพริกหนุ่ม มาวัดค่าสีโดยการตักใส่ภาชนะ

บรรจุแก้วกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 cm สูง 1 cm จนเต็ม 
ทั้ งหมด 3 ซ้้ าการทดลอง วัดค่าสีด้วยเครื่อง Hunter lab 
colorimeter รุ่ น  MiniScan EZ A60-1014-085, USA) ใ ช้
มาตรฐานสีแบบ CIE L*a* b* 

2.4.3 การวัดค่าปริมาณน ้าอิสระ (Water activity, Aw) 
น้าผลิตภัณฑ์น้้าพริกหนุ่ม วัดค่า Awด้วยเครื่องวัดค่าปริมาณ

น้้าอิสระ ยี่ห้อ Aqualab Pre Water Activity Meter  

2.4.4 การวิเคราะห์ผลทางด้านโลหะหนักและจุลชีววิทยา 
ท้าการเตรียมผลิตภัณฑ์น้้าพริกหนุ่มบรรจุขวด น้้าหนักบรรจุ

สุทธิต่อขวดเท่ากับ 190 กรัม น้าส่งตัวอย่างทั้งหมด 7-10 ขวด 
ตรวจวิเคราะห์หลังจากผลิตภัณฑ์ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว  7 วัน
สภาวะละ 1 ครั้ง เพื่อท้าการวิเคราะห์ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 355) พ.ศ.2556 เรื่องอาหารในภาชนะบรรจุ
ปิดสนิท อ้างอิงผลการตรวจวิเคราะห์ตาม บริษัท ห้องปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศไทย) จ้ากัด โดยมีรายละเอียดการตรวจดังต่อไปนี้ 
Aflatoxin B1* B2* G1* G2* Total Aflatoxin*  อ้ า ง อิ ง ก า ร
ทดสอบด้วย AOAC (2019) 991.31 and 994.08 Asenic (As), 
Lead (Pb) และ Mercury (Hg) อ้างอิงการทดสอบด้วย AOAC 
( 2019) 2013.06 and 999.10 Clostridium botulinum*, 
Staphylococcus aureus และ Yeast and Molds  อ้างอิงการ
ทด ส อบ ด้ ว ย  FDA BAM Online,2001 Coliform Bacteria 
อ้ า ง อิ ง ก า ร ท ด ส อ บ ด้ ว ย  FDA BAM Online,2002 แ ล ะ 
Salmonella spp. อ้างอิงการทดสอบด้วย ISO 6579-1:2017 
(E) 

2.4.5 การประ เมิ นผลทางประสาทสั ม ผัส  ( Sensory 
evaluation) 

จัดเตรียมผลิตภัณฑ์น้้าพริกหนุ่มที่ผ่านการฆ่าเช้ือทั้ง 2 
สภาวะ ไปทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยใช้ผู้ทดสอบชจ้านวน
30 คน ทดสอบชิมผลิตภัณฑ์น้้าพริกหนุ่มบรรจุขวดทั้งหมด 4 
ครั้ง แบ่งตามสัปดาห์ที่ท้าการเก็บรักษา ได้แก่ สัปดาห์ที่ 0 6 12 
และ 24 ตามล้าดับ โดยใช้หลักการทดสอบการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสของผู้บริโภค ด้วยเกณฑ์การประเมินการยอมรับ 
ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม แบบวิธี 9-
point Hedonic Scale  มีการวิ เคราะห์ผลทางสถิติ  โดยใช้ 
Analysis of Variance (ANOVA) และวิ เคราะห์ เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

 หมายเหตุ: ใช้ผู้ทดสอบ 30 คน ประกอบด้วย นักวิจัยด้าน
อาหาร จ้านวน 5 คน ตัวแทนผู้ประกอบการ จ้านวน 5 คน และ
ผู้บริโภคทั่วไป จ้านวน 20 คน ที่มีช่วงอายุระหว่าง 25 ปีขึ้นไป 
แบบไม่ระบุเพศ ซึ่งรู้จักและคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์น้้าพริกหนุ่ม 

