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BCG Economy (Bio-Circular Green Economy) or bio-economy, circular economy and green 

economy is an economic model to push forward the country sustainably by means of technology 
and innovations to enable competitiveness among Thailand’s main industry such as agricultural 
and food industry, energy and material industry, etc. This economic development concept 
reinforces the importance of agricultural engineering development to increase values in 
agricultural production and yield, while maintaining safety and environmental friendliness. The 
13th international and 21st national TSAE conference under the “Driving Sustainable Innovation to 
Build BCG Economy” theme is a platform for researchers, academics, faculty members, students 
and agricultural engineers to exchange ideas, disseminate knowledge and share research 
experience and professional expertise, which promote the development of technology and 
innovations to drive Thailand’s BCG economic model. 

The Thai Society of Agricultural Engineering takes pride in the success of this conference, 
despite its transformation into a virtual conference as a consequence from the COVID-19 
pandemic. The society would like to thank the School of Agricultural Engineering, Institute of 
Engineering, Suranaree University of Technology for hosting this conference, and all participants 
for this success. 
 
 
 
 

Ms.Dares Kittiyopas 
Inspector General, Ministry of Agriculture and Cooperatives 

 President, Thai Society of Agricultural Engineering 
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I am proud that Suranaree University of Technology has received the honor from Thai 
Society of Agricultural Engineering, higher education institutions and other agricultural engineering 
institutions to host the 13th TSAE international and 21st TSAE national conference under the theme 
“Driving Sustainable Innovation to Build BCG Economy” to align with the national sustainable 
economic development under the BCG economy model. Under this policy, agricultural 
engineering plays an important role in driving the country’s economy, whether it be the 
development of technology and innovations to strengthen the agricultural sector, food and 
energy security, and sustainability of natural resources and environment. The numerous 
submissions to this conference exhibit the potential and strong determination of the people in 
the agricultural engineering field to develop technology and innovations which drive the economy 
of the country. 

I would like to express my thanks to the reviewers who have given their time and 
dedication for their rigorous reviews through all submissions, all authors and participants, and the 
sponsoring bodies who have helped made this event possible. Although the COVID-19 outbreak 
has transformed this event into a virtual conference, participants are still able to present their 
findings, engage in dialogs no different from a traditional conference. These fruitful outcomes 
prove to be beneficial contributing to the development of technology and innovations in 
agricultural engineering in the future. 
 
 

Associate Professor Dr.Weerapong Pairsuwan 
Rector, Suranaree University of Technology 
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Bio-Circular-Green (BCG) Economy Concept based Model Development of  
Agri-Environmental Edu Techno Park in Indonesia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’Amato, et.al. (2017) mentioned that the concepts of “Bio – Circular – Green (BCG) 
Economy” are joined by the common ideal to reconcile economic, environmental and social 
goals. The three concepts are currently mainstreamed in academia and policy making as key 
sustainability avenues. For concerning environmental sustainability, Green Economy acts as an 
‘umbrella’ concept, including elements from Circular Economy and Bio Economy concepts, for 
example; eco-efficiency; renewables energy, as well as additional ideas, such as; nature-based 
solutions. In particular, Circular Economy and Bio Economy are resource-focused, whereas in 
principle Green Economy acknowledges the underpinning role of all ecological processes. 
Regarding the social dimension, Green Economy is more inclusive of some aspects at local level 
e.g. eco-tourism, education. 

In these particularly matters, BCG Economy concept has been applied for developing 
model of agri-environmental edu techno park (AETP) especially in Yogyakarta Province 
Indonesia. As additional information,  simply definition of technology park or in a common term 
it’s named “Techno Park” is a site developed to accommodate businesses operating in the field 
of technology. Moreover, technology parks are models to capitalize on knowledge in national 
and regional development, are effective instruments in the transfer of technology, creation and 
attraction of companies (enterprises) with high added value. In order to accommodate small and 
medium-sized enterprises developed technologies and promote innovation and technological 
development by SMEs, the secretariats of economy of States in coordination with the private 
agencies, civil associations, the technology parks program was created. Park is a term with multiple 
uses might be a wooded area for recreation, surfaces prepared specially for the installation of 
agro-industries, or the set of tools, systems, and materials that are used in the public services. 
Then, technology, for its part, is an adjective that mentions what is linked with the technology 
(the application of knowledge for the development of solutions or techniques). 
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Thus, A technology park, therefore, is a region prepared by the national or local 
government with community, and supported many institutions such as; private companies, higher 
education institutions, and others for the filing and installation of various technology packages. 
Local government which seeks to create a techno park is to encourage innovation and the 
creation of products or services that generate significant added value. For this purpose, they work 
in conjunction with private companies, since the growth of these contributes to community 
wealth and the training of persons working in the sector. It is also thought that the technology 
park is located in an easy accessible place. Through developing techno park area, it will transform 
this area into a global center of technology development, finance, education and research.  

The techno park is a business support and technology transfer initiative that encourages 
and supports the start-up and incubation of innovation-led, high-growth, knowledge-based 
businesses, that provides an environment where larger and international businesses can develop 
specific and close interactions with a particular center of knowledge creation for their mutual 
benefit has formal and operational links with centers of knowledge creation such as universities, 
higher education institutes and research organizations.  

Next, an Agri-environmetal Edu Techno Park (AETP) is a modified model of techno park 
development that more focusing on agri-environmental system. Substantially, model of the AETP 
is consists of (i) agri-environmental technology development, (ii) education (teaching-learning) 
process; knowledge transfer, and (iii) enterprise activities; agro based manufacturing industry; 
business & trading unit (SMEs), tourism. Based on the previous descriptions regarding the designed 
AETP, thus it can be concluded; the AETP is an integrated system wherein constructed by many 
factors that interacting each other. 

The AETP is an integrated area and to create a permanent link between UGM as a higher 
education institution, industrial company partner, other research centers and training, 
entrepreneurship, central and local government and community in a location that allows the 
flow of knowledge and technology more efficiently and quickly. Also, the AETP is developed to 
(i) disseminate recommended agri-environmental technologies as well as relevant traditional 
agriculture technologies to enhance knowledge, skills and attitude of the community, (ii) conserve 
traditional and improved agricultural technologies, verities and visuals of special events for future 
use, (iii) promote the concept of agri-environmental techno park to utilize better know-how, 
conserve traditional agriculture, optimize profitability and ensure sustainability.    

Operationally, herewith, some proposed AETP activities that try to accommodate three 
main sectors, listed as follows, i.e.; (i) demonstrations and displays of developed technology, (ii) 
hands-on experiences, (iii) local knowledge transfer based training and incubation packages, (iv) 
direct sales of fresh or value added products, (v) recreations, tours and entertainments, (vi) 
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festivals and events. Thus, from those listed activities, it will categorize into non-profit and profit 
group, i.e.: (i) non profit, such as; teaching and training units, (ii) profit motivated with social 
mission, such as; technology incubator, marketing and promotion, and (iii) pure profit motivated 
activities, such as; direct sales, tours, entertainments.     

Objectives of the AETP development are (i) to sustain agri-environmental system in the 
selected villages by developing local human knowledge, (ii) to strengthen community knowledge 
related to the agri-environmental system, (iii) to improve added value of the developed agro 
based technology in order to improve income per capita, (iv) to build village (rural) community 
institution become as knowledge based learning institution, (v) to create new socio-economic 
opportunities for rural community, (vi) to offer possibilities for self-improvement through 
education and gaining entrepreneurial skills. 

In this study, it was conducted further analysis related to impacts of the AETP 
development, i.e.; (i) economic impacts, (ii) social impacts, and (iii) environment impacts. More 
detail, performance indicators of economic impacts can be described as follows; (i) increased 
income of the local community, (ii) intensifying and diversifying the economic activities, and (iii) 
employment opportunities. While for social impacts also can be noted, i.e.; (i) community 
empowerment related to develop agri-environmental technology, (ii) preservation of the rural 
lifestyle and culture, and (iii) village community development. Last but not least, for 
environmental impacts indicators can be explained as follows; (i) agri-environmental sustainability, 
(ii) sustainable environmental resources management (optimized natural resources).  

 

Lilik Sutiarso 
Professor 

Department of Agricultural and Biosystem Engineering 
Universitas Gadjah Mada, Indonesia 
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Smart Automation and Deep Learning Information System to Adapt Precision 
Agricultural Technologies in Asian Countries 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultural sector in Asian countries is facing critical challenge of aging farmers without 
successors and lack of interest in farming by the younger generation. To face this challenge, smart 
agricultural machinery has the potential to resolve labor shortages and assist the aging farm 
workforce to increase agricultural productivity on a sustainable basis. In this regard, the 
autonomous machinery has the opportunity to bring the solution of labor shortages and assist to 
the aging of population in Japan. The chance of implementation of autonomous system is moving 
forward rapidly with the idea to convert small fragmented lands to large scaled farms.  Major 
agricultural machinery companies in Japan lead the market development of the agricultural 
machinery including GPS, auto steering and autonomous agricultural machinery. In addition, the 
application of excessive fertilizers, pesticides and herbicides cause of soil degradation and 
environmental pollutions over the years. To address these problems, this research keynote 
highlights on the development of automation system and deep learning using convolution neural 
network for minimizing chemical application to adapt precision agriculture technology. Crop 
production varies spatially and temporally within the field boundaries depending on the soil and 
environmental conditions. The major concern of variability for agronomic inputs addresses how 
best to intervene in the right place, at the right time and in the right quantity to improve the 
potential yield of crops and feedstock. High spatial and temporal resolution are major factors for 
accurate mapping of organic matter, soil moisture, and soil nutrients of crop practices for the 
purpose of adopting precision agriculture technology to maximize production. Using this 
information, the correct decisions can be made for deploying preventive measures that protect 
crops from possible damage and for identifying the optimum harvesting window for crops. These 
tools could enable farmers to implement precise applications for water use in the soil according 
to their limited allocation for irrigation and to minimize external inputs, such as fertilizer and 
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pesticides, which can increase energy from the biomass of the environment. A wide array of 
sensors has been developed that can monitor the environment, positioning of vehicles, and plant 
conditions to provide real-time information on temperature, humidity, soil moisture, leaf wetness, 
CO2 concentration and other field images of the projected canopies using wireless sensor 
networking. The integration of sensor networking renders the systems more flexible, reliable and 
compatible with reference uses.  

Thus, this research notes describes the developments of sensing platforms and integrate 
the sensors with multi-spectral imageries, 3D LIDAR datasets and thermal imageries for high-
resolution sensing for the intelligent automation system in agriculture. Furthermore, the deep 
learning-based imageries have been trained and tested to describe the potential application of 
low-cost image processing system for smart application at the University of Tsukuba.  

 
                   (a)                                          (b)                                   (c) 

Fig. 1 Autonomous vehicle at the University of Tsukuba (a) Autonomous crawler tractor  
(b) Autonomous tractor (c) Autonomous speed sprayer. 

 

 
                                      (a)                                                         (b) 
Fig. 2 Follow up action with human driven golf cart with a robot for transportation (a) Concept 

of coverage with smaller robots (b) Leader follower formation robot. 
 

In our research approach, we have been conducting researches to bring the solution of 
smart application of agricultural machinery, remote sensing application for the agricultural 
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decision support systems. In the methodological developments, our team focuses mainly on the 
local navigation process for autonomous agricultural vehicles for tractor where GPS signal has the 
interruptions (Fig. 1). In this regard, the crawler tractor system was studied for mountainous 
operations, speed sprayers inside the orchards where GPS has low signal receiving conditions and 
frequent interruptions. Camera oriented vehicle guidance was developed for leader-follower 
formation system. Leader was the human supervised operating system and follower was an 
autonomous unit as assisted supervised autonomy (Fig. 2). Advancing to the supervised autonomy, 
which is conditionally autonomous driving, would be a significant progress for research 
achievements. The safety regulation from the Japanese government is an important consideration 
for adopting full autonomy in agriculture. The machine learning and deep learning concepts has 
been implemented in our researches using Mutual Subspace Method (MSM) for enable safety of 
the operators while working in day long for farm machinery operations (Fig. 3a). The evolution of 
machines into smart robots is robust due to AI technology that utilizes machine intelligence and 
human-thinking ability to process various data to make predictions and decisions. Those smart 
robots can act according to human-like manners with integration of training datasets through deep 
learning concepts. We have trained and tested with various datasets for near real time application 
in deep learning process for identification of spraying and non-spraying areas (Fig 3b). Furthermore, 
we have noticed that vegetables production is susceptible by weeds. Weed management is time 
consuming and costs higher amount of herbicides, labor  

 
                   (a)                                         (b)                                     (c) 

 
Fig. 3 Deep learning system for (a) spraying area detection (b) Operator action recognition  

and (c) weed detection 
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                     (a)                                           (b)                                       (c)                                               

 
Fig. 4 Smart agriculture (a) acquisition of thermal imagery for soil moisture (b) broadcasting of 

paddy seeds from UAV (c) NIR-based NDVI from UAV-based multispectral imagery 
 

Involvements which is harmful for health and environment. Deep learning-based research 
is being conducted to recognize weeds density for near real time application. Including deep 
learning, the research also conducted for the UAV application for thermal acquisition to 
understand soil moisture for precision irrigation, broadcasting of seeds from UAV and Normalized 
Vegetation Indices (NDVI) in the tea plantation field. IoT-based cloud information, training of 
datasets for the drought prone areas are important to minimize water requirement (Fig. 5).  

The big data came out with the potentials in cloud system to link all these data together 
with accessibility and proper analytics in site-specific decision for crop production, processing and 
marketing. As sensors have advanced, ICT can now connect with bioproduction systems in a 
variety of ways using the concepts of clouds. The three major areas of ICT-IoT involvement are: 
"machine optimization", "targeting agronomy" and "data management" have the significant 
important for Asian perspectives for increasing productivity in agriculture (Fig. 6). These three areas 
are closely related and strongly connected with each other. Total management of agricultural 
products and biomass from field to consumption is very important to maintain environmental, 
occupational safety for the farmer and consumer safety. The machinery development has 
advanced over the years, now it is needed that the remote access to on-board machinery 
optimization for variable application such as planting, irrigation, fertilizer and pesticides. Minimizing 
yield losses of crops is one the challenges in the Asia, understanding the causes of these yield 
gaps allows farmers to prioritize their efforts for improving yield and profit in a sustainable ways. 
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Fig. 5 Deep learning algorithms to train the agricultural field soil moisture datasets for precision 

irrigation management. 

 
Fig. 6 Future research directions to enable precision agronomics for smart agriculture. 

 
On the other hands, yield gaps are analyzed stepwise by estimating the yield potential, 

the predicted or estimated yield, and the actual yield from farms. In our research efforts from 
last 15 years, we have come out with the application of automation, smart agricultural 
management, in-field and in-house IoT-based agricultural system and large scale remote sensing 
for regional monitoring of yield of crops using Sentinel 2, Landsat OLI 8, Landsat 7, MODIS and 
JAXA global rainfall observation system. Starting with fine resolution to course resolution datasets 
in the BIG DATA scheme has led us to enable smart application of sensors more effective and 
efficiently to increase agricultural production, reduce the post harvest losses. The sensor oriented 
data is very much site-specific with metadata information for weather, growth management, and 
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soil properties. Thus, it is expected to enable automation and precision application of agricultural 
inputs to increase the production and ensure food security in Asia. 
 
Acknowledgements: Thanks to my graduate students: Dr. Yan Zhang, Dr. Linhuan Zhang, Dr. Gao 
Pengbo, Mr. Xie Yunyan, Mr. Arga Roseno and Ms. Munirah Hayati Hamidon for their support in 
experiments and dawning some of the concept illustrations. 
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Associate Professor 

Faculty of Life and Environmental Sciences  
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TSAE 2020 PROGRAM 
July 30 – 31, 2020 

Suranaree University of Technology, Thailand   
 

July 30, 2020 
Time (GMT+7) Activity  

10.00 - 10.30 

 
 
 
 
 
 

Opening Ceremony Zoom ID: 672 631 7741  

Asst. Prof. Dr.Weerachai Arjharn 
Vice Rector, Suranaree University of Technology 
Asst. Prof. Dr.Tawarat Treeamnuk 
Chair, School of Agricultural Engineering, Suranaree University of Technology 
Ms.Dares Kittiyopas 
Inspector General of Ministry of Agriculture and Cooperatives and President of 
Thai Society of Agricultural Engineering 

10.30 - 11.15 

Keynote topic "Bio-Circular-Green (BCG) Economy Concept based Model 
Development of Agri-Environmental Edu Techno Park in Indonesia" 
Prof. Dr.Lilik Sutiarso  
Department of Agricultural and Biosystem Engineering, Universitas Gadjah Mada, 
Indonesia 

11.15 - 12.00 

Keynote topic "Smart Automation and Deep Learning Information System to 
Adapt Precision Agricultural Technologies in Asian Countries"  
Assoc. Prof. Dr.Tofael Ahamed  
Faculty of Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba, Japan 

12.00 -13.00 Lunch 

13.00 - 16.00 Oral Presentation 

July 31, 2020 
Time (GMT+7) Activity 

09.00 - 11.30 Oral and Poster Presentations 

11.30 - 12.00 

 
 
 
 

Closing Ceremony Zoom ID: 672 631 7741 

Introduction to TSAE 2021 

https://zoom.us/j/6726317741?pwd=Q0Z3dHFBSmt0Y2QzZ0hhSkQxVkJzQT09
https://zoom.us/j/6726317741?pwd=Q0Z3dHFBSmt0Y2QzZ0hhSkQxVkJzQT09
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International Presentation (July 30, 2020) 

Oral Presentation Session 1: Power and Machinery, Agricultural Systems  

Zoom room 3 
  

 
 
 
 
 
 

ID: 719 687 7797  

 
 
 
 
 
 
 

Chair   
Asst. Prof. Dr.Kiattisak Sangpradit 
Rajamangala University of Technology Thanyaburi 

Co-chair   
Asst. Prof. Dr.Pansa Liplap  
Suranaree University of Technology 

Time (GMT+7) ID Titles 

13.00 - 13.15  5 
Development of a pull-type onion (Allium cepa L.) sowing machine for seedbed 

Jessa Austria, Romeo Gavino, Helen Gavino, Marvin Cinense 

13.15 -13.30 8 
Development of a seedling tray seeder for lettuce (Lactuca sativa L.) production 

Coleman Tiw-an, Romeo Gavino, Helen Gavino, Jeffrey Lavarias 

13.30 - 13.45 46 
The development of rotational molding of waste bamboo powder with LLDPE 
plastic powder  

Tapragon Ouprara, Kiattisak Sangpradit 

13.45 -14.00 7 

Design and evaluation of a rabbitry structure at different environments and feeding 
requirements 

John Vincent Nate, Elijohn Natividad, Jeffrey Lavarias, Romeo Gavino, 
Claire Marie Castillo 

14.00 - 14.15 36 
Optimization of milling performance of a sugar mill 

Wichian Srichaipanya, Somchai Chuan-Udom 

14.15 - 14.30 43 

Method of producing parboiled rice without steam by fluidized bed dryer 

Asadayuth Mitsiri, Somkiat Prachayawarakorn, Sakamon Devahastin,  
Wathanyoo Rordprapat, Somchart Soponronnarit 

14.30 - 14.45 45 
Study on duck weight estimation by using image processing  

Phatpisey Lieng, Kiattisak Sangpradit 

https://zoom.us/j/7196877797?pwd=TC9MeGhtQlg0c3hYQUZzQVNCNTBQUT09
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14.45 - 15.00 48 
Community based Asian agrifuture: how it can be achieved 

Nobutaka Ito 

15.00 - 15.15 76 
Volume estimation of cassava using consumer grade RGB-D camera 

Chanikan Banchajarurat, Khwantri Saengprachatanarug, Nattpol Damrongplasit, 
Chanat Ratanasumawong 

Oral Presentation Session 2: Energy and Environment 

Zoom room 4   ID: 511 361 4462  

Chair   
Asst. Prof. Dr.Jetsada Posom  
Khon Kaen University 

Co-chair   
Asst. Prof. Dr.Tiraporn Junyusen  
Suranaree University of Technology 

Time (GMT+7) ID Titles 

13.00 - 13.15 26 

Bamboo scraps and hardwood chips biochar derived from a cone-truncated open 
fire kiln for use as a nutrition medium for agricultural purpose 

Benya Kasantikul, Ruengsak Auttaranakon, Arun Kongkeaw 

13.15 - 13.30 27 

Development of a biomass energy dryer assisted with solar energy for farmers in 
off-grid communities 

Wannarat Chuatrakool, Siva Achariyaviriya, Aree Achariyaviriya, James C. Moran 

13.30 - 13.45 58 
Improvement of boiler efficiency for Rerm-Udom sugar factory 

Praphon Chooprsert, Keerati Suluksna, Preecha Tummu 

13.45 - 14.00 63 

Water-spray washing technique as a purification process in the production of 
biodiesel 

Warunee Limmun, Sansanee Sansiribhan 

14.00 - 14.15 71 
Empirical modelling of temperature in fogging greenhouse 

Khachonsak Simek, Krawee Treeamnuk, Tawarat Treeamnuk 

14.15 - 14.30 75 
Analyzing the impact of biofuel industry on Thailand’s economy based on input-
output model 

Thipruedee Limchaikit, Thitisak Boonpramote, Pongsun Bunditsakulchai 

https://zoom.us/j/5113614462?pwd=cVNFL1JKWDREMjdZV3BZa2ZqZU9kZz09
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14.30 – 14.45 77 

Effect of torrefaction temperature on energy properties of spent coffee ground 

Natthanant Bangkha, Wanphut Saechua, Tharathip Nuamyakul,  
Jiraporn Sripinyowanich Jongyingcharoen 

14.45 - 15.00 81 
Analyzing impact of changing fuel-mix composition of Thailand power generation 

Chanaipong Srichai, Pongsun Bunditsakulchai, Thitisak Boonpramote 

15.00 - 15.15 84 
Characteristics of particleboard manufactured from bamboo shoot sheaths 

Surat Srichan, Werasak Raongjant 

15.15 - 15.30 101 
Combustion behavior of rotary solid porous burners (RSPB) 

Niwat Ketchat, Bundit Krittacom 
 

 

 

International Presentation (July 31, 2020) 

Oral Presentation Session 3: Postharvest and Food Engineering (group 1) 

Zoom room 3   ID: 719 687 7797    

Chair  Assoc. Prof. Dr.Ronnarit Ritiron 
Kasetsart University 

Co-chair   
Asst. Prof. Dr.Tiraporn Junyusen 
Suranaree University of Technology 

Time (GMT+7) ID Titles 

09.00 - 09.15 22 

The overall precision test for near infrared scanning and reference method for the 
determination of soluble solids content and pH of mango for processing factory 

Nphatsanan Saksangium, Panmanas Sirisomboon 

09.15 - 09.30 25 

Comparison of ultrasound assisted extraction and enzyme assisted extraction of 
betacyanin from red dragon fruit peel 

Man Phan Van, Duy Tran Duc, Hai Dam Thi Thanh, Hai Tran Chi 

https://zoom.us/j/7196877797?pwd=TC9MeGhtQlg0c3hYQUZzQVNCNTBQUT09
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09.30 - 09.45 32 
Design and performance testing of liquid separation fryer 

Wilawan Trijid, Tipapon Khamdaeng, Thanasit Wongsiriamnuay,                          
Numpon Panyoyai 

09.45 - 10.00 34 

Overall precision test of near infrared spectroscopy on mango fruits (Mangifera -
Indica CV - Nam Doc Mai Si Thong) by on-line and off-line systems 

Wachiraya Lekhawattana, Panmanas Sirisomboon 

10.00 - 10.15 38 
Drying kinetics of passion fruit peel for tea products 

Chatsuda Sittipa, Siva Achariyaviriya, Aree Achariyaviriya, James C. Moran 

10.15 - 10.30 57 
Parboiled germinated rice production using a new method 

Thatchapol Chungcharoen, Pornpit Onboon, Sansanee Sansiribhan 

10.30 -10.45 65 

Evaluation of subsurface irrigation on microorganism contamination of romaine 
lettuce 

Rocio G. Reyes Esteves, Charles P. Gerba, Donald C. Slack 

10.45 -11.00 69 
Physical properties of waxy rice starch gel with Chew-Kuk (Gnaphalium polycaulon) 

Jittimon Wongsa, Sawanit Aichayawanich 

Oral Presentation Session 4: Postharvest and Food Engineering (group 2) 

Zoom room 4   ID: 511 361 4462   

Chair   
Asst. Prof. Dr.Natcharee Jirukkakul 
Khon Kaen University 

Co-chair   
Dr.Wanvisa Thaweechuensakul 
Suranaree University of Technology 

Time (GMT+7) ID Titles 

09.00 - 09.15 70 
Kinematics motion of paddy in hot air pulse flow 

Nuttapong Wongbubpa, Krawee Treeamnuk, Tawarat Treeamnuk 

09.15 - 09.30 86 

Physico-chemical and rheological properties of plain yogurt made from goat’s milk 
during refrigerated storage 

Dinushika Suraweera, Sukanya Wichchukit 

https://zoom.us/j/5113614462?pwd=cVNFL1JKWDREMjdZV3BZa2ZqZU9kZz09
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09.30 - 09.45 91 

Limitation and good practices for breakage of cold chain on cos lettuce (lactuca 
sativa var. longifolia) 
Damorn Bundhurat, Pichaya Poonlarp, Viboon Changrue, 
Danai Boonyakiat, Nadthawat Muenmanee, Chaipichit Chuamuangphan,  
Warintorn Maneewan 

09.45 - 10.00 94 

The detection of Escherichia coli biofilm in green oak with spectroscopic imaging 
techniques based on confocal laser scanning microscope 

Jintaphorn Klinsuk, Natphichon Budtri, Weerasak Lertsiriyothin 

10.00 - 10.15 97 

Electronic nose system for rancidity and insect monitoring of brown rice 

Natawut Neamsorn, Viboon Changrue, Yaowalak Chanbang, Kaewalin Kunasakdakul, 
Parichat Theanjumpol, Phongprapan Kantakaew 

10.15 - 10.30 98 

Effect of soaking and sprouting treatment on germination rate of paddy 

Natthaporn Chatchavanthatri, Tiraporn Junyusen, Pornpimol Moolkaew,  
Weerachai Arjharn, Payungsak Junyusen 

10.30 - 10.45 99 

Physico-chemical properties of guava fruits from organic and conventional 
cultivation systems 
Kajornpong Srinil, Anutida Sugsamran, Suratchaya Sorntammalee,  
Sukanya Wichchukit 

10.45 - 11.00 100 
Evaluation of cyclic efficiency of multilayer desiccant bed column 

Prueksa Sawardsuk, Jiraporn Sripinyowanich Jongyingcharoen,  
Ekkapong Cheevitsopon 

Oral Presentation Session 5: Soil and Water Engineering 

Zoom room 2   ID: 995 168 1855      

Chair   
Asst. Prof. Dr.Phayom Saraphirom 
Khon Kaen University 

Co-chair   
Asst. Prof. Dr.Tawarat Treeamnuk 
Suranaree University of Technology 

Time (GMT+7) ID Titles 

10.00 - 10.15 66 

Comparison between SWAT and SWAT+ for simulating streamflow in a paddy field 
dominated basin, Northeast Thailand 

Isared Kakarndee, Ekasit Kositsakulchai 

https://zoom.us/j/9951681855?pwd=dDdUa0x5STF5ME0zK0dzNHU5WnZ1QT09
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10.15 - 10.30 83 
Design of horizontal shear strain instrument forco-estimation of soil stress-strain 

Chompoonud Kulketwong, Dithaporn Thungsotanon 

Poster Presentation (July 31, 2020)  

 Zoom room 5   ID: 708 202 7392  

Chair  Asst. Prof. Dr.Krawee Treeamnuk  
Suranaree University of Technology 

Co-chair  Asst. Prof. Dr.Payungsak Junyusen 
Suranaree University of Technology 

Time (GMT+7) ID Titles 

09.30 - 09.40 17 
Assessment Actual Evapotranspiration with R 

Khanittha Chaibandit, Waree Srison, Somphinith Muangthong 

09.40 - 09.50 78 

Influence of blending proportions of Teak Sawdust and Cajuput leaves on 
characteristics of biomass pellets 

Wassachol Wattana, Nattaya Montri, Manussavee Wongjanakul, Yingyot Naratta, 
Sansanee Duangjinda 

09.50 - 10.00 79 

Physical properties and micro structure of fuel pellet made from parts of Para-
rubber, She Oak and Cajuput trees 

Wassachol Wattana, Warunee Bawornkiatkaew, Anupong Ponpijit 

10.00 - 10.10 87 

Combination of NIR spectroscopy and machine learning for monitoring chili sauce 
adulterated with ripened papaya  

Ravipat Lapcharoensuk, Kitticheat Danupattanin, Chaowarin Kanjanapornprapa, 
Tawin Inkawee 

10.10 - 10.20 89 
Disinfestation of Sitophilus zeamais Motschulsky in stored maize using microwave 

Ravipat Lapcharoensuk, Sattawat Wisetsri, Supattra Meesuk 

 

 

 

https://zoom.us/j/7082027392?pwd=b2ZQa3JoVFNtOVNDWmtQaFY3VVV6UT09
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National Presentation (July 30, 2020) 

ภาคบรรยาย ระดับชาติ กลุ่ม 1: Power and Machinery, Electronics and Information Technology 

ห้อง Zoom 1   ID: 672 631 7741   

Chair   ผศ. ดร.กิตติพงษ์ ลาลุน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Co-chair   อ. ดร.สามารถ บุญอาจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เวลาน าเสนอ รหัส เรื่อง 

13.00 - 13.15  9 

ออกแบบและพัฒนาคานหัวฉีดแบบใช้แรงลมช่วยเพื่อพ่นสารกําจัดศตัรูพืชในนาข้าว 

ยุทธนา เครือหาญชาญพงค์, พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท, พักตร์วิภา สุทธิวารี, วีระ สุขประเสริฐ,              
พงษ์ศักดิ์ ต่ายก้อนทอง, นิรุติ บุญญา, สุภางคนา ถิรวุธ, วรวิช สุดจรติธรรมจริยางกูร,      
สุชาดา สุพรศิลป์, นลินา ไชยสิงห์, ยุรวรรณ อนันตมณี, อัคคพล เสนาณรงค ์

13.15 - 13.30  16 
การพัฒนาเครื่องอัดแบบเกลียวเพื่อผลิตวสัดุเพาะเหด็แบบก้อนยาวจากกิ่งไม้หั่นย่อย 

สถิตย์พงศ์ รัตนคํา, เกรยีงศักดิ์ นักผูก, นันทินี ศรีจุมปา, อภิวัฒน์ ปัญญาวงค ์

13.30 – 13.45 39 
เครื่องแยกเนื้อในเมล็ดลําไย 

มาศรุจ พงษ์เทียน, บัณฑิต หิรญัสถิตย์พร, เสมอขวัญ ตันติกุล, สุเนตร สืบค้า 

13.45 - 14.00  60 

การพัฒนาเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดยวิธีรดู 

มานพ รักญาต,ิ ปรีชา อานันท์รัตนกุล, สนอง อมฤกษ์, สถิตย์พงศ์ รัตนคํา, พงษ์รวี นามวงศ,์ 
เกรียงศักดิ์ นักผูก, บดินทร์ ณ จินดา, ฉัตรนภา ข่มอาวุธ, ปานหทัย นพชินวงศ์ 

14.00 - 14.15 72 
การทดสอบและประเมินผลเครื่องปลิดฝักข้าวโพด แบบปลิด 2 แถว 

มงคล ตุ่นเฮ้า, ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบรุศักดิ์, อนุชา เชาว์โชติ, รังสิทธ์ิ ศริิมาลา, ทิวากร กาลจักร 

14.15 - 14.30 80 

พัฒนาและทดสอบอุปกรณ์ปลิดฝกัถ่ัวลิสงแบบใช้โซ่หนีบลาํเลยีงต้นติดตั้งกับรถไถเดินตาม 

เอกภาพ ป้านภูมิ, เวยีง อากรช,ี วุฒิพล จันทร์สระคู, พินิจ จิรคัคกุล, สราวุฒิ ปานทน,         
ธนพงค์ แสนจุ้ม, อานนท์ สายคําฟ,ู พงษ์รวี นามวงศ์, เฉลิมพล แสงเรณู, วรรธนะ สมนึก 

14.30 – 14.45 29 
วิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดปุย๋ GNSS VFRT สําหรับอ้อย 

อัคคพล เสนาณรงค์, ขนิษฐ์ หว่านณรงค์, อุทัย ธานี 

14.45 - 15.00 68 
การทดสอบการตกของละอองสารที่ฉีดพ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร 

วันรัฐ อับดุลลากาซิม, สรวิศ รอดทัพ, กรรณิการ์ ครุฑจอน, กนกวรรณ ศรนารายณ ์

https://zoom.us/j/6726317741?pwd=Q0Z3dHFBSmt0Y2QzZ0hhSkQxVkJzQT09
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15.00 - 15.15 104 
อิทธิพลของแหล่งแสงต่อการเจรญิเติบโตของผักกาดคอสและต้นดาวเรืองใน Plant Factory 

ภัทรชัย วิชัยยะ, จิราพร ศรภีิญโญวณิชย์ จงยิ่งเจริญ 

ภาคบรรยาย ระดับชาติ กลุ่ม 2: Energy and Environment 

ห้อง Zoom 2   ID: 995 168 1855  

Chair   ผศ. ดร.ณัฐพงษ์ รัตนเดช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

Co-chair   ผศ. ดร.กระวี ตรีอํานรรค  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เวลาน าเสนอ รหัส เรื่อง 

13.00 - 13.15  44 

การศึกษากระบวนการผลิตและการวิเคราะห์คณุสมบัติเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากวสัดุเหลือท้ิงซัง
ข้าวโพด 

ไพศาล สุพรเงิน, พรชิตา จันเรียง, จีระศักดิ์ โสรส, ฐิติกร กิจจนศิริ, พรรษา ลิบลับ,  
ทิพย์สุภินทร์ หินซยุ, วีรชัย อาจหาญ, นนทกร ภาคภูม ิ

13.15 - 13.30  88 

การทดสอบอบแห้งหญ้าเนเปยีรส์ าหรับแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล โดยใช้กระบวนการอบแห้ง
แบบพาหะลม 

นนทกร ภาคภูม,ิ ฐิติกร กิจจนศริิ, พงษ์ศิริ มีสิงห์, ศิว แม้นมีศรี, พงษ์พัฒน์ รองเมือง,  
พรรษา ลิบลับ, ทิพย์สภุินทร์ หินซยุ, วีรชัย อาจหาญ 

13.30 - 13.45  92 
การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตไอนํ้าในโรงงานอุตสาหกรรมเอทานอล 

เกรียงไกร รายณะสุข, เอกมินทร์ แสงภักดิ์โยธิน, อุเทน เกียรติอํานวย, สมศักดิ์ ศิวดํารงพงศ ์

13.45 - 14.00  93 

สมรรถนะเครื่องอบแห้งปั๊มความรอ้นที่ใช้สารทําเย็น R32 

ภานุวัตร พรวาป,ี อภินันต ์นามเขต, อําไพศักดิ์ ทีบุญมา, อดุลย์ จรรยาเลิศอดลุย์,  
ปฏิวัติ วรามติร 

14.00 - 14.15  102 
การผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลความร้อนสูงด้วยปฏิกรณ์แบบสั่นสะเทือนร่วมกับไมโครเวฟ 

กฤษฎา อิทธิโพธิรัตน,์ ธีรศักดิ์ ศรมีิตรรุ่งโรจน์, พีรพัฒน์ อรญันารถ 

ภาคบรรยาย ระดับชาติ กลุ่ม 3: Postharvest and Food Engineering 

ห้อง Zoom 2   ID: 995 168 1855  

Chair   ผศ. ดร.วรินธร พูลศรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

Co-chair   ผศ. ดร.เทวรัตน์ ตรีอํานรรค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

https://zoom.us/j/9951681855?pwd=dDdUa0x5STF5ME0zK0dzNHU5WnZ1QT09
https://zoom.us/j/9951681855?pwd=dDdUa0x5STF5ME0zK0dzNHU5WnZ1QT09
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เวลาน าเสนอ รหัส เรื่อง 

14.15 - 14.30  15 
วิจัยพัฒนาและทดสอบเครื่องตัดขึน้รูปชาฝรั่งสําหรับแปรรูปชาฝรั่งแบบสองจังหวะ 

เกรียงศักดิ์ นักผูก, สถิตย์พงศ์ รตันคํา, อภิวัฒน์ ปัญญาวงค์, สมพล นิลเวศน์, อนันต์ ปัญญาเพิ่ม 

14.30 - 14.45  37 
การกลั่นน้ํามันหอมระเหยจากต้นแมงลักคาด้วยเครื่องกลั่นน้ํามันหอมระเหยขนาด 500 ลิตร 

นําพน พิพัฒน์ไพบูลย์, ศุภากรณ์ ศรีวาท, ศิริเกียรติ เสนารักษ์, มงคล มีแสง, ศรายุทธ พลสลีา 

14.45 - 15.00  41 

วิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบโรตารี่ผสมผสานโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับผลติเมล็ด
โกโก้แห้ง 
บัณฑิต จติรจํานงค์, เวยีง อากรช,ี พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์, สากล วีรยิานันท์,                 
พักตร์วิภา สุทธิวารี, อาธร พรบุญ, อุทัย ธานี, นิวัต อาระวิล, ทิวากร กาลจักร,                   
พีรพงษ ์ชมพ,ู อนุสรณ์ สุวรรณเวยีง, ธนาวัฒน์ ทิพย์ชิต 

15.00 - 15.15  42 
การพัฒนาอุปกรณต์รวจสอบข้าวเปลือก 

พัฒณ์ศิร วรกลุดํารงเดช, ศุภกิตต์ สายสุนทร, ปิยะพงษ ์ศรีวงษ์ราช, ศักดา อินทรวิชัย 

15.15 - 15.30  47 
การพัฒนาอุปกรณ์วดัอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สําหรับตรวจสอบปริมาณความช้ืนเมล็ดข้าว
และข้าวเปลือก 

วีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล 

15.30 - 15.45  64 
วิจัยและพัฒนาเครื่องดองผักแบบความดันอัดอากาศร่วมกับน้ําดอง 

กลวัชร ทิมินกุล, เวียง อากรช,ี ศกัดิ์ชัย อาษาวัง, เอกภาพ ป้านภูมิ,วัชรพงษ์ ตามไธสง,      
มงคล ตุ่นเฮ้า 

15.45 - 16.00  96 
ลักษณะการเสื่อมสภาพของผักกาดหอมห่อในการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ํา 

ดามร บณัฑุรตัน์, พิชญา พูนลาภ, วิบูลย์ ช่างเรือ, ดนัย บุญเกียรติ, ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี,     
ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน, วรินทร มณีวรรณ 
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National Presentation (July 31, 2020) 

ภาคบรรยาย ระดับชาติ กลุ่ม 4:  Soil and Water Engineering (Session 1) 

ห้อง Zoom 1   ID: 672 631 7741           

Chair   รศ. ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Co-chair   อ. ดร.สามารถ บุญอาจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เวลาน าเสนอ รหัส เรื่อง 

09.00 - 09.15  23 

การศึกษาการลดความชื้นดินในแปลงปลูกมันสําปะหลังโดยวิธีการวางท่อระบายน้ําใต้ดิน 

บดินทร์ ณ จินดา,วิโรจน ์โหราศาสตร์, เบญจมาศ คําสบื, สราวุฒิ ปานทน, ธนพงค์ แสนจุ้ม,  
พิมพ์ชนก ทัพภูมิ 

09.15 - 09.30  31 
การพัฒนาระบบการควบคุมการให้น้ําพืชโดยใช้ถังน้ําฝนอัจฉริยะ 

อัคคพล เสนาณรงค์, ขนิษฐ์ หว่านณรงค์, อุทัย ธานี  

09.30 - 09.45  40 
การศึกษาพฤติกรรมของน้ําฝนภายในช้ันดินที่มีผลต่อการพังทลายของคันดิน 

อนุสรณ์ เชื้อสามารถ 

09.45 - 10.00  49 

การประเมินแบบจําลอง SWAT สาํหรับวิเคราะหส์มดุลน้ําในนาข้าวพื้นที่โครงการชลประทานแม่
กลองใหญ่ 

ณรงศักดิ์ พิมใจใส, เอกสิทธิ ์โฆสิตสกุลชัย 

10.00 - 10.15  50 
ผลกระทบของรอยต่อผา้ใบคอนกรีตต่อสัมประสิทธ์ิความขรุขระของแมนนิ่ง 

สมชาย ดอนเจดีย์, สิขพัฒน์ สุขกันตะ, เกศวรา สิทธิโชค 

10.15 - 10.30  51 

การประยุกต์แบบจําลอง AquaCrop ในการจําลองการปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 ภายใต้ระดับความ
อุดมสมบรูณ์ของดินที่ต่างกัน 

นนท์ธิดา เปล่งวุฒิไกร, เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 

10.30 - 10.45  52 

การประยุกต์แบบจําลอง DSSAT-CANEGRO สาํหรับหาปริมาณการใช้น้ําและความต้องการน้าํ
ชลประทานของอ้อยในจังหวัดนครสวรรค์  

ณัฐดนัย จลุทรักษ์, เอกสิทธิ ์โฆสติสกุลชัย 

10.45 - 11.00   53 
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บทคัดย่อ 

               แสงจากโคมไฟแอลอีดีช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว กรมวิชาการเกษตรได้ท าการวัดแสงจากโคมไฟแอลอีดีใน
โรงเรือนอนุบาลกล้วยไม้ ณ สวนเกษตรกร จังหวัดนครปฐม พบว่า ในเดือนมีนาคม ปริมาณแสงสีแดงต่อแสงสีน  าเงิน เท่ากับ 1.0 : 
1.1 มีค่าแสงรวม 170 µmol ซึ่งเป็นปริมาณแสงสูงสุดในรอบปี นักวิชาการเกษตรต้องการให้พืชได้รับปริมาณแสงมากขี นใน
อัตราส่วนแสงเท่าเดิม จึงก าหนดว่าต้นกล้ากล้วยไม้ที่จะเลี ยงในห้องควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมและคาร์บอนไดออกไซด์ควรได้รับ
ปริมาณแสงรวม 200 µmol  ในแต่ละซ  าตัวอย่างที่มีขนาดพื นที่ปลูก 60 x 60 cm จึงท าการทดลองการติดตั งโคมไฟแอลอีดีใน
พื นที่ที่มีขนาดเท่าซ  าตัวอย่าง ที่ความสูง 60, 50, 40, 30 cm พบว่า การติดตั งโคมไฟแอลอีดีจ านวน 1 โคม ที่ระดับความสูงจาก
พื น 60, 50, 40, 30 cm พื นที่ปลูกต้นกล้าจะได้รับแสงเฉลี่ย 60, 78, 85, 95 µmol ตามล าดับ จึงติดตั งโคมไฟแอลอีดี จ านวน 2 
โคมที่ระดับความสูงจากพื น 30 cm พื นที่ปลูกต้นกล้าจะได้รับแสงเฉลี่ย 183 µmol  ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการ 
 

ค าส าคัญ: แสงสีแดง; แสงสีน  าเงิน; โคมไฟแอลอีดี; กล้วยไม้ 
 

Abstract 
            The LED growth light reliefs rapid growth in plants. The Department of Agriculture conducted a LED 
growth light measurement in the orchid nursery house at the farmer's garden in Nakhon Pathom Province. The 
amount of red light and blue light ratio is 1.0: 1 . 1 with the total Photosynthetic Photon Flux Density (PPFD) of 
170 µmol which was the highest amount of light of the year. Agricultural Technical Officer demanded nursery 
plants to obtain higher amount of light at the identical light ratio. Therefore, it was determined that orchid 
seedlings to be cultivated in the control room for environmental factors and carbon dioxide should obtain total 
amount of light of at least 200 µmol in each specimen with the area of 60 x 60 cm. LED growth light installation 
experiments in same size area of various height of 60, 50, 40, 30 centimeters was generated, it was established 
that one LED growth light installation at the height of 60, 50, 40, 30 centimeters above the ground, average 
light of 60, 78, 85, 95 µmol would be collected respectively. by Planting seedlings. In summarized, two LED 
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growth lights were installed at a height of 30 cm. from the ground, Seedling planting areas would reach sufficient 
requirement of average 283. µmol PPFD. 

Keywords: red light; blue light; LED growth light; orchid  
 

บทน้า 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ ดิน น  า ธาตุอาหาร อากาศ และแสง  โดยในอากาศมีแก๊สหลายชนิด แต่
แก๊สที่พืชต้องการมากคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจน ซึ่งใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารและหายใจ  
ส่วนแสงเป็นปัจจัยภายนอกที่ส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง ซึ่งมีผลกับการเจริญเติบโตของพืช เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างอาหารหรือการ
สังเคราะห์แสงของพืช โดยมีคลอโรฟิลล์เป็นตัวรับแสงไปใช้เป็นพลังงานในการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซดแ์ละน  าเป็นคารโ์บไฮเดรด
และออกซิเจน   

แสงเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็ก  พืชตอบสนองต่อแสงในรูปโฟตอน มีหน่วยเป็น ไมโครโมล µmol แต่มนุษย์ตอบสนอง
ต่อแสงในรูปความสว่าง มีหน่วยเป็น ลักซ์ (Lux)  พืชส่วนใหญ่มีคลอโรฟิลล์ (ChlorophyII) สีเขียว ดังนั นพืชจึงดูดซับเฉพาะแสง 
ม่วง คราม น  าเงิน แสด แดง เป็นหลัก ส่วนแสงสีเหลืองสามารถทะลุผ่านได้บ้างแต่ไม่มาก  แต่เขียวสะท้อนกลับออกมาท าให้เรา
เห็นพืชเป็นสีเขียว  คุณสมบัติของแสงที่มีผลต่อพืช ได้แก่ ปริมาณแสงแต่ละสี  ความเข้มแสง  ความยาวคลื่นแสง และความ
ยาวนานที่พืชได้รับแสงใน 1 วัน (Light duration) เช่น ต้นเบญจมาศหากได้รับช่วงแสงสั นกว่า 12 hr จะมีการเกิดดอก และหาก
ได้รับแสงมากกว่า 15 hr จะมีการเจริญเติบโตทางกิ่งและใบ เป็นต้น Lin et al. (2013) รายงานว่าผักกาดหอมที่ปลูกในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์หากใช้แสงแดงอย่างเดียวที่ความเข้มแสงมากจะท าให้เกิดใบห่อ  และถ้าเพียงแสงแดงร่วมกับแสงน  าเงินจะเพิ่ม
น  าหนักแห้งของรากและปลายราก  วิธีที่ดีคือการใช้แสงแดง แสงน  าเงิน และแสงขาว ผสมกัน ท าให้เพิ่มน  าหนักสดส่วนยอดและ
รากเพิ่มขึ น  และน  าหนักแห้งเพิ่มขึ น ท าให้พื นที่ใบมากขึ น มีการสร้าง คลอโรฟิลล์ (ChlorophyII) a และ b เพิ่มรงควัตถุ 
(Carotenoid)  เพิ่มการสะสมโปรตีนในพืช (Soluble protein content)  สะสมน  าตาลในพื น (Soluble sugar content) การ
สร้างไนเตรทในพืช (Nitrate content) เพิ่มขึ น  วันทนา และคณะ (2016) ท าการทดสอบให้แสงในการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อกล้วยไม้  
การใช้แสงแดงอย่างเดียว โดยท าให้จ านวนโปรโตคอร์ม  อัตราการขยายพันธุ์  น  าหนักสด  น  าหนักแห้งเพิ่ ม  แต่ไม่มีการเพิ่ม
คลอโรฟิลล์ (ChlorophyII) a และ b และไม่เพิ่ม รงควัตถุ (Carotenoid) แต่การให้แสงสีน  าเงินอย่างเดียวจะเพิ่ม คลอโรฟิลล์ 
(ChlorophyII) a และ b และ รงควัตถุ (Carotenoid) เจตปรียา (2558) ได้ท าการทดสอบให้แสงในการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ  แสงสี
แดงสามารถชักน าการแตกยอดได้มาก แสงสีน  าเงินส่งผลให้กล้วยไม้มีความสูงต้น น  าหนักสดทั งต้น น  าหนักสดส่วนยอด  และ
น  าหนักแห้งทั งต้นมากที่สุด 

กรมวิชาการเกษตรมีความประสงค์จะออกแบบและสร้างห้องควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมและคาร์บอนไดออกไซด์
ส าหรับการอนุบาลต้นกล้ากล้วยไม้หลังออกจากขวด  ซึ่งมีการควบคุมปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความชื นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ การให้น  า
พืช ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ระยะเวลาในการให้แสง อัตราส่วนแสงสีแดงต่อแสงสีน  าเงิน และปริมาณแสงรวม โดยการควบคุม
แสงจะเลียนแบบแสงตามธรรมชาติที่มีแสงสีน  าเงินมากกว่าแสงสีแดง และมีปริมาณแสงรวมมากท่ีสุดเป็นหลัก 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ ์

เครื่องวัดแสงและความสว่างแบบโฟตอน  นาฬิกา  กระดานตารางขนาด 60 x 60 cm 
 

วิธีการ 
การทดลองที่ 1 เป็นการวัดแสงในโรงเรือนกล้วยไม้ของเกษตรกร จังหวัดนครปฐม  กล้วยไม้อยู่ในระยะหลังออกจากขวด 

ต าแหน่งท่ีวัดคือเหนือปากใบของกล้วยไม้ (Figure1) บันทึกผล 2 ช่วงเวลา คือ 9:00 น. และ 14:00 น. ของทุกเดือน เป็นเวลา 1 ปี 
เพื่อหาค่าอัตราส่วนแสงสีแดงต่อแสงสีน  าเงิน ของเดือนที่มีปริมาณแสงรวมมากท่ีสุดในรอบปี 
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การทดลองที่ 2 เมื่อได้อัตราส่วนแสงสีแดงต่อแสงสีน  าเงิน และปริมาณแสงรวมจากการทดลองที่ 1 แล้ว น ามา
ก าหนดการเปิดหลอดไฟแอลอีดีให้ได้อัตราส่วนแสงสีแดงต่อแสงสีน  าเงินให้คงที่ตามที่ต้องการ แล้วทดลองติดตั งโคมไฟแอลอีดี มุม
กระจายแสง 60 องศา ที่ความสูง 60, 50, 40, 30 cm  เหนือกระดานตารางขนาด  60 x 60 cm (Figure 2) ซึ่งเป็นพื นที่เท่ากับ
ซ  าตัวอย่างในห้องควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมและคาร์บอนไดออกไซด์ส าหรับการอนุบาลต้นกล้ากล้วยไม้  ท าการวัดปริมาณแสง
รวมให้ได้มากกว่าปริมาณแสงรวมในโรงเรือนกล้วยไม้ของเกษตกรในการทดลองที่ 1 

 

   

Figure 1. Light measuring in a farmer's orchid greenhouse. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 2. Light test example from a LED growth light at installation 50 cm above the floor; 
(a) Middle position and (b) Middle edge position. 

 
ผลและวิจารณ์ 

ผลการทดลองวัดแสงในโรงเรือนเกษตรกรพบว่า การวัดแสงในช่วงบ่ายจะให้ปริมาณแสงรวมมากกว่าช่วงเช้า โดยใน
เดือนมีนาคม เป็นเดือนที่มีปริมาณแสงรวมมากท่ีสุด โดยมีปริมาณแสงรวม 170 µmol และมีอัตราส่วนแสงสีแดงต่อแสงสีน  าเงินที่ 
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1 ต่อ 1.1 แต่จากการปรึกษากับนักวิชาการเกษตรซึ่งต้องการให้พืชได้รับปริมาณแสงมากขี นในอัตราส่วนแสงเท่าเดิม จึงก าหนดว่า
ต้นกล้ากล้วยไม้ที่จะเลี ยงในห้องควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมและคาร์บอนไดออกไซด์ควรได้รับปริมาณแสงรวม 200 µmol  

ผลการทดลองวัดแสงสังเคราะห์จากโคมไฟที่ติดตั งเหนือกระดานตารางขนาด 60 x 60 cm ซึ่งเป็นพื นที่ที่มีขนาดเท่าซ  า
ตัวอย่างในห้องควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมและคารบ์อนไดออกไซด์ พบว่า การติดตั งโคมไฟแอลอีดีจ านวน 1 โคม ท่ีระดับความสงู
จากพื น 60, 50, 40, 30 cm พื นที่ปลูกต้นกล้าหรือที่ถูกเลียนแบบด้วยกระดาษตารางจะได้รับแสงเฉลี่ย 60, 78, 85, 95 µmol 
ตามล าดับ จึงติดตั งโคมไฟแอลอีดี จ านวน 2 โคมที่ระดับความสูงจากพื น 30 cm พื นที่ปลูกต้นกล้าจะได้รับแสงเฉลี่ย 183 µmol  
ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการ 

 

 
Figure 3. Relationship between month and Red : Blue Ratio when Blue is 1 and Total light quantity 

in Morning (9 A.M.). 
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Figure 4. Relationship between month and Red : Blue Ration when Blue is 1 and Total light quantity 

in Afternoon (2 P.M.). 
 

สรุป 
การออกแบบให้แสงสังเคราะหจ์ากโคมไฟแอลอีดี ให้มีอัตราส่วนแสงสีแดงต่อแสงสีน  าเงิน 1.0 : 1.1 เลียนแบบแสงภายใน

โรงเรือนอนุบาลต้นกล้ากล้วยไม้ ในเดือนเมษายนท่ีมีปริมาณแสงสูงสุดในรอบปี ซึ่งมีค่าแสงรวม 170 µmol และความต้องการของ
นักวิชาการเกษตรที่ต้องการความเข้มแสงรวมมากกว่า 200 µmol จากการทดลองพบว่า ต้องติดตั งโคมไฟแอลอีดี จ านวน 2 โคมที่
ระดับความสูงจากพื น 30 cm พื นท่ีปลูกต้นกล้าขนาด 60 x 60 cm จะไดร้ับแสงเฉลี่ย 183 µmol  ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการ  
และได้น ามาติดตั งห้องควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมและคาร์บอนไดออกไซด์ ดัง Figure 5 ซึ่งจะมีงานวิจัยที่จะด าเนินต่อไป คือ การ
ทดลองการเจริญเติบโตของกล้ากล้วยไม้ในห้องควบคุมปัจจัยฯ ทีไ่ด้ออกแบบเปรียบเทียบกับการเจริญในสภาพโรงเรือนเกษตรกร
ต่อไป 
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(A) 

 
(B) 

Figure 5. Controlling environmental factors and CO2 in the growth chamber (A) and 
LED growth Light installation (B). 
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บทคัดย่อ 
อ้อยเป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมสูงต่อการรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนั้นเพื่อจะเข้าสู่เกษตร 4.0 สถาบันวิจัยเกษตร

วิศวกรรม จึงได้พัฒนาเครื่องหยอดปุ๋ย GNSS VFRT (Global Navigation Satellite System Variable Formula and Rate 
Technology) ส าหรับอ้อย ซึ่งเป็นเครื่องหยอดที่ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS จึงสามารถใช้รถแทรกเตอร์ทั่วไปเป็นต้น
ก าลังได้ ใช้สมองกลฝังตัว Arduino Mega 2560 เขียนโปรแกรมควบคุม ด้วยโปรแกรม Matlab Simulink ควบคุมลูกหยอดที่ขับ
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบสเตปปิ้ง ซึ่งท างานสัมพันธ์กับความเร็วการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ที่วัดได้จากล้อที่ติด
เซนเซอร์วัดความเร็วการเคลื่อนที่ และผสมปุ๋ยสูตรและอัตราต่าง  ๆ ตามค่าวิเคราะห์ดินในแต่ละกริด (100×100 m) จากการ
ทดสอบในแปลงอ้อย พบว่า ความถูกต้องของการหยอดปุ๋ยในแตะละกริดราว 93% ความสามารถการท างานเฉลี่ย 3.85 rai h-1 ที่
ความเร็วการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์เฉลี่ย 1.03 m s-1 ประสิทธิภาพการท างานเฉลี่ย 92.29% ความสิ้นเปลืองน้ ามันเช้ือเพลิง
เฉลี่ย 0.40 l rai-1  

ค าส าคัญ: เครื่องหยอดปุ๋ย; พิกัดดาวเทียม; เทคโนโลยีการปรับสูตรและอัตราหยอด; อ้อย; รถแทรกเตอร์ 
 

Abstract 
Sugarcane is an industrial plant with highreadiness to receive new technology. Therefore, in order to 

enter Agriculture 4.0, Agricultural Engineering Research Institute developed GNSS VFRT (Global Navigation 
Satellite System Variable Formula and Rate Technology) fertilizer applicator for sugarcane. Since it is installed 
with a GNSS receiver, it can be attached to a normal tractor. The control program of an embedded board 
Arduino Mega 2560 was written by Matlab Simulink.  The microcontroller is used for controlling the stepper 
motors which are driving 3-fertilizer metering units. The GNSS VFRT fertilizer applicator works in relation with 
travelling speed of a tractor, which is measured from a ground driven wheel integrated with a proximity sensor 
for measuring ground speed. Three fertilizers are mixed according to soil analysis values in each grid (100 × 100 
m).  According to testing results, the accuracy of selecting fertilizer for each grid was around 93%. The average 
field capacity was 3.85 rai h-1, average field efficiency was 92.29% and average fuel consumption was 0.40 l rai1. 

Keywords: Fertilizer applicator; GNSS; Variable formula and rate technology; Sugarcane; Tractor 
 

บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในช่วงปี 2552-2557 มีปริมาณการน าเข้าปุ๋ยเคมีปีละ
ประมาณ 3.83-5.42 ล้านตัน มูลค่า 42,666-66,103 ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2560) เกษตรกรส่วนใหญ่จะ
พิจารณาใช้ปุ๋ยตามปัจจัยด้านราคาปุ๋ยเคมี ราคาผลผลิต พื้นที่เพาะปลูก ปริมาณผลผลิต (พรรณพิมล , 2558) ซึ่งไม่ได้ค านึงถึง

mailto:akkapol@ksc.th.com
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ปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ดั้งเดิมในดิน จึงท าให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยในอัตราและสูตรเหมือนกันทั่วทั้งแปลง ซึ่งอาจไม่ตรงต่อความ
ต้องการของพืช  

กรมวิชาการเกษตร มีองค์ความรู้เรื่องการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมานาน โดยได้ออกค าแนะน าการใช้ปุ๋ยส าหรับพืช
เศรษฐกิจ เช่น ข้าว พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก ปาล์มน้ ามัน ยางพารา โดยในปี 2560 ได้ปรับปรุงค าแนะน าใหม่ โดยค าแนะน าการใส่ปุ๋ย
อ้อยตามค่าวิเคราะห์ดิน ประกอบด้วย อ้อยปลูก และอ้อยตอ  pH 2 ระดับ อินทรียวัตถุ 4 ระดับ ฟอสฟอรัส 3 ระดับ โปแตสเซียม 
3 ระดับ แต่จากค าแนะน าดังกล่าวท าให้มีการใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกันมากถึง 144 สูตร และมีอัตราใส่กว้างตั้งแต่ 3-142 kg rai-1 ซึ่งจะ
เผยแพร่ให้เกษตรกรปฏิบัติตามได้ยาก เนื่องจากมีความยุ่งยากในการชั่งและผสมปุ๋ย อีกทั้งเครื่องหยอดปุ๋ยที่จ าหน่ายในท้องตลาด
ปัจจุบัน จะใส่ปุ๋ยได้ปริมาณเดียวหรือเปลี่ยนอัตราหยอดได้เล็กน้อยโดยการซื้อเฟืองโซ่มาเปลี่ยน 

ในปี 2558 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (AERI) ได้พัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยส าหรับปุ๋ยผสมส าหรับอ้อย ที่สามารถปรับเปลี่ยน
อัตราหยอดได้กว้าง โดยใช้ชุดเฟืองโซ่จักรยานที่สามารถเปลี่ยนอัตราหยอดได้ใกล้เคียงกับค าแนะน าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
แต่การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินโดยใช้เครื่องใส่ปุ๋ยนี้ ต้องผสมปุ๋ยข้างนอกและต้องผสมให้เข้ากัน โดยต้องค านึงถึงความเข้ากันได้ 
และไม่ผสมและทิ้งไว้นานจนเกิดความช้ืนท าให้ปุ๋ยจับตัวเป็นก้อน (caking) ซึ่งท าให้ต้องต้องเสียเวลาและค่าแรงงานในการผสมปุ๋ย
เพิ่ม อีกทั้งการน าปุ๋ยที่ผสมแล้วใส่เครื่องหยอดปุ๋ยอาจเกิดการแยกช้ันของปุ๋ยได้ เมื่อเกิดการสั่นสะเทือนของรถแทรกเตอร์ขณะ
ท างาน (ขนิษฐ์ และคณะ, 2558)  

ในปี 2559 จึงพัฒนาเป็นเครื่องใส่ปุ๋ยแบบแยกปุ๋ยหลักท้ัง 3 ชนิด ใส่ในแต่ละถังแยกกัน เพื่อลดปัญหาปุ๋ยจับตัวเป็นก้อน
และการแยกช้ันของปุ๋ย แต่ระบบกลไกการหยอดยังเป็นแบบใช้เฟืองโซ่จักรยาน ซึ่งท าได้แค่ใส่ปุ๋ยให้ใกล้เคียงกับอัตราหยอดตาม
ค าแนะน าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เนื่องจากมีอัตราทดคงที่  เมื่อไปใช้ในแปลงขนาดใหญ่จะท าให้เกิดความผิดพลาดใน
ปริมาณการใส่ปุ๋ยมากข้ึน ท าให้สิ้นเปลืองปุ๋ยเกินความจ าเป็น (ขนิษฐ์ และคณะ, 2559)  

ในปี 2560 จึงได้พัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินติดพ่วงรถแทรกเตอร์แบบแยกถังปุ๋ย โดยพัฒนาระบบการก าหนด
ความแม่นย าของอัตราหยอดด้วยชุดสมองกลแบบฝังตัว โดยผู้ใช้เลือกสวิตซ์ที่กล่องสมองกลตามค่าจากการวิเคราะห์ดิน ซึ่งจะเลือก
อินทรียวัตถุได้ 4 ระดับ ฟอสฟอรัส 3 ระดับ โปแตสเซียม 3 ระดับ pH 2 ระดับ และแยกเป็นอ้อยตอกับอ้อยปลูก รวมเป็น 144 
ทางเลือก และยังเลือกระยะระหว่างแถวได้ 3 ระดับ (ขนิษฐ์ และคณะ, 2561) ซึ่งจะใส่ปุ๋ยสูตรเดียวกันตลอดในแปลง จึงเหมาะ
ส าหรับพ้ืนท่ีแปลงขนาดเล็ก แต่ในพ้ืนท่ีแปลงใหญ่จะมีความสมบูรณ์ต่างกัน ควรใส่ปุ๋ยต่างสูตรกัน (Figure 1) 

 

 
Figure 1. AERI Fertilizer Applicator for Sugarcane. 

ปัจจุบันได้เริ่มมีการใช้ดาวเทียมมาช่วยในการท าการเกษตรมากขึ้นในต่างประเทศ เครื่องจักรกลเกษตรจะชับเคลื่อนโดย
ใช้พิกัดดาวเทียมมาช่วยในการก าหนดทิศทาง แต่การใช้เครื่องจักรกลเกษตรดงักล่าวจะต้องดัดแปลงเครื่องจักรกลเกษตรในราคาสงู
มาก จึงยังไม่แพร่หลายในประเทศไทย อีกทั้งการที่จะอ่านพิกัดดาวเทียมแม่นย าระดับผิดพลาดไม่เกิน 5 hr ซึ่งจ าเป็นในหลายงาน 
ไม่ว่าการเตรียมดิน การปลูก การก าจัดวัชพืช จะมีราคาระบบที่แพง เช่น ต้องติดตั้งเสาสัญญาณในพื้นที่ และบางยี่ห้อถึงกับต้อง
ลงทุนมีเครือข่ายดาวเทียมของตนเอง  

http://www.ssnm.agr.ku.ac.th/main/Know/Soil.htm
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ขณะที่ปัจจุบัน มีเครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียมในราคาถูก แบบที่ใช้กับโดรนซึ่งมีความผิดพลาดราว 5 m จึงมีแนวคิด
ว่าในงานท่ีไม่ต้องการความแม่นย าสูง เช่น การให้ปุ๋ยน่าจะน ามาใช้ได้ โดยสามารถออกแบบเครื่องหยอดปุ๋ยที่อ่านค่าพิกัดดาวเทียม
ได้ด้วยตัวเอง สามารถใช้ต้นก าลังจากรถแทรกเตอร์ที่ใช้อยู่ทั่วไปได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนาเครื่องหยอดปุ๋ย GNSS VFRT 
ส าหรับอ้อยข้ึนมา โดย GNSS VFRT มาจาก Global Navigation Satellite System Variable Formula and Rate Technology 
มีระบบสมองกลแบบฝังตัวที่ควบคุมอัตราหยอดให้สามารถเปลีย่นสตูรปุ๋ยและอัตราไดโ้ดยอัตโนมัตติามความอุดมสมบูรณข์องดินใน
แต่ละกริด (100x100 m) ซึ่งจะท าให้เกิดการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดการสูญเสียทรัพยากร และมีส่วนสนับสนุนให้
เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินมากขึ้น  

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

น าเครื่องหยอดปุ๋ยอ้อยตามค่าวิเคราะห์ดินแบบแยกถังปุ๋ยส าหรับติดพ่วงกับรถแทรกเตอร์ขนาด 24 hp ที่พัฒนาโดย
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม มีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ถังใส่ปุ๋ยหลัก 3 ชนิด ส าหรับใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 หรือ 21-0-0 (ข้ึนกับ pH), 
ปุ๋ยสูตร 16-16-8 และปุ๋ยสูตร 0-0-60 ความจุถังละ 50 kg ใบตัดอ้อยแบบซี่ตัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45.7 cm จ านวน 2 ใบ ขา
ไถเปิดร่องดินจ านวน 2 ขา เครื่องหยอดมีความผิดพลาดในการใส่ปุ๋ยเชิงพื้นที่ (kg rai-1) เฉลี่ย 7.68% และผิดพลาดในสูตรปุ๋ยเฉลีย่ 
9.36% มาพัฒนาระบบควบคุมและประมวลผลให้สามารถเปลี่ยนสูตรปุ๋ยและอัตราได้โดยอัตโนมัติตามความอุดมสมบูรณข์องดินใน
แต่ละกริด  

ก าหนดวิธีตีกริดเพื่อท าแผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยลากเส้นสัมผัสด้านบนของพื้นที่แปลง ตัดกับเส้นสัมผัส
ด้านข้างซ้ายของพื้นท่ีแปลง ให้เป็นจุดเริ่มต้น (origin) อยู่ในต าแหน่งซ้ายบนของกริดที่ 1 ก าหนดให้กริดมีขนาด 100 ×100 m มี
ทั้งหมด 100 กริด โดยนับกริดจากบนลงล่าง เป็นกริดที่ 1 ถึง 10 และขยับไปทางขวา เป็นกริดที่ 11 ถึง 20 นับแบบนี้จนถึงกริดที่ 
100 อยู่มุมล่างขวา ใช้บอร์ด Arduino Mega 2560 ต่อกับอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม Ublox NEO-M8N ใช้ Haversine 
formula ดังสมการที่ 1 หาค่า d หรือระยะห่างระหว่างต าแหน่งปัจจุบัน (lat2,lon2) กับจุดอ้างอิง (lat1,lon1) ท าให้สามารถ
เขียนโปรแกรมค านวณเลขกริดได้ว่าเครื่องหยอดปุ๋ยอยู่ในกริดที่เท่าไหร่  

d = R ⋅ c      (1) 
โดยที่  R = รัศมีเฉลี่ยของโลก 6,371 km   

c = 2 ∗ 𝑎𝑡𝑎𝑛2(√𝑎, √(1 − 𝑎)) 

a = 𝑠𝑖𝑛2 (
𝑙𝑎𝑡2−𝑙𝑎𝑡1

2
) + [𝑐𝑜𝑠(𝑙𝑎𝑡1) ∗ cos(𝑙𝑎𝑡2) ∗ 𝑠𝑖𝑛2 (

𝑙𝑜𝑛2−𝑙𝑜𝑛1

2
)] 

เขียนโปรแกรมควบคุมกล่องสมองกลจ่ายปุ๋ย ที่สามารถป้อนข้อมูลได้สูงสุด 100 กริด ท าการป้อนสูตรปุ๋ยที่แนะน าในแต่
ละกริดลงในโปรแกรม การท างานของโปรแกรมมีดังนี้ โปรแกรมจะรับค่าพิกัดของเครื่องหยอด จากอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม 
GNSS และ รับค่าสัญญาณพัลส์จาก proximity switch เพื่อค านวณความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ในขณะนั้น และ
ค านวณอัตราการการจ่ายปุ๋ยต่อวินาที (g s-1) ให้สอดคล้องแล้วจึงค านวณความเร็วรอบขับเพลาลูกหยอดส าหรับสเต็ปมอเตอร์ 
(86BYGH114, China) ส่งข้อมูลจ านวนรอบที่ต้องใช้ในขณะนั้นให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์รอง (ET-Base Mega 1280) จ านวน  
3 ตัว ให้กับบอร์ดวงจรขับมอเตอร์ (HY-DIV268N-5A Stepper driver) เพื่อขับสเต็ปมอเตอร์ให้หมุนให้ได้อัตราหยอดปุ๋ยตามสูตร
ที่โปรแกรมไว้ในแต่ละกริด และสอดคล้องกับความเร็วการเคลื่อนที่ Figure 2 แสดงแผนผังการควบคุมการหยอดปุ๋ย อุปกรณ์รับ
สัญญาณดาวเทียม GNSS ที่เลือกใช้สามารถรับข้อมูลจากดาวเทียมได้หลายระบบ ได้แก่ BeiDou, Galileo, Glonass และ 
GPS/QZSS มีความผิดพลาดอยู่ราว 1-5 m ซึ่งยอมรับได้ส าหรับกริดขนาด 100 x 100 m ในกรณีที่อากาศปิดจับสัญญาณ
ดาวเทียมไม่ได้ เครื่องจะหยอดปุ๋ยในสูตรและอัตราที่ก าหนดส ารองไว้ให้เป็นตัวแทนของทั้งแปลง 

 



การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 
30 – 31 กรกฎาคม 2563  จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 

10 
 

 
Figure 2. Process diagram of the fertilizer applicator control system. 

เพื่อช่วยให้การสุ่มดินไปวิเคราะห์ง่ายขึ้น จึงได้สร้างกล่องบอกต าแหน่งกริดโดยใช้หลักการเดยีวกับการควบคุมการจา่ยปุย๋ 
การหาจุดเริ่มต้นใช้ Google map ในการสุ่มดินจะเริ่มตั้งแต่มุมบนของหัวแปลงถึงท้ายแปลง โดยเก็บดิน 1 ตัวอย่าง ในทุกพื้นที่
ประมาณ 25X25 m ดังนั้นแต่ละกริดจะเก็บดินรวมกัน 16 จุด ไม่สุ่มดินในกริดที่เป็นเศษไมถ่ึงครึ่งกริด โดยจะใช้ค่าของแปลงติดกนั 
น าตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ในห้องแลปของกรมวิชาการเกษตรหาค่า OM P K และสูตรปุ๋ยอ้อยที่แนะน าของกรมวิชาการเกษตรดัง 
Table 1 

 
Table 1. Soil nutrient content for site specific sugarcane fertilizer recommendation. 

Nutrient Soil analysis Nutrient Level Sugarcane Fertilizer Recommendation (kg rai-1) 
      New plant  Ratoon 

Organic matter < 0.75 Low N 27 N 27 
(%)  0.75-1.50 Medium N 15 N 18 
   1.50-2.25 High N 12 N 15 

 > 2.25 Very high  N 6 N 9 
Available P content < 7 Low P2O5 9 P2O5 9 

(mg kg-1)  7-30 Medium P2O5 6 P2O5 6 

 > 30 High P2O5 3 P2O5 3 
Available K < 60 Low K2O 18 K2O 18 
(mg kg-1)  60-90 Medium K2O 12 K2O 12 

 > 90 High K2O 6 K2O 6 
 Source: DOA, 2017 
 

ทดสอบความถูกต้องของการหยอดปุ๋ยตามกริด โดยก าหนดจุดอ้างอิง เป็นต้นไม้ใหญ่ในแปลงทดสอบ ใช้ google map 
ตรวจสอบค่าพิกัดของจุดอ้างอิง และตีกริด (100x100 m) โดยใช้เทปวัด เขียนโปรแกรมโดยก าหนดให้เครือ่งหยอดปุ๋ยให้ปุ๋ย N ในก
ริดที่ 1 ให้ปุ๋ย P ในกริดที่ 2 และให้ปุ๋ย K ในกริดที่ 3 ถ้าเครื่องหยอดปุ๋ยอยู่นอกกริดที่ก าหนดไว้ว่าเป็นพื้นที่แปลงให้ใส่ปุ๋ย N การ
ทดสอบจะยกเครื่องหยอดปุ๋ยสูงกว่าปกติ เพื่อให้เป็นการโรยปุ๋ยบนพ้ืนไม่ได้ฝังปุ๋ยลงใต้ดินตามปกติ การที่ก าหนดให้แต่ละกริด โรย
ปุ๋ยแค่ตัวเดียวเพราะปุ๋ยแต่ละตัวมีสตี่างกันท าให้ตรวจสอบได้ชัดเจน ว่าปุ๋ยแต่ละตัวถูกปล่อยลงตามกริดที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทดสอบ
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โดยวิ่งรถแทรกเตอร์จากกริดที่ 1 ไปกริดที่ 2 ผ่านไปกริดที่ 3 จนเลยกริดที่ 3 วัดระยะความถูกต้องของปุ๋ยที่ลงในกริดที่ 2 และ 3 
เพื่อค านวณความถูกต้องของการหยอดปุ๋ยตามกริดตามสมการที่ 2 

ความถูกต้องของการหยอดปุ๋ยตามกรดิ (%)  =
ระยะทางของปุ๋ยที่ลงถูกต้องตามสูตรที่ก าหนดในกริด

ความยาวกริด 100 𝑚
× 100            (2) 

ทดสอบการท างานในแปลงเกษตรกรโดยท าแผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของแปลงที่ใช้ทดสอบ หาความสามารถการท างาน 
ประสิทธิภาพการท างานเชิงพื้นที่ และการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง และวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบ  

 
ผลและวิจารณ์ 

ผลการทดสอบความถูกต้องของการหยอดปุย๋ตามกริด  
จากการทดสอบพบว่า เมื่อเครื่องหยอดปุ๋ยผ่านกริดที่ 2 จะหยอดสูตรถูกต้องตามที่ตั้งไว้ประมาณ 92% เมื่อผ่านกริดที ่3 

จะหยอดสูตรถูกต้องตามที่ตั้งไว้ประมาณ 94% คิดเป็นค่าเฉลี่ยราว 93% ดังแสดงใน Table 2 โดยจะมีความผิดพลาดในช่วง
เปลี่ยนกริด ระยะผิดพลาดอยู่ในช่วง 1-5 m การอ่านค่าพิกัดที่มีช่วงผิดพลาดในช่วงรอยต่อของกริด น่าจะยอมรับได้เพราะเป็นการ
ใส่ปุ๋ย ไม่ใช่การปลูก หรือก าจัดวัชพืชที่ต้องวิ่งเป็นแนว ท่ีจะยอมรับความผิดพลาดได้น้อยมาก Figure 3 แสดงการการทดสอบ
ความถูกต้องของการหยอดปุ๋ยตามกริด  
 
Table 2. Accuracy of selecting fertilizer in each grid testing (%). 

Grid No. Rep.1 Rep.2 Rep.3 Avg. 
Grid 2 93.35 90.56 93.20 92.37 
Grid 3 92.69 92.21 98.17 94.36 

    93.36 
 
 

 

                                                                      
                                                                                
                                      
 
 
 
 
 
                                    
 
                        

Figure 3. Accuracy of selecting fertilizer in each grid testing. 
 