3 ผลและวิจารณ์ 

3.1 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมี
ของผลิตภัณฑ์น ้าพริกหนุ่มบรรจุขวดต่อการเก็บรักษา 

จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์น้้าพริกหนุ่ม
บรรจุขวดแก้ว ที่ 2 สภาวะการฆ่าเช้ือ ได้แก่ การฆ่าเชื้อที่อุณหภมูิ 
110 °C เวลา 15 mins และอุณหภูมิ 120 °C เวลา 7 mins เป็น
ระยะเวลา 0 สัปดาห์ ถึง 24 สัปดาห์ แล้วน้าไปวิเคราะห์สมบัติ
ทางกายภาพและเคมี ผลการทดสอบค่าสี  จาก Figure 1 พบว่า 
น้้าพริกหนุ่มที่ผ่านการฆ่าเช้ือที่อุณหภูมิ 110 °C เวลา 15 mins 
จะมีแนวโน้มของค่าความสว่างไม่คงที ่จะเห็นว่าเมื่อระยะเวลาใน
การเก็บรักษานานขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 4 สัปดาห์แรกของการ
เก็บรักษาจะมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับ Figure 2 แสดง
ให้เห็นว่า 

 
Figure 1 Color value of Chili paste sterilized at 110 °C 15 
mins and storage at 0 to 24 weeks. 

 
Figure 2 Color value of Chili paste sterilized at 120 °C 7 
mins and storage at 0 to 24 weeks. 

การฆ่าเช้ือที่อุณหภูมิ 120 °C เวลา 7 mins จะมีแนวโน้มค่า
ความสว่างลดลงเช่นกัน เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติที่ระดับความ
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เชื่อมั่นร้อยละ 95 จะเห็นวา่ค่าสี L* มีความแตกต่างกัน ซึ่งการใช้
อุณหภูมิสูงในการฆ่าเช้ือท้าให้น้้าพริกหนุ่มมีสีที่คล้้ากว่าการฆ่า
เชื้อที่อุณหภูมิต่้า โดยจะมีค่าความสว่าง อยู่ในช่วงระหว่าง 25.05 
– 35.10 ดังแสดง table 1 ในขณะที่ ค่าสี a* มีแนวโน้มคงที่ ไม่
เกิดการเปลี่ยนแปลง ส้าหรับการฆ่าเชื้อทั้ง 2 สภาวะ ทั้งนี้เมื่อค่า
สี a* มีค่าเป็นบวกแสดงถึงอาหารนั้นมีสีแดง และหากมีค่าเป็น
ลบแสดงถึงอาหารนั้นมีสี เขียว McGuire (1992) ซึ่ งมีความ

สอดคล้องกับการศึกษาของอรุณีและคณะ (2552) ที่มีการศึกษา
เกี่ยวกับการยืดอายุการเก็บรักษาน้้าพริกหนุ่มด้วยกระบวนการ
การความดันสูงยิ่ง พบว่าน้้าพริกหนุ่มจะแสดงเฉดน้้าตาลแดง
เพิ่มขึ้นเมื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาที่นานขึ้น ส่วนค่าสี 
b* จะมีค่าลดลงในช่วง 4 สัปดาห์แรกทั้ง 2 สภาวะ แต่ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย 

Table 1 Physical and chemical properties: pH, Aw and Color value according to CIE L*a*b* of Chili paste sterilized 
at 110 °C 15 mins and 120 °C 7 mins storage at 0 to 24 weeks. 

Conditions/Storage 
(weekens) 

pH Aw 
Color value 

L*  a* b* 
110 °C 15 mins (0)  4.24f ± 0.01 0.97b ± 0.00 35.10a ± 0.02 6.64a ± 0.07 31.64a ± 0.49 
110 °C 15 mins (4)  5.28a ± 0.01 0.97b ± 0.00 28.20b ± 0.26 6.00b ± 0.11 27.29d ± 0.20 
110 °C 15 mins (8) 5.19c ± 0.01 0.98a ± 0.00 28.14b ± 0.57 6.04b ± 0.10 28.63c ± 0.10 
110 °C 15 mins (12) 5.11e ± 0.01 0.97b ± 0.00 25.17c ± 3.47 5.85c ± 0.09 31.74a ± 0.33 

110 °C 15 mins (16) 5.15d ± 0.01 
 0.98ab ± 

0.00 
27.13bc ± 0.11 5.57d ± 0.07 30.64b ± 0.25 

110 °C 15 mins (20) 5.18 c ± 0.04 0.97b ± 0.01 27.96b ± 0.08 5.15e ± 0.04 28.96c ± 0.12 
110 °C 15 mins (24) 5.22b ± 0.01 0.97b ± 0.00 25.60bc ± 1.40 5.13e ± 0.02 30.39b ± 0.39 
120 °C 7 mins (0) 4.27d ± 0.06 0.97a ± 0.00 35.36a ± 0.24 5.73ab ± 0.03 31.04a ± 0.04 
120 °C 7 mins (4) 5.03c ± 0.01 0.98a ± 0.00 29.75b ± 0.36 5.66b ± 0.07 29.39b ± 0.06 
120 °C 7 mins (8) 5.24b ± 0.02 0.98a ± 0.01 28.34c ± 0.49 5.75a ± 0.09 27.20c ± 0.43 
120 °C 7 mins (12) 5.30a ± 0.01 0.98a ± 0.01 27.40d ± 0.13 5.76a ± 0.02 26.12d ± 0.18 
120 °C 7 mins (16) 5.32a ± 0.18 0.98a ± 0.01 25.78e ± 0.59 5.72ab ± 0.02 25.25e ± 0.21 
120 °C 7 mins (20) 5.32a ± 0.02 0.96a ± 0.00 25.22ef ± 0.33 5.75a ± 0.02 24.52f ± 0.10 
120 °C 7 mins (24) 5.25b ± 0.01 0.98b ± 0.00 25.05f ± 0.01 5.45c ± 0.01 24.14g ± 0.01 

Superscripts in different column show significantly difference at p < 0.05.
 

เป็นค่าที่แสดงถึงสีเหลืองและสีน้้าเงิน จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์
น้้าพริกหนุ่มบรรจุขวดแสดงค่าเป็นบวก โดยมีสีเหลืองและจะ
ลดลงเมื่อเก็บรักษาที่ระยะเวลา 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะมีสี
เหลืองที่ค่อนข้างคงที่  จากผลการทดสอบค่าสี  จะเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์น้้าพริกหนุ่มบรรจุขวดมีแนวโน้มในการลดลงของค่าสี
ในทุกระดับ เพียงเล็กน้อยตลอดอายุการเก็บรักษา อาจ
เนื่องมาจากในผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของปลาร้า ซึ่งมีสีคล้้าอยู่แล้ว 
โดยจะมีการท้าปฏิกิริยาการเกิดสีน้้าตาลระหว่างโปรตีน Barrett 
et al. (1998) และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขององค์ประกอบ
ของอาหารระหว่างน้้าตาลและกรดอะมิโนซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่ออาหาร
ผ่านความร้อน (วิไล, 2557) จึงเป็นผลท้าให้ผลิตภัณฑ์แสดงสีคล้้า 
เมื่อท้าการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างของผลิตภัณฑ์ แสดงดัง 
table1 พบว่า การฆ่าเช้ือทั้ง 2 สภาวะ จะมีค่าความเป็นกรด-
ด่างเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในช่วง 4 สัปดาห์แรก จนถึงตลอดอายุ
การเก็บรักษา 24 สัปดาห์ ซึ่งมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 
ตั้งแต่ 4.24 ถึง 5.32 ตามล้าดับ อาจเนื่องมาจากสภาวะการฆ่า
เชื้อดังกล่าวสามารถท้าลายจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงท้า 