ผลการทดสอบความสามารถการท างาน  

ด าเนินการเก็บตัวอย่างดินในแปลงอ้อยปลูกของเกษตรกร อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี พื้นที่แปลงทดสอบราว 48 rai 
โปรแกรมจุดอ้างอิง 14.382408, 99.429995 จากการเก็บตัวอย่างดินในแต่ละกริด โดยถ้าในบางกริดมีพื้นที่แปลงเล็กน้อย ก็ควบ
รวมการสุ่มดินกับกริดใกล้เคียง เพื่อลดต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ดิน ไปวิเคราะห์ระดับธาตุอาหารของพืช พบว่าดินในแต่ละกริดมี
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ความอุดมสมบูรณ์ต่างกัน ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรมีค าแนะน าให้ใช้ธาตุอาหารในปริมาณที่เหมาะสมในดินที่มีระดับความสมบูรณ์
ต่างกัน โดยผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินและการแปรผลแนะน าการใช้สูตรปุ๋ย ดังแสดงใน Table 3 โดยกริดที่  
1,2,11,12,23,24,33 และ34 ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากใช้สูตร 15-6-6 กริดที่ 13, 14, 21 และ 22 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปาน
กลางใช้สูตร 27-6-6 และกริดที่ 3 และ 4 ดินอุดมสมบูรณ์ต่ าใช้สูตร 27-6-12  สามารถเขียนแผนท่ีความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil 
Map) ได้ดัง Figure 4 

ทดสอบความสามารถในการท างาน โดยใช้รถแทรกเตอร์คูโบต้า รุ่น B2420 ขนาด 24 hp เป็นต้นก าลัง ต่อพ่วงกับเครื่อง
หยอดปุ๋ย GNSS VFRT (Figure 5) ใช้เกียร์ 1 H ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่ 1400 rpm ความเร็วการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์
เฉลี่ย 1.03 m s-1 สภาพแปลงมีความช้ืน 12.69% (db) ความหนาแน่นดินสภาพแห้ง 1.40 g cm-3 ระยะห่างระหว่างแถวอ้อย 1.8 
m จากการทดสอบ พบว่าความสามารถการท างานเฉลี่ยที่ 3.85 rai h-1 ประสิทธิภาพการท างานเฉลี่ย 92.29% ความสิ้นเปลือง
น้ ามันเช้ือเพลิงเฉลี่ย 0.40 liter rai-1 ทั้งนี้ไม่ได้ทดสอบความผิดพลาดของปริมาณการใส่ปุ๋ยตามสูตร เนื่องจากอ้างอิงข้อมูลการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการของขนิษฐ์ และคณะ (2561) พบว่า เครื่องหยอดมีความผิดพลาดในการใส่ปุ๋ยเชิงพื้นที่ (kg rai-1) เฉลี่ย 
7.68% และผิดพลาดในสูตรปุ๋ยเฉลี่ย 9.36% 

การป้อนจุดอ้างอิง หมายเลขกริด และสูตรปุ๋ยที่ต้องผสม ลงในโปรแกรม Matlab Simulink สามารถป้อนง่ายเพราะเป็น
โปรแกรมเชิงกราฟฟิก ทีง่่ายต่อการพัฒนาและการโปรแกรมสมองกล การที่ต้องโปรแกรมข้อมูลก่อนการใช้งาน แม้เป็นจุดอ่อนแต่ก็
เป็นจุดแข็งไปพร้อมกัน คือจะไม่จ ากัดสูตรปุ๋ยแค่ 144 สูตร แต่สามารถก าหนดสูตรปุ๋ยได้ไม่จ ากัด และในกรณีที่จะใช้ปุ๋ยสูตรเดียว
ทั้งแปลงก็สามารถโปรแกรมได้โดยง่าย รวมถึงไม่จ ากัดระยะระหว่างแถว อย่างไรก็ตามแม้ว่าโปรแกรม Matlab Simulink จะเป็น
โปรแกรมสมองกลที่เขียนในเชิงกราฟิคใช้งานง่าย แต่จุดอ่อนคือโปรแกรมสนับสนุนยังมีไม่มากนัก เช่น ไม่มีส าหรับใช้ในการอ่านค่า
พิกัดดาวเทียม ไม่มีส าหรับวัดความเร็วรอบ แต่ท าให้ผู้พัฒนาโปรแกรม เข้าใจถ่องแท้ ซึ่งอนาคตสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาได้
อีกมาก เช่น ข้อมูลจากอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม GNSS ที่ส่งข้อมูลตามมาตรฐาน NMEA (National Marine Electronics 
Association) นอกจากพิกัดแล้ว ยังมีข้อมูลอื่นอีก เช่น ความเร็วการเคลื่อนที่ 

 

                                                           
        Figure 4. Soil Map of Testing Plot.                              Figure 5. Operation of the prototype. 

 
 
 
 

 

     1      11      21     31 

     2        12      22     32 

     3        13      23     33 

     4        14      24     34 

14.3824 08,99.429995 
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Table 3. Result of soil nutrient analysis and fertilizer recommendations. 
Grid No. 1,2 OM = 1.14% Avail P = 14 mg kg-1 Avail K = 161 mg kg-1 
Nutrient Level OM = Medium Avail P = Medium Avail K = High 
Fertilizer Recommendation  N = 15 kg rai-1 P2O5 = 6 kg rai-1 K2O = 6 kg rai-1 
Grid No. 3,4 OM = 0.65% Avail P = 8 mg kg-1 Avail K = 78 mg kg-1 
Nutrient Level OM = Low Avail P = Medium Avail K = Medium 
Fertilizer Recommendation  N = 27 kg rai-1 P2O5 = 6 kg rai-1 K2O 12 kg rai-1 
Grid No. 11 OM = 0.78% Avail P = 10 mg kg-1 Avail K = 123 mg kg-1 
Nutrient Level OM = Medium Avail P = Medium Avail K = High 
Fertilizer Recommendation  N = 15 kg rai-1 P2O5 = 6 kg rai-1 K2O = 6 kg rai-1 
Grid No. 12 OM = 0.77% Avail P = 13 mg kg-1 Avail K = 123 mg kg-1 
Nutrient Level OM = Medium Avail P = Medium Avail K = High 
Fertilizer Recommendation  N = 15 kg rai-1 P2O5 = 6 kg rai-1 K2O = 6 kg rai-1 
Grid No. 13,14 OM = 0.67% Avail P = 16 mg kg-1 Avail K = 105 mg kg-1 
Nutrient Level OM = Low Avail P = Medium Avail K = High 
Fertilizer Recommendation  N = 27 kg rai-1 P2O5 6 K2O = 6 kg rai-1 
Grid No. 21,22 OM = 0.72% Avail P = 9 mg kg-1 Avail K = 102 mg kg-1 
Nutrient Level OM = Low Avail P = Medium Avail K = High 
Fertilizer Recommendation  N = 27 kg rai-1 P2O5 = 6 kg rai-1 K2O = 6 kg rai-1 
Grid No. 23,24,33,34 OM = 0.85% Avail P = 11 mg kg-1 Avail K = 104 mg kg-1 
Nutrient Level OM = Medium Avail P = Medium Avail K = High 
Fertilizer Recommendation  N = 15 kg rai-1 P2O5 = 6 kg rai-1 K2O = 6 kg rai-1 

 
สรุป 

เครื่องหยอดปุ๋ย GNSS VFRT ส าหรับอ้อย สามารถอ่านค่าพิกัดดาวเทียมได้ด้วยตัวเอง จึงใช้ต้นก าลังจากรถแทรกเตอร์ที่
ใช้อยู่ท่ัวไปได้ มีระบบสมองกลฝังตัวที่ควบคุมอัตราหยอดให้สามารถเปลี่ยนสูตรปุ๋ย และอัตราได้โดยอัตโนมัติตามความอุดมสมบรูณ์
ของดินในแต่ละกริด (100x100 m) และสอดคล้องกับความเร็วของรถแทรกเตอร์ การสร้างมาตรฐานการก าหนดกริดของประเทศ
ไทยเป็นเรื่องที่จ าเป็นมาก เพื่อให้มีแผนที่ดินแบบแม่นย าที่มาตรฐานในแต่ละแปลง เพื่อให้อนาคตสามารถใช้เครื่องจักรกลเกษตร
ตามหลักเกษตรแม่นย าร่วมกันได้ ซึ่งวิธีก าหนดกริดที่ใช้ในงานวิจัยนี้ เป็นวิธีที่ง่าย สมควรพิจารณาในการใช้เป็นวิธีก าหนดกริด
มาตรฐานต่อไป แม้ว่าจะก าหนดให้แต่ละกริดมีขนาด 100x100 m หรือ 6.25 rai แต่เพื่อให้คุ้มต่อการลงทุน แปลงที่ควรน าเครื่อง
หยอดปุ๋ย GNSS VFRT มาใช้ควรมีขนาดไม่ต่ ากว่า 50 rai ถ้าต่ ากว่านั้นควรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสูตรเดียวกันทั้งแปลง เพราะ
แปลงท่ีใกล้กันจะมีสูตรปุ๋ยไม่ต่างกันมาก และควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาสูตรปุ๋ยในแนวคิดใหม่ คือดินดี ต้องใส่ปุ๋ยมาก และใส่เมล็ด
พันธุ์มาก เพื่อให้ได้ผลผลิตมาก ต่างจากแนวคิดเดิม ท่ีดินดี จะใส่ปุ๋ยน้อย โดยใส่เมล็ดพันธ์ุเท่าเดิม  
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บทคัดย่อ 

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตกของละอองสารที่ฉีดพ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร การศึกษาท า
โดยใช้อากาศยานไร้คนขับส าหรับฉดีพ่นฝอยแบบ 8 ใบพัด ติดตั้งหัวฉีดแบบ Flat fan ท าการบินท่ีระดับความสูง 4 m เหนือพ้ืนดนิ 
ในสภาพแปลงว่างเปล่าไม่มีการปลูกพืช ด้วยอัตราฉีดพ่น 12, 24, 36, 48 และ 60 L ha-1 ความเร็วเดินหน้า 15.0, 9.0, 4.5, 4.5, 
และ 3.6 km h-1 ตามล าดับ โดยให้ฉีดพ่นลงบนกระดาษทดสอบละอองที่วางเรียงเป็นระยะห่างกัน 60 cm สูงจากพื้นดิน 35 cm 
จ านวน 6 ต าแหน่ง จากนั้นวิเคราะห์ความครอบคลุม ความหนาแน่นละออง และการกระจายขนาดละอองด้วยวิธีการประมวลผล
ภาพ ผลการทดลองพบว่ามีความครอบคลุมอยู่ระหว่าง 1.13–62.11% ซึ่งแปรผันตรงกับอัตราฉีดพ่น (R2=0.98) และความ
ครอบคลุมที่แต่ละต าแหน่งอาจผันแปรได้มาก โดยค่า CV สูงสุดเท่ากับ 62.07% อาจเป็นผลจากกระแสลม ความหนาแน่นละอองมี
ค่าระหว่าง 9–111 drop cm-2 แต่ไม่สัมพันธ์กับอัตราฉีดพ่น ขนาดละอองส่วนใหญ่ประมาณ 30% อยู่ในช่วง Fine (106–235 

µm) รองลงมาคือ Medium (236–340 µm) เหมือนกันทุกอัตราฉีดพ่น แต่ที่อัตราฉีดพ่นสูงมากพบว่าปริมาตรสารฉีดพ่นอาจ
สะสมอยู่ในละอองช้ันขนาด Ultra coarse (>665 µm) เพียงช้ันเดียวได้ถึง 70% ผลการศึกษาสรุปได้ว่าอากาศยานไร้คนขับ
สามารถให้ความครอบคลุมของปริมาณสารฉีดพ่นท่ีเพียงพอ แต่อาจควบคุมความสม่ าเสมอได้ยาก ผลการศึกษานี้ท าให้ทราบว่าถ้า
ต้องการความครอบคลุมอย่างน้อย 15% และความหนาแน่นละออง 85 drop cm-2 ตามค าแนะน าด้านการอารักขาพืช จะต้องใช้
อัตราฉีดพ่นอย่างน้อย 26 L ha-1 

 

ค าส าคัญ: อากาศยานไร้คนขับ; การพ่นฝอย; ละอองฝอย; กระดาษทดสอบละออง 
 

Abstract 
            The objective of this study was to observe the deposition of spray droplets derived from an unmanned 
aerial vehicle (UAV). An eight-rotor UAV amounted with flat-fan nozzles was used in the experiment. The UAV 
spraying was carried out in a fallow field at the flight height of 4 m above the ground, using the application 
rates of 12, 24, 36, 48 and 60 L ha-1, corresponding to the forward velocities of 15.0, 9.0, 4.5, 4.5, และ 3.6 km h-

1 respectively. Six pieces of water-sensitive paper was used as artificial targets by placing at 60-cm spacing and 
at 35 cm high above the ground. Image processing was used to analyze for coverage, droplet density, and 
droplet size distribution. The results showed that the coverage ranged from 1.13 to 62.11%, linearly varied with 
the application rate (R2=0.98). Considerable inhomogeneity in the coverage at different positions was observed. 
More specifically, the greatest CV could reach 62.07%, probably due to the wind. The droplet density ranged 
from 9 to 111 drop cm-2, and irrelevant to the application rate. Approximately 30% of the droplets were of Fine 
size class (106–235 µm), followed by Medium (236–340 µm), irrespective of spraying volume. At high application 
rate, 70% of volume was found accumulated only in the Ultra coarse (>665 µm) size class. In conclusion, the 
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UAV was capable of providing an adequate spray coverage, but with less uniformity. The present study 
suggested that an application rate of at least 26 L ha-1 should be used to satisfy the minimal coverage of 15% 
with the droplet density of 85 drop cm-2 as recommended in general crop protection. 
 

Keywords: Unmanned aerial vehicle; Spraying; Droplet; Water-sensitive paper 
 

บทน า 
 การเกษตรสมัยใหม่มีการน าอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned aerial vehicle หรือ UAV) เข้ามาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้ง
ในลักษณะเป็นแพลตฟอร์มส าหรับติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดการเจริญเติบโตของพืช การตรวจจับโรคและแมลงศัตรูพืช การท านาย
ปริมาณและคุณภาพผลผลิต การส ารวจเพื่อท าแบบจ าลองพื้นที่ (Sylvester, 2018) การหว่านเมล็ดพันธุ์ (Li et al., 2016) การ
ท างานร่วมกับเครื่องจักรกลเกษตร และการประยุกต์อีกหลากหลายในการเกษตรแม่นย าซึ่งได้มีการส ารวจและรายงานไว้จ านวน
มาก (Mogili and Deepak, 2018; Hassler and Baysal-Gurel, 2019) การใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อฉีดพ่นฝอยสารต่าง ๆ ทั้ง
สารเคมีควบคุมวัชพืช ก าจัดโรคแมลง และปุ๋ยหรือสารกระตุ้นการเจริญเติบโตต่าง  ๆ ก็เป็นการประยุกต์แบบหนึ่งที่ได้รับความ
แพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบเอเชียตะวันออก (Xiongkui et al., 2017) และภูมิภาคใกล้เคียงรวมถึงประเทศไทย 
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยหลายรายได้มีการน าเข้าหรือผลิตอากาศยานไร้คนขับส าหรับฉีดพ่นฝอย ทั้งเพื่อจ าหน่ายให้กับผู้ใช้งาน
หรือเพื่อประกอบธุรกิจในรูปแบบของการให้บริการฉีดพ่นแก่เกษตรกร 

อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายอากาศยานไร้คนขับส าหรับฉีดพ่นฝอยส่วนมากไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพทั้งของตัวอุปกรณ์และในเชิงการปฏิบัติงานฉีดพ่นตามหลักวิชาการที่ชัดเจนเพียงพอแก่ผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการ ทั้งที่
ข้อมูลดังกล่าวมีความจ าเป็นมากเพราะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช โรคแมลง หรือการให้ธาตุอาหารแก่พืช 
คุณภาพของการฉีดพ่นฝอยต้องพิจารณาจากรูปแบบและความสม่ าเสมอของการกระจายของของเหลวที่ตกลงบนพื้นที่ (Spray 
pattern) ความครอบคลุม (Coverage) ความสม่ าเสมอในการตกของละออง (Deposition uniformity) ความหนาแน่นละออง 
(Droplet density) การกระจายขนาดละออง (Droplet size distribution) อัตราการฉีดพ่นต่อพื้นท่ี (Application rate) การจับ
สัมผัสของของเหลวบนส่วนของต้นพืช (Contact) และการล่องลอยของละอองในอากาศ (Drift) ซึ่งควรจะต้องเป็นไปในลักษณะที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากนั้นในด้านสมรรถนะการท างานเชิงพื้นที่ (Field performance) เช่น อัตราการท างานเชิงพื้นท่ี 
(Field capacity) ประสิทธิภาพเชิงพื้นท่ี (Field efficiency) และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน (Power consumption) เป็นต้น มี
ความส าคัญเพราะเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตโดยรวม การศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นเพื่อให้เกษตรกร
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ 

จากข้อมูลพบว่า มีการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับสมรรถนะของอากาศยานไร้คนขับในการฉีดพ่นฝอยในประเด็น
ต่าง ๆ เช่น สรวิศ และคณะ (2562) ได้ศึกษาการสิ้นเปลอืงพลังงานแบตเตอรีแ่ละรปูแบบกระจายของเหลวของอากาศยานไรค้นขบั
แบบ 8 ใบพัด เพื่อประเมินความกว้างและระดับความสูงที่เหมาะสมในการฉีดพ่น ประเด็นหนึ่งที่มีการศึกษากันอย่างกว้างขวางคือ 
ลักษณะการตกของละอองของเหลวภายใต้อิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ เช่น กระแสอากาศใต้ใบพัดของอากาศยาน (Tang et al., 
2017) ความสูงของเพดานบิน (Lou et al., 2018) และความเร็วเดินหน้าของอากาศยาน (Lv et al., 2019) การจับสัมผัสของ
ละอองบนทรงพุ่มของพืชมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของสารเคมี Qin et al. (2016) ได้ทดสอบการตกสัมผัส
ของละอองสารบนทรงพุ่มของต้นข้าว และท านองเดียวกันในอ้อย (Zhang et al., 2020) การศึกษาวิจัยดังกล่าวก่อให้เกิดการ
พัฒนาอุปกรณ์และเทคนิคการทดลองแบบใหม่ตามมา อีกทั้ง Wang et al. (2018) ได้ใช้เทคนิคพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณใน
การจ าลองการตกของละออง ในขณะที่ Wen et al. (2019) ใช้การวิเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์สเปกตรัม Foque et al. (2018) ใช้
เซนเซอร์ตรวจจับความเปียกช้ืน และ Zhang et al., 2018) มีการสร้างแพลตฟอร์มทางห้องปฏิบัติการส าหรับจ าลองการฉีดพ่น
ด้วยอากาศยานไร้คนขับโดยเฉพาะ นอกจากน้ันสภาพแวดล้อม เช่น กระแสลม อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์อากาศ เป็นต้น อาจ
มีผลต่อการตกของละอองสาร โดย Faical et al. (2017) ได้เสนอเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการฉีดพ่นสารด้วยอากาศยานไร้คนขับ
ด้วยการปรับชดเชยตามความเร็วและทิศทางลม 
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ดังนั้นจากข้อมูลและปัญหาที่กล่าวมา งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการตกสัมผัสของละอองสารบน
เป้าหมายเมื่อฉีดพ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับ โดยศึกษาความครอบคลุม ความหนาแน่นละออง และการกระจายขนาดละออง เมื่อ
ใช้อัตราฉีดพ่นแตกต่างกัน เพื่อน าไปวิเคราะห์หาสภาวะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานท่ีสามารถน าไปแนะน าแก่ผู้ใช้งานต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

คุณสมบัติของอากาศยานไร้คนขับท่ีใช้ในการทดลอง 
 การศึกษานี้ใช้อากาศยานไร้คนขับส าหรับฉีดพ่นฝอยแบบ 8 ใบพัด (AGRAS MG-1P, DJI, China) ซึ่งมีเสถียรภาพในการ
บินที่ดี (Figure 1) มีขนาดความจุของเหลว 10 L มีอัตราการฉีดพ่นอยู่ระหว่าง 3–60 L ha-1 ตัวอากาศยานมีน้ าหนักไม่รวม
แบตเตอรี่ 9.8 kg ติดตั้งหัวฉีดพ่นแบบ Flat fan รุ่น XR1101VS ซึ่งมีมุมองศาในการฉีดพ่น 110 จ านวน 4 หัว ตามFigure 1 คือ
ต าแหน่ง Nz1, Nz2, Nz3 และ Nz4 ให้อัตราการไหลต่อหัวสูงสุด 0.45 L min-1 และขนาดละออง 130–250 µm  (DJI, 2018) 
เมื่อพิจารณาลักษณะการจัดวางต าแหน่งหัวฉีดดังกล่าวเทียบกับทิศทางการเคลื่อนที่จะพบว่ามีระยะระหว่างหัวฉีด (Nozzle 
spacing) 1335 mm จ านวน 2 แถวหน้าหลังที่ห่างกัน 540 mm แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นชนิด Lithium-ion Polymer รุ่น MG-12000P 
ความจุ 12000 mAh ความต่างศักย์ 44.4 V น้ าหนัก 4.0 kg การประจุไฟใช้เวลา 40 min เมื่อประจุไฟฟ้าเต็มที่สามารถท าการบิน
ฉีดพ่นได้ประมาณ 10 min ตัวอากาศยานมีเรดาร์ส าหรับตรวจจับสิ่งกีดขวาง และกล้อง FPV camera ส าหรับเฝ้าติดตามการบิน
โดยผู้ควบคุม 
 

 
Figure 1. The spraying UAV used in the experiment. 

 
การทดสอบการฉีดพ่นฝอย 
 การทดสอบการฉีดพ่นฝอยท าโดยใช้อากาศยานไร้คนขับมาบินฉีดพ่นท่ีแปลงทดลองของภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน (ละติจูด 14° 02' 06.3" N ลองจิจูด 99° 57' 42.0" 
E) ซึ่งสภาพแปลงขณะทดลองเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อให้เห็นการตกของละอองฝอยได้ชัดเจน การก าหนดเส้นทางการบินท าโดยระบุ
ต าแหน่งพิกัดของมุมแปลงรูปสี่เหลี่ยมทั้ง 4 มุม ด้วยรีโมตควบคุม ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 0.67 ha จากนั้นเส้นทางการบินจะถูก
สร้างขึ้นโดยซอฟแวร์ควบคุมการบิน MG app. v. 2.0 โดยผู้ควบคุมสามารถก าหนดพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการบินได้ เช่น ระดับ
ความสูงเหนือพื้นดิน ระยะห่างระหว่างแนวการบิน ทิศทางการบิน เป็นต้น 
 การทดสอบการตกของละอองท าโดยใช้กระดาษทดสอบละออง (Water-sensitive paper (WSP); Syngenta, 
Switzerland) ขนาด 2676 mm วางไว้ที่ต าแหน่งต่าง ๆ ในแปลง 6 ต าแหน่ง โดยมีก้านเหล็กและแผ่นรองเป็นตัวจับยึดท าให้
แผ่นกระดาษทดสอบละอองวางอยู่ในแนวราบที่ระดับความสูงเหนือพ้ืนดินประมาณ 35 cm ระยะห่างกัน 60 cm เพื่อจ าลองความ
สูงของพืชไร่ส่วนใหญ่ในช่วงอายุที่มักท าการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบหรือหรือความสูงของวัชพืชที่ต้องการฉีดพ่นก าจัด (Figure 2) จากนั้น
ควบคุมอากาศยานไร้คนขับให้บินตามเส้นทางที่ก าหนดที่ระดับความสูง 4 m เหนือพื้นดิน โดยฉีดพ่นน้ า (แรงตึงผิวจลน์ประมาณ 
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62 mN/m; (Fritz et al., 2012)) ที่อัตรา 12, 24, 36, 48 และ 60 L ha-1 ซึ่งสัมพันธ์กับความเร็วเดินหน้าและอัตราการไหลของ
หัวฉดีดังTable 1 แล้วน ากระดาษทดสอบละอองไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการประมวลผลภาพ 

การทดลองท าในช่วงเวลา 8.30 น. ถึง 11.00 น. สภาพอากาศท้องฟ้าโปร่งและแสงแดดจัด มีการวัดความเร็วและทิศทาง
ลม พร้อมทั้งบันทึกอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศขณะเริ่มต้นและสิ้นสุดการทดลองด้วย  Anemometer (AM-4247SD, 
Lutron, Taiwan) โดยวัดที่ความสูง 2 m เหนือพื้นดิน เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงและเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม
การทดลองนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อลักษณะการตกของละออง 

 
Figure 2. Spray deposits observation (a) Experimental field (b) Placement of the WSPs (c) Rear view, and 

(d) Top view illustrating positions of the UAV and the WSPs. 
 
Table 1. Operating conditions of the UAV in the spraying experiment. 

Application rate 
(L ha-1) 

Forward velocity 
(km h-1) 

Flowrate of a nozzle 
(L min-1) 

Number of nozzle 
operated 

12 15.0 1.50 4 
24 9.0 1.80 4 
36 4.5 1.35 4 
48 4.5 1.79 4 
60 3.6 1.80 4 

 
การวิเคราะห์ภาพ 
 น ากระดาษทดสอบละอองมาสแกนด้วยเครื่องสแกน (DCP1510, Brother, China) ที่ความละเอียด 300 dpi บันทึกไฟล์
เป็นแบบ jpg จากนั้นน ามาภาพท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม ImageJ v. 1.52a (Ferreira and Rasband, 2012) โดยระบุขนาด
จริงเทียบกับจ านวนพิกเซลเพื่อเป็นการก าหนดสเกลให้กับภาพด้วยค าสั่ง Set Scale (12 pixel mm-1) แล้วแปลงภาพเป็นแบบ 
Binary ด้วยค าสั่ง Color Thresholding โดยวิธี Otsu’s method (Otsu, 1979) จากนั้นวิเคราะห์จ านวน ขนาด และพื้นที่สัมผัส
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ของละอองสารฉีดพ่นด้วยค าสั่ง Analyze Particle โดยจ าแนกช้ันขนาดของละอองเป็น 8 ช้ันตามมาตรฐาน ASABE S572.1 
(ASABE, 2009) ดังTable 2 จากนั้น น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ภาพมาค านวณพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของการฉีดพ่นฝอยได้ดังนี้ 
 ความครอบคลุม (Coverage) คิดจากเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่สารฉีดพ่นตกสัมผัส (As) เทียบกับพื้นที่ทั้งหมดของกระดาษ
ทดสอบละออง (A) ดังสมการที่ (1) 

     Coverage =
As

A
×100            (1) 

ความหนาแน่นละออง (Droplet density) ค านวณจากอัตราส่วนระหว่างจ านวนละอองทั้งหมด (Nd) ทุกช้ันขนาด ต่อ
พื้นที่ท้ังหมดของกระดาษทดสอบละออง ดังสมการที่ (2) 
     
Table 2. Droplet size classification based on ASABE S572.1 standard. 

Category Symbol Appx. DV0.5
a Range (µm) 

Extremely Fine EF <60 
Very Fine VF 61 – 105 
Fine F 106 – 235 
Medium M 236 – 340 
Coarse C 341 – 403 
Very Coarse VC 404 – 502 
Extremely Coarse EC 503 – 665 
Ultra Coarse UC >665 

a DV0.5 denotes volume median diameter. 
 

     Droplet density =
Nd

A
            (2) 

เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean diameter, D10) ค านวณจาก 

      D10=
∑ NiDi

n
i=1

∑ Ni
n
i=1

            (3) 

เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยพื้นผิว (Surface mean diameter, D20) ค านวณจาก 

      D20=√
∑ NiDi

2n
i=1

∑ Ni
n
i=1

             (4) 

เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยปริมาตร (Volume mean diameter, D30) ค านวณจาก 

      D30=√
∑ NiDi

3n
i=1

∑ Ni
n
i=1

3
              (5) 

เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย Sauter (Sauter mean diameter, D32) ค านวณจาก 

      D32=
∑ NiDi

3n
i=1 

∑ NiDi
2n

i=1
            (6) 

Number median diameter (DN0.5) คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของละอองที่แบ่งจ านวนละอองที่มีขนาดใหญ่กว่าและ
เล็กกว่าออกเท่า ๆ กัน ได้จากกราฟระหว่างเปอร์เซ็นต์สะสมของจ านวนละอองกับขนาดละออง 
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Volume median diameter (DV0.5) คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของละอองที่แบ่งปริมาตรของละอองที่มีขนาดใหญ่กว่า
และเล็กกว่าออกเท่า ๆ กัน ได้จากกราฟระหว่างเปอร์เซ็นต์สะสมของปริมาตรละอองกับขนาดละออง 
 ความสม่ าเสมอของขนาดละอองประเมินจากพารามิเตอร์ 2 ตัวคือ Median Diameter Ratio (MDR) หาได้จาก 

      MDR =
DV0.5

DN0.5
            (7) 

และ Relative Span (RS) หาได้จาก   

 RS =
DV0.9-DV0.1

DV0.5
            (8) 

โดยที่ค่า MDR ที่เข้าใกล้ 1 มากกว่าแสดงถึงขนาดละอองมีความสม่ าเสมอมากกว่า และค่า RS ที่เข้าใกล้ 0 มากกว่าแสดงถึงขนาด
ละอองมีความสม่ าเสมอมากกว่า 
 

ผลและวิจารณ์ 
การตกของละอองบนกระดาษทดสอบ 
 การวัดอุณหภูมิในแปลงทดลองเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการทดลองได้เท่ากับ 31ºC และ 34ºC และวัดความช้ืนสัมพัทธ์
อากาศได้เท่ากับ 52% และ 47% ตามล าดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่า Delta T (Gordon, 2014) พบว่าขณะเริ่มต้นการทดลอง
สภาพอากาศอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการฉีดพ่น แต่ขณะสิ้นสุดการทดลองสภาพอากาศอยู่ตรงบริเวณขอบของช่วงที่เหมาะสม 
หมายถึงละอองฝอยมีแนวโน้มจะระเหยได้ง่ายขึ้น ความเร็วลมที่วัดได้ระหว่างการทดลองผันแปรอยู่ระหว่าง 0–2.5 m s-1 ทิศทาง
ขวางการเคลื่อนที่ของอากาศยานโดยประมาณ ความเร็วลมดังกล่าวเทียบได้กับความเร็วลมระดับ 2 ตามสเกลของ Beaufort 
Wind Scale ซึ่งเป็นช่วงความเร็วลมที่เหมาะสมต่อการฉีดพ่น (Gordon, 2014) ไม่เกินระดับที่แนะน าในการฉีดพ่นฝอยสารเคมี
ทางการเกษตรคือประมาณ 4.5 m s-1 (Fishel and Ferrell, 2019) และไม่เกินความเร็วลมสูงสุดที่อากาศยานสามารถปฏิบัติงาน
ได้คือ 8 m s-1 (DJI, 2018) 

การทดสอบการตกของละอองสารบนกระดาษทดสอบเมื่ออากาศยานบินฉีดพ่นปรากฏผลดงัตัวอย่างในFigure 3 พบว่าท่ี
ต าแหน่ง L2, M2, และ R2 ซึ่งอยู่ตรงกับแนวการบินไม่ได้รับละอองสารหรือได้รับน้อยมาก ในขณะที่สังเกตพบว่าละอองสาร
ล่องลอยไปตกท่ีต าแหน่ง L1, M1, และ R1 อันเป็นผลมาจากกระแสลม ความครอบคลุมต่ าสุดที่พบคือ 1.13% ที่อัตราฉีดพ่น 12 L 
ha-1 และค่าสูงสุดเท่ากับ 62.11% ที่ 60 L ha-1 และยังพบว่าที่ต าแหน่งทั้ง 3 มีความครอบคลุมของละอองที่ตกสัมผัสไม่เท่ากัน 
(Table 3) ความแตกต่างดังกล่าวเมื่ออธิบายจากค่า CV พบว่าผันแปรอยู่ระหว่าง 29.34–62.07% ความหนาแน่นละอองต่ าสุด
เท่ากับ 9 drop cm-2 ที่อัตราฉีดพ่น 12 L ha-1 และค่าสูงสุดเท่ากับ 111 drop cm-2 ที่อัตราฉีดพ่น 36 และ 48 L ha-1 การที่อัตรา
ฉีดพ่น 60 L ha-1 กลับให้ความหนาแน่นละอองต่ าลงคาดว่าเป็นเพราะละอองได้ตกสัมผัสลงบน WSP ทีต่ าแหน่งเดียวกันหรือเชื่อม
ติดกัน ท าให้เมื่อประมวลผลภาพจึงปรากฏเป็นจุดเดียวกัน ประเด็นดังกล่าวได้มีรายงานไว้ในการศึกษาก่อนหน้า  Fox et al. 
(2003) พบว่าการนับจ านวนละอองหรือประเมินความหนาแน่นละอองด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพ WSP จะมีความคลาดเคลื่อนเมื่อค่า
ความครอบคลุมสูงกว่า 40% หรือแม้แต่ที่ค่าความครอบคลุมอยู่ระหว่าง 20–40% วิธีวิเคราะห์ภาพก็มีแนวโน้มให้ค่าความ
หนาแน่นละอองต่ ากว่าความเป็นจริง สอดคล้องกับ Cunta et al. (2012) ซึ่งพบว่าวิธีวิเคราะห์ภาพนั้นโดยปกติมีความถูกต้อง
เช่ือถือได้ ยกเว้นในการประเมินความหนาแน่นละอองที่ค่าความครอบคลุมสูงกว่า 17% ค่าที่ได้จะมีความคลาดเคลื่อน ท านอง
เดียวกัน Mangado et al. (2013) ระบุว่าความครอบคลุมที่เหมาะสมในการฉีดพ่นสารเคมีคือ 20–50% ส่วนอัตราที่ต่ ากว่านี้ถือว่า
ไม่เพียงพอ และอัตราที่สูงกว่านี้ถือว่ามากเกินจ าเป็น นอกจากน้ันเทคนิครายละเอียดในการประมวลผลภาพก็อาจส่งผลต่อผลลัพธ์
ที่ได้ Xu et al. (2016) พบว่าการแปลงภาพเป็นแบบ Binary ด้วยวิธี Otsu’s thresholding method ค่อนข้างอ่อนไหวต่อ
ปริมาณละอองฝอยและความช้ืนของกระดาษทดสอบละออง 
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Figure 3. Samples of WSPs stained by spray droplets deposited on position R1 of each treatment. 

 
Table 3. Coverage and droplet density at different application rates. 

Application rate 
(L ha-1) 

Coverage (%) Droplet density (drop cm-2) 
Mean SD CV (%) Mean SD CV (%) 

12 1.56 0.46 29.34 11 2.65 24.05 
24 9.53 2.85 29.91 85 17.62 20.73 
36 28.11 17.45 62.07 89 18.77 21.1 
48 38.50 15.39 39.61 80 28.29 35.37 
60 47.00 17.56 37.35 64 41.19 64.36 
 
ความครอบคลุมคิดจากเปอร์เซ็นต์พื้นที่ที่ได้รับละอองแปรผันตรงกับอัตราการฉีดพ่น (Figure 4) แต่ความหนาแน่น

ละอองไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราฉีดพ่น Deveau (2020) แนะน าว่าส าหรับการฉีดพ่นสารเคมีทางเกษตรโดยทั่วไป ปริมาณสาร
ควรจะครอบคลุมพื้นที่อย่างน้อย 15% และมีความหนาแน่นละอองขนาด F และ M ประมาณ 85 drop cm-2 ซึ่งถ้าพิจารณาจาก
สมการถดถอยในกราฟFigure 4 การฉีดพ่นจะครอบคลุม 15% เมื่อใช้อัตราฉีดพ่น 26 L ha-1 ส่วนความหนาแน่นละอองโดยรวม
ทุกอัตราฉีดพ่นอยู่ในระดับที่เพียงพอ ยกเว้นที่อัตรา 12 L ha-1 มีความหนาแน่นละอองต่ าเกินไป Alves et al. (2019) ศึกษาการ
ฉีดพ่นสารเคมีด้วยอากาศยาน (Embraer EMB 202A) ติดตั้งหัวฉีดแบบกรวยกลวงในการควบคุมโรคราสนิมอ้อย (Puccinia 
kuehnii) พบว่าอัตราฉีดพ่นท่ีมีประสิทธิภาพที่สุดคือ 30 L ha-1 
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Figure 4. Relationship between application rate and coverage. 

 
การวิเคราะห์การกระจายขนาดละออง 
 พารามิเตอร์ที่อธิบายลักษณะการกระจายของขนาดละอองได้แก่ D10, D20, D30, D32, DN0.5, DV0.5, MDR, และ RS ผลการ
วิเคราะห์การกระจายขนาดละอองที่อัตราฉีดพ่นต่าง ๆ แสดงดังFigure 5 พบว่าส าหรับอัตราฉีดพ่นทุกกรณีมีสัดส่วนจ านวนละออง
ในช้ันขนาด F มากที่สุด คือประมาณ 30% สอดคล้องกับข้อมูลจ าเพาะของหัวฉีดรุ่น XR1101VS ที่จัดอยู่ในช้ันขนาดละอองขนาด 
F รองลงมาคือช้ันขนาด M และจ านวนละอองจะลดลงตามล าดับเมื่อช้ันขนาดละอองใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตามที่อัตราฉีดพ่นสูง ได้แก่ 
48 และ 60 L ha-1 พบว่ากลับมีจ านวนละอองขนาด UC เพิ่มขึ้น ประเด็นดังกล่าวยังไม่อาจสรุปได้ว่าหัวฉีดให้การกระจายขนาด
ละอองเช่นนั้นจริง หรือเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของละอองเมื่อล่องลอยในอากาศ หรือเป็นผลจากการที่ละอองขนาดเล็กตก
สัมผัสลงบนกระดาษทดสอบในต าแหน่งติดกันท าให้ภาพที่ได้ปรากฏเสมือนละอองขนาดใหญ่ การทดสอบขนาดละอองที่แม่นย า
ต้องใช้วิธีการทางเลเซอร์ เช่น Laser diffraction, Laser imaging, หรือ Phase Doppler particle analysis (ASABE, 2009) ซึ่ง
ต้องท าการศึกษาต่อไป 

 
Figure 5. Droplet size distribution. 

 การหาค่า DN0.5 และ DV0.5 ได้จากกราฟเปอร์เซ็นต์จ านวนละอองและปริมาตรละอองสะสมกับขนาดละออง (Figure 6) 
ในภาพรวมพบว่าขนาดละอองมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับเปอร์เซ็นต์ละอองสะสม (R2 > 0.90) โดยไม่ขึ้นอยู่กับอัตราฉีดพ่น แต่
ความสัมพันธ์กับปริมาตรสะสมจะลดลงเมื่ออัตราฉีดพ่นสูงขึ้น สังเกตได้จากค่า R2 ของเส้นถดถอยที่ลดลงตามล าดับ ลักษณะของ
กราฟแสดงให้เห็นว่าท่ีอัตราฉีดพ่นสูง ปริมาตรสารฉีดพ่นส่วนมากจะรวมอยู่ในละอองขนาดใหญ่ในช้ันขนาด EC และ UC แม้ว่าจะ
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มีจ านวนละอองน้อยกว่าก็ตาม ตัวอย่างเช่น ที่อัตราฉีดพ่นสูงสุดคือ 60 L ha-1 พบว่าปริมาตรของสารที่ประกอบขึ้นเป็นละออง
ขนาดตั้งแต่ EF จนถึง EC นั้น รวมกันคิดเป็นเพียง 29.29% เท่านั้น ส่วนท่ีเหลืออีก 70.71% อยู่ในละอองขนาด UC ดังกล่าวนี้อาจ
เป็นผลมาจากเหตุผลเดียวกับที่กล่าวข้างต้นคือ อัตราฉีดพ่นที่สูงเกินไปท าให้ละอองขนาดเล็กตกสัมผัสลงบนกระดาษทดสอบใน
ต าแหน่งติดกันท าให้ภาพที่ได้ปรากฏเสมือนละอองขนาดใหญ่  ซึ่งในการศึกษานี้ไม่ได้ต้องการมุ่งเน้นทดสอบการกระจายขนาด
ละอองของหัวฉีด แต่ต้องการสังเกตการณ์ได้ตกสัมผัสของละอองบนพ้ืนท่ีเป้าหมายเป็นส าคัญ เพราะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของสารฉีดพ่น ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้จึงช่วยให้เข้าใจลักษณะการได้รับสัมผัสละอองของบริเวณที่ต้องการฉีดพ่น  
ในกรณีที่ต้องการหาขนาดละอองที่แท้จริง Syngenta (2002) ได้ให้ค่า Spread factor ไว้ส าหรับละอองที่ปรากฏบนกระดาษ
ทดสอบขนาดต่าง ๆ คือ 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1 และ 2.1 ส าหรับละอองที่ปรากฏบนกระดาษทดสอบขนาด 100, 200, 300, 400, 
500 และ 600 µm ตามล าดับ 
 Syngenta (2002) ยังได้แนะน าความหนาแน่นละออง (ช้ันขนาด M และ C) ที่เหมาะสมส าหรับสารเคมีแต่ละชนิด คือ 
20–30 drop cm-2 ส าหรับสารก าจัดแมลงและสารควบคุมวัชพืช (Pre-emergence) 30–40 drop cm-2 ส าหรับสารก าจัดวัชพืช
แบบสัมผัส (Contact herbicide, post-emergence) และ 50–70 drop cm-2 ส าหรับสารก าจัดโรค ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการ
ทดลองนี้พบว่าการฉีดพ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับภายใต้เงื่อนไขของการศึกษาน้ีสามารถให้ความหนาแน่นละอองที่เพียงพอ 
 Table 4 สรุปค่า D10, D20, D30, D32, DN0.5, DV0.5, MDR, และ RS พบว่า D32 มีขนาดใหญ่ที่สุด รองลงมาคือ DV0.5, D30, 
D20, D10, และ DN0.5 ตามล าดับ สอดคล้องกับ Nuyttens et al. (2007) ยกเว้น DV0.5 ที่รายงานว่ามีขนาดใหญ่กว่า D32 ซึ่งตรงข้าม
กับผลการศึกษานี้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการศึกษานี้ไม่ได้ปรับแก้ขนาดละอองด้วย spread factor ให้เป็นขนาดละอองที่แท้จริงท่ี
ออกจากหัวฉีด แต่เป็นการใช้ขนาดละอองที่ตกสัมผัสบนกระดาษทดสอบจึงท าให้ผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกัน นอกจากนั้นสังเกตได้ว่า 
DV0.5 และ D32 เพิ่มขึ้นตามอัตราฉีดพ่นอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ดังFigure 7 
 ความสม่ าเสมอของขนาดละอองพิจาณาได้จาก MDR กับ RS จากFigure 8 พบว่า ส าหรับการทดลองนี้ MDR ไม่สัมพันธ์
กับอัตราฉีดพ่น แต่ RS แปรผกผันเป็นเส้นตรง (p<0.05) กับอัตราฉีดพ่น แสดงถึงขนาดละอองมีความสม่ าเสมอมากขึ้นเมื่ออัตรา
ฉีดพ่นสูงข้ึน ค่า RS ที่ได้อยู่ในช่วง 0.86–1.05 ใกล้เคียงกับ Nuyttens et al. (2007) ที่ได้ค่า RS อยู่ระหว่าง 0.7–1.3 
 
Table 4. Descriptors of particle size distribution. 

Application rate 
(L ha-1) 

Droplet size (µm)  Uniformity 
D10 D20 D30 D32 DN0.5 DV0.5 MDR RS 

12 313 351 384 460 286 422  1.47 1.05 
24 315 355 390 470 288 457  1.59 1.04 
36 345 398 440 537 308 450  1.46 1.03 
48 336 391 435 539 301 488  1.62 0.91 
60 325 383 429 538 292 491  1.68 0.86 
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Figure 6. Droplet size with cumulative percentage of droplet number and volume.  
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Figure 7. Comparison of droplet size descriptors. 

 
Figure 8. Uniformity of droplet size. 

 
สรุป 

การวิจัยนี้ได้ศึกษาการตกของละอองสารที่ฉีดพ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับ โดยใช้กระดาษทดสอบละอองร่วมกับเทคนิค
การวิเคราะห์ภาพ ผลการทดลองพบว่าการฉีดพ่นมีความครอบคลุมอยู่ระหว่าง 1.13–62.11% ซึ่งแปรผันตรงกับอัตราฉีดพ่น 
(R2=0.98) และความครอบคลุมที่แต่ละต าแหน่งอาจผันแปรได้มาก โดยค่า CV สูงสุดเท่ากับ 62.07% อาจเป็นผลจากกระแสลม 
ความหนาแน่นละอองมีค่าระหว่าง 9–111 drop cm-2 แต่ไม่สัมพันธ์กับอัตราฉีดพ่น ขนาดละอองส่วนใหญ่ประมาณ 30% อยู่
ในช่วง Fine (106–235 µm) รองลงมาคือ Medium (236–340 µm) เหมือนกันทุกอัตราฉีดพ่น แต่ที่อัตราฉีดพ่นสูงมากพบว่า
ปริมาตรสารฉีดพ่นอาจสะสมอยู่ในละอองช้ันขนาด Ultra coarse (>665 µm) เพียงช้ันเดียวได้ถึง 70% ผลการศึกษาสรุปได้ว่า
อากาศยานไร้คนขับสามารถให้ความครอบคลุมของปริมาณสารฉีดพ่นที่เพียงพอ แต่อาจควบคุมความสม่ าเสมอได้ยาก จาก
การศึกษานี้ท าให้ทราบว่าถ้าต้องการฉีดพ่นสารทางการเกษตรด้วยอากาศยานไร้คนขับภายใต้สภาวะแวดล้อมและเง่ือนไขการ
ท างานแบบเดียวกันกับในการทดลองนี้ให้ได้ความครอบคลุมอย่างน้อย 15% และความหนาแน่นละออง 85 drop cm-2 ตาม
ค าแนะน าด้านการอารักขาพืช จะต้องใช้อัตราฉีดพ่นอย่างน้อย 26 L ha-1 
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บทคัดย่อ 

         งานวิจัยนี้มีแนวคิดในการเปรียบเทียบแหล่งแสงแบบสเปกตรัมเฉพาะส าหรับกระบวนการสังเคราะห์แสง (Grow light) และ
แหล่งแสงแบบสเปกตรัมเต็ม (LED สีแดง-สีน้ าเงิน+ LED สีขาว) ต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยการวัดค่า Photosynthetic 
photon flux density (PPFD) จากแหล่งแสง 2 ชนิด ได้ค่า  PPFD เป็น 161.7 μmolm-2s-1 และ 102.2 μmolm-2s-1 
ตามล าดับ จากการทดลองปลูกผักกาดคอสและต้นดาวเรืองด้วยระบบน้ าขึ้น/น้ าลงใน Plant factory พบว่าความสูงของพืชในวันท่ี 
49 ของการปลูกภายใต้แสง grow light และ LED สีแดง-สีน้ าเงิน+ LED สีขาว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
แต่พืชที่ปลูกภายใต้แสง Grow light มีการเจริญเติบโตในด้านของการพัฒนาทรงพุ่มและขนาดใบดีกว่าพืชที่ปลูกภายใต้แสง LED สี
แดง-สีน้ าเงิน+ LED สีขาว 

ค าส าคัญ: LED; แสงปลูกพืช; สเปกตรัม; PPFD 
 

Abstract 
         This research aims to compare between light sources with specific spectrum (Grow light) and full 
spectrum (Red-blue LED+white LED) on plant growth. The result shows that photosynthetic photon flux density 
(PPFD) values of the two light sources were 161.7 μmolm-2s-1 and 102.2 μmolm-2s-1, respectively. Planting 
of cos lettuces and marigold flower plants using flood and drain system in plant factory presents that there 
was no statistically significant difference between plant heights of the plants grown for 49 days under grow light 
and red-blue LED+white LED (P>0.05). However, the grow light could better induce growing of the plants in 
terms of canopy and leaf sizes than the red-blue LED+white LED. 

Keywords: LED; Grow light; Spectrum; PPFD 
 

บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการท าการเกษตรไม่แต่ในพื้นที่ของประเทศไทย แต่มีผลกระทบต่อ
การเกษตรทั่วโลก ผลกระทบดังกล่าวท าให้เกิดการค้นคิดแนวทางและนวัตกรรมในการปลูกพืชต่าง ๆ โดยแนวทางใหม่ในการปลูก
พืชที่ก าลังได้รับความนิยม คือ การปลูกพืชในระบบ Plant factory ซึ่ง Professor Dr.Toyoki Kozai แห่งมหาวิทยาลัย Chiba 
ประเทศญี่ปุ่น (Kozai, 2013) ได้ให้แนวทางในการปลูกพืชในระบบ Plant factory ไว้ 6 แนวทาง ได้แก่ 1) เป็นการปลูกพืชใน
ระบบปิดหรือในโครงสร้างที่เป็นฉนวน สามารถป้องกันการถ่ายเทอุณหภูมิและการแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างโครงสร้างอาคารและ
อากาศภายนอกได้ 2) การปลูกพืชจะต้องเป็นการปลูกพืชเป็นช้ันขึ้นไปตามความสูง โดยมีแสงไฟเป็นแหล่งพลังงานเพื่อการ
สังเคราะห์แสงของพืช 3) สภาพอากาศภายในโครงสร้างอาคารควรจะควบคุมได้โดยใช้ระบบปรับอากาศ รวมทั้งมีระบบท าให้เกิด
การไหลเวียนอากาศภายในได้ 4) มีความสามารถในการปรับสภาพบรรยากาศ เช่น สามารถเติม CO2 เพื่อเพ่ิมอัตราการสังเคราะห์
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แสงของพืชได้ 5) มีระบบการให้ธาตุอาหารด้วยสารละลาย และ 6) มีความสามารถปรับสภาพแวดล้อมได้ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น 
ก๊าซ แสง และปัจจัยอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งสามารถควบคุมการปนเปื้อนอันเนื่องมาจากการเข้า-ออกโดย
ผ่านการพ่นไอน้ าร้อน หรือผ่านการเป่าอากาศให้แก่บุคลากรที่จะเข้าไปท างานใน Plant factory นัน้ จะเห็นได้ว่าในแนวทางทั้ง 6 
แนวทางนี้ มีปัจจัยเดียวท่ีเป็นข้อจ ากัดการเจริญเติบโตของพืชใน Plant factory คือ ปัจจัยเรื่องแสง  

LED (Light-emitting diodes) เป็นรูปแบบแสงทางการเกษตรที่มีข้อดีหลายประการ ใช้พลังงานน้อยในการผลิตแสง
และไม่เปลี่ยนเป็นความร้อนมาก ข้อดีของ LED ที่ส าคัญต่อการปลูกพืชอย่างยิ่ง คือ การสามารถเลือกใช้ LED ที่ความยาวคลื่น
เฉพาะเพื่อให้พืชตอบสนองต่อการสังเคราะห์แสงได้ด ี(Massa et al., 2008) การใช้แสง LED สีแดงเพื่อเพิ่มกระบวนการสังเคราะห์
แสงของพืชได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย โดยเริ่มต้นจากงานวิจัยของ Sager and McFarlane (1997) ที่แสดงเส้นโค้ง 
McCree ซึ่งบ่งช้ีว่าความยาวคลื่นสีแดง ซึ่งอยู่ในช่วง 600-700 nm เป็นช่วงคลื่นที่สารให้สีของพืชดูดกลืนแสงได้ดี ดังนั้น LED 
ส าหรับการปลูกพืชในช่วงแรกจึงเป็นสีแดงโดยใช้การเปล่งแสงที่ 660 nm ซึ่งใกล้เคียงกับค่าสูงสุดในการดูดกลืนแสงของ
คลอโรฟิลล์ อีกความยาวคลื่นหนึ่งที่มีการวิจัยกันก่อนหน้าน้ี ได้แก่ ความยาวคลื่นสีน้ าเงิน ซึ่งอยู่ในช่วง 400-500 nm แสงสีน้ าเงิน
มีบทบาทส าคัญเป็นแสงที่มีผลต่อการควบคุมการพัฒนาโครงสร้างของพืช (Photomorphogenesis) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์กับน้ า ในการเจริญเติบโต การแลกเปลี่ ยน CO2 การยืดขยายของล าต้น การ เบนตามแสงของพืช  
(Massa et al., 2008) งานวิจัยของ Hoenecke et al. (1992) แสดงผลว่าจากการเพาะเมล็ดข้าวสาลี หากใช้แสงสีแดงที่มีค่า 
Photosysthetic Photon Flux (PPF) 500 μmol·m-2·s-1 เพียงอย่างเดียว ต้นข้าวสาลีไม่เกิดการสร้างคลอโรฟิลล ์แต่เมื่อให้แสงสี
น้ าเงินเพียงแค่ 30 μmolm-2s-1 หรือลดแสงสีแดงลงเหลือเพียง 100 μmolm-2s-1 การสังเคราะห์คลอโรฟิลล์จะเกิดขึ้นได้ 

ในการปลูกผักกาดหอม ผักกาดขาว และผักโขม Yorio et al. (2001) ได้ทดลองใช้แสง LED สีแดงร่วมกับแสงสีน้ าเงิน 
และเปรียบเทียบกับแสงฟลูออเรสเซนท์สีขาวท่ี PPF เดียวกัน พบว่าผักกาดขาวและผักโขมเจริญเติบโตภายใต้แสงฟลูออเรสเซนทส์ี
ขาวได้ดีกว่าพืชที่ได้รับแสง LED ขณะที่ผักกาดหอมเจริญเติบโตได้เทียบเท่ากันภายใต้แหล่งแสงสองชนิดที่ทดลอง  

ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีเป้าหมายเพื่อทดลองใช้แหล่งแสงที่แตกต่างกันในการปลูกพืช เพื่อเปรียบเทียบแหล่งแสงที่มี
ลักษณะสเปกตรัมและค่าความหนาแน่นของโฟตอนที่พืชสามารถใช้ในการสังเคราะห์แสงที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของพืช 
โดยมี Grow light ซึ่งเป็นแสง LED ที่มีจ าหน่ายเพื่อการปลูกพืช มีความยาวคลื่นจ าเพาะในช่วงการสังเคราะห์แสงของพืช ที่เป็น
แหล่งแสงทดลองตั้งต้น และมีการทดลองศึกษาอิทธิพลของแหล่งแสงผสม LED สีแดง-สีน้ าเงิน กับ LED สีขาว ซึ่งจ าลองความยาว
คลื่นที่เต็มสเปกตรัมคล้ายแสงจากดวงอาทิตย์ ต่อการเจริญเติบโตของพืชด้วย โดยมีการทดลองปลูกทั้งพืชใบและพืชดอก ได้แก่ 
ผักกาดคอส และต้นดาวเรือง ผลที่ได้จากการทดลองจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนการศึกษาอิทธิพลของแสงต่อการ
เจริญเติบโตของพืชในเชิงลึกต่อไป 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
พืชที่ใช้ในการทดลอง 

พืชทดลองในงานวิจัยนี้มี 2 ชนิด เป็นผักกาดหอม 1 ชนิด คือ ผักกาดคอส (Lactuca sativa L. var. longifolia) และ
เป็นพืชดอก 1 ชนิด คือ ต้นดาวเรือง (Tagetes erecta L.) ก่อนการทดลอง ท าการเพาะเมล็ดในถ้วยปลูกผักไฮโดรโปนิกจากถาด
หลุมขนาด 80 หลุม เตรียม 2 ถาดส าหรับพืชทดลองแต่ละชนิด ประมาณ 3-5 วัน เมล็ดจะเริ่มงอกใบเลี้ยงออกมา การย้ายต้นกล้า
ไปยังกระบะปลูก ท าเมื่อต้นกล้ามีอายุ 14 วัน  

 
กระบะปลูกและระบบปลูกแบบน้ าขึ้น/น้ าลง (Flood and drain) 

กระบะที่ใช้ในการปลูกต้นไม้เป็นรางรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีความกว้าง ความยาว และความสูงดังแสดงใน Figure 1 โดยมี
ความยาวของกะบะปลูก 2 m กระบะปลูกมีปริมาตรในการใส่วัสดุปลูกที่เป็นเม็ดดินเผาและหินภูเขาไฟเพื่อให้เป็นที่ยึดของราก 
0.135 m3 Figure 2 แสดงภาพกระบะปลูกท่ีลงต้นผักกาดคอสและต้นดาวเรืองแล้ว 

ระบบปลูกด้วยการให้น้ าแบบน้ าขึ้น/น้ าลงมีการตั้งระยะเวลาในการให้น้ าขึ้น (Flood) 20 min และระยะเวลาในการให้
น้ าลง (Drain) 3 min โดยระดับน้ าที่ให้มีความสูงไม่เกิน 15 cm ของกระบะโดยวัดจากพื้นรางปลูก เพื่อให้รากพืชสามารถหายใจ
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รับออกซิเจนได้และป้องกันการเกิดรากเน่า สารละลายธาตุอาหารที่ให้แก่พืชมีค่าน าไฟฟ้า (EC) 1,720 μs/cm (TDS&EC meter, 
YenvQee, China) และมีค่าความเป็นกรด-ด่างเป็น 6 (pH-107, Lohand Biological, China) ตลอดการทดลอง 

 

 
Figure 1. Drawings of the experimental growing container. 

 

 
Figure 2. Cos lettuce and marigold seedlings transplanted in the media mix contained  

in the experimental growing container. 
 
การทดลองศึกษาอิทธิพลของแหล่งแสงต่อการปลูกพืช 

การทดลองท าในระบบ Plant factory โดยท าข้ึนในห้องมืดปิดทึบขนาดกว้าง 6 m ยาว 6.5 m และสูง 3 m ติดตั้งระบบ
ปรับอากาศโดยตั้งอุณหภูมิไว้ท่ี 25˚C ที่ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การปลูกเป็นแบบระบบน้ าขึ้น/น้ าลง โดยมีหน่วยทดลองเป็นผักกาดคอส และต้นดาวเรือง ท าการ
ทดลอง 5 ซ้ า 

มีการศึกษาแหล่งแสงท่ีให้แก่พืช โดยแบ่งรูปแบบของแหล่งแสงออกเป็น 2 สิ่งทดลอง ได้แก ่
สิ่งทดลองที่ 1 Grow light: ไฟ Grow light (40 W/แผ่น, Seametal Technology Co., Ltd., China) เป็นแผ่นก าเนิด

แสงที่ใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมการปลูกพืชในระบบปิด มีลักษณะของแหล่งก าเนิดแสงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดด้าน 0.30  m 
จ านวน 3 แผ่น วางในสัดส่วนระยะห่างเท่า ๆ กันตลอดความยาวราง 2 เมตร และ 

สิ่งทดลองที่ 2 Red-blue LED+white LED: ไฟ LED ส าหรับปลูกพืช (10 W/เส้น, OEM Lighting Sales, Inc, NY) ซึ่ง
เป็นการผสมระหว่างเส้น LED สีแดง-สีน้ าเงินที่มีสัดส่วนเม็ดสีแดงต่อเม็ดสีน้ าเงินเท่ากับ 4:1 จ านวน 2 แถวสลับกับไฟ LED สีขาว 
(19 W/เส้น, Sumsung, Thailand) จ านวน 3 แถว 

การให้แสงแก่พืชจะให้เป็นเวลา 10 ช่ัวโมง/วัน โดยเริ่มจากเวลา 9.00 น. ถึง 19.00 น.  
ก่อนการทดลอง ได้มีการวัดค่าสเปกตรัมของแสงและค่าความหนาแน่นของโฟตอนที่พืชสามารถใช้ในการสังเคราะห์แสง

ได้ (Photosynthetic photon flux density, PPFD) โดยเครื่องวัด PPFD (PG200N, United Power Research Technology 
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Corporation, Taiwan) ในการวัด ตั้งระยะห่างระหว่างหลอดและต้นไม้ห่างกัน 0.25 m โดยในการวัดทุกครั้งจะยึดระยะห่างตาม
นี้เสมอเพื่อให้ต้นไม้ได้รับแสงในปริมาณที่เท่ากันตลอดการทดลอง 

ในการวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้ ท าการบันทึกความสูงของพืชที่อยู่ในลักษณะตามธรรมชาติ โดยเริ่มจากระยะพื้นของ
วัสดุปลูกตั้งฉากข้ึนไปยังส่วนท่ีสูงที่สุดของพืช ท าการบันทึกความสูงทุก ๆ 7 วัน โดยเริ่มนับวันที่ 0 จากวันที่เริ่มน าต้นกล้าลงปลูก
ในกระบะปลูก ผลการทดลองรายงานเป็นค่าเฉลี่ยร่วมกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 5 ซ้ า มีการทดสอบสมมุติฐาน
ของค่าเฉลี่ยความสูงของพืชจาก 2 สิ่งทดลองในวันท่ี 49 ของการปลูกโดยวิธีการวิเคราะห์แบบทีเทสส าหรับตัวอย่างที่เป็นอิสระกัน
ที่ความเช่ือมั่นทางสถิติ 95% 
 

ผลและวิจารณ์ 
สเปกตรัมของแสงและค่า PPFD ของแหล่งแสง 

จากการวัดค่าสเปกตรัม (Figure 3) และค่า PPFD (Table 1) ของสิ่งทดลองแสงทั้ง 2 รูปแบบ พบว่า Grow light ให้
สเปกตรัมที่ตรงกับการดูดกลืนของคลอโรฟิลล์บีทั้งในย่านแสงสีน้ าเงินและย่านแสงสีแดง คือ ความยาวคลื่น 460 nm และ 647 
nm โดยไม่ปรากฏความยาวคลื่นช่วงอื่น มีค่า PPFD เท่ากับ 161.7 μmolm-2s-1 ขณะที่แสงที่ประกอบด้วยการผสมเมด็สี LED สี
แดง-สีน้ าเงินผสมกับ LED สีขาว พบว่าองค์ประกอบรวมของแสงมีลักษณะเป็นสเปกตรัมเต็ม (Full spectrum) ซึ่งยังคงมี
สเปกตรัมที่จ าเป็นต่อการดูดกลืนของคลอโรฟิลล์บี และยังมีสเปกตรัมที่เป็นแสงสีเขียวและเหลืองอันเนื่องมาจากการส่องสว่างของ 
LED สีขาวด้วย โดยมีค่า PPFD เท่ากับ 102.2 μmolm-2s-1 จากการวิเคราะห์สเปกตรัมและค่า PPFD ของแหล่งแสงทั้ง 2 สิ่ง
ทดลองนี้ ผลการเจริญเติบโตของพืชทดลองที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีแสดงอยู่ในหัวข้อถัดไป  

 

(a)      (b)  

Figure 3. Spectrum and PPFD of different light sources: (a) Grow light and (b) Red-blue LED+white LED. 
 
Table 1. PPFD values of the light treatments. 

Treatment PPFD (μmolm-2s-1) 
Grow light 161.7 

Red-blue LED+white LED 102.2 
 
การเจริญเติบโตของต้นไม้ภายใต้แหล่งแสงท่ีแตกต่างกัน 

Figure 4 และ Figure 5 แสดงการเจริญเติบโตของผักกาดคอสและต้นดาวเรืองโดยวัดเป็นความสูงทุก ๆ 7 วัน เป็นเวลา
ทั้งสิ้น 49 วัน จากความสูงของผักกาดคอสใน Figure 4 พบว่าในช่วงวันท่ี 28 ถึง 42 ของการปลูก ผักกาดคอสที่ได้รับแสงผสมของ 
LED สีแดง-สีน้ าเงิน และ LED สีขาว มีความสูงมากกว่าผักกาดคอสที่ได้รับแสง Grow light อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ความสูง
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ของผักกาดคอสที่มากกว่าอาจแสงถึงความพยายามยืดล าต้นเพื่อรับแสงที่จ าเป็นต่อการสังเคราะห์แสง เมื่อแสงผสมของ  LED สี
แดง-สีน้ าเงิน และ LED สีขาวมีค่า PPFD ที่ต่ ากว่า ท าให้ล าต้นของผักกาดคอสต้องยืดออกเพื่อให้รับแสงได้มากขึ้น โดยผลการ
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสูงของผักกาดคอสในวันที่ 49 พบว่าความสูงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P>0.05) อย่างไรก็ตาม จากลักษณะของล าต้นและใบของผักกาดคอสที่แสดงอยู่ใน Figure 6 ผักกาดคอสมีการพัฒนาทรงพุ่มและ
ขนาดใบได้ดีกว่าเมื่อได้รับแสง Grow light ซึ่งเป็นการยืนยันว่าการให้ความยาวคลื่นจ าเพาะที่เหมาะสมต่อกระบวนการสังเคราะห์
แสงของพืชส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืชมากกว่า  

ในท านองเดียวกัน ต้นดาวเรืองที่ได้รับแสง Grow light แสดงค่าเฉลี่ยของความสูงมากกว่าต้นดาวเรืองที่ได้รับแสงผสม
ของ LED สีแดง-สีน้ าเงิน และ LED สีขาว แต่จากกราฟ การทับซ้อนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสูงของต้นดาวเรืองที่
ได้รับแหล่งแสง 2 สิ่งทดลองแสดงว่าความสูงของต้นดาวเรืองทั้งสองสิ่งทดลองไมไ่ด้แตกต่างกันอย่างชัดเจน และในวันท่ี 49 ผลการ
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสูงของต้นดาวเรืองก็แสดงว่าต้นดาวเรืองทั้งสองสิ่งทดลองมีความสูงไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองจาก Figure 7 เห็นได้ชัดเจนว่าต้นดาวเรืองที่ได้รับ
แสง Grow light มีลักษณะของล าต้นและดอกที่แข็งแรงสมบูรณ์กว่าต้นดาวเรืองที่ได้รับแสงผสมของ LED สีแดง-สีน้ าเงิน และ 
LED สีขาวเช่นกัน 

 

  

Figure 4. Height of cos lettuces grown under different light sources. 
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Figure 5. Height of marigold flower plants grown under different light sources. 
 

(a)      (b)  
Figure 6. Cos lettuces grown under different light sources: (a) Grow light and (b) Red-blue LED+white LED. 
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(a)      (b)  

Figure 7. Marigold flower plants grown under different light sources: (a) Grow light and  
(b) Red-blue LED+white LED. 

 
สรุป 

แม้แหล่งแสงผสมของ LED สีแดง-สีน้ าเงิน และ LED สีขาวให้ช่วงสเปกตรัมที่พืชต้องการเพื่อการสังเคราะห์แสงด้วย แต่
พลังงานในรูปแบบที่เป็นความหนาแน่นของโฟตอนที่พืชสามารถใช้ในการสังเคราะห์แสงได้ หรือ PPFD ก็มีความส าคัญต่อการ
เจริญเติบโตของพืชอย่างมาก ดังนั้น ผักกาดคอสและต้นดาวเรืองที่ปลูกภายใต้แหล่งแสงที่มีสเปกตรัมเฉพาะส าหรับกระบวนการ
สังเคราะห์แสงและ PPFD ที่เพียงพอจึงมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นที่ปลูกภายใต้แหล่งแสงแบบสเปกตรัมเต็มและมี PPFD ต่ าเมื่อ
พิจารณาในด้านของการพัฒนาทรงพุ่มและขนาดใบ 

ทั้งนี้ งานวิจัยต่อไปจะมีการพัฒนาแหล่งแสงให้มี PPFD ที่มากข้ึนและมีการศึกษาคุณภาพของแสงร่วมด้วย 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติการเป็นเช้ือเพลิงและกระบวนการอัดเม็ดเชื้อเพลิงจากซังข้าวโพดที่ผ่านการสกัด
สารเฟอร์ฟูรอลมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเคม ีวัตถุดิบที่ความชื้นต่าง ๆ (6% 15% 20% และ 25% w.b.) ถูกน าไปทดสอบอัดเมด็ 
โดยใช้เครื่องอัดเม็ดแบบแม่พิมพ์วงแหวนที่มีขนาดรูอัด 10 mm เช้ือเพลิงอัดเม็ดที่ได้ถูกน าไปวิเคราะห์หาคุณสมบัติการเป็น
เช้ือเพลิง ได้แก่ องค์ประกอบแบบประมาณ และค่าความร้อน รวมถึงวิเคราะห์คุณสมบัติของเม็ดเช้ือเพลิง ได้แก่ สมบัติทาง
กายภาพ ความคงทน ความต้านทานน้ า เวลาในการจุดติดไฟ และระยะเวลาการเผาไหม้ โดยผลการศึกษาพบว่าซังข้าวโพดมีค่า
ความร้อน 12.67 MJ kg-1 หลังอัดเม็ดมีค่าความหนาแน่น 660 kg m-3 โดยพบว่าที่ความช้ืน 20% (w.b.) เป็นความชื้นที่เหมาะสม
ในการผลิตเม็ดเช้ือเพลิงที่มีค่าความคงทนเท่ากับ 94.04% ความต้านทานน้ า 85.55% เวลาในการจุดติดไฟ 21.76  s และ 
ระยะเวลาในการเผาไหม้ 10.61 min โดยรวมแล้วซังข้าวโพดที่เหลือท้ิงจากการสกัดสารเฟอร์ฟูรอลสามารถใช้ผลิตเช้ือเพลิงอัดเม็ด
และมีศักยภาพในการใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับผลิตพลังงานทดแทนได้ 

ค าส าคัญ: เช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด; ซังข้าวโพด; คุณสมบัติการเป็นเช้ือเพลิง 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study fuel characteristics and pelletizing process from corncobs 

extracted for furfural in the chemical industry. The raw material at different moisture content levels (6% 15% 
20% and 25% w.b.) was pelletized using a mill ring die pelletizer with a compression hole of 10 mm in diameter. 
The characteristics of corncob were analyzed for proximate parameters and calorific value. The properties of 
pellets were analyzed for physical properties, mechanical durability, water resistance index, Ignition time and 
combustion time. The results showed that the corncobs had a calorific value of 12.67 MJ kg-1 with a bulk density 
of 660 kg m-3 after pelletizing. It was found that the moisture content of 20% (w.b.) was most suitable for the 
production of pellets. At this moisture content, the pellets had mechanical durability of 94.04%, water 
resistance index of 85.55%, ignition time of 21.76 s and combustion time of 10.61 min. Overall, the corncobs 
derived after furfural extraction can be used to produce fuel pellets and has a high potential to use as fuel for 
renewable energy production.  

Keyword: biomass pellet; corncob; fuel property 
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บทน า 
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันจึงถือได้ว่าภาคอุตสาหกรรมนั้นเป็นภาคธุรกิจที่

มีการใช้พลังงานสูงสุดใกล้เคียงกับภาคการขนส่ง และมีการน าเข้าพลังงานอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่
แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมพบว่าประเทศไทยมีอัตราการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นทุกปีก่อให้เกิด
ปัญหาด้านการคลาดแคลนพลังงาน ท าให้ภาครัฐและเอกชนหรือผู้ประกอบการตระหนักถึงการใช้พลังงานมากขึ้น โดยมีแนวคิด
เกี่ยวกับการการน าของเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตมาใช้ในการผลิตพลังงานตามแนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(circular economy) เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  

ในอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์ฟูรอล มีการใช้วัตถุดิบจากวัสดุการเกษตรได้หลายประเภท เช่น แกลบ ชานอ้อย ซังข้าวโพด 
เป็นต้น โดยจะมีของเสียเหลือทิ้งอยู่จ านวนมาก แต่เนื่องจากเป็นของเสียที่ผ่านกระบวนการสกัดด้วยสารเคมี และอาจก่อให้เกิด
มลพิษหากน าไปก าจัดไม่ถูกวิธี จึงไม่สามารถท าการฝังกลบ และไม่สามารถใช้เป็นผลพลอยได้ทางการเกษตร เช่น การน าไปท าปุ๋ย 
หรือน าไปเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ได้ จากปัญหาข้างต้น ในการวิจัยครั้งนี้ จะศึกษาการน าของเสียในอุตสาหกรรมการผลิตสาร
เฟอร์ฟูรอล ที่สกัดจากซังข้าวโพดมาใช้ผลิตเป็นเช้ือเพลิงส าหรับใช้เป็นพลังงานทดแทน โดยจะศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการ
อัดเม็ด และวิเคราะห์คุณสมบัติที่ได้ ทั้งด้านกายภาพ และด้านการเป็นเช้ือเพลิง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการส่งเสริม และขยาย
ผลต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

วัตถุดิบ  
วัตถุดิบที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นซังข้าวโพดที่ผ่านกระบวนการสกัดเอาสารเฟอร์ฟูรอลออกไปแล้ว จากบริษัท ออรัสส

เปเชียลลิตี้ จ ากัด อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตสารเฟอร์ฟูรอล เนื่องจากซังข้าวโพดที่ได้นั้นมีความช้ืนสูง 
(ประมาณ 90%) จึง น าไปตากแดดบนพ้ืนซีเมนต์เป็นเวลา 4-5 วัน จนกระทั่งความช้ืนลดลงต่ ากว่า 10% (w.b.) หลังจากนั้นน าซัง
ข้าวโพดมาปรับความช้ืนเป็น 15% 20% และ 25% (w.b.) เพื่อท าการอัดเม็ด (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm) โดยใช้เครื่องอัดเม็ด
แบบแม่พิมพ์วงแหวน (Mill ring die pelletizer) 

 
เครื่องมือในการทดลอง  

เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเช้ือเพลิงซังข้าวโพดอัดเม็ด คือ เครื่องอัดเม็ดแบบแม่พิมพ์วงแหวน  (Mill ring die pelletizer) 
ชุดอัดลูกกลิ้งเป็นแบบคู่ (Figure 1) ขนาดของรูแม่พิมพ์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm มอเตอร์ขนาด 200 kW และมีความเร็วรอบ
ของมอเตอร์ 1,485 rpm  
 

 
 
 

 
 

Figure 1. A mill ring die pelletizer. 
 