 
ให้ค่าความเป็นกรด-ด่างเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อรุณี 
(2552) ส่วนค่า Aw  ทั้ง 2 สภาวะ มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.96 ถึง 
0.98 ตามล้าดับ ทั้งนี้อ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับท่ี 144 (พ.ศ. 2535) เรื่อง อาหารในภาชนะท่ีปิดสนิท เรื่อง 
อาหารที่มีกรดต่้า (low acid foods) ซึ่งจะต้องมีค่าความเป็น
กรดด่าง มากกว่า 4.5 และมีค่า Aw มากกว่า 0.85 โดยลักษณะ
ทางกายภาพของผลิตภัณฑ์น้้าพริกหนุ่มบรรจุขวดที่ท้าการฆ่าเชื้อ
ทั้ง 2 สภาวะ เมื่อมองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่เห็นความแตกต่าง 
โดยจะมีสีของผลิตภัณฑ์แสดงดัง Figure 3 
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(a)                             (b) 

Figure 3 products storage at 0 weekend ( a) Chili paste 
sterilized at 110 °C 15 mins (b) Chili paste sterilized at 
120 °C 7 mins. 

3.2 ผลการวิเคราะห์ทางโลหะหนักและจุลชีววิทยา 
จากการทดลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์น้้าพริกหนุ่มบรรจุขวดแก้ว ท้าการวิเคราะห์ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 355) พ.ศ.2556 เรื่อง
อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท อ้างอิงผลการตรวจวิเคราะห์ตาม 
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ้ากัด พบว่า การใช้
ความร้อนในการฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ ทั้ง 2 สภาวะ มีปริมาณสาร
โลหะหนักไม่เกินกว่าข้อก้าหนด แสดงดัง table 2 และมีการ
ตรวจวิเคราะห์เ ช้ือจุลินทรีย์ก่อโรค ทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่  
Clostidium botulinum, Coliform Bacteria, Salmonella 
spp, Strapphylococcus auerous และ Yeast and Molds  

Table 2 Microbiology and heavy metal test report from 
Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd. 

 Item Test result units 

120 °C 7 
mins  

110 °C 15 
mins 

 

Aflatoxin 
B1,B2,G1,G2 

Not 
detected 

Not 
detected 

µg/kg 

Total Aflatoxin Not 
detected 

Not 
detected 

µg/kg 

Arsenic (As),  <0.13  <0.13 mg/kg 

Lead (Pb) <0.050 Not 
detected 

mg/kg 

Mercury (Hg) <0.018 <0.018 mg/kg 

Clostidium 
botulinum 

<10  <3.0 CFU/g 

Coliform Bacteria Not 
detected 

<3.0 MPN/g 

Salmonella spp Not 
detected 

Not 
detected 

In 25 g 

Strapphylococcus 
auerous 

<3.0 Not 
detected 

MPN/g 

Yeast and Molds Not 
detected 

Not 
detected 

CFU/g 

According to Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd. 

จะเห็นได้ว่า การฆ่าเชื้อที่สภาวะ 120 °C 7 mins เป็นสภาวะ
ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคได้  โดยมี
ผลทดสอบการตรวจพบยีสต์และรา และ Coliform bacteria ต่้า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด คือมีค่า <10 CFU/g และ <3.0 
MPN/g ตามล้าดับ ในขณะที่มีการตรวจพบโลหะหนักชนิด 
Arsenic (As), Lead (Pb) และ  Mercury (Hg) ต่้ า ก ว่ า เ กณฑ์
มาตรฐานก้าหนด มีค่าเท่ากับ <0.13 ,<0.050 และ<0.018 
mg/kg ส่ วนผลการทดสอบสารชนิ ดอื่ น  แสดง เป็ น  Not 
detected นอกจากนี้ การฆ่าเช้ือที่สภาวะ 110 °C 15 mins ก็
แสดงผลการทดสอบถึงการไม่พบโลหะหนักและเช้ือจุลินรีย์ก่อ
โรคทั้ง 5 ชนิดเช่นเดียวกัน โดยมีผลทดสอบการตรวจพบยสีตแ์ละ
รา และ Coliform bacteria ต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด คือ
มีค่า <10 CFU/g และ <3.0 MPN/g ตามล้าดับ ในขณะที่มีการ
ตรวจพบโลหะหนักชนิด Arsenic (As) และ Mercury (Hg) ต่้า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด มีค่าเท่ากับ <0.13 และ<0.018 
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mg/kg ส่ วนผลการทดสอบสารชนิ ดอื่ น  แสดง เป็ น  Not 
detected จากผลการทดสอบแสดงว่า อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ใน
การทดลองมีประสิทธิภาพในการท้าลายจุลินทรีย์ โดยเฉพาะ
จุลินทรีย์ก่อโรคและจุลินทรีย์ทั่วไปในอาหารได้ (Phua and 
Davey, 2007)  

3.3 ผลการประเมินทางประสาทสัมผัส 
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคถือเป็น

สิ่งส้าคัญในการประเมินการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์
น้้าพริกหนุ่มบรรจุขวด งานวิจัยนี้ได้ท้าการเปรียบเทียบการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์น้้าพริกหนุ่ม
บรรจุขวด ที่มีการฆ่าเช้ือด้วยความร้อนใน 2 สภาวะ ได้แก่ การ
ฆ่าเช้ือที่สภาวะ 110 °C 15 mins และ 120 °C 7 mins โดยใช้ผู้
ชิมจ้านวน 30 คน ทดสอบชิมผลิตภัณฑ์น้้าพริกหนุ่มบรรจุขวด
ทั้งหมด 4 ครั้ง แบ่งตามสัปดาห์ที่ท้าการเก็บรักษา ได้แก่ สัปดาห์
ที่  0 6 12 และ 24 โดยใช้หลักการทดสอบการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสของผู้บริโภค ด้วยเกณฑ์การประเมินการยอมรับ 
ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบ

โดยรวม แบบวิธี 9-point Hedonic Scale ซึ่งให้ผลการทดสอบ
ดัง Figure 4  

 
Figure 4 Level of consumer satisfaction with the sensory 
characteristics of Chili paste sterilized at 110 °C 15 mins 
storage at 0 6 12 and 24 weeks. 

Table 3 Level of consumer satisfaction with the sensory characteristics: appearance, color, odor, taste, texture and 
overall acceptance of Chili paste sterilized at 110 °C 15 mins and 120 °C 7 mins storage at 0 6 12 and 24 weeks..

sensory characteristics 
conditions 

 
Storage time (weekens) 

0 6 12 24 
appearance 110 °C 15 mins 7.60ns ± 0.55 6.60b ± 0.55 6.80a ± 0.45 6.20ns ± 0.41 

 120 °C 7 mins  7.20ns ± 2.30 7.20a ± 1.30 6.00b ± 0.00 5.75ns ± 0.50 
color 110 °C 15 mins 7.60ns ± 0.55 8.40a ± 0.24 7.60a ± 0.55 6.50a ± 0.84 

 120 °C 7 mins 7.20ns ± 1.30 6.20b ± 2.90 5.80b± 0.45 4.75b ± 0.50 
odor 110 °C 15 mins 7.60a ± 0.55 6.40a ± 0.24 6.60a ± 0.55 6.70a ± 0.52 

 120 °C 7 mins 6.20b ± 0.20 5.60b ± 1.20 5.80b ± 0.45 5.50b ± 0.58 
taste 110 °C 15 mins 8.20ns ± 0.45 7.60a ± 0.24 7.40ns ± 0.55 6.70ns ± 0.52 

 120 °C 7 mins 6.80ns ± 1.20 6.60b ± 0.10 7.20ns ± 0.45 6.25ns ± 0.96 
texture 110 °C 15 mins 7.60ns ± 0.55 6.80ns ± 0.20 6.40ns ± 0.55 6.50a ± 0.55 

 120 °C 7 mins 6.80ns ± 1.10 6.60ns ± 0.10 6.20ns ± 0.45 5.50b ± 0.58 
overall acceptance 110 °C 15 mins 7.25a ± 0.45 7.60a ± 0.24 7.40a ± 0.30 7.10a ± 1.17 

 120 °C 7 mins 6.80b ± 0.60 6.80b ± 0.10 5.40b ± 0.55 5.25b ± 0.50 
Superscripts in different row show significantly difference at p < 0.05.
 