ขั้นตอนการทดลอง 
น าซังข้าวโพดมาปรับความช้ืนโดยการเติมน้ าให้ได้ร้อยละ  15% 20% และ 25% (w.b.) ซึ่งค านวณปริมาณน้ าได้จาก

สมการที่ 1 ในการทดลองใช้ซังข้าวโพด 120 kg และแต่ละความชื้นท าการทดลองจ านวน 3 ซ้ าเพื่อหาค่าเฉลี่ย 
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 โดย waW  คือ น้ าหนักน้ าที่ต้องเติม (kg) 
  fW  คือ น้ าหนักสุดท้าย (kg) 

  iW    คือ น้ าหนักเร่ิมต้น (kg)  

  iM       คือ  ความชื้นเร่ิมต้น, decimal 
  fM     คือ  ความชื้นสุดท้าย, decimal  
 
ประเมินลักษณะเบื้องต้นของเชื้อเพลิงอัดเม็ด 

น าเช้ือเพลิงอัดเม็ดที่ความช้ืน 15% 20% และ 25% (w.b.) มาประเมินลักษณะเบื้องต้น รูปร่าง (ตรง/งอเล็กน้อย/โค้ง) 
ลักษณะผิวท่ีปรากฏ (เรียบ/ไม่เรียบ) การเกิดรอยร้าว (น้อย/ปานกลาง/มาก) ซึ่งในส่วนของการเกิดรอยร้าวของเช้ือเพลิงอัดเม็ดจะ
ท าการทดสอบโดยการสุ่มตัวอย่างประมาณ 10 ตัวอย่างของแต่ละความช้ืน มาประเมินด้วยตาเปล่า ความสามารถในการขึ้นรูป 
(หลังจากการอัดเม็ดวัตถุดิบแล้วยังคงรูปทรงกระบอกอยู่ได้ แสดงว่ามีความสามารถในการขึ้นรูปในเกณฑ์ดี แต่หากวัตถุดิบไม่
สามารถคงรูปทรงกระบอกได้จะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี) และความสามารถในการอัดเม็ด (วัตถุดิบออกมาง่ายอย่างสม่ าเสมอ จะถือ
ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่หากส่วนผสมเคลื่อนออกมายาก ไม่สม่ าเสมอจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี และหากวัตถุดิบไม่สามารถเคลื่อน
ออกมาจากกระบอกอัดได้ ถือว่าไม่สามารถอัดเม็ดได้) (ลดาวัลย์ และคณะ, 2556) 

 
วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของซังข้าวโพดอัดเม็ด 

น าซังข้าวโพดที่ถูกอัดออกจากเครื่องมาร่อนโดยใช้ตะแกรงขนาด 10 mm จากนั้นน าเม็ดเช้ือเพลิงไปหาค่าเปอร์เซ็นต์
ผลผลิต โดยหาได้จากสมการที่ 2 

   เปอร์เซ็นต์ผลผลิต = 
น้ าหนักเชื้อเพลิงอัดเม็ด

น้ าหนักของซังข้าวโพดที่ผสมกับน้ า
 × 100        (2) 

 
1)  หาค่าความชื้น (M) คือเปอร์เซ็นตข์องน้ าต่อน้ าหนักเชื้อเพลิงอัดเมด็ โดยหาได้จากสมการที่ 3 

     1 2W W
M

W


                (3) 

 โดย M คือ ร้อยละของความช้ืนมาตรฐานเปียก  
  W1 คือ น้ าหนักของถาดอลูมิเนียมพร้อมฝารวมกับน้ าหนักของตัวอย่างที่ใช้ในการ

ทดลองก่อนท าการอบ (g) 
  W2  คือ น้ าหนักของถาดอลูมิเนียมพร้อมฝารวมกับน้ าหนักของตัวอย่างที่ใช้ในการ

ทดลองหลังท าการอบ (g) 
  W คือ น้ าหนักของตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง (g) 

2)  ความหนาแน่นรวม (Bulk density) น าซังข้าวโพดไปช่ังน้ าหนักโดยใช้บิกเกอร์ขนาด 400 ml และหาค่าได้จาก 
สมการที ่4 

     
m

V
                            (4) 

โดย  ρ คือ ความหนาแน่นรวมของเชื้อเพลิงอัดเม็ด (kg/m3) 
 m คือ  มวลของเชื้อเพลิงอัดเม็ด (kg) 
 V   คือ  ปริมาตรของเชื้อเพลิงอัดเม็ด (m3) 

3)  การทดสอบความคงทน         
            ค่าความคงทนเป็นค่ามาตรฐานที่ใช้ก าหนดความสามารถในการคงรูปร่างจากการขนส่งหรือจับต้อง ความคงทนสามารถ
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ทดสอบโดยเครื่อง Pellet durability tester (Figure 2 ) ซึ่งประกอบด้วยแผ่นเหล็กที่ม้วนเป็นทรงกระบอก ท าจากวัสดุที่แข็งมี
พื้นผิวที่เรียบและแบน ด้านในของทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 615 mm ความยาว 600 mm ภายในทรงกระบอกมีใบกวน
ขนาดความยาว 600 mm ความกว้าง 200 mm ใบกวนมีลักษณะโค้งมน ไม่แหลมคมเพื่อหลีกเลีย่งผลกระทบต่อการตดั (Williams 
et al., 2018; ฐิติกร และคณะ, 2560) 
 

 
 
 
 

  
Figure 2. Pellet durability tester. 

วิธีการทดสอบดังนี้ น าซังข้าวโพดอัดเม็ดไปร่อนด้วยตะแกรงจนไม่มีฝุ่น ท าการช่ังน้ าหนัก 500 g บรรจุลงในเครื่อง
ทดสอบ เริ่มทดสอบโดยการหมุนกระบอกด้วยความเร็วรอบ 50±2 rpm จับเวลา 10 นาที และน าตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบมา
ร่อนด้วยตะแกรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.15 mm หลังจากนั้นน าไปช่ังน้ าหนัก การทดสอบความคงทนของเช้ือเพลิงอัดเม็ดหา
ค่าดังแสดงดังสมการที่ 5 (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2560) 

     Du = 100 × 
WPW
IW           (5) 

 โดย  Du      คือ  ความคงทน (% w/w) 
  WPW  คือ มวลตัวอย่างที่ค้างบนตะแกรงหลังการทดสอบ (g) 
  IW  คือ  มวลตัวอย่างที่ร่อนแล้วก่อนเริ่มการทดสอบ (g) 

4) การทดสอบค่าความตา้นทานน้ า 
เป็นการวิเคราะห์ความสามารถของเชื้อเพลิงอัดเม็ดในการทนต่อสภาพแวดล้อม เช่น น้ าและความช้ืน ซึ่งทดสอบโดย

น า ซั ง ข้ า ว โ พด อั ด เ ม็ ด  50 g ไ ป แ ช่ น้ า เ ป็ น เ ว ล า  30 s จ า ก นั้ น น า ไ ป ช่ั ง น้ า ห นั ก  แ ล ะ ห า ค่ า จ า ก ส ม ก า ร ที่  6  
และ 7 (ณัฏฐ์กิตต์ และคณะ, 2560) 

     100A B
W

B

W W
W x

W


            (6) 

     100R WW W                         (7) 
 โดย WW  คือ ร้อยละน้ าหนักของน้ าในซังข้าวโพดอัดเม็ด (%) 
  WB    คือ น้ าหนักเชื้อเพลิงจากซังข้าวโพดก่อนแช่น้ า (kg) 
  WA คือ น้ าหนักเชื้อเพลิงจากซังข้าวโพดหลังแช่น้ า 30 s (kg) 
  WR คือ ความต้านทานน้ าของเชื้อเพลิงจากซังข้าวโพด (%) 
 
การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอัดเม็ด 

1) การหาเวลาในการจดุติดไฟ 
น าซังข้าวโพดอัดเม็ดเข้าเตาเผาอุณหภูมิสูง ยี่ห้อ Carbolite รุ่น CWF12-23 ที่อุณหภูมิ 800ºC เมื่อสังเกตเห็นว่า

เชื้อเพลิงอัดเม็ดเริ่มติดไฟและบันทึกเวลาโดยสังเกตจากควันที่ออกจากเตาเผา (ชมธิดา, 2553) 
2) การหาระยะเวลาการเผาไหม ้
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น าเช้ือเพลิงอัดเม็ด 50 g ไปจุดไฟในเตาอั้งโล่ โดยใช้แอลกอฮอล์ประมาณ 20 mL ต่อครั้งในการจุดไฟ และเพื่อ
จ าลองให้เหมือนกับสภาวะการเผาไหม้จริงจึงเปิดพัดลมเป่าเข้าที่ช่องหน้าต่างของเตาอั้งโล่ พร้อมท าการจับเวลาตั้งแต่เช้ือเพลิง
อัดเม็ดเริ่มติดไฟจนกระทั่งเผาไหม้จนหมด ท าการทดลอง 3 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ย (ชมธิดา, 2553) 

 
อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า 

ค านวณอัตราการใช้กระแสไฟฟ้าของเครื่องอัดเม็ดแบบแม่พิมพ์วงแหวน (Mill ring die pelletizer) ได้จาก 
สมการที่ 8 
    P = 1.732 x V x I x PF x eff        (8) 
    โดย  I     = กระแสไฟฟ้ามอเตอร์ (A) 
     V     = แรงดันไฟฟ้า (V) 
     P     = ก าลังไฟฟ้า (W) 
     PF   = ตัวประกอบก าลัง  
     eff.  = ประสิทธิภาพมอเตอร ์
 
การวิเคราะห์ทางสถิติ 

การทดลองที่ใช้เป็นแบบ One-way ANOVA ด้วยการทดลอง 3 ซ้ า ระหว่างความช้ืนต่าง ๆ กับคุณสมบัติที่ได้ด้วย
โปรแกรม Mini tab16 และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Pair wised comparison) ด้วยวิธี Run ANOVA and Tukey ที่
ระดับความเช่ือมั่น 95% 

 
ผลและวิจารณ์ 

ผลการเตรียมเชื้อเพลิงอัดเมด็ 
 จากการน าซังข้าวโพดไปทดสอบในเครื่องอัดเม็ดแบบแม่พิมพ์วงแหวน (Mill ring die pelletizer) พบว่า ค่าความช้ืน

ลดลงจากความช้ืน 15% 20% และ 25% (w.b.) ลดลงเหลือ 11.33% 17% และ 21.67% (w.b.) ตามล าดับ ยกเว้นที่ความช้ืน 
6% (w.b.) (เป็นความชื้นหลังจากผ่านการตากแดดบนพ้ืนปูนซีเมนต์) ไม่สามารถอัดเม็ดเชื้อเพลิงได้ เนื่องจากว่า วัตถุดิบมีความชื้น
ไม่เพียงพอและลักษณะของซังข้าวโพดมีการจับตัวกันเป็นแผ่น (Figure 3) ไม่สามารถอัดขึ้นรูปเม็ดเชื้อเพลิงได้  

 
 
 
 
 
 

Figure 3. Sewage sludge pelletizing at 6% (w.b.). 

ผลของการทดลองปรับความช้ืนที่ 15% 20% และ 25% (w.b.) ต่อเปอร์เซ็นต์ผลผลิต พบว่าเมื่อความช้ืนเพิ่มขึ้น 
เปอร์เซ็นต์ผลผลิตจะมีค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับ  54.5% 61.6% และ 70.4% ตามล าดับ รวมทั้งการปรับความช้ืนต่ออัตราการใช้
กระแสไฟฟ้า พบว่าเมื่อความช้ืนเพิ่มขึ้นอัตราการใช้กระแสไฟฟ้าจะลดลงเท่ากับ 54.08 kW 52.14 kW และ 49.72 kW ตามล าดับ 
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ผลการประเมินลักษณะเบื้องต้นของเชื้อเพลิงอัดเม็ด 
หลังจากอัดเม็ดซังข้าวโพดโดยเครื่องอัดเม็ดแบบแม่พิมพ์วงแหวน (Mill ring die pelletizer) แล้วสุ่มเก็บตัวอย่างที่

ความช้ืน 15% 20% และ 25% (w.b.) มาประเมินลักษณะเบื้องต้น ผลแสดงดัง Table 1 พบว่าซังข้าวโพดอัดเม็ดที่ความช้ืน 15% 
และ 20% (w.b.) มีการเกิดรอยร้าวน้อยที่สุดหลังจากผ่านการอัดเม็ด (Figure 4) 

 
Table 1. Assessment of basic characteristics of pellet fuel. 

Characteristics 
                         Moisture content 

15% 20% 25% 
Shape (Straight/Slightly bent/Bent) Straight Straight Slightly bent 
Surface appearance (Smooth/Rough) Smooth Smooth Rough 
Pelleting (Good/Bad/Not) Good Good Good 
Forming (Good/Bad/Not) Good Good Good 
Cracks (Low/Medium/High) Low Low High 
Length size (mm) 20-60 30-80 10-30 

 

 

 

 

 

 
Moisture content at 15% (w.b.) Moisture content at 20% (w.b.) Moisture content at 25% (w.b.) 

Figure 4. Photograph of pellets at different moisture content levels. 
 

ผลการประเมินคณุสมบัติการเป็นเช้ือเพลิง 
สมบัติของซังข้าวโพดจากอุตสาหกรรมผลิตสารเฟอร์ฟูรอลเมื่อเปรียบเทียบกับเช้ือเพลิงชีวมวล 2 ชนิด ได้แก่ แกลบ และ

กากตะกอนน้ าเสียจากระบบบ าบัดน้ าเสียของอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง (Table 2) พบว่าซังข้าวโพดมีปริมาณความช้ืน 
ปริมาณเถ้า และค่าความร้อนมีค่าค่อนข้างมากกว่าแกลบ มีค่าสารระเหยค่อนข้างสูงกว่ากากตะกอน รวมถึงมีปริมาณคาร์บอนคง
ตัวน้อยกว่าแกลบและกากตะกอน 

 
Table 2. Results of evaluated fuel properties. 

Parameter 
Biomass fuel 

      Sewage sludge1  Rice husk2       Corn cob3 

Proximate analysis 
Moisture content (%) 9.05 3.53 6.34 
Volatile matter (%) 23.03 63 45.67 
Fixed carbon (%) 11.34 19.5 11.3 
Ash (%) 56.58 19.5 36.7 
Heating value (MJ kg-1) 8.175 12.4 12.67 

1 อ้างอิงข้อมูล (ฐิติกร และคณะ 2562), 2 อ้างอิงข้อมูล (Arjharn et al., 2012), 3 งานวิจัยในครั้งนี ้
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ค่าความหนาแน่นรวม (Bulk density) 
ซังข้าวโพดหลังจากการอัดเม็ดเช้ือเพลิงโดยใช้เครื่องอัดเมด็แบบแมพ่ิมพ์วงแหวน Mill ring die pelletizer พบว่ามีความ

หนาแน่นรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 660 kg m-3 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเชื้อเพลิงชีวมวลมาตรฐานท่ีระบุว่าความหนาแน่นรวมต้องไม่น้อยกว่า 600 kg 
m-3  (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2560) 

 
ค่าความคงทน 

จากการอัดเม็ดเชื้อเพลิงซังข้าวโพดความชื้น 15% 20% และ 25% (w.b.)  โดยเชื้อเพลิงอัดเม็ดที่ความชื้น 20% (w.b.) จะมีค่าความ
ค ง ท น ที่ สู ง ที่ สุ ด  พ บ ว่ า มี ค่ า เ ท่ า กั บ ร้ อ ย ล ะ  93.48 94.04 แ ล ะ  88.38 ต า ม ล า ดั บ  จ า ก ค ว า ม สั ม พั น ธ์   
(Figure 5) จะเห็นได้ว่าความชื้นที่ 15% และ 20% (w.b.) ไม่แตกต่างกันในเชิงสถิติ แสดงว่าค่าความช้ืนเหล่านี้อยู่ในช่วงที่อัดแล้ว
ให้ค่าความคงทนมากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 5. The relationship between moisture content and mechanical durability. 

 
ค่าความต้านทานน้ า 

จากผลการทดลองอัดเม็ดซังข้าวโพดความช้ืน 15% 20% และ 25% (w.b.)  (Figure 6) พบว่า เมื่อความช้ืนเพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้ค่าความต้านทานน้ ามีลดลง โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 91.25 85.55 และ 75.36 ตามล าดับ เช่นเดียวกับค่าความคงทน เมื่อ
ปริมาณความช้ืนเพิ่มมากขึ้นท าให้วัสดุมีการยึดเกาะกันลดลงไม่จับตัวกันเป็นก้อน และแตกหักง่าย  
 

 
 
 
 
 
 

  
 

Figure 6. The relationship between moisture content and water resistance index. 
 

การหาเวลาในการจดุติดไฟ 
จากผลการทดลองอัดเม็ดซังข้าวโพดความช้ืน 15% 20% และ 25% (w.b.) ที่มีต่อเวลาในการจุดติดไฟ (Figure 7) โดย

พบว่า ซังข้าวโพดอัดเม็ดความช้ืน 15% (w.b.) จะมีเวลาในการจุดติดไฟได้เร็วที่สุด และเมื่อความชื้นเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เวลาในการ
จุดติดไฟมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเท่ากับ 12.52  21.76 และ 28.96 s ตามล าดับ  
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Figure 7. The relationship between moisture content and ignition time. 
 

การหาระยะเวลาการเผาไหม ้
จากผลการทดลองอัดเม็ดซังข้าวโพดความช้ืน 15% 20% และ 25% (w.b.) ที่มีต่อระยะเวลาการเผาไหม้แสดงดัง 

Figure 8 พบว่า ซังข้าวโพดอัดเม็ดความช้ืน 15% (w.b.) มีระยะเวลาการเผาไหมนานที่สุด และเมื่อความช้ืนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
ระยะเวลาการเผาไหม้มีแนวโน้มลดลงเท่ากับ 12.71 10.61 และ 9.13 min ตามล าดับ  

 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 8. The relationship between moisture content and combustion time. 
 

การทดสอบอัดเม็ดซังข้าวโพดกับตัวประสาน (แป้งมันส าปะหลัง) 
จากการทดลองอัดเม็ดซังข้าวโพด พบว่าที่มีความช้ืน 20% เชื้อเพลิงอัดเม็ดมีการขึ้นรูปดีที่สุด คือ ลักษณะเม็ดเชื้อเพลิงมี

ผิวเรียบ ตรง ยาว และมีรอยร้าวน้อย อีกทั้งยังมีค่าความคงทนสูงที่สุด แต่มีค่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิตต่ า (< 80%) จึงมีแนวคิดในการ
เพิ่มตัวประสาน (แป้งมันส าปะหลัง) เพื่อเพิ่มการยึดเกาะกันของวัสดุขณะท าการอัดเม็ดให้ได้เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่มากขึ้น จาก
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ (Table 3) หลังเพิ่มตัวประสานปริมาณ 0.5% และ 1.0% (wt.) ต่อน้ าหนักซังข้าวโพดที่ผ่านการ
ปรับความช้ืนแล้ว พบว่าเม็ดเช้ือเพลิงมีความช้ืนลดลง ความยาวเฉลี่ยมากขึ้น มีแนวโน้มของความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้น และผล
การศึกษาคุณสมบัติเชื้อเพลิงอัดเม็ด (Table 4) พบว่า ในสัดส่วนปริมาณแป้ง 0.5% มีความคงทน ความต้านทานน้ า ระยะเวลาใน
การเผาไหม้ และการใช้ก าลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณแป้ง 1.0% มีแนวโน้มลดลง แต่การใช้ก าลังไฟฟ้ายังมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้น และผลจากการเพิ่มตัวประสานกลับท าให้มีเวลาในการจุดติดไฟและเปอร์เซ็นต์ผลผลิตลดลงอย่างชัดเจน 
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Table 3. Assessment of physical properties. 

Parameter 
Cassava starch content 

0% 0.50% 1.00% 
Bulk density (kg m-3) 660.88±9.54b 657.43±3.59b 742.91±5.14a 
Moisture content after pelletizing (% w.b.) 17.00±0.01a 9.41±0.01b 4.93±0.01c 
Length size (mm) 30-80 40-80 40-80 

 
Table 4. Pellet fuel properties.  

Parameter 
Cassava starch content 

0% 0.50% 1.00% 
Mechanical durability (%) 94.04±0.71ab 95.22±0.67a 92.94±0.62b 
Water resistance index (%) 85.55±2.13b 88.72±1.11b 87.14±1.52a 
Ignition time (s) 21.76±1.32a 9.75±0.09b 11.05±0.68b 
Combustion time (min) 10.61±0.48b 10.35±0.12a 11.97±0.38b 
Yield percentage (%) 61.6±0.78a 43.89±1.76b 15.03±0.98c 
Electrical power (kW) 52.14±0.02a 54.81±0.13b 55.79±0.09b 

 
สรุป 

จากการศึกษาคุณสมบัติการเป็นเช้ือเพลิงของซังข้าวโพดที่ผ่านกระบวนการสกัดสารเฟอร์ฟูรอล พบว่ามีค่าความร้อน 
12.67 MJ kg1 ที่ความช้ืนเริ่มต้น 6% (w.b.) มีความช้ืนไม่เพียงพอต่อการอัดเป็นเม็ด จึงมีการปรับความช้ืนของซังข้าวโพด (15% 
20% และ 25%, w.b.) เมื่อท าการอัดเม็ดพบว่ามีความหนาแน่น 660 kg m-3  ผลการทดสอบค่าความต้านทานน้ า และระยะเวลา
ในการเผาไหม้ จะลดลงเมื่อมีความช้ืนเพิ่มขึ้น แต่เวลาในการจุดติดไฟและเปอร์เซ็นต์ผลผลิตจะมีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่
ได้ อยู่ในช่วง 54.5 – 70.4% ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ า (ต่ ากว่า 80%) จึงได้มีการทดสอบเพิ่มตัวประสาน (แป้งมันส าปะหลัง) ในซัง
ข้าวโพดที่ความช้ืน 20% (w.b.) ซึ่งเป็นความช้ืนที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตเม็ดเช้ือเพลิง โดยใช้ปริมาณตัวประสาน 0.5% และ 
1.0% ต่อน้ าหนักซังข้าวโพดที่ผ่านการปรับความช้ืนแล้ว พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ผลผลติลดลงกว่าเดิมจาก 60.60% เหลือ 43.89% และ 
15.03% ตามล าดับ โดยรวมแล้วการผลิตเช้ือเพลิงจากซังข้าวโพดสามารถน ามาผลิตเป็นเช้ือเพลิงอัดเม็ดได้ ซึ่งมีค่าความคงทนและ
ความต้านน้ าที่สูงมีความเหมาะสมในเรื่องการขนส่ง คุณสมบัติในการจุดติดไฟและเผาไหม้ใกล้เคียงกับเช้ือเพลิงชีวมวล ถึงแม้
เปอร์เซ็นต์ผลผลิตจะต่ ากว่าเกณฑ์ (ต่ ากว่า 80%) แต่ในด้านการก าจัดของเสียและน ามาผลิตเป็นพลังงานทดแทนถือเป็นทางเลือก
หนึ่งที่เหมาะสมในการน าซังข้าวโพดเหลือท้ิงมาผลิตเป็นเช้ือเพลิงอัดเม็ดต่อไป 
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บทคัดย่อ 

หญ้าเนเปียร์เป็นพืชพลังงานที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตพลังงาน เมื่อเทียบกับเช้ือเพลิง
ฟอสซิล อีกทั้งยังสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนในประเทศ แต่หญ้าเนเปียร์ยังมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมส าหรับการผลิต
เ ช้ื อ เ พลิ ง ชี ว ม ว ล  ง า น วิ จั ย นี้ เ ป็ น ก า รศึ ก ษ าก า ร เ ต รี ย ม ชี ว ม วล หญ้ า เ น เ ปี ย ร์  ส า ห รั บ แ ป ร รู ป เ ป็ น เ ช้ื อ เ พลิ ง 
ชีวมวล โดยศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและอัตราการป้อนวัตถุดิบ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้น อัตราการอบแห้ง และการใช้
พลังงานจ าเพาะในการอบแห้ง เพื่อประเมินสมรรถนะและหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้ง รวมถึงประเมินต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์  โดยเลือกใช้อุณหภูมิที่  90±18°C และ 100±18°C อัตราการป้อนวัตถุดิบ 300, 350 และ 400 kg h-1  
ผลการศึกษาพบว่า ที่อุณหภูมิ 90±18°C อัตราการป้อนวัตถุดิบ 300 kg h-1 เป็นสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการลดความชื้นชีวมวล 
โดยมีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 0.40 Baht Mcal-1 ส่วนถ่านหินอยู่ที่ 0.43 Baht Mcal-1 ถือว่ามีศักยภาพในการเป็นพลังงานทดแทน
ถ่านหินและลดการน าเข้าถ่านหินจากต่างประเทศ  

ค าส าคัญ: การอบแห้งแบบพาหะลม; การอบแห้งเชื้อเพลิงชีวมวล; พลังงานทดแทน; เชื้อเพลิงชีวมวล; หญ้าเนเปียร์ 
 

Abstract 
Napier grass is an energy plant that reduces carbon dioxide emissions in energy production processes. 

Compared to fossil fuels and also creating sustainable energy in the country. However, Napier grass is not 
suitable for the production of biomass fuel or used as direct fuel. This research is the study of preparation of 
Napier grass biomass. for processing into biomass fuel. Studying the influence of temperature and feed rate 
That affects moisture changes, drying rate and the use of specific energy for drying. To evaluate the performance 
and find the suitable conditions for drying Including evaluating the cost of economics. using the temperature 
at 90 ± 18 ° C and 100 ± 18 ° C, the feed rate of 300, 350 and 400 kg h-1, the results showed that at the 
temperature of 90 ± 18 ° C, the feed rate of 300 kg h-1 Is the suitable condition for dehumidifying biomass. The 
cost of production is equal to 0.40 Baht Mcal-1 and the coal cost is 0.43 Baht Mcal-1. Which has the potential to 
be a renewable energy source for coal and reduce the import of coal. 

Keywords: Flash drying; Drying of biomass fuels; Renewable energy; Biomass fuel; Napier grass 
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บทน า 
ปัจจุบันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate change) หรือภาวะโลกร้อน ก าลังเป็นประเด็นท่ีประชากร

โลกให้ความสนใจ และหลายประเทศต่างหาแนวทางในการแก้ปัญหา สาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อนมาจากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสู่ ช้ันบรรยากาศ ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่บรรยากาศมากที่สุด จากรายงานการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานปี 2562 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2562) ให้ข้อมูลว่า มีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 250.4 Million tons CO2  โดยส่วนมากมาจากการผลิตพลังงาน อุตสาหกรรม ยานพาหนะ และ
การเกษตร ซึ่ งการผลิตพลังงานจากฟอสซิล มีการปล่อยก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่ สุด จากปัญหาดังกล่าว 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (2554) ได้ก าหนดแผนงาน โดยมีเป้าหมายในการใช้พลังงานทางเลือกแทนพลังงาน
ฟอสซิลให้ได้ร้อยละ 25 ในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564)  

ชีวมวล ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการผลิตพลังงานทดแทนในอนาคต เพราะเป็นวัสดุหมุนเวียนที่มีปริมาณมาก 
สามารถสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเป็นพลังงานที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เมื่อเทียบกับการผลิตพลังงานจากฟอสซิล 
อีกทั้งประเทศไทยถือเป็นประเทศเกษตรกรรม หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรจ านวนมาก เช่น ฟางข้าว 
ซังข้าวโพด ใบอ้อย เหง้ามันส าปะหลัง เป็นต้น การน าวัสดุชีวมวลเหล่านี้มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน ถือเป็นการแก้ปัญหาหมอก
ควันจากการเผาท าลายและสร้างประโยชน์แก่เกษตรกร อย่างไรก็ตาม ในด้านการผลิตพลังงานท่ีต้องการความต่อเนื่องของวัตถุดิบ 
ซึ่งวัสดุดังกล่าว ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องอายุการเก็บเกี่ยว ที่มีช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวที่นานเกินไป จึงจ าเป็นต้องแสวงหาพืชพลังงาน
ทดแทนใหม่ เพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง 

หญ้าเนเปียร์ จึงถือได้ว่าเป็นพืชพลังงานท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน มีข้อดีในเรื่องการให้ผลผลิตต่อไร่สูง เฉลี่ยแล้ว
อยู่ที่ 40 – 80 ตันสดต่อไร่ต่อปี สามารถเก็บเกี่ยวได้ปีละ 5 – 6 ครั้ง อายุเก็บเกี่ยวนาน 6 – 7 ปี แต่การน าหญ้าเนเปียร์มาใช้
ประโยชน์ในการผลิตพลังงานนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีความชื้นสูง ขนาดที่หลากหลาย และเกิดการย่อยสลายทางธรรมชาติได้ง่าย 
ไม่เหมาะที่จะน ามาเป็นเช้ือเพลิงโดยตรงหรือน าไปแปรรูปเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล (วีรชัย และคณะ, 2554) ดังนั้น กระบวนการลด
ความช้ืนจึงเป็นสิ่งส าคัญ และจ าเป็นต้องค านึงถึงคุณสมบัติทางกายภาพของชีวมวล เพื่อเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการลด
ความช้ืน 

กระบวนการอบแห้งแบบพาหะลมร้อน (Flash dryer) เป็นเทคโนโลยีที่ต้นทุนต่ า เหมาะส าหรับวัสดุที่มีขนาดเล็กและไม่
จ าเป็นต้องมีขนาดเท่ากัน (Amos, W. A., 1998) ดังนั้น การอบแห้งแบบพาหะลมร้อน จึงเหมาะส าหรับการอบแห้งวัสดุชีวมวล
หญ้าเนเปียร์ ซึ่งโดยทั่วไปอุณหภูมิการอบแห้งไม่ควรเกิน 150°C แต่สามารถใช้อุณหภูมิสูงถึง 200°C ได้ ในกรณีเป็นการอบแห้งที่
ระยะเวลาสั้นแบบพาหะลม (ธนธัช และคณะ , 2559) ซึ่งอุณหภูมิที่สูงขึ้น อาจท าให้วัสดุลุกไหม้เองได้ และต้องค านึงถึงความ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนแก่ระบบด้วย 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเตรียมชีวมวลหญ้าเนเปียร์ ส าหรับแปรรูปเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล โดยใช้ เครื่องอบแห้งแบบ
พาหะลมร่วมกับเครื่องบดย่อย เพื่อให้ชีวมวลมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการแปรรูปเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล โดยศึกษาอิทธิพลของ
อุณหภูมิและอัตราการป้อนวัตถุดิบ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้น อัตราการอบแห้ง และการใช้พลังงานจ าเพาะในการอบแห้ง 
เพื่อประเมินสมรรถนะและหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้ง รวมถึงประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์การผลิต 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

วัตถุดิบ 
วัตถุดิบที่ใช้ในการทดสอบ เป็นหญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1 ที่ปลูกในดินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด

นครราชสีมา โดยมีอายุเก็บเกี่ยว 2-3 month โดยใช้รถสับหญ้าทางการเกษตร จะได้วัตถุดิบที่มีลักษณะ ดังแสดงใน Figure 1 
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Figure 1. Raw material. 

 
อุปกรณ์และขั้นตอนการท างาน 
 ในกระบวนการเตรียมวัสดุส าหรับงานวิจัยนี้ มีอุปกรณ์หลัก ๆ 6 ส่วน ดังนี้ (1 ) ระบบรับวัสดุ (Hopper feeder) และ
สายพานล าเลียง (2) เครื่องบดย่อย (Hammer mill) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูตะแกรง 14 mm ก าลังผลิต 400 kg h-1 (3) ชุดถัง
อบแห้งพาหะลมร้อนจ านวน 3 ถัง แต่ละถังมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 cm สูง 460 cm (4) Blower ขนาด 3-5 hp อัตราการ
ไหลเชิงปริมาตร 0.47±0.07 m3 s-1 (5) ถังพักวัตถุดิบ (6) ระบบให้ความร้อนโดยใช้ Oil burner เช้ือเพลิงใช้น้ ามันไพโรไรซิสหรือ
น้ ามันจากขยะพลาสติก ดังแสดงใน Figure 2 
 

 
Figure 2. Process of biomass preparation. 

 การท างานของระบบเริ่มจากการน าหญ้าเนเปียร์ที่ผ่านการสับย่อยโดยรถสับหญ้า ขึ้นสู่ถังรับวัตถุดิบ จากนั้นใช้สายพาน
ส่งวัตถุดิบไปที่ เครื่องบดย่อย (Hammer mill) เมื่อวัสดุถูกย่อยแล้ว จะถูกล าเลียงด้วยลมไปยังถังอบแห้งจากถังที่ 1 -3 
โดยใช้ความร้อนจาก Oil burner อุณหภูมิประมาณ 380-450°C จากนั้นวัสดุจะถูกล าเลียงไปเก็บไว้ในถังพัก เพื่อใช้ในการแปรรูป
เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลต่อไป 
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คุณสมบัติทางกายภาพของชีวมวล 
 ในกระบวนการอบแห้งชีวมวล คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการวิเคราะห์กระบวนการ  
ซึ่งได้แก่ ขนาด ความช้ืน และความหนาแน่นของวัสดุ โดยความช้ืนและความหนาแน่น สามารถค านวณได้ตามสมการ (1) และ 
สมการ (2) ตามล าดับ  

 
w d

w

m - m
MC = 

m
                                                                  (1) 

โดยที่ MC คือ ความช้ืนชีวมวลมาตรฐานเปียก (w.b.) 
        dm  คือ มวลตัวอย่างหลังอบแห้ง (g) 
        wm คือ มวลตัวอย่างก่อนอบแห้ง (g) 

                          
m

 = 
vb                                                                       (2) 

โดยที่  b คอื ควมหนาแน่นรวม (kg m-3) 
        m คือ มวลชีวมวล (kg) 
        v   คือ ปริมาตรวัสดุ (m3) 
 
ขั้นตอนการทดลอง 
 ในส่วนของการหาความชื้นวัสดุ จะแบ่งต าแหน่งการเก็บข้อมูล (Sampling point: SP) ออกเป็น 5 ต าแหน่งด้วยกัน ดังนี้ 
(1) ความช้ืนวัสดุเริ่มต้น (2) ความช้ืนหลังผ่านถังอบแห้ง 1 (3) ความช้ืนหลังผ่านถังอบแห้ง 2 (4) ความช้ืนหลังผ่านถังอบแห้ง 3  
(5) ความช้ืนที่ถังเก็บวัสดุ  ดังแสดงใน Figure 2 โดยจะเก็บตัวอย่างทุก ๆ 10 min ของแต่ละต าแหน่ง เป็นเวลา 30 min  
ที่อุณหภูมิ 90±18°C และ 100±18°C โดยวัดที่ต าแหน่งท่อทางเข้าถังอบแห้ง อัตราการป้อนวัตถุดิบ 300, 350 และ 400 kg h-1  
จากนั้นหาความชื้นโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM D3173 (American Society for Testing and materials, 1997b) ใช้เตาอบ
ลมร้อน (Hot Air Oven) อบแห้งที่อุณหภูมิ 103°C เป็นเวลา 24 h หรือจนกว่าน้ าหนักวัสดุแห้งที่ลดลงมีค่าคงที่ ช่ังมวลด้วยตรา
ช่ังดิจิตัล ความละเอียด 0.01 g วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
การประเมินสมรรถนะการอบแห้ง 
 ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและอัตราการป้อนวัตถุดิบต่อการเปลี่ยนแปลงความช้ืน โดยใช้อุณหภูมิ 90±18°C และ 
100±18°C อัตราการป้อนวัตถุดิบ 300, 350 และ 400 kg h-1 โดยมีตัวแปรควบคุม คือ อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันและความช้ืน
เริ่มต้น ซึ่งสมรรถนะการอบแห้งวัสดุ สามารถประเมินได้จากอัตราการอบแห้ง (Drying Rate: DR) ตามสมการ (3) และพลังงาน
จ าเพาะที่ใช้ในการอบแห้ง (Specific Energy Consumption SEC) ตามสมการ (4) โดยพลังงานไฟฟ้าประเมินจากการใช้
กระแสไฟและแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์แต่ละตัว ปรับค่าโดยการคูณตัวประกอบก าลังและประสิทธิภาพของมอเตอร์ ส่วนพลังงาน
ความร้อน ประเมินจากค่าความร้อนของน้ ามันไพโรไรซิสกับปริมาณน้ ามันท่ีใช้ 

i fMC - MC
DR = 

t
                                                              (3) 

โดยที่ DR   คือ อัตราการอบแห้ง (h-1) 
        iMC  คือ ความช้ืนวัสดุก่อนการอบแห้ง (d.b.) 
        fMC คือ ความช้ืนวัสดุหลังการอบแห้ง (d.b.) 
        t     คือ เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการอบแห้ง (h) 
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electric heat

w

E +  E
SEC = 

m
                                                          (4) 

โดยที่ SEC     คือ พลังงานจ าเพาะที่ใช้อบแห้ง (MJ kgwater
-1) 

      electric E   คือ พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ในระบบ (MJ) 
      heat E     คือ พลังงานความร้อนท่ีใช้ในระบบ (MJ) 
        wm     คือ ปริมาณน้ าท่ีระเหย (kg) 
 

ผลและวิจารณ์ 
คุณสมบัติทางกายภาพของชีวมวล 

จากการศึกษาคุณสมบัติหญ้าเนเปียร์ที่ผ่านกระบวนการเก็บเกี่ยวโดยรถตัดหญ้า พบว่ายังไม่เหมาะต่อการน าไป 
เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือแปรรูปเปน็เช้ือเพลิงชีวมวล เนื่องจากมีความชื้นสูง ขนาดใหญ่ และเกิดการย่อยสลายทางธรรมชาติไดง่้าย 
โดยมีความช้ืนอยู่ที่ 78.7±2.0% w.b. มีลักษณะเป็นท่อนกลม แผ่นบาง และเป็นเส้นใย ซึ่งกระบวนการอบแห้งแบบพาหะลม 
จ าเป็นต้องลดขนาดวัสดุลง เพื่อการขนถ่ายวัสดุที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยใช้เครื่องบดย่อย (Hammer mill) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางรูตะแกรง 14 mm ก าลังผลิต 400 kg h-1   

 
การเปลี่ยนแปลงความชื้น 
 อิทธิพลของอุณหภูมิและอัตราการป้อนวัตถุดิบ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้น แสดงผลตามต าแหน่งต่าง ๆ ของระบบ
อบแห้งแบบพาหะลม ดังแสดงใน Figure 3 พบว่า ทั้งอุณหภูมิและอัตราการป้อน มีผลต่อการลดลงของความช้ืน เมื่ออุณหภูมิ
เพิ่มขึ้นทุกต าแหน่งประมาณ 10°C  ความช้ืนลดลงเฉลี่ย 20±9% w.b. ของทุก ๆ อัตราการป้อน จะเห็นได้จากกราฟช่วงต าแหนง่ที่ 
3-4 อัตราการลดลงของความช้ืนมีค่าน้อย เนื่องจากในช่วงนี้มีอุณหภูมิน้อย เมื่อเทียบกับช่วงแรกและช่วงสุดท้าย และความช้ืนที่
ลดลงอย่างรวดเร็ว อาจเป็นผลมาจากลักษณะทางกายภาพของหญ้าเนเปียร์ ซึ่งผ่านการสับเบื้องต้นจากการเก็บเกี่ยวและผ่านการ
สับย่อยอีกครั้งในกระบวนการอบแห้ง จึงท าให้มีลักษณะบาง เป็นเส้นใย และมีขนาดเล็ก ท าให้ถ่ายเทความร้อนได้ดี แต่อุณหภูมิที่
สูงขึ้น ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก็มากขึ้นเช่นกัน 
 ผลจากการเพิ่มอัตราการป้อนวัสดุ ท าให้ความช้ืนของวัสดุลดลงช้า สัดส่วนความชื้นที่สูงข้ึน เมื่อเพิ่มอัตราการป้อน เฉลี่ย
อยู่ที่ประมาณ 8.8±1.2% w.b. ของทุก ๆ การเพิ่มอัตราการป้อนทั้ง 2 อุณหภูมิ โดยที่อุณหภูมิ 100±18°C อัตราการป้อน 300 
และ 350 kg h-1 แทบจะไม่มีผลเนื่องจากการเปลี่ยนอัตราการป้อน อาจเป็นเพราะอุณหภูมิที่สูง ท าให้ผลจากการเปลี่ยนอัตราการ
ป้อนไม่มาก แต่ที่อัตราการป้อน 400 kg h-1 มีค่าความช้ืนที่แตกต่างจากค่าอื่น อาจเป็นผลมาจากอัตราการป้อนที่มากขึ้น ท าให้
ความหนาแน่นของวัสดุในระบบมากขึ้น เกิดการถ่ายเทความร้อนน้อยลง ซึ่งค่าความช้ืนที่เหมาะสมส าหรับการน าไปแปรรูปเป็น
เชื้อเพลิงอัดแท่ง ควรอยู่ในช่วง 25-30% w.b. (ธนธัช และคณะ, 2559) ถ้าหากความชื้นต่ าไปจะอัดเม็ดได้ยาก แต่หากมีความชื้นท่ี
สูงเกิน จะท าให้ชีวมวลอัดแท่งคลายตัวและเสียรูปได้ (Tumuluru et al., 2016) 
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Figure 3. Effects of temperature and biomass feed rate on moisture reduction. 

 
อัตราการอบแห้ง  

อิทธิพลของความช้ืนและอัตราการป้อนวัตถุดิบ มีผลต่ออัตราการอบแห้ง ดังแสดงใน Figure 4 ซึ่งวิเคราะห์จากผลต่าง
ของความช้ืนก่อนและหลังอบแห้ง เทียบกับเวลาที่ใช้ในการอบแห้ง ระยะเวลาที่หญ้าเนเปียร์อยู่ในระบบเฉลี่ยแล้วอยู่ที่  
98 s ซึ่งพบว่า อัตราการป้อนวัตถุดิบส่งผลต่ออัตราการอบแห้ง ในสัดส่วนที่น้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ หรือในท านอง
เดียวกัน ที่เวลาเท่ากัน การเพิ่มอุณหภูมิสามารถลดความชื้นได้มากกว่าการเปลี่ยนอัตราการป้อน แต่โดยภาพรวมสังเกตเห็นได้ว่า 
ที่อัตราการป้อน 300 kg h-1 อุณหภูมิ 90±18°C มีอัตราการอบแห้งที่ใกล้เคียงกับการอบแห้งที่ 100±18°C ทุก ๆ อัตราการป้อน  

   
Figure 4. Effects of temperature and biomass feed rate on drying rate. 

 
พลังงานจ าเพาะที่ใช้ในการอบแหง้ 

อิทธิพลของความช้ืนและอัตราการป้อนวัตถุดิบ มีผลต่อพลังงานจ าเพาะในการอบแห้ง (SEC) ดังแสดงใน Figure 5 ซึ่ง
วิเคราะห์จาก พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนที่ใช้ในระบบ เทียบกับมวลของน้ าที่ระเหยออกไป ซึ่งพบว่า สัดส่วนการลดลง
ของพลังงานจ าเพาะในการอบแห้ง มีผลเนื่องการเพิ่มขึ้นของอัตราการป้อน ท าให้ที่อุณหภูมิ 90±18°C ค่า SEC ลดลงเฉลี่ย  
30-36% และที่อุณหภูมิ 100±18°C ค่า SEC ลดลงเฉลี่ย 31-55% ในแต่ละช่วงการเพิ่มอัตราการป้อน ในส่วนของการเพิ่มอุณหภมูิ 
จาก 90±18°C  เป็น 100±18°C หรือเพิ่มอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจากประมาณ 17 L h-1 เป็น 24 L h-1 ส่งผลให้ค่า SEC เพิ่มขึ้น 
180% โดยประมาณ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของค่า SEC เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ เป็นผลมาจากการใช้พลังงานความร้อนมากขึ้น ประมาณ 77.2% 
ส่วนการลดลงของค่า SEC จากการเพิ่มอัตราการป้อน เกิดจากความหนาแน่นวัสดุในระบบเยอะขึ้น ส่งผลให้น้ าระเหยออกใน
สัดส่วนท่ีมากกว่าอัตราการป้อนท่ีน้อย 
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Figure 5. Effects of temperature and biomass feed rate on specific energy consumption (SEC). 

 
ประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร ์

การประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นการเทียบต้นทุนเช้ือเพลิงระหว่างเช้ือเพลิงถ่านหินกับเช้ือเพลิงชีวมวลจาก
หญ้าเนเปียร์ โดยเทียบกันในหน่วย Baht Mcal-1 ซึ่งคิดเฉพาะต้นทุนในการผลิตเท่านั้น และหญ้าที่ใช้เป็นหญ้าที่ปลูกเองคิดต้นทุน
ในการบริหารจัดการตันละ 100 Baht โดยคิดที่อัตราการป้อน 300 kg h-1 อุณหภูมิการอบแห้ง 90±18°C ความช้ืนสุดท้าย 
อยู่ที่ 29.44% w.b. ซึ่งน้ าหนักหญ้าจะลดเหลือ 71% โดยประมาณ จะมีค่าความร้อนจากการทดลองเท่ากับ 3.91 Mcal kg-1 โดย
ใช้ระยะเวลาการเดินระบบ 0.5 h ดังแสดงใน Table 1  

 
Table 1. Cost of Napier grass drying. 

No. Description Cost (Baht kg-1
dry) Cost (Baht Mcal-1) 

1 Napier grass (300 kg h-1 x 0.5 h x 0.1-baht x 0.71-1) 0.14 0.03 
2 Pyrolysis oil (17 L h-1 x 0.5 h x 18-baht x 0.71-1) 1.44 0.26 
3 Labor (2 people x 0.5 h x 40-baht x 0.71-1) 0.38 0.07 
4 Electricity (16.12 kWh x 0.5 h x 3.18-baht x 0.71-1) 0.24 0.04 
 Total 2.20 0.40 

 
Table 1 พบว่า การอบแห้งหญ้าเนเปียร์มีต้นทุนอยู่ที่ 2.20 Baht kg-1 หรือประมาณ 0.4 Baht Mcal-1 เมื่อเทียบกับ

ราคาของถ่านหินย้อนหลัง 2 ปี อ้างอิงจากเว็บไซต์ Index mundi. (2020). ซึ่งเป็นตลาดถ่านหินของประเทศออสเตรเลีย ที่ท่าเรือ 
Newcastle/Port Kembla มีค่าความร้อนเท่ากับ 6,300 kcal kg-1 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 86.9 US Dollars Tons-1 หรือประมาณ  
2.69 Baht kg-1 โดยคิดที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 US Dollars เท่ากับ 31 Baht จากนั้นเทียบกับค่าความร้อน จะได้ราคาอยู่ท่ีประมาณ 
0.43 Baht Mcal-1 ซึ่งการอบแห้งหญ้าเนเปียร์ใช้ต้นทุนสูงไปกับเชื้อเพลิงในการสร้างความร้อน นั่นก็คือน้ ามันไพโรไรซิส หากปรับ
เปลี่ยนไปใช้แหล่งความร้อนฟรี เช่น ความร้อนทิ้งจากระบบ จะยิ่งสามารถลดต้นทุนตรงนี้ได้มาก  

 
สรุป 

ผลการศึกษาการลดความช้ืนหญ้าเนเปียร์ ส าหรับแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล โดยศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและอัตรา
การป้อน แสดงให้เห็นว่า สภาวะการทดสอบที่อุณหภูมิ 90±18°C  อัตราการป้อนวัตถุดิบ 300 kg h-1 เป็นสภาวะที่เหมาะสม
ส าหรับการลดความชื้นชีวมวล ซึ่งมีความช้ืนเท่ากับ 29.44% w.b. โดยมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 0.40 Baht Mcal-1 ส่วนถ่านหินอยู่ที่ 
0.43 Baht Mcal-1 ถือว่ามีศักยภาพในการเป็นพลังงานทดแทนถ่านหินและลดการน าเข้าถ่านหินจากต่างประเทศ ถ้าหากสามารถ
ลดต้นทุนเช้ือเพลิงให้พลังงานความร้อนในการอบแห้งได้อีก ต้นทุนในการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลจะยิ่งต่ าลง 
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บทคัดย่อ 

               วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือ เพื่อประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตไอน้ าของโรงงานอุตสาหกรรมเอทานอลแห่งหนึ่ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพิจารณาแบบ Gate to Gate ตั้งแต่กระบวนการผลิต และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น พบว่า การผลิตไอน้ ามีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 112.43 kg CO2e 
ต่อการผลิตไอน้ า 1 ton ที่ความดัน 15 bar โดยขั้นตอนการเผาไหม้ของแกลบเพื่อสร้างความร้อนให้หม้อต้มไอน้ าก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุดในวัฏจักรชีวิตของการผลิตไอน้ า ส่วนการวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการผลิตไอ
น้ า 1 ton ที่ความดัน 15 bar พบว่า แกลบเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตไอน้ าซึ่งเป็นต้นทุนทางวัตถุดิบสูงสุด ดังนั้น ราคา
ต้นทุนในการผลิตไอน้ า 1 ton คือ 256.75 Baht ton-1 

ค าส าคัญ: แกลบ; การประเมินวัฏจักรชีวิต; คาร์บอนฟุตพริ้นท ์
 

Abstract 
            The aim of this research is a life cycle assessment of steam production in Northeastern, Thailand by 
Gate to Gate model, from a production process and to analyze the environmental impact. We found the steam 
production process has greenhouse gas emission it 112.43 kg CO2e of 1 ton steam on pressure 15 bar. The heat 
production process for the boiler is the higher environmental impact because of the effect from rice husk 
combustion.  An economic analysis of 1 ton steam production process found that the assumptions to determine 
the price of rice husk in the steam production process increased production costs. Therefore, the cost price for 
the production of 1 ton steam on pressure 15 bar was 256.75 Baht ton-1. 

Keywords: Rice Husk; Life Cycle Assessment; Carbon Footprint 

 
บทน้า 

มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย เป็นอันดับ 4 รองจากข้าว อ้อย และยางพารา พื้นที่ที่ปลูกมัน
ส าปะหลังมากสุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยหัวมันส าปะหลังสดที่ผลิตได้ในแต่ละปี ถูกน ามาแปรรูปเป็นแป้งมันส าปะหลัง 
มันเส้น และมันอัดเม็ดเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ผลผลิตส่วนหน่ึงน ามาใช้เพื่อบริโภคในประเทศและ
ส่วนที่เหลือส่งออกต่างประเทศ นอกจากบริโภคและส่งออกแล้ว มันส าปะหลังยังเป็นพืชพลังงานที่สามารถเป็นวัตถุดิบในการผลิต
เอทานอลที่เป็นส่วนผสมของน้ ามันเบนซิน 91 เพื่อให้การผลิตน้ ามันแก๊สโซฮอล์ที่มีค่าออกเทนเท่ากับน้ ามันเบนซิน 95 แต่
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อุตสาหกรรมเอทานอลก็ยังมีปัญหาด้านมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จากกระบวนการผลิตเริ่มต้นที่ใช้ชีวมวลเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต
พลังงานความร้อน เช่น แกลบ ไม้สับ กากอ้อย ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของมนุษย์ และระบบ
นิเวศ เพื่อเป็นการช่วยลดการปลดปล่อยของเสีย จึงจ าเป็นต้องทราบข้อมูลของของเสียที่ถูกปลดปล่อยออกมา และหา
วิธีด าเนินการจัดการลดผลกระทบการปล่อยของเสียอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นภาพลักษณ์ที่
ดีของโรงงานอุตสาหกรรมที่ผู้ผลิตแสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันทุกภาคการผลิตและบริการมี
ความตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากข้ึน มีการพัฒนาการศึกษาด้านผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ทั้งกระบวนการผลิตจนถึงการบริโภคมากขึ้น หนึ่งในเทคนิคที่ถูกพัฒนาส าหรับจุดมุ่งหมายนี้คือ การประเมินวัฏจักรชีวิต 
(Life Cycle Assessment: LCA) (อรทัย, 2560) จากงานวิจัยของ Pham et al. (2011) พบว่า การใช้แกลบเป็นเช้ือเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่มาจากกระบวนการเผาไหม้ และงานวิจั ยของ ฉันทนา (2562) พบว่า การผลิต
พลังงานความร้อนของโรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลมีการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกเท่ากับ 45.39 kg CO2e ต่อการผลิตไอน้ า 1 ton ซึ่ง
มีผลกระทบมาจากการเผากากอ้อยเพื่อสร้างความร้อนให้หม้อต้มไอน้ า 

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจและมีแนวคิดที่ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการผลิตไอน้ า โดยงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตไอน้ าของโรงงานอุตสาหกรรมเอทานอลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ด้วยวิธี Gate to Gate โดยส ารวจและเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน วัตถุดิบ และของเสียที่ปล่อยออกมาจากการผลิตไอน้ า ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากการผลิตไอน้ า ด าเนินการตามมาตรฐาน ISO 14040 ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมายและขอบเขต
การศึกษา การจัดท าบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการแปรผลและการตีความ เพื่อเป็น
แนวทางในการหาวิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การประเมินวัฏจักรชีวิตแบบ Gate to Gate คือ การประเมินวัฏจักรชีวิตเพียงบางส่วน (Partial LCA) โดยพิจารณา

เฉพาะกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งจากทั้งห่วงโซ่การผลิต (สมศักดิ์, 2562) ซึ่งในการศึกษาในครั้งนี้ พิจารณาเฉพาะข้อมูล
ทั้งหมดที่อยู่ในกระบวนการผลิตไอน้ าภายในโรงงานอุตสาหกรรมเอทานอลเท่านั้น กล่าวคือ เป็นการเก็บข้อมูลที่เริ่มต้นตั้งแต่
วัตถุดิบต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการผลิตไอน้ า รวมถึงของเสีย และมลพิษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตไอน้ าเท่านั้น  

หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตมี 4 ข้ันตอน คือ 
1. การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการศึกษา (Goal and scope definition) 

1.1 เก็บรวบรวมฐานข้อมูลการใช้ทรัพยากรและพลังงาน รวมทั้งของเสียที่ปล่อยออกสู่ภายนอกจากกิจกรรมภายใน
โรงงานอุตสาหกรรมเอทานอลส าหรับการผลิตไอน้ า ปีการผลิต 2562 โดยข้อมูลที่เก็บน้ันครอบคลุมเนื้อหาในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็น
ข้อมูลสารขาเข้าของกระบวนการผลิตไอน้ า เช่น แกลบ ไฟฟ้า เป็นต้น และข้อมูลสารขาออกของกระบวนการผลิตไอน้ า เช่น ขี้เถ้า 
เถ้าลอย เป็นต้น  ดังแสดงใน Figure 1 

1.2 ก าหนดหน่วยการท างาน (Function unit) ส าหรับปริมาณการผลิตพลังงานความร้อน คือ 1 ton ที่ความดัน 15 
bar ใช้ในการเก็บข้อมูลของปริมาณสารขาเข้า และปริมาณสารขาออกจากระบบท่ีศึกษา 

1.3 วิเคราะห์วัฏจักรชีวิตแบบ Gate to Gate ของการผลิตพลังงานความร้อนของโรงงานอุตสาหกรรมเอทานอล 
1.4 จัดท าบัญชีรายการตามมาตรฐาน ISO 14040 โดยก าหนดบัญชีรายการทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
1.5 วิเคราะห์วัฏจักรชีวิตทีก่ าหนดให้มีการปันส่วนผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By-products) ที่

ได้จากการผลิตพลังงานความร้อน  
1.6 ประเมินและวิเคราะหผ์ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการค านวณตามหลัก ISO 14040 
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Figure 1. Thermal process of steam products. 

 
2. การจัดท าบัญชีรายการ (Life cycle inventory) 

เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ส าคัญและจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการค านวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยเป็นข้อมูลปริมาณของสารขาเข้าและสารขาออกจากระบบของการผลิตไอน้ าทั้งทางตรงและทางอ้อม 

3. การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Life cycle impact assessment) 
เป็นการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิตของกระบวนการผลิตไอน้ าของโรงงาน

อุตสาหกรรมเอทานอล จากข้อมูลการใช้ทรัพยากรและการปล่อยของเสียของสารขาเข้าและสารขาออกในกระบวนการที่ได้ มาจาก
ขั้นตอนการวิเคราะห์บัญชีรายการซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบที่มุ่งเน้นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขั้นกลาง การวิจัยในครั้งน้ี ศึกษา
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ในประเด็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้น และแปลค่าผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นของการผลิตไอน้ าของโรงงานอุตสาหกรรมเอทานอลให้อยู่ในรูปของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากนั้น 
ค านวณหาปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) จากสมการ (1) โดยแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในหน่วยกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kg CO2e) โดยค่า Emission Factor ใช้ฐานข้อมูลจากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2562) 

CO2 Emission = EF x AD                                                                       (1) 

โดยที่  CO2 Emission คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Unit-1), EF คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (Emission factor) (kg CO2e Unit-1), AD คือ ข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Activity 
Data) (kg CO2e) 
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4. การแปรผลและการประเมินเพื่อปรับปรุง (Interpretation) 
เป็นการน าผลการศึกษามาวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

เพื่อให้ได้ข้อสรุปแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 
            

ผลและวิจารณ์ 
1. ผลที่ได้จากการจัดท าบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อม 
 บัญชีรายการของการผลิตไอน้ าจากกระบวนการผลิตไอน้ าของโรงงานอุตสาหกรรมเอทานอลในกระบวนการนี้ มีทั้งข้อมูล
สารขาเข้าและสารขาออก ส่วนผลิตภัณฑ์ของกระบวนการนี้คือ ไอน้ า จากบัญชีรายการพบว่า การผลิตไอน้ าของโรงงาน
อุตสาหกรรมเอทานอล น้ าซอฟต์เป็นสารขาเข้าที่มีปริมาณต่อหน่วยกิโลกรัมมากสุด และขี้เถ้าเป็นสารขาออกที่มีปริมาณต่อหน่วย
กิโลกรัมมากสุด ดังแสดงใน Table 1 
 
Table 1. Life cycle inventory of steam production. 

Input  Output 

Menu Amount Unit  Menu Amount Unit 

Rice husk 17,695,480 kg  Blow down water 6,125,062 kg 

Soft water 91,845,000 kg  Ash 12,386,836 kg 

Condensate water 51,433,200 kg  Fly ash 5,308,644 kg 

Electricity 1,828,736 kWh  Lubricant 3,520 kg 

Air 1,474,623 CFM  Grease 1,550 kg 

Lubricant 3,520 kg  Remnant of cloth 330 kg 

Grease 1,550 kg  Steam 137,155,200 kg 

Remnant of cloth 330 kg   

Phosphate 752 kg   

Ammonia 854 kg   

Hydrazine 456 kg   

 
2. ผลที่ได้จากการปันส่วนผลติภณัฑ ์

หลักการปันส่วนผลิตภัณฑ์ คือ การแบ่งส่วนปริมาณสารขาเข้า และ/หรือสารขาออกของกระบวนการหรือระบบของ
ผลิตภัณฑ์ที่ศึกษา ไปยังผลิตภัณฑ์เป้าหมายและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบของผลิตภัณฑ์  ในการศึกษาครั้งนี้ พิจารณาที่
สารขาออกที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือจ าหน่ายได้ ซึ่งไอน้ าเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ส่วนขี้เถ้า เถ้าลอย และน้ ามันหล่อลื่นเป็น
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ จากนั้น ปันส่วนผลิตภัณฑ์พลอยได้เทียบกับผลิตภัณฑ์หลัก พบว่า ขี้เถ้าเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่มีเปอร์เซ็นต์
และปริมาณการปันส่วนมากสุด รองลงมาคือ เถ้าลอย และน้ ามันหล่อลื่น ตามล าดับ ดังแสดงใน Table 2 
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Table 2. The allocation of by-products. 

By-products 
Weight 

(kg) 

 Allocation 

 By percentage (%)  By weight (kg) 

Ash 12,386,836  9.03  1,118,531.2908 

Fly ash 5,308,644  3.87  205,444.5228 

Lubricant 3,520  0.0026  0.0915 

Steama 137,155,200  87.10  119,462,179 
a Main products 
 
3. ผลการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

เป็นการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการค านวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกระบวนการผลิตไอน้ าของ
โรงงานอุตสาหกรรมเอทานอล ที่ได้จากการเก็บข้อมูลวัตถุดิบ สารเคมี พลังงาน และทรัพยากรต่าง ๆ (Activity data) และน า
ข้อมูลที่ได้มาค านวณตามสมการ (1) จากการค านวณพบว่า การผลิตไอน้ า 1 ton ที่ความดัน 1 bar มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เท่ากับ 
112.4307 kg CO2e โดยแกลบ (การเผาไหม้) เป็นสารขาเข้าที่มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์มากสุด รองลงมาคือ แกลบ (ที่ได้มา) และ 
ไฟฟ้า (ที่ได้มา) ตามล าดับ ส่วนเศษผ้าเป็นสารขาออกที่มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์มากสุด รองลงมาคือ น้ ามันหล่อลื่น และจารบี 
ตามล าดับ  ดังแสดงใน Table 3 
4. ผลการแปรผลและการประเมินเพื่อปรับปรุง 

จากการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เห็นได้ว่า แกลบที่เผาไหม้มีการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากสุดซึ่งส่งผลท าให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global warming potential) ดังนั้น ควรมีการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตไอน้ าให้มีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ ์โดยมีแผนตรวจเช็คระบบการเผาไหม้ของหม้อไอน้ าอย่างสม่ าเสมอ มี
การติดตั้งระบบสเปรย์น้ า (Spray chamber) ส าหรับดักฝุ่นละอองหรือก๊าซที่ปล่อยออกจากปล่องไอเสีย และบริเวณรอบโรงงาน
ควรปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อช่วยในการดดูซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซดด์้วย 
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Table 3. The assessment of greenhouse gas emission (CO2 emission) of raw materials, chemicals, resources and 
steam energy process for steam production 1 ton in pressure 15 bar. 

Activity Data Amount Emission Factor Total 
   (kg CO2e Unit-1) (kg CO2e) 

Input        
Rice husk (Receiving) 129.0179 kg 0.1000 12.9018 
Rice husk (Combustion) 129.0179 kg 0.6930 89.4094 
Soft water 669.6429 kg 0.0011 0.7353 
Condensate water 375.0000 kg 0.0000 0.0000 
Electricity (Receiving) 13.3333 kWh 0.6933 9.2440 
Air 10.7515 CFM 0.0000 0.0000 
Lubricant 0.0257 kg 0.8319 0.0214 
Grease 0.0113 kg 1.0547 0.0119 
Remnant of cloth 0.0024 kg 18.2300 0.0439 
Phosphate 0.0055 kg 1.5716 0.0086 
Ammonia 0.0062 kg 1.8876 0.0118 
Hydrazine 0.0033 kg 0.5000 0.0017 

Output         
Blow down water 44.6579 kg 0.0000 0.0000 
Ash (Allocation) 90.3126 kg 0.0000 0.0000 
Fly ash (Allocation) 38.7054 kg 0.0000 0.0000 
Lubricant (Allocation) 0.0257 kg 0.6200 0.0159 
Grease 0.0113 kg 1.0500 0.0025 
Remnant of cloth  0.0024 kg 2.0000 0.0226 
Steam 1.0000 ton 0.0000 0.0000 
Total of CO2 emission     112.4307 

 
5. ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ 

จากการวิเคราะห์ราคาวัตถุดิบและปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไอน้ า 1 ton ที่ความดัน 15 bar พบว่า ต้นทุนในการ
ผลิตไอน้ า เท่ากับ 256.75 Baht ton-1  โดยแกลบเป็นวัตถุดิบที่ใช้ส าหรับกระบวนการผลิตไอน้ าที่มีต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์สูงสุด 
รองลงมาคือ ไฟฟ้า และน้ าซอฟต์ ตามล าดับ  ดังแสดงใน Figure 2 
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Figure 2. Cost of steam production. 

 
สรุป 

การศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตไอน้ าของโรงงาน
อุตสาหกรรมเอทานอลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า การผลิตไอน้ า 1 ton ที่ความดัน 15 bar มีการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทั้งหมด เท่ากับ 112.43 kg CO2e โดยขั้นตอนการเผาไหม้ของแกลบเพื่อสร้างพลังงานความร้อนให้หม้อต้มไอน้ า 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุดในวัฏจักรชีวิตของการผลิตไอน้ า 
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บทคัดย่อ 

               การอบแห้งด้วยปั๊มความร้อนเป็นการอบแห้งที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามเครื่องอบแห้งปั๊ม
ความร้อนโดยส่วนใหญ่ยังใช้สารท าความเย็นที่มีศักยภาพการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนสูง ด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึงศึกษาสมรรถนะ
เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนที่ใช้สารท าความเย็น R32 ซึ่งมีศักยภาพการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนต่ า ในการศึกษาได้สร้างเครื่อง
อบแห้งปั๊มความร้อนเพื่อทดสอบสมรรถนะซึ่งได้เลือกใช้ขิงเป็นตัวอย่างในการทดสอบ โดยมีเง่ือนไขการทดลอง คือ อุณหภูมิ
อบแห้ง 45 50 และ 55๐C และความเร็วลม 1.5 m s-1  เกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนได้แก่ อัตรา
การอบแห้ง อัตราการดึงน้ าออกจ าเพาะ ความสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะ และสัมประสิทธ์ิสมรรถนะปั๊มความรอ้น ผลจากการศึกษา
พบว่า การเพิ่มอุณหภูมิอบแห้งมีผลท าให้อัตราการอบแห้ง ก าลังไฟฟ้าเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อน และอัตราการดึงน้ าออกจ าเพาะ
เพิ่มขึ้น ในขณะที่ความสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะมีค่าลดลง นอกจากน้ันยังพบว่าอุณหภูมิอบแห้งมีผลต่อสัมประสิทธิ์สมรรถนะปั๊ม
ความร้อนน้อยมาก  

ค าส าคัญ: การอบแห้ง; เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อน; สารท าความเย็น R32 
 

Abstract 
          Heat pump drying showed high-energy efficiency when compared to another drying technique. However, 
most heat pump dryers still use refrigerants that have high global warming potential. As previously mentioned, 
performance of heat pump dryer using refrigerant R32 was investigated in this work.  This is due to refrigerant 
R32 has low global warming potential value. The heat pump dryer was fabricated to investigate its performance 
and ginger was selected as testing material.  The experiments were carried out on the following conditions; 
drying temperature of 45, 50, and 55๐C and air velocity of 1.5 m s-1. The criteria used to study the performance 
of heat pump dryer are the drying rate, the specific moisture extraction rate, the specific energy consumption, 
and the coefficient of performance of heat pump.  It was found from the experimental results that increment 
of drying temperature result in increment of drying rate, power of heat pump dryer and specific moisture 
extraction rate whilst specific energy consumption decreased.  Furthermore, the results showed that drying 
temperature affects insignificantly on the coefficient of performance of heat pump.       

Keywords: Drying; Heat pump dryer; Refrigerant R32 
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บทน า 
 การอบแห้งหรือลดความช้ืนให้กับวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นกรรมวิธีที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและท ากันมา
ยาวนาน เช่น การตากแห้งอาหารโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ กระบวนการอบแห้งหรือท าแห้งมีเทคนิคหลากหลายวิธีด้วยกัน เช่น 
การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การอบแห้งด้วยไอน้ าร้อนยวดยิ่ง การอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรด และการอบแห้งด้วยปั๊มความ
ร้อน เป็นต้น ในงานอบแห้งเป็นที่ทราบกันดีว่ากระบวนการอบแห้งมีการใช้พลังงานค่อนข้างสูง (Huelsz et al., 2013) อย่างไรก็
ตามยังมีเทคนิคที่ใช้พลังงานในการอบแห้งค่อนข้างมีประสิทธิภาพและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นั่นคือ การอบแห้งด้วยปั๊มความ
ร้อน (Erbay and Hepbasli, 2017; Te et al., 2017; Niklas et al., 2019) เนื่องจากปั๊มความร้อนเป็นอุปกรณ์ที่สามารถผลิต
พลังงานได้มากกว่าพลังงานจ่ายเข้าไป ซึ่งจะพบว่าไม่มีการใช้ค าว่าประสิทธิภาพปั๊มความร้อน ทั้งนี้เนื่องจากหากพิจารณาใน
รูปแบบประสิทธิภาพแล้ว ปั๊มความร้อนจะมีประสิทธิภาพเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ ด้วยเหตุนี้ค าว่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะปั๊มความร้อนจงึ
ถูกนิยามเพื่อใช้บ่งช้ีความสามารถการท างานของปั๊มความร้อน ส าหรับเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนที่มีการใช้งานกันที่ผ่านมาโดย
ส่วนใหญ่สารท าความเย็นที่ใช้ในระบบจะเป็นกลุ่มที่มีค่าศักยภาพการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนสูง (Global Warming Potential, 
GPW) เช่น R22 R134a R407C และ R410a ซึ่งมีค่า GWP เท่า 1,810 1,430 และ 1,774 และ 2,090 ตามล าดับ (Jing and 
Zhou, 2020) ปัจจุบันมีสารท าความเย็นซึ่งเริ่มน ามาใช้ทดแทนสารข้างต้นที่กล่าวถึงในระบบปรับอากาศ ซึ่งสารท าความเย็นนี้คือ 
R32 มีค่า GWP เท่ากับ 675 (Jing and Zhou, 2020) โดยที่ผ่านมามีงานวิจัยที่ด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับสารท าความเย็นเพื่อ
น ามาใช้ในปั๊มความร้อนส าหรับผลิตน้ าร้อนหลายท่าน ตัวอย่างเช่น Xu et al. (2013) ได้ศึกษาการใช้สารท าความเย็น R410a และ 
R32 ในระบบปั๊มความร้อน ผลการศึกษาพบว่าทั้งสองสารท างานมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน และจากการทดลองพบว่าสัมประสิทธิ์
สมรรถนะปั๊มความร้อนที่ใช้สารท าความเย็น R32 สูงกว่าระบบที่ใช้สารท าความเย็น R410a เฉลี่ยประมาณ 10% ต่อมา In et al. 
(2014) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการใช้สารท าความเย็น R410a, R32 และ L41b ในระบบปั๊มความร้อน ผลการศึกษาพบว่าปั๊มความ
ร้อนที่ใช้สารท าความเย็น R32 มีสัมประสิทธิ์สมรรถนะปั๊มความร้อนสูงสุด โดยมากกว่าระบบที่ใช้สารท าความเย็น R410a เฉลี่ย
ประมาณ 5% และในปีต่อมา  Abdullah et al. (2015) ได้ศึกษาและทดสอบเพื่อหาสารท าความเย็นส าหรับน ามาใช้ทดแทนสาร
ท าความเย็น R410a จากการศึกษาพบว่าสารท าความเย็นท่ีเหมาะส าหรบัน ามาใช้ทดแทนสารท าความเย็น R410a คือ R32  ต่อมา 
Akhilesh et al. (2019) ได้สร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนส าหรับกรณีใช้สารท า
ความเย็น R290, R600a, R32, R152a และ R1234yf โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน ามาทดแทนสารท าความเย็น  R134a ผลจาก
การศึกษาด้วยแบบจ าลองคณิตศาสตร์พบว่า เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนที่ใช้สารท าความเย็น R32 ให้ค่าอัตราการดึงน้ าออก
จ าเพาะสูงสุด โดยสูงกว่ากรณีใช้สารท าความเย็น R134a ถึง 8% ในส่วนสัมประสิทธ์ิสมรรถนะปั๊มความร้อนพบว่า ระบบที่ใช้สาร
ท าความเย็น R152a มีค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะปั๊มความร้อนสูงสุด  จากงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการศึกษาสมรรถนะปั๊มความร้อนที่
ใช้สารท าความเย็นส่วนใหญ่จะเป็นการประยุกต์ใช้งานในด้านการท าอากาศร้อนและน้ าร้อนเป็นหลัก ในส่วนของผลการศึกษาการ
น าปั๊มความร้อนที่ใช้สารท างานเย็น R32 มาประยุกต์ใช้ในงานอบแห้งยังค่อนข้างน้อย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาสมรรถนะ
เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนที่ใช้สารท าความเย็น R32 ซึ่งมีค่า GWP ต่ าเมื่อเทียบกับสารท าความเย็นที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อน 

Figure 1 แสดงลักษณะเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนที่ใช้ R32 เป็นสารท าความเย็น เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อน
ประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์ขนาด 0.75 kW ความสามารถการท าความเย็นสูงสุด 2.64 kW พัดลมหมุนเวียนอากาศในระบบขนาด 
0.05 kW การท างานของเครื่องอบแห้งปั๊มความ เริ่มต้นจากอากาศที่ใช้ในการอบแห้งจะไหลผ่านคอนเดนเซอร์เพื่อรับความร้อน
จากสารท าความเย็น ซึ่งจะมีผลท าให้สารท าความเย็นควบแน่นในขณะที่อากาศจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น หลังจากนั้นอากาศร้อนจะไหล
เข้าสู่ห้องอบแห้งเพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับผลิตภัณฑ์ เมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับความร้อนก็จะท าให้น้ าที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์ระเหย
ออกมายังผิวนอกและถูกอากาศพัดพาออกจากห้องอบแห้ง อากาศที่ไหลออกจากห้องอบแห้งจะมีความช้ืนเพิ่มขึ้นในขณะที่
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อุณหภูมิจะลดลง หลังจากนั้นอากาศช้ืนนี้บางส่วนจะไหลผ่านอิวาโปเรตอร์ อากาศช้ืนท่ีไหลผ่านอิวาโปเรเตอร์จะถูกลดอุณหภูมิให้
ต่ าลงจนกระทั่งเกิดการควบแน่นของน้ าและในขณะเดียวกันด้านการท างานของสารท าความเย็นก็จะส่งผลให้สารท าความเย็นเกิด
การระเหยตัวกลายเป็นไอและไอก็จะถูกอัดด้วยคอมเพรสเซอร์เพื่อเพิ่มความดันให้กับสารท าความเย็นซึ่งจะท าให้สารท าความเยน็มี
อุณหภูมิที่สูงขึ้น หลังจากนั้นอากาศที่ไหลผ่านอิวาโปเรเตอร์ก็จะมารับความร้อนที่คอนเดนเซอร์และไหลเข้าสูงห้องอบแห้งต่อไ ป  
กระบวนการท างานก็จะหมุนเวียนต่อเนื่องเช่นนี้จนกระทั่งความช้ืนของผลิตภัณฑ์ได้ตามที่ต้องการ ในส่วนของการควบคุมอุณหภูมิ
ภายในห้องอบแห้งจะควบคุมโดยมีคอนเดนเซอร์อีกชุดซึ่งติดตั้งอยู่ภายนอกห้องอบแห้ง เมื่ออุณหภูมิภายในห้องอบแห้งสูงเกินค่าที่
ก าหนดโซลินอยด์วาล์วจะเปิดเพื่อให้สารท าความเย็นไหลไประบายความร้อนที่คอนเดนเซอร์ชุดนอกและในขณะเดียวกันเมื่อ
อุณหภูมิภายในห้องอบแห้งลดลงโซลินอยด์วาล์วก็จะปิดเพื่อให้สารท าความเย็นไหลเข้ามาระบายความร้อนให้กับห้องอบแห้ง
เช่นเดิม 

 

 

Figure 1. Heat pump dryer using R32 as refrigerant. 
 
วิธีการ 

งานวิจัยนี้ได้เลือกใช้ขิงเป็นตัวอย่างในการทดสอบสมรรถนะเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนที่ใช้สารท าความเย็น R32 โดยมี
เง่ือนไขการทดลอง คือ ความเร็วลมภายในห้องอบแห้งคงที่เท่ากับ 1.5 m s-1 และอุณหภูมิอบแห้งเท่ากับ 45 50 และ 55๐C 
ตามล าดับ ซึ่งแต่ละเง่ือนไขการทดลองได้ท าการอบแห้งขิงที่มีความช้ืนและน้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 950% d.b. และ 0.5 kg 
ตามล าดับ โดยใด้ท าการอบแห้งเป็นเวลา 4 hr ส าหรับตัวแปรที่ท าการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลประกอบด้วย อุณหภูมิ ความดัน
สารท าความเย็น การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักผลิตภัณฑ์ ก าลังและพลังงานไฟฟ้า โดยทุกค่าใช้เซ็นเชอร์ในการตรวจวัดและต่อเข้ากับ
ชุดบันทึกข้อมูล ในส่วนความช้ืนเริ่มต้นและความช้ืนสุดท้ายของขิงใช้วิธีการหาความช้ืนตามมาตรฐาน AOAC ส าหรับการ
ด าเนินการทดลองเริ่มจากเปิดเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนหลังจากนั้นปรับตั้งค่าความเร็วลมและอุณหภูมิอบแห้งรวมทั้งกดบันทึก
ค่าตัวแปรต่าง ๆ และเดินเครื่องจนกระทั่งระบบเข้าสูส่ภาวะสมดุล ซึ่งพิจารณาจากค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่ท าการบันทึก เมื่อระบบเข้าสู่
สภาวะสมดุลแล้วก็จะน าขิงเข้าห้องอบแห้งและด าเนินการทดลองเป็นเวลา 4 hr หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองจะน าข้อมูลไป
วิเคราะห์พารามิเตอร์ต่าง ๆ โดยเง่ือนไขสุดท้ายที่ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ คือ ความช้ืนขิงสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 190% d.b. 
หรือที่สัดส่วนความช้ืนประมาณ 0.2 ซึ่งพารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ ได้แก่ สัดส่วนความช้ืน (Moisture ratio, MR) อัตราการอบแห้ง 
(Drying rate, DR) อัตราการดึงน้ าออกจ าเพาะ (Specific moisture extraction rate, SMER) ความสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะ 
(Specific energy consumption, SEC) และสัมประสิทธิ์สมรรถนะปั๊มความร้อน (Coefficient of performance of heat 
pump, COPh)  โดยใช้ความสัมพันธ์ตามสมการที่ (1)-(5)   



การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 
30 – 31 กรกฎาคม 2563 จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 

64 
 

 
t

in

M
MR

M
         (1) 

i fm m
DR

T


         (2) 

i fm -m
SMER

E
         (3) 

i f

. E
SEC

m m




3 6
        (4) 

c
h

c

Q
COP

P
         (5) 

โดยที่ Min คือ ความช้ืนเริ่มต้น (%dry basis), Mf  คือ ความช้ืนที่เวลาใดๆ (%dry basis), mi  คือ น้ าหนักเริ่มต้น (kg), 
mf  คือ น้ าหนักสุดท้าย (kg) , E คือ พลังงานที่ใช้ (kWh) , Qc คือ ความร้อนที่คอนเดนเซอร์ (kW) , Pc คือ ก าลังไฟฟ้าที่
คอมเพรสเซอร์ (kW) 

 
ผลและวิจารณ์ 

 Figure 2 แสดงสัดส่วนความช้ืนการอบแห้งขิงด้วยปั๊มความร้อนที่ใช้สารท าความเย็น R32 ภายใต้อุณหภูมิอบแห้งที่
แตกต่างกัน จากข้อมูลจะพบว่าอัตราการลดลงของความช้ืนจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิอบแห้งสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามหลักการ
คือเมื่อความร้อนที่ถ่ายเทให้วัสดุมีค่ามากข้ึนก็จะส่งผลให้ปริมาณน้ าที่ระเหยออกจากวัสดุเพิ่มขึ้นตาม ดังข้อมูลอัตราการอบแห้งที่
แสดงใน Figure 3 และหากพิจารณาข้อมูลใน Figure 2 ที่ต าแหน่งสัดส่วนความช้ืนเท่ากับ 0.20 ซึ่งขิงมีความช้ืนเฉลี่ยประมาณ 
190 %d.b. จะพบว่าที่เงื่อนไขอุณหภูมิอบแห้ง 55๐C ใช้เวลาสั้นกว่ากรณีใช้อุณหภูมิอบแห้ง 50 และ 45๐C เท่ากับ 15 และ 25% 
ตามล าดับ  

 
Figure 2. Moisture ratio of ginger drying at each drying temperature. 
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Figure 3. Drying rate at each drying temperature. 