พบว่าการฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิ 110 °C 15 mins และ 120 °C 7 
mins  เมื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ 6 สัปดาห์ จะมีค่าความชอบ
โดยรวมสูงที่สุดเท่ากับ 7.60 และ 6.8 โดยมีลักษณะทางประสาท
สัมผัสอื่น แสดงดัง table 3 
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Figure 5 Level of consumer satisfaction with the sensory 
characteristics of Chili paste sterilized at 120 °C 7 mins 
storage at 0 6 12 and 24 weeks. 

จากผลการทดสอบดัง Figure 5 พบว่า การฆ่าเช้ือที่อุณหภูมิ 
120 °C 7 mins เมื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ 0 และ 6 สัปดาห์ จะ
มีค่าความชอบโดยรวม เท่ากับ 6.8 และ 6.0 มีผลการทดสอบ
ทางประสามสัมผัสด้านอื่นใกล้เคียงกัน เมื่อท้าการเปรียบเทียบคา่
ความชอบโดยรวมของการฆ่าเชื้อทั้ง 2 สภาวะ พบว่า การฆ่าเช้ือ 
ที่อุณหภูมิ 110 °C 15 mins จะมีความชอบโดยรวมสูงกว่าการ
ฆ่าเช้ือด้วยความร้อนท่ีอุณหภูมิ 120 °C 7 mins ในทุกสัปดาห์ที่  
ท้าการเก็บรักษา อาจเนื่องมาจากเมื่อผลิตภัณฑ์อาหารได้รับ
ความร้อนจะท้าให้มีสี กลิ่นและรสชาติ เกิดขึ้นแตกต่างกันและ
ปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นท่ีอุณหภูมิสูงและจะผันแปรไปตามระยะเวลา
และอุณหภูมิที่ใช้ นิธิยา (2545) ซึ่งการใช้อุณหภูมิสูงในการฆ่า
เช้ือผลิตภัณฑ์จะท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี
ของผลิตภัณฑ์อันเป็นลักษณะปรากฎที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจ
ยอมรับผลิตภัณฑ์ 

4 สรุป 
จากการศึกษาผลของการใช้ความร้อนแบบสเตอริไรส์ต่อ

สมบัติทางเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑ์น้้าพริกหนุ่มบรรจุขวด 
จะเห็นได้ว่าการใช้ความร้อนทั้ง 2 สภาวะ คืออุณหภูมิ 120 °C 7 
mins และอุณหภูมิ 110 °C 15 mins ซึ่งเป็นการใช้ความร้อนสูง
ในการฆ่าเชื้อส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณสมบัติทางด้านกายภาพ 
เคมี จุลชีววิทยา และประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์น้้าพริกหนุ่ม
บรรจุขวด โดยการใช้สภาวะการฆ่าเชื้อท้ัง 2 สภาวะ อยู่ในเกณฑ์
ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเมื่อพิจารณาสมบัติทางเคมี 
พบว่า ผลิตภัณฑ์น้้าพริกหนุ่มบรรจุขวดมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 
อยู่ในช่วง 4.24-5.32 ค่าปริมาณน้้าอิสระอยู่ในช่วง 0.96-0.98 
เมื่อพิจารณาสมบัติทางกายภาพ พบว่า ความร้อนทั้ง 2 สภาวะ
ส่งผลโดยตรงต่อค่าสี (L*, a*, b*) ของผลิตภัณฑ์น้้าพริกหนุ่ม
บรรจุขวด หลังจากท้าการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 24 สัปดาห์   
โดยพบว่าเมื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 25 °C +3 °C ค่าสี

จะแสดงออกถึงสีคล้้ามากขึ้นตามอายุการเก็บรักษา ในด้านค่า
ความชอบโดยรวมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ พบว่าการให้
ความร้อน ที่อุณหภูมิ 110 °C 15 mins เก็บรักษาที่ 6 สัปดาห์ 
เป็นสภาวะที่ผู้ทดสอบ มีค่าความชอบโดยรวมสูงที่สุด  
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