หลังจากพิจารณาข้อมูลอัตราการอบแห้งที่แต่ละอุณหภูมิแล้วเสร็จ หากพิจารณาการใช้ก าลังไฟฟ้าของเครื่องอบแห้งปั๊ม
ความร้อนในแต่ละอุณหภูมิอบแห้งก็จะพบว่า เมื่อใช้อุณหภูมิในการอบแห้งสูงขึ้นจะส่งผลให้เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนต้องการ
ก าลังไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ดังข้อมูลที่แสดงใน Figure 4 ทั้งนี้เนื่องจากคอมเพรสเซอร์ต้องอัดแรงดันสารท าความเย็นให้สูงเพียงพอและ
สอดคล้องกับอุณหภูมิไออิ่มตัวเพื่อให้ได้อุณหภูมิอบแห้งตามค่าที่ก าหนด และในขณะเดียวกันก็จะส่งผลให้ภาระความร้อนที่อิวา
โปเรเตอร์เพิ่มขึ้น ระบบต้องจ่ายสารท าความเย็นในปริมาณที่ เพิ่มขึ้น จากทั้งสองปัจจัยที่กล่าวมาจึงส่งผลให้มีความต้องการ
ก าลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งจากข้อมูลสรุปได้ว่าเมื่ออุณหภูมิอบแห้งเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 10% จะส่งให้ระบบต้องการก าลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยประมาณ 5% และเมื่อพิจารณาควบคู่กับค่าอัตราการดึงน้ าออกจ าเพาะจะพบว่า อัตราการดึงน้ าออกจ าเพาะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ
เพิ่มอุณหภูมิอบแห้ง ดังข้อมูลที่น าเสนอใน Figure 5 และยังพบว่าเมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10% จะส่งผลให้
อัตราการดึงน้ าออกจ าเพาะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4% เมื่อพิจารณาในประเด็นการใช้พลังงานจะสรุปได้ว่า การเพิ่มอุณหภูมิอบแห้งจะส่งผล
ให้ประสิทธิการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากเปอร์เซ็นต์การระเหยน้ าจากวัสดุที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของพลังงานที่
ใช้ในระบบ     

 
Figure 4. Power of heat pump dryer at each drying temperature. 
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Figure 5. Specific moisture extraction rate at each drying temperature. 

Figure 6 แสดงข้อมูลความสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะที่แต่ละเง่ือนไขอุณหภูมิอบแห้ง ซึ่งข้อมูลที่น าเสนอก็จะคล้ายคลึง
กับข้อมูลใน Figure 5 อย่างไรก็ตามข้อมูลใน Figure 6 ก็มีส่วนท่ีส าคัญคือ น าเสนอพลังงานท่ีใช้ในหน่วย MJ ต่อการระเหยน้ าของ
วัสดุ 1 kg ซึ่งจะท าให้สามารถน าไปเปรียบเทียบการใช้พลังงานกับการอบแห้งด้วยเทคนิคอ่ืนซึ่งใช้แหล่งพลังงานเพื่อสร้างความรอ้น
ที่แตกต่างกัน เช่น ใช้ชีวมวล หรือ LPG เป็นต้น จากข้อมูลใน Figure 6 จะพบว่าเมื่อเพิ่มอุณหภูมิอบแห้งจะส่งให้ความสิ้นเปลือง
พลังงานจ าเพาะมีค่าลดลง  

Figure 7 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะปั๊มความร้อนที่แต่ละอุณหภูมิอบแห้ง จากข้อมูลจะพบว่าเมื่ออุณหภูมิอบแห้ง
เปลี่ยนแปลงสัมประสิทธ์ิสมรรถนะปั๊มความร้อนจะเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ทั้งนี้เนื่องจากตามความสัมพันธ์ของนิยาม COPh เท่ากับ
พลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นต่อพลังงานที่จ่ายเข้าไป ซึ่งพลังงานสองส่วนนี้แปรผันในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมาก ดังนั้นจึงท าให้
อุณหภูมิอบแห้งมีผลต่อสัมประสิทธ์ิสมรรถนะปั๊มความร้อนน้อยมาก  

จากภาพรวมข้อมูลที่แสดงใน Figure 2-7 สามารถประเมินผลได้ว่า หากค านึงในด้านประเด็นประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนควรด าเนินการอบแห้งที่อุณหภูมิสูง ยกเว้นมีเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น คุณภาพของผลิตภัณฑ์ใน
แต่ละด้าน ซึ่งหากเน้นประสิทธิภาพด้านพลังงานเป็นหลักอาจจะท าให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตามที่ต้องการ 

 

 
Figure 6. Specific energy consumption at each drying temperature. 
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Figure 7. Coefficient of performance of heat pump at each drying temperature. 

 
สรุป 

เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนท่ีใช้สารท าความเย็น R32 ถูกสร้างเพื่อทดสอบสมรรถนะโดยใช้ขิงเป็นตัวอย่างในการทดลอง 
จากการศึกษาพบว่า เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนสามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยพบว่าการเพิ่มอุณหภูมิอบแห้งมีผลท าให้
อัตราการอบแห้ง ก าลังไฟฟ้าเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อน และอัตราการดึงน้ าออกจ าเพาะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความสิ้นเปลืองพลังงาน
จ าเพาะมีค่าลดลง และยังพบว่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะปั๊มความร้อนมีค่าอยู่ระหว่าง 4.20-4.26 ซึ่งกล่าวได้ว่าเปลี่ยนแปลงน้อยมาก 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี ้
 

เอกสารอ้างอิง 
Abdullah, A. , Radia, E. , Yunho, H. , Vikrant, A. , Reinhard, R.  2015.  Testing, simulation and soft-optimization of 

R410A low-GWP alternatives in heat pump system. International Journal of Refrigeration 60, 106–117. 
Akhilesh, S., Jahar S., Rashmi R.S. 2019. Comparative analyses on a batch-type heat pump dryer using low GWP 

refrigerants. Food and Bioproducts Processing 117, 1–13 
Erbay, Z., Hepbasli, A. 2017. Assessment of cost sources and improvement potentials of a ground-source heat 

pump food drying system through advanced exergy economic analysis method. Energy 127, 502–515.  
Jing, W. , and Zhou, M. W.  2020.  A comprehensive assessment of refrigerants for cabin heating and cooling on 

electric vehicles. Applied Thermal Engineering 174, 1-11. 

Huelsz, G., Urbiola-Soto, L., López-Alquicira, F., Rechtman, R., Hernández-Cruz, G. 2013. Total energy balance 
method for venting electric clothes dryers. Drying Technology 31, 576–586. 

In, S., Cho, K., Lim, B., Kim, H., Youn, B. 2014. Performance test of residential heat pump after partial optimization 
using low GWP refrigerants. Applied Thermal Engineering 72, 315–322. 

Niklas, B., Thomas, A., Wilhelm, T., Marcos, B., Andreas, M., Jürgen, K. 2019. Exergetic analysis of different R744 
heat pump tumble dryer system topologies. Applied Thermal Engineering 161, 1-14.  

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

T45 T50 T55

CO
Ph

Drying  temperature ( C)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140700715002443#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140700715002443#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140700715002443#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140700715002443#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140700715002443#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13594311


การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 
30 – 31 กรกฎาคม 2563 จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 

68 
 

Te, G.W. , Butterfield, A. , Caldwell, D. , Crook, A. , Winkleman, A.  2017.  Modeling and design of a high efficiency 
hybrid heat pump clothes dryer. Applied Thermal Engineering 124, 170–177. 

Xu, X., Hwang, Y., Radermacher, R. 2013. Performance comparison of R410A and R32 in vapor injection cycles. 
International Journal of Refrigeration 36(3), 892–903. 

 
 
 



 

การประชมุวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดบัชาติ 

 ครั้งที่ 21 วันที ่30 – 31 กรกฎาคม 2563 

จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

 

69 

 

การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลความร้อนสูงด้วยปฏิกรณ์แบบส่ันสะเทือนร่วมกับไมโครเวฟ 
Producing biocoal fuel by microwave vibration reactor 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลไม้ยางพาราสับ (Rubber Wood Chip) ด้วยวิธีการผลิต
เช้ือเพลิงชีวมวลจากคลื่นไมโครเวฟกับวิธีการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลด้วยการให้ความร้อนด้วยขดลวดท าความร้อนสูง โดยใช้เครื่ อง
ปฏิกรณ์แบบสั่นสะเทือนความร้อนสูงร่วมกับไมโครเวฟ ตัวเครื่องปฏิกรณ์ที่ใช้ในการทดลองติดตั้งแมกนีตรอนจ านวน 6 ตัว แต่ละ
ตัวมีก าลัง 800 W แผ่คลื่นความถี่ไมโครเวฟ 2.45 GHz โดยศึกษาเปรียบเทียบกับปฏิกรณ์ที่ใช้ขดลวดความร้อนสูงด้วยไฟฟ้าขนาด 
6000 W ตัวปฏิกรณ์เป็นรูปทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 cm ยาว 200 cm ผลจากการศึกษาพบว่าคุณสมบัติของไมโครเวฟ
สามารถให้ความร้อนถึง 300ºC ได้เร็วกว่าความร้อนแบบขดลวดไฟฟ้าในการผลิตชีวมวลความร้อนสูง 

ค าส าคัญ: ชีวมวล; ไมโครเวฟ; ปฏิกรณ์แบบสั่นสะเทือน 
 

Abstract 
This project aims to study the production of biocoal Rubber Wood Chip With the method of producing 

biocoal from microwave and the method of producing biocoal from high heating using a vibration reactor with 
microwaves. The reactor in this research was installed with six magnetrons. Each magnetron has a frequency of 
800 watts with 2.45 GHz of microwave radiation. This study will compare the experiment magnetron with 
another reaction that uses a high heating coil with 6,000 watts of electricity. The second reactor has a cylinder 
shape with an 11-centithmeter diameter and a length of 200 centimeters. For producing a heat biomass, the 
study found that the microwave feature can provide heat of up to 300ºC faster than coil heating. 

Keywords: Biocoal; Microwave; Vibration reactor  
 

บทน า 
ประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม จึงส่งผลท าให้ความ

ต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานอยู่ที่ 85 , 829 พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.6% โดยที่น้ ามันส าเร็จรูปยังคงเป็นพลังงานท่ีใช้มากท่ีสุดคิดเป็น 49.1% ของการใช้พลังงานท้ังหมด 
รองลงมาเป็นพลังงานไฟฟ้า 20.2% พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 10.2 ถ่านหิน/ลิกไนต์ 8.2% ก๊าซธรรมชาติ 6.5% ท าให้รัฐบาลมี
นโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากข้ึน (สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย, 2562) ประเทศไทยมีความ
เหมาะสมในการใช้พลังงานทางเลือกหลายรปูแบบท้ังพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานงานลม และพลังงานชีวมวล (Biomass) ซึ่งได้รับ
ความสนใจในปัจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่สมบูรณ์ต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้หรือพืชพรรณหลากหลายชนิดท า
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ให้เหมาะสมกับการท าเกษตรกรรม และสิ่งที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางเกษตรมีเป็นจ านวนมาก เช่น วัสดุเหลือทิ้งจากการ
ท านาข้าว มันสาปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ซังข้าวโพดหรือไม้ยางพาราที่ไม่มีน้ ายางแล้ว เป็นต้น ซึ้งพลังงานทดแทนชีวมวลนี้สามารถ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ อย่างไรก็ตามวัสดุที่เหลือจากการเกษตรส่วนใหญ่มีความชื้นสูง ท าให้การ
น ามาใช้ประโยชน์เป็นไปได้ยาก (แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก, 2558)  

กระบวนการสร้างพลังงานทดแทนจากชีวมวลมีมากมายหลายแบบทั้ง การเผาไหม้โดยตรง (Direct Combustion) การ
เผาไหม้เช้ือเพลิงสองชนิดขึ้นไป (Co-firing) การผลิตก๊าซชีวมวล (Gasification) และไพโรไลซิส (Pyrolysis) (ณัฐรัตน์, 2560) 

กระบวนการทอรีแฟกช่ัน (Torrefaction) เป็นกระบวนการทางความร้อนเชิงเคมีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับเหมาะสมสา
หรับการปรับปรุงคุณสมบัติของเช้ือเพลิงชีวมวล กระบวนการทอรีแฟกช่ันใช้หลักการไพโรไลซิสที่ไม่รุนแรง (Mild Pyrolysis) 
กระบวนการนี้เป็นการน าวัสดุชีวมวลมาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 250–300ºC ในสภาวะอับออกซิเจน ที่ช่วงอุณหภูมินี้ ความช้ืนและ
สารอินทรีย์ระเหยได้ จะถูกไล่ออกจากเนื้อของวัสดุ และเฮมิเซลลูโลสจะเริ่มสลายตัวที่ความร้อนต่ า (ประมาณ 200–300ºC) แต่
เซลลูโลสและลิกนินที่เหลืออยู่จะใช้ความร้อนสูงกว่า กระบวนการทอริแฟคช่ันสามารถเพิ่มความสม่ าเสมอของคุณสมบัติเช้ือเพลิง 
เพิ่มความหนาแน่นพลังงาน มีความต้านทานต่อการย่อยสลายของจุลินทรีย์ดีขึ้น ลดการกักเก็บน้ า เพิ่มความสามารถในการบด 
และยังสามารถลดพื้นที่การจัดเก็บและค่าการขนส่งได้ นอกจากน้ีหากน าชีวมวลที่ผ่านกระบวนการทอรีแฟกช่ันมาท าการอัดขึ้นรูป
จะสามารถเพิ่มคุณสมบัติที่เหมาะต่อการใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับการผลิตพลังงานได้ (สุรเศรษฐ์, 2562; รังสินันท์; 2562) 

พลังงานไมโครเวฟเป็นแหล่งพลังงานความร้อนในกระบวนการปรับปรุงชีวมวลเพราะไมโครเวฟมีข้อได้เปรียบตรงที่เป็น
การให้ความร้อนเชิงปริมาตรภายในวัสดุส่งผลให้วัตถุเกิดความร้อนจากภายในอย่างรวดเร็วท าให้มีประสิทธิภาพทางความร้อนสูง
และใช้ระยะเวลาในการท าความร้อนสั้น (Junsatien and Phetsong, 2013)  

ไมโครเวฟ มีส่วนประกอบส าคัญคือแมกนีตรอน ซึ่งเป็นตัวก าเนิดคลื่นไมโครเวฟ โดยคลื่นไมโครเวฟที่ใช้ส าหรับเตา
ไมโครเวฟในครัวเรื่อน มีความถี่ 2,450 ล้าน rpm (หรือ 2,450 MHz) ส่วนไมโครเวฟที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมนั้นมีความถี่ 950 
MHz ในขณะที่ใช้งานไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟจะพุ่งเข้ากระทบวัตถุในทุกทิศทาง โดยคลื่นท าให้โมเลกุลหรืออนุภาคที่มีประจุ เช่น 
น้ า อิออนของเกลือ ไขมัน น้ าตาล เกิดการเคลื่อนที่กลับไปมา (สั่นสะเทือน) ท าให้โมเลกุลที่เป็นองค์ประกอบในวัตถุ เสียดสีกันเกิด
เป็นความร้อน เมื่อคลื่นไมโครเวฟถ่านเพลังงานให้อนุภาคที่มีประจุหมดแล้วก็จะสลายตัวไปและไม่สะสมอยู่ในวัตถุ (Hitchcock, 
2012)  

การค้นคว้าพบว่าการปรับปรุงชีวมวลด้วยไมโครเวฟระหว่างฟางข้าวและหญ้าขจรจบ เมื่อเร่งระดับพลังงานไมโครเวฟ ท า
ให้อุณหภูมิที่ระดับ 100 – 300ºC การสูญเสียน้ าหนักของฟางข้าวและหญ้าขจรจบอยู่ที่ 10 – 50% ตามล าดับของอุณหภูมิ  
(Ren et al., 2013) และการศึกษากระบวนการทอรีแฟคช่ันจากขี้เลื่อยอัดเม็ด ด้วยพลังงานความร้อนจากไมโครเวฟ โดยให้
อุณหภูมิ 300ºC เป็นเวลา 20 min สามารถลดค่าความช้ืนของวัสดุที่ 47.39 wt.% (Huang et al., 2012) 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตชีวมวลจากเศษไม้ยางพาราด้วยเครื่องผลิตชีวมวลความร้อนสูงแบบ
สั่นสะเทือนร่วมกับไมโครเวฟ การศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 วิธี ระหว่างการผลิตชีวมวลด้วยขดลวดไฟฟ้าความร้อนสงูกับการผลิตชีว
มวลด้วยไมโครเวฟ โดยหาเวลา อุณหภูมิ น้ าหนัก ค่าความช้ืน หลังจากผ่านกระบวนการผลิตชีวมวลด้วยความร้อนสูงทั้ง 2 
ประเภท 

 
วัสดุและวิธีด าเนินการวิจัย 

การเตรียมชีวมวล ในงานวิจัยนี้ใช้วัสดุไม้ยางพาราสับ (Rubber Wood Chip) จากลานขายเช้ือเพลิงชีวมวลจังหวัด
สุรินทร์เนื่องจากวัสดุตัวอย่าง มีค่าความช้ืนสูงและขนาดที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นก่อนการทดลองได้ท าการคัดขนาดวัสดุให้มีความยาวไม่
เกิน 40 mm. เพื่อไม่ให้วัสดุติดอยู่ใน Feed Stock และน าไปตากแดดเป็นเวลา 2 h เพื่อลดค่าความช้ืนแรกเริ่มที่มีค่าความช้ืน
มากกว่า 70% w.b. ค่าความช้ืนเริ่มต้นของไม้ยางพาราสับท่ีวัดได้ 57.778% w.b หลังจากตากแดดเป็นเวลา 2 h 
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Figure 1. Diagram Producing Biocoal Fuel by Microwave Vibration Reactor. 

 

 
Figure 2. Producing Biocoal Fuel by Microwave Vibration Reactor. 

เตาปฏิกรณ์ความร้อนสูงแบบสั่นสะเทือนร่วมกับไมโครเวฟ ในการศึกษานี้ เตาปฏิกรณ์ความร้อนสูงแบบสั่นสะเทือน
ร่วมกับไมโครเวฟ ดังแสดงใน Figure 1-2 ใช้ส าหรับผลิตชีวมวล ส่วนประกอบหลักของเตาปฏิกรณ์นี้ประกอบด้วย ตัวท่อปฏิกรณ์
เป็นรูปทรงกระบอกท าจากสแตนเลส มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 cm ยาว 200 cm ด้านบนติดตั้งแมกนีตรอน (Magnetron) ขนาด 
800 W จ านวน 6 ตัว แผ่นคลื่นความถี่ 2.4 GHz ด้านล่างท่อปฏิกรณ์ติดตั้งขดลวดความร้อน (Heater) ขนาด 6000 W ตลอด
ความยาวของท่อปฏิกรณ์ได้ติดตั้งตัวตรวจจับอุณหภูมิ (Thermocouple type k) ไว้ 3 จุด ใช้มอเตอร์เขย่า (Vibration Motor) 
ขนาด 0.1 kW มอเตอร์ป้อนวัสดุแบบสกรูขนาด 0.367 kW มีก าลังการผลิตชีวมวลที่ 1 kg h-1 โดยการควบคุมอุณหภูมิและการ
ป้อนวัสดุใช้คอนโทรเลอร์ดิจิตอลที่สามารถตั้งค่าได้ ด้านนอกท่อปฏิกรณ์ท าการหุ้มฉนวนกันความร้อนเพื่อรักษาระดับของอุณหภูมิ
ที่อยู่ภายในท่อปฏิกรณ์ 

การทดลองการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ น้ าหนักเศษไม้ยางพาราก่อนท าการทดลองมีน้ าหนักอยู่ที่ 519.307 g ถูก
ป้อนเข้าท่อปฏิกรณ์ที่ถังป้อนชีวมวล (Feed Stock) ก าลังสกรูป้อนวัสดุอยู่ที่ 21.6 Hz (1.296 RPM) อัตราการขนถ่ายวัสดุอยู่ที่ 
29.9 Hz (3.703×10-4) จากนั้นเปิดระบบไมโครเวฟก าลังสูงสุดที่ 4800 W ท าการทดลอง 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ก าหนดเวลาที่ 60 min 
และครั้งท่ี 2 ก าหนดเวลาที ่90 min อัตราการไหลของแก๊สไนโตรเจนในเตาปฏิกรณ์ที่ 1 L min-1 

การทดลองการให้ความร้อนด้วยขดลวดความร้อน น้ าหนักเศษไม้ยางพาราก่อนท าการทดลองมีน้ าหนักอยู่ที่ 530.096 g 
ถูกป้อนเข้าเตาปฏิกรณ์ที่ถังป้อนชีวมวล (Feed Stock) ก าลังสกรูป้อนวัสดุอยู่ที่ 21.6Hz (1.296 RPM) อัตราการขนถ่ายวัสดุอยู่ที่ 
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29.9 Hz (3.703×10-4) จากนั้นเปิดระบบขดลวดไฟฟ้าความร้อนท าการทดลองอยู่ท่ี 300ºC จากนั้นเมื่ออุณหภูมิคงที่จึงท าการเปิด
ปากถังเพื่อป้อนวัสดุเข้าท่อปฏิกรณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังการทดลองชีวมวลจะถูกวัดน้ าหนักเพื่อหาค่าความชื้นของวัสด ุ

MCwb=
W-d

W
×100% 

 

MCwb  = คือความชื้นมาตรฐานเปียก (w.b.) 
W  = คือมวลของวัสดุก่อนการทดลอง (g) 
d = คือมวลของวัสดุหลังการทดลอง (g) 
 

 
Figure 3. Rubber Wood Chip Before and After Renovation by Microwave. 

 

 
Figure 4. Rubber Wood Chip Before and After Improvement with Heater. 
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ผลการวิจัยและวิเคราะห์ผล 
ลักษณะทั่วไปของเศษไม้ยางพาราหลงัการทดลอง เศษไม้ยางพาราหลังการทดลองด้วยไมโครเวฟ 4800 W ทดลองที่เวลา 

60 min และการทดลองด้วยขดลวดความร้อนที่ 300ºC ทดลองที่เวลา 90 min จะเห็นว่าลักษณะภายนอกมีสีที่เข้มขึ้นจากการ
สูญเสียสารระเหย บางส่วนกลายสภาพเป็นถ่าน ดังแสดงใน Figure 3-4 

  

 
Figure 5. Temperature of Microwave and Heater. 

อุณหภูมิและเวลา ในการทดลองด้วยไมโครเวฟที่ 4800 W จะเห็นได้ว่าภายในท่อปฏิกรณ์ของการทดสอบด้วยไมโครเวฟ
มีอุณหภูมิถึง 300ºC โดยอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากคลื่นไมโครเวฟท าปฏิกิริยาความร้อนโดยตรงจากภายในเศษไม้
ยางพารา ในขณะที่การทดลองการให้ความร้อนด้วยขดลวดไฟฟ้าหลังจากน าเศษไม้ยางพาราเข้าท าการทดลองแล้วจะเห็นได้ว่า
อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงสาเหตุเนื่องจากจากความช้ืนของเศษไม้ยางพาราและมีการป้อนไนโตรเจนแทนที่อากาศส่งผลให้
อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง ดังแสดงใน Figure 5 

 
Figure 6. Material Weight Before and After. 

น้ าหนักของวัสดุ การทดลองด้วยไมโครเวฟน้ าหนักของชีวมวลก่อนการทดลองอยู่ที่ 519.307 g เมื่อท าการทดลองด้วย
ไมโครเวฟที่ 4800 W เวลา 60 min อุณหภูมิความร้อนภายในท่อปฏิกรณ์ 300ºC น้ าหนักหลังท าการทดลองลดลงอยู่ที่  
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205.429 g การทดลองด้วยขดลวดความร้อนน้ าหนักก่อนท าการทดลองอยู่ที่ 530.096 g ความร้อนภายในท่อปฏิกรณ์ 300ºC 
เวลา 90 min น้ าหนักหลังท าการทดลองลดลงมาเหลือ 254.182 g ดังแสดงใน Figure 6 

 

 
Figure 7. Material Moisture Before and After. 

ความความช้ืนของวัสดุก่อนและหลังการทดลอง หลังจากการทดลองทั้งสองกรณีเศษไม้ยางพารามีการสูญเสียสารระเหย
จะเห็นได้ว่าค่าความชื้นของการทดลองด้วยไมโครเวฟท่ีเวลา 60 min ค่าความช้ินลดลงจากค่าความช้ืนเริ่มต้นอยู่ที่ 57.778% w.b. 
ลดลงเหลือ 2.663% w.b. และค่าความช้ืนท่ีทดลองด้วยขดลวดความร้อนท่ีเวลา 90 min จากค่าความช้ืนเริ่มต้นท่ี 57.778% w.b. 
ลดลงเหลือ 5.729% w.b. ดังแสดงใน Figure 7 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการผลิตชีวมวลด้วยการให้ความร้อนจากไมโครเวฟและการผลิตชีวมวลด้วยขดลวดความร้อนเพื่อ
ปรับปรุงคุณสมบัติในการน าไปใช้ประโยชน์ทางพลังงาน ผลการทดลองพบว่าอุณหภูมิและเวลามีผลกระทบในการผลิตชีวมวลทั้ง 2 
ประเภท โดยการผลิตชีวมวลด้วยไมโครเวฟสามารถให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็วและคงที่แต่เนื่องจากไมโครเวฟเป็นคลื่นความถี่มี
ปฏิกิริยาสลายความชื้นจากภายในตัววัสด ุดังนั้นถ้าใช้เวลาในการทดลองมากเกินไปจะท าให้ชีวมวลกลายสภาพเป็นถ่านและมคีวาม
เปราะสูง ส่วนการผลิตชีวมวลด้วยขดลวดไฟฟ้าใช้เวลาและการเตรียมกระบวนการในการผลิตชีวมวลมากกว่า จากการทดลองใน
ครั้งนี้เครื่องผลิตชีวมวลความร้อนสูงแบบสั่นสะเทือนร่วมกับไมโครเวฟสามารถท าการทดลองกับชีวมวลชนิดอื่นได้เพื่อศึกษา
พลังงานชีวมวลในอนาคตต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้ด าเนินการสร้างต้นแบบเครื่องตัดขึ้นรูปชาฝรั่งแบบสองจังหวะ ซึ่งมีส่วนประกอบท่ีส าคัญ คือ 1) โครงสร้าง
หลัก 2) ชุดต้นก าลังโดยใช้มอเตอร์ขนาด 1.5 kW ความเร็วรอบ 1,450 rpm และ 3) หัวตัดขึ้นรูป ประกอบด้วย หัวตัดขึ้นรูป ตัด
หยาบท าจากหัวบดเนื้อเบอร์ 52 และหัวตัดขึ้นรูปตัดละเอียดท าจากหัวบดเนื้อเบอร์ 42 โดยชุดหัวตัดขึ้นรูปมีส่วนประกอบ คือ ตัว
โครงหัวตัด เพลาเกลี่ยวอัด ใบมีดตัดและจานหน้าแว่น ในการทดสอบตัดขึ้นรูปชาฝรั่ง ใบชาต้องผ่านการผึ่งเพื่อลดความชื้น 18 hr 
มีความช้ืน 71.49% แล้วท าการนวดด้วยเครื่องนวดทรงกระบอกเป็นเวลา 20 นาที และท าการตัดขึ้นรูป 2 กรรมวิธี คือ 1) ตัดขึ้น
รูปโดยหัวตัดหยาบใช้รูหน้าแว่น 20 mm และหัวตัดละเอียดใช้รูหน้าแว่นขนาด 8 mm 2) ตัดขึ้นรูปโดยหัวตัดหยาบใช้รูหน้าแว่น 
20 mm กับหัวตัดละเอียด ใช้รูหน้าแว่นขนาด 6 mm จ านวนกรรมวิธีละ 10 ซ้ า ซ้ าละ 5 kg พบว่า เครื่องสามารถท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องไม่สะดุดติดขัดขณะท าการตัดและมีลักษณะการท างานท่ีสอดรับกันเป็นอย่างดี ความสามารถในการตัดขึ้นรูปชาฝรั่ง 91.22 
kg hr-1 และ 69.53 kg hr-1 

ค าส าคัญ: ชาฝรั่ง; ตัดขึ้นรูปชาฝรั่ง; เครื่องตัดขึ้นรูปชาฝรั่ง  
 

Abstract 
This experiment was conducted to create a prototype double stage cutting machine for black tea. The 

cutting machine consist 3 component; 1) main structure 2) motor power transmission using a 1.5 kW, speed of 
1 ,450  rpm. and 3) cutting head. The cutting head consists of rough cutting part made from the grinding head 
no. 52 and the fine cutting part made from the grinding head no. 42. The components of cutting part are frame, 
spiral shaft, cutting blades and face plates. On the experiment, tea leaf shoots must reduce moisture content 
to 71.68 % by drying in room temperature for 18 hr. and then massage with a cylindrical rolling machine for 20 
min Formed tea shape by cutting was test by 2 treatment; 1st cutting by using coarse pore of 20 mm and fine 
pore of 8 mm The 2nd cutting by using coarse pore of 20 mm and fine pore 6 mm The 10 replications, of test 
with sample of each test of 5  kg. The result found that the machine can operate continuously without 
interruption while continuous cutting both the upper and lower heads. The capacity of machine to cut tea was 
91.22 kg hr-1 and 69.53 kg hr-1 respectively. 

Keywords: Black tea; tea forming machine; tea  
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บทน า 
ประเทศไทยมีชาที่ปลูกแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ 2 สายพันธ์ุ คือ พันธุ์ชาอัสสัมและพันธ์ุชาจีน กลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมบางครั้งเรียกว่า 

ชาพื้นเมือง ชาป่า หรือชาเมี่ยง พื้นที่ปลูกชาอัสสัม 98,544 ไร่ คิดเป็น 84.4% ราคาขายใบชาอัสสัมสดและใบชาจีนสดราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 12 และ 50 บาท ประเทศไทยผลิตใบชาสดทั้งสิ้นประมาณ 81,074 ตัน ซึ่งใบชาสด 77% น ามาผลิตเป็นใบชาแห้ง และ 
23% น าไปผลิตเป็นเมี่ยง ในการผลิตชาแห้ง ใช้ชาอัสสัมคิดเป็น 96% ที่เหลือเป็นชาจีน ส่วนการผลิตเมี่ยงใช้เฉพาะชาอัสสัม ชา
แห้งที่ผลิตในประเทศไทยแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ชาเขียว ชาอู่หลง และชาด า (สายลม และคณะ, 2550) เนื่องจากชาที่
ผลิตได้ในประเทศยังมีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันยังขาดกระบวนการและเครื่องจักรกลในการแปรรปู
ที่เหมาะสมกับการผลิตชาแต่ละชนิด ในการแปรรูปต้องใช้พันธุ์ชาที่เหมาะสม เช่น ชาอัสสัมเหมาะส าหรับแปรรูปเป็นชาฝรั่ง ส่วน
ชาในกลุ่มชาจีนหรือชาญี่ปุ่นเหมาะส าหรับการแปรรูปเป็นชาใบ (ชาจีนและชาเขียว) แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรผลิตชาต่างๆจากชาพันธุ์
พื้นเมือง (ชาลูกผสมระหว่างชาอัสสัมและชาจีน) ซึ่งท าให้ผลิตภัณฑ์ชาที่ได้มีคุณภาพต่ า ราคาประมาณกิโลกรัมละ 70-80 บาท 
สมพล และคณะ (2558) ได้ท าการทดสอบใช้เครื่องโม่เนื้อปรับแต่งให้สามารถตัดขึ้นรูปยอดชาที่ผ่านการหมักแล้ว และใช้เครื่องอบ
แห้งแบบหกเหลี่ยมของสถาบันเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ในการอบแห้งแบบช้ันบาง เพื่อแปรรูปใบชาอัสสัมเป็นชาฝรั่ง
ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ใน พ้ืนท่ี จ.เชียงใหม่ พบว่า ทั้งสองเครื่องใช้งานได้แต่ยังมีข้อบกพร่อง คือ สามารถตัดขึ้นรูปได้ช้าและมี
การสะดุดติดขัดขณะท างานบ่อยๆ การอบแห้งเกิดการฟุ้งกระจายของเศษชา แต่ก็สามารถท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีพอสมควรท าให้มี
ราคาเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 600-800 บาท หากเทียบกับราคาเดิมมูลค่าเพิ่มขึ้น 8-10 เท่า เนื่องจากขบวนการผลิตชาฝรั่งยังใหม่
ส าหรับคนไทยและยังขาดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการแปรรูปชาฝรั่ง หากน าเข้ามาจากต่างประเทศก็มีราคาสูงมาก ทั้งที่ชาฝรั่งเป็น
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ก าลังเป็นที่นิยมในประเทศไทย นอกจากการวิจัยทางด้านการปรับปรุงพันธุ์แล้ว ปัญหาที่ส าคัญมากส าหรับ
เกษตรกรผู้ปลูกชา คือ เครื่องจักรกลส าหรับใช้แปรรูปเป็นชาทุกชนิดมีราคาแพง และเป็นสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ ที่มีราคาสูง 
เกษตรกรไม่สามารถซื้อเครื่องจักรกลนั้นได้ การที่จะท าให้เกิดการพัฒนาชาให้ดีได้ต้องมีเครื่องจักรกลที่ดีส าหรับใช้ในการแปรรูปชา
แต่ละชนิดอย่างเหมาะสมด้วย ส าหรับการวิจัยพัฒนาเครื่องจักรกลที่ใช้ในการแปรรูปชาฝรั่งหรือทดสอบพัฒนาเครื่องจักรกลที่ใช้ใน
การแปรรูปชาฝรั่งที่น าเข้ามาจากต่างประเทศให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศ และสามารถผลิตเครื่องจักรกลแปรรูปใน
ประเทศได้ จะท าให้เครื่องจักรกลมีราคาถูกลง ซึ่งในปัจจุบัน พบว่า การผลิตชาฝรั่งนั้น เครื่องจักรกลที่ส าคัญในการผลิตชานั้นคือ
เครื่องจักรกลที่ใช้ในการตัดขึ้นรูปให้เป็นช้ินเล็ก และเครื่องอบแห้ง เป็นเครื่องจักรกลที่ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ มีขนาดใหญ่
ใช้ในโรงงานที่ผลิตชาฝรั่งขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุนสูงมาก จากรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิต ชาในจังหวัดเชียงราย 
พบว่า โรงงานผลิตชาหนึ่งโรงต้องใช้เงินทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 12,560,000 บาท เป็นค่าเครื่องจักรประมาณ 4,370,000 บาท 
(กรมส่งเสริมอุสาหกรรม, 2552) ท าให้ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถซื้อเครื่องจักรกลแปรรูปมาด าเนินการแปรรูปเองได้ ดั้งนั้น 
ในการวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายในการพัฒนาและทดสอบเครื่องตัดขึ้นรูปชาฝรั่ง โดยมีแนวคิดใช้เกลียวอัดโดยการป้อนชาที่นวดแล้วให้
ไหลไปตามท่อเป็นการอัดนวดไปที่สุดปลายท่อมีชุดใบมีดที่หมุนอยู่เพื่อตัดขึ้นรูปใบชาส าหรับกระบวนการแปรรูปชาฝรั่ง เครื่องตัด
ขึ้นรูปนี้สามารถผลิตได้ในประเทศท าให้มีราคาถูกลงกว่าของต่างประเทศเหมาะสมกับการผลิตของกลุ่มเกษตรกรหรือ
ผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาการแปรรูปชาฝรั่งและผลิตภัณฑ์ชาของประเทศไทย ให้มีคุณภาพ
สูงขึ้นท าให้สามารถส่งผลิตภัณฑ์ชาของไทยออกไปยังต่างประเทศได้มากข้ึนในอนาคต 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ ์
ตู้อบแห้งฮีตเตอรส์ าหรับอบตัวอยา่ง, นาฬิกาจับเวลา, กล้องบันทึกภาพ, เครื่องตัดขึ้นรูปชาฝรั่ง, ใบชาสดพันธ์ุอัสสัม, 

ตาชั่งละเอียดขนาด 200 g, ขนาด 7 kg และขนาด 50 kg 
 

วิธีการ 
1.ตรวจเอกสารข้อมูลของเครื่องตัดขึ้นรูปชาฝรั่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์หลักการท างาน และ ศึกษาการท างาน

ของเครื่องตัดขึ้นรูปชาฝรั่งส าหรับแปรรูปชาฝรั่งของต่างประเทศ 



การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 
30 – 31 กรกฎาคม 2563  จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 

78 
 

2. การออกแบบและสร้างต้นแบบเป็นลักษณะเกลียวอัด ใบเกลยีวตดิอยู่บนเพลาหมุน เพื่อให้เกิดการบีบอัดใหใ้บชาไหล
ไปตามท่อและที่ปลายท่อมีชุดใบมดีที่อยู่ปลายเพลาหมุนตัดขึ้นรูปใบชาให้เป็นช้ินเล็ก วิเคราะห์ข้อมูลหลักการทางทฤษฎี โดยมีต้น
ก าลังเป็นมอเตอร์ขนาด 1.5 kW (วริทธิ์และชาญ, 2556) 

ก าลังท่ีเกิดจากโมเมนต์บิด 

    𝑃 =
2𝜋𝑛𝑇

60
       (1) 

การค านวณหาจ านวนเส้นสายพานลิ่มที่ใช้  

    𝑧 =
𝑤𝑝×𝑁𝑠

𝑃𝑅×𝑁𝑎×𝑁𝑙
       (2) 

แรงฉุดที่เกิดจากโมเมนต์บิดของมอเตอร ์

    𝐹 =
𝑇

𝑟
        (3) 

ตรวจสอบค่าความเพรียวของเสา กรณียดึติดแน่น-อสิระ (Fixed-free,Le = 2L) สูตรค านวณคา่ความปลอดภัยใช้ส าหรับ
สกรูยาวของออยเลอร์ (N) 

    𝑁 =
𝜋2𝐸𝐼

𝑊𝐿𝑒
2        (4) 

สูตรค านวณค่าความปลอดภัยของเพลาส่งก าลังภายใตภ้าระดัดและบิดตามทฤษฎีความเค้นเฉือนอ๊อคตาฮีดรัล  

σyt/N =  (σ2+3τ2)1/2       (5) 
P คือ ก าลัง (kW) Z คือ จ านวนเส้นของสายพานลิ่มที่ใช้ส่งก าลัง (เสน้) PR คือ ก าลังท่ีสายพานหน่ึงเส้นส่งได้ (kW) n คือ 

ความเร็วรอบ (rpm) T คือ โมเมนต์บิด (N•m) Wp คือ ก าลังท่ีต้องการส่ง (kW) Ns คือ ตัวประกอบการใช้งาน Na คือ ตัวประกอบ
แก้ไขส่วนโค้ง Nl คือ ตัวประกอบแก้ไขความยาว N คือ ค่าความปลอดภัยในการออกแบบ F คือ แรงดึงในโซ่ (N) E คือ ค่ายังโมดูลลัส 
(GPa) σyt คือ ค่าความแข็งแรงของวัสดุ (MPa) I คือ โมเมนต์ความเฉือ่ย (m4) 

3.ทดสอบเบื้องต้นเครื่องต้นแบบท่ีสร้างขึ้น โดยทดสอบหาความเร็วรอบท่ีเหมาะสม ขั้นแรกสุ่มความเร็วรอบไว้ประมาณ 
377 rpm เทียบเคียงมาจากเครื่องจักรของต่างประเทศ และดูการไหลไปแนวแกนของเกลี่ยวอัดตามท่อไม่เกิดการอัดตัวจนแน่น 
เพื่อใหย้อดใบชาถูกตัดขึ้นรูปด้วยใบมีดที่ปลายท่อ  

4.แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการทดสอบและด าเนินการทดสอบต้นแบบเครื่องตัดขึ้นรูปชาฝรั่ง หลังจากด าเนินการแก้ไข
ข้อพกพร่องและปรับแต่งเครื่องต้นแบบตัดขึ้นรูปชาฝรั่ง การทดสอบตัดขึ้นรูปแบบต่อเนื่องเพื่อดูการท างานว่าสามารถท างานได้
ตามที่ออกแบบและทดสอบในการตัดขึ้นรูปชาฝรั่งในเบื้องต้น เพื่อดูการท างานโดยทั่วไปของช้ินส่วนของต้นแบบเครื่องตัดขึ้นรูปชา
ฝรั่งว่าสามารถท างานได้ดีตามความต้องการ 

5.ด าเนินการทดสอบต้นแบบเครื่องตัดขึ้นรูปชาฝรั่ง ในการทดสอบตัดขึ้นรูปแบบต่อเนื่องส าหรับการแปรรูปชาฝรั่ง เก็บ
ข้อมูลความช้ืนในยอดใบชาสด ความช้ืนในยอดใบชาสดหลังผึ่ง ความสามารถในการท างานของต้นแบบเครื่องตัดขึ้นรูปชาฝรั่ง โดย
หัวตัดเบอร์ 52 ใช้รูหน้าแว่น 20 mm หัวตัดเบอร์ 42 ใช้รูหน้าแว่น 8 และ 6 mm และความเร็วรอบเพลาเกลียว 528 rpm 
ทดสอบตัวอย่างละ 5 kg จ านวน 10 ซ้ า และผลผลิตชาฝรั่งเทียบเคียงกับชาฝรั่งที่มีขายในท้องตลาดในส่วนของรูปลักษณ์ และชิม
รสชาติโดยผู้ที่มีความช านาญในการชิม 
 

ผลและวิจารณ์ 
ชาที่ผลิตในประเทศส่วนมากเป็นใบชาแห้งหรือชาด าในกลุ่มของชาใบ การผลิตชามีขั้นตอนที่ต้องใช้เครื่อง จักรที่ต้อง

น าเข้าจากต่างประเทศมีขนาดใหญ่ ก าลังผลิตสูง และราคาก็สูงมากด้วย เป็นผลให้มีการผลิตในประเทศน้อยมาก มีเอกชนท่ีผลิตชา
ฝรั่งท่ีมีลูกไร่ในเขตอ าเภอแม่แตงและแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องจักรที่ใช้น าเข้าจากต่างประเทศ ใช้เครื่องตัดแบบโลเตอร์เวน ที่
มีลักษณะเป็นแบบเกลียวอัด โดยมีใบเกลียวติดอยู่บนเพลาหมุน และใบเกลียวที่อยู่นิ่งยึดติดอยู่กับผนังของท่อที่เป็นช่องทางไหล
ของใบชา เพื่อให้เกิดการบีบอัดนวด เกิดการพลิกและบดตัวของใบชาขณะที่ไหลไปตามท่อให้เกิดการฉีกขาด และที่ปลายท่อมีชุด
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ใบมีดติดอยู่ปลายเพลาหมุนตัดขึ้นรูปใบชาให้เป็นช้ินเล็ก เมื่อเทียบเคียงกับเครื่องบดเนื้อมีการอัดแบบไหลไปตามแกนเกลียวอัด
และมีหน้าแว่นเป็นใบขวางการไหลและมีใบมีดหมุนตัดชิดที่ตรงหนาแว่นก่อนที่เนื้อที่บดอัดจะไหลออกมาตามรูของ หน้าแว่น 
(สมพล และคณะ,2558) จากการเก็บข้อมูลของสมพล และคณะ(2558)  พบว่า เครื่องบดเนื้อสามารถตัดขึ้นรูปได้ แต่การไหลไม่
ราบเรียบสม่ าเสมอ เกิดสะดุดมีการติดขัดบ่อย ๆ การท างานช้าและต้องตัดหลายครั้ง ในแต่ละครั้งต้องคอยเปลี่ยนหน้าแว่นจาก รู
โตสุดแล้ว ต่อด้วยรูที่เล็กลงตามล าดับ ดั้งนั้น จึงได้ด าเนินการออกแบบโครงสร้างต้นแบบเครื่องมือตัดขึ้นรูปชาฝรั่งเบื้องต้น โดย
พิจารณาออกแบบมีแนวคิดน าเอาหัวบดเนื้อมาทดสอบและพัฒนาให้สามารถตัดขึ้นรูปชาฝรั่งให้ท างานได้ต่อเนื่องกัน โดยการ
ออกแบบวางหัวบดและชุดเพลาลงบนโครงสร้างหลัก มีขั้นตอนจากด้านบนตัดหยาบและด้านล่างตัดละเอียด ใช้ต้นก าลังตัวเดียว
ขับเคลื่อนการท างาน โดยมีชุดเพลา และโซ่เป็นตัวส่งก าลัง มีเง่ือนไขในการออกแบบ คือ เลือกใช้มอเตอร์ขนาด 1.5 kW การส่ง
ก าลังใช้สายพานลิ่มหน้าตัด B ที่เพลาของมอเตอร์ติดล้อสายพานล้อเล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (dp) 100mm ส่งก าลังไปเพลา
ของเกลียวอัดติดล้อสายพานใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง(Dp) 254 mm ผลการค านวณสายพานลิ่มที่ต้องใช้ส่งก าลังจ านวน 2 เสน้ 
ค านวณระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเพลาอยู่ในช่วงระหว่าง 213.5-610 mm ค่ามุมสัมผัสของสายพาน 168.87 ° ความเร็วเชิงเส้น
ของสายพาน 7.74 m s-1 และแรงดึงในสายพานขณะส่งก าลัง 193.80 N และในการออกแบบเลือกขนาดโซ่ได้เบอร์ 40 ใช้โซ่ 1 ช้ัน 
ระยะพิตช์ 12.7 mm ค่าความเร็วเชิงเส้นของโซ่ 2.01 m s-1 แรงดึงในโซ่ 748.74 N ความปลอดภัยในการใช้โซ่ 18.47 เนื่องจาก
แรงอัดส่งที่เกลียวอัดมีแรงปฏิกิริยากระท าต่อเพลาในแนวแกน กระจายอยู่บนใบเกลียวตลอดความยาวของเกลียวอัดจึงสมมุติให้
เป็นแรงรวมกระท าเป็นจุดที่ปลายเพลาด้านที่ยึดใบเกลียวติด ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาเฉลี่ย 85 mm มีความยาว 500 mm 
การค านวณในทางทฤษฏี ได้พิจารณาการยึดปลายเป็นแบบ กรณียึดติดแน่น-อิสระ ตรวจสอบค่าความเพรียวของเพลาเกลียว 
พบว่า เป็นเกลียวยาวใช้สมการของออยเลอร์ ค านวณค่าความปลอดภัย  สมบัติของวัสดุเหล็กเพลาขาวมีค่ายังโมดูลลัส (E) 207 
GPa และค่าความแข็งแรงของวัสดุเพลา (σyt) 240 MPa (วริทธิ์ และชาญ, 2556) พบว่า ค่าความปลอดภัยของเกลียวอัดท่ีค านวณ
ได้ คือ 2.38 แสดงว่า เพลาเกลียวอัดไม่เกิดความเสียหายเนื่องจากการโก่งงอภายใต้ภาระแรงในแนวแกน 

ได้ด าเนินการสร้างต้นแบบเครื่องมือตัดขึ้นรูปชาฝรั่งในเบื้องต้น ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนโครงหลักที่ใช้ในการ
ติดตั้ง อุปกรณ์หัวตัดขึ้นรูป และระบบส่งก าลัง รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้  

1.โครงสร้างหลัก (Figure 1) ท าจากเหล็กกล้าไร้สนิมกล่องขนาด 50x50x3 mm (ก X ย X ห) โครงช้ันบนส าหรับติดตั้ง
ถาดเตรียมป้อนใบชา หมายเลข1 ถัดลงมาเป็นช้ันกลางส าหรับติดตั้งหัวขึ้นรูปตัดหยาบ หมายเลข 2 มีขนาดเท่ากับ 300 X800 X 
300 mm (ก X ย X ส) ส่วนโครงสร้างช้ันล่างส าหรับติดตั้งหัวขึ้นรูปตัดละเอียด หมายเลข3 มีขนาดเท่ากับ 300 X 1120X 300 
mm และมีโครงสร้างส่วนที่ต่อออกมาด้านข้างส าหรับติดตั้งมอเตอร์และวางเพลาลอยบนโครงเหล็กด้านบน  มีขนาดเท่ากับ 
450X500X700 mm  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1. Main structure of cutting machine for black tea.  
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2. ชุดหัวขึ้นตัดขึ้นรูป ประกอบด้วย ชุดหัวตัดขึ้นรูป ตัดหยาบท าจากหัวบดเนื้อเบอร์ 52 และชุดหัวตัดขึ้นรูปตัดละเอียด
ท าจากหัวบดเนื้อเบอร์ 42 ในแต่ละหัวมีรายละเอียดดังนี้  
 2.1. หัวตัดขึ้นรูปตัดหยาบ (Figure 2a) ประกอบด้วย กระบอกหัวตัดนอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพื้นที่หน้าตัด
ด้านหน้าเท่ากับ 155 mm ยาว 590 mm หนา 20 mm(Figure 2b) เพลาเกลียวอัดมี 5 เกลียว ความยาว 400 mm เส้นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ยปลายด้านนอกเท่ากับ 552 mm เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยปลายด้านในเท่ากับ 115 mm ระยะพิตช์ไม่คงที่ 
ระยะพิตช์โดยเฉลี่ย 85 mm (Figure 2c) และหน้าแว่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 154 mm หนา 17 mm มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 20 mm กระจายรอบแปลน (Figure 2d) และใบมีดซึ่งมีมุมมีด 37° มีลักษณะเป็นแฉกเครื่องหมายบวก มีรูสี่เหลี่ยมตรง
กลาง(Figure 2e)  
 2.2. หัวตัดขึ้นรูปตัดละเอียด มีลักษณะเหมือนกับหัวตัดขึ้นรูปหยาบต่างกันตรงขนาดเทานั้น คือ กระบอกหัวตัดนอกมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพื้นที่หน้าตัดด้านหน้าเท่ากับ 130 mm ยาว 445 mm หนา 30 mm เพลาเกลียวอัดม ี5 เกลียว ความยาว 
275 mm เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยปลายด้านนอกเท่ากับ 420 mm เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยปลายด้านในเท่ากับ 272 mm 
ระยะพิตช์ไม่คงที่ ระยะพิตช์โดยเฉลี่ย 48 mm และหน้าแว่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 130 mm หนา 15 mm มีขนาดรูเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 8 mm กระจายรอบแปลน และใบมีดซึ่งมีมุม 37° มีลักษณะเป็นแฉกเครื่องหมายบวก มีรูสี่เหลี่ยมตรงกลาง  
 
 
 
 
 
 
        a    b       c       d  e 

Figure 2.  a. Cutting head; b. Cutting jacket; C. Screw compression; d. Front plate; e. Cutter. 

 3. ชุดส่งก าลังเครื่องตัดขึ้นรูปชาฝรั่ง (Figure 3a) ต้นก าลังใช้มอเตอร์ขนาด 1.5 kW ความเร็วรอบ 1,450 rpm ส่งก าลัง
ไปผ่านล้อสายพานร่องบีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 mm แบบ 2 ร่อง โดยมีสายพานลิ่มขนาดความยาว 1,772 mm ส่งก าลังไป
ยังล้อสายพานตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 254 mm มีระยะห่างศูนย์กลางเพลา 550 mm เพลาลอยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
40 mm ยาว 600 mm ปลายอีกด้านมีเฟืองโซ่ติดอยู่ เฟืองโซ่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมพิตช์ 80 mm ความหนา 9.5 mm 
และจ านวนฟันเฟือง 13 ฟัน เพื่อขับชุดโซ่แบบโรลเลอร์เบอร์ 60 ส่งก าลังไปยังเฟืองโซ่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมพิตช์ 145 
mm และจ านวนฟันเฟืองเท่ากับ 25 ฟัน ที่ติดอยู่บนปลายเพลาขับหัวขึ้นรูปตัดหยาบ และส่งก าลังไปยังเฟืองโซ่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางวงกลมพิตช์ 145 mm และจ านวนฟันเฟืองเท่ากับ 25 ฟัน ท่ีติดอยู่บนปลายเพลาขับหัวข้ึนรูปตัดละเอียด และเฟืองโซ่มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมพิตช์ 80 mm และจ านวนฟันเฟือง 13 ฟัน อีกตัวมีไว้เพื่อปรับเลื่อนตึงโซ่ ส าหรับเพลาขับหัวข้ึนรูป
ตัดหยาบ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 mm ยาว 600 mm และเพลาขับหัวข้ึนรูปตัดละเอียดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 mm 
ยาว 950 mm 
 จากการเก็บข้อมูลและทดสอบเบื้องต้นความเร็วรอบของเพลาเกลียวอัด พบว่า เครื่องบดเนื้อ เบอร์ 42 มีความเร็วรอบ
เพลาเกลียวอัดและชุดเกลียวอัด 209 rpm เครื่องบดเนื้อ เบอร์ 52 มีความเร็วรอบเพลาเกลียวอัดและชุดเกลียวอัด 226 rpm จาก
การทดสอบเก็บข้อมูลเบื้องต้นกรณีเครื่องบดเนื้อปกติที่น ามาใช้ตัดขึ้นรูปใบชา พบว่า การตัดหยาบถ้ารูหน้าแว่นเล็กกว่า 15 mm 
เครื่องไม่สามารถอัดชาให้ไหลออกมาได้ ดั้งนั้น รูตัดหยาบควรต้องโตกว่า 15 mm กรณีตัดละเอียด รูขนาด 4,6 และ 8 mm ใน
การเก็บข้อมูลจากผู้ที่เคยท าการแปรรูปชาฝรั่งในเบื้องต้น พบว่า รูที่เหมาะสมน่าจะเป็นรูประมาณ 6 และ 8 mm การทดสอบ
เบื้องต้นได้เลือกใช้ความเร็ว 226,301 และ 377 rpm พบว่า ความเร็วรอบ 301 rpm ท างานได้ดี มีการไหลราบเรียบสม่ าเสมอ 
จากข้อมูลการทดสอบเบื้องต้นในครั้งแรกได้ท าการวิเคราะห์ปัญหาและท าการปรับปรุงเครื่องต้นแบบ คือ การไหลยังไม่ราบเรียบ
สม่ าเสมอ มีการไหลพุ่งออกเป็นจังหวะ บางครั้งก็ชะงักและรอจังหวะไหลพุ่งออก สาเหตุ เกิดจากระยะห่างระหว่างปลายใบเกลียว
ที่ช่วงปลายเพลามีระยะห่างกับใบมีดประมาณ 10 mm จึงได้ท าการปรับปลายใบเกลียวให้ชิดกับผนังของชุดกระบอกหัวตัดมากขึ้น
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มีระยะห่างประมาณ 2 mm เพื่อช่วยรีดให้มีการไหลของใบชาดีขึ้น ใบมีดตัดเบอร์ 52 มีความหนา 25 mm และใบมีดตัดเบอร์ 42 
มีความหนา 20 mm ท าให้ใบชามาติดอยู่ตรงช่วงความหนาของใบมีด เกิดอัดตัวกันแน่นจนต้านทานการเคลื่อนตัวของใบชาออกไป
ยังรูหน้าแว่นท าให้เกิดการไหลไม่สม่ าเสมอ ส าหรับการตัดหยาบถ้ารูหน้าแว่นเล็กกว่า 15 mm เครื่องไม่สามารถอัดชาให้ไหล
ออกมาได้ จึงได้ขยายรูส าหรับตัดหยาบเป็นรูขนาด 20 mm เพื่อให้การไหลสะดวกขึ้น และได้ท าตัวครอบปากกรวยตวัล่างเพิ่ม เพื่อ
ป้องกันในกรณีที่มีการไหลพุ่งออกเป็นจังหวะที่พุ่งแรงจะได้ไม่หกออกจากปากกรวยตัวล่างได้ ส่วนกรวยด้านบนได้ท าถาดไว้ส าหรับ
พักใบชาก่อนท าการป้อนลงในรูกรวยตัวบน ได้ท าการทดสอบดูสภาพการท างานในเบื้องต้นหลังปรับปรุงเสร็จ พบว่า หัวตัดเบอร์ 
52 ใช้รูหน้าแว่น 20 mm หัวตัดเบอร์ 42 ใช้รูหน้าแว่นขนาด 8 mm และความเร็วรอบเพลาเกลียว 301 rpm เครื่องสามารถ
ท างานได้ดี คือ มีการไหลออกมาของใบชาที่ใช้ทดสอบตัดดูสม่ าเสมอดี การท างานของเครื่องไม่เกิดการกระตุกหรือกระแทกรุนแรง 
 จากข้อมูลด้านบนได้กล่าวถึงรายละเอียดต่างๆ ของช้ินส่วนที่ส าคัญมาหมดแล้ว รวมทั้งข้อมูลการทดสอบและพัฒนาจน
ได้แบบของต้นแบบเครื่องตัดขึ้นรูปชาฝรั่งที่เสร็จสมบูรณ์และสร้างต้นแบบเครื่องตามแบบจนแล้วเสร็จ (Figure 3b) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   a       b 

Figure 3. a. Power transmission system.   b. Cutting machine for black tea. 

การทดสอบตัดแบบต่อเนื่องเพ่ือแปรรูปชาฝร่ัง เริ่มต้นจากการเก็บยอดใบชาอัสสัมในแปลงปลูก น ามาผึ่งไว้ที่
อุณหภูมิห้อง ยอดใบชาที่ผ่านการผึ่งประมาณ 18 hr (Figure 4a) ใบชาสดก่อนผึ่งและหลังผึ่งมีความช้ืนเฉลี่ย 80.19% และ 
71.68% ตามล าดับ จากนั้นน าใบชาหลังผึ่งเข้านวดที่เครื่องนวดทรงกระบอก 20 นาที (Figure 4b) เพื่อให้เซลล์ของยอดใบชาแตก
และมีความนิ่ม เมื่อท าการนวดเสร็จน ายอดใบชาที่นวดแล้วมาแบ่งออกเป็นชุดละ 5 kg (Figure 2c) จากนั้นท าการตัดขึ้นรูปด้วย
เครื่องตัดขึ้นรูป โดยการป้อนยอดใบชาลงในช่องป้อนของหัวตัดหยาบ เมื่อยอดใบชาถูกตัดหยาบแล้วตกลงไปที่ช่องป้อนหัวตัด
ละเอียดเพื่อท าการตัดละเอียดต่อเลย (Figure 2d) โดยใช้รูหน้าแว่นหัวตัดหยาบขนาด 20 mmส่วนหัวตัดละเอียดใช้รูหน้าแว่น
ขนาด 8 mm ใช้รูหน้าแว่นขนาด 6 mm และความเร็วรอบเพลาเกลียว 301 rpm พบว่า เครื่องสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องไม่
สะดุดติดขัดขณะท าการตัดต่อเนื่องทั้งหัวบนและหัวล่าง มีลักษณะการท างานท่ีสอดรับกันเป็นอย่างดีทั้ง การทดสอบใช้รูหน้าแว่น
ขนาด 8 mm และรูหน้าแว่นขนาด 6 mm พบว่า หัวตัดเบอร์ 52 ใช้รูหน้าแว่น 20 mm และหัวตัดเบอร์ 42 ใช้รูหน้าแว่นขนาด 8 
mm ความสามารถในการตัดขึ้นรูปชาฝรั่ง 91.22 kg hr-1 และหัวตัดเบอร์ 52 ใช้รูหน้าแว่น 20 mm และหัวตัดเบอร์ 42 ใช้รูหน้า
แว่นขนาด 6 mm ความสามารถในการตัดขึ้นรูปชาฝรั่ง 69.53 kg hr-1 (Table 1.) หลังจากตัดขึ้นรูปเสร็จแล้วน าผงชามาท าการ
หมักโดยผึ่งในสภาพอุณหภูมิห้องเพื่อให้เกิดลักษณะเป็นสีแดงหมากสุก ก่อนจึงน าไปท าการอบแห้ง (Figure 4e)  
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Figure 4. a. Fresh tea leaves; b. Rolling tea leaves; c. Tea leaves after rolling; d. Tea leaves cutting; 
e. Tea leaves after cutting. 

 
Table 1. Capacity of machine to cut tea by holes on the front plate 8, 6 mm.  

Exp Capacity of machine to cut tea (kg hr-1) 
  Holes on the front plate 8 mm Holes on the front plate 6 mm 
1 91.20 73.30 
2 99.50 68.50 
3 91.00 74.17 
4 93.55 68.30 5 91.00 69.20 
6 85.00 67.57 
7 85.59 62.57 
8 91.10 68.56 
9 88.24 69.68 
10 94.00 73.49 

Average 91.22 69.53 
Standard deviation 3.98 3.45 

 
สรุป 

เครื่องตัดขึ้นรูปชาฝรั่ง มีส่วนประกอบที่ส าคัญ คือ โครงสร้างหลัก ชุดต้นก าลัง และหัวตัดขึ้นรูป ประกอบด้วย หัวตัดขึ้น
รูปตัดหยาบและหัวตัดขึ้นรูปตัดละเอียด ในการทดสอบยอดใบชาต้องผ่านการผึ่งลดความช้ืน 18 hr และนวดด้วยเครื่องนวด
ทรงกระบอกเป็นเวลา 20 นาที เพื่อให้ ตัดขึ้นรูป 2 กรรมวิธี คือ 1.ตัดขึ้นรูปโดยหัวตัดหยาบใช้รูหน้าแว่น 20 mm หัวตัดละเอียด
ใช้รูหน้าแว่นขนาด 8 mm 2.ตัดขึ้นรูปโดยหัวตัดหยาบใช้รูหน้าแว่น 20 mm หัวตัดละเอียด ใช้รูหน้าแว่นขนาด 6 mm และทั้ง
กรรมวิธีเพลาเกลียวมีความเร็วรอบ 301 rpm พบว่า เครื่องสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดติดขัดขณะท าการตัดและมี
ลักษณะการท างานท่ีสอดรับกันเป็นอย่างดี ความสามารถในการตัดขึ้นรูปชาฝรั่ง 91.22 kg hr-1 และ 69.53 kg hr-1  
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บทคัดย่อ 

               งานวิจัยนี้น้าเสนอการกลั่นน้้ามันหอมระเหยจากต้นแมงลักคา  ซึ่งเป็นพืชล้มลุกอายุปีเดียว พบมากในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และพบเห็นได้ทั่วไปในภูมิภาคต่าง ๆของประเทศไทย ต้นแมงลักคาจัดเป็นวัชพืช ไม่มีการ
ปลูกในรูปแบบพืชเศรษฐกิจ แต่พบรายงานผลการศึกษาการน้าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การไล่แมลงศัตรูพืช หรือฤทธิ์
ต่อต้านเซลล์มะเร็งเป็นต้น งานวิจัยนี้จึงสนใจการศึกษาการกลั่นน้้ามันหอมระเหยจากต้นแมงลักคาในระดับอุตสาหกรรมด้วยเครือ่ง
กลั่นขนาด 500 L เพื่อวิเคราะห์ปริมาณน้้ามันหอมระเหยจากต้นแมงลักคา และต้นทุนการกลั่น โดยท้าการทดลองน้าต้นแมงลักคา
ส่วนเหนือดินทั้งหมด น้ามาสับหยาบ และท้าการกลั่นน้้ามันหอมระเหยด้วยเทคนิคการกลั่นด้วยน้้าและไอน้้า ในการกลั่นแต่ละครั้ง
ใช้วัตถุดิบ 100 kg กลั่นต่อเนื่อง 6 h ท้าการวัดปริมาตร และน้้าหนัก ของน้้ามันหอมระเหยที่กลั่นได้ แล้วน้าเสนอผลการทดลองใน
รูปแบบ %v/w และ %w/w และต้นทุนการกลั่นน้้ามันหอมระเหยจากต้นแมงลักคา ในรูปแบบ Bath/L 

จากผลการทดลองพบว่าต้นแมงลักคา เมื่อน้ามากลั่นน้้ามันหอมระเหยด้วยเครื่องกลั่นแบบกลั่นด้วยน้้าและไอน้้า ขนาด 
500 L มีปริมาณน้้ามันหอมระเหย คิดเป็น 0.015 %v/w และ 0.019 %w/w ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการทดลองแล้ว
พบว่าหากต้องการน้้ามันหอมระเหยจากแมงลักคา จ้านวน 1 ลิตร จะต้องใช้วัตถุดิบทั้งหมด 10,718.11 kg และมีต้นทุนการกลั่น
ทั้งหมดสูง 50,194.82 Bath/L  

ค้าส้าคัญ: แมงลักคา; น้้ามันหอมระเหย; เครื่องกลั่น 
 

Abstract 
            This research presents the essential oil distillation from the Hyptis suaveolens, which is a one- year 
annual crop found in the northeastern region of Thailand. Commonly found in various regions of Thailand. The 
Hyptis suaveolens classified as a weed.  No planting in the form of economic crops.  However, found a report 
on the results of the study to use in various forms such as insect repellent or anti- cancer cells etc. This research 
is interested in the study of the essential oil distillation from the Hyptis suaveolens in an industrial level using 
a 500 L distiller.  To study the amount of essential oils from the Hyptis suaveolens and distillation costs.  By 
experimenting to bring the Hyptis suaveolens ( Above ground)  do coarse chopping, Distillation by water and 
steam distiller.  Each distillation process uses 100 kg of raw material for continuous distillation of 6 h Measure 
the volume and weight of essential oils, then present the experimental results Essential oils in the form of  
%v/w and %w/w. and distillation cost of essential oil from Hyptis suaveolens in the form of Bath/L 
 The results showed that the Hyptis suaveolens.  When the essential oil distilled with 500 L water and 
steam distiller were 0. 015 % v/ w and 0. 019 %w/ w.  Considering the experimental data, it was found that if 
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needed 1 L of Hyptis suaveolens essential oil, must use 10,718. 11 kg of raw materials and have a total 
distillation cost up to 50,194.82 Bath/L 

Keywords: Hyptis suaveolens; Essential oil; distiller 
 

บทน้า 
ต้นแมงลักคา มีช่ือทางวิทยาศาตร์ คือ Hyptis suaveolens จัดอยู่ในวงศ์กะเพรา (LAMIACEAE หรือ LABIATAE) พบ

เห็นได้ทั่วไป เป็นพืชล้มลุกอายุปีเดียว ต้นจะงอกงามเจริญเติบโตได้ดีในฤดูฝน และแห้งเหี่ยวเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งและจะกลับมา
เจริญเติบโตอีกครั้งเมื่อเข้ากลับเข้าสู่ฤดูฝน ต้นแมงลักคามีลักษณะล้าต้นตรง มีความสูงประมาณ 1.5 m แตกกิ่งก้านได้ดี ล้าต้นเป็น
คมสันสี่เหลี่ยม มีขนสีขาว มียางเหนียวติดมือเมื่อสัมผัส กลิ่นฉุนเฉพาะตัวโดยลักษณะของต้นแมงลักแสดงใน Figure 1 และต้น
แมงลักคามักพบเห็นได้ตามริมทางและพื้นท่ีว่างเปล่ารกร้างทั่วไป ต้นแมงลักคามักถูกมองว่าเป็นพืชไร้ประโยชน์และเป็นวัชพืช แต่
ในทางยาสมุนไพรแล้วแมงลักคามีคุณสมบัติขึ้นอยู่กับการน้ามาปรุงยาและส่วนต่างๆที่น้ามาใช้ เช่น รากใช้ต้มเป็นยาช่วยเจริญ
อาหารและขับระดูในหญิงที่มีประจ้าเดือน ใบและต้นน้ามาต้มดื่มลดน้้าตาลในเลือด ใบน้ามาชงดื่มลดไข้หรือฆ่าเชื้อไวรัส และยังมี
ผลการรายงานวิจัยในอดีตที่น่าสนใจ เช่น ประไพ (2549) แสดงให้เห็นว่าเมื่อท้าการแยกสารจากต้นแมงลักคาส่วนเหนือดินจะพบ
สารประกอบกลุ่มเทอร์ปินอยด์ 11-14 ชนิด และ กรกช (2560) แสดงให้เห็นว่าสารสกัดใบแมงลักคามีศักยภาพของสาร 
antioxidants ที่มีคุณสมบัติ  lipid peroxidation inhibition โดยสามารถยับยั้ ง Fe ( II)- induced lipid peroxidation ของ 
polyunsaturated fatty acid ได้ดีกว่าสารสกัดเมล็ดแมงลักคา และ antioxidant standard และสารสกัดใบแมงลักคามีฤทธ์ิเป็น
สาร cytotoxic agents สามารถท้าให้เซลล์สายพันธุ ์มะเร็งเม็ดเลือดขาว Jurkat cells ไม่เจริญ/ตาย แต่ไม่มีผล cytotoxicity ต่อ
เซลล์เม็ดเลือดขาวปกติ PBMCs ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเมื่อพิจารณาสรรพคุณและการน้าไปใช้ประโยชน์ งานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะ
น้าต้นแมงลักคามากลั่นน้้ามันหอมระเหยเพื่อศึกษาปรมิาณน้้ามันหอมระเหยที่มีในต้นแมงลักคา และวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตน้้ามนั
หอมระเหยจากต้นแมงลักคาเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมในอนาคต โดยน้าต้นแมงลักคา ส่วนล้าต้นและใบ (ส่วน
เหนือดิน) มาสับหยาบและน้าเข้าเครือ่งกลั่นแบบกลั่นดว้ยน้้าและไอน้้า ขนาด 500 L เพื่อท้าการกลั่นแยกเอาน้้ามันหอมระเหยและ
น้าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ผลและน้าเสนอผลการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาและการผลิตน้้ามันหอมระเหยจากต้นแมงลักคาใน
ระดับอุตสาหกรรมต่อไป 
 

    
Figure 1. Hyptis suaveolens. 

 น้้ามันหอมระเหย หรือ Essential oil เป็น น้้ามันท่ีได้จากส่วนต่างๆของพืช เช่น ส่วนดอก ใบ ผล ล้าต้น หัว เปลือก เป็น
ต้น เพื่อน้าน้้ามันหอมระเหยที่ได้มาใช้ในการบ้าบัดรักษาในรูปแบบต่างๆ และน้้ามันหอมระเหยที่ได้มายังน้าไปใช้ประโยชน์เป็น
ส่วนผสม ของยารักษาโรค เครื่องส้าอาง ยาไล่แมลง อาหาร เครื่องดื่ม และ น้้ายาปรับอากาศต่างๆเป็นต้น  โดยการที่จะได้มาซึ่ง
น้้ามันหอมระเหยนั้นมีหลายวิธี เช่น การแยกด้วยสารเคมี การสกัดด้วยไขมัน การสกัดเย็น หรือการสกัดด้ วยไอน้้าที่เรียกว่าการ
กลั่นน้้ามันหอมระเหย ในส่วนของการกลั่นน้้ามันหอมระเหยที่นิยมและมีการใชงานอยู่ในปัจจุบัน น้าพน และคณะ (2562) ได้
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อธิบายไว้ถึงการกลั่นน้้ามันหอมระเหย 3 รูปแบบหลักๆได้แก่ การกลั่นน้้ามันหอมระเหยแบบกลั่นด้วยน้้า (Water distillation & 
Hydro-distillation) คือ การกลั่นโดยที่วัตถุดิบแช่ในน้้าเหมือนการต้มทั่วไปจากนั้นน้าไอน้้าที่ได้จากการต้มไปควบแน่นและแยก
เอาน้้ามันในขั้นตอนสุดท้าย,การกลั่นน้้ามันหอมระเหยแบบการกลั่นด้วยน้้าและไอน้้า (Water and steam distillation) คือการ
กลั่นโดยที่วัตถุดิบอยู่ในตะแกรงลอยเหนือน้้าในหม้อต้นโดยที่วัตถุดิบไม่สัมผัสหรือจุ่มน้้า เหมือนการนึ่งในการท้าอาหารทั่วไปแล้ว
น้าไอน้้าที่ได้ไปควบแน่นแยกเอาน้้ามันหอมระเหยในขั้นตอนสุดท้าย  และเครื่องกลั่นน้้ามันหอมระเหยแบบการกลั่นด้วยไอน้้า 
(Direct steam distillation) การกลั่นในรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่มีต้นทุนสูงเนื่องจากส่วนของหม้อก้าเนิดไอน้้ากับถังบรรจุ
วัตถุดิบแยกส่วนกัน เมื่อได้ไอน้้าจากการต้มน้้าแล้วจึงจะส่งไอน้้าเข้าไปยังส่วนของถังบรรจุวัตถุดิบอีกทีหน่ึง แล้วค่อยน้้าไอน้้าท่ีผ่าน
ช้ันวัตถุดิบไปควบแน่นแล้วแยกเอาน้้ามันหอมระเหยในขั้นตอนสุดท้ายเช่นกัน วิธีนี้จะได้น้้ามันหอมระเหยที่มีคุณภาพดีแต่ต้นทุน
การกลั่นจะสูงกว่าวิธีอื่นๆ และยังมีการกลั่นน้้ามันหอมระเหยอื่นๆที่มีการประยุกต์รูปแบบวิธีการกลั่นออกไปอีกในปัจจุบันเช่น 
Zaizhi et al. (2018) และ Kusuma and Mahfud (2018) ได้น้าเสนอรูปแบบการกลั่นน้้ามันหอมระเหยโดยใช้คลื่นไมโครเวฟใน
การกลั่นน้้ามันหอมระเหย ซึ่งคลื่นไมโครเวฟจะช่วยกระตุ้นน้้ามันหอมระเหยให้ออกจากวัตถุดิบได้ดียิ่งขึ้นและได้น้้ามันหอมระเหย
ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น หรือการกกลั่นน้้ามันหอมระเหยแบบพิเศษที่ใช้พลังงานความร้อนจากรังสีอาทิตย์มาใช้ในการกลั่น  
Arslan et al. (2017) ได้น้าเสนอรูปแบบการกลั่นน้้ามันหอมระเหยร่วมกับการน้าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการกลั่นน้้ามันหอม
ระเหย ซึ่งวิธีนี้ลดต้นทุนทางด้านพลังงานความร้อนในการกลั่นน้้ามันหอมระเหยได้ดีและมีความน่าสนใจส้าหรับการประยุกต์ใช้
พลังงานทางเลือกร่วมกับการกลั่นน้้ามันหอมระเหย โดยงานวิจัยนี้เลือกใช้การกลั่นแบบกลั่นด้วยน้้าและไอน้้าซึ่งแบบที่นิยมใช้งาน
มากที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตน้้ามันหอมระเหยและเหมาะสมกับการกลั่นน้้ามันหอมระเหยจากพืชประเภทที่มี ใบ เป็นวัตถุดิบ
ส่วนใหญ่ 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ ์
การทดลองเพื่อเก็บข้อมูลของงานวิจัยนี้ ใช้เครื่องกลั่นน้้ามันหอมระเหยแบบกลั่นด้วยน้้าและไอน้้า ขนาด 500 L ซึ่งมี

อุปกรณ์ประกอบและลักษณะของเครื่องกลั่นน้้ามันหอมระเหย แสดงใน Figure 2  โดยเครื่องกลั่นน้้ามันหอมระเหยติดตั้งที่โรงงาน
ต้นแบบเพื่อการกลั่นน้้ามันหอมระเหยเชิงพาณิชย์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร เครื่องกลั่นน้้ามันหอมระเหย มีระบบระบายความร้อนของชุดควบแน่นทีส่ามารถควบคุมอุณหภูมิของน้้าหล่อเย็นของชุด
ควบแน่นที่อุณหภูมิ 20ºC ตลอดการทดลอง และมีชุดคูลลิ่งทาวเวอร์ขนาด 10 tons ความเย็นช่วยในการระบายความรอ้น วัตถุดิบ
ที่ใช้ในการทดลองคือ ต้นแมงลักคา ส่วนเหนือดินทั้งหมด สับหยาบยาวประมาณ 1-2 cm แสดงใน Figure 3 การทดลองกลั่น
น้้ามันหอมระเหยจากต้นแมงลักคาใช้ต้นแมงลักคาสับหยาบจ้านวน 100 kg round-1 ในการทดลองเก็บข้อมูล ในการทดลองแต่ละ
ครั้งเติมน้้าในถังกลั่น 100 L ท้าการกลั่นแยก 6 h (ต่อเนื่อง) ให้ความร้อนด้วยหัวแก๊สแอลพีจี kb10  

 

    
Figure 2. Essential Oil Distiller. 
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วิธีการด้าเนินการทดลอง 
โดยการทดลองการกลั่นน้้ามันหอมระเหยจากต้นแมงลักคา มีความจ้าเป็นในการเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการค้านวณหา

ปริมาณน้้ามันหอมระเหยที่ได้จากการกลัน่ โดยเริ่มจากการค้านวณหาเปอร์เซนตน์้้าหนักแห้งของต้นแมงลักคา หรือ %Dry โดยเมื่อ
ท้าการเก็บต้นแมงลักคาในช่วงเช้าของวันที่ต้องการทดลองแล้ว น้ามาล้างท้าความสะอาด ผึ่งลมให้แห้ง น้าเข้าเครื่องสับหยาบ ท้า
การสับหยาบตามปริมาณที่ต้องการกลั่นต่อรอบ ดังแสดงใน Figure 3 แล้วท้าการเก็บตัวอย่างใบแมงลักคาสับหยาบจ้านวน 5 
ตัวอย่างไปท้าการอบแห้ง ด้วยอุณหภูมิ 105ºC เป็นเวลา 72 h โดยช่ังน้้าหนักต้นแมงลักคาก่อนท้าการอบแห้ง และช่ังน้้าหนักหลัง
ท้าการอบแห้ง แล้วน้าข้อมูลที่ได้มาค้านวณตามสมการที่ (1) พบว่าต้นแมงลักคาที่น้ามาใช้ในการทดลองเก็บข้อมูลนั้นมีเปอร์เซ็นต์
น้้าหนักแห้งของต้นแมงลักคา หรือ %Dry ซึ่งจะได้น้าค่านี้ไปค้านวณหา น้้าหนักแห้งต้นแมงลักคา และ ร้อยละของน้้ามันหอม
ระเหยต้นแมงลักคาที่กลั่นได้ตามสมการที่ (2) (3) และ (4) ต่อไป การทดลองการกลั่นน้้ามันหอมระเหยจากต้นแมงลักคานี ้ท้าการ
ทดลองเก็บข้อมูลโดยการกลั่นน้้ามันหอมระเหยจากวัตถุดิบต้นแมงลักคาสด จ้านวน 100 kg round-1 ใช้เวลาในการกลั่นทดลอง
ต่อเนื่อง 6 h ท้าการทดลอง 3 ซ้้า และท้าการเก็บข้อมูล น้้าหนักน้้ามันหอมระเหย (g) ปริมาตรน้้ามันหอมระเหย (mL) น้้าหนัก
แก๊สแอลพีจีท่ีใช้ในแต่ละรอบ (kg) และข้อมูลส้าคัญอื่นๆเพื่อใช้ในการน้าเสนอผลการวิจัย ดังแสดงข้อมูลการทดลองใน Table 2.  

    

Figure 3. Hyptis suaveolens preparation. 

 
การค้านวณปริมาณน้้ามันหอมระเหยจากต้นแมงลักคา 

การทดลองการกลั่นน้้ามันหอมระเหยจากต้นแมงลักคา เพื่อให้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบได้กับงานวิจัยอ่ืนๆและสามารถ
ใช้อ้างอิงได้ในอนาคต การค้านวณปริมาณน้้ามันหอมระเหยจึงมีความส้าคัญมาก โดยสมการที่ส้าคัญในการค้านวณเป็นไปตาม
สมการที่ (1) - (4) 
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                                                                (1) 

โดยที่ก้าหนดให้ %Dry คือ น้้าหนักแห้งต้นต้นแมงลักคา (%), W1 คือ น้้าหนักต้นแมงลักคาก่อนอบแห้ง (g), W2 คือ 
น้้าหนักต้นแมงลักคาหลังอบแห้ง (g) 

หลังจากได้ %Dry แล้วสามารถค้านวณหา Wdry หรือน้้าหนักแห้งต้นแมงลักคาได้จาก สมการที่ (2)  
 

 
%

=
100

wet
dry

Dry x W
W        (2) 
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โดยที่ก้าหนดให้ Wdry   คือ น้้าหนักแห้งต้นต้นแมงลักคา (kg), %Dry คือ น้้าหนักแห้งของต้นแมงลักคา (%), Wwet  คือ
น้้าหนักต้นแมงลักคาสด (kg) 

ร้อยละของน้้ามันหอมระเหยต้นแมงลักคาที่กลั่นได้สามารถวิเคราะห์และน้าเสนอได้ในสองรูปแบบ โดยแบบแรกคือ 
%v/w คือร้อยละของน้้ามันหอมระเหยต้นแมงลักคาที่กลั่นได้เมื่อพิจารณาสัดส่วนของปริมาตรน้้ามันหอมระเหยต่อน้้าหนักแห้ง
ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการกลั่นแต่ละครั้ง และร้อยละของน้้ามันหอมระเหยที่กลั่นได้แบบที่สองคือ %w/w คือร้อยละน้้ามัน
หอมระเหยต้นแมงลักคาที่กลั่นได้เมื่อพิจารณาสัดส่วนของน้้าหนักน้้ามันหอมระเหยที่กลั่นได้ต่อน้้าหนักแห้งต้นแมงลักคาทั้งหมดที่
ใช้ในการกลั่นแต่ละครั้ง ดังแสดงวิธีการค้านวณตามสมการที่ (3) และ (4) 

 

                   

%v/w= ×100oil

dry

v

W
       (3) 

           

%w/w = ×100oil

dry

w

W
            (4) 

โดยที่ก้าหนดให้ %v/w คือ ร้อยละของน้้ามันหอมระเหยต้นแมงลักคาที่กลั่นได้ (พิจารณาในรูปแบบ ปริมาตร/น้้าหนัก), 
Voil คือ ปริมาตรน้้ามันหอมระเหยที่กลั่นได้ (mL), Wdry คือ น้้าหนักแห้งของต้นแมงลักคา (g), %w/w คือ ร้อยละของน้้ามันหอม
ระเหยที่กลั่นได้ (พิจารณาในรูปแบบ น้้าหนัก/น้้าหนัก), Woil คือ น้้าหนักของน้้ามันหอมระเหยที่กลั่นได้ (g) 

 
ผลและวิจารณ์ 

ผลการหาน้้าหนักแห้งต้นแมงลักคา 
เมื่อน้าตัวอย่างต้นแมงลักคาท้าการอบแห้งตามอุณหภูมิและระยะเวลาที่ก้าหนดแล้ว น้าน้้าหนักก่อนอบแห้งและหลัง

อบแห้งมาค้านวณตามสมการที่ (1) พบว่าต้นแมงลักคามีเปอร์เซ็นต์น้้าหนักแห้ง หรือ %Dry เฉลี่ยที่ 60.99% ซึ่งจะได้น้าค่านี้ไป
ค้านวณหาน้้าหนักแห้งของต้นแมงลักคา และ ร้อยละของน้้ามันหอมระเหยที่กลั่นได้ตามสมการที่ (2) (3) และ (4) ต่อไป โดยข้อมูล
การทดลองหาน้้าหนักแห้งต้นแมงลักคาแสดงใน Table 1 ซึ่งจะเห็นได้ว่าต้นแมงลักคามีเปอร์เซ็นต์น้้าหนักแห้งสูงถึง 60.99% 
สาเหตุที่มีค่าสูงเนื่องจากการทดลองกลั่นน้้ามันหอมระเหยจากต้นแมงลักคานี้เป็นการทดลองที่ใช้ส่วนเหนือดินของต้นแมงลักคา
ทั้งหมด โดยเฉพาะล้าต้นที่มีเส้นใยอยู่จ้านวนมากมาท้าการกลั่นน้้ามันหอมระเหย 

 
Table 1. Hyptis suaveolens drying test data. 

Hyptis suaveolens (g) w2/w1 %Dry 

w1 w2   

40.87 23.63 0.58 57.82 
33.46 21.51 0.64 64.29 
36.95 22.89 0.62 61.95 
39.5 25.03 0.63 63.37 
38.76 22.3 0.58 57.53 

Average 0.61 60.99 
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Figure 4. Hyptis suaveolens essential oil. 

 
ร้อยละของน้้ามันหอมระเหยที่กลั่นได้จากต้นแมงลักคา 
 จาการทดลองกลั่นน้้ามันหอมระเหยจากต้นแมงลักคาทั้ง 3 การทดลอง พบว่าวัตถุดิบต้นแมงลักคาสับหยาบจ้านวน 100 
kg น้ามาท้าการทดลองกลั่นน้้ามันหอมระเหย 3 การทดลอง แล้วหาค่าเฉลี่ย พบว่ามีน้้ามันหอมระเหยเฉลี่ย 11.69 g หรือคิดเป็น
ปริมาตรได้ 9.33 mL และเมื่อค้านวนร้อยละของน้้ามันหอมระเหยต้นแมงลักคาที่กลั่นได้ พิจารณาในรูปแบบปริมาตรต่อน้้าหนัก 
ได้ 0.015 %v/w เมื่อพิจารณาในรูปแบบน้้าหนักของน้้ามันหอมระเหยที่กลั่นได้ต่อน้้าหนักของวัตถุดิบที่ใช้ในการกลั่น ได้ 0.019 
%w/w ซึงถือว่าเป็นปริมาณน้้ามันหอมระเหยที่ได้น้อยมากเมื่อเปรียบทียบกับพืชชนิดอื่นๆ ซึ่ง พงษ์ศักดิ์ (2555) ได้รายงานมี
ปริมาณน้้ามันหอมระเหยจากพืช 10 ชนิดได้แก่ ขมิ้นชัน ตะไคร้หอม ท้ามัง เปราะหอม ไพล มะกรูด ว่านนางค้า ว่านสาวหลง ส้ม
โอ และเสม็ด ซึ่งพบว่ามีร้อยละของน้้ามันหอมระเหยอยู่ในช่วง 0.35-1.24 %v/w ซึ่งสาเหตุมาจากพืชต่างชนิดกันจะมีปริมาณ
น้้ามันหอมระเหยไม่เท่ากัน และแมงลักคาเป็นพืชเจริญเติบโตในช่วงเวลาสั้นๆในช่วงฤดูฝน ซึ่งนับว่าเป็นพืชอายุสั้นซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย น้าพน และคณะ (2562) รายงานว่าการกลั่นน้้ามันหอมระเหยจากใบสาบเสือพบว่ามีร้อยละของน้้ามันหอมระเหย
ใกล้เคียงกัน คือ 0.035 %v/w ซึ่งถือว่าน้อยมากเช่นกัน และต้นแมงลักคาและต้นสาปเสือก็มีอายุและการเจริญเติบโตได้ในลักษณะ
เดียวกัน โดยที่น้้ามันหอมระเหยจากต้นแมงลักคาที่ได้จากการทดลองนี้จะมีลักษณะใส กลิ่นฉุนรุนแรง และมีเหลืองอ่อนอม เขียว 
ดังแสดงใน Figure 4 
 
Table 2. Experimental data. 

Experimental 
Hyptis suaveolens kg Essentail Oils % Oil 

Wwet Wdry 
Woil 
(g) 

Voil 
(mL) v/w w/w 

1 100 60.99 9.10 7 0.011 0.015 

2 100 60.99 14.63 12 0.020 0.024 

3 100 60.99 11.34 9 0.015 0.019 

Average 100 60.99 11.69 9.33 0.015 0.019 
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ต้นทุนการกลั่นน้้ามันหอมระเหยแมงลักคา 
เมื่อพิจารณาการกลั่นน้้ามันหอมระเหยจากต้นแมงลักคาสับหยาบของโรงงานกลั่นน้้ามันหอมระเหยเชิงพานิชย์ต้นแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่ง ใช้แรงงานในการท้างานกลั่นน้้ามันหอมระเหย จ้านวน 1 คน 
สามารถควบคุมเครื่องกลั่นขนาด 500 L ได้ทั้ง 2 เครื่อง ที่มีในได้ขณะเดียวกัน และค่าแรงขั้นต่้าพื้นที่จังหวัดสกลนครมีค่าแรงขั้น
ต่้า 318 Bath/day เมื่อท้าการกลั่นน้้ามันหอมระเหยจากต้นแมงลักคาต่อเนื่อง 6 h จะมีปริมาณการใช้แก๊สแอลพีจีเฉลี่ย 8 kg โดย
หากต้องการน้้ามันหอมระเหยจากต้นแมงลักคา จ้านวน 1,000 mL นั้นจะต้องใช้วัตถุดิบต้นแมงลักคาสดจ้านวน 10,718.11 kg 
โดยต้นทุนค่าวัตถุดิบไม่ได้น้ามาคิด เนื่องจากต้นแมงลักคาเป็นวัชพืชหาได้ทั่วไปตามข้างทางและพื้นที่รกร้าง  มีเพียงค่าจ้างเก็บ
วัตถุดิบแบบเหมาทั้งหมด 10,000 Bath  เพื่อใช้ท้าการกลั่นทั้งหมด 54 วัน จึงจะได้น้้ามันหอมระเหยจากต้นแมงลักคา จ้านวน 
1,000 mL โดยต้นทุนการกลั่นทั้งหมดแสดงใน Figure 5 ซึ่งพบว่าต้นทุนการกลั่นน้้ามันหอมระเหยจากต้นแมงลักคา 1,000 mL 
นั้นคิดต้นทุนรวมได้ 50,194.82 Bath/L ในจ้านวนนี้คิดเป็น ค่าเช้ือเพลิงแอลพีจี 41.31% ค่าแรงงาน 34.21% ค่าวัตถุดิบ 19.92 
% ค่าไฟฟ้า 2.74% และค่าน้้าเพียง 1.81% เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าต้นทุนการกลั่นน้้ามันหอมระเหยจากต้นแมงลักคาส่วน
ใหญ่จะอยู่ที่ ค่าแรงงาน และ ค่าเช้ือเพลิงแก๊สแอลพีจี เนื่องจากการกลั่นน้้ามันหอมระเหยจากต้นแมงลักคาได้ปริมาณน้อยและใช้
เวลานานเพื่อให้ได้น้้ามันหอมระเหยจ้านวน 1000 mL ดังนั้นหากต้องการใช้น้้ามันหอมระเหยจากต้นแมงลักคาในปริมาณมากสิ่งที่
ต้องค้านึงถึงคือระยะเวลาในการกลั่น หากจะลดต้นทุนการกลั่นได้ต้องลดระยะเวลาในการกลั่นน้้ามันหอมระเหยลง นั้นคือจะต้อง
ท้าการกลั่นด้วยเครื่องกลั่นน้้ามันหอมระเหยที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อลดจ้านวนวันที่ใช้ในการกลั่นและค่าแรง งานในการกลั่นน้้ามัน
หอมระเหยจากต้นแมงลักคาลง 

 

 
Figure 5. Distillations cost of Hyptis suaveolens essential oil. 

 
สรุป 

จากการศึกษาการกลั่นน้้ามันหอมระเหยจากต้นแมงลักคาด้วยเครื่องกลั่นน้้ามันหอมระเหยขนาด 500 L ท้าการทดลอง
กลั่นน้้ามันหอมระเหยจากต้นแมงลักคาสับหยาบ ครั้งละ 100 kg ท้าการทดลองซ้้า 3 การทดลอง น้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร้อยละ
ของน้้ามันหอมระเหยที่กลั่นได้จากต้นแมงลักคาคิดเป็น 0.015 %v/w และ 0.019 %w/w และเมื่อพิจารณาต้นทุนการกลั่นน้้ามัน
หอมระเหยจากต้นแมงลักคา พบว่ามีต้นทุนสูงถึง 50,194.82 Bath/L  และพบว่าต้นทุนส่วนใหญ่ของการกลั่นน้้ามันหอมระเหย
มากจากค่าเชื้อเพลิงแอลพีจี 41.31% ค่าแรงงาน 34.21% ค่าวัตถุดิบ 19.92% ค่าไฟฟ้า 2.74% และค่าน้้า 1.81% ตามล้าดับ  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบโรตารี่และโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับการผลิตเมล็ดโกโก้แห้งเพื่อแทน
วิธีการตากลาน ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรีได้พัฒนาเครื่องมือการอบแห้งเมล็ดโกโก้ 2 แบบ คือ เครื่องอบแห้งแบบโรตารี่ 
โดยถังอบถูกออกแบบเป็นรูปทรงกระบอก 12 เหลี่ยมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 m ยาว 1.3 m ปริมาตรของถังอบ   1.47 m3 
ถังอบสามารถหมุนได้เพื่อให้เมล็ดโกโก้แยกออกจากกันและแห้งอย่างสม่ าเสมอด้วยมอเตอร์ขนาด 1 hp และใช้แก๊สหุงต้มเป็น
เชื้อเพลิงใหค้วามร้อนในการอบ มีระบบจุดไฟด้วยตวัสปารค์ไฟฟ้า โดยใช้โซลินอยด์วาล์วท าหน้าท่ีเปดิ-ปิดแก๊ส เพื่อควบคุมอุณหภมูิ
ในการอบตามที่ตั้งค่าไว้ที่อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ใช้พัดลมหอยโข่งขนาด ใบพัด 40 cm ที่ขับด้วยมอเตอร์ขนาด  2 hp ช่วย
กระจายความร้อน มีระบบหมุนเวียนลมกลับเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกว้าง 6 m ยาว 6 m สูง 1.8 
m ออกแบบให้โครงสร้างสามารถถอดประกอบได ้มีหลังคาแบบหน้าจั่วสูง  1.4 m ใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตใสเป็นวัสดุคลมุ มีพื้นท่ีใน
การตาก 24 m2 ผลการทดสอบอบเมล็ดโกโก้ ความช้ืนเริ่มต้น 51% ให้ลดลงเหลือความช้ืน 7% ด้วยการทดสอบ 3 แบบ คือ 1. 
อบด้วยเครื่องอบแห้งแบบโรตารี่ ที่อุณหภูมิ 65๐c พบว่าใช้เวลา 20 h ใช้แก๊สหุงต้ม 22 kg 2.อบด้วยโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ 
พบว่าใช้เวลา 4-5 วัน 3. อบด้วยเครื่องอบแห้งแบบโรตารี่ที่อุณหภูมิ 65๐C เป็นเวลา 10 h ความช้ืนลดลงเหลือ 20% แล้วจึงตากท่ี
โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์อีก 1-2 วัน พบว่าสามารถประหยัดแก๊สได้ 50% ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าเครื่องอบแห้ง
แบบโรตี่มีจุดคุ้มทุนท่ีการอบแห้งเมล็ดโกโก้ 3,450 kg year-1 ระยะเวลาคืนทุน 2 year ส่วนโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์มีจุดคุ้มทุน
ที่การตากแห้งเมล็ดโกโก้ 1,856 kg year-1 ระยะเวลาคืนทุน 1 year 

ค าส าคัญ: เมล็ดโกโก้แห้ง; เครื่องอบแห้งแบบโรตารี่; โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
Abstract 

            This research is a research and development of rotary dryers and solar drying plants for the production 
of cocoa beans to replace the drying methods. Chanthaburi Agricultural Engineering Research Center has 
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developed two types of cocoa beans drying equipment, the rotary dryer. The baking tank is designed as a 12 
sided cylinder with a diameter of 1.2 m, length 1.3 m. The volume of the baking tank is   1.47 m3. The baking 
tank can be rotated so that the cocoa beans are separated and dried evenly with a 1 hp motor and using gas. 
Cooking as fuel to provide heat energy for baking There is a lighting system with electric spark. By using a 
solenoid valve to open and close the gas To control the baking temperature as set by the temperature 
controller Using centrifugal fans, 40 cm propeller driven by 2 hp motor to help dissipate heat There is a backflow 
system to save fuel when cocoa beans are dry. And have a 6 m wide, 6 m long and 1.8 m high solar power 
hangar. Designed for the structure to be disassembled Has a gable roof 1.4 m high, using clear polycarbonate 
sheets as materials With an area to dry 24 m2. Test results baked cocoa beans The initial moisture content of 
51% is reduced to 7% by 3 types of tests: 1. Drying with a rotary dryer at a temperature of 65 ๐c, found that it 
takes 20 h to cook 22 kg of gas. Found that it takes 4-5 days. 3. Drying with a rotary dryer at a temperature of 
65๐C 10 h, humidity is reduced to 20% and then dried at the solar power plant for another 1-2 days, found 
that it can save gas by 50%. 

Keywords: dried cocoa beans; Rotary dryer; Solar Drying pilot. 

 
บทน า 

 โกโก้เป็นพืชที่ส าคญัเศรษฐกิจพืชหนึ่งของโลก ผลผลิตของโกโก้ใช้ประโยชน์ในทางบริโภค มีคณุค่าทางอาหารสูง ปัจจุบัน
เมลด็โกโก้แห้งเป็นสินค้าเกษตรทีม่ีโรงงานผลิตโกโก้ผงขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเพื่อแปรรูปส าหรับบริโภคภายในประเทศและ
ส่งออกสู่ต่างประเทศ แต่ปริมาณผลผลติที่ผลติได้ในปัจจุบันยังไม่เพยีงพอกับความต้องการ จึงมีการส่งเสริมการปลูกมากขึ้น โดย
แนะน าให้ปลูกเป็นพืชแซมในสวนมะพร้าวและเพิ่มขยายพื้นท่ีปลูกโดยการปลูกแซมในสวนยางพาราเพื่อช่วยเสริมรายได้ในขณะที่
ราคาน้ ายางดิบตกต่ าในสถานการณ์ปัจจุบัน เมลด็โกโก้ที่ผลติได้จะน ามาแปรรูปเป็นวัตถดุิบส าหรับการผลิตเครื่องดื่ม อาหารหวาน
และขนมหวานหลากหลายชนิด มผีลิตภณัฑ์โกโก้ท่ีส าคัญ เช่น ผงโกโก้ ไขมันและน้ ามันจากเมลด็โกโก ้ช็อคโกแลต เป็นต้น โกโก้ใน
ประเทศไทยมีการปลูกนานแล้ว ส่วนใหญ่นิยมปลูกในเขตภาคใต้และภาคตะวันออก เช่นจังหวัด ประจวบครีีขันธ์ สุราษฎร์ธาน ี
ชุมพร และจันทบุรี พื้นที่ปลูกโกโกใ้นประเทศไทยมีประมาณ 5,200 ไร่ ผลผลิตมีประมาณ 200 ton year-1 ราคาที่โรงงานรับซื้อ 90 
บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ความต้องการบริโภคโกโก้ภายในประเทศไทยมีความต้องการสูงถึงปีละ 20,000 ton ท าใหไ้ทยต้องพึ่งพิง
การน าเข้าเมลด็โกโก้จากต่างประเทศ จากรายงาน ในปี 2551 ไทยมีการน าเข้าโกโก้ปรมิาณ 38,847.88 ton มูลค่า 3,978.55 ล้าน
บาท แหล่งน าเข้าเมล็ดโกโก้มากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และกาน่า คิดเป็นสดัส่วน 30.42% , 20.87% และ 
15.70% ของปริมาณน าเข้า สาเหตุหลักท่ีไทยยังมีการน าเข้ามาก เนือ่งจากพ้ืนท่ีปลูกและผลผลติในประเทศไม่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ
ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงแต่ราคารับซื้อในประเทศยังไมจู่งใจ รวมถึงขาดแคลนแหล่งรับซื้อเมล็ดโกโก้ สถานการณส์่งออก
โกโก้และผลิตภณัฑ์ ปี 2551 ปริมาณส่งออก 18,482.35 ton มูลค่า 2,180.19 ล้านบาท มูลค่าขยายตวัเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.29 ตลาด
หลัก ได้แก่ สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย มาเลเซีย 
 กรมวิชาการเกษตร สถาบันวจิัยพชืสวนได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระหว่างประเทศ คณะท างานโกโก้อาเซียน ครั้งท่ี 
18 วันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2558 เพื่อได้รับทราบสถานการณ์การผลิตโกโก้ของประเทศอาเซียน ความร่วมมือในด้านวิชาการ ซึ่งท า
ให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมโกโก้ในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของโกโก้ในประเทศไทยในอนาคต 
เมลด็โกโกต้ากแห้งเป็นวัตถดุิบเริม่ต้นที่กลุ่มเกษตรกรท าเองแล้วส่งขายโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรรปูเป็นผลิตภณัฑ์อื่นต่อไป 
ขั้นตอนการท าเมล็ดโกโก้ตากแห้งเริ่มจากแกะเมล็ดโกโก้ออกจากผลโกโก้โดยใช้แรงงานคน เมื่อแกะเมลด็โกโก้ออกจากผลแล้วจะ
น ามาหมักอีก 6 วัน เพื่อให้ไดก้ลิ่นและรสชาติที่ดีขึ้น เมื่อหมักเสร็จแล้วก็จะน าเมลด็โกโกม้าตากให้แห้ง ใช้เวลาประมาณ 1-2 
สัปดาห์ เพื่อลดความชื้นจาก 60% ให้เหลือเพียงประมาณ 7% เมล็ดโกโก้ที่แห้งแล้วจะถูกน ามารวบรวมบรรจุในกระสอบเพื่อจัดส่ง
ไปยังโรงงาน โดยในขั้นตอนการตากเมลด็โกโก้ให้แห้งจะมีปญัหาที่ส าคัญคือ สภาพพื้นที่ปลูกโกโก้ในเขตภาคใต้และภาคตะวันออกที่
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ผลิตโกโกส้่วนใหญ่มฝีนตกบ่อย ปริมาณน้ าฝนมากความชื้นสูง ท าให้เกิดปัญหาการตากเมล็ดโกโก้ไม่แห้ง เกิดเช้ือราทีเ่ป็นพิษ 
ท าลายคณุภาพของเมล็ดโกโก้ซึ่งสง่ผลต่อราคาในการจ าหน่าย ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้ง
แบบโรตารี่โดยผสมผสานการใช้งานร่วมกับโรงตากแบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทดแทนการตากลาน ซึ่งจะช่วยพัฒนากระบวนการ
ผลิตเมล็ดโกโก้แห้งของเกษตรกรให้ได้คณุภาพมากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ์  
 เครื่องช่ังน้ าหนักขนาด 100 kg ใช้ช่ังเมล็ดโกโก้ที่น ามาลดความชื้น เครื่องช่ังน้ าหนักดิจิตอลพิกัด 2 kg ทศนิยม 2 
ต าแหน่ง ใช้ช่ังตัวอย่างเมล็ดโกโก้ ตู้อบไฟฟ้าใช้ส าหรับการหาคา่ความชื้นในเมล็ดโกโก้ และนาฬิกาจับเวลาในการลดความชื้นโกโก้  

 
วิธีการ 

1. เก็บข้อมูลรูปแบบวิธีการตากเมล็ดโกโก้ 
2. ออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแบบโรตารี่และโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับผลิตเมล็ดโกโก้แห้ง 
3. ทดสอบเครื่องมือต้นแบบเบื้องต้นและปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีบกพร่อง 
4. ทดสอบและเก็บข้อมูลเครื่องอบแห้งแบบโรตารี่ผสมผสานโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับผลิต 
เมล็ดโกโก้กับกลุ่มเกษตรกร การเก็บข้อมูลได้แก่ ระยะเวลาในการอบ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง  
ระยะเวลาในการตากในโรงตาก เปอร์เซ็นต์ความชื้นของเมล็ดโกโก้ โดยมีกรรมวิธีในการทดสอบดังนี้ 
     กรรมวิธีท่ี 1 เก็บข้อมูลการใช้เครื่องอบแห้งแบบโรตารี่อย่างเดียว อบจนได้เมล็ดโกโก้แห้ง 
     กรรมวิธีท่ี 2 เก็บข้อมูลการใช้โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียว ตากจนได้เมล็ดโกโก้แห้ง 
     กรรมวิธีท่ี 3 เก็บข้อมูลการใช้เครื่องอบแห้งแบบโรตารี่ผสมผสานโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์อบและตากจนได้เมล็ด
โกโก้แห้ง 
5. ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพสีผิวและความช้ืนของเมล็ดโกโก้ จากการใช้เครื่องอบแห้งแบบโรตารี่อย่างเดียว, การใช้โรง

ตากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียว และการใช้เครื่องอบแห้งแบบโรตารี่ผสมผสานโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์โดยเปรียบเทียบกับ
การวิธีการตากลานของเกษตรกร 

6. จัดท ารายงานผลการวิจัยและเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย 
 

ผลและวิจารณ์ 
 ผลการส ารวจข้อมูลวิธีการผลิตเมล็ดโกโก้ของเกษตรกร จะมีการผ่าผลสดโกโก้เพื่อน าเมล็ดโกโก้มาท าการหมักประมาณ
หนึ่งอาทิตย์ก่อนจะน ามาตากแห้ง โดยใช้รถเข็นใส่เมล็ดโกโก้น าออกมาตากแดด ถ้าแสงแดดดีสม่ าเสมอจะใช้เวลาตากประมาณ    
7 วัน หากมีฝนตกบ่อยจะใช้เวลาตากประมาณ 10-14 วัน ถ้าเมล็ดโกโก้ไม่แห้งจะเกิดเช้ือราท าให้เมล็ดโกโก้เสียหาย และต้องใช้
แรงงานคนเข็นเข้าออกเพื่อหลบฝนซึ่งมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน (Figure 1) 
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Figure 1. Field drying by using human labor. 

 การออกแบบโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์แบบของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ส่วนลา่งเป็นห้องสี่เหลีย่มขนาดกว้างxยาว
xสูง เท่ากับ 6x6x1.8 m ส่วนบนเป็นหลังคาหน้าจั่วสูง 1.4m ใช้แผ่นโพลีคารบ์อเนตใสเป็นวัสดุคลมุ โครงสร้างใช้เหล็กกล่องขนาด 
1x1“ ออกแบบให้สามารถมารถถอดประกอบได้ มีพื้นท่ีในการตาก 24 m2 (Figure 2) 
 

 

Figure 2. Solar drying pilot. 

 การออกแบบเครื่องอบแห้งแบบโรตารี่โดยมเีงื่อนไขการออกแบบคือสามารถอบเมล็ดโกโก้ไดค้รั้งละ 400 กิโลกรัมรองรับ
กับปริมาณการผลติโกโก้ของกลุม่เกษตรกร 
-ค านวณหาปรมิาตรของถังอบ จากปริมาตรของเมลด็โกโก้ขนาด 1 m3 

จากค่ามวลต่อปริมาตรของเมล็ดโกโก้ท่ีได้คือ 580 kg m-3 
ดังนั้น เมล็ดโกโก้ 400 kg มีปริมาตร = 400/580 = 0.69 m3 
ต้องการพื้นท่ีการโรยตัว 1/3 ของปริมาตรทั้งหมด 
ปริมาตรของถังอบเมล็ดโกโก้ 400 kg = 0.69x (3/2) = 1.25 m3 
ได้เส้นผ่านศูนย์กลางถังอบ 1.2 m และ ความสูงของถัง 1.1 m 
 เครื่องอบแห้งแบบโรตารี่  (Figure 3) ได้ถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นถังอบทรงกระบอกสิบสองเหลี่ยมมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 m ยาว 1.1 m ปริมาตรของถังอบ 1.25 m3 (Figure 3) สามารถบรรจุเมล็ดโกโก้ได้ 400 kg ใช้พลังงานความ
ร้อนจากแก๊สหุงต้มเป็นพลังงานหลักในการอบ จุดไฟด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อจุดแก๊ส ควบคุมการเปิดปิดแก๊สด้วยโซลินอยด์วาล์ว มี
ระบบป้องกันแก๊สรั่วสะสมในเครื่องเมื่อไฟดับ มีชุดควบคุมอุณหภูมิ ส าหรับตั้งอุณหภูมิในการอบที่เหมาะสมกับเมล็ดโกโก้ น าพา
ความร้อนด้วยชุดพัดลมแบบหอยโข่งขนาดใบพัด 40 cm และมอเตอร์ขนาด 1 hp เป็นต้นก าลัง ช่วยกระจายความร้อนในถัง มีชุด
ควบคุมการหมุนของถังอบสามารถตั้งเวลาให้ถังอบหมุนและหยุดหมุนได้เพื่อให้เมล็ดโกโก้แยกออกจากกัน 
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Figure 3. Rotary Dryer. 

ผลการทดสอบเก็บข้อมูลในกรรมวิธีที่ 1 พบว่า การอบเมล็ดโกโก้ด้วยเครื่องอบแห้งแบบโรตารี่ ที่อุณหภูมิ 65°C ใช้เวลา
อบ 20 cm น้ าหนักเมล็ดโกโก้ก่อนอบ 323 kg ความช้ืนก่อนอบ 51.4% อัตราการใช้แก๊ส 1.1 kg/h น้ าหนักเมล็ดโกโก้หลังอบ 161 
kg ความช้ืนหลังอบ 7 % ผลการทดสอบแสดงไว้ใน Table 1 และเส้นแนวโน้มการลดลงของความช้ืนแสดงไว้ใน Figure 4 

 
Table 1. The rotary dryer test results. 

Topic of test The results of test 
Weight of cocoa beans before drying (kg) 323 
Moisture content before drying (%) 51.4 
Weight of cocoa beans after drying (kg) 161 
Moisture content drying (%) 7 
Drying time (h) 20 
LPG used (kg) 22 

 

 

Figure 4. Percent moisture content of cocoa beans and drying time with rotary dryer. 

 ผลการทดสอบเก็บข้อมูลในกรรมวิธีที่ 2 เปรียบเทียบกับการตากลานวิธีของเกษตรกร พบว่าการตากแห้งเมล็ดโกโก้ของ
เกษตรกรที่ใช้วิธีการตากลาน ซึ่งใช้เมล็ดโกโก้ท่ีหมักแล้ว น้ าหนักเมล็ดโกโก้ก่อนตาก 240 kg ความช้ืนก่อนตาก 52% ใช้เวลาตาก

ชั่วโมง 

Percentage moisture (%) 

Time (h) 
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ประมาณ 7 วัน โดยเป็นวันท่ีมีแดดตลอดทั้งวัน หลังตากพบว่า น้ าหนักเมลด็โกโกล้ดลงเหลือ 126 kg ความช้ืนหลังตาก 7% ผล
การทดสอบแสดงไว้ใน Table 2 

ในขณะที่ผลการทดสอบตากแห้งเมล็ดโกโก้ด้วยโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งภายในโรงตากประกอบด้วยโต๊ะตากมี
ขนาด 1.6x2.5 m จ านวนทั้งหมด 6 ตัว และสามารถตากเมล็ดโกโก้ได้ 40 kg คิดเป็นพื้นที่ในการตากทั้งหมดของโรงตากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 24 ตารางเมตร สามารถตากเมล็ดโกโก้ได้ครั้งละ 240 kg ท าการทดสอบโดยใช้เมล็ดโกโก้ท่ีหมักแล้วน้ าหนักเมล็ดโกโก้
ก่อนตาก 240 kg ความช้ืนเริ่มต้น 51.4% ใช้เวลาตากประมาณ 4 วัน โดย ท าการทดสอบในวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 (เป็นวันที่มี
แดดทั้งตลอดทั้งวัน) โดยสภาวะของอากาศในวันท่ีท าการทดสอบแสดงไว้ใน Figure 5 จะเห็นได้ว่า อุณหภูมิในโรงตากเฉลี่ยสูงกว่า
อุณหภูมิภายนอกโรงตากมากกว่า 10๐C และในช่วงที่อุณหภูมิสูงสุดคือ ช่วงเวลา 14.00 น. ของวัน ที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิ
มากถึง 15๐C โดยโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ที่พัฒนาขึ้น สามารถช่วยลดระยะเวลาในการตากได้ 40 % เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ตากแบบดั้งเดิมของเกษตรกรที่ใช้การตากในลาน ผลการทดสอบแสดงไว้ใน Table 2 

 
Table 2. The results of the cocoa bean drying test using farmer field drying and Solar drying pilot. 

Topic of test The results of test  
using farmer field drying 

The results of test 
using Solar drying pilot 

Weight of cocoa beans before drying (kg) 240 240  
Moisture content before drying (%) 52 51.4 
Weight of cocoa beans after drying (kg) 126 124 
Moisture content after drying (%) 7 7 
Drying time (days) 7 4 

 

 

Figure 5. Outside and inside temperature of the Solar drying pilot from 8.00-18.00. 

 ผลการทดสอบเก็บข้อมูลในกรรมวิธีที่ 3 แบบพลังงานร่วม โดยลดความช้ืนเมล็ดโกโก้ด้วยเครื่องอบแห้งแบบโรตารี่ที่
อุณหภูมิ 65 ๐C ใช้ระยะเวลา 10 h หลังจากนั้นใช้การตากด้วยโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการทดสอบใช้ตัวอย่างเมล็ดโกโก้
ก่อนอบ 320 kg ความช้ืนเริ่มต้น 51.4% พบว่า หลังจากอบด้วยเครื่องอบแห้งแบบโรตารี่แบบต่อเนื่อง 10 h ความช้ืนลดลงเหลือ
ประมาณ 20% มีอัตราการใช้แก๊สเช้ือเพลิง 1.1 kg h-1 จากนั้นจึงน าไปตากที่โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระยะเวลา 2 วัน 
พบว่า น้ าหนักเมล็ดโกโก้หลังผ่านขั้นตอนการอบแบบใช้พลังงานร่วมเป็น 158 kg ความช้ืนหลังตาก 7% ผลการทดสอบแสดงไว้ใน 
Table 3 

เวลา 

Temp (๐C) 

Time 

Temp outside Solar drying pilot 
Temp outside Solar drying pilot 
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Table 3. The test results were dried with a rotary dryer and dried at the solar drying pilot. 
Topic of test The results of test 

Weight of cocoa beans before drying (kg) 320 
Moisture content before drying (%) 54 
Weight of cocoa beans after drying (kg) 158 
Moisture content after drying (%) 7 
Drying time rotary dryer+ a rotary dryer 10 h + 2 days 

 
สรุป 

เครื่องอบแห้งแบบโรตารี่ มีถังอบทรงกระบอกสิบสองเหลี่ยมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 m ยาว 1.1 m ปริมาตรของถัง
อบ 1.25 m3 ถังอบสามารถหมุนได้เพื่อให้เมล็ดโกโก้แยกออกจากกันและแห้งอย่างสม่ าเสมอ ใช้แก๊สหุงต้มเป็นเช้ือเพลิงให้พลังงาน
ความร้อน จุดไฟด้วยตัวสปาร์คไฟฟ้า โดยมีอุปกรณ์โซลินอยด์วาล์วท าหน้าท่ีเปิด-ปิดแก๊ส เพื่อควบคุมอุณหภูมิในการอบตามที่ตั้งค่า
ไว้ที่อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ระบบหมุนเวียนลมกลับเพื่อประหยัดเช้ือเพลิงเมื่อเมล็ดโกโก้ใกล้แห้ง และได้โรงตากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาดกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 6 x 6 x 1.8 m โครงสร้างแบบถอดประกอบได้ ส่วนบนเป็นหลังคาหน้าจั่วสูง 1.4 m 
ใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตใสเป็นวัสดุคลุม โครงสร้างแบบถอดประกอบได้ มีพื้นที่ในการตาก 24 ตารางเมตร ผลการทดสอบอบเมล็ด
โกโก้ จากความช้ืนเริ่มต้น 51% ให้ลดลงเหลือความชื้น 7% ด้วยการทดสอบ 3 แบบ คือ 1. ใช้เครื่องอบแห้งแบบโรตารี่อย่างเดียว 
ที่อุณหภูมิ 65 ๐C พบว่าใช้เวลา 20 h ใช้แก๊สหุงต้ม 22 kg  2.โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่าใช้เวลา 4-5 วัน 3. อบด้วยเครื่อง
อบแห้งแบบโรตารี่ที่อุณหภูมิ 65 ๐C เป็นเวลา 10 h แล้วตากท่ีโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์อีก 1-2 วัน พบว่าสามารถประหยัดแกส๊
ได้ 50% ส าหรับการตากแห้งเมล็ดโกโก้ของเกษตรกรที่ใช้วิธีการตาก ใช้เวลาตากประมาณ 7 วัน ซึ่งการใช้เครื่องอบแห้งแบบโรตารี่
และโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วงลดระยะเวลาการตาก โดยไม่ต้องคอยเก็บเมล็ดโกโก้เข้าที่ร่มเมื่อมีฝนตก ถ้าอยู่ในช่วงฤดูฝน
ที่ไม่ค่อยมีแดดการใช้เครื่องอบแห้งแบบโรตารี่จะช่วยให้สามารถผลิตเมล็ดโกโก้แห้งได้ไม่เกิดความเสียหายจาก  เชื้อรา และถ้าช่วง
ที่มีแดดดีการใช้โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยลดระยะเวลาการตากได้ ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าเครื่องอบแห้ง
แบบโรตี่มีจุดคุ้มทุนท่ีการอบแห้งเมล็ดโกโก้ 3,450 kg year-1 ระยะเวลาคืนทุน 2 year ส่วนโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์มีจุดคุ้มทุน
ที่การตากแห้งเมล็ดโกโก้ 1,856 kg year-1 ระยะเวลาคืนทุน 1 year 
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บทคัดย่อ 

               การซื้อขายข้าวเปลือกในปัจจุบัน ยังไม่มีมาตรฐานและเครือ่งมือท่ีชัดเจน ท าให้การประเมินราคาอาจเกิดความไม่ยุตธิรรม
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือก ทดแทนการใช้เครื่องทดสอบแบบ
ดั้งเดิม อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 1) มอเตอร์ AC 220V, 1 hp 2) หัวบดข้าว 3) อุปกรณ์ตั้งเวลาท างานมอเตอร์ 4) วงจร
กลับทาง Linear actuator 5) โครงสร้าง และ 6) Linear actuator วิธีการทดสอบใช้ข้าวเปลือก 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ กข 71 และ
พันธุ์หอมมะลิ 105 ผลการทดสอบ ข้าวเปลือกพันธุ์  กข 71 พบว่า อุปกรณ์แบบดั้งเดิม ได้เปอร์เซ็นต์ข้าวรวมและต้นข้าวเฉลี่ย 
65.64% และ 37.04% ตามล าดับ ส่วนอุปกรณ์ตรวจสอบท่ีพัฒนาขึ้น ได้ 65.03% และ 34.58% ตามล าดับ ส าหรับข้าวพันธุ์หอม
มะลิ 105 อุปกรณ์แบบดั้งเดิม ได้เปอร์เซ็นต์ข้าวรวมเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวเฉลี่ย เท่ากับ 65.52% และ 37.66% ตามล าดับ 
ส่วนอุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือกที่พัฒนาขึ้น ได้ข้าวรวมเฉลี่ย 64.51% และ 34.52% ตามล าดับ ซึ่งเปอร์เซ็นต์ข้าวรวมเฉลี่ยและ
เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวเฉลี่ยของอุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือกที่พัฒนาขึ้น มีค่าต่ ากว่าอุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือกแบบดั้งเดิมเล็กน้อย 
ดังนั้นจึงยังคงต้องมีการพัฒนาต่อไป 

ค าส าคัญ: ข้าวเปลือก; การตรวจสอบ; คุณภาพ 
 

Abstract 
            Presently, the method of estimating paddy price sold from farmers to rice mills uses quality test by 
using moisture test level, white rice test, head rice yield test.  A method is not standard yet, therefore the 
objective is to develop paddy testing device.  The paddy testing device consist of 1)  motor AC 220V 1 HP 2 ) 
milling part 3 )  motor timer 4)  linear actuator reversing circuit part 5 )  structure and 6 )  linear actuator.  Two 
species of paddy are used. They are Thai jasmine rice 105 and Rice Department 71 (RD71). The results of RD71 
using conventional method got 65.64% total of rice and 37.04% head rice yield, while by the developed device 
got 65.03% total of rice and 34.58% head rice yield. For the Thai jasmine rice 105 found that the conventional 
method got 65.52% total of rice and 37.66% head rice yield while the developed device got 64.51% total of 
rice and 34.52% head rice yield. The percentage of total rice and percentage of head rice yield are little lower 
than the conventional method. So, the device still needed to be developed. 

Keywords: Paddy; Inspection; Quality 
 

บทน า 
การซื้อขายข้าวเปลือกในปัจจุบัน โดยทั่วไปจะพิจารณาคุณภาพจากสมบัติทางกายภาพของข้าวเป็นหลัก การประเมิน

และตีราคาข้าว ซึ่งได้แก่ ระดับความชื้น ขนาดเมล็ด คุณภาพการสี ปริมาณสิ่งเจือปน ข้าวเมล็ดลีบ ข้าวเมล็ดเหลือง ข้าวเมล็ดแดง 
เป็นต้น โดยเกษตรกรจะน าข้าวเปลือกไปขายให้แก่โรงสีใกล้เคียง และจะมีการประเมินคุณภาพเพื่อการตรวจสอบระดับความชื้น 
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ด้วยปริมาณต้นข้าว ข้าวปลาย และก าหนดราคา ทั้งนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพเหล่านี้ออกแบบมาให้สามารถปรับเปลี่ยน
การท างานของอุปกรณ์ได้ เช่น ตั้งระยะเวลาในการท างาน หรือข้ันตอนในการปฏิบัติในการใช้งานอุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น 
การใช้แรงกดตุ้มน้ าหนักระหว่างอุปกรณ์ก าลังท าการทดสอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ ทั้งความรู้และความช านาญ ท าให้ผลการทดสอบ
คุณภาพข้าวอาจไม่ถูกต้อง ส่งผลให้การประเมินราคาอาจเกิดความไม่ยุติธรรมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 

มีนักวิจัยหลายท่าน ได้ท าการศึกษาวิธีประเมินคุณภาพในการสีข้าว เช่น อรรถพล และคณะ (2543) อ้างโดย วิบูลย์ และ
คณะ (2556) รายงานวิธีการประเมินผลได้จากการขัดสีของโรงสีเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับการก าหนดราคาซื้อขาย ซึ่งมีทั้งวิธีโดยใช้
ไม้บดข้าว วิธีกะเทาะเปลือกด้วยเครื่องกะเทาะแบบลูกยางเพื่อตรวจดูเนื้อข้าวกล้อง ส าหรับวิธีการประเมินผลได้ด้วยเครื่องขัดสี
ขนาดเล็กของโรงสีมีอยู่ 2 วิธีดังนี้ 1) วิธีการประเมินผลได้โดยมีการกะเทาะเปลือกก่อน ช่ังข้าวเปลือก 100 g กะเทาะเปลือกด้วย
เครื่องกะเทาะแบบลูกยาง 3 รอบ น าข้าวกล้องที่ได้ไปขัดขาวด้วยเครื่องขัดสีแบบแกนโลหะ ใช้เวลาในการขัดสี 25 s ช่ังน้ าหนัก
ข้าวสารรวมและน าไปคัดต้นข้าวด้วยเครื่องคัดขนาดข้าว 2) วิธีการประเมินผลได้โดยไม่มีการกะเทาะเปลือกก่อน ช่ังข้าวเปลือก 
100 g ขัดสีด้วยเครื่องขัดสีแบบแกนโลหะ ใช้เวลาขัดสี 30 s ช่ังน้ าหนักข้าวสารรวม และน าไปคัดขนาดต้นข้าวด้วยเครื่องคัดขนาด
ข้าว 

นิทัศน์ และคณะ (2549) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจสอบคุณภาพการสีด้วยเครื่องขัดสี ปัจจัยที่ศึกษาคือ แบบของ
เครื่องขัดสี ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ พันธุ์ข้าว ระยะเวลาในการขัดสีและขนาดน้ าหนักถ่วงของเครื่องขัดสีแบบแกนโลหะ 
วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลได้จากการขัดสีกับวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ ซึ่งก าหนดโดย United States Department of 
Agriculture (USDA) 

ปริมาณต้นข้าวที่สีได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับปริมาณความช้ืนในเมล็ดและประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าว (บุญหงส์ และวุฒิชัย, 
2559) ถ้าปริมาณความช้ืนน้อยกว่า 14% ก็จะส่งผลให้โอกาสที่เมล็ดข้าวหักจะเกิดขึ้น ถ้าหากความช้ืนมากกว่า 14% อาจท าให้
เมล็ดข้าวหักเพิ่มขึ้นและข้าวอาจขึ้นราด้วย นอกจากนี้แล้วคุณภาพการสียังขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าว และการเก็บรักษาเมล็ดข้าวเปลือก
หลังการเก็บเกี่ยวอีกด้วย โดยพันธ์ุข้าวที่มีเมล็ดยาวหรืออ้วนมากและมที้องไข่มาก เมื่อน าไปสีจะให้ปริมาณตน้ข้าวต่ า ส่วนเมล็ดข้าว
ที่มีเมล็ดยาวเรียวและเมล็ดใส เมื่อน าไปสีจะให้ปริมาณต้นข้าวสูง อีกทั้งการเก็บรักษาข้าวในยุ้งฉางที่สะอาด มีอากาศถ่ายเทได้ดี 
และไม่มีโรคแมลงรบกวน ก็จะช่วยท าให้คุณภาพการสีของเมล็ดสูงขึ้น 

สุรินทร์ และคณะ (2558) ได้ศึกษาการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์เครื่องสีข้าวขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับการสีข้าว
แต่ละชนิด โดยท าการทดสอบกับข้าว 7 ชนิด ได้แก่ กข 31, กข 41, กข 47, พิษณุโลก 2, ปทุมธานี 1, ข้าวเหนียวก่า และข้าว
เหนียวขาว พบว่า ความเร็วรอบของมอเตอร์ที่เหมาะสมกับการสีข้าวขาวและข้าวกล้องอยู่ที่ประมาณ 3,300 rpm และ 3,500 
rpm ตามล าดับ และผลการทดสอบการสีข้าวกล้องและข้าวขาว ของข้าวทั้ง 7 ชนิด ได้ข้าวกล้องและข้าวขาวเฉลี่ยแล้วไม่ต่ ากว่า 
60% และ 40% ตามล าดับ 

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือก เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับการซื้อขาย
ข้าวเปลือก ท าให้การประเมินราคาเกิดความยุติธรรมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายต่อไป 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ ์

ท าการเขียนแบบร่างอุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือก จากนั้นใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD) โดย
แนวคิดการท างานของอุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือกจะใช้ Linear actuator แทนการใช้แรงคนกดในอุปกรณ์แบบดั้งเดิม ซึ่งคาดว่า
น่าจะได้แรงกดที่คงทีแ่ละท างานได้แม่นย ากว่า เนื่องจากแรงกดไม่ขึ้นกับความแตกต่างของตัวบุคคล อุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือก
(Figure 1) ประกอบด้วยช้ินส่วน ดังนี้ 1) มอเตอร์ 2) พูลเลย์มอเตอร์ 3) อุปกรณ์ตั้งเวลาท างานมอเตอร์ 4) Linear actuator 5) 
ชุดวงจรกลับทาง Linear actuator 6) ที่ยึดสปริงด้านบน 7) สปริง 8) ที่ยึดสปริงด้านล่าง 9) ตะแกรง 10) แกนขัดข้าว 11) ฝา
ครอบ 12) โครงยึด Linear actuator และ 13) โครงสร้าง  
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Figure 1. Computer aided design for paddy testing device. 
 
วิธีการ 

การทดสอบอุปกรณต์รวจสอบข้าวเปลือก มีขั้นตอนดังนี ้
1) เตรียมตัวอย่างข้าวเปลือก พันธุ์หอมมะลิ 105 และ กข 71 ที่ระดับความช้ืน 14% 
2) น าตัวอย่างข้าวเปลือก ไปผ่านเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปน เพื่อการคัดแยกสิ่งเจือปนออก 
3) ช่ังน้ าหนักข้าวเปลือกที่ผ่านการคัดแยกสิ่งเจือปนออกแล้ว จ านวน 100 g 
4) ขัดข้าวเปลือกด้วยอุปกรณ์แบบดั้งเดิม ที่ระยะเวลา 30 s โดยช่วงแรกระหว่างอุปกรณ์ท างาน จะท าการกดตุ้มน้ าหนัก 

ใช้ผู้ที่มีความช านาญทดสอบ 3 คน คนละ 3 ซ้ า และขัดข้าวเปลือกด้วยอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น ที่ระยะเวลา 30 s จ านวน 10 ครั้ง  
5) น าข้าวรวมที่ได้จากอุปกรณ์ทั้งสองชนิดไปแยกต้นข้าวด้วยเครื่องคัดขนาดข้าวแบบตะแกรงหลุมขนาด 6.2 mm. 

(Figure 2) จากนั้นบันทึกผลน้ าหนักข้าวรวม น้ าหนักต้นข้าว ค านวณเปอร์เซ็นต์ข้าวรวม และเปอร์เซ็นต์ต้นข้าว (Head rice yield) 
จากสมการที่ 1 และ 2 ตามล าดับ 

 
   เปอร์เซ็นต์ข้าวรวม (%) =   น้ าหนักข้าวสาร      x  100                     (1) 
                  น้ าหนักข้าวเปลือก 
 
   เปอร์เซ็นต์ต้นข้าว (%) =   น้ าหนักต้นข้าว      x  100                     (2) 
                  น้ าหนักข้าวเปลือก    
  

ผลและวิจารณ์ 
ผลการทดสอบ 
 อุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือกที่พัฒนาขึ้น (Figure 3) ประกอบด้วยช้ินส่วนหลัก ดังนี้ 1) มอเตอร์ AC 220V ขนาด 1 
แรงม้า 2) หัวบดข้าว 3) อุปกรณ์ตั้งเวลาท างานมอเตอร์ 4) วงจรกลับทาง Linear actuator 5) โครงสร้าง ขนาดกว้าง 31 cm. ยาว 



การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 
30 – 31 กรกฎาคม 2563  จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 

102 
 

31 cm. สูง 70.5 cm. และ 6) Linear actuator ระยะชัก 100 mm. ความเร็วรอบของมอเตอร์มีค่าเท่ากับ 1,450 rpm ความเร็ว
รอบของแกนขัด มีค่าเท่ากับ 3,096 rpm แรงจากสปริงที่กดลงบริเวณฝาครอบ มีค่าเท่ากับ 71.9 N   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Rice sorting machine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Paddy testing device. 
 

อุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือกที่พัฒนาขึ้น มีหลักการท างานลักษณะเดียวกันกับอุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือกแบบดั้งเดิม 
ต่างกันที่การใช้แรงคงที่จาก Linear actuator แทนการใช้แรงคนกดในอุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือกแบบดั้งเดิม โดยมีหลักการ
ท างาน ดังนี้ เริ่มจากการน าข้าวเปลือกที่ผ่านการคัดแยกสิ่งเจือปนออกแล้ว (Figure 4a) จ านวน 100 g ใส่ลงในหัวบดข้าว (Figure 
4b) จากนั้นเปิดสวิทซ์อุปกรณ์ มอเตอร์จะหมุน และ Linear actuator เคลื่อนที่ลงมากดบนสปริง และส่งถ่ายแรงไปยังหัวบดข้าว
ท าให้เกิดการสีข้าวขึ้น เมื่อถึงเวลาที่ก าหนดมอเตอร์จะหยุดหมุน และ Linear actuator จะเคลื่อนที่ขึ้นกลับคืนต าแหน่งเดิม 
จากนั้นจึงน าข้าวออกจากหัวบด (Figure 4c) 
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a) Rice cleaning machine. b) Put the paddy in machine. c) Take the paddy out. 
Figure 4. Operating of paddy testing device. 

 
Table 1. Comparison of Thai jasmine rice 105 variety using conventional and developed equipment.  

Number 
Conventional equipment Developed equipment 

Percentage of total 
rice (%) 

Percentage of 
head rice yield (%) 

Percentage of total 
rice (%) 

Percentage of 
head rice yield (%) 

1 66.18 37.86 64.61 35.28 
2 65.94 38.51 65.07 35.92 
3 65.74 37.01 64.78 34.41 
4 66.32 38.67 65.22 34.66 
5 64.01 36.94 63.90 32.05 
6 65.42 37.08 64.67 35.11 
7 66.08 37.87 63.98 34.88 
8 65.22 36.54 64.70 35.74 
9 65.57 38.23 63.88 33.92 
10 64.77 37.91 64.33 33.30 

Average 65.52 37.66 64.51 34.52 
Standard Deviation 0.71 0.72 0.47 1.17 

  
เมื่อพิจารณา Table 1 ส าหรับตัวอย่างข้าวเปลือกพันธุ์หอมมะลิ 105 พบว่าอุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือกแบบดั้งเดิม ได้

เปอเซ็นต์ข้าวรวมเฉลี่ย 65.52 ± 0.71 และได้เปอเซ็นต์ต้นข้าวเฉลี่ย 37.66 ± 0.72 ส่วนอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น ได้ข้าวรวมเฉลี่ย 
64.51 ± 0.47 และได้ต้นข้าวเฉลี่ย 34.52 ± 1.17 โดยเปอเซ็นต์ข้าวรวมเฉลี่ยและเปอเซ็นต์ต้นข้าวเฉลี่ยระหว่างอุปกรณ์ตรวจสอบ
ข้าวเปลือกแบบดั้งเดิมกับอุปกรณต์รวจสอบข้าวเปลือกที่พัฒนาขึ้นแตกต่างกันอยู่ท่ี 1.01% และ 3.14% ตามล าดับ 
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Table 2. Comparison of Rice Department 71 (RD71) variety using conventional and developed equipment.  

จาก Table 2 ส าหรับตัวอย่างข้าวเปลือกพันธุ์ กข 71 พบว่า อุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือกแบบดั้งเดิม ได้เปอร์เซ็นต์ข้าว
รวมเฉลี่ย 65.64 ± 0.80 และได้เปอร์เซ็นตต์้นข้าวเฉลีย่ 37.04 ± 0.65 ส่วนอุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลอืกที่พัฒนาขึ้น ได้เปอร์เซ็นต์
ข้าวรวมเฉลี่ย 65.03 ± 0.47 และได้เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวเฉลี่ย 34.58 ± 0.81 โดยเปอร์เซ็นต์ข้าวรวมเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์ต้นข้าว
เฉลี่ยระหว่างอุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือกแบบดั้งเดิมกับอุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือกที่พัฒนาขึ้นแตกต่างกันอยู่ที่ 0.61% และ 
2.46% ตามล าดับ 
 จากผลการทดสอบ พบว่าอุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือกที่พัฒนาขึ้นได้เปอร์เซ็นต์ข้าวรวมเฉลี่ย และเปอร์เซ็นต์ต้นข้าว
เฉลี่ย มีค่าน้อยกว่าอุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือกแบบดั้งเดิม ทั้งข้าวเปลือกพันธุ์หอมมะลิ 105 และข้าวเปลือกพันธุ์ กข 71 ทั้งนี้
อาจเป็นผลเนื่องจากสปริงบริเวณปลายกระบอกสูบมีความแข็ง (k) ท่ีน้อยเกินไป ส่งผลให้แรงที่เกิดขึ้นเป็นแรงกดจากกระบอกสูบ
โดยตรง ซึ่งอาจเป็นแรงที่มากเกินไป ท าให้เกิดความเสียหาย จึงได้เปอร์เซ็นต์ข้าวรวมเฉลี่ย และเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวเฉลี่ยน้อยกว่า
อุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือกแบบดั้งเดิม นอกจากนี้แล้ว พันธุ์ข้าวจะส่งผลต่อค่าเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวที่ได้อีกด้วย โดยพันธุ์ข้าวที่มี
เมล็ดยาวหรืออ้วนมากและมีท้องไข่มาก เมื่อน าไปสีจะให้เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวต่ า ส่วนเมล็ดพันธ์ุข้าวที่มีเมล็ดยาวเรียวและเมล็ดใสจะ
ใหเ้ปอร์เซ็นต์ต้นข้าวสูง ซึ่งท้ังพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 และ พันธุ์ข้าว กข 71 มีเมล็ดยาวเรียวและเมล็ดใส รวมทั้งพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 
105 มีความยาวเมล็ดข้าวสาร 0.57 cm และพันธุ์ข้าว กข 71 มีความยาวเมล็ดข้าวสาร 0.52 cm จะเห็นได้ว่าข้าวทั้งสองพันธุ์มี
ความยาวเมล็ดข้าวสารต่างกันเพียงเลก็น้อย สอดคล้องกับผลการทดสอบที่พบว่าข้าวท้ังสองพันธุ์จะมีค่าเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวเฉลี่ยทีไ่ด้
ใกล้เคียงกัน 
 

สรุป 
อุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือกที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 1) มอเตอร์ AC 220V ขนาด 1 แรงม้า 2) หัวบดข้าว 3) อุปกรณ์

ตั้งเวลาท างานมอเตอร์ 4) วงจรกลับทาง Linear actuator 5) โครงสร้าง และ 6) Linear actuator ซึ่งจากผลการทดสอบเมื่อ
เปรียบเทียบการใช้งานของอุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือกแบบดั้งเดิมกับอุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือกที่พัฒนาขึ้น โดยเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์จากเปอร์เซ็นต์ข้าวรวมเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวเฉลี่ยพบว่า อุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือกที่
พัฒนาขึ้นจะมีเปอร์เซ็นต์ข้าวรวมเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวเฉลี่ยน้อยกว่าอุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือกแบบดั้งเดิม ทั้งนี้อาจเป็น
ผลมาจากสปริงบริเวณปลายกระบอกสูบที่มีความแข็งน้อยเกินไป ด้วยเหตุนี้อุปกรณ์ดังกล่าวจึงยังคงต้องมีการพัฒนาต่อไป 

Number 
Conventional equipment Developed equipment 

Percentage of total 
rice (%) 

Percentage of 
head rice yield (%) 

Percentage of 
total rice (%) 

Percentage of 
head rice yield (%) 

1 65.77 38.42 65.21 35.33 
2 66.03 37.20 64.97 34.90 
3 65.90 37.01 64.52 34.68 
4 66.74 36.95 65.63 33.51 
5 63.97 36.11 65.02 34.41 
6 64.88 37.53 65.85 35.82 
7 66.42 36.88 64.33 34.87 
8 65.67 37.30 64.80 34.04 
9 65.10 36.83 65.30 35.07 
10 65.95 36.23 64.74 33.18 

Average 65.64 37.04 65.03 34.58 
Standard Deviation 0.80 0.65 0.47 0.81 
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การพัฒนาอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ส าหรับตรวจสอบปริมาณความชื้นเมล็ดข้าวและ
ข้าวเปลือก 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์วัดค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์ส าหรับตรวจสอบปริมาณความช้ืนข้าวและได้ทดสอบ
กับตัวอย่างข้าวเปลือก ข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวขาว โดยช่วงแรกการทดสอบแสดงพฤติกรรมสภาวะไม่สม่ าเสมอจากนั้นเข้าสู่สภาวะ
เสถียรภาพคงที ่และจากการปิดผนึกกดซิบถุง (ขนาด 6 x 8 in.) ตัวอย่างทดสอบอย่างแน่น พบว่า ตัวอย่างทดสอบข้าวไรซ์เบอรี่ที่
ค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์เทียบเคียงกับข้าวเปลือกที่ตลอดทุกช่วงเวลาการทดสอบ ขณะที่ตัวอย่างทดสอบข้าวเปลือกค่า
อุณหภูมิลดลงและค่าความช้ืนสัมพัทธ์เพิ่มขึ้น 7.8% RH และข้าวไรซ์เบอรี่เพิ่มขึ้น 10% RH ตามล าดับ ส าหรับตัวอย่างทดสอบข้าว
ขาวค่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นที่ 1ºC และค่าความช้ืนสัมพัทธ์เทียบเคียงกับตัวอย่างทดสอบข้าวเปลือกและข้าวไรซ์เบอรี่ จากผลการ
ทดสอบนี้เป็นไปได้ว่าตัวอย่างทดสอบข้าวทั้งสามชนิดมีปริมาณความชื้นพอเหมาะอยู่ในขอบเขตที่ค่าปริมาณความชื้นไม่เกิน 15% 
ปลอดภัยในการเก็บรักษา โดยอุปกรณ์วัดค่าอุณหภูมิและค่าความช้ืนสัมพัทธ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้เทียบเคียงกับการ
ตรวจสอบปริมาณความช้ืนเมล็ดข้าวได้  

ค าส าคัญ: ความชื้นสัมพัทธ์; เมล็ดข้าว; ข้าวเปลือก; ข้าวไรซ์เบอรี่; ข้าวขาว    
 

Abstract 
The both temperature and relative humidity measuring devices were researched and developed for 

moisture content monitoring of rice kernels and paddy. There were three types, an including paddy, rice berry, 
and white rice were tested.  In the first phase, the test exhibits an unstable behavior and then enters a stable 
state.  The bag sample ( 6x 8  in. )  was tightly sealed, pressed and found that of rice berry at temperature and 
relative humidity comparable to paddy of all times. The tested samples of paddy, the temperature decreased, 
the relative humidity increased to 7.8% RH whereas the rice berry increased to 10% RH, respectively. The white 
rice was tested, the temperature rises to 1ºC and the relative humidity comparable to the test samples of 
paddy and rice berry. The results of testing, it was possible that three types of test samples have an appropriate 
amount of moisture within the scope that the moisture contents, no exceed 1 5 %  to safe in storages.  The 
measuring devices were developed and can be compared with the monitoring of moisture content of rice 
kernels. 

Keywords: Relative humidity; Rice kernels; Paddy; Rice berry; White rice 
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บทน า 
จากประวัติความเป็นมาของข้าว (ส านักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2563) ได้กล่าวถึงแหล่งปลูกข้าว

ส าหรับพื้นท่ีประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีปลูกข้าวคิดเป็น 45% ของพื้นที่เพาะปลูกท้ังประเทศ ส่วนมากปลูกข้าว
หอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดีที่สุดของโลกและปลูกไว้เพื่อการจ าหน่าย ขณะที่ภาคกลางและภาคเหนือพื้นที่เพาะปลูกเท่ากัน
ประมาณ 25% โดยประเทศไทยยังเป็นแหล่งปลูกข้าวท่ีผลิตออกสู่ตลาดโลกมากท่ีสุดและเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิจัยพันธ์ุข้าว
ด้วย ส าหรับพื้นที่ปลูกข้าวพบมากที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นข้าวเมล็ดป้อม ส่วนข้าวเมล็ดยาวพบมากในภาค
กลางและภาคใต้ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด จากปริมาณผลผลิตข้าวท่ีมีอยู่คุณภาพของเมล็ด (grain quality) เป็นส่วนส าคัญที่
มีผลต่อราคาจ าหน่าย จากองค์ความรู้เรื่องข้าว (ส านักงานวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว, 2563) โดยทั่วไปคุณภาพของเมล็ดแบง่
ออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วยคุณภาพเมล็ดทางกายภาพ (physical quality) พิจารณาจากลักษณะรูปร่างและขนาดของเมล็ด
ที่มองเห็นได้ และคุณภาพทางเคมี (chemical quality) พิจารณาจากองค์ประกอบทางเคมีที่รวมกันเป็นเม็ดแป้งของข้าวที่หุงต้ม 
นอกจากประเด็นคุณภาพของเมล็ดข้าวที่กล่าวถึงแล้ว การพิจารณาที่ส าคัญอีกส่วนหนึ่งที่มีผลต่อราคาจ าหน่ายและกระทบต่อ
เกษตรกรโดยตรงภายหลังการเก็บเกี่ยวก็คือ ความช้ืนท่ีคงอยู่ในเมล็ดข้าวหรือข้าวเปลือกยังคงเป็นปัญหาอยู่ ส าหรับข้าวที่เก็บเกี่ยว
ตามระยะเวลาปกติเมล็ดจะมีความช้ืนประมาณ 20 - 25% และเมื่อน าข้าวเปลือกกองรวมกันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่
สูงขึ้นเนื่องจากการคลายน้ าที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ส่งผลท าให้เกิดการเสื่อมคุณภาพโดยจ าเป็นต้องลดปริมาณ
ความช้ืนคงเหลือประมาณ 14% สามารถเก็บไว้ได้นาน 2 - 3 เดือน และถ้าลดปริมาณความช้ืนต่ ากว่า 12% จะสามารถเก็บไว้ได้
นานกว่า 3 เดือน ปัญหาความช้ืนจากการเก็บรักษาเมล็ดเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกและก่อให้เกิดความ
เสียหายตามมาภายหลังอย่างมาก เช่น ข้าวเน่าเสียจากเชื้อรา ข้าวเหลือง ข้าวมีคุณภาพการสีต่ า ข้าวเสื่อมความงอก เป็นต้น  

 

      

Figure 1. Desiccation and a covering seed material. 
 

 

Figure 2. The relationship between moisture content (%) and relative humidity (% RH) and temperature (ºC). 
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แนวทางที่พบทั่วไปและสามารถลดความช้ืนเมล็ดพืชได้ ดังเช่น การใช้แสงอาทิตย์และเครื่องอบ และที่ ผ่านมาพบว่า 
เกษตรกรใช้วิธีการอย่างง่ายจากแสงอาทิตย์โดยการตากแดดตามถนนทางเดินรถอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือถ้าเกษตรกรมีพื้นท่ีมาก
ใช้วิธีการตากแดดบนลานกว้าง (ความหนา 5-10 cm) สามารถลดความช้ืนได้แต่ไม่สามารถควบคุมคุณภาพข้าวได้ และภายหลัง
การตากแดดแล้วเมล็ดที่กองรวมกันเป็นลกัษณะเนินสูงต้องมีวัสดปุกคลุมไว้ป้องกันน้ าค้างหรือฝนตกดังแสดงใน Figure 1 อย่างไรก็
ตาม โดยปกติเมล็ดจะมีการคลายน้ าออกมาและความช้ืนจะเพิ่มขึ้นด้วยโดยมีความสัมพันธ์กัน ดังเช่น ค่าความช้ืนสัมพัทธ์ (% RH) 
กับค่าความช้ืนเมล็ด (% db) หรือค่าความช้ืนเมล็ด (% db) กับค่าอุณหภูมิ (C) เป็นต้น โดยพื้นที่ไม่ได้แรเงาจะมีความปลอดภัย
จากการเก็บรักษาและลดปริมาณเช้ือราที่เกิดขึ้นได้ (กิตติ, 2563) ดังแสดงใน Figure 2  เนื่องจากการวัดปริมาณความช้ืนเป็น
ประเด็นส าคัญและสามารถวัดได้สองวิธี ก็คือ วิธีการแรกการวัดโดยทางตรง (Direct method) เป็นการวัดในห้องปฏิบัติการ (Lab) 
จากมวลของเมล็ดก่อนอบและหลังอบ (% db หรือ % wb) และค านวณค่าความช้ืนเฉลี่ยอีกครั้งที่ต้องใช้เวลานานขึ้น และอีก
วิธีการหนึ่งการวัดโดยทางอ้อม (Indirect method) จากเครื่องมือวัดความช้ืนเมล็ดพันธุ์ (2563) ที่จ าหน่ายโดยผู้ผลิตเป็นการวัด
จากค่าการน าไฟฟ้าหรือค่าความต้านทาน ค่าไดอิเล็กทริก และการดูดกลืนคลื่น ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและลดเวลาได้แต่อาจมี
ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจากเทคโนโลยีระบบประมวลผล จากความจ าเป็นท่ีต้องทราบค่าปริมาณความชื้นประมาณการในขอบเขตที่ก าหนด 
และจากความสัมพันธ์ที่น าเสนอไว้ข้างต้นสามารถแทนการวัดค่าเปอร์เซ็นต์ความช้ืนท่ีเป็นทางตรงจากวิธีการแรกได้ สะดวกต่อการ
ใช้งานที่แสดงผลทดสอบได้ทันที และสามารถลดต้นทุนได้ จากหตุผลดังกล่าวทางผู้วิจัยได้พัฒนาอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธ์เมล็ดในชุดเดียวกันท่ีสามารถน ามาใช้ตรวจจับทั้งสภาพบรรยากาศพร้อมกับทดสอบกับตัวอย่างเมล็ดข้าวขาว ข้าวไรซ์เบอรี่ 
และข้าวเปลือกได้โดยการบรรจุถุงแบบเปิดและปิดผนึกเรียบร้อย ส าหรับอุปกรณ์วัดที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย (1) บอร์ดอะดูอิโน่ 
อูโน่อาร์ 3 (2) แอลซีดีแสดงผลแบบยี่สิบตัวอักษรสี่แถว , LCD 20x4 (3) อาร์ทีซี, RTC (4) ตัวตรวจจับอุณหภูมิและความช้ืน
สัมพัทธ์, DHT22 และ (5) โปรแกรมภาษาซีที่พัฒนาขึ้น ตามล าดับ โดยขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบแสดงไว้ในส่วนของอุปกรณ์
และวิธีการล าดับต่อไป และคาดว่าจากงานวิจัยและพัฒนานี้ผลทดสอบจะสามารถประมาณการตรวจจับค่าความช้ืนสัมพัทธ์
เทียบเคียงค่าปริมาณความช้ืนในขอบเขตที่ก าหนดไว้ และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่จะพยากรณ์ราคาจ าหน่ายเบื้องต้นตามกลไก
ตลาดได้  

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ์ทดสอบ 
 
 

 
 

Figure 3. The tested devices of rice types within bag sample (6x 8 in.) 
(a) paddy (b) rice berry (c) white rice. 

คอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาซี ตาชั่งแบบตัวเลข 

ตัวอย่างทดสอบ 

(a)  (b) (c)  

อุปกรณ์วัด 
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การเตรียมอุปกรณ์วัดอณุหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 
 

 
 

Figure 4. The compositions of developed devices for detecting temperature and relative humidity.  

การเตรียมโปรแกรมหลักและโปรแกรมย่อยภาษาซ ี
 

  
 

Figure 5. The developed of main and subprogram for detecting temperature and relative humidity. 

 จาก Figure 3 แสดงการเตรียมอุปกรณ์ทดสอบประกอบด้วย (1) บอร์ดอะดูอิโน่ อูโน่อาร์ 3 (2) แอลซีดีแสดงผลแบบ
ยี่สิบตัวอักษรสี่แถว, LCD 20x4 (3) อาร์ทีซี, RTC (4) ตัวตรวจจับอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์, DHT22 และ (5) คอมพิวเตอร์
และโปรแกรมภาษาซีที่พัฒนาขึ้น ตามล าดับ และจาก Figure 4 เป็นอุปกรณ์วัดที่พัฒนาขึ้นเฉพาะและผนวกกับโค๊ดโปรแกรม
ภาษาซีดังแสดงใน Figure 5 โดยท าการ upload ผ่านสายยูเอสบีจากคอมพิวเตอร์เข้าบอร์ดอะดูอิโน่ อูโน่อาร์ 3 ประกอบเข้ากับ
อุปกรณ์วัด (Figure 4) และบันทึกผลทดสอบเข้าเอสดีการ์ด (SD CARD) ได้  
 

DHT22 

LCD 20X4 

RTC ARDUINO UNOR3 

SD CARD 
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วิธีการทดสอบ 
 

                
 
                              
      (มวลถ้วยแก้ว)   Mg = 142.69 g      Ma = 127.45 g      Mb = 127.43 g      Mc = 127.49 g   (มวลข้าว) 
                                                   MaT = 270.14 g     MbT = 270.12 g     McT = 270.18 g   (มวลรวม) 

Figure 6. The actual mass values of rice types after weighing with digital scales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 7. The tested devices of detector DHT22 for measuring both temperature and relative humidity 

in the laboratory and bag sample of paddy, rice berry and white rice.       

   ถว้ยแก้ว          (a) ข้าวเปลอืก      (b) ข้าวไรซ์เบอร่ี        (c) ข้าวขาว 

การทดสอบข้าวเปลือก 

 

การทดสอบข้าวไรซ์เบอร่ี

 

การทดสอบข้าวขาว 

 

การทดสอบห้องปฏิบัติการ      

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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 อุปกรณ์ทดสอบโดยรวมดังแสดงใน Figure 3 การทดสอบเริ่มจากการช่ังมวลข้าวเต็มในถ้วยแก้วและลบมวลถ้วยแก้วจะ
ได้ค่ามวลข้าวจริงจากตาช่ังแบบตัวเลขดังแสดงใน Figure 6 ขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์วัดค่าอุณหภูมิและค่าความช้ืนสัมพัทธ์กับ
ตัวอย่างทดสอบ เริ่มแรกก่อนทดสอบกับตัวอย่างข้าวจริงทดสอบการวัดค่าภายในห้องปฏิบัติการ จากนั้นน าตัวอย่างทดสอบข้าว
บรรจุลงในถุงขนาด 6 x 8 in. ภายหลังการช่ังมวลแล้วและน าตัวตรวจจับ DHT22 วัดค่าอุณหภูมิและค่าความช้ืนสัมพัทธ์โดยให้
ตัวอย่างข้าวกลบปิดตัวตรวจจับแล้วปิดผนึกกดซิบถุงอย่างแน่น และท าการวัดค่าอย่างต่อเนื่องรอการบันทึกผลทดสอบจนกระทั่ง
ค่าทั้งสองจากตัวตรวจจับแสดงผลทดสอบจากแอลซีดี (LCD) ในกล่องอุปกรณ์ไม่เปลี่ยนแปลงค่าและคงที่ตลอดช่วงเวลาการ
ทดสอบดังแสดงใน Figure 7 โดยค่าจากการวัดนี้สามารถสังเกตและอ่านได้จากสองส่วน (1) จากหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงผล  
พลอตกราฟเส้นและตัวเลข และ (2) จากเอสดีการ์ดที่สามารถถอดออกจากกล่องอุปกรณ์วัดโดยเปิดจากช่องยูเอสบีของ
คอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกัน และภายหลังจากการทดสอบแล้วน าค่าที่ได้จากเอสดีการ์ดเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ค่าอุณหภูมิและค่าความช้ืนสัมพัทธ์จากการพลอตกราฟต่อไป 
 

ผลและวิจารณ์ 
ผลการทดสอบเริ่มต้นห้องปฏิบัติการ 
 

             
 

Figure 8. The testing behavior of detector DHT22 as exhibited values of temperature and relative humidity 
in the laboratory. 

 
ผลการทดสอบตัวอย่างข้าวเปลือก ข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวขาว 

 

 
 

Figure 9. The testing behavior of detector DHT22 as exhibited value of relative humidity 
within bag sample of paddya. 
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Figure 10. The testing behavior of detector DHT22 as exhibited value of relative humidity 
within bag sample of rice berryb. 

 

 
 

Figure 11.  The testing behavior of detector DHT22 as exhibited value of relative humidity 
within bag sample of white ricec. 

 

Table 1. The comparative results of temperature and relative humidity within bag sample of paddy, rice berry     
and white rice, respectively. 

Samples 
             Initial values*                                                Last values* 
      T I (C)         HDI (%RH)                                TL (C)         HDL (%RH)              

           Paddya                         23.0               53.0                                       22.7              60.8 
           Rice berryb                    23.0               53.8                                       22.9              63.8  
           White ricec                    22.6               49.1                                       23.6              61.2 

Remarks *The exhibited laboratory results within 2 h., as initial and last values of temperatures (25.3ºC and 22.5ºC) and relative 
humidity (55.7 %RH and 52.1 %RH)            
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 จากพฤติกรรมการทดสอบตัวตรวจจับ DHT22 ส าหรับวัดค่าอุณหภูมิและค่าความช้ืนสัมพัทธ์ในห้องปฏิบัติการดังแสดง
ใน Figure 8 พบว่า ค่าทั้งสองมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน และท าการทดสอบต่อไปกับตัวอย่างข้าวเปลือก ข้าวไรซ์เบอรี่ และ    
ข้าวขาว ตามล าดับ พบว่า ผลทดสอบตัวอย่างข้าวทั้งสามชนิดช่วงแรกดังแสดงใน Figure 9 ถึง Figure 11 แสดงพฤติกรรม
เช่นเดียวกับใน Figure 8 และเข้าสู่สภาวะเสถียรภาพคงที่ตลอดทุกช่วงเวลาการทดสอบ 2 h แสดงตาม Table 1 โดยตัวอย่าง
ทดสอบข้าวไรซ์เบอรี่เป็นทีส่ังเกตได้ว่าที่ค่าเริ่มต้นและค่าสุดท้ายของค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์เทียบเคียงกับข้าวเปลือกที่
ตลอดทุกช่วงเวลาการทดสอบ ขณะที่ตัวอย่างทดสอบข้าวเปลือกค่าอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยและค่าความช้ืนสัมพัทธ์เพิ่มขึ้น           
7.8 % RH และข้าวไรซ์เบอรี่เพิ่มขึ้น 10% RH และตัวอย่างทดสอบข้าวขาวค่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นที่ 1C และค่าความช้ืนสัมพัทธ์
เทียบเคียงกับตัวอย่างทดสอบข้าวเปลือกและข้าวไรซ์เบอรี่ และจากผลทดสอบนี้เป็นไปได้ว่าตัวอย่างทดสอบข้าวทั้งสามชนิดมี
ความปลอดภัยจากการเก็บรักษาตามพื้นที่ไม่ได้แรเงาและจากการตรวจสอบค่าอุณหภูมิและค่าความช้ืนสัมพัทธ์เทียบกับค่าปริมาณ
ความช้ืนเมล็ดข้าว (Figure 2) พบว่า ตัวอย่างทดสอบอยู่ในขอบเขตที่ก าหนดไว้โดยค่าปริมาณความช้ืนไม่เกิน 15% และเป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกรที่จะพยากรณ์ราคาข้าวก่อนการจ าหน่ายได้ 
 

สรุป 
จากงานวิจัยที่ได้พัฒนาอุปกรณ์วัดค่าอุณหภูมิและค่าความช้ืนสัมพัทธ์แทนการตรวจสอบปริมาณความช้ืนข้าวโดย

ทางตรง และได้ทดสอบกับตัวอย่างข้าวเปลือก ข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวขาว ตามล าดับ ช่วงแรกการทดสอบแสดงพฤติกรรมสภาวะไม่
สม่ าเสมอจากนั้นเข้าสู่สภาวะเสถียรภาพคงที่ และจากการปิดผนึกกดซิบถุงตัวอย่างทดสอบอย่างแน่นพบว่า ตัวอย่างทดสอบข้าว
ไรซ์เบอรี่ที่ค่าอุณหภูมิและค่าความช้ืนสัมพัทธ์เทียบเคียงกับข้าวเปลือกที่ตลอดทุกช่วงเวลาการทดสอบ ขณะที่ตัวอย่างทดสอบ
ข้าวเปลือกค่าอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยและค่าความช้ืนสัมพัทธ์เพิ่มขึ้น 7.8% RH และข้าวไรซ์เบอรี่เพิ่มขึ้น 10% RH ส าหรับตัวอย่าง
ทดสอบข้าวขาวค่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นท่ี 1C และค่าความชื้นสัมพัทธ์เทียบเคียงกับตัวอย่างทดสอบข้าวเปลือกและข้าวไรซ์เบอรี่ จาก
ผลการทดสอบนี้เป็นไปได้ว่าตัวอย่างทดสอบข้าวทั้งสามชนิดมีความปลอดภัยจากการเก็บรักษาและอุปกรณ์วัดค่าอุณหภูมิและค่า
ความช้ืนสัมพัทธ์สามารถน าไปใช้เทียบเคียงกับการตรวจสอบปริมาณความช้ืนเมล็ดข้าวในขอบเขตที่ก าหนดไว้ได้  
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วิจัยและพัฒนาเครื่องดองผักแบบความดันอัดอากาศร่วมกับน้้าดอง 
Research and development of vegetable pickling machine by using the hydro static 

process with vegetable pickling marinade. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการน าหลักการใช้ความดันไฮโดรสแตติกมาประยุกต์ต่อยอดงานวิจัย ในการดองเปรี้ยวที่เกิดความเปรี้ยว
ด้วยตัวเองหรือการดองที่เกิดความเปรี้ยวจากแลกติคแบคทีเรีย โดยใช้ความดันอากาศอัดเข้าไปในถังความดันเร่งการแพร่ของน้ า
ดองให้เข้าไปในเนื้อผักเร็วขึ้น ส่วนผสมของน้ าดองคือน้ าเกลือ3% น้ าซาวข้าว1% ข้าวสุก1%ได้ออกแบบถังความดันขนาด ไม่น้อย
กว่า 7 ใช้แรงดันและระยะเวลาในการอัดอากาศทีค่วามเหมาะสมของผักกุ่ม ผักเสี้ยน หน่อไม้ ใช้ความดัน 5 bar ใช้เวลาในการอัด
อากาศ 10 min แล้วน าออกมาหมักต่อไปอีกในภาชนะที่สะอาดและปิดฝามิดชิด จนเกิดความเปรี้ยวจากกรดแลคติก ซึ่งจะ
เจริญเติบโตได้ดีในที่อับอากาศหรือมีอากาศน้อย ท าการเปรียบเทียบคุณภาพ กลิ่น สี รสชาติกับการดองด้วยวิธีการปกติหรือการ
ดองแบบวิธีชาวบ้าน ผลการดองหลังอัดอากาศด้วยเครื่อง ผักกุ่มใช้เวลา 1-2 วัน จึงเปรี้ยวและกินได้เช่นเดียวกับผกัเสี้ยนใช้เวลา 1-
2 วันหน่อไม้ดองใช้เวลา 1-2 วัน เมื่อท าการเปรียบเทียบกับการดองแบบวิธีชาวบ้านผักกุ่มหลังจากแช่น้ าเปล่าอย่างน้อย3วันจึงท า
การหมักต่ออีก 2-3 วันจึงเปรี้ยวกินได้ ผักเสี้ยนไม่ต้องแช่น้ าแต่ต้องขย าให้แตกแล้วล้างความขมออกซักสามครั้งจึงท าการหมักต่อ
อีก2-3วันจึงเปรี้ยวกินได้ส่วนหน่อไม้ต้องแช่น้ าเปล่าอย่างน้อย3วันก่อนน ามาหมักต่ออีก2-3วันจึงเปรี้ยวน ามากินได้ ซึ่งเมื่อนับจาก
ขั้นตอนการหมักสามารถลดเวลาในการดองได้ 1-2 วันและลดขั้นตอนการเตรยีมผกัก่อนน ามาดองโดยไม่ต้องขย าให้แตกก่อนเช่นใน
กรณีของผักเสี้ยน ในกรณีของผักท่ีมีเฝื่อนและความขมเช่นผักกุ่มและหน่อไม้สามรถลดขั้นตอนในการแช่น้ าเปล่าเพื่อลดความเฝื่อน
และความขมได้ไม่น้อยกว่า 3 วันท าให้สะดวกและลดเวลาให้น้อยลงและรสชาดไม่แตกต่างจากการดองแบบวิธีชาวบ้านโดยการใช้
ค่าช้ีวัดจากการท า Sensory Test 

ค าส าคัญ: เครื่องดองผักแบบใช้ความดันอัดอากาศ; ไฮโดรสแตติก 
 

Abstracts 
This research were used the pressure was used to reduce the pickling time of vegetable. Air pressure 

was used to push the pickle solution into the texture of vegetable The picking solution which is contain of the 
salt 3%, water from washing rice. The pressure tank was design for using the minimum 7 bar of pressure to 
provide for each kind of vegetable and the holding pressure time. We use 3 vegetables are Temple plant(Kum), 
Cleome gynandra(Sien) and Bamboo shoot The optimize pressure and holding pressure time are 5 bar and 10 
minute Bamboo shoot After pressure push in process then take it out and continue to pickle in the clean 
container with a few air ventilation or confined space to provide the Lactic ferment process. Then compare to 
the villager pickle style We found that the retention time of ferment was shorter than the villager style atleast 
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around 1-2 days and it can be solve the preparing sort cut  by we no need to break down the vegetable texture 
and soaking process for some bitter vegetable such as Kum need to take atleast 3 days , Sien no need to soak 
but need to break texture down and clean many time for reducing bitter taste and Bamboo shoot soak atlease 
3 days so these are the advantage of this method to available our comfort and reduce time and taste is similar 
to traditional process by using the sensory test. 

Keywords: Pickling Machine by Using the Hydro static Process; Hydro static; Pickled vegetable. 
 

บทน้า 
 การดองซึ่งเป็นการแปรรูปและถนอมอาหารวิธีหนึ่ง การดองผักท่ีเป็นวิธีแบบชาวบ้านจะใช้เวลานาน5-7วันและต้องมีการ
เตรียมผักให้แตกโดยการบีบนวดเพื่อให้น้ าดองซึมเข้าได้ง่าย ซึ่งการดองด้วยวิธีนีโ้ดยใช้หลักความดันอากาศอัดจากเครื่องอัดอากาศ
กับน้ าดอง จะช่วยลดขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบโดยไม่ต้องบีบหรือนวดผักให้ช้ าหรือแตก ซึ่งความดันจะช่วยให้น้ าดองแพร่เข้าใน
เนื้อผักได้เร็วขึ้น ต่อจากนั้นท าการดองต่อในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดมิดชิดให้เกิดความเปรี้ยวเองจากแลคติกแบคทีเรีย วรพจน์
(2546) รายงานว่าการน าความดันไฮโดรสแตติก (Hydrostatic pressure) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ ส าหรับการถนอมอาหาร โดย
การก าจัดจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหาร แทนการใช้ความร้อน วิธีนี้มีข้อดีคือ รสชาติและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารยั งคง
เหมือนเดิม ได้น ามาทดลองกับการท าขิงดองลดระยะเวลาการผลติขิงดองจาก 21 วัน เหลือเพียง 2 วัน โดยผลิตภัณฑ์ขิงดองที่ไดไ้ม่
แตกต่างจากขิงดองในสภาวะปกติ  สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตขิงดองสามรส คือระดับความดัน 5 บาร์ เป็นเวลา 2 วัน  
อลิษา (2545) ได้น าเทคโนโลยีความดันไฮโดรสแตติกมาใช้ร่วมกับน้ าดองที่ผ่านการหมักดองแล้วพบว่าเป็นวิธีที่ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์
มะม่วงดองได้เร็วยิ่งขึ้น แก้วกานต์ (2548) ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องดองมะม่วงโดยใช้ความดันไฮโดรสแตติก แบบความดันสูง
และแบบสุญญากาศ พบว่า การดองภายใต้ความดันสูง สามารถท าให้เกลือมีอัตราการแพร่เข้าสู่มะม่วงได้มากกว่าไม่ใช้ความดัน 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาต่อยอดเครื่องดองผักโดยใช้ความดันอัดอากาศร่วมกับน้ าดอง โดยมีขอบเขตการวิจัยคือ
การสร้างต้นแบบเครื่องดองแบบอัดอากาศ โดยจะท าการทดลองกับผักพื้นบ้านคือ ผักกุ่ม ผักเสี้ยน และหน่อไม้ ซึ่งเป็นผักพื้นบ้านท่ี
นิยมน ามาดองเป็นอาหารในหลายพื้นที่ด้วยกันโดยเฉพาะภาคตะวันเฉียงเหนือจะนิยมมาก และคาดว่าผลการทดลองที่ได้จะ
น าไปใช้งานได้เอนกประสงค์กับผักที่หลากหลายต่อไป 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การท าผักดองแบบวิธีชาวบ้านและแบบใช้เครื่องอัดแรงดันอากาศ (ไฮโดรสแตติก) 

ในงานวิจัยและพัฒนาเครื่องดองผักแบบความดันอัดอากาศร่วมกับน้ าดอง จะเริ่มด้วยการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จาก
งานวิจัยต่าง ๆ จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ในการดองผัก เมื่อได้ข้อมูลมาจนได้ข้อสรุปแล้วจึงเริ่มท าการออกแบบเครื่องดองผักแบบ
อัดแรงดันอากาศขึ้น จนสามารถสร้างเครื่องต้นแบบจนเป็นผลส าเร็จ ซึ่งเครื่องดองอัดอากาศที่จะใช้ในการทดลองนี้ มีขนาดความจุ
ของถังดอง 50 liter สร้างแรงดันได้มากกว่า 7 bar จากนั้น ท าการวางแผนการทดลอง โดยใช้ผัก3ชนิดคือผักกุ่ม ผักเสี้ยน และ
หน่อไม้ซึ่งเป็นผักพื้นบ้านท่ีนิยมเอามาดองไว้รับประทานเป็นวัตถุดิบในการทดลอง โดยมีวิธีการทดลองจะแบ่งเป็น การดองแบบวิธี
ของชาวบ้านและการดองโดยใช้เครื่องดองอัดอากาศที่สร้างขึ้น ซึ่งการดองแบบชาวบ้านจะน าผักกุ่มตากแดดให้สลด ประมาณ  
3 ชม. แช่น้ าเปล่าอย่างน้อย 3 วันโดยดูที่สีถ้าแช่ได้ที่จะมีสีเหลือง หลังจากนั้นน ามาล้างน้ าเปล่าจึงน ามาดองตามสูตร โดยใช้
ส่วนผสมของน้ าดองคือ น้ าเกลือความเข้มข้น 3% น้ าซาวข้าว 1%ของน้ าหนักผัก ข้าวสุก 1%ของน้ าหนักผัก ในการทดลองแบบ
ชาวบ้านจะมีการนวด ขย า ผักกุ่มให้แตกหรือช้ าก่อน ส่วนการดองในถังอัดอากาศจะลดขั้นตอนน้ี และได้ท าการทดลองหาความดัน
และเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะท าการอัดแรงดันอากาศจริงโดยพิจารณาจากความช้ าของเนื้อผักเป็นเกณฑ์ในการเลือกใช้ขนาดของ
แรงดันและเวลาในการอัดแรงดันแล้วแรงดันที่ 5 bar ในการอัดอากาศพร้อมน้ าดอง นาน 10 นาทีจึงเป็นแรงดันและเวลาที่
เหมาะสมที่สุดเนื่องจากมีความช้ าของเนื้อผักที่เหมาะสมพอดีของผักทั้ง3ชนิด แล้วน าไปดองต่ออีกในภาชนะที่สะอาดและปิดฝา
มิดชิด เป็นเวลา 1-3 วัน ซึ่งในการเก็บข้อมูลที่ส าคัญในการทดลองนี้ ได้แก่ การวัดความเข้มข้นน้ าเกลือที่ใช้ดอง จะใช้เครื่องวัด 
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Refractometer 0-28 ATC ดัง Figure 1 และการวัดค่าความเป็นกรดของสารละลาย ใช้เครื่อง pH meter ยี่ห้อ OAKTON รุ่น
pH5+ ดัง Figure 2  

สถานท่ีท าการทดลองคือศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

                

Figure 1.  Refractometer 0-28 AT.  Figure 2. pH meter OAKTON pH5+. 
 

การท าSensory Test 
น าตัวอย่างผักดอง ได้แก่..ผักกุ่มดอง ผักเสี้ยนดอง หน่อไม้ดอง ที่ผลิตจากเครื่องอัดแรงดันอากาศมาทดสอบความชอบกบั

ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝน จ านวน 25 คน เพื่อประเมินความชอบในคุณลักษณะด้านความชอบโดยรวม ลักษณะปรากฏ สีของ
ตัวอย่าง กลิ่น รสเปรี้ยว รสขม  ความกรอบของผัก และความนิ่มของผัก ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point  
hedonic  scale) และการวัดความพอดี (Just about right scale) ท าการสุ่มล าดับการน าเสนอตัวอย่าง โดยใช้ตารางเลขสุ่ม 
(เพ็ญขวัญ, 2550) และทดสอบ ณ.หมู่บ้านหนองน้ าเกลี้ยง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ใบรายงานผลการทดสอบ
ความชอบ และความพอดีที่มีต่อตัวอย่างผักดอง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล คือ หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนใน
แต่ละคุณลักษณะ และร้อยละของคะแนนความพอดี น าข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยระหว่างสิ่งทดลองโดยวิธี Duncan’s new multiple’s range test  เกณฑ์คะแนนที่ผ่านการพิจารณา คือ ตัวอย่าง
ต้องมีคะแนนความชอบในแต่ละคุณลักษณะไม่น้อยกว่า 6 หากคุณลักษณะใดมีคะแนนความชอบน้อยกว่า 6 ต้องท าการปรับปรุง
คุณลักษณะ ดังกล่าวต่อไป    

 
      ผลและวิจารณ์ 

เครื่องต้นแบบถังแรงดันอัดอากาศขนาดความจุ 50 liter ท าจากสเตนเลส SUS 304 ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 7 bar มี
วาล์วป้องกันแรงดันสูงเกินก าหนด (Relieve Valve) มีเกจวัดความดัน (Pressure Gauge) ช่องกระจกมองข้าง (Sight Glass) การ
บรรจุผักและน้ าดองใช้แรงคน โดยมีฝาปิด-เปิดที่ด้านบน และมีช่องเปิดน้ า (Drainage) ที่ด้านล่างของถัง มีรูปแบบการท างานเป็น
แบบงวด (Batch Type) ใช้คู่กับถังลมหรือ Air Compressure ขนาดไม่น้อยกว่า 60 liter 7 bar ดัง Figure 3 

 
 Figure 3. Pickling Machine by using Hydrostatic Process. 

 
ผลการทดสอบดองผักกุ่ม 

ในการดองผักกุ่มจะใช้สูตรการดองแบบเดียวกับที่ชาวบ้านใช้ แต่จะมาลดขั้นตอนในช่วงการแช่น้ าเปล่าล าท าให้ผักกุ่มช้ า 
โดยใช้การอัดอากาศช่วยให้สารละลายน้ าดองแพร่เข้าไปในเนื้อผักกุ่มได้เร็วขึ้นจากการใช้แรงดันอากาศ ดัง Figure 4 
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Kum after 3 days soaked in fresh water. 

   
Sien’s texture break down. 

 
Bamboo shoot soaked in fresh water.  

Figure 4. Vegetable Preparing for pickling by the villager Processing type.  

 

Figure 5. Product from Hydrostastic Process. 
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Table 1. pH of pickled vegetable surveyed in local market. 

Pickled Vegetable pH pH Average 

Bamboo Shoot 
3.68 

3.64 3.66 
3.6 

Sien 
3.56 

3.55 3.54 
3 

Kum 
3.75 

3.77 3.79 
3.75 

ค่าเฉลี่ยโดยประมาณ 3-4 

ผลการส ารวจค่า pH ของผักดองที่มีขายในท้องตลาดมีคา่เฉลี่ยประมาณ 3-4 หมายถึงว่าผักดองท่ีนิยมน ามารับประทาน
จะมีค่า pH อยู่ในช่วงนี ้การวัดค่าความเป็นกรดของผักดองด้วย pH-meter เพื่อแสดงค่าช้ีผลออกมาในรูปแบบท่ีเป็นค่าตัวเลข
แทนความรู้สึกท่ีว่ามีความเปรี้ยวมากหรือเปรีย้วน้อยหรือหมักดองไดท้ี่แล้ว จะได้เห็นความแตกต่างของการเกิดกรด และการแพร่
ของเกลือการดองแบบชาวบ้านและการดองด้วยการอัดน้ าดองก่อนการดองและการดองด้วยน้ าดองโดยไม่ต้องขย าผักให้แตก
เพื่อท่ีจะเปรียบเทียบผลของการใช้เครื่องอัดอากาศก่อนการดองเทยีบกับการดองแบบวิธีชาวบ้าน Figure 5 

 
Figure 6. The result of pH of Kum fermented checked.  

 
Figure 7. The results of the salt measurement in the Kum vegetables pickle. 

 

ช่วงเวลาที่เหมาะ
กับการกนิผัก
ดอง 



การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 
30 – 31 กรกฎาคม 2563 จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี จ.นครราชสีมา 

 

119 

 

 

Figure 8. The result of pH of Sien fermented checked.  

 
Figure 9. The results of the salt measurement in the Sien vegetables pickle. 

 
Figure 10. The result of pH of Bamboo Shoot fermented checked.  

 
Figure 11. The results of the salt measurement in the Bamboo Shoot vegetables pickle. 

 

ช่วงเวลาที่เหมาะ
กับการกนิผัก
ดอง 

ช่วงเวลาที่เหมาะ
กับการกนิผัก
ดอง 
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จาก Figure 6, 8 และ 10 เป็นผลการวัดค่า pH ในเนื้อผักกุ่มดองค่า pH มีแนวโน้มที่ลดลงตามเวลา กราฟสีน้ าเงินเป็น
การวัดค่าpH ของผักกุ่มดอง ผักเสี้ยนและหน่อไม้ดอง แบบอัดอากาศก่อนดองจะมีแนวโน้มของการเกิดกรดที่เร็วกว่าการดองแบบ
ชาวบ้านและดองแบบไม่ต้องขย าให้แตก 

จาก Figure 7, 9 และ 11 เป็นผลการวัดค่าเกลือท่ีแพร่ผ่านเข้าไปในเนื้อผักกุ่มดอง ผักเสี้ยนดองและหน่อไม้ดอง จะเห็น
ว่าเพิ่มขึ้นตามเวลา แต่เมื่อถึงจุดบนสุดจะมีค่าคงที่นั่นหมายถึงจุดอิ่มตัวเกลือไม่สามารถซึมเข้าไปได้อีก และผลการวัดค่าเกลือของ
การอัดด้วยอากาศก่อนดอง มีค่าการอิ่มตัวเร็วกว่ากรรมวิธีแบบชาวบ้านที่ขย าให้แตกก่อนดองและแบบไม่ขย าก่อนดอง แสดงว่า
การอัดอากาศเพื่อช่วยในการดองได้เร็วขึ้นจริง 

 
ผลการท า Sensory Test 
 
Table 2. Sensory evaluations of 3 vegetable pickling marinade made by hydroststic process. 
example Sensory evaluations 

Overall preferencens appearancens colorsns smellns sourns bitter  crispnessns 
Kum 6.6 6.4  6.4 6.5 6.4 5.2 a 7.1 
Sien 6.6  6.7 6.7 6.6 6.9 4.8 b 7.4 

Bamboo 6.8  6.5 6.5 6.6 6.9 5.2 a 7.2 
a-b =everage (p ≤ 0.05) 
ns =non significan (p ≤ 0.05) 

 
สรุป 

การดองผักด้วยเครื่องอัดแรงดันอากาศไฮโดรสแตติก ช่วยให้สารละลายแพร่เข้าเนื้อผักกุ่มได้เร็วกว่าการดองแบบปกติที่
ไม่ใช้แรงดันช่วย และจากผลการทดลองการวัดค่า pH และ การวัดค่าเกลือที่แพร่เข้าไปในเนื้อของผักดอง พบว่าการใช้เครื่องอัด
อากาศก่อนการดองสามารถช่วยลดเวลาในการดองและเวลาในการเตรียมวัตถุดิบก่อนการดองคือไม่ต้องขย าผักหรือแช่น้ าก่อนดอง
สามารถน าผักมาอัดในเครื่องอัดอากาศได้เลยและสามารถช่วยเร่งการเกิดกรดแลกติกได้เร็วข้ึนดูจากค่า pH ที่เกิดได้เร็วกว่าและได้
รูปแบบผลิตภัณฑ์ผักดองที่มีลักษณะที่คงรูปสวยงามตามFigure5และผลการทดสอบความชอบโดยรวมผ่านเกณฑ์ 
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บทคัดย่อ 

               ทะลายปาล์มประกอบด้วยส่วนที่ให้น้้ามันและไม่ให้น้้ามัน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการซื้อขายปาล์มของเกษตรกร  
กรมวิชาการเกษตรจึงก้าหนดวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบทะลายปาล์มเป็นวิธีมาตรฐานในการสุ่มตัวอย่างผลปาล์มจากทะลายแล้วน้า
เฉพาะส่วนเปลือกปาล์มมาหั่นบาง อบแห้ง แล้วน้ามาสกัดน้้ามันด้วยเครื่องวิเคราะห์ไขมัน  ในการนี้ต้องหาน้้าหนักของแต่ละ
ส่วนประกอบของทะลายปาล์ม เช่น แกนทะลาย ก้านช่อ ผลปาล์ม เปลือกปาล์ม กะลาปาล์ม เป็นต้น  การแยกเปลือกปาล์มออก
จากกะลาปาล์มในปัจจุบัน จ้าเป็นต้องใช้แรงงานท่ีมีความช้านาญมาก และเมื่อท้างานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดปญัหานิ้วลอ๊ค  ท้าให้
ต้องการเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์องค์ประกอบทะลาย  เครื่องเกลากะลาปาล์มนี้เป็นส่วนหน่ึงของชุดเครื่องมือดังกล่าว  เครื่อง
เกลากะลาปาล์มท้างานหลังจากการฝานเปลือกด้วยเครื่องฝานเปลือกปาล์มมาแล้ว  ตัวเครื่องประกอบด้วยแปรงลวดเหล็กหมุน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 in เส้นลวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 mm พื้นที่ท้าการเกลาเป็นตะแกรงสแตนเลสเจาะรู ตัวแปรง
หมุนด้วยความเร็วคงที่ 13,050 rpm พบว่า การเกลากะลาปาล์มในเวลา 2 min สามารถเอาเปลือกออกได้ 71% 

ค้าส้าคัญ: เครื่องเกลา; กะลาปาล์ม; วิเคราะห์องค์ประกอบทะลาย 

 
Abstract 

            Palm bunches consist of oil and non-oil parts. For commercially fairness, Department of Agriculture 
has established palm bunches analyzing method as a standard method for statistically sampling palm fruits 
from bunch sample, and then slicing, drying, and extracting oil with Soxtec system from mesocarp only.   These 
need to know exactly weight of each components of the palm bunch, such as stalk, spikelet, mesocarp, kernel 
nut etc.  Currently, mesocarp was sliced manually from kernel nut by skilled labor.  In long time period of work 
time, most of them occurred finger lock problems.  Causing demand for machine set to support palm bunch 
analyze.  One of machine in palm bunch analyze set is Palm kernel nut scraping machine. The machine consists 
of 6 in of diameter steel wire rolling brush, 0 . 3  mm of diameter wire with appropriate rotate speed of 13,050 
rpm. Stainless steel sieve is used for artificial scraping area. The results showed that the best scraping time was 
2 min with 71% of mesocarp separation. 

Keywords: scraping machine; palm kernel nut; bunch analysis 
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บทน า 
 ปาล์มน้้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส้าคัญของประเทศไทยพืชหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2561 การปลูกปาลม์น้้ามันมีพื้นท่ีให้ผลผลติ 
5,352,641 rai ให้ผลผลิต 15,534,984 tonnes ผลผลิตปาล์มกว่าร้อยละ 80 ใช้ภายในประเทศ โดยสัดส่วนการใช้น้้ามันปาล์มดิบ
ในประเทศ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมอาหารและน้้ามันพืช 51% ไบโอดีเซล 38% ที่เหลืออีก 11% เป็นอุตสาหกรรมทีไ่ม่ใช่อาหาร 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2556) การสง่ออกไปจ้าหน่ายต่างประเทศอยู่ในรูปของน้้ามันปาล์มดิบ น้้ามันปาล์มบรสิุทธ์ิ และแฟรกช่ันน้้ามัน
ปาล์มอื่น  น้้ามันปาล์มและแฟรกช่ันน้้ามันปาล์มผ่านกรรมวิธีไฮโดรจิเนชั่น และที่ผ่านกรรมวิธีอ๊อกซิเดชั่น รวมทั้งน้้ามันเนื้อในเมล็ด
ปาล์มที่บรโิภคได้ เป็นต้น ท้ารายได้เข้าประเทศ 17,646 ล้านบาทต่อปี  ผลิตภัณฑ์ส่งออกสูงสดุในรูป น้้ามันปาลม์ดิบส่งออกจ้านวน 
480,082 tonnes คิดเป็น 66% ของทั้งหมด ท้ารายไดเ้ข้าประเทศ 10,866 ล้านบาท (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) 

การเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันในช่วงที่ปาล์มสุกพอดีจะท้าให้ได้เปอร์เซ็นต์น้้ามันดีที่สุด เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  โดยเมื่อเก็บ
เกี่ยวปาล์มที่มีเปอร์เซ็นต์น้้ามัน 21% แทน 17% ที่ผลผลิตเท่ากัน 11.62 Mtonnes จะท้าให้ประเทศไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น 90,000 
ล้านบาทต่อปี เทียบเท่ากับพ้ืนที่ปลูกปาล์มถึง 781,000 rai (เพ็ญศิริ, 2557)  การซื้อขายปาล์มน้้ามันส่วนใหญ่อยู่ในรูปการซื้อขาย
ทั้งทะลายปาล์มโดยทะลายปาล์มน้้ามันจะประกอบด้วย ก้านทะลาย ก้านทะลายย่อย และผลปาล์มน้้ามัน  ผลปาล์มประกอบด้วย 
เยื่อหุ้มผลหรือเปลือก (Pericarp) มี 3 ช้ัน ได้แก่ เปลือกช้ันนอก (Exocarp) ช้ันกลางหรือเส้นใย (Mesocarp หรือ pulp) และ
ช้ันในหรือกะลา (Endocarp) เนื้อผลเป็นส่วนที่รวมเปลือกช้ันนอกและช้ันกลาง ส่วนเมล็ดคือส่วนของกะลาและเนื้อในเมล็ด 
(Endosperm หรือ kernel) (เรวัต, 2541)  ส่วนที่ให้น้้ามันมี 2 ส่วนคือ เปลือกช้ันกลาง (Mesocarp) และส่วนเนื้อในเมล็ด 
(Endosperm) รัฐบาลไทยมีนโยบายให้ซื้อขายทะลายปาล์มน้้ามันตามเปอร์เซ็นต์น้้ามันในทะลายปาล์ม  ตามมาตรฐานสินค้า
เกษตร มกษ. 5702-2552 เรื่อง ทะลายปาล์มน้้ามัน ได้ก้าหนดวิธีชักตัวอย่าง และก้าหนดการวัดเปอร์เซ็นต์น้้ามันจากการสกัดผล
ปาล์มน้้ามันโดยไม่รวมเนื้อในเมล็ดปาล์มด้วยวิธี American oil chemists society (AOCS) official method Ac-3-44 หลักการ 
Solvent extraction (Soxtec system)  (ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2552)  แต่เนื่องจากความสุกแก่
ของผลปาล์มในทะลายปาล์มไม่เท่ากันทั้งทะลาย โดยมีการสุกจากด้านนอกสุดของทะลายเข้าสู่แกน ท้าให้เปอร์เซ็นต์น้้ามันของแต่
ละผลปาล์มในทะลายปาล์มไม่เท่ากัน กรมวิชาการเกษตรจึงก้าหนดวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบทะลายปาล์ม (Bunch analysis) เพื่อ
เป็นวิธีมาตรฐานในการสุ่มตัวอย่างผลปาล์มจากทะลายแล้วน้ามาสกัดน้้ามันด้วยเครื่องวิเคราะห์ไขมัน Soxtec system (Hartley, 
1988; ธีระ, 2554; กรมวิชาการเกษตร, 2548 และ เบญจมาภรณ์ 2553) ในการนี้ต้องหาน้้าหนักของแต่ละส่วนประกอบของ
ทะลายปาล์ม เช่น แกนทะลาย ก้านช่อ ผลปาล์ม เปลือกปาล์ม กะลาปาล์ม เป็นต้น  การแยกเปลือกปาล์มออกจากกะลาปาล์มใน
ปัจจุบัน ต้องใช้แรงงานที่มีความช้านาญมาก แต่เมื่อท้างานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดปัญหานิ้วล๊อค  ท้าให้เกิดความต้องการ
เครื่องมือช่วยวิเคราะห์องค์ประกอบทะลาย   

งานวิจัยเครื่องเกลากะลาปาลม์นี้ซึง่เป็นหนึ่งในงานวิจัยชุดเครื่องมือช่วยวิเคราะห์องค์ประกอบทะลาย  โดยเครื่องเกลา
กะลาปาล์มท้างานหลังจากการฝานเปลือกด้วยเครื่องฝานเปลือกปาล์มมาแล้ว ซึ่งช่วยลดปัญหาด้านแรงงานฝีมือในการวิเคราะห์
องค์ประกอบทะลายปาลม์ และเนื่องจากยังไมม่ีงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องเกลาหรือขัดผิวกะลาปาลม์ของนักวิจัยท่านอ่ืน  ทาง
โครงการวิจัยจึงใช้หลักการท้างานของเครื่องขัดพื้นท้าความสะอาดซึง่มีการหมุนของหัวแปรงท้าความสะอาดเพื่อน้าเศษสิ่งสกปรก
ออกจากพ้ืนเหมือนการน้าเปลือกฝอยออกจากกะลาปาลม์ 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ ์

เครื่องเกลากะลาปาล์ม ประกอบด้วย แท่นจับสว่าน หัวเจียรลม ตะแกรงสแตนเลสรูสล๊อต ขนาดรู 1 mm ยาว 20 mm 
แปลนไม้เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 in หนา 20 mm ทดสอบกับเส้นแปรงลวด 2 ชนิด ได้แก่ ลวดทองเหลืองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 
mm และลวดสลิงชุบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 mm และใช้งานร่วมกับปั๊มลมขนาด 50 l 
 
วิธีการ 

1. ออกแบบและสร้างเครื่องเกลากะลาปาล์มตาม Figure 1 โดยสร้างหัวแปรงลวดจากวัสดุ 2 ชนิด คือ ลวดทองเหลือง 
และลวดสลิงชุบสังกะสี โดยมีความยาวเส้นลวด 20 mm เท่ากัน 

2. ท้าการทดสอบเกลากะลาปาล์มที่ผ่านเครื่องฝานเนื้อปาล์มมาแล้ว จ้านวนตัวอย่างละ 25 ผล จ้านวน 100 ตัวอย่าง 
ตามมาตรฐานการสุ่มตัวอย่างในวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบทะลาย ท้าการทดสอบแปรงลวดและเวลาในการเกลาที่
เหมาะสมในการเกลาให้เหลือเปลือก (mesocarp) ติดกะลาให้น้อยท่ีสุด จากการทดสอบเบื้องต้นจึงเลือกเวลาเกลา
เปลือกระหว่าง 90 – 160 s  โดยความเร็วรอบการหมุนของแปรงลวดคงที่ 13,050 rpm เพราะเป็นความเร็วรอบ
การหมุนของแปรงลวดสูงสุดจากการจ่ายลมของปั๊มลมขนาดนี้ หลังทดสอบในแต่ละตัวอย่างต้องท้าความสะอาดเศษ
เปลือก (mesocarp) ด้วยแปรงปัดและเป่าลมทุกครั้งก่อนทดสอบตัวอย่างต่อไป 

 

 
(A) 

 
(B) 

 

Figure 1. Palm kernel nut scraping machine; (A) Isometric drawing; (1) drill stand, (2) air grinder,  
(3) stainless steel sieve mesh, (4) round wire brush and (B) Machine work. 

 
ผลและวิจารณ์ 

เม็ดปาล์มประกอบด้วยเยื่อหุ้มผลหรือเปลือก (Pericarp) มี 3 ช้ัน ได้แก่ เปลือกช้ันนอก (Exocarp) ช้ันกลางหรือเส้นใย 
(Mesocarp หรือ pulp) และช้ันในหรือกะลา (Endocarp) เนื้อผลเป็นส่วนท่ีรวมเปลือกช้ันนอกและช้ันกลาง ส่วนเมล็ดคือส่วนของ
กะลาและเนื้อในเมล็ด (Endosperm หรือ kernel) (เรวัต, 2541)  ส่วนที่ให้น้้ามันมี 2 ส่วนคือ เปลือกช้ันกลาง (Mesocarp) และ
ส่วนเนื้อในเมล็ด (Endosperm) (Figure 2) 

1 

2 

3 

4 
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ผลการทดสอบหัวแปรงลวดที่ท้าจากวัสดุ 2 ชนิด คือ ลวดทองเหลืองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 mm และลวดสลิงชุบ
สังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 mm พบว่าลวดทองเหลืองไม่สามารถขัดเกลากะลาปาล์มได้เพราะขนแปรงน่ิมเกินไป สามารถ
เอาเปลือกออกได้ 40%   

ผลการทดสอบเกลากะลาปาล์มด้วยแปรงลวดสลิงชุบสังกะสีสามารถเกลากะลาปาล์มได้ตาม Figure 3 (A) เนื่องจากวิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบทะลายจ้าเป็นต้องแยกกะลาปาล์มกับเปลือกปาล์ม (mesocarp) ออกจากกันให้หมด จึงใช้แรงงานเกลา
กะลาปาล์มที่เหลือได้ผลตาม Figure 3 (B) เพื่อน้าน้้าหนักของส่วนประกอบปาล์มต่างๆ เช่น เมล็ดในปาล์ม เปลือกปาล์ม น้้าหนัก
ผลปาล์ม ก้านช่อ ทะลายปาล์ม ไปค้านวณองค์ประกอบทะลายปาล์มต่อไป 

ผลการทดสอบเครื่องเกลากะลาปาล์มที่ใช้ร่วมกับแปรงลวดสลิงชุบสังกะสี ได้ผลตาม Figure 4 ซึ่งใช้สูตรค้านวณ
ประสิทธิภาพในการท้างานในการเกลากะลาปาลม์ตามสมการที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพในการท้างานในการเกลากะลาปาล์มเพิ่มขึน้
ตั้งแต่ 90 s และสูงสุดที่ 120 s และประสิทธิภาพในการท้างานในการเกลากะลาปาล์มลดลงหลังจากนั้น  ท้ังนี้เป็นเพราะเวลาเกลา
กะลาที่ 2 s จะเกลากะลาปาล์มไดพ้อดี คือพิจารณาจากผิวของกะลาปาล์มและการไม่เหลือเปลอืกปาล์มตดิไปกับกะลาปาลม์  หาก
ใช้เวลามากเกินไปจะท้าให้เกลากินผิวกะลา (kernel nut)  หากใช้เวลาน้อยกว่านี้จะเหลือเปลือกปาล์ม (mesocarp) ไปให้แรงงาน
เกลาส่วนท่ีเหลือเยอะเกินไป 

 

𝐶 =  
(𝑀 𝑥 100)

𝑇
 

 
โดยที่ 𝐶 คือ ประสิทธิภาพในการท้างานในการเกลากะลาปาล์ม, 
       𝑀 คือ น้้าหนักฝอยเปลือกปาล์มจากเครื่องเกลา (g) 
       𝑇  คือ น้้าหนักฝอยเปลือกปาล์มจากเครื่องเกลาและแรงงานเกลาส่วนท่ีเหลือ (g) 
 

 
Figure 2. Internal characteristics of palm oil seed.  

(ภาควิชาพืชไร่นา, 2557 และ เอเอสทีวี ผู้จัดการออนไลน์, 2556). 
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(A) 

 
(B) 

Figure 3 Scraped palm kernel nut by machine and (B) Scraped palm kernel nut by labor;  
(1) mesocarp, (2) kernel nut. 

 
Figure 4. Relationship between percentage of mesocarp separation and scraping time  

of palm kernel nut scraping machine with steel wire rolling brush. 
 

สรุป 
เครื่องเกลากะลาปาล์มเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือช่วยวิเคราะห์องค์ประกอบทะลาย  การเกลากะลาปาล์มในเวลา  

2 s สามารถเอาเปลือกออกได้ 71%  ท้าให้สามารถช่วยลดปัญหานิ้วล๊อคและความต้องการใช้แรงงานที่มีความช้านาญในการหั่น
แยกเปลือกปาล์มออกจากกะลาปาล์ม 
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บทคัดย่อ 

               งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการเสื่อมสภาพของผักกาดหอมห่อ (Lactuca sativa var. capitata L.) ตัด
แต่งและบรรจุในถุงพลาสติกโพลีเอทิลีนท่ีเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิ 4°C โดยท าการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของผักกาดหอมห่อ
ทุกวันจนคุณภาพของผักกาดหอมห่อไม่เป็นท่ียอมรับของผู้ทดสอบที่ผ่านการฝกึฝนแลว้จ านวน 5 คน ซึ่งหัวข้อที่ท าการตรวจวัดเพื่อ
ใช้ประกอบการวิเคราะห์สภาพของผัก ได้แก่ ร้อยละการสูญเสียน้ าหนัก การเปลี่ยนแปลงปริมาณคลอโรฟิลล์ และการเปลี่ยนแปลง
สี จากผลการทดลองพบว่าผักกาดหอมห่อมีอายุการเก็บรักษาได้เฉลี่ย 6 วัน สาเหตุหลักของการหมดอายุจ าหน่ายเกิดจากการเน่า 
ช้ า บริเวณใบในบางต าแหน่ง มีการแสดงอาการเหี่ยวของใบบ้างเล็กน้อยเนื่องจากการสูญเสียน้ าโดยมีการสูญเสียน้ าหนักสะสม
ตลอดการเก็บรักษาประมาณร้อยละ 1.5 การเปลี่ยนแปลงสีของใบระหว่างการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้นเล็กน้อยเมื่อพิจารณาจาก
ไดอะแกรมสัมประสิทธ์ิสีมาตรฐาน CIELCH โดยเกิดในลักษณะการเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจากการลดลงของคลอโรฟิลล์ a ในช่วงท้าย
ของการเก็บรักษา 

ค าส าคัญ: ผักกาดหอมห่อ; การเสื่อมสภาพ; อุณหภูมิต่ า 
 

Abstract 
            The objective of this research is to investigate the deterioration of head lettuce (Lactuca sativa var. 
Capitata L.), trimmed and packed in polyethylene plastic bags and then are stored under 4°C. The packaged 
heat lettuces were examined every day until their quality was not accepted by the 5 trained assessors. The 
topic of the measurement for use in analyzing the condition of the vegetables is percentage weight loss, changes 
in chlorophyll content and color change. From the results, the head lettuce had an average shelf life of 6 days. 
The main reason for expiration is due to bruising of leaves in some locations. There were slight signs of leaf wilt 
due to water loss, with the loss of accumulated weight throughout the storage of approximately 1.5%. The 
color change of the leaves during storage period occurred slightly when considering the CIELCH standard color 
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coefficient diagram. Color change occurred in a yellowish color due to the reduction of chlorophyll a at the 
end of storage. 

Keywords: lettuce; degradation; low temperature 
 

บทน่า 
การเก็บรักษาผลผลิตผักในห้องเย็นเป็นกระบวนการที่ช่วยคงคุณภาพของผลผลิตผักให้นานขึ้น ผักกาดหอมห่อหรือ 

ผักกาดแก้วมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Lactuca sativa  เป็นผักที่มีใบห่อเป็นหัว ใบรอบนอกมีสีเขียวเข้มและใบด้านในจะมีสีอ่อนลง 
เป็นพืชที่ต้องการสภาพอากาศเย็น อุณหภูมิที่เหมาะสมในการปลูกอยู่ระหว่าง 10 – 24°C มีความต้องการภายในประเทศสูง นิยม
น ามาบริโภคเป็นผักสลัด การผลิตและจ าหน่ายผักในตระกูลผักกาดหอมเพื่อใช้บริโภคมักมีการควบคุมอุณหภูมิในช่วงการผลิต 
ขนส่ง และการจ าหน่ายให้มีอุณหภูมิต่ าอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเป็นผักท่ีมีอายุการเก็บรักษาสั้นเนื่องจากมีน้ าเป็นองค์ประกอบมาก
ประมาณร้อยละ 90 มีอัตราการคายน้ าและอัตราการหายใจหลังการเก็บเกี่ยวสูง (กฤษติยา, 2552) และมีการเสื่อมคุณภาพอย่าง
รวดเร็วภายใต้อุณหภูมิสูง อย่างไรก็ตามผักกาดหอมห่อยังเกิดการเสื่อมคุณภาพแม้จะมีการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ า งานวิจัยนี้ จึงมี
เป้าหมายในการศึกษาสภาพของผักกาดหอมห่อที่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาการเก็บรักษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา
สภาพของผักกาดหอมห่อในส าหรับการวางจ าหน่าย รวมถึงพิจารณาการเสื่อมคุณภาพของผักกาดหอมห่อท่ีท าให้สิน้สุดอายกุารวาง
จ าหน่าย โดยผักกาดหอมห่อที่ใช้ในการทดลองจะถูกลดอุณหภูมิตั้งแต่วันที่เก็บเกี่ยว ผ่านการตัดแต่งในห้องควบคุมอุณหภูมิและ
บรรจุในถุงพลาสติกโพลีเอททิลีนมีรูระบายอากาศ  

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

ขั้นตอนการทดลอง 
1) น าผักกาดหอมห่อที่ผ่านการตัดแต่งและบรรจุในถุงพลาสติกโพลีเอทิลีนขนาด 25x30 cm มีรูระบายอากาศจ านวน 9 รู 

แต่ละรูมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 mm แล้วมาวางเรียงในตะกร้าพลาสติกขนาด 13 x 17 x 5.5 in บรรจุ 10 ถุงต่อ
ตะกร้า แต่ละถุงบรรจุผักกาดหอมห่อ 2 หัว  

2) น าตะกร้าไปจัดเรียงในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4°C  
3) แบ่งตัวอย่างส าหรับเก็บข้อมูล 

- ร้อยละการสูญเสียน้ าหนักสด 10 ตัวอย่าง (ใช้ตัวอย่างเดียวกันตลอดการทดลอง)  
- การเปลี่ยนแปลงสี 10 ตัวอย่าง (ใช้ตัวอย่างเดียวกันตลอดการทดลอง)  
- สุ่มออกมาประเมินอายุการวางจ าหน่ายวันละ 1 ครั้ง ๆ ละ 30 ตัวอย่าง โดยผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝนแล้วจ านวน 5 

คน  
 

วิธีการเก็บข้อมูล 
1) การประเมินอายุการวางจ าหน่าย 

นับจ านวนวันในการเก็บรักษาเริ่มจากวันแรกของการทดลองจนผักกาดหอมห่อจะไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ทดสอบที่ผ่าน
การฝึกฝนแล้วจ านวน 5 คน จ านวน 30 ตัวอย่าง 

2) ร้อยละการสูญเสียน้ าหนักสด  
3) ใช้วิธีการหาร้อยละการสูญเสียน้ าหนักสดของ (Tao et al., 2006)   โดยช่ังน้ าหนักสดของผักการหอมห่อโดยใช้เครื่องช่ัง

แบบทศนิยม 2 ต าแหน่ง แล้วน ามาค านวณหาร้อยละการสูญเสียน้ าหนักสด  
 

ร้อยละการสูญเสียน้ าหนักสด  =         น้ าหนักผักก่อนการเก็บรักษา – น้ าหนักผักหลังการเก็บรักษา     × 100  
               น้ าหนักผลก่อนการเก็บรักษา 

4) การเปลี่ยนแปลงสี 
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ท าการวัดค่าสีบริเวณใบของผักกาดหอมห่อโดยท าการก าหนดจุดวัดของผักหัวละ 2 จุด ท าการทดลอง 10 ตัวอย่าง โดย
การวัดค่าสีนี้จะใช้เครื่อง CR-300 ของบริษัท Minolta หัววัด รุ่น CR-310 วัดสีออกมาเป็นค่า L*, Chroma และ Hue 
angle 

5) การวัดปริมาณคลอโรฟิลล์เอ, คลอโรฟิลล์บี และคลอโรฟิลล์รวม 
ใช้การวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ, คลอโรฟิลล์บี และคลอโรฟิลล์รวมด้วยเครื่อง UV-Visible spectrophotometer ตาม
วิธีของ (Witham, 1971) 

ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ =  [12.7(OD663)-2.69 (OD645)]  ×       V 
           1,000 × W 

 
ปริมาณคลอโรฟิลล์บี  =  [22.9(OD645) - 4.68(OD663)] ×      V 

                                                                                            1,000 × W 
       ปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมด =  [20.2(OD645)+8.02(OD663)] ×      V 

                       1,000 × W 
โดยที่  V   คือ ปริมาตรสุดท้ายของสารละลายที่น ามาหาปริมาณคลอโรฟิลล์ 
         W  คือ น้ าหนักของผักกาดหอมห่อท่ีน ามาสกัดคลอโรฟิลล์ 
         OD คือ ค่าการดูดกลืนแสงท่ีอ่านได้จากเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง  

 
ผลและวิจารณ์ 

การประเมินอายุการจ าหน่ายและร้อยละการสูญเสียน้ าหนัก 
ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการสูญเสียน้ าหนักของผัก เช่น ชนิด ขนาด และลักษณะผิวของผลผลิต ส่วนปจจัยภายนอก 

ไดแก อุณหภูมิ ความช้ืนในบรรยากาศ และการเคลื่อนไหวของอากาศ (จริงแท, 2546) การสูญเสียน้ าหนักของผักมักเกิดจากการ
สูญเสียน้ าเนื่องจากผักส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ า 80-95% โดยการสูญเสียน้ าอาจท าให้ผักสูญเสียรูปทรง เหี่ยว และไม่เป็นที่
ต้องการของผู้บริโภค (กฤษติยา, 2552) จากผลการทดลองใน Figure 1. พบว่าร้อยละการสูญเสียน้ าหนักของผักกาดหอมห่อ
เพิ่มขึ้นท่ีอัตราค่อนข้างคงที่ตลอดอายุการเก็บรักษา มีค่าการสูญเสียประมาณ 0.25% ต่อวัน ตลอดการเก็บรักษาผักกาดหอมห่อมี
การสูญเสียน้ าหนักรวมเพียง 1.5% เมื่อเปรียบเทียบกับผักกาดหอมห่อที่ไม่ได้ผ่านการลดอุณหภูมิจะมีอัตราการสูญเสียน้ าหนัก
ประมาณ 4.00% (ยงยุทธ, 2535) อีกทั้งการประเมินอายุการวางจ าหน่ายพบว่าผักกาดหอมห่อสามารถเก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ 4°C 
ได้เป็นระยะเวลา 6 วันนับตั้งแต่วันที่ท าการเก็บเกี่ยว เมื่อพิจารณาสภาพการหมดอายุการวางจ าหน่ายของผักกาดหอมห่อมีสาเหตุ
หลักจากการเน่าช้ าเป็นบางต าแหน่ง โดยเฉพาะที่บริเวณใบเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากจากการกดทับหรือการกระแทก ขณะที่สาเหตุ
รองนั้นมาจากการเหี่ยวของใบเนื่องจากการสูญเสียน้ าเพียงเล็กน้อยสอดคล้องกับค่าการสูญเสียน้ าหนักสดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
เพียง 1.5% 

 
Figure 1. weight loss (%).     
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การเปลี่ยนแปลงปริมาณคลอโรฟิลล์และค่าสี       
คลอโรฟิลล์แบ่งเป็น 5 ชนิด ได้แก่ a, b, c, d และ f คลอโรฟิลล์ส่วนใหญ่ในผักใบเขียวจะเป็นคลอโรฟิลล์ชนิด a และ b 

คลอโรฟิลล์ชนิด a ท าหน้าที่หลักในการสังเคราะห์แสงโดยมีคลอโรฟิลล์ชนิด b เป็นตัวช่วย (Sunil et al. 2018) คลอโรฟิลล์ a 
เป็นส่วนประกอบที่ท าให้ใบผักมีสีเขียว ส่วนคลอโรฟิลล์ b จะมีสีเขียวอมเหลือง ประกายดาว และ ลดา (2019) ท าการศึกษาการ
เกิดสีเหลืองของผักคะน้าและพบว่า ปริมาณคลอโรฟิลล์ระหว่างการเก็บรักษามีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงค่าสีอย่างมี
นัยส าคัญ จากผลการทดลองเมื่อท าการเปรียบเทียบปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมดกับผลรวมของปริมาณคลอโรฟิลล์ a และ b พบว่า
มีค่าใกล้เคียงกัน (Figure 2-4) แสดงถึงปริมาณคลอโรฟิลล์ส่วนใหญ่ในผักกาดหอมห่อเป็นคลอโรฟิลล์ a และ b เมื่อพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณคลอโรฟิลล์ในระหว่างการเก็บรักษาพบว่า ปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมดในผักกาดหอมห่อมีค่าเพิ่มขึ้นในช่วง
สองวันแรกหลังการเก็บเกี่ยวและค่อยๆลดลงในช่วงถัดมา (Figure 4) ปริมาณคลอโรฟิลล์ a ในช่วงวันท่ี 3-6 ของการเก็บรักษามีค่า
ต่ ากว่าค่าเริ่มต้นในช่วงเก็บเกี่ยว โดยปริมาณคลอโรฟิลล์ a (Figure 2) ช่วงเก็บเกี่ยวมีค่า 0.0058 mg/gFW ส่วนในวันที่ 6 มีค่า
ลดลงประมาณครึ่งหนึ่งอยู่ท่ี 0.0028 mg/gFW ซึ่งการลดลงของปริมาณคลอโรฟิลล์ a มีผลต่อการซีดลงของสีเขียวของผักกาดหอม
ห่อในช่วงการเก็บรักษาดังกล่าว 

 

    
            Figure 2. Chlorophyll A content.                                 Figure 3. Chlorophyll B content.         
 

 
Figure 4. Total chlorophyll content. 

 
 เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสีของใบผักกาดหอมห่อ พบว่าในการเก็บรักษาช่วงวันที่ 3-6 ค่า Hue angle (Figure 7)  

มีค่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในช่วง 115.50-116.00 และค่า Chroma (Figure 6)  มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 26 เป็น 28 เมื่อเปรียบเทียบค่า
กับไดอะแกรมสัมประสิทธิ์สีมาตรฐาน CIELCH พบว่าผักกาดหอมห่อมีการเปลี่ยนแปลงสีเพียงเล็กน้อยโดยเปลี่ยนไปเป็นสีโทน
เหลืองขึ้นเล็กน้อยเท่าน้ัน เมื่อพิจารณาค่า L* (Figure 5)  พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในช่วง 71.00 - 72.00 ซึ่งจะเห็น
ว่าความสว่างของสีใบของผักกาดหอมห่อมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก  
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Figure 5. L* of lettuce leaf. 

 

       
        Figure 6. Chroma of lettuce leaf.                            Figure 7. Hue angle of lettuce leaf. 

 
สรุป 

จากผลการทดลองพบว่าการเสื่อมสภาพของผักกาดหอมห่อในการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4°C จนหมดอายุการวางจ าหน่าย
มีอายุการเก็บรักษาได้เฉลี่ย 6 วัน สาเหตุหลักของการหมดอายุการวางจ าหน่ายเกิดจากการเน่า ช้ า บริเวณใบ มีการแสดงอาการ
เหี่ยวบ้างเล็กน้อยเนื่องจากการสูญเสียน้ าซึ่งพิจารณาได้จากการสูญเสียน้ าหนักสะสมตลอดการเก็บรักษามีค่าค่อนข้างต่ าประมาณ
ร้อยละ 1.5 การเปลี่ยนแปลงสีของใบระหว่างการเก็บเกี่ยวมีน้อยมากเมื่อพิจารณาจากไดอะแกรมสัมประสิทธิ์สีมาตรฐาน CIELCH 
โดยเกิดในลักษณะการเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจากการลดลงของคลอโรฟิลล์ a ในช่วงวันที่ 3-6 ของการเก็บรักษา จากผลการทดลอง
สรุปได้ว่าการเก็บผักกาดหอมห่อตัดแต่งในถุงพลาสติกโพลีเอทิลีนที่อุณหภูมิ 4°C สามารถเก็บรักษาได้เฉลี่ย 6 วันก่อนที่
ผักกาดหอมห่อจะเสื่อมสภาพจนไม่สามารถน าออกมาวางจ าหน่ายได้ ผักกาดหอมห่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพ ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงสี น้ าหนัก และการเหี่ยวของใบค่อนข้างน้อยในระหว่างการเก็บรักษา การเสื่อมสภาพที่ต้องระวังส าหรับ
ผักกาดหอมห่อได้แก่ อาการเน่า ช้ าเฉพาะบางต าแหน่งของใบซึ่งควรระวังสาเหตุจากการกดทับหรือการกระแทกระหว่างการผลิต 
การขนส่ง และการบรรจุ  
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ออกแบบและพัฒนาคานหัวฉีดแบบใช้แรงลมช่วยเพื่อพ่นสารก าจัดศัตรูพืชในนาข้าว 
Design and development of an air-assisted boom sprayer 

for pest management control in paddy fields 
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บทคัดย่อ 

การพ่นสารก าจัดศัตรูพืชในนาข้าวด้วยวิธีเดิมใช้แรงงานและเวลาในการพ่นค่อนข้างมาก ด้วยอัตราการใช้น  าปริมาณมาก
แต่ละอองสารเคมีไม่ตกกระทบถึงต้นพืช เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยท าการออกแบบคานหัวฉีดแบบใช้แรงลมช่วย โดยลมถูกสร้าง
จากเพลาอ านวยก าลังของรถแทรกเตอร์ ผ่านเกียร์ทด พู่เลย์ ไปยังพัดลม ที่สร้างแรงลมด้วยความเร็ว 100 km.hr-1  คานหัวฉีด
ขนาดกว้าง 6 m ใช้หัวฉีดแบบพัด 9 หัว ต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ 34 hp ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพ่นแบบใฃ้แรงลมช่วย
ในนาข้าว ที่อัตราการใช้น  า 125 liter.ha-1  พบว่ามี ประสิทธิภาพการท างาน 95% ความสามารถในการท างาน 3.3 ha.hr-1 
สิ นเปลืองน  ามันเชื อเพลิง 2.37 liter.ha-1 เปรียบเทียบกับคานหัวฉีดของเกษตรกรใช้น  าอัตรา 250 liter.ha-1  และก้านพ่นแบบปรบั
มุมด้านท้ายใช้น  าอัตรา 250-375 liter.ha-1  ซึ่งการตกค้างของละอองสารเคมีบนต้นข้าวไม่แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อทดสอบการพ่น
สารก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ สารก าจัดวัชพืช หนอนห่อใบข้าว พบว่าทุกกรรมวิธีมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยการพ่นด้วย
คานหัวฉีดแบบใช้แรงลมช่วยสามารถลดอัตราการใช้สารเคมีและน  าได้ 20 และ 50% ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: คานหัวฉีดแบบใช้แรงลมช่วย; ข้าว; สารก าจัดศัตรูพืช 
 

Abstract 
Rice pesticide spraying in paddy fields using the same methods requires high volume of water, labor-

intensive and time-consuming process but the chemical mist doesn’t contact the plant. To resolve this, the 
research team developed an air-assisted boom sprayer. The wind is generated from a PTO through a reduction 
gear and then to a fan with the blowing speed of 100 km.hr-1. This 6-metre-wide air-assisted boom sprayer with 
9 nozzles is mounted to a 34 hp tractor. The field efficiency of 95%, field capacity of 3.3 ha.hr-1, and fuel 
consumption of 2.37 liter.ha-1. A comparison between the developed equipment with the spray volume of 125 
liter.ha-1 and a boom sprayer widely used by farmers with 250 liter.ha-1, both employing a spray lance with the 
spray volume of 250-375 liter.ha-1, was also performed. The findings showed that the developed boom sprayer 
produces the highest droplet density and the spray deposition on rice plants is not different from that produced 

tel:+66-8-92124183
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by the other sprayers. The results indicated that all spray applications provide similar effect for control of pre-
emergence weed, rice leaf folder. Also, the developed air-assisted boom sprayer helps reduce water use by 
50% and chemical use by 20%. 

Keywords: Air assist boom sprayer; rice; pesticides 
 

บทน า 
  ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย มีพื นที่ปลูก 65 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 kg.hr-1 ค่อนข้างต่ ากว่า
ประเทศคู่แข่ง (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) เพราะเกิดการเข้าท าลายของศัตรูพืช (วัชพืช แมลง โรค) ในทุกระยะการ
เจริญเติบโตเกษตรกรต้องใช้วิธีการต่างๆ ในการป้องกันก าจัด วิธีการที่นิยมมากที่สุด คือการพ่นสาร เนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวก 
รวดเร็ว และง่ายในการปฏิบัติการพ่นสารแบ่งได้ 2 แบบคือ แบบน  าน้อยโดยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังใช้แรงลม พ่นด้วย
แรงงานคน ยังไม่มีเครื่องพ่นแบบติดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ และแบบน  ามากโดยเครื่องยนต์พ่นสารแบบแรงดันน  าสูง ทั งแบบ
สะพายหลังและแบบลากสายด้วยก้านฉีดแบบปรับมุมพ่นด้านท้าย กรมวิชาการเกษตรแนะน าอัตราการพ่นน  าน้อยที่ 125 liter.ha-1 

และน  ามากที ่375 – 500 liter.ha-1 แต่เกษตรกรมักพ่นในอัตราที่สูงกว่าค าแนะน า ท าให้เกิดการสิ นเปลืองและเพิ่มต้นทุนการผลิต
โดยไม่จ าเป็น ในการพ่นเกษตรกรมักพ่นสารในลักษณะที่เดินผ่านแนวพ่นสารเข้าไปพ่นส่ายหัวฉีดไปมา ทางด้านซ้ายและขวาแม้จะ
พ่นได้เร็ว แต่มักพบการตกค้างของละอองสารในทรงพุ่มและบนต้นข้าว ท าให้ประสิทธิภาพไม่ดี อีกทั งประสิทธิภาพในการพ่นมัก
ขึ นอยู่กับทักษะและความตั งใจของผู้พ่นเป็นหลัก (Pojananuwong et al., 1997) ในกรณีที่จ้างพ่นและผู้พ่นขาดทักษะและความ
รับผิดชอบจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการพ่นต่ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน การน าเทคโนโลยี มาทดแทนวิธีการพ่น
แบบเดิมจึงจ าเป็น เครื่องฉีดพ่นสารแบบใช้ลมช่วยเป็นอุปกรณ์ที่มีศักยภาพ เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการป้องกันศัตรูพืชและมี
ความปลอดภัยต่อผู้พ่นสูง  (Nuyttens et al., 2004) เป็นการพ่นสารแบบน  าน้อย ตัวอย่างเครื่องพ่นแบบใช้ลมช่วย เช่น เครื่องพ่น
สารสะพายหลังหัวฉีดแบบ Wizza อัตราพ่น 125-156 liter.ha-1 ทีม่ีประสิทธิภาพในการก าจัดเพลี ยกระโดดและวัชพืชในนาข้าวได้
ดีเทียบเท่าการพ่นสารแบบน  ามากที่อัตราพ่น 375-500 liter.ha-1  (Pojananuwong et al., 1997) แม้จะใช้น  าน้อยกว่าถึง 3 เท่า 
แต่เนื่องจากการพ่นนี มีลมช่วยพัดพาละอองสารเข้าสู่ทรงพุ่มและใต้ใบจึงช่วยให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชไม่
ต่างกัน จากข้อมูลดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการน าเครื่องฉีดพ่นสารแบบใช้แรงลมช่วยมาประยกุต์ใช้ในการป้องกันศัตรูข้าว อีกทั ง
ยังมีข้อมูลสนับสนุนในต่างประเทศว่าเครื่องพ่นนี  สามารถใช้ปริมาณน  าในการพ่นสารน้อยลงโดยมีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจดั
ได้เทียบเท่าการพ่นสารในอัตราพ่นที่สูง (Ade and Rondelli, 2007) ดังนั นจึงเป็นหน้าที่ของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม และ
ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ในการพัฒนาอุปกรณ์พ่นสารดังกล่าว ตลอดจนเทคนิคท่ีเหมาะสมในการป้องกันศัตรูข้าว โดยเป็น
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดและปลอดภัย 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ์ 
คานหัวฉีดแบบใฃ้ลมช่วย เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื นสัมพัทธ์ นาฬิกาจับเวลา ตลับเมตร 

เครื่องวัดน  ามันเชื อเพลิง น  ามันเชื อเพลิง สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
 

วิธีการ 
1.ออกแบบและพัฒนาคานหัวฉีดแบบใช้แรงลมช่วย  

ศึกษาระบบปั๊ม ออกแบบและสร้างคานหัวฉีดต้นแบบ , ทดสอบการใช้งานและปรับปรุงแก้ไขตามมาตรฐาน ASAE 
standard S572.1., ศึกษารูปแบบคานหัวฉีด , ชนิดของหัวฉีด , ทดสอบประสิทธิภาพคานหัวฉีดที่ออกแบบ , เก็บข้อมูลใน
ห้องปฏิบัติการ, ทดสอบประสิทธิภาพในแปลงเกษตรกร 

2. ทดสอบประสิทธิภาพของคานหัวฉีดแบบใช้แรงลมช่วยแบ่งออกเป็น 4 ขั นตอน ดังนี  
2.1 ทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันวัชพืชประเภทก่อนงอก  
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ทดสอบในแปลงย่อยขนาด 12x30 m เว้นระยะระหว่างแปลงย่อย 10 m วางแผนการทดลองแบบ Randomized 
Complete Block มี 6 กรรมวิธี จ านวน 4 ซ  า (ทุกกรรมวิธี พ่นสูงจากต้นข้าวประมาณ 0.5 m ก่อนท าการทดลองตรวจวัดสภาพ
อากาศ ได้แก่ ความเร็วลม อุณหภูมิ และความชื นสัมพัทธ์) 

กรรมวิธีที่ 1 พ่นแบบน  าปานกลางด้วยคานหัวฉีดของเกษตรกรแบบไม่ใช้ลม อัตรา 375 liter.ha-1 ผสมสารบิวทาคลอร์ 
60% EC อัตรา 1.5 liter.ha-1 (อัตราแนะน าแนะน าสูงสุด, Boom1) 

กรรมวิธีที่ 2 พ่นแบบน  าปานกลางด้วยคานหัวฉีดของเกษตรกรแบบไม่ใช้ลม อัตรา 375 liter.ha-1 ผสมสารบิวทาคลอร์ 
60% EC อัตรา 1.25 liter.ha-1 (อัตราแนะน าแนะน าต่ าสุด, Boom2) 

กรรมวิธีท่ี 3 พ่นแบบน  าน้อยด้วยคานหัวฉีดแบบใช้แรงลมช่วย อัตรา 125 liter.ha-1 ผสมสารบิวทาคลอร ์60% EC อัตรา 
1.5 liter.ha-1 (อัตราแนะน าแนะน าสูงสุด, Air boom1) 

กรรมวิธีท่ี 4 พ่นแบบน  าน้อยด้วยคานหัวฉีดแบบใช้แรงลมช่วย อัตรา 125 liter.ha-1 ผสมสารบิวทาคลอร์ 60% EC อัตรา 
1.25 liter.ha-1 (อัตราแนะน าแนะน าต่ าสุด, Air boom2) 

กรรมวิธีที่ 5 พ่นด้วยเครื่องพ่นสารสะพายหลังชนิดแรงดันน  าสูงประกอบก้านฉีดแบบปรับมุมด้านท้ายของเกษตรกร 
อัตรา 375 liter.ha-1 ผสมสารบิวทาคลอร์ 60% EC อัตรา 1.5 liter.ha-1  (MKS 60) 

กรรมวิธีท่ี 6 ไม่พ่นสาร 
ส าหรับผลการควบคุมวัชพืชของสารก าจัดวัชพืช สุ่มเก็บตัวอย่างและจ าแนกชนิดของวัชพืชในพื นที่ 1 m2 ที่ระยะ 30 วัน

หลังพ่นสารก าจัดวัชพืชโดยจ าแนกวัชพืชเป็นชนิด ประเภทวัชพืชใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง และประเภทกกน าจ านวนต้น
วัชพืชต่อพื นทีด่ังกล่าวมาวิเคราะห์ผลทางสถิติและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 

2.2 ทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนห่อใบข้าวในข้าวระยะแตกกอ  
แปลงย่อยขนาด 12 x 30 m เว้นระยะระหว่างแปลงย่อย 10 m วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block 

มี 5 กรรมวิธี จ านวน 4 ซ  า (ทุกกรรมวิธี พ่นสูงจากต้นข้าวประมาณ 0.5 m ก่อนท าการทดลองตรวจวัดสภาพอากาศ ได้แก่ 
ความเร็วลม อุณหภูมิ และความชื นสัมพัทธ์) 

กรรมวิธีที่ 1 พ่นด้วยคานหัวฉีดของเกษตรกรแบบไม่ใช้ลม อัตรา 250 liter.ha-1 ด้วยสารฟลูเบนไดอะไมด์+ ไทอะโคลพ
ริด24% + 24% SC อัตรา 0.46 liter.ha-1 (อัตราแนะน า, Boom) 

กรรมวิธีท่ี 2 พ่นด้วยคานหัวฉีดแบบใช้แรงลมช่วย อัตรา 125 liter.ha-1 ด้วยสารฟลูเบนไดอะไมด์ + ไทอะโคลพริด 24% 
+ 24% SC อัตรา 0.075 liter.ha-1 (อัตราแนะน า, Air boom1) 

กรรมวิธีท่ี 3 พ่นด้วยคานหัวฉีดแบบใช้แรงลมช่วย อัตรา 125 liter.ha-1 ด้วยสารฟลูเบนไดอะไมด์ + ไทอะโคลพริด 24% 
+ 24% SC อัตรา 0.065  liter.ha-1 (ลดจากอัตราแนะน า 20%, Air boom2) 

กรรมวิธีที่ 4 พ่นด้วยเครื่องพ่นสารสะพายหลังชนิดแรงดันน  าสูงประกอบก้านฉีดแบบปรับมุมด้านท้ายของเกษตรกร 
อัตรา 375 liter.ha-1 (อัตราพ่นแนะน าในข้าวอายุมากกว่า 40 วัน) ด้วยสารฟลูเบนไดอะไมด์ + ไทอะโคลพริด 24% + 24% SC 
อัตรา 0.075 liter.ha-1 (อัตราแนะน า, MKS 60) 

กรรมวิธีท่ี 5 ไม่พ่นสาร 
การทดสอบประสิทธิภาพจะเริ่มพ่นสารเมื่อพบการระบาดของหนอนห่อใบมากกว่า 15% โดยสุ่มนับการท าลายก่อนพ่น

สาร 1 วัน และหลังพ่นสาร 3, 7 และ 14 วัน จากต้นข้าวแปลงย่อยละ 40 ต้น ตรวจนับทุกใบตามแนวเส้นทแยงมุม เว้นห่างจาก
ของแปลง 50 cm บันทึกจ านวนเปอร์เซ็นต์การท าลาย และลักษณะความเป็นพิษที่เกิดขึ นกับพืชปลูกน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์
ผลทางสถิติและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
3. ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของคานหัวฉีดแบบใช้ลมช่วยในทุกช่วงระยะเจริญเติบโตชองต้นข้าว (กล้า แตกกอ ตั งท้อง และ 
ออกรวง) 

ทดสอบตาม RNAM Testcode เพื่อหาความสามารถในการพ่นสาร ประสิทธิภาพในการพ่นสาร ค่าการใช้น  ามันเชื อเพลงิ 
ทดสอบในแปลงทดสอบขนาด 40x80 m ทุกระยะเจริญเติบโต ระยะละ 5 ซ  า 
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ผลและวิจารณ์ 
1.ออกแบบและพัฒนาคานหัวฉีดแบบใช้แรงลมช่วย 

ปัจจัยที่มีผลต่อการพ่นสารคือ ระยะแถว, ระยะปลูก, หัวฉีด, อัตราการพ่น, ทิศทางการพ่น, ความเร็วของรถแทรกเตอร์, 
และ ปัจจัยหลักที่ส าคัญคือลมธรรมชาติ ซึ่งลมธรรมชาติท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของละอองสาร ท าให้ปลิวไม่โดนต้นพืช เกิดการ
ตกค้างบนดินเป็นการสูญเสียและสิ นเปลือง (Planas et al., 1998) ผลการตรวจเอกสารพบว่า การพ่นแบบใฃ้ลมช่วยจะช่วยลด
การฟุ้งกระจายที่เกิดจากลมธรรมชาติ และ ลดการฟุ้งกระจายของละอองที่ออกมาจากหัวฉีด (Davishvand and Brown, 1997) 
ลมที่สร้างจากอุโมงค์ลมจะช่วยกดให้ละอองสาร ไปสู่เป้าหมายได้โดยตรงและช่วยให้เกิดการพลิกกลับของใบพืช ท าให้สารออกฤทธ์ิ
สามารถโดนพื นท่ีสัมผัสใต้ใบพืชได้โดยง่าย (Taylor et al., 1989)  การออกแบบจะต้องเลือกใบพัดลม ให้เหมาะกับต้นก าลังในการ
สร้างลม ซึ่งจากการศึกษาของ Davishvand and Brown (1997)  กล่าวว่าการพ่นแบบใช้แรงลมช่วยที่มีประสิทธิภาพนั นความเร็ว
ลมที่ด้านปลายทางออกของลมต้องมีค่า 100 km.hr-1 จะสามารถส่งลมเข้าไปโดนใบพืชได้มากที่สุด ลดการสูญเสียเนื่องจากลม
ธรรมชาติ และ ยังสามารถลดการสูญเสียบนพื นดินได้ ดังนั นในการออกแบบพัดลมส าหรับสร้างลม เลือกพัดลมแบบ AM-630 E ที่
ปริมาณลม 284-142 cmm. แรงดัน 20-110 mmWg. ความเร็วรอบ 2,500 rpm (Figure 1) 

 

 
 

Figure 1. Fan for making prototype. 

 อุโมงค์ลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 cm มีขนาดเท่ากับพัดลม พัดลมรับก าลังจากเพลาอ านวยก าลังของรถแทรกเตอร์ ผ่าน 
พูเล่ และ เกียร์ทด (Figure 2) ด้านปลายของอุโมงค์ลม ใส่ท่อผ้าใบ ที่เจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรู 2.54 cm ห่างกันทุก 5.08 cm 
Figure 3) เพื่อให้ลมผ่านทางบนรูที่เจาะ ควบคุมให้สารออกฤทธ์ิจากหัวฉีดท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทดสอบวัดความเร็วลมใน
ห้องปฏิบัติการ (Figure 4) เพื่อหาปริมาณลมที่ช่องทางออก ทดสอบที่รอบเพลาอ านวยก าลัง และ รอบเครื่องยนต์รถแทรกเตอร์ที่ 
540 และ 2,400 rpm ลมที่ทางออกชองท่อลมได้ 41-43 m.s-1  

เมื่อได้ความเร็วลมที่ต้องการแล้ว ท าการทดสอบหัวฉีดโดยเลือกหัวฉีดแบบพัดและ ทดสอบหัวฉีด 3 ชนิด คือ โมเดล 30-
02F80YE (สีเหลือง), 30-03 F80UB (สีน  าเงิน) และ 30-04F80RE (สีแดง)  ที่ความดันของปั้มที่ 3 bar  และ 5 bar 
 

 
 

Figure 2. Designed a prototype of air assist boom sprayer. 
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Figure 3. Perforated canvas when assembled into prototype. 
 

 
 

Figure 4. Laboratory wind test. 

ผลการทดสอบพบว่าอัตราการไหลจากหัวฉีด สีแดง สีน  าเงิน และสีเหลือง ที่แรงดัน 3 bar มีอัตราการไหลเฉลี่ย 1, 0.8 
และ 0.580 liter.min-1 ส่วนที่แรงดัน 5 bar อัตราการไหลเฉลี่ย 1.8, 1.25 และ 0.98 liter.min-1 ดังนั นในการเลือกหัวฉีดพ่น
ส าหรับทดสอบพ่นในแปลงเกษตรกร จะเลือกใช้ หัวฉีดแบบสีเหลืองที่แรงดัน 3 bar ส าหรับคานหัวฉีดแบบใช้แรงลมช่วย (อัตรา
พ่น 125 liter.ha-1) และ วิธีการของเกษตรกรใช้หัวฉีดสีแดงที่แรงดัน 5 bar อัตราพ่น 250-375 liter.ha-1 (ใช้ความเร็วรถ
แทรกเตอร์ที่เกียร์ 3 low, 1.4 m.s-1) 

ต้นแบบเครื่องพ่นแบบอุโมงค์ลม จะติดพ่วงท้ายกับรถแทรกเตอร์ขนาด 34 hp ที่เปลี่ยนล้อเป็นล้อแบบล้อสูงที่
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อหน้า 108 cm เส้นผ่าศูนย์กลางล้อหลัง 145 เซนติเมตร (Figure 5) 

 

 
 

Figure 5. Prototype of the air assist boom sprayer with tractor. 
 
2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของคานหัวฉีดแบบใช้แรงลมช่วย 
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2.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันวัชพืชประเภทก่อนงอกในข้าวระยะกล้า (5 วันหลังหว่าน) 
ทดสอบที่ อ. ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี พบว่ากรรมวิธีที่พ่นสารสารบิวทาคลอร์ 60% EC ด้วยคานหัวฉีดของเกษตรกร

แบบไม่ใช้ลมอัตรา 375  liter.ha-1 คานหัวฉีดแบบใช้แรงลมช่วยอัตรา 125 liter.ha-1  และพ่นด้วยเครื่องพ่นสารสะพายหลังแบบ
แรงดันน  าสูงอัตรา 250 liter.ha-1 มีจ านวนวัชพืชไม่แตกต่างกันทางสถิติ (Table 1) แต่น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่พ่นสาร ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การพ่นสารป้องกันวัชพืชก่อนงอก สามารถลดปริมาณน  าลงได้ 
66% สามารถลดปริมาณสารป้องกันลงได้ 20% เมื่อเทียบกับวิธีการของเกษตรกรที่เป็นการพ่นตามค าแนะน าของกรมวิชาการ
เกษตร 

 
Table 1. Number of weeds at 30 days after application.  

Treatment 
Rate 

(kgaiha-1) 

       Number of weeds (plant.m-2) 

    Grass 
weed 

Broadleaved 
weed 

Sedge weed 

Echinochloa 
crusgalii 

Sphenocleazeylanica Cyperusdifformis Fimbristylisdichotoma 

Boom 1 1.5 1.3 c1/ 5.3 ab 0.3 b 0.0 b 
Boom 2 1.25 4.0 c 6.0 ab 1.3 b 0.0 b 
Air boom 1 1.5 3.3 c 1.3 b 1.6 b 2.6 b 
Air boom 2 1.25 0.3 c 1.5 b 9.3 b 3.3  b 
Control - 27.3 a 10.3 a 885.0 a 17.6 a 
MKS 60 1.5 17.0 b 1.3  b 2.0 b 0.0 b 
C.V.%  58.16  93.45 125.37 170.42 
 

2.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนห่อใบข้าวในข้าวระยะแตกกอ  
ทดสอบในแปลงเกษตรกร อ.ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี ให้ผลการทดสอบที่สอดคล้องกัน กล่าวคือกรรมวิธีที่พ่นสารฟลู

เบนไดอะไมด์ + ไทอะโคลพริด 24% + 24% SC ด้วยคานหัวฉีดของเกษตรกรแบบไม่ใช้ลมอัตรา 250 liter.ha-1 คานหัวฉีดแบบใช้
แรงลมช่วยอัตรา 125 liter.ha-1 ทั ง 2 กรรมวิธี และพ่นด้วยเครื่องพ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน  าสูงอัตรา 375 liter.ha-1 มี
เปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอนห่อใบข้าวเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (Table 2-3) แต่น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีท่ีไม่พ่นสาร  การพ่นสารป้องกันหนอนห่อใบข้าวนั นพบว่า เครื่องพ่นแบบใช้แรงลมช่วยสามารถลด
ปริมาณน  าท่ีใช้ฉีดพ่นลงได้ 50% และลดปริมาณสารป้องกันก าจัดลงได ้20% จากการฉีดพ่นโดยกรรมวิธีของเกษตรกรที่เป็นการฉดี
พ่นตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
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Table 2. Efficacy of flubendiamide + thiacloprid 24% + 24% SC to control of rice leaf folder when sprayed with 
various sprayers at Sriprachan District, Suphanburi province during May to June 2019 (Trial 1). 

Treatment Spray volume 
(liter.ha-1) 

Application rate 
(kg product.ha-1) 

Before spraying                       % Damage 
                 Days after spraying 
3 7 14 

Boom 375 0.075 53.68 29.90b1/ 12.21b 8.14b 
Air boom 1 125 0.075 54.99 28.45b 11.78b 8.35b 
Air boom 2 125 0.065 50.46 28.57b 13.77b 8.68b 
MKS 60 375 0.075 46.77 27.32b 10.09b 7.58b 
Control - - 47.62 44.80a 30.16a 25.63a 
CV%   15.30 23.03 33.95 27.94 

1/ Mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% level by DMRT. 

 
Table 3. Efficacy of flubendiamide + thiacloprid 24% + 24% SC to control of rice leaf folder when sprayed with 
various sprayers at Sriprachan District, Suphanburi province during May to June 2019 (Trial 2). 
 

Treatment Spray volume 
 liter.ha-1) 

Application rate 
( ( kg product.ha-

1) 

Before 
spraying 

% Damage 
Days after spraying 

3 7 14 
Boom 375 0.075 47.94a 29.5 ab1/ 9.20b 6.36b 
Air boom 1 125 0.075 42.96ab 26.64b 8.88b 5.14b 
Air boom 2 125 0.065 39.46ab 30.86ab 10.76b 6.52b 
MKS 60 375 0.075 36.54ab 21.34b 9.54b 5.78b 
Control - - 34.20b 45.06a 20.56a 12.02a 
CV%   17.02 38.08 16.59 48.92 

1/ Mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% level by DMRT. 

   
3. ผลการทดสอบประสิทธิภาพการพ่นของคานหัวฉีดแบบใช้ลมช่วย 

ผลการทดสอบความสามารถในการพ่นสาร ประสิทธิภาพในการพ่น อัตราการใช้น  ามันเชื อเพลิง แสดงใน Table 3 
 

 
 

Figure 6. Testing in the field. 
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Table 3. Testing of thesprayatthegrowthstage of rices. 
 Seedling stage  Tillering stage Booting stage    Flowering stage 

Effectivefieldcapacity (ha.hr-1) 3.4 3.39 3.24 3.33 
Theoreticalfieldcapacity (ha.hr-1) 3.58 3.65 3.52 3.5 
Fieldefficiency (%) 96 93 95 95 
Fuel consumption (liter.ha-1) 2.18 2.5 2.44 2.37 

 
คานหัวฉีดแบบใช้ลมช่วยที่ออกแบบมีหน้ากว้างในการท างาน 6 m มีหัวฉีดแบบพัด 9 หัว มีความสามารถในการท างาน

เฉลี่ย 3.38 (ha.hr-1) ประสิทธิภาพการท างาน 95% ใช้น  ามันเชื อเพลิง 2.37 liter.ha-1 ซึ่งสามารถพ่นป้องกันศัตรูข้าวในทุกช่วง
ระยะการเจริญเติบโต 

สรุปผลการทดลอง 
การศึกษาประสิทธิภาพของคานหัวฉีดแบบใช้แรงลมช่วยอัตรา 125 liter.ha-1 เปรียบเทียบกับคานหัวฉีดของเกษตรกร

แบบไม่ใช้ลมอัตรา 250 liter.ha-1 และการพ่นด้วยเครื่องพ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน  าสูงอัตรา 250 และ 375 liter.ha-1 ใน
การป้องกันวัชพืชก่อนงอก  และ หนอนห่อใบข้าว พบว่าทุกกรรมวิธีมีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเทียบเท่ากัน การพ่นด้วย
คานหัวฉีดแบบใช้แรงลมนอกจากช่วยลดอัตราน  าได้ 50% ลดอัตราการใช้สารได้ 20% แล้วยังช่วยให้เกษตรกรมีความปลอดภัยไม่
ต้องสัมผัสกับสารฆ่าแมลงข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี สามารถใช้เป็นค าแนะน า และสามารถน าไปขยายผลในศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ ทั งใน
ข้าวและพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ นอกจากนี ยังใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาสู่การอารักขาพืชแม่นย าสูง (Precision Crop 
Protection) ที่สอดคล้องกับนโยบายเกษตร 4.0 ของประเทศ 

 
ค าขอบคุณ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณสมคิด พันธ์ดี และคุณปรีดี รักงาม กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชกลุ่มกีฏและสัตว
วิทยาส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตร ผู้ให้ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ข้อมูลและช่วยเหลืองานด้านเทคนิค 
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บทคัดย่อ 
              งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการใช้กิ่งไม้หั่นย่อยเพาะเห็ดแบบก้อนยาว ทดแทนข้ีเลื่อยไม้ยางพาราที่มีราคาสูงขึ้น เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตจากวัสดุเพาะเห็ดและแรงงานในการอัดก้อน โดยสร้างต้นแบบเครื่องอัดแบบเกลียวเพื่อผลิตวัสดุเพาะเห็ดแบบก้อน
ยาวจากกิ่งไม้หั่นย่อย ซึ่งประกอบด้วย 7 ส่วนหลักคือ 1)โครงสร้างส่วนฐาน, 2)ท่อเกลียวอัด, 3)เพลาเกลียวอัด, 4)ชุดกระบอกอัด,          
5)ช่องป้อน, 6)ชุดต้นก าลัง และ 7)ระบบควบคุมการท างาน แล้วทดสอบการอัดก้อนเพาะเห็ดจากกิ่งไม้หั่นย่อยกับขี้เลื่อยไม้
ยางพารา พบว่า เครื่องต้นแบบมีความสามารถในการอัดก้อนเพาะเห็ดแบบก้อนยาว 213.84 และ 203.96 bag h-1 ตามล าดับ และ
แบบก้อนสั้น 310.13 และ 302.03 bag h-1 ซึ่งเครื่องต้นแบบมีประสิทธิภาพในการท างานสูงกว่า 80% จากนั้นทดสอบการเพาะเห็ด 
พบว่า การเพาะเห็ดแบบก้อนยาวให้ปริมาณผลผลิตสูงกว่าการเพาะเห็ดแบบก้อนสั้น ในส่วนต้นทุนการเพาะเห็ดจากกิ่งไม้หั่นย่อย
ลดลงมากว่า 10% เมื่อเปรียบเทียบกับขี้เลื่อยไม้ยางพารา โดยเครื่องต้นแบบมีราคาประมาณ 75,000 baht มีจุดคุ้มทุนในการใช้
เครื่องต้นแบบอยู่ท่ี 13,993 bag 

ค าส าคัญ : การเพาะเห็ด; การเพาะเห็ดแบบก้อนยาว; เครื่องอัดแบบเกลียวเพื่อผลิตวัสดุเพาะเห็ด; กิ่งไม้หั่นย่อย   
 

Abstract 
           The main objective of this research was to use the shredded branches for mushrooms cultivation in 
bagging long. To replace the rubber wood sawdust that has a higher price. For reduce the production cost of 
materials and labor. By build the screw press machine to produce mushrooms cultivation bagging long from 
shredded branch, consists of 7 main parts: 1) base structure, 2) screw press pipe, 3) screw press shaft, 4) screw 
press cylinder set,  5) hopper,  6) power set and 7) operation control system. Then test the prototype with 
shredded branches and rubber wood sawdust. The results showed that the capacity of bagging long was 213.84 
and 203.96 bag h-1, respectively. And the capacity of bagging short was 310.13 and 302.03 bag h-1, respectively. 
The prototype has a working efficiency of more than 80%. Tested the mushrooms cultivation, showed that the 
productivity the mushroom of bagging long gave higher than bagging short.  The cost of mushroom cultivation 
from shredded branch has been reduced by more than 10% compared to rubber wood sawdust. The prototype 
cost about 75,000 baht, which has a breakeven point of using at 13,993 bags. 

Keywords: Mushrooms Cultivation; Mushrooms Cultivation in Bagging Long; Screw Press Machine to Produce 
Mushrooms Cultivation; Screw Press; Shredded Branch 
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บทน า 
 การเพาะเห็ดนั้นเป็นได้ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้แก่ เกษตรกร โดยเห็ดเกือบทุกชนิดใช้เทคนิคการ
เพาะในถุงพลาสติก ซึ่งมีข้ีเลื่อยไม้ยางพาราเป็นวัสดุหลัก ปัจจุบันมีราคาประมาณ  2,500 – 3,000 baht ton-1 ซึ่งเพิม่ขึ้นจากเดิม  
20 - 30% เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาหลังจากรัฐบาลประกาศลอยตัวราคาน้ ามันท าให้ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น ซึ่งค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นนั้นจะ
น าไปรวมกับค่าข้ีเลื่อยไม้ยางพารา ส่งผลให้ราคาขี้เลื่อยไม้ยางพาราสูงขึ้น ผู้เพาะเห็ดจึงประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น 
 ในปัจจุบันได้มีการศึกษาน าเอาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เพาะเห็ดทดแทนการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา เช่น การเพาะ
เห็ดนางรมภูฏานแบบถุง โดยน าใบไม้และกิ่งไม้ที่ร่วงหล่นเป็นวัตถุดิบ พบว่า ให้ผลผลิตน้ าหนักดอกเห็ดและคุณค่าทางโภชนาการ
ในส่วนของปริมาณโปรตีนไม่แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับการเพาะเห็ดด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพารา (อัญชลี, 2557) และการ
ใช้ไมยราบยักษ์ในการเพาะเห็ดขอนขาว พบว่า ไมยราบยักษ์หั่นย่อยสามารถใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดได้ดี น่าจะใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ด
ทดแทนข้ีเลื่อยไม้ยางพาราได้ (นันทินี, 2548) 
 ปัญหาวิกฤติหมอกควันของประเทศไทย โดยเฉพาะเน้นหนัก 9 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ 
พะเยา แม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง และตาก ซึ่งภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แอ่งกระทะ โดยสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก
การเผาวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกหรือการเผาวัชพืชริมทาง ไฟป่า และการเผาขยะในชุมชน   
(นิรนาม, 2559) 
 การเพาะเห็ดแบบก้อนยาวเป็นเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแบบใหม่ของสาธารณรัฐประเทศจีน ความยาวของก้อนประมาณ 
550 mm มีการเจาะหลุมเขี่ยเช้ือ 4 จุดต่อก้อน ข้อดีของการเพาะเห็ดแบบก้อนยาวคือสามารถเขี่ยเชื้อลงก้อนเพาะเห็ดได้มาก ท า
ให้การเดินเช้ือของเห็ดเร็วขึ้น ช่วยเพิ่มผลผลิตเห็ดและยืดอายุการเก็บดอกยาวนานข้ึน ซึ่งแตกต่างกับของประเทศไทยที่มีการเพาะ
เห็ดแบบก้อนสั้น เขี่ยเช้ือลงจุดเดียว ท าที่ให้ผลผลิตเห็ดน้อยกว่า (Zhang, 2559) แต่ปัญหาในการเพาะเห็ดแบบก้อนยาว คือ 
เครื่องมือที่ใช้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูง และจากการทดสอบการอัดก้อนเพาะเห็ดแบบก้อนยาวจากขี้เลื่อยไม้
ยางพารา ด้วยเครื่องอัดวัสดุเพาะเห็ดจากเศษเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว (เกรียงศักดิ์, 2561) พบว่า ขี้เลื่อยไม้ยางพาราจะอัด
ติดแน่นตรงปลายท่อที่บีบเรียวลงท าให้เครื่องไม่สามารถอัดก้อนเพาะเห็ดได้ ดังนั้น การพัฒนาเครื่องอัดแบบเกลียวเพื่อผลิตวัสดุ
เพาะเห็ดแบบก้อนยาวจากกิ่งไม้หั่นย่อย โดยน าเครื่องอัดวัสดุเพาะเห็ดจากเศษเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว มาปรับปรุงและ
พัฒนาให้สามารถใช้ในการอัดก้อนเพาะเห็ดแบบก้อนยาวจากกิ่งไม้หั่นย่อยและขี้เลื่อยไม้ยางพาราได้ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหา
ข้อจ ากัดของวัสดุที่ใช้เพาะเห็ดและการอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดแบบก้อนยาวดังกล่าว เป็นการต่อยอดงานวิจัย สามารถลดต้นทุนการ
ผลิต เช่น วัสดุที่ใช้เพาะเห็ดและแรงงานคน เป็นต้น และส่งผลให้การเพาะเห็ดในประเทศมีการพัฒนาและก้าวหน้าขึ้น เกษตรกร
สามารถเลือกวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ด รวมถึงลดการเผาท าลายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้ด้วย 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ ์

เครื่องอัดแบบเกลียวเพื่อผลิตวัสดุเพาะเห็ดแบบก้อนยาวจากกิ่งไม้หั่นย่อย (Figure 1),  ข้ีเลื่อยไม้ยางพารา, ก่ิงไม้หั่นย่อย
จากต้นกระถินและต้นมะม่วง ในสัดส่วน 1 : 1, นาฬิกาจับเวลา, ตลับเมตร, เครื่องช่ังดิจิตอล, อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ใน
กระบวนการเพาะเห็ด 
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Figure 1. The screw press machine to produce mushrooms cultivation  

bagging long from shredded branch. 
 

วิธีการ 
1. การเตรียมวัสดุส าหรับเพาะเห็ด โดยทดสอบการหั่นย่อยกิ่งไม้ด้วยเครื่องหั่นย่อยซากกิ่งไม้ผล (จารุวัฒน์, 2540) และ

เก็บข้อมูลความสามารถในการหั่นย่อยและอัตราสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง  
ความสามารถในการหั่นย่อย (kg h-1) คือ  น้ าหนักก่ิงไม้ที่ใช้หั่นย่อย (kg) / เวลาที่ใช้ในการหั่นย่อย (h)         (1) 
อัตราสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง (l h-1) คือ  ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ (l) / เวลาที่ใช้ในการหั่นย่อย (h)         (2) 
2. ศึกษาการอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดแบบก้อนยาว โดยทดสอบการอัดก้อนด้วยการใช้แรงงานคนและเครื่องอัดวัสดุเพาะ

เห็ดจากเศษเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว และเก็บข้อมูลความสามารถในการอัดก้อน รวมถึงรวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการ
อัดก้อน เพื่อใช้เป็นแนวทางในออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องอัดแบบเกลียวเพื่อผลิตวัสดุเพาะเห็ดแบบก้อนยาวจากกิ่งไม้หั่นย่อย 

3. ออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบ โดยออกแบบชุดเกลียวอัดที่เพลาเกลียวอัดมีใบเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เท่ากันตลอดบนแกนเพลาอยู่ในท่อเกลียวอัด ใช้ส าหรับล าเลียงและอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดกับชุดกระบอกอัด โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
เป็นต้นก าลัง และมีระบบควบคุมการท างานของเครื่องต้นแบบ 

4. ทดสอบการท างานของเครื่องต้นแบบเบื้องต้น และเก็บข้อมูลความสามารถในการอัดก้อน, ขนาดความยาว, น้ าหนัก 
ความหนาแน่นของก้อน และสุ่มตัวอย่างวัสดุเพาะเห็ด 

ความสามารถในการอัดก้อน (bag h-1) คือ จ านวนก้อนวัสดุเพาะเห็ด (bag) / เวลาที่ใช้ในการอัดก้อน (h)               (3) 
ความหนาแน่นของก้อน (kg m-3) คือ น้ าหนักก้อนวัสดุเพาะเห็ด (kg) / ปริมาตรก้อนวัสดุเพาะเห็ด (m3)          (4) 
5. ทดสอบการใช้งานของเครื่องต้นแบบในสภาพการใช้งานจริง และเก็บข้อมูลความสามารถในการท างานทางทฤษฎี 

จ านวน 10 ซ้ า (ซ้ าละก้อน) และความสามารถในการอัดก้อนทางปฏิบัติ จ านวน 3 ซ้ า (ซ้ าละ 25 bag), ขนาดความยาว, น้ าหนัก, 
ความแน่นของก้อน และสุ่มวัดความชื้นวัสดุเพาะเห็ด  

6. ทดสอบการเพาะเห็ดลมด้วยวัสดุเพาะเห็ดจากกิ่งไม้หั่นย่อยและขี้เลือ่ยไมย้างพารา และเก็บข้อมูลการเจริญเส้นใยเหด็, 
ปริมาณผลผลิตเห็ดที่ได้, ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว และประสิทธิภาพทางชีววิทยา (Biological Efficiency, BE.) 

ประสิทธิภาพในการท างาน (%) คือ ความสามารถในทางทฤษฎี x 100 / ความสามารถในทางปฏิบัติ          (5)   
ประสิทธิภาพทางชีววิทยา (%) คือ ค่าเฉลี่ยของผลผลิตเห็ดสด x 100 / ค่าเฉลี่ยน้ าหนักแห้งวัสดุเพาะ         (6) 
7. เก็บข้อมูลต้นทุนในการเพาะเห็ดจากกิ่งไม้หั่นย่อยและขี้เลื่อยยางพารา โดยมีค่าชี้ผล คือ ต้นทุนต่อก้อน  
8. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์ ท าโดยการหาจุดคุ้มทุนของการใช้เครื่องอัดแบบเกลียวเพื่อผลิตวัสดุเพาะเห็ดแบบ

ก้อนยาวจากก่ิงไม้หั่นย่อย 
 

ผลและวิจารณ์ 
1. จากการเตรียมวัสดุส าหรับเพาะเห็ด โดยทดสอบการหั่นย่อยกิ่งไม้ด้วยเครื่องหั่นย่อยซากก่ิงไม้ผล พบว่า เครื่องหั่นย่อย

ซากกิ่งไม้ผลสามารถหั่นย่อยกิ่งไม้ได้ดี ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 30 mm หากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 30 mm จะท าให้
เกิดการสะท้านมือได้ ซึ่งมีความสามารถในการหั่นย่อยเฉลี่ย 230.98 kg h-1 และอัตราสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 1.69 l h-1 
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2. จากการศึกษาการอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดแบบก้อนยาว ด้วยการใช้แรงงานคน พบว่า มีความสามารถในการอัดก้อน
เฉลี่ย 14.82 bag h-1 โดยวัสดุเพาะเห็ดมีความช้ืนเฉลี่ย 62.26% wb และทดสอบการอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดแบบก้อนยาว ด้วย
เครื่องอัดวัสดุเพาะเห็ดจากเศษเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว พบว่า มีเศษวัสดุเพาะเห็ดจะอัดติดแน่นตรงปลายท่อที่บีบเรียวลง 
ท าให้เครื่องไม่สามารถอัดวัสดุเพาะเห็ดออกมาตามท่อได้ การใส่ถุงที่ เพาะเห็ดปลายท่อทางออกของเครื่อง ค่อนข้างช้า ใช้เวลา
ประมาณ 15 – 20 s เนื่องจากปลายท่อมีความยาว 75 mm ซึ่งสั้นกว่าถุงที่มีความยาว 650 mm (ความยาวของถุงรวมทั้งหมด) 
และความแน่นของก้อนเพาะเห็ดไม่สม่ าเสมอขึ้นอยู่กับคนท่ีประคองถุงเพาะเห็ดและต้องคอยเกลี่ยวัสดุเพาะเห็ดทางช่องป้อนตลอด 

3. ผลการสร้างเครื่องต้นแบบ โดยออกแบบชุดเกลียวอัดที่เพลาเกลียวอัดมีใบเกลียวขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางเท่ากันตลอด
บนแกนเพลาอยู่ในท่อเกลียวอัด ใช้ส าหรับล าเลียงและอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดกับชุดกระบอกอัด โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นก าลัง 
และมีระบบควบคุมการท างาน ซึ่งเครื่องต้นแบบประกอบด้วย 7 ส่วนหลักคือ 

1) โครงสร้างส่วนฐาน ท าจากเหล็กกล่อง ขนาด 40 x 40 x 1.2 mm มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ขนาด กว้าง x ยาว x สูง 
คือ 500 x 1,800 x 500 mm และมีล้อเหล็กขนาด 76.2 mm จ านวน 4 ล้อ เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก 

2) ท่อเกลียวอัด ท าจากท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก 90 mm หนา 3 mm ยาว  900 mm และตัดท่อ
ออกเป็นหน้าตัดครึ่งวงกลม ยาว 300 mm ห่างจากปลายท่อ 40 mm ส าหรับป้อนวัสดุเพาะเห็ด 

3) เพลาเกลียวอัด โดยใช้แกนเพลา ขนาด 25.4 mm ยาว 1,200 mm มีใบเกลียวเหล็กขนาดเสน้ผ่านศนูย์กลาง        80 
mm ระยะพิทซ์ 70 mm บนแกนเพลายาว 900 mm  

4) ชุดกระบอกอัด ท าจากท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก 115 mm หนา 3 mm ยาว 550 mm ตัดท่อออกเป็น
หน้าตัดครึ่งวงกลมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนบนจะมีหน้าแปลนเพื่อติดตั้งมอเตอร์เกียร์ทด ขนาด 120 W ท างานท่ีความเร็วรอบ 
60 rad min-1 ส าหรับใช้เป็นต้นก าลังขับชุดกระบอกอัดในการเคลื่อนที่ เข้า – ออก และมีล้อเหล็ก ขนาด 35 mm จ านวน 4 ล้อ 
และ 2)ส่วนล่างจะมีล้อเหล็ก ขนาด 35 mm จ านวน 1 ล้อ ว่ิงบนราง เพื่อใช้ในการประคองและล าเลียงก้อนเพาะเห็ดออก โดยมี
จุดหมุนร่วมกันท่ีปลายด้านหน้า 

5) ช่องป้อน ท าจากแผ่นเหล็กหนา 3 mm มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง คือ 350 x 310 x 350 mm ข้างบนปลายออก 
ส่วนข้างล่างเรียวเข้าหาท่อเกลียวอัด ที่ตัดออกเป็นหน้าตัดครึ่งวงกลม ยาว 300 mm และมีอุปกรณ์กวนเป็นซี่กวาดหมุนอยู่กับท่ี 
ส าหรับกวนวัสดุเพาะเห็ดไม่ให้กดทับกันเป็นก้อน โดยหมุนที่ความเร็วรอบ 250 rad min-1 

6) ชุดต้นก าลัง โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1.5 kW เป็นต้นก าลัง ขับผ่านมู่เลย์ ขนาด 88.9 mm ไปยังมู่เลย์คลัช
แม่เหล็กไฟฟ้า ขนาด 127 mm และส่งก าลังขับผ่านมู่เลย ์ขนาด 101.6 mm ไปยังมู่เลย์ ขนาด 228.6 mm เพื่อขับเพลาเกลียวอดั 
ท างานท่ีความเร็วรอบ 500 rad min-1และส่งก าลังไปยังอุปกรณ์กวน ด้วยชุดเฟืองโซ่ 

7) ระบบควบคุมการท างาน โดยเริ่มจากกดสวิทซ์เปิดเป็นตัวสั่งการให้ชุดกระบอกอัดเคลื่อนที่เข้าไปยังหาชุดเกลียวอัด 
เมื่อเคลื่อนที่เข้าจนถึงจุดก าหนดจะมีลิมิตสวิทซ์เป็นตัวสั่งการให้ชุดกระบอกอัดหยุดเคลื่อนที่ พร้อมสั่งให้เพลาเกลียวอัดหมุนเพื่อ
อัดก้อนวัสดุเพาะเห็ด เมื่อได้ความยาวของก้อนเพาะเห็ดที่ต้องการ จะมีลิมิตสวิทซ์เป็นตัวสั่งการให้เพลาเกลียวอัดหยุดหมุนพร้อม
กับสั่งให้ชุดกระบอกอัดเคลื่อนที่ออก จนถึงระยะห่างที่ก าหนดจะมีลิมิตสวิทซ์เป็นตัวสั่งการให้ชุดกระบอกอัดหยุดเคลื่อนท่ี และมี
ปุ่มสวิทซ์ฉุกเฉินส าหรับตัดระบบท างานของเครื่องต้นแบบ  

4. จากการทดสอบการท างานเบื้องต้นของเครื่องต้นแบบ ในการอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดแบบก้อนยาว พบว่า เครื่องต้นแบบ
สามารถอัดก้อนเพาะเห็ดแบบก้อนยาวได้ดี และความเร็วรอบของเพลาเกลียวอัดที่เหมาะสม อยู่ที่ 500 rad min-1 เนื่องจาก
เครื่องต้นแบบไม่เกิดการสั่นขณะเครื่องท างาน และอุปกรณ์กวนท างานได้ดีไม่มีการกระเด็นและกดทับของวัสดุเพาะเห็ดในช่อง
ป้อน โดยมีความสามารถในการอัดก้อนเฉลี่ย 234.05 bag h-1 ความยาวต่อก้อนเฉลี่ย 551 mm น้ าหนักต่อก้อนเฉลี่ย 2.48 kg 
ความหนาแน่นของก้อนเฉลี่ย 640 kg m-3 โดยวัสดุเพาะเห็ดมีความช้ืนเฉลี่ย 55.91% wb 

5. จากการทดสอบการใช้งานของเครื่องต้นแบบในสภาพการใช้งานจริง ในการอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดแบบก้อนยาว พบว่า 
เครื่องต้นแบบสามารถอัดก้อนเพาะเห็ดได้ดี แต่เนื่องจากการเพาะเห็ดแบบก้อนยาวได้มีการปรับปรุงขนาดความยาวของก้อนเพาะ
เห็ด จากเดิม 550 mm เป็น 500 mm  (รวมมัดปากถุง) เนื่องจากตะแกรงที่ใส่ก้อนเพาะเห็ดส าหรับใช้ในการนึ่งมีความยาวจ ากัด
และเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บบนช้ันวางในโรงเรือน จึงได้ปรับปรุงเครื่องต้นแบบโดยย้ายต าแหน่งลิมิตสวิทซ์ตัวที่สั่งการให้
เพลาเกลียวอัดหยุดหมุนพร้อมกับสั่งให้ชุดกระบอกอัดเคลื่อนที่ออก และปรับปรุงให้สามารถอัดก้อนเพาะเห็ดแบบก้อนสั้นได้ แล้ว
ทดสอบการอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดแบบก้อนยาว (Table 1) พบว่า เครื่องต้นแบบมีความสามารถในการอัดก้อนเพาะเห็ดแบบก้อน 
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ยาวเฉลี่ย 238.33 และ 239.97 bag h-1 ตามล าดับ ความยาวต่อก้อนเฉลี่ย 483.0 และ 481.5 mm ตามล าดับ น้ าหนักต่อก้อนเฉลี่ย 
1.93 และ  2.08 kg ตามล าดับ ความหนาแน่นของก้อนเฉลี่ย 510 และ 550 kg m-3 ตามล าดับ โดยวัสดุเพาะเห็ดมีความชื้นเฉลี่ย 
51.52 และ 53.49% wb ตามล าดับ และมีความสามารถในการอัดก้อนเพาะเห็ดแบบก้อนสั้นเฉลี่ย 362.02 และ 364.98 bag h-1  
ตามล าดับ ความยาวต่อก้อนเฉลี่ย 183.0 และ 184.1 mm ตามล าดับ น้ าหนักต่อก้อนเฉลี่ย 0.79 และ 0.89 kg ตามล าดับ ความ
หนาแน่นของก้อนเฉลี่ย 550 และ 620 kg m-3 ตามล าดับ และวัสดุเพาะเห็ดมีความช้ืนเฉลี่ย 51.52 และ 53.49% wb ตามล าดับ  
 
Table 1. Test the prototype for bagging with shredded branches and rubber wood sawdust. 

Material Shape of 
bagging 

Capacity of 
bagging 
(bag h-1) 

Length of 
bagging 
(mm) 

Weight of 
bagging 

(kg) 

Density of 
bagging 
(kg m-3) 

Humidity of 
materials 
(% wb) 

Shredded branches Bagging long 238.33 483.0 1.93 510 51.52 
 Bagging short 362.02 183.0 0.79 550 51.52 
Rubber wood sawdust Bagging long 239.97 481.5 2.08 550 53.49 
 Bagging short 364.98 184.1 0.89 620 53.49 

Note: The tests result were the average from 10 repeated tests. 
 

6. ทดสอบการเพาะเห็ดร่วมกับโครงการวิจัยและพัฒนาการเกษตรกรรมที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
(Figure 2) โดยอัดก้อนเพาะเห็ดด้วยวัสดุเพาะเห็ดจากกิ่งไม้หั่นย่อยกับขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่ผสมแล้ว ( Table 2) พบว่า 
เครื่องต้นแบบมีความสามารถในการอัดก้อนเพาะเห็ดแบบก้อนยาวเฉลี่ย  213.84 และ 203.96 bag h-1 ตามล าดับ และมี
ความสามารถในการอัดก้อนเพาะเห็ดแบบก้อนสั้น 310.13 และ 302.03 bag h-1  ตามล าดับ ซึ่งในการอัดก้อนเพาะเห็ดแบบก้อนยาว
เครื่องต้นแบบมีประสิทธิภาพในการท างาน 89.72 และ 84.99% ตามล าดับ ส่วนในการการอัดก้อนเพาะเห็ดแบบก้อนสั้นเครื่องตน้แบบ
มีประสิทธิภาพในการท างาน 85.67 และ 82.75% ตามล าดับ  

 
Table 2. Test the efficiency of prototype for bagging mushroom cultivation.  

Material Shape of bagging Capacity of bagging 
(bag h-1) 

Efficiency 
(%) 

  Practice testa Actual workb  
Shredded branches Bagging long 238.33 213.84 89.72 
 Bagging short 362.02 310.13 85.67 
Rubber wood sawdust Bagging long 239.97 203.96 84.99 
 Bagging short 364.98 302.03 82.75 

Note: a = the tests result were the average from 10 repeated (1 bag per repeated) 
b = the tests result were the average from 3 repeated (25 bags per repeated) 
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Figure 2. Test the mushrooms cultivation. 

จากการเก็บข้อมูลการเจริญของเส้นใยเห็ดลม (Figure 3) พบว่า การเพาะเห็ดลมแบบก้อนยาวจากกิ่งไม้หั่นย่อย เส้นใย
เห็ดเริ่มเดินและเจริญเร็วกว่าการเพาะเห็ดลมจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา โดยเส้นใยเห็ดลมจากกิ่งไม้หั่นย่อยเดินเต็มก้อนในเวลา        
5 weeks ในขณะที่เส้นใยเห็ดลมจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราเดินเต็มก้อนในเวลา 6 weeks และการเพาะเห็ดลมแบบก้อนสั้นจากกิ่งไม้
หั่นย่อยและขี้เลื่อยไม้ยางพารา เส้นใยเห็ดเริ่มเดินและเจริญเต็มก้อนใกล้เคียงกัน โดยเส้นในเดินเต็มก้อนภายใน 4 weeks ทั้งคู่ 

และจากการเก็บข้อมูลผลผลิตเห็ดลมจากการเพาะเห็ดจากกิ่งไม้หั่นย่อยกับขี้เลื่อยไม้ยางพารา (Table 3) พบว่า การ
เพาะเห็ดแบบก้อนยาวให้ปริมาณผลผลิต 434.65 และ 485.47 g bag-1 ตามล าดับ มีประสิทธิภาพทางชีววิทยา 46.45 และ   
50.18% ตามล าดับ และการเพาะเห็ดแบบก้อนสั้นให้ปริมาณผลผลิต 67.85 และ 74.09 g bag-1 ตามล าดับ มีประสิทธิภาพทาง
ชีววิทยา 17.72 และ 17.90% ตามล าดับ ใช้ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 8 weeks เท่ากันท้ังหมด 

 

 

Figure 3. The growth of the mushroom fibers. 
 

Table 3. Product of mushroom cultivation. 
Material Shape of bagging Productivity of mushroom 

(g) 
Harvest time 

(week) 
Biological Efficiency 

(%) 
Shredded branches Bagging long 434.65 8 46.45 
 Bagging short 67.85 8 17.72 
Rubber wood sawdust Bagging long 485.47 8 50.18 
 Bagging short 74.09 8 17.90 
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7. จากการเก็บข้อมูลต้นทุนในการเพาะเห็ดจากกิ่งไม้หั่นย่อยและขี้เลื่อยยางพารา พบว่า ต้นทุนในการเพาะเห็ดแบบก้อน
ยาวมีราคา 10.64 และ 12.40 baht bag-1 ตามล าดับ และต้นทุนในการเพาะเห็ดแบบก้อนสั้นมีราคา 4.04 และ 4.64 baht bag-1

ตามล าดับ ซึ่งในการอัดก้อนเพาะเห็ดแบบก้อนยาวและก้อนสั้นจากกิ่งไม้หั่นย่อย ต้นทุนลดลง 14.19 และ 12.93% ตามล าดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับข้ีเลื่อยไม้ยางพารา  

8. จากวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์ ท าโดยการหาจุดคุ้มทุนของการใช้เครื่องอัดแบบเกลียวเพื่อผลิตวัสดุเพาะเห็ด
แบบก้อนยาวจากกิ่งไม้หั่นย่อย หาได้จาก 

                   รายจ่าย = รายได้                                                (7) 
โดย รายจ่าย  = ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนแปรผัน  
  = ค่าเครื่องต้นแบบ + (ต้นทุนในการเพาะเห็ดต่อก้อน x จ านวนก้อนเพาะเห็ด) 
 รายได้ = ราคาขายก้อนเพาะเห็ดต่อก้อน x จ านวนก้อนเพาะเห็ด 
เมื่อ - เครื่องต้นแบบ มีราคาประมาณ 75,000 baht 
 - ต้นทุนในการเพาะเหด็แบบก้อนยาวจากกิ่งไม้หั่นย่อย  = ค่าวัสดุ + คา่แรง + ค่าไฟฟ้า 
       = 5.02 + 5.60 + 0.02   
       = 10.64 baht bag-1 
 - ราคาขายก้อนเพาะเห็ดแบบก้อนยาวจากกิ่งไม้หั่นย่อย มีราคาประมาณ 16.00 baht bag-1 (โดยคิดราคาเป็น 2 เท่าของ
ก้อนเพาะเห็ดแบบก้อนสั้น ท่ีมีจ าน่ายในท้องตลาด ซึ่งมีราคา 8 baht bag-1) 
การค านวณหาจุดคุ้มทุน (โดยแทนค่าลงในสมการที่ 7) 

75,000 + (10.64 x จ านวนก้อนเพาะเห็ด)  =  (16.00 x จ านวนก้อนเพาะเห็ด) 
        จ านวนก้อนเพาะเห็ด =  (75,000)/(16.00-10.64) = 13,992.54 bag 
ดังนั้น จุดคุ้มทุนของเครื่องต้นแบบ อยู่ท่ี 13,9923 bag 

แสดงว่าจุดคุ้มทุนในการใช้เครื่องต้นแบบอยู่ที่ 13,993 bag ซึ่งเครื่องต้นแบบมีราคาประมาณ 75,000 baht มี
ความสามารถในการอัดก้อนเพาะเห็ดแบบก้อนยาวจากก่ิงไม้หั่นย่อย 213.84 bag h-1และใน 1 day ถ้าท างาน 7 h จะอัดก้อนเพาะ
เห็ดแบบก้อนยาวได้ 1,497 bag day-1 ดังนั้นจะสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 10 day ส่วนท่ีเหลือเป็นผลก าไรที่ตามมา 

 
สรุป 

 การเพาะเห็ดในถุงพลาสติกซึ่งมีขี้เลื่อยไม้ยางพาราเป็นวัสดุหลัก ปัจจุบันมีราคาเพิ่มขึ้น 20 - 30% ส่งผลให้ต้นทุนการ
ผลิตที่สูงขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีใหม่ในการเพาะเห็ดแบบก้อนยาวที่ช่วยเพิ่มผลผลิตเห็ด โดยงานวิจัยนี้ได้เริ่มทดสอบเก็บข้อมูล
การใช้งานของเครื่องหั่นย่อยซากกิ่งไม้ผล พบว่า มีความสามารถในการหั่นย่อยเฉลี่ย 230.98 kg h-1 และอัตราสิ้นเปลืองน้ ามัน
เช้ือเพลิงเฉลี่ย 1.69 l h-1 แล้วทดสอบการอัดก้อนเพาะเห็ดแบบก้อนยาวด้วยการใช้แรงงานคนจากกิ่งไม้หั่นย่อย พบว่า มี
ความสามารถในการอัดก้อนเฉลี่ย 14.82 bag h-1  และทดสอบการอัดก้อนเพาะเห็ดแบบก้อนยาวด้วยเครื่องอัดวัสดุเพาะเห็ดจาก
เศษเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว พบว่า มีเศษวัสดุเพาะเห็ดจะอัดติดแน่นตรงปลายท่อที่บีบเรียวลงท าให้เครื่องไม่สามารถอัด
วัสดุเพาะเห็ดได้ จึงออกแบบเครื่องอัดแบบเกลียวเพื่อผลิตวัสดุเพาะเห็ดแบบก้อนยาวจากกิ่งไม้หั่นย่อย ซึ่งประกอบด้วย 7 ส่วน
หลักคือ 1)โครงสร้างส่วนฐาน 2)ท่อเกลียวอัด 3)เพลาเกลียวอัด  4)ชุดกระบอกอัด 5)ช่องป้อน 6)ชุดต้นก าลัง และ 7)ระบบควบคุม
การท างาน แล้วทดสอบการอัดก้อนเพาะเห็ดจากกิ่งไม้หั่นย่อยกับขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่ผสมแล้ว พบว่า เครื่องต้นแบบสามารถอัด
ก้อนเพาะเห็ดได้ดี มีความสามารถในการอัดก้อนเพาะเห็ดแบบก้อนยาวเฉลี่ย  213.84 และ  203.96 bag h-1 ตามล าดับ                  
และมีความสามารถในการอัดก้อนเพาะเห็ดแบบก้อนสั้น 310.13 และ 302.03 bag h-1 ซึ่งเครื่องต้นแบบมีประสิทธิภาพในการ
ท างานสูงกว่า 80% และมีความสามารถในการอัดก้อนสูงกว่า 14 เท่า เมื่อเทียบกับการใช้แรงงานคน จากนั้นทดสอบการเพาะเห็ด 
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พบว่า เส้นใยเห็ดสามารถเดินและเจริญเต็มก้อนใกล้เคียงกันเมื่อเปรียบเทียบจากวัสดุเพาะเห็ด และการเพาะเห็ดแบบก้อนยาวให้
ปริมาณผลผลิตและประสิทธิภาพทางชีววิทยาสูงกว่าการเพาะเห็ดแบบก้อนสั้น นั้นหมายความว่ากิ่งไม้หั่นย่อยสามารถใช้ทดแทนขี้
เลื่อยไม้ยางพาราในการเพาะเห็ดได้ ในส่วนต้นทุนการเพาะเห็ด พบว่า ต้นทุนในการเพาะเห็ดแบบก้อนยาวมีราคา 10.64 และ        
12.40 baht bag-1 ตามล าดับ และต้นทุนในการเพาะเห็ดแบบก้อนสั้นมีราคา 4.04 และ 4.64 baht bag-1 ตามล าดับ ซึ่งต้นทุนการ
เพาะเห็ดจากกิ่งไม้หั่นย่อยลดลงมากว่า 10%  เมื่อเปรียบเทียบกับขี้เลื่อยไม้ยางพารา และมีจุดคุ้มทุนในการใช้เครื่องอยู่     13,993 
bag ซึ่งเครื่องต้นแบบมีราคาประมาณ 75,000 baht มีความสามารถในการอัดก้อนเพาะเห็ดแบบก้อนยาวจากกิ่งไม้หั่นย่อย 
213.84 bag h-1 และใน 1 day ถ้าท างาน 7 h จะสามารถอัดก้อนเพาะเห็ดแบบก้อนยาวได้ 1,497 bag day-1 ดังนั้นจะสามารถคืน
ทุนได้ภายในระยะเวลา 10 day ส่วนท่ีเหลือเป็นผลก าไรที่ตามมา 
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เครื่องแยกเนื้อในเมล็ดล าไย  
Separator longan cotyledon device 
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บทคัดย่อ 
               บทความนี้น าเสนอการท างานของเครื่องแยกเนื้อในเมล็ดล าไยออกจากเมล็ด การออกแบบเครื่องแยกเนื้อในประกอบ
ไปด้วย โครงสร้างเครื่อง กลไกการกะเทาะ และกลไกการคัดแยก การท างานของเครื่องเริ่มจากการป้อนเมล็ดล าไยลงไปในช่องป้อน
เมล็ดล าไย หลังจากนั้นเมล็ดล าไยจะถูกล าเลียงเข้าไปโดยเพลาล าเลียงเมล็ดเพื่อไปยังห้องกะเทาะ เมล็ดล าไยที่ถูกกะเทาะจะถูก
ล าเลียงออกมาด้านหน้าของเครื่อง ผลจากการศึกษาขนาดของตะแกรงกะเทาะ (เล็ก , กลางและใหญ่) และความเร็วรอบในการ
กะเทาะ 900, 1,150, 1,400, 1,650, และ 1,900 rpm ต่อสมรรถนะการท างาน พบว่าเครื่องท างานท่ีดีที่สุดที่ความเร็วรอบ 1,400 
rpm ตะแกรงขนาดเล็ก มีประสิทฺธิภาพการแยกอยู่ที่ 81.19% มีประสิทธิผลการแยกอยู่ที่ 37.78% มีความสามารถในการท างาน
อยู่ท่ี 97.11 kg hr-1 มีเปอร์เซ็นการตกค้างภายในเครื่อง 1.28% 

ค าส าคัญ: การแยกเชิงกล; เมล็ดล าไย; วัตถุดิบอาหารสัตว์  
 

Abstract 
 This paper presents the operation of separator of longan cotyledon from seed. The design of the 
separator consists of structure cracking mechanism and the separation mechanism. The operation of the 
machine started by feeding longan seeds into the longan seed feeder after that, the longan seeds were 
transported by the shaft to transport the seeds to the chambers. The broken longan seeds were be conveyed 
to the front of the machine. The results of the study of the size of crackers (small, medium and large) and the 
speed of cracking 900, 1,150, 1,400, 1,650, and 1,900 rpm on the performance found that the machine worked 
best at a speed of 1,400 rpm. The small sieve gave the separation efficiency is 81.18% the separation efficiency 
is 37.78% and the working capacity was 97.11 kg hr-1. There was 1.28% of residual percentage in the separator. 

Keywords: Machanic separation; longan seeds; Animal food material 
 

บทน า 
 ล าไยเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่นิยมเพาะปลูกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย จากข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร แสดงให้เห็นว่ามีการเพาะปลูกที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี  (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) นอกเหนือจากการผลิตและ
บริโภคภายในประเทศแล้ว ล าไยยังถือเป็นผลไม้ที่นิยมส่งออกเป็นล าดับต้น ๆ ซึ่งสร้างช่ือเสียงและรายได้แก่ประเทศ ล าไยที่ส่งออก
นั้นจะเป็นในรูปแบบทั้งสดและแห้ง  แต่การแปรรูปนั้นมีของเหลือทิ้งคือเปลือกและเมล็ด บัวเรียมและคณะ (2554) ท าการศึกษา
และวิจัย พบว่าเมล็ดล าไยและเนื้อในเมลด็ล าไยสามารถน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการท าอาหารสัตว์ได้ เนื่องจากสารอาหารภายในของ
ตัวเมล็ดเองนั้นสามารถให้คุณค่าได้เพียงพอหรือใกล้เคียงกับอาหารสัตว์ที่จ าหน่ายตามท้องตลาด ผลของการศึกษาได้ช้ีให้เห็นว่า ใน
เมล็ดล าไยมีโปรตีนรวมและไขมันรวมน้อยกว่าเนื้อในเมล็ดล าไย คือ 6.50 กับ 7.20%  และ 1.94 กับ 2.34% ตามล าดับ  
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ส่วนปริมาณเยื่อใยรวมของเมล็ดล าไยมีค่าสูงกว่าเนื้อในเมล็ดล าไย คือ 8.33 กับ 3.58% ตามล าดับ และพลังงานที่สามารถมอบให้
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ของเมล็ดล าไยมีค่าน้อยกว่าเนื้อในเมล็ดล าไย คือ 3,365 กับ 3,712 cal kg-1 ตามล าดับ จึงได้น าเมล็ดมาใช้
ประโยชน์คือการน ามาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษกิจการเกษตร ระบุราคาขายส่งอาหาร
สัตว์ปีกส าเร็จรูปแบบผงอยู่ท่ี 474 บาทต่อ 30 kg  และอาหารสัตว์ส าเรจ็รูปแบบเม็ดอยูท่ี่ 502 บาทต่อ 30 kg (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2561) หากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น าอาหารสัตว์ส าเร็จรูปไปแบ่งผสมกับเนื้อในเมล็ดล าไย โดยราคาเมล็ดล าไยจะอยู่ที่
กิโลกรัมละ 5-10 บาท (อุษณีย์, 2551)  ราคาหลังการกะเทาะเอาเนื้อในเมล็ดล าไยอยู่ที่กิโลกรัมละ 8- 12 บาท นอกจากจะเป็น
การลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์แล้ว ยังสามารถเพิ่มมูลค่าเมล็ดล าไยให้กับเกษตรกลุ่มแปรรูปให้มีรายได้สูงขึ้น  การใช้
ประโยชน์เนื้อในเมล็ดล าไยเพื่อเป็นวัตถุอาหารสัตว์นั้น จะต้องมีการแยกเปลือกของเมล็ดล าไยออกก่อน เหลือไว้แค่เพียงเนื้อด้านใน 
แต่เนื่องจากการแยกเปลือกเมล็ดล าไยออกนั้นท าได้ยากเนื่องจากมีการยึดเกาะระหว่างเปลือกและเนื้อด้านใน จึงได้คิดค้นเครื่อง
กะเทาะเนื้อในเมล็ดไยเพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะดวก ประหยัดเวลาเหมาะส าหรับครัวเรือนหรือชุมชนขนาดเล็ก  
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อออกแบบเครื่องแยกเปลือกเมลด็ล าไย 

2. เพื่อศึกษาขนาดของตะแกรงและความเร็วรอบ 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

วิธีการด าเนินงาน 
การออกแบบโครงสร้าง  

 ถังป้อน (hopper) มีไว้ส าหรับรองรับเมล็ดล าไยก่อนป้อนเข้าสู่ส่วนกะเทาะสามารถรองรับเมล็ดล าไยได้ครั้งละ 1 
กิโลกรัม โดยจะมีแผ่นกั้นท่ีสามารถเพิ่มและลดปริมาณเมล็ดล าไยที่จะป้อนเข้าส่วนกะเทาะได้ (Figure 1) 
 

 
Figure 1. Hopper. 

 เพลาเครื่องบด (Figure 2) เป็นกลไกที่ใช้ในการล าเลียงเมล็ดล าไยไปยังส่วนกลไกการกะเทาะ โดยจะใช้เกลียวล าเลียง
เมล็ดล าไยจากถังรองรับเมล็ดล าไยที่อยู่ส่วนบนของเครื่องไปยังเพลากะเทาะต่อไป 
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Figure 2. Shaft grinder. 

 กลไกการกะเทาะ 
 ในการกะเทาะเมล็ดล าไยจะใช้การหมุนของเพลากะเทาะ ท าให้เมล็ดล าไยไปกระทบกับผิวของตะแกรง ท าให้เกิดแรงกด
ไปพร้อมกับเกิดแรงเสียดสี ท าให้เปลือกเมล็ดล าไยและเนื้อเมล็ดล าไยแยกออกจากกัน ซึ่งลักษณะของรูตะแกรงจะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการกะเทาะเมล็ดล าไยอย่างมาก  ดังนั้นตะแกรงจะต้องมีขนาดและลักษณะที่เหมาะสมส าหรับการท าการกะเทาะ
เพื่อให้ได้ ประสิทธิภาพการแยกที่ดีที่ โดยมีตะแกรงอยู่ 3 ขนาด คือ ตะแกรงขนาดเล็ก (1.5 mm) (Figure 3)  ตะแกรงกลาง (3.0 
mm) (Figure 4) และตะแกรงใหญ่ (4.5 mm) (Figure 5) 
 

 
Figure 3. Small sieve. 

 
 

 
Figure 4. Medium sieve. 
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Figure 5. Large sieve. 

 กลไกการคัดแยก 
 เมล็ดล าไยเมื่อผ่านการกะเทาะแล้วจะได้เปลือกและเนื้อในเมล็ดล าไย ทั้งสองส่วนจะตกลงบนถาดรองรับด้านล่างของ
ห้องกะเทาะ ถาดรองรับจะบังคับเนื้อในเมล็ดล าไย และเศษเปลือกเมล็ดล าไยที่ตกลงมาจากการกะเทาะให้ไหลลงเป็นแนวหน้า
กระดานตัดกับการเคลื่อนที่ของลมในปล่องลม เปลือกซึ่งมีน้ าหนักเบาและมีขนาดเล็กจะถูกกระแสลมดูดลงมาทางช่องออกของ
เปลือก ซึ่งพัดลมจะได้รับก าลังขับมาจากมอเตอร์ไฟฟ้า 220 V ขนาด 2 hp ส่งก าลังผ่านพู่เลย์และสายพาน ส่วนเนื้อในซึ่งหนักกว่า
และมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมจะถูกกระแสลมพัดไปได้ระยะหนึ่งแล้วจะตกลงบนพ้ืนเอียงของปล่องลม ซึ่งมีความเร็วของกระแสลม
น้อยท าให้ เนื้อในของเมล็ดล าไยจะสามารถกลิ้งย้อนกลับกับทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสลมได้ เนื้อในจะเคลื่อนที่ออกทางช่อง
ออกของเนื้อในบริเวณด้านหน้าของเครื่องกะเทาะ 
 การออกแบบเครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดล าไย 
 การเลือกขนาดล้อสายพาน ล้อสายพานหรือพู่เล่ย์ (Pulley) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับรับการถ่ายทอดก าลังเชิงกลจาก
สายพานโดยล้อสายพานหรือพู่เล่ย์จะมีร่องส าหรับเกี่ยวสายพานอยู่ เมื่อทราบรอบการหมุนของเพลาที่เหมาะสมของการกะเทาะ 
(ท้ังตัวขับและ ตัวตาม) แล้ว สามารถก าหนดขนาดของพูเล่ย์ขับ และหาขนาดของพูเล่ย์ที่เป็นตัวตามได้จากสมการ (1) 

d

D
  =  

N

n
                                                            (1)         

 
    เมื่อ d  =  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของพูเล่ย์ตัวขับ (6 in.)                                                                                                                                       

    n  =  ความเร็วรอบของพูเลย่์ตัวขับ (1495 rpm)                                                                                                                         
    D  =  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของพูเล่ย์ตัวตาม (in.)                                                                                                                  
    N  =  ความเร็วรอบของพูเลย่์ตัวตาม (800 rpm) 

 

    จาก          
6

D
  =  

800

1495
 

 
D = 11.21 in. (เลือก 12 in. หรือ 304.8 mm) 

 
แรงบิด (Torque) คือ แรงหมุนของเพลา เป็นแรงที่ใช้เพื่อส่งก าลังของมอเตอร์ไฟฟ้าไปหมุนเพลากะเทาะ แรงบิดสามารถหาได้จาก
สมการ (2)   

P = 
2πTN

60
                                                                (2) 
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    เมื่อ P =  ก าลังท่ีต้องการส่ง (1.5 kW)                                                                     
     T =  แรงบิดเพลาส่งก าลัง (N.m)                                                                        
     N =  ความเร็วรอบ (800 rpm)                
     π = ค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์โดยมคี่าประมาณ (3.14) 

จาก T = 
1,500  60 

2  3.14  800
 

T =  17.91 N.m 

 
Figure 6. Separator longan cotyledon device. 

           กระบวนการอบแห้งเมลด็ล าไยสด  
           การอบแห้ง การอบเมล็ดล าไยการอบแห้งด้วยลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 65°C นาน 24 hr เป็นการลดความชื้น  วิธีการอบแห้ง
ด้วยลมร้อนเป็นวิธีที่ได้รับความนยิมในปัจจุบันเพราะสามารถย่นระยะเวลาในการลดความชื้นได้เร็วและก่อนน าเข้าเครื่องแยกต้อง
น าเมลด็ล าไยไปอบแห้ง (รชต, 2561)  
 การทดสอบความเร็วรอบในการกะเทาะ 
            จากการทดสอบเบื้องต้นท าให้สามารถก าหนดความเร็วกะเทาะต่ าสุด และสูงสุดรอบต่อนาที ดังนั้นจึงก าหนดความเร็ว 
รอบในการ กะเทาะ 5 ระดับ ในการทดสอบวางแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อคสมบูรณ์ (Randomized complete block 
design, RCBD) ทดสอบ 3 ซ้ า  
 

ผล 
การออกแบบและการทดสอบสมรรถนะการท างานเครือ่งแยกเนื้อในเมลด็ล าไย ส าหรับพันธุ์อีดอ โดยมีปัจจัยในการศึกษา

อยู่ 2 ปัยจัย คือ ศึกษาขนาดของตะแกรง 3 ขนาด (เล็ก (1.5 mm), กลาง (3.0 mm) และใหญ่ (4.5 mm) และศึกษาความเร็วรอบ
ในการกะเทาะ 900,  1,150, 1,400, 1,650, และ 1,900 rpm ต่อสมรรถนะการท างาน เครื่องแยกเนื้อในเมล็ดล าไยที่ออกแบบ
และสร้างเครื่องขึ้นมามีส่วนประกอบหลักได้แก่ โครงฐานเหล็ก ถังป้อน ชุดกะเทาะ และมอเตอร์แบบปรับความเร็บรอบได ้จากการ
ทดสอบโดยใช้ เมล็ดล าไยอบแห้งด้วยอุณหภูมิ 65°C ครั้งละ 3 kg พบว่า ที่ความเร็วรอบ 1,400 rpm ตะแกรงขนาดเล็ก มีประสิทฺ
ภาพการแยกอยู่ที่ 81.19% มีประสิทธิผลการแยกอยู่ที่ 37.78% มีความสามารถในการท างานอยู่ที่ 97.11 kg hr-1 มีเปอร์เซ็นการ
ตกค้างภายใน เครื่อง 1.28% ขนาดของตะแกรงเพิ่มขึ้นประสทธิภาพการแยกเริ่มลดลง  
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วิจารณ์ 
 ขนาดของตะแกรงเพ่ิมขึ้นประสิทธิภาพการแยกลดลง ความเร็วรอบในการกะเทาะสูงจะท าให้ความสามารถในการท างาน 
เพิ่มขึ้น แต่การตกค้างท่ีดีที่สุดไมไ่ด้ขึ้นอยู่กับขนาดของตะแกรงและความเร็วรอบ  

 
สรุป 

 ความเร็วรอบการกะเทาะเมล็ดล าไยที่ 1 ,400 rpm ให้สมรรถนะการท างานที่ดีที่สุด โดยให้ประสิทธิภาพการแยก 
81.72% มีประสิทธิผลการแยกอยู่ที่ 37.78% อัตราการท างาน 97.11 kg/h การตกค้าง 1.28% ขนาดตะแกรงที่ใช้คือขนาดเล็ก 
แต่การตกค้างและประสิทธิผลที่ดีที่สุดอยู่ที่ตะแกรงขนาดกลาง ที่ความเร็วรอบ 1 ,150 และ 1,400 rpm การตกค้างอยู่ที่ 1.22% 
ประสิทธิผลอยู่ท่ี 62.63% 
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บทคัดย่อ 

กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำและพัฒนำเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกำแฟโดยวิธีรูดแบบพกพำ ต้นแบบประกอบด้วยแกน
หมุน 2 แกน ยำว 100 mm หมุนสวนทำงกัน ด้ำนข้ำงแกนหมุนติดเส้นลวดสปรงิ 2 เส้น ส ำหรับรูดผลกำแฟออกจำกต้น ก้ำนรูดผล
กำแฟท ำงำนที่ควำมเร็วเชิงเส้น 4.18 m s-1 ถ่ำยทอดก ำลังด้วยเฟือง ต้นก ำลังเป็นมอเตอร์กระแสตรง 12 V 6 W ใช้แบตเตอรี่    
12 V ให้ก ำลังไฟฟ้ำ โดยรอบตัวเครื่องติดริ้วพลำสติกเพื่อป้องกันผลกำแฟกระเด็นออกจำกที่รองรับ ผลกำรทดสอบกำรใช้งำน
เครื่องต้นแบบในกำรเก็บเกี่ยวผลกำแฟพันธุ์โรบัสตำ และพันธุ์อะรำบิกำ ใช้ตำข่ำยไนล่อนขนำด 1.20 x 1.50 x 0.50 m รองรับผล
กำแฟขณะเก็บเกี่ยว กำรเก็บเกี่ยวผลกำแฟพันธุ์โรบัสตำใช้วิธีกำรเก็บเกี่ยวทั้งต้นเนื่องจำกแปลงที่ทดสอบผลกำแฟสุกแก่พร้อมกัน 
ผลกำรทดสอบเครื่องมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเฉลี่ย 85.18 kg hr-1 สูญเสียกระเด็นออกนอกที่รองรับ 1.47% กำรเก็บด้วย
แรงงำนคนมีควำมสำมำรถท ำงำนเฉลี่ย 46.91 kg hr-1 สูญเสียกระเด็นออกนอกที่รองรับ 0.77% เครื่องมีควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำนมำกกว่ำคนเก็บ 1.81 เท่ำ และในกำรเก็บเกี่ยวผลกำแฟพันธุ์อะรำบิกำใช้วิธีกำรเลือกเก็บเนื่องจำกแปลงที่ทดสอบผลกำแฟ
สุกแก่ไม่พร้อมกัน พบว่ำเครื่องมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเฉลี่ย 30.54 kg hr-1 สูญเสียกระเด็นออกนอกที่รองรับ 1.33%  มีผล
กำแฟสีเขียวปน 2.66% กำรใช้แรงงำนคนเก็บมีควำมสำมำรถท ำงำนเฉลี่ย 15.00 kg hr-1 สูญเสียกระเด็นออกนอกที่รองรับ   
0.66% มีผลกำแฟสีเขียวปน 1.68% เครื่องมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนมำกกว่ำคนเก็บ 2.04 เท่ำ 

ค ำส ำคัญ: กำรเก็บเกี่ยวผลกำแฟ; เครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกำแฟ; กำแฟโรบัสตำ; กำแฟอะรำบิกำ 
 

Abstract 
The objective of this research was to develop a portable stripper for harvesting coffee cherry. It 

consisted of two 100 mm long shafts rotating in opposite direction. Two spring wires were attached parallel to 
each shaft for stripping cherry off and operated at a linear speed of 4.18 m s-1. The stripper was driven by a            
6 W dc motor, powered with a 12 V battery, and was surrounded with plastic band curtain for reduce losses. 
During harvesting test, a nylon net receptacle sized 1.20 x 1.50 x 0.50 m was used for collecting harvested 
cherries. For Robusta coffee, all cherries were stripped off owing to uniform ripening. Test results showed that 
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average working capacity of the stripper was 85.18 kg hr-1 with 1.47% loss. Working capacity of hand stripping 
by worker was averaged 46.91 kg hr-1 with 0.77% loss. Harvest by the stripper was faster than the hand stripping 
1.81 times. For Arabica coffee, only mature cherries were stripped off, average working capacity was 30.54         
kg hr-1 with 1.33% loss and mixed green cherry 2.66%. While manual stripping was 15.00 kg hr-1 with 0.66% loss 
and mixed green cherry 1.68%. The stripper was faster than the hand stripping 2.04 times. 

Keywords: Coffee harvesting; Coffee harvesters; Robusta coffee; Arabica Coffee 

 
บทน า 

กำแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญชนิดหนึ่งของไทย กำแฟที่ปลูกในประเทศไทยมี 2 สำยพันธุ์ คือ พันธุ์อะรำบิกำปลูกมำก
ในพื้นที่ภำคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงรำย เชียงใหม่ ล ำปำง น่ำน แม่ฮ่องสอน และตำก ส่วนพันธุ์โรบัสตำปลูกมำกในพื้นที่ภำคใต้  
ได้แก่ ชุมพร ระนอง และนครศรีธรรมรำช ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูก 248,882 ไร่  ผลผลิต 24,614 ตัน (ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 
2563ก)  ควำมต้องกำรใช้เมล็ดกำแฟของโรงงำนแปรรูปกำแฟในประเทศเพิ่มขึ้น จำก 85,000 ตันในปี 2559 เป็น 95,000 ตัน ใน
ปี 2561 (กองส่งเสริมสินค้ำเกษตร กรมกำรค้ำภำยใน, 2563) ปี 2562 มีมูลค่ำกำรส่งออก 698 ล้ำนบำท (ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร, 2563ข) 

กำรเก็บเกี่ยวผลกำแฟเป็นขั้นตอนที่มีค่ำใช้จ่ำยหรือต้นทุนอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอนกำรผลิตอื่น ๆ ใน
ประเทศท่ีมีพื้นท่ีแปลงเพำะปลูกขนำดใหญ่ เช่น บรำซิล มีกำรใช้รถเก็บเกี่ยวผลกำแฟ ซึ่งเป็นเครื่องขนำดใหญ่ โดยกำรตีผลให้ร่วง
และล ำเลียงเข้ำถังพัก หรือล ำเลียงข้ึนรถบรรทุกที่ว่ิงคู่ขนำน (Seabridge, 2010) ส ำหรับประเทศไทยกำรใช้รถเก็บเกี่ยวผลกำแฟยงั
ไม่มีควำมคุ้มค่ำ เนื่องจำกสวนกำแฟของไทยมีพื้นที่ขนำดเล็ก นอกจำกน้ีสวนกำแฟร้อยละ 70 ของกำแฟ  โรบัสตำยังเป็นสวนผสม 
ส ำหรับบำงพื้นที่ก็มีข้อจ ำกัดไม่สำมำรถใช้รถเก็บเกี่ยวได้ เช่น กำแฟอะรำบิกำที่ปลูกตำมดอย หรือพ้ืนท่ีลำดเอียง 

ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมำะสม ควรเก็บเกี่ยวผลกำแฟที่มีควำมสุกแก่เหมำะสม โดยเก็บเกี่ยวผลกำแฟที่มีสีแดง หรือสีเหลือง 
หรือสีส้มแดง (ขึ้นอยู่กับพันธุ์) ไม่น้อยกว่ำ 90 % ของพื้นที่ผิวทั้งผล ไม่ควรเก็บผลอ่อนที่มีสเีขียว ผลร่วง หรือผลกำแฟที่สุกเกินไป 
ผลกำแฟทีเ่ก็บเกี่ยวได้ไม่ควรมีผลกำแฟที่สุกแก่ไม่เหมำะสมเกิน 5 % ของผลกำแฟทีเ่ก็บเกีย่วได้ทัง้หมด (สถำบันวิจัยพืชสวน กรม
วิชำกำรเกษตร, 2553) 

กำรเก็บเกี่ยวผลกำแฟในประเทศไทย ปัจจุบันใช้แรงงำนคนเป็นหลักท ำให้ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวมักประสบปัญหำขำดแคลน
แรงงำน หำกมีกำรศึกษำวิจัยเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกำแฟเพื่อน ำมำใช้เก็บเกี่ยวในช่วงเวลำที่เหมำะสมหรือกำรเก็บเกี่ยวครั้งสุดท้ำย 
จะเป็นทำงหนึ่งในกำรช่วยลดต้นทุนกำรผลิตและแก้ปัญหำขำดแคลนแรงงำนของประเทศได้ 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1. ศึกษำลักษณะพฤกษศำสตร์ และลักษณะกำรปลูกของกำแฟในประเทศ 
กำแฟอะรำบิกำ ส่วนใหญเ่กษตรกรจะปลูกใต้ร่มเงำไมย้ืนต้น ระยะปลูกทั่วไป 1.5x1.5, 1.5x2.0 และ 2.0x2.0 m ต้นที่

เริ่มเก็บเกี่ยวได้จะมีอำยุตั้งแต่ 2-3 ปี ขึ้นไป  
กำแฟโรบัสตำ กำรปลูกของเกษตรกรในประเทศจะมีทั้งกำรปลูกแบบเชิงเดี่ยว และปลูกแซมร่วมกับพืชอื่น ระยะปลูก

ทั่วไป 2.5x3, 3x3, 2.5x3.5, 3x3.5, 3.5x3.5 และ 3x4 m ดังรูป (Figure 1)  
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Figure 1. Arabica coffee plantation in the Northern region (left) and Robusta coffee plantation in the Southern 
region (right). 

- กิ่งผลกำแฟ เป็นก่ิงที่แตกออกมำจำกล ำต้น ติดผลตำมข้อ โดยข้อที่ให้ผลแล้วจะไม่ให้ผลซ้ ำ ต้นกำแฟท่ีมีสภำพสมบูรณ์ดี
กิ่งนอนแต่ละกิ่ง จะให้ผลปีละ 6 - 10 ข้อ โดยเริ่มจำกโคนกิ่งไป จนถึงปลำยกิ่ง ขนำดของกิ่งที่ออกผลจะมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ตั้งแต่ 3 mm ไปจนถึง 10 mm ดังรูป (Figure 2) 

- ผลมลีักษณะกลมเหมือนรูปไข่ ขนำดผลกว้ำงประมำณ 1-1.5 cm ยำวประมำณ 1.3-1.6 cm สีของผลสุกจะเป็นสีแดง
หรือสีเหลืองขึ้นอยู่กับสำยพันธ์ุ สว่นสีของผลดิบจะเป็นสีเขียว 

- ลักษณะทรงพุ่มมีขนำดตั้งแต่ 0.7- 1.7 m ควำมสูงต้นกำแฟเฉลีย่ 0.8 -2.5 m (ขึ้นอยู่กับอำยุของต้นกำแฟและกำรตัด
แต่งก่ิง) 

 

      

Figure 2. Arabica coffee (left) and Robusta coffee (right). 
 

2. ศึกษำวิธีกำรเก็บเกี่ยวผลกำแฟที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
กำแฟที่นิยมปลูกในประเทศส่วนใหญ่มีอยู่ 2 พันธุ์คือ พันธุ์โรบัสตำ ปลูกมำกในพื้นที่ภำคใต้ และพันธุอ์ะรำบิกำปลูกมำก

ในพื้นที่ภำคเหนือ วิธีกำรเก็บเกี่ยวผลกำแฟพันธุ์โรบัสตำจะใช้ที่รองรบัท ำจำกตำข่ำยไนลอนขนำด 1.20 x 1.50 x 0.50 m  (กว้ำงx
ยำวxสูง) รองรับผลกำแฟขณะท ำกำรเก็บเกี่ยว ส่วนกำรเก็บเกี่ยวกำแฟพันธุ์อะรำบิกำ กำรเก็บเกี่ยวใช้ตะกร้ำพลำสติก ขนำด 35 x 
45 x 12 cm รองรับผลกำแฟขณะเก็บเกี่ยว ดังรูป (Figure 3) 
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Figure 3. Robusta coffee harvesting (left) and Arabica coffee harvesting by farmer. (right). 

3. ออกแบบและสร้ำงเครื่องมือเกบ็เกี่ยวโดยค ำนึงถึงวิธีกำรเก็บเกี่ยวผลกำแฟที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
1. ท ำกำรออกแบบเครื่องต้นแบบ และสร้ำงเครื่องต้นแบบเครื่องขนำดกว้ำง 70 cm ยำว 82 cm ท ำจำกเหล็กแผ่นบำง

พับขึ้นรูป (Figure 4) เครื่องต้นแบบมีส่วนประกอบหลักดังนี้ 
1.1 ต้นก ำลัง ใช้มอเตอร์กระแสตรงก ำลังไฟฟ้ำ 6 W แรงดันไฟฟ้ำ 12 V 
1.2 แหล่งให้ก ำลังไฟฟ้ำใช้แบตเตอร์รีข่นำดชนิดแห้ง 12 V ควำมจุแบตเตอร์รี่ 9 AH 
1.3 ระบบส่งต่อก ำลัง ส่งต่อก ำลังด้วยเฟือง 
1.4 ก้ำนรูดผลกำแฟ มีจ ำนวน 2 ก้ำน ยำว 10 cm ปลำยแหลม ตรงด้ำนข้ำงก้ำนรูดติดลวดสปริงส ำหรับรูดผล 

กำแฟออกจำกต้น และเพื่อให้สำมำรถเข้ำกิ่งก้ำนกำแฟได้สะดวก 
1.5 แผ่นป้องกันผลกำแฟกระเด็น ใช้ริ้วพลำสติกตัดเรียงเป็นเส้นเพื่อให้มีควำมอ่อนตัวสำมำรถเข้ำกิ่งก้ำนกำแฟ 

ขณะเก็บเกี่ยวได้ 
 

 

Figure 4. Prototype of coffee stripper. 

ในส่วนของที่รองรับผลกำแฟขณะเก็บเกี่ยวด้วยเครื่อง เลือกใช้ตำข่ำยไนลอน 1.20 x 1.50 x 0.50 m (กว้ำงxยำวxสูง) 
เช่นเดียวกับกำรเก็บเกี่ยวผลกำแฟโรบัสตำในพ้ืนท่ีภำคใต้  

4. ท ำกำรทดสอบเพื่อหำควำมเร็วเชิงเส้นของก้ำนรูดผลกำแฟ เพื่อใช้เก็บเกี่ยวผลกำแฟของเครื่องต้นแบบ 
กำรทดสอบเพื่อหำควำมเร็วเชิงเส้นของก้ำนรูดผลกำแฟ เลือกใช้กำแฟพันธุ์กำแฟโรบัสตำในกำรทดสอบเนื่องจำกข้ัวผล

จะเหนียวกว่ำพันธุ์อะรำบิกำ ทดสอบที่ควำมเร็วเชิงเส้นของก้ำนรูดผลกำแฟ 2.62, 3.14, 3.67, 4.18 และ 4.71 m s-1  ณ ศูนย์วิจัย
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พืชสวนชุมพร จังหวัดชุมพร ดังตำรำง (Table 1) กำรทดสอบใช้วิธีรูดกึ่งผลกำแฟที่สุกแก่ทั้งกิ่ง นับผลกำแฟก่อนและหลังกำรเก็บ
เกี่ยว โดยเลือกควำมเร็วเชิงเส้นค่ำต่ ำที่สุดที่เก็บเกี่ยวผลกำแฟได้ทั้งหมดไม่ค้ำงกึ่งผล เนื่องจำกถ้ำควำมเร็วเชิงเส้นก้ำนรูดยิ่งสูงมำก
ผลกำแฟจะกระเด็นมำกตำมไปด้วย  

โดยมีค่ำช้ีผลคือ ผลกำแฟเก็บเกี่ยวได้ (Harvest cherry, %) = (
จ ำนวนผลกำแฟที่เก็บเกี่ยวได้ (ลูก) 

จ ำนวนผลกำแฟทั้งกิ่ง (ลูก) 
) x 100 

         ผลกำแฟค้ำงก่ิง (Left cherry, %)        = (
จ ำนวนผลกำแฟที่ค้ำงกิ่ง (ลูก) 

จ ำนวนผลกำแฟทั้งกิ่ง (ลูก) 
) x 100 

 
Table 1. Results test linear velocity for harvester coffee. 

Rep. 

2.62 m s-1 3.12 m s-1 3.67 m s-1 4.18 m s-1 4.71 m s-1 
Harvest 
cherry 

(%) 

Left  
cherry    

(%) 

Harvest 
cherry 

(%) 

Left 
cherry    

(%) 

Harvest 
cherry  

(%) 

Left  
cherry    

(%) 

Harvest 
cherry  

 (%) 

Left  
cherry    

(%) 

Harvest 
cherry  
 (%) 

Left 
cherry    

(%) 
1 96.30 3.70 98.95 1.05 99.05 0.95 100.00 0.00 100.00 0.00 
2 96.36 3.64 97.78 2.22 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 
3 98.08 1.92 99.10 0.90 99.11 0.89 100.00 0.00 100.00 0.00 
4 98.67 1.33 97.92 2.08 99.15 0.85 100.00 0.00 100.00 0.00 
5 97.30 2.70 98.95 1.05 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 

 
±SD 

97.34 
±1.04 

2.66 
±1.04 

98.54 
±0.63 

1.46 
±0.63 

99.46 
±0.49 

0.54 
±0.49 

100.00 
±0.00 

0.00 
±0.00 

100.00 
±0.00 

0.00 
±0.00 

 
5. ทดสอบกำรใช้งำนเบื้องต้น และปรับปรุงพัฒนำเครื่องต้นแบบใหใ้ช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 จำกกำรทดสอบใช้งำนเบื้องต้นในแปลงพบควำมไม่สะดวกในเรื่องสวิทซ์เปิด-ปิดตัวเครื่อง เนื่องจำกขณะใช้งำนเก็บเกี่ยว
ต้องเปิด-ปิดสวิทซเ์ครื่องบ่อยครั้งจึงย้ำยต ำแหน่งสวิทซจ์ำกอยู่นอกตัวเครื่องมำอยู่ทีต่ ำแหน่งด้ำมจับของเครื่องเพื่อให้สะดวกในกำร
ใช้งำนมำกขึ้น ดังรูป (Figure 5) ในส่วนของแบตเตอรร์ี่ของเครื่องในงำนวิจัยนี้เลือกใช้แบตเตอร์รี่แหง้ควำมจุ 9 AH ผลกำรใช้งำน
เครื่องใช้งำนได้ 2 วัน (ท ำงำนวันละ 8 hr) หรือประมำณ 16 hr ต่อกำรชำร์ต 1 ครั้ง  
 

      

Figure 5. Change switch position from outside the stripper (left) to on the handle (right). 

6. ทดสอบกำรใช้งำนเครื่องเก็บเกีย่วผลกำแฟที่ออกแบบพัฒนำเปรยีบเทียบกับกำรเก็บเกี่ยวด้วยแรงงำน 
เมื่อปรับปรุงแก้ไขเครื่องจนได้เครื่องต้นแบบที่สมบูรณ์แล้ว น ำเครื่องไปทดสอบเก็บข้อมูลกำรใช้งำนเปรียบเทียบกับวิธี

ของเกษตรกร ในกำรเก็บเกี่ยวผลกำแฟพันธุ์โรบัสตำในพ้ืนที่ภำคใต้ และพันธุ์อะรำบิกำในพื้นที่ภำคเหนือ เก็บข้อมูลควำมสำมำรถ
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ในกำรท ำงำน กำรสูญเสียกระเดน็ออกนอกท่ีรองรับ กำรปนของผลกำแฟสีเขียว  และศึกษำผลกระทบของกำรใช้เครื่องมือเก็บเกีย่ว
ต่อกำรให้ผลผลิตกำแฟในฤดูต่อไป 

โดยมีค่ำช้ีผลคือ ควำมสำมำรถท ำงำน (Capacity, kg hr-1)   = (
น้ ำหนักผลกำแฟที่เก็บเกี่ยวได้ (kg)

เวลำที่ใช้เก็บเกี่ยว (hr)
) 

       กำรกระเด็นออกนอกท่ีรองรับ (Spill out cherry, %) = (
น้ ำหนักผลกำแฟกระเด็นออกนอกที่รองรับ (kg)

น้ ำหนักผลกำแฟที่เก็บเกี่ยวทั้งหมด (kg)
) x 100 

        กำรปนของกำแฟผลสีเขียว (Green cherry mix, %)   = (
น้ ำหนักกำแฟผลสีเขียวที่ปน (kg)

น้ ำหนักผลกำแฟที่เก็บเกี่ยวทั้งหมด (kg)
) x 100 

กำรเก็บเกี่ยวผลกำแฟพันธุ์โรบัสตำ ได้น ำต้นแบบเครื่องมือเกี่ยวผลกำแฟโดยวิธีรูดไปทดสอบกำรใช้งำนที่ศูนย์วิจัยพืช
สวนชุมพร  ควำมสูงต้นกำแฟ 1.6-2.2 m ขนำดทรงพุ่ม 1.2-1.5 m กำรเก็บเกี่ยวใช้วิธีเก็บเกี่ยวทั้งต้นเนื่องจำกผลกำแฟสุกแก่
พร้อมกัน ท ำกำรทดลอง 10 ซ้ ำ ครั้งละ 10 นำที ดังตำรำง (Table 2) 

 
Table 2. Results test prototype coffee harvester machine compared with human (Robusta Coffee) at Chumphon 
Horticultural Research Center. 

Methods Capacity  (kg hr-1) Loss (%) 

Machine 85.18 ±6.52 1.47 ±0.66 

Human 46.91 ±4.13 0.77 ±0.16 
 
กำรเก็บเกี่ยวกำแฟพันธุ์อะรำบิกำ ได้น ำเครื่องไปทดสอบกำรใช้งำนในพ้ืนท่ีไร่เกษตรกรใน ต ำบลแจ้ซ้อน อ ำเภอเมืองปำน 

จังหวัดล ำปำง กำรทดสอบใช้วิธีกำรเลือกเก็บเนื่องจำกผลกำแฟสุกแก่ไม่พร้อมกัน ควำมสูงต้นกำแฟ 1.6- 2.0 m ขนำดทรงพุ่ม 
1.0-1.5 m ท ำกำรทดลอง 5 ซ้ ำ ครั้งละ 10 นำที ดังตำรำง (Table 3) 

 
Table 3. Results test prototype coffee harvester machine compared with human (Arabica Coffee) at coffee 
plantations in Mueang Pan District, Lampang Province. 

Methods Capacity (kg hr-1) Green cherry (%) Loss (%) 

Machine 30.54 ±4.12 2.66 ±0.69 1.33 ±0.15 

Human 15.00 ±1.18 1.68 ±0.67 0.66 ±0.21 

 
ผลและวิจารณ์ 

ผลกำรทดสอบเพื่อหำควำมเร็วเชิงเส้นของก้ำนรูดผลกำแฟส ำหรับใช้เก็บเกี่ยวผลกำแฟของเครื่องต้นแบบ ที่ควำมเร็วเชิง
เส้น 2.62 m s-1 เก็บเกี่ยวผลกำแฟได้เฉลี่ย 97.34% ผลค้ำงกิ่ง 2.66% ควำมเร็วเชิงเส้น 3.12 m s-1 เก็บเกี่ยวผลกำแฟได้เฉลี่ย 
98.54 % ผลค้ำงกิ่ง 1.46 % ควำมเร็วเชิงเส้น 3.67 m s-1  เก็บเกี่ยวผลกำแฟได้เฉลี่ย 99.46 % ผลค้ำงกิ่ง 0.54 %  ควำมเร็วเชิง
เส้น 4.18 m s-1 เก็บเกี่ยวผลกำแฟได้หมด 100 % ไม่มีผลค้ำงกิ่ง ดังนั้นเลือกควำมเร็วเชิงเส้นของก้ำนรูดผลกำแฟที่ 4.18 m s-1 
มำใช้งำนเก็บเกี่ยวกำแฟเนื่องจำกเป็นควำมเร็วเชิงเส้นค่ำต่ ำที่สุดที่เครื่องสำมำรถเก็บผลกำแฟได้ทั้งหมดโดยไม่มีค้ำงก่ึงผล  
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กำรทดสอบกำรใช้งำนต้นแบบเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกำแฟ ใช้ตำข่ำยไนล่อนขนำด 1.2 x 1.5 x 0.5 m รองรับผลกำแฟ
ขณะเก็บเกี่ยว ในกำรเก็บเกี่ยวกำแฟพันธุ์โรบัสตำ และพันธุ์อะรำบิกำ กำรเก็บเกี่ยวผลกำแฟพันธุ์โรบัสตำทดสอบที่ศูนย์วิจัยพืช
สวนชุมพร จ.ชุมพร ใช้วิธีกำรเก็บเกี่ยวท้ังต้นเนื่องจำกแปลงท่ีทดสอบผลกำแฟสุกแก่พร้อมกัน ผลกำรทดสอบเครื่องมีควำมสำมำรถ
ในกำรท ำงำนเฉลี่ย 85.18 kg hr-1 สูญเสียกระเด็นออกนอกที่รองรับ 1.47 % กำรเก็บด้วยแรงงำนคนมีควำมสำมำรถท ำงำนเฉลี่ย 
46.91 kg hr-1 สูญเสียกระเด็นออกนอกที่รองรับ 0.77 % เครื่องมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนมำกกว่ำคนเก็บ 1.81 เท่ำ และกำร
เก็บเกี่ยวผลกำแฟพันธุ์อะรำบิกำทดสอบที่ไร่เกษตรกร ต ำบลแจ้ซ้อน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ใช้วิธีกำรเลือกเก็บเนื่องจำก
แปลงที่ทดสอบผลกำแฟสุกแก่ไม่พร้อมกัน ผลกำรทดสอบพบว่ำเครื่องมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเฉลี่ย 30.54 kg hr-1 สูญเสีย
กระเด็นออกนอกที่รองรับ 1.33 % มีผลกำแฟสีเขียวปน 2.66 % และคนเก็บเกี่ยวมีควำมสำมำรถท ำงำนเฉลี่ย 15.00 kg hr-1 
สูญเสียกระเด็นออกนอกท่ีรองรับ 0.66 % มีกำแฟผลสีเขียวปน 1.68 % เครื่องมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนมำกกว่ำคนเก็บ 2.04 
เท่ำ 

ควำมเสียหำย ส่วนใบท่ีติดกิ่งผลสุกจะร่วงหล่นปนกับผลกำแฟที่เก็บเกี่ยวได้ ผลผลิตกำแฟในฤดูกำลถัดไป พบว่ำต้นกำแฟ
ที่เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องแตกใบและออกผลเป็นปกติ ซึ่งถ้ำเกษตรกรจะน ำเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกำแฟไปใช้งำน ควรใช้เก็บเกี่ยวใน
ช่วงเวลำที่เหมำะสม คือ ผลกำแฟสุกแก่ทั้งต้นหรือสุกแก่มำกกว่ำ 70 % ของต้น จะท ำให้เก็บเกี่ยวได้รวดเร็ว  ซึ่งจะช่วยลดปัญหำ
กำรขำดแคลนแรงงำน และลดต้นทุนกำรผลิตกำแฟได้ 

 
สรุป 

ต้นแบบเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกำแฟโดยวิธีรูดที่ออกแบบพัฒนำขึ้น ตัวเครื่องประกอบด้วยก้ำนหมุน 2 ก้ำน ยำว 100 
mm หมุนสวนทำงกัน ด้ำนข้ำงติดเส้นลวด 2 เส้น ส ำหรับรูดผลกำแฟออกจำกต้น ก้ำนรูดผลกำแฟท ำงำนที่ควำมเร็ว เชิงเส้น 4.18 
m s-1 ถ่ำยทอดก ำลังด้วยเฟือง ต้นก ำลังเป็นมอเตอร์กระแสตรง 12 V 6 W  ใช้แบตเตอรี่แห้ง 12 V ให้ก ำลังไฟฟ้ำ โดยรอบ
ตัวเครื่องติดริ้วพลำสติกเพื่อป้องกันผลกำแฟกระเด็นออกที่รองรับ  ผลกำรทดสอบกำรใช้งำนต้นแบบเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกำแฟ 
ใช้ตำข่ำยไนล่อนขนำด 1.20 x 1.50 x 0.50 m รองรับผลกำแฟขณะเก็บเกี่ยว ในกำรเก็บเกี่ยวกำแฟพันธุ์โรบัสตำ เครื่องมี
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนมำกกว่ำคนเก็บ 1.81 เท่ำ และในกำรเก็บเกี่ยวกำแฟพันธุ์อะรำบิกำเครื่องมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำน
มำกกว่ำคนเก็บ 2.04 เท่ำ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังกำรเก็บเกี่ยว สถำบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม จังหวัดปทุมธำนี และศูนย์วิจัย
เกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ ในกำรสร้ำงและทดสอบเก็บข้อมูลเครื่องต้นแบบ ขอขอบคุณศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จังหวัดชุมพร 
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ และเกษตรกร ต ำบลแจ้ซ้อน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ที่ให้ควำมอนุเครำะห์สถำนที่ทดลอง 
และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรทดสอบเครื่องให้งำนวิจัยนีส้ ำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

เอกสารอ้างอิง 
กองส่งเสริมสินค้ำเกษตร กรมกำรค้ำภำยใน. 2562. ผลผลิตและควำมต้องกำรกำรใช้กำแฟ. แหล่งที่มำ: 

https://agri.dit.go.th. (สืบค้นเมื่อ 14 มกรำคม 2563) 
สถำบันวิจัยพืชสวน กรมวิชำกำรเกษตร. 2553. กำรจัดกำรควำมรู้เทคโนโลยีกำรผลิตกำแฟแบบครบวงจร. กรุงเทพมหำนคร:  

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดรักษ์พิมพ์. 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร. 2563ก. ข้อมูลกำรผลิตสินค้ำเกษตร กำแฟ. แหล่งที่มำ: 

http://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/prcaidata/files/coffee62.pdf. (สืบค้นเมื่อ 15 มกรำคม 

 ผลกำรศึกษำผลกระทบของกำรใช้เครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกำแฟโดยวิธีรูดหลังกำรเก็บเกี่ยวด้วยเครื่อง พบว่ำกิ่งผล
ไม่ได้รับ 

https://agri.dit.go.th/
http://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/prcaidata/files/coffee62.pdf


กำรประชุมวิชำกำรสมำคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชำติ ครั้งที่ 21 
30 – 31 กรกฎำคม 2563 จัดประชุมโดย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จ.นครรำชสีมำ 

164 
 

2563) 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร. 2563ข. สถิติกำรส่งออกกำแฟ. แหล่งที่มำ: 

http://impexp.oae.go.th/service/export.php. (สืบค้นเมื่อ 15 มกรำคม 2563) 
Seabridge, E. 2010. Picking Methods Machines. แหล่งที่มำ: 

https://www.youtube.com/watch?v=RjTNcA1ImD4&t=29s. (สืบค้นเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2559) 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://impexp.oae.go.th/service/export.php


 

การประชมุวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดบัชาติ 

 ครั้งที่ 21 วันที ่30 – 31 กรกฎาคม 2563 

จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวดันครราชสีมา 

 

165 

 

การทดสอบและประเมินผลเครื่องปลิดฝักข้าวโพด แบบปลิด 2 แถว 
Testing and evaluation of two rows type maize snapper 

มงคล ตุ่นเฮ้า1*, ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์2, อนุชา เชาว์โชติ2, รังสิทธิ์ ศิริมาลา1, ทิวากร กาลจักร1 
Mongkol Tunhaw1*, Tinnasit Kaisinburasak2, Anucha Chowcoot2, Rungsit Sirimala1, Tiwagorn Kanjark1    

1ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร, จังหวัดขอนแก่น, 40000  
1Khon Kaen Agricultural Research centre, Khon Kaen, 40000     
1สถาบันวิจยัเกษตรวิศวกรรม  กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพ, 10900 

2Agricultural Research centre, Bangkok, 10900    
*Corresponding author: Tel: +66-43255038, Fax: +66-43255038, E-mail: mono-jobs@hotmail.com               

บทคัดย่อ 

              งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพื้นที่  ที่ประสบปัญหา
การเก็บเกี่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นแปลงที่รถเกี่ยวนวดไม่สามารถให้บริการได้  โดยการสร้างเครื่องต้นแบบท่ีมีต้นทุนต่่า เครื่องต้นแบบมี
ลักษณะการท่างานคือปลิดฝักจากต้น โดยล่าเลียงฝักตามรางล่าเลียงลงถังเก็บโดยไม่ปอกเปลือก สามารถเก็บเกี่ยวได้ 2 แถวปลูก
และมีระยะห่างระหว่างแถวในช่วง 0.70-0.75 m ท่าการทดสอบเครื่องต้นแบบในพื้นที่แปลงปลูกข้าวโพดหลังนากับข้าวโพดพันธุ์ 
ซีพี 201 เครื่องต้นแบบใช้เครื่องยนต์ต้นก่าลังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว 12 kw  ผลการทดสอบพบว่า ที่ความเร็วการเคลื่อนที่  
0.33 ms-1  ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่ใช้ท่างานคือ 2,400 rpm  เครื่องต้นแบบมีอัตราการท่างาน 0.89 m2s-1 ประสิทธิภาพการ
ปลิด 73%  อัตราการใช้น้่ามันเชื้อเพลิงในการท่างานคือ 5.5 x 10-7 m3s-1 

ค าส าคัญ: เครื่องปลิดฝักข้าวโพด , การเก็บเกี่ยว , ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

Abstract 
The objective of this research was to solve the shortage of human labors for harvesting corn in the 

small areas which couldn’t be use the combine harvester. The operation of a prototype was removed the pods 
on a storage tank which transported the conveyor system and using the 12 kw diesel engine was the power 
transmission. The prototype could be harvest corn on 2 rows for planting which had an interval about 0.70-
0.75 m. It was tested with the CP 201 corn cultivar in a small area after the planting rice ends. The experimental 
results showed that a forward speed of 0.33 ms-1 and a revolution of engine of 2,400 rpm which had 0.89m2s-1 
for the performance, 5.5 x 10-7 m3s-1 for the fuel consumption and the average removing percentage of corn 
was 73%. 

Keywords: Maize snapper, Harvester, Maize  
 

บทน า 
 พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูการผลิต 2561/62 ของประเทศไทยพบว่ามีเนื้อที่เพาะปลูก 6.9 ล้านไร่และมีผลผลิต
โดยรวมเฉลี่ยประมาณ  5.0 ล้านตัน พื้นที่เป็นลแปลงพืชไร่ขนาดใหญ่เกษตรกรใช้เครื่องจักรกลเกษตรครบทุกขั้นตอนเช่น เตรียม
ดิน ปลูก ใส่ปุ๋ย ก่าจัดวัชพืช และนวดกะเทาะ ส่jวนการเก็บเกี่ยวบางพื้นที่ยังคงมีการใช้คนในการปลิดฝัก เก็บข้าวโพดทีละฝักซึ่ง
ต้องใช้แรงงานจ่านวนมาก ท่าให้ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวสูงกว่า 0.63 THB.m-2  หรือสูงกว่า 1 ใน 3 ของต้นทุนการผลิต
ทั้งหมด (จารุวัฒน์, 2550) การขาดแรงงานท่าให้เก็บเกี่ยวข้าวโพดไม่ทันฤดูกาล ผลผลิตบางส่วนเสียหายจากพายุฝนเนื่องจากต้น
ล้มหรือจมน้่า อีกทั้งการเตรียมดินปลูกพืชไม่ทันก่อนที่ฝนจะหมดฤดู การน่าเครื่องเก็บเกี่ยวมาใช้งานเริ่มมาประมาณ 10 กว่าปีแล้ว  
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มีการใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศมารับจ้าง จนปัจจุบันอัตราจ้างเก็บเกี่ยว 0.38 – 0.43 THB.m-2  ต่่ากว่า
การใช้คนเก็บประมาณ  30% หากจ้างเก็บเฉพาะฝักค่าเก็บประมาณ 0.25 THB.m-2  (คะนึงศักดิ์ และคณะ, 2549)  ส่าหรับพ้ืนท่ีที่
มีการใช้เครื่องจักรกลส่าหรับการเก็บเกี่ยวจะสามารถช่วยลดต้นทุนในค่าใช้จ่ายด้านแรงงานได้อย่างชัดเจน หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนจึงมีการวิจัยพัฒนาเครื่องจักรส่าหรับการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลีย้งสัตว์หลายๆแบบมีท้ังน่าเข้ามาจ่าหน่ายและวิจัยแลว้ผลติ
ทดลองใช้ ท้ังผู้ประกอบการขนาดใหญ่และรายย่อย เพื่อแก้ปัญหาการขาดแรงงานเก็บเกี่ยว 
 อย่างไรก็ตามเครื่องเกี่ยวข้าวโพด ทั้งที่น่าเข้าจากต่างประเทศและที่พัฒนามาจากเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย เป็น
เครื่องแบบเก็บเกี่ยวและนวด (Combine Harvester) ซึ่งมรีะบบเก็บเกี่ยวและนวดข้าวโพดออกมา เป็นเมล็ดเสร็จสิ้นภายในตัวเอง 
เป็นประเภทที่มีประสิทธิภาพดีกว่าหลายๆแบบ แต่ทั้งนี้เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะมีซัง เปลือก และต้น ทิ้งไว้ในแปลงปลูก อีกทั้งขนาด
ของเครื่องที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเหมาะส่าหรับแปลงในพ้ืนราบหรือเนินเขาที่มีมุมลาดชันไม่มากนัก ซึ่งพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดในประเทศไทย 
มีทั้งแปลงขนาดใหญ่ และแปลงขนาดเล็ก อีกทั้งเกษตรกรบางพื้นที่ต้องการน่าซังและเปลือกข้าวโพดมาใช้ประโยชน์ในด้านเป็น
พลังงานเช้ือเพลิง เพราะให้ค่าความร้อนสูงมาก และเปลือกข้าวโพดยังใช้ท่าอาหารสัตว์ได้ด้วย (จักรและคณะ, 2539) จึงต้องการ
เก็บเกี่ยวข้าวโพดทั้งฝัก  และขนย้ายมานวดนอกแปลงในพื้นที่ที่สามารถเก็บซังและเปลือกข้าวโพดมาใช้ท่าประโยชน์ดังกล่าวด้วย 
ถึงแม้ว่าจะมีการวิจัยพัฒนาเครื่องปลิดฝักข้าวโพดแบบพ่วงข้างรถแทรกเตอร์มาบ้างแล้ว จากการศึกษาข้อมูลพบว่าทั้งหมดเป็น
เครื่องแบบปลิดฝักได้เที่ยวละแถวเดียวเท่านั้น (กิจจา, 2540)  ซึ่งในสภาพปัจจุบันนี้จะไม่คุ้มค่าต่อการใช้น้่ามันเช้ือเพลิง เพราะมี
ราคาสูงขึ้นกว่าในอดีตมากและยังจะสูงขึ้นไปอีกจนยากที่จะคาดการณ์ได้ นอกจากนี้ยังมีข้อจ่ากัดในการใช้งานมากมายหลาย
ประการ จึงไม่เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ไม่สามารถส่งเสริมเผยแพร่ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางได้ ซึ่งภาคเอกชนก็ได้มี
ความพยายามในการแก้ไขปัญหานี้  

ดังนั้นหากมีการน่ามาศึกษาพัฒนาให้ได้ต้นแบบเครื่องปลิดฝักข้าวโพดแบบหลายแถวที่มีประสิทธิภาพ และสามารถน่าไป
ผลิตเชิงพาณิชย์ได้จะช่วยแก้ปัญหาการใช้และการผลิตอีกครั้งหนึ่ง จะสามารถน่าออกเผยแพร่แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวข้าวโพดของประเทศไทย ให้สามารถผลิตข้าวโพดได้อย่างเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศได้อีก
ทางหนึ่ง โดยเกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนของการเก็บเกี่ยวลงได้ ส่งผลต่อเนื่องกลับสู่เกษตรกรในลักษณะของการ
ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากเดิม ท้ังเพื่อใช้ในประเทศและส่งออกไปจ่าหน่ายยังต่างประเทศในเขตภูมิภาคนี้ได้ 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 อุปกรณ์ที่ใช้ที่ใช้ส่าหรับทดสอบส่าหรับงานวิจัยนี้คือ เครื่องปลิดฝักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบขับเคลื่ อนด้วยตัวเอง  
(Figure 1) ปลิดได้จ่านวนสองแถวต่อเที่ยว ซึ่งได้ด่าเนินการออกแบบสร้างขึ้นโดยเน้นให้มีต้นทุนการผลิตที่ไม่มากและเหมาะ
ส่าหรับการใช้งานแปลงเล็ก ซึ่งมีลักษณะส่วนประกอบที่ส่าคัญอยู่  3 ส่วนคือระบบปลิดฝัก ระบบล่าเลียงฝักพร้อมเก็บและระบบ
ขับเคลื่อน  
 ระบบปลิดฝัก จะมีลักษณะเป็นหัวจรวดทรงแหลมสามารถปลิดฝักได้จ่านวน 2 แถวปลิดโดยระยะห่างระหว่างร่องปลิด
ของหัวปลิดคือ 0.75  m แต่เนื่องจากมีฝาครอบชุดปลิดจึงสามารถแหวกเข้าร่องข้าวโพดที่ไม่ต่่ากว่า  0.70 m โดยลักษณะการ
ท่างานคือ หนึ่งชุดจะมีลูกกลิ้ง 2 ตัว หมุนในทิศทางเข้าหากัน ส่าหรับรูดต้นข้าวโพดให้กระชากลงพื้นดิน ท่าให้ฝักหลุดจากล่าต้น 
ส่วนด้านบนจะมีชุดโซ่ล่าเลยีงส่าหรบัล่าเลียงฝักท่ีหลุดจากต้นแลว้ส่งต่อไปยังระบบลา่เลยีงฝักตอ่ไป ซึ่งการเคลื่อนที่ของชุดโซ่นั้นจะ
เหมือนกันกับชุดลูกกลิ้งด้านล่างคือมีทิศทางการหมุนเข้าหากัน 
 ระบบล่าเลียงฝักและเก็บ เมื่อฝักข้าวโพดถูกปลิดแล้วจะตกลงรางซึ่งมีเกลียวล่าเลียงฝัก มีระยะพิตเกลียว 0.50 m 
จ่านวนเกลียว 2.5 เกลียวเป็นอุปกรณ์รวมฝักส่งเข้าช่องลงรางล่าเลียงฝักเข้าสู่ถังเก็บ ส่าหรับรางล่าเลียงฝักจะล่าเลียงฝักเข้าถังเก็บ
โดยใช้สายพานล่าเลียงคู่ และกล่องล่าเลียงซึ่งมีขนาดกว้าง 0.40 m ยาว 0.25 m ซึ่งสายพานล่าเลียงคู่จะยึดกับเหล็กแผ่นพับฉาก 
ส่าหรับส่งฝักข้าวโพดเข้าสู่ถังเก็บ โดยถังเก็บมีปริมาตร ประมาณ 2 m3  ซึ่งสามารถเปิดและปิดด้านข้างเพื่อเทข้าวโพดได้เมื่อ
ข้าวโพด เก็บได้จนเต็มถัง 
 ระบบขับเคลื่อน เครื่องปลิดฝักใช้ชุดเกียร์ของรถไถนาเดินตามซึ่งมี 2 เกียร์เดินหน้าและ 1 เกียร์ส่าหรับถอยหลัง และใช้
เครื่องยนต์ดีเซลจ่านวนสูบเดียว ขนาด 12 kw เป็นต้นก่าลัง โดยชุดเกียร์ดังกล่าวมีชุด ดรัมเบรกส่าหรับหยุดการเคลื่อนที่ของเฟือง 
ซึ่งมีผลท่าให้เครื่องหยุดการเคลื่อนที่ได้ ส่วนระบบการเลี้ยวจะเลี้ยวด้วยชุดล้อหน้าโดยติดตั้งแร็คพวงมาลัยแบบเฟืองสะพาน 
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ส่าหรับวิธีการเก็บข้อมูลการทดสอบ จะเก็บข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพการปลิดฝัก  ความเร็วการเคลื่อนที่ของ
ตัวเครื่องในสภาวะการท่างานในแปลง  ประสิทธิภาพการท่างานเชิงพื้นที่และอัตราการใช้น้่ามันเช้ือเพลิงที่ระดับความเร็วรอบ
เครื่องยนต์ ในสภาวะท่างานระดับต่างๆกัน โดยแบ่งการทดสอบเป็น 2 ครั้งคือ การทดสอบครั้งที่ 1 ทดสอบประสิทธิภาพการปลิด
ฝักข้าวโพดของเครื่องต้นแบบ ด้วยการปลิดฝักข้าวโพดตามระยะความยาวแถว 10 m จ่านวน 2 แถว เพื่อหาประสิทธิภาพการปลดิ 
ที่ความเร็วการเคลื่อนที่ที่เหมาะสม  การทดสอบครั้งที่ 2 ทดสอบหาประสิทธิภาพการท่างานเชิงพื้นที่ และอัตราการใช้น้่ามัน
เชื้อเพลิง โดยมีค่าช้ีผลการทดสอบ ดังนี ้
       

1) การค่านวณหาความสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง     
              สูตรการค่านวณความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง    

              ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง =        ปริมาตรน้่ามันเชื้อเพลงิที่ใช้เป็นลูกบาศก์เดซิเมตร      (1) 
                                                เวลาทีใ่ช้เก็บเกี่ยวทั้งหมด 

 

2) ความสามารถในการท่างานจริง =                พื้นที่เก็บเกี่ยวท้ังหมด                                  (2) 
             เวลาที่ใช้ 
 

3) ประสิทธิภาพการปลิด       =   จ่านวนต้นข้าวโพดท่ีปลดิฝักได้     X 100%                                     (3) 
                                                                 จ่านวนต้นข้าวโพดท้ังหมด 
    

ผลและวิจารณ์ 
การทดสอบครั้งท่ี 1  

ได้น่าเครื่องปลิดฝักข้าวโพดเลีย้งสตัว์ต้นแบบ ไปทดสอบในพื้นที่ อ่าเภอปากชม จังหวัดเลย ซึ่งทดสอบ กับข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์หลังนา พันธุ์ ซีพี 888 จ่านวนพ้ืนท่ี 8,000 m2  ซึ่งการเก็บข้อมูลการทดสอบที่ ความเร็วการเคลื่อนที่ของเครื่องปลิดฝัก อยู่ 3 
ระดับ ได้ผลแสดงตาม Table 1 

 

 

Figure 1. Two rows type maize snapper. 
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Table.1 Percent loss of two rows type  maize snapper. 

 

การท่างานของเครื่องปลิดฝัก (Figure 2) แบบปลิดสองแถวที่ระดับความเร็วรอบเครื่องยนต์ประมาณ 1,500 rpm ซึ่ง
เครื่องสามารถขับเคลื่อนไปด้วยความเร็วประมาณ 0.22 ms-1 ซึ่งถือว่าเป็นการเคลื่อนที่ช้าผลสังเกตพบว่า ระบบปลิดฝักเมื่อเจอล่า
ต้นใหญ่หรือฝักใหญ่จะติดขัดและท่าให้เครื่องยนต์ดับ คนขับจะต้องพยายามรักษาระดับรอบเครื่องยนต์เพื่อมิให้เครื่องหยุดการ
ท่างานซึ่งถือว่าเป็นความเร็วรอบต่่าไม่เหมาะสมกับการใช้งาน 
 

 

 

 

  

 

 

 

ช่วงความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่ 1,800 rpm พบว่าแรงฉุดของการปลิดดีขึ้นคือไม่มีฝักข้าวโพดหลงเหลือติดตามต้นทั้งนี้
อาจเนื่องจากรอบเครื่องยนต์สูงขึ้นและสม่่าเสมอ การสูญเสียส่วนใหญ่เกิดจากฝักข้าวโพดที่อยู่ต่่ากว่า 0.70 m ซึ่งถือเป็นข้อจ่ากัด
ของตัวเครื่อง เนื่องจากระดับความสูงของหัวปลิดที่ปลิดได้ ข้าวโพดฝักแรกต้องสูงกว่า 0.70 m (Figure 3)   
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75% 25% 85% 15% 65% 35% 70% 30% 
Speed of engine power 
1,500  

80% 20% 95% 5% 85% 15% 85% 15% 
Speed of engine power 
1,800  

65% 35% 85% 15% 80% 20% 90% 10% 
Speed of engine power 
2,400  

Figure 2. Test efficacy of Maize Snapper two rows. 

Figure 3. Level head Maize snapper for work. 

0.70 m 
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 ช่วงความเร็วสูงสุดของรอบเครื่องที่ใช้ทดสอบคือ 2,400 rpm พบว่าการปลิดฝักของเครื่องท่างานได้ดี การเคลื่อนที่ของ
เครื่องปลิดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่มีฝักตกค้างในต้นข้าวโพด ฝักที่ยังเหลือยังเป็นฝักที่อยู่ต่่ากว่า 0.70 m. ฝักข้าวโพดบางส่วน 
กระเด็นตกเลยถังเก็บเนื่องจากความเร็วรอบที่สูงเป็นผลให้ ความเร็วรอบระบบล่าเลียงฝักสูงตามไปด้วย ท่าให้สายพานล่าเลียง
เคลื่อนที่เร็วส่งฝักบางส่วน ให้กระเด็นเลยถังเก็บฝัก อีกทั้งในความเร็วรอบระดับนี้ ส่งผลให้มีอัตราการใช้น้่ามันเชื้อเพลิงที่สูงข้ึน แต่
ประสิทธิภาพการปลิดของหัวปลิดฝักท่างานได้ดีคือ มีค่าเฉลี่ยของการปลิดเฉลี่ยถึง 73% 

การทดสอบครั้งที่ 2  
ทดสอบความสามารถการท่างานเชิงพื้นที่ และอัตราการใช้เช้ือเพลิงของต้นแบบ จ่านวน 3 แปลง โดยใช้ความเร็วรอบ

เครื่องยนต์ท่างานท่ี 2,400 rpm ซึ่งเป็นความเร็วรอบที่ชุดหัวปลิดมีประสิทธิภาพการปลิดดีสุด แปลงทดสอบมีขนาด 400 m2 และ
มีพื้นท่ีโล่งบริเวณหัวงาน ส่าหรับการกลับเลี้ยว จากการทดสอบพบว่า มีผลการทดลองตาม Table 2 

Table 2. Test of capable of running.  
Testing  1  2  3 mean 

Fuel consumption (m3) 2.4 x10-4 2.5 x10-4 2.7 x10-4 2.5 x10-4 

 Working period (s) 420 480 660 520 

 Total output (kg) 160 173 186 173 

    Loss (kg) 16 20 22 19.33 

 
สรุป 

เครื่องปลิดฝักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้ออกแบบสร้างขึ้นจากงานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นเครื่องเก็บเกี่ยวขนาดเล็ก
ต้นทุนการผลิตต่่า ที่สามารถปลิดฝักข้าวโพดได้ครั้งละสองแถว เพื่อใช้ทดแทนแรงงานการเก็บฝักข้าวโพดท่ีนับวันจะขาดแคลน อีก
ทั้งค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น ภายหลังจากการทดสอบการท่างานของเครื่องพบว่ามีประสิทธิภาพการปลิดฝัก 73% โดยเครื่องต้นแบบ
ดังกล่าวนี้ท่างานได้ดีที่ความเร็วการเคลื่อนที่ประมาณ 0.33 ms-1 โดยความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่ 2,400 rpm แต่ ยังคงต้องมีการ
ปรับปรุงในระบบการท่างานบางส่วนให้มีความสมบูรณ์ เช่น ระบบปลิดฝักที่ยังมีข้อจ่ากัดคือ ความสูงของฝักแรกของต้นข้าวโพด
ต้องไม่ต่่ากว่า 0.70 m เนื่องจาก หัวปลิดฝักไม่สามารถปรับระดับได้ ระบบล่าเลียงฝักที่ยังมีความเร็วรอบไม่เหมาะสมกับการ
ท่างาน ส่งผลให้ฝักกระเด็นเลยถังเก็บเป็นบางช่วง เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ปลิดฝักถั่วลิสงแบบใช้โซ่หนีบล าเลียงติดตั้งกับรถไถเดินตาม 
โดยทดสอบปรียบเทียบประสทิธิภาพกับการปลิดดว้ยแรงงานคนท่ีช านาญ แต่ให้มีความสามารถการท างานเชิงวัสดุที่มากกว่าการใช้
แรงงานคน ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1.โซ่หนีบเพื่อล าเลียงต้นถั่ว 2.เกลียวปลิดฝักถั่ว 3.ชุดตะแกรงท าความสะอาด 4.
ต้นก าลังจากรถไถเดินตาม รอบท างานท่ี 730 รอบ/นาที ทดรอบและส่งก าลังด้วยสายพาน  โดยเกลียวปลิดฝักถ่ัวติดตั้งอยู่ด้านล่าง
ของโซ่หนีบถั่ว ท าหน้าที่หมุนเข้าหากันในระหว่างที่ต้นถั่วถูกหนีบให้เคลื่อนที่ผ่าน ซี่เหล็กจะปลิดฝักถ่ัวออกจากต้น ฝักถั่วจะตกลง
ตะแกรงร่อนถูกคัดแยกดินออกและไหลไปสู่ช่องทางออก  

ด าเนินการทดสอบโดยก าหนดตัวแปรควบคุมคือพันธุ์ถั่วลิสง อายุเก็บเกี่ยวและความเร็วเชิงเส้นของโซ่หนีบ  ก าหนดตัว
แปรอิสระ(ตัวแปรทดลอง)คือ ทดพูลเลย์เกลียวปลิดให้ความเร็วเชิงเส้น มีสามระดับคือ 3, 3.75, 4.5 m s-1 พบว่าที่ความเร็ว 3.75 
m s-1   ผลการทดสอบปลิดถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 ความเร็วเชิงเส้นของโซ่หนีบที่ 10 m s-1ป้อนต้นถั่ว อายุเก็บเกี่ยว 122 วัน 
ความช้ืนต้นถั่ว 43% ความช้ืนฝักถ่ัว 22% พบว่าที่ความเร็วเชิงเส้นของชุดปลิด 4.5 m s-1อุปกรณ์มีความสามารถในการปลิดฝักท่ี 
143 kg hr-1  สูงกว่าการใช้แรงงานคน 11% มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันท่ี 0.12 ลิตร/ช่ัวโมง   ผลการวิเคราะห์คุณภาพหลังการปลดิ 
ได้ฝักสมบูรณ์ 67.6%  ฝักแตก 1.7%  ติดขั้ว 9.4% และเมล็ดลีบเน่า 21.3% ท าให้มีประสิทธิภาพการปลิดอยู่ที่ 98.3% ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงที่สุดในทุกระดับของตัวแปรทดลอง  

ค าส าคญั: ฝักถ่ัวลสิง; เกลยีวปลิด; โซ่ล าเลียง 
Abstract 

            The objective of this research is to study and develop the chain linker pods which are attached to the 
walking tractor. By testing the efficiency compared with the take-off by skilled workers But to have the ability 
to work in material rather than using human labor The set consists of 4 parts which are 1. Clamp chain for 
conveying nuts 2. Screw the screw 3. Cleaning sieve set 4. Power from the walking tractor at 730 rpm, reduction 
and transmission by belt. The screw nut is installed on the bottom of the nut clamping chain. It rotates together 
while the beans are clamped down. The iron spokes will lift the beanstalk out of the tree. The beanstalk will 
fall, the screen sieve is separated and the soil flows into the exit.  
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The experiment was carried out by determining the control variable, namely peanut varieties. 
Harvesting age and linear speed of the clamping chain Define independent variables (experimental variables) 
are Helical pulley test for linear velocity There are three levels, which are 3, 3.75, 4.5 m s-1. It was found that 
at the speed of 3.75 m s-1, the results of the Peanut kernels of 6 varieties, the linear velocity of the clamping 
chains at 10 m s-1, enter the plants 122 days of harvest, 43% moisture content of pea pods, 22% pod moisture 
content, found that at the linear velocity of the 4.5 m s-1 pods, the pods capable of 143 kg hr-1 were 11% 
higher than manual labor. The oil consumption rate at 0.12 liters / hour. Quality analysis results after the 
emergence. The pods were 67.6% complete, 1.7% pods and 9.4% pods were rotten, resulting in 98.3% 
efficiency, which was the highest in all levels of experimental variables. 

Keywords: Peanut pod; separate spiral; Chain conveyor 
 

บทน า 
ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่ปลูกได้ตลอดปี มีการปลูกกระจายแพร่หลายทั่วทุกภาคของไทย ผลผลิตน ามาประกอบเป็น

อาหารและใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลายรูปแบบ จากสถิติในปี 2558 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกถ่ัว
ลิสง ประมาณ 148,000  rai ผลผลิตรวมประมาณ 38,619   ton ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 260.94  Kg/rai แหล่งปลูกที่ส าคัญ คือ 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ส าหรับภาคใต้มีปลูกบ้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี และพัทลุง เป็นต้น 
พันธุ์ส่งเสริมได้แก่ ไทนาน 9 ขอนแก่น 5 ขอนแก่น 6 กาฬสินธุ์ 1 สข 38 กาฬสินธุ์ 2 ฯลฯ ( ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

ปัญหาการผลติ และการตลาดของถั่วลิสง สามารถสรุปประเด็นปัญหาที่ส าคัญ ได้ดังนี้  
1. ผลผลิตต่อไร่ต่ า เนื่องขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ฝนทิ้งช่วง โรคและแมลงศัตรูถั่ว

ลิสง และใช้เทคโนโลยีการผลิตไม่ถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นที่  
2. ต้นทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะค่าแรงงานที่ใช้ในการปลูกดูแลรักษา และเก็บเกี่ยว (ค่าจ้างแรงงานการขุด ปลิด และคัด

แยกท าความสะอาด) คิดเป็น 60 % ของต้นทุนทั้งหมด โดยค่าจ้างแรงงานปลิดฝักจะคิดค่าจ้างเป็นถัง(12Kg) ถังละ 50 บาท 
แรงงานสามารถท างานได้ 9-10 ถัง/วัน สรุปคือเจ้าของไร่ต้องจ่ายค่าจ้างวันละ 500 บาท/คน-วัน  ที่ความสามารถในการท างาน 
120 กก./คน-วัน ในปัจจุบันแรงงานภาคเกษตรกรรมลดลง ท าให้ค่าจ้างมีแนวโน้มสูงขึ้น การทดแทนแรงงานด้วยเครื่องจักรจึงเป็น
ทางแก้ปัญหา  

ในอดีตถึงปัจจุบันมีผู้วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ส าหรับ ขุดและปลิดฝักถ่ัวลิสงดังนี้ วินิต ชินสุวรรณ(2545) ท าการศึกษาและ
การพัฒนาเครื่องขุด ปลิด และกะเทาะถั่วลิสงเมล็ดโตส าหรับการผลติรายย่อย โดยได้พัฒนาเครื่องขุดถั่วลิสงเมล็ดโตส าหรับต่อพ่วง
เข้ากับรถไถเดินตามและรถแทรคเตอร์ขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาเครื่องปลิดฝักถ่ัวลิสงเมล็ดโตแบบจับยึดล าต้นและหรือแบบป้อนเข้าไป
ทั้งต้น โดยใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กท่ีเกษตรกรมีอยู่แล้วเป็นต้นก าลัง 

กลวัชร 2556 ได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเครื่องต้นแบบที่มีกลไกการท างานที่ไม่ซับซ้อนใช้งานง่ายมีขนาดเล็กสะดวก
ต่อการเคลื่อนย้าย ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1/4 แรงม้าเป็นต้นก าลังส่งก าลังด้วยสายพานชุดเกียร์ทด ด าเนินการทดสอบติดฝักถั่ว
ลิสง 3 พันธุ์ คือพันธุ์ขอนแก่น 5 ไทนาน 9 และท าการทดสอบปลิดที่ความเร็วรอบหัวปลดิ 120 รอบต่อนาทีพบว่ามีความสามารถ
ในการปลิดฝักพันธุ์พื้นเมืองและขอนแก่น 5 ได้ 30 กิโลกรัมต่อช่ัวโมงและไทนาน 9 ที่ 25 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง  มีเปอร์เซ็นต์ขั้วติด
ประมาณ 5% และ 16 % ตามล าดับและพบว่าการทดสอบติดฝักถั่วลิสงทั้ง สามพันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์ฝักแตกไม่เกิน 1.5 % ทั้งนี้
เนื่องจากถั่วลิสงพันธุ์พ้ืนเมืองและถั่วพันธุ์ขอนแก่น 5 เป็นถั่วที่มีขนาดใหญ่และขั้วเปราะบางกว่าจึงท าให้ความสามารถในการผลิต
สูงและเปอร์เซ็นต์ขั้วติดต่ า ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 มีลักษณะฝักเล็กและขั้วเหนียวท าให้มีความสามารถในการปลิดต่ ากว่าและมี
เปอร์เซ็นต์ ติดขั้วสูงกว่า  มีต้นทุนการผลิตกิโลกรัมละ 1.8 บาทจุดคุ้มทุน 120 ช่ัวโมงต่อปี 
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Figure 1. The groundnut pod separated by electrical motor. 

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตรได้พัฒนารถขุดเก็บและปลดิฝกัถ่ัวลิสง พัฒนาเพื่อให้เครื่องจักรเหมาะกบั
แปลงเกษตรกรในประเทศไทย โดยในช่วงเริ่มต้นเครื่องจักรที่พัฒนาขึ้นมาประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Shown draft of the Peanut combined harvester by Side view(left) and top view(right). 

ชุดขับเคลื่อน ท าหน้าที่ขับเคลื่อนรถให้ได้ความเร็วท่ีเหมาะสม สามารถบังคับเลี้ยวได้ โดยประกอบด้วยเครื่องยนต์และชุด
วงจรไฮโดรลิค)  เพื่อส่งก าลังไปยังล้อตีนตะขาบ ชุดขุดเก็บล าเลียงและปลิดฝักสด จะมีใบมีดขุดเพื่อขุดต้นส่งไปที่โซ่ล าเลียงโดยการ
หนีบต้นถั่ว จากนั้นต้นถั่วจะถูกล าเลียงผ่านชุดล าเลียง ชุดปลิดฝักสดถั่วที่หลุดจากฝักจะถูกท าความสะอาดโดยตะแกรงคัดแยก  
ส่วนต้นถ่ัวจะถูกล าเลียงออกทางท้ายเครื่อง  

ในระหว่างการวิจัยและพัฒนาได้พบว่าส่วนของการล าเลียงและปลิดฝักจะสามารถเป็นประโยชน์กับเกษตรกรรายย่อย จึง
น าส่วนนี้ออกมาสร้าง และทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมกับการท างาน และเพิ่มตะแกรง
ท าความสะอาดเบื้องต้น และทดรอบการส่งก าลังให้สามารถใช้รถไถเดินตามเป็นต้นก าลัง 
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Figure 3. The separator peanut pod separator with motorized chain conveyor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. The separator peanut pod separator with Tillers. 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ ์
อุปกรณ์ปลิดฝักถั่วลิสงแบบใช้โซ่หนีบล าเลียงติดตั้งกับรถไถเดินตาม โดยสร้างอุปกรณ์ที่คล้ายกับส่วนปลิดฝักของรถขุด

เก็บและปลิดถั่วลิสงแบบล้อตีนตะขาบของกรมวิชาการเกษตร ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ  
1.โซ่หนีบเพื่อล าเลียงต้นถั่ว ท าหน้าที่ดูดจับต้นถั่วให้เข้าไปสู่ เกลียวส าหรับการปลิด ฟันโซ่หนีบมีลักษณะคล้ายโซ่หนีบ

ของรถเกี่ยวนวดข้าวคอรวง(รถเกี่ยวข้าวมือสองญี่ปุ่น)ซึ่งมีลักษณะเป็นฟันแหลมท าให้สามารถยึดต้นถั่วเมื่อให้โซ่หนีบเข้าหากัน ท า
การทดรอบจากรถไถเดินตามให้ความเร็วเชิงเส้นของโซ่หนีบคือ 10 m s-1 ซึ่งเป็นความเร็วเดียวกันกับโซ่หนีบในรถเกี่ยวถั่วลิสงแบบ
ตีนตะขาบท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาก่อนหน้าแล้ว  

2.เกลียวปลิดฝักถั่ว มีลักษณะเป็นเกลียวท าด้วยเหล็กเส้น 5 ซี่ หมุนรอบเพลา 3 นิ้ว ในลักษณะแบบ Spiral แต่ละซี่จะ
บิดไปอีกด้านในมุม 72 องศา อุปกรณ์นี้พัฒนาจากรถขุดเก็บและปลิดถั่วลิสงแบบล้อตีนตะขาบจากประเทศไต้หวัน เดิมมีขนาด
เพลา 4 นิ้วและมีซี่ เหล็ก 6 ซี่ล้อมรอบ มีน้ าหนักมากและสิ้นเปลืองพลังงาน ชุดปลิดจะประกอบด้วยเกลียวปลิด 2 อันหันคนละ
ด้าน แต่หมุนเข้าหากัน ท าให้เกิดการดูดฝักถ่ัวเข้าไปปลิด โดยไม่ถูกตีออก  
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Figure 5. Shown the spiral spoke for separate peanut pod.  

3.ชุดตะแกรงท าความสะอาด ท าหน้าที่รับฝักถั่วที่ปลิดฝักแล้วแต่ยังมีดินติดอยู่มาร่อนท าความสะอาดเบื้องต้น ซึ่งตรงนี้
จะยังมีเศษใบถั่วติดมาบ้าง แต่ดินจะถูกร่อนออกไปหมด   

4.ต้นก าลังจากรถไถเดินตาม รอบท างานที่ 730 rpm ทดรอบและส่งก าลังด้วยสายพาน โดยปกติรอบเดินเบาของรถไถ
เดินตาม(เมื่อไม่มีการป้อนวัสดุ) จะอยู่ท่ีประมาณ 600 rpm แต่เมื่อทดสอบการท างานแล้ว รอบใช้งานจริงจะอยู่ที่ 730 rpm 

5.การปลิดฝักถ่ัวด้วยมือของเกษตรกรที่ช านาญ จะถูกน าผลมาเปรียบเทียบกับการปลิดด้วยเครื่องท่ีพัฒนาขึ้นมา 
6.นาฬิกาจับเวลา 
7.ตาชั่งดิจิตอลแบบละเอียด(1kg)ส าหรับช่ังฝักแตก ฝักติดก้าน เมล็ดลีบ 
8.ตาชั่งแบบเข็ม(500 Kg)ส าหรับช่ังผลผลิตรวม 

 
วิธีการ 

1. ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์อุปกรณ์ปลิดฝักถ่ัวลิสงแบบใช้โซ่หนีบล าเลียงติดตั้งกับรถไถเดินตาม 
2. ข้ันตอนการด าเนินงาน  
 2.1 ทดสอบเก็บข้อมูลความสามารถและประสิทธิภาพการปลิดฝักถ่ัวด้วยเกษตรกรที่ช านาญงาน  
  ความสามารถในการท างาน(เชิงวัสดุ) =น้ าหนักของฝักถ่ัวลิสงที่ถูกปลิด(Kg)/เวลา(hr) 

    ประสิทธิภาพการปลิดฝัก (%)หาได้ดังนี ้
     Es  =    (Wo / Wt+Wo) x 100 

Es   =  ประสิทธิภาพการปลิดฝัก (%) 
Wo = น้ าหนักของฝักถ่ัวลิสงที่ถูกปลิดจากต้นต่อหน่ึงหน่วยเวลา(Kg) 
Wt = น้ าหนักของฝักถ่ัวลิสงที่ไม่ถกูปลิดต่อหนึ่งหน่วยเวลา(Kg) 

 
2.2 ทดสอบอุปกรณ์ปลิดฝักถ่ัวลิสงแบบใช้โซ่หนีบล าเลียงติดตั้งกับรถไถเดินตาม  

- ทดสอบความสามารถในการท างานชุดล าเลียง(Kg/hr) ประสิทธิภาพการปลิด(%) 
- ทดสอบความสามารถในการท างานชุดปลิดฝักถ่ัว(Kg/hr) ประสิทธิภาพการปลิด(%)  
- คัดคุณภาพเมล็ดถั่วหลังการปลิด (Kg) 
- วัดอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามัน(Litre/hr) 
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3. ค่าช้ีผล 
- ความสามารถและประสิทธิภาพการปลิดฝักถ่ัวด้วยเกษตรกรที่ช านาญงาน 
- ความสามารถในการท างานชุดล าเลียงท่ีพัฒนาขึ้นมา(Kg/hr) ประสิทธิภาพการท างาน(%)    
- ความสามารถในการท างานชุดปลิดฝักถ่ัวท่ีพัฒนาขึ้นมา(Kg/hr) ประสิทธิภาพการท างาน(%)  
- คัดคุณภาพเมล็ดถั่วหลังการปลิด (Kg) 
- อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามัน(Litre/hr) 

 
ผลและวิจารณ์ 

ผลการด าเนินการทดสอบโดยก าหนดตัวแปรควบคุมคือพันธุ์ถั่วลิสง อายุเก็บเกี่ยวและความเร็วเชิงเส้นของโซ่หนีบ  
ก าหนดตัวแปรอิสระ(ตัวแปรทดลอง)คือ ความเร็วเชิงเส้นของชุดปลิด มีสามระดับคือ 3, 3.75, 4.5 m s-1ผลการทดสอบปลิดถั่ว
ลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 เมื่อทดสอบกับรถไถเดินตามที่ความเร็วรอบ 730 rpm ทดพูเลย์เพื่อควบคุมความเร็วเชิงเส้นของโซ่หนีบท่ี 10 
m/s ซึ่งอ้างอิงมาจากความเร็วในรถขุดเก็บและปลิดฝักถ่ัวลิสงแบบล้อตีนตะขาบ ป้อนต้นถั่ว อายุเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 120 วัน ความช้ืน
ต้นถั่วเฉลี่ย 43% ความช้ืนฝักถ่ัวเฉลี่ย 22% ผลการทดสอบ ที่ความเร็วเชิงเส้นเกลียวปลิดที่ 3 m s-1  มีฝักแตกและติดขั้วค่อนข้าง
น้อย ท าให้มีประสิทธิภาพการปลิดที่สูงกว่าทุกความเร็ว แต่ด้วยความเร็วรอบที่น้อยส่งผลให้ความสามารถในการท างานช้าลงไป
ด้วย โดยสามารถปลิดได้ 130.01 kg hr-1  ในขณะที่การใช้ความเร็วเชิงเส้นสูงสุดที่ 4.5 m s-1   นั้นมีคุณภาพที่น้อยเนื่องจากมีฝัก
แตกที่สูงเกินค่าที่เกษตรกรรับได(้3%) คือ 3.3% ท าให้ไม่เหมาะที่จะน ามาใช้งานจริงและความสามารถยงัน้อยเป็นผลจากการสะบดั
ที่แรงท าให้เมล็ดแตกมากเกินไป เมื่อปรับความเร็วเชิงเส้นไปที่ตรงกลางคือ 3.75 m s-1   สามารถให้อัตราการท างานสูงสุดคือ 
143.74 kg hr-1  มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันที่ 0.12 ลิตร/ช่ัวโมง   คุณภาพการปลิดฝักอยู่ในระดับสูง ฝักแตกอยู่เกณฑ์ที่เกษตรกร
รับได้ แต่ยังต้องมีการพัฒนาในเรื่องของการติดขั้วต่อไป 

Table 1. The separator peanut pod separator with Tillers test results. 

 

 

 

 

 

Spiral linear 
velocity   
(m s-1) 

Pod 
Broken 

(%) 

Stick rod 
(%) 

Rotten pod 
(%) 

Good pod 
(%) 

Separated 
Quality (%) 

Separated 
Efficiancy 

(%) 

Capacity 
(kg hr-1) 

3 1.9 7 25.2 65.9 98.10 99 130.01 

3.75 1.7 9.4 21.3 67.6 98.3 100 143.74 

4.5 3.3 7.7 12.6 76.4 96.7 100 140.40 

Farmer 0.5 2 15.6 81.9 99.5 100 120 
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Figure 6. Show the pea pod that has passed the pod separation. 
 

สรุป 
สร้างอุปกรณ์ปลิดฝักถั่วลิสงเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับการปลิดด้วยแรงงานคนที่ช านาญ ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย 4 

ส่วน คือ 1.โซ่หนีบเพื่อล าเลียงต้นถั่ว 2.เกลียวปลิดฝักถ่ัว 3.ชุดตะแกรงท าความสะอาด 4.ต้นก าลังจากรถไถเดินตาม รอบท างานที่ 
730 rpm ทดรอบและส่งก าลังด้วยสายพาน  โดยเกลียวปลิดฝักถั่วติดตั้ งอยู่ด้านล่างของโซ่หนีบถั่ว ท าหน้าที่หมุนเข้าหากันใน
ระหว่างที่ต้นถั่วถูกหนีบให้เคลื่อนที่ผ่าน ซี่เหล็กจะปลิดฝักถั่วออกจากต้น ฝักถั่วจะตกลงตะแกรงร่อนถูกคัดแยกดินออกและไหล
ไปสู่ช่องทางออก  

ผลการทดสอบโดยก าหนดตัวแปรควบคุมคือพันธุ์ถั่วลิสง อายุเก็บเกี่ยวและความเร็วเชิงเส้นของโซ่หนีบ ก าหนดตัวแปร
อิสระ(ตัวแปรทดลอง)คือ ทดพูลเลย์เกลียวปลิดให้ความเร็วเชิงเส้น มีสามระดับคือ 3, 3.75, 4.5 m s-1  พบว่าที่ความเร็ว 
3.75 m s-1  ผลการทดสอบปลิดถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 ความเร็วเชิงเส้นของโซ่หนีบท่ี 10 m s-1ป้อนต้นถั่ว อายุเก็บเกี่ยว 122 วัน 
ความช้ืนต้นถั่ว 43% ความช้ืนฝักถ่ัว 22% พบว่าที่ความเร็วเชิงเส้นของชุดปลิด 4.5 m s-1อุปกรณ์มีความสามารถในการปลิดฝักท่ี 
143 kg hr-1  สูงกว่าการใช้แรงงานคน  11% ผลการวิเคราะห์คุณภาพหลังการปลิด ได้ฝักสมบูรณ์ 67.6% ฝักแตก 1.7%  ติดขั้ว 
9.4 % และเมล็ดลีบเน่า 21.3% ท าให้มีประสิทธิภาพการปลิดอยู่ที่ 98.3% ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในทุกระดับของตัวแปร
ทดลอง 
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บทคัดย่อ 

               มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ใช้ประโยชน์ท้ังในด้านอาหารและพลังงาน ปัญหาที่พบในการปลูกคือโรค
รากหรือหัวเน่า (Root and Tuber Rot Disease) ซึ่งความชื้นดินที่ไม่เหมาะสมเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดโรค  

ระบบท่อระบายน้ าใต้ดินสองแบบถูกติดตั้งในแปลงปลูกมันส าปะหลังเพื่อระบายน้ าออกจากแปลงโดยมีจุดประสงค์คือลด
ความช้ืนของดิน มีการเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 30 และ 60 cm มาเปรียบเทียบความช้ืนกันกับวิธีการระบายน้ าอีกสองแบบ
ประกอบด้วยแบบไถระเบิดดินดานและแบบเกษตรกร 

พบว่าแปลงที่มีความช้ืนน้อยที่สุดคือแปลงที่มีการระบายน้ าแบบเกษตรกร ที่ 9.63 และ 9.55 % db แปลงปลูกที่มีค่า
ความช้ืนดินมากที่สุดคือแปลงแบบไถระเบิดดินดานท่ี 15.85 และ 13.74 % db ที่ระดับความลึก 30 และ 60cm ตามล าดับ 

แปลงท่ีวางระบบท่อระบายน้ าไต้ดินสามารถระบายน้ าออกจากแปลงได้ประมาณ 8 m3 ต่อปีแต่ไม่สามารถท าให้ความชื้น
ของดินในแปลงมีค่าน้อยท่ีสุด เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของดิน กิจกรรมบนพื้นที่แปลงและความสามารถในการระบายน้ าของ
ท่อระบายน้ าใต้ดิน 

ค าส าคัญ: การระบายน้ าใต้ดิน; ท่อสับเดรน; ความช้ืนดิน 
 

Abstract 
            Cassava is a main economic plant in Thailand. It is used for food and energy resource. Root and tuber 
rot disease is a serious problem in cassava planting, improper soil humidity is one of the factor that causes the 
disease.       
     Two type of underground drainage systems were set in the cassava planting area for draining water out 
of the plot which has an objective to reduce the soil humidity. Soil specimens were kept at the depth of 30 
and 60 cm, then compared the specimens with the other draining methods, consist of sub-soiling method and 
conventional farming method. 
 The conventional farming plot gave the lowest soil humidity at 9.63 and 9.55% db. The highest humidity 
of soil was represented in the sub-soiling plot at 15.85 and 13.74% db at 30 and 60 cm of depth respectively 
 The two types of the underground draining systems were able to drain the water 8 m3 /year 
approximately, but they were not able to contribute the lowest soil humidity. Because of physical property of 
the soil, activities on the soil surface and an ability of the underground drainage systems. 

Keywords: Underground drainage systems; subdrain; soil humidity  
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บทน้า 
มันส าปะหลังเป็นพืชที่ทนต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้งและแปรปรวนได้ดี เนื่องจากตลาดมีความต้องการผลผลิตมัน

ส าปะหลังมากขึ้น ท าให้มีการปลูกมันส าปะหลังทั้งในพื้นที่นาดอนหรือพ้ืนที่ต่ าที่มีน้ าท่วมขัง ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกมันส าปะหลัง
มากกว่า 8.9x106 Rai หรือ 142x106  Hectare (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) ความช้ืนในดินที่มากเป็นสาเหตุท าให้เกิด
โรครากหรือหัวเน่า (Root and Tuber rot Diseases) ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ผลติผลที่ได้ตัง้แต่ 20 - 100 % (สถาบัน
พืชไร่และพลังงานทดแทนพลังงาน, 2558)  การแก้ปัญหาสามารถท าได้โดยการระบายน้ าออกจากแปลงปลูกเพื่อลดความชื้นในดิน
โดยมีสองแบบใหญ่ๆคือการระบายน้ าบนผิวดิน (On-surface Drainage) และการระบายน้ าใต้ดิน (Subsurface Drainage) ซึ่ง
งานวิจัยนี้เลือกการระบายน้ าใต้ดิน โดยมีการฝังท่อสับเดรนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 mm ฝังลึกลงไปจากระดับพ้ืนดิน 60 cm 
การระบายน้ าใต้ดินโดยใช้ท่อสับเดรนในงานวิจัยนี้แบ่งได้สองแบบคือแบบระบายน้ าใต้ดินแบบทิ้งน้ าและแบบระบายน้ าใต้ดินแบบ
ควบคุมระดับน้ าดังแสดงใน Figure 1 การระบายน้ าไต้ดินแบบทิ้งน้ านั้นเป็นการระบายน้ าออกจากแปลงทันทีเมื่อมีน้ าไหลเข้าสู่ท่อ
สับเดรน ส่วนแบบควบคุมระดับน้ ามีถังพักน้ าเพื่อควบคุมระดับน้ าในแปลง 
 

 
Figure 1. Conventional drainage (A), Controlled drainage (B).     

การศึกษาการระบายน้ าใต้ดินในต่างประเทศนั้นมีอย่างแพร่หลาย ส่วนใหญ่มุ่งไปที่ความสามารถในการเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตโดยท าการเปรียบเทียบกันของระบบการระบายน้ าแบบต่างๆ พบว่าการระบายน้ าใต้ดินโดยเฉพาะรปูแบบท่ีสามารถควบคมุ
ระดับน้ าใต้ดินได้นั้นให้ผลผลิตสูงการระบายน้ าแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นในพ้ืนท่ีการปลูกถ่ัวเหลืองในประทศญี่ปุ่น  (Shimada et al., 
2012) และในประเทศแคนนาดา (Mejia et al., 2000) ในไร่อ้อย (Ted et al., 2001) ในไร่ข้าวโพดหวานและแปลงปลูกมะเขือ
เทศ (Tan et al., 1999) ส าหรับในประเทศไทยมีการท าการทดลองการไถดินดานที่ระดับความลึก 60 cm ซึ่งสามารถเพิ่มผลลิต
มันส าปะหลังได้ 15 % (โอภาษ, 2558)  
 ลักษณะทางกายภาพของดินเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการระบายน้ าและอากาศในแต่ละชั้นความลึกของแต่ละ
แปลงทดลองมีลักษณะดินท่ีเหมือนและแตกต่างกันไป ทั้งดินเนื้อละเอียด เนื้อหยาบ และเนื้อปานกลาง ซึ่งยังรวมถึงลักษณะดินท่ี
เป็นช้ันดินดานที่มีอยู่กระจายในทุกๆแปลงทดลอง  
 ในการทดลองมีการแบ่งแปลงทดลองออกเป็นสี่แปลง แต่ละแปลงมีวิธีการระบายน้ าที่แตกต่างกันประกอบด้วยแปลงท่ีมี
การวางท่อระบายน้ าใต้ดินสองแปลง แปลงท่ีมีการไถระเบิดดินดานหนึ่งแปลง และแปลงท่ีใช้วิธีการระบายน้ าแบบเกษตรกรซึ่งไม่มี
การไถระเบิดดินดานหรือวางท่อระบายน้ าไต้ดิน จากนั้นน้ าตัวอย่างดินจากแปลงทดลองแต่ละแปลงมาหาความช้ืนเพื่อท าการ
เปรียบเทียบกัน โดยมีการเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึกสองระดับที่ 30 และ 60 cm 
  

อุปกรณ์และวิธีการ 
การทดลองเริ่มจากการแบ่งพื้นที่แปลงทดลองออกเป็นสี่ส่วนโดยใช้พื้นที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา 

แต่ละแปลงมีความกว้าง 40 x 60 m  แต่ละแปลงถูกกั้นด้วยพลาสติกใสลึก 1.6 m ก าหนดให้แปลงท่ี 1 เป็นแปลงท่ีติดตั้งระบบท่อ
ระบายน้ าไต้ดินแบบไม่มีการควบคุมปริมาณน้ าทิ้งที่ไหลออกจากท่อสับเดรน เรียกแปลงที่ 1  ว่าแปลงระบายน้ าใต้ดินแบบทิ้งน้ า 
แปลงที่ 2 มีการติดตั้งท่อสับเดรนเหมือนแปลงที่ 1 แต่มีการควบคุมปริมาณน้ าทิ้งที่ออกจากท่อสับเดรน เรียกแปลงที่ 2 ว่าแปลง
ระบายน้ าใต้ดินแบบควบคุมระดับน้ า แปลงที่ 3 เป็นแปลงที่ไม่มีการวางท่อระบายน้ าไต้ดินแต่มีการไถระเบิดดินดานที่ระดับความ
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ลึก 60 cm เรียกแปลงที่ 3 ว่าแปลงไถระเบิดช้ันดินดาน แปลงที่ 4 เป็นแปลงที่ไม่มีการการวางท่อใต้ดินและการไถดินดานเป็น
แปลงเรียกแปลงท่ี 4 ว่าแปลงระบายน้ าแบบเกษตรกร ดังแสดงใน Figure 2 

 

 
Figure 2. Plot layout.                       Figure 3. Specimen collecting positions. 

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดินสามารถเก็บตัวอย่างดินตั้งแต่ในระดับความลึกจากผิวดินลงไปจนถึงระดับ 100 cm  โดยใน
งานวิจัยนี้มีการเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึกสองระดับที่ 30 และ 60 cm เป็นเวลา 7 วัน วันละ 1 ครั้ง ทุกครั้งที่เก็บตัวอย่างมี
การเก็บสามซ้ าตามระยะที่แสดงใน Figure 3  

ตัวอย่างดินที่เก็บได้จากแปลงถูกบรรจุเก็บไว้ในภาชนะเก็บตัวอย่างทันทีเพื่อป้องกันความช้ืน จากนั้นน าไปอบเพื่อหา
น้ าหนักแห้งเพื่อน าไปค านวณหาค่าความชื้นมาตรฐานแห้งโดยใช้สูตรค านวณตามสมการที่ 1  

                                                                          𝑀 ( %𝑑𝑏) =
(𝑊−𝑑)

𝑑
 𝑥100                                                   (1) 

โดยที่ M คือความชื้นดิน (% db), W คือ น้ าหนักเปียกของตัวอย่างดิน (g), d คือ น้ าหนักแห้งของดิน (g)  
 

ผลและวิจารณ์ 
จากการทดลองพบว่าค่าความช้ืนเฉลี่ยของดินตลอดการทดลองของแปลงการระบายน้ าแบบเกษตรกรมีค่าน้อยที่สุด 

ตามมาด้วยแปลงการระบายน้ าแบบควบคุมระดับน้ า แปลงการระบายน้ าแบบทิ้งน้ า และแปลงไถระเบิดช้ันดินดานเป็นแปลงที่มี
ความช้ืนมากท่ีสุดดังแสดงใน Table 1 

 
Table 1. Average soil humidity in each experiment plot.  

        No       Experiment Plot 
     Soil Humidity (% db) 

          @30cm           @60cm 
         1 Conventional farming  9.63  9.55 
         2 Controlled drainage 11.94 10.51 
         3 Conventional drainage 14.15 12.19 
         4 Sub-soiling 15.85 13.74 

 
เมื่อน าข้อมูลความชื้นดินของแต่ละแปลงทดลองมาจับคู่วิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีสามคู่การเปรยีบเทียบท่ีค่าความช้ืนดิน

มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมนีัยส าคญัที่ระดับความเช่ือมั่น 0.95 ทั้งที่ระดับความลึก 30 และ 60 cm ประกอบด้วย แปลง
การระบายน้ าใต้ดินแบบท้ิงน้ ากับแปลงการระบายน้ าแบบเกษตรกร แปลงระบายน้ าใต้ดินแบบคมุระดบัน้ ากับแปลงไถระเบดิชั้นดิน
ดาน และแปลงไถระเบดิชั้นดินดานกับแปลงการะบายน้ าแบบเกษตรกร 

การติดตั้งท่อระบายน้ าใต้ดินหรือท่อสับเดรนในแปลงทดลองนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณการระบายน้ าออกจาก
แปลงทดลองซึ่งส่งผลให้ค่าความชื้นของดินลดลง หมายความว่า ความช้ืนของดินในแปลงท่ีมีการติดตั้งท่อสับเดรนควรมีค่าน้อยกว่า
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แปลงท่ีไม่ได้ติดตั้งท่อระบายน้ าใต้ดิน แต่ในการทดลองนี้กลับให้ผลที่แตกต่างออกไป เนื่องจากเหตุผลสองประการประกอบด้วย (1) 
ลักษณะทางกายภาพของดิน (2) กิจกรรมบนพ้ืนดิน และ (3) ประสิทธิภาพของท่อสับเดรน 

 
Table 2. Soil humidity statistics at 30 cm of depth.  

 x̄  SD t sig 
Conventional drainage  
Conventional farming 

14.15 
9.63 

3.87 
2.22 

4.64 0.000* 

Controlled drainage  
Sub-soiling 

11.94 
15.85 

2.71 
3.58 

-3.99 0.000* 

Sub-soiling  
Conventional farming 

15.85 
9.63 

3.58 
2.22 

6.76 0.000* 

* The means are significantly different (P<0.05) 
 
Table 3. Soil humidity statistics at 60 cm of depth. 

 x̄  SD t sig 
Conventional drainage  
Conventional farming 

12.19 
9.55 

4.64 
0.61 

2.58 0.017* 

Controlled drainage  
Sub-soiling  

10.51 
13.74 

3.08 
2.16 

-3.94 0.000* 

Sub-soiling  
Conventional farming 

13.74 
9.55 

2.16 
0.61 

8.54 0.000* 

* The means are significantly different (P<0.05) 

(1) ลักษณะทางกายภาพของดิน 
 ลักษณะทางกายภาพของดินนั้นเป็นสิ่งที่ต้องท าความเข้าใจเป็นอันดับแรก ลักษณะของดินที่แตกต่างกันส่งผลให้การ
ระบายน้ าและอากาศแตกต่างกัน ในแต่ละช้ันความลึกของแปลงทดลองมีลักษณะชนิดของดินที่แตกต่างกัน ดังแสดงใน  Table 4 
โดยชนิดของดินส่วนใหญ่ที่ระดับความลึก 0 - 100 cm ของแปลงแบบการระบายน้ าใต้ดินแบบทิ้งน้ าและไถระเบิดช้ันดินดานนั้น
เป็นดินร่วนปนทราย (Sandy Loam) ซึ่งถือเป็นดินเนื้อหยาบ ส่วนในแปลงการระบายน้ าใต้ดินแบบคุมระดับน้ าประกอบด้วยดิน
ร่วน (Loam) และดินร่วนเหนียว (Clay Loam) ซึ่งเป็นดินเนื้อปานกลาง  
 
Table 4. Types of soil on each plot.    

No Soil layer (cm) 

Types of soil 
Conventional 

drainage 
Controlled 
drainage Sub-soiling 

Conventional 
farming 

1 0 - 10 Sandy Loam Loam Sandy Loam Sandy Loam 
2 10 - 20 Sandy Clay Loam Clay Loam Sandy Clay Loam Sandy Loam 
3 20 - 30 Sandy Loam Clay Loam Sandy Loam Sandy Loam 
4 30 - 40 Sandy Loam Loam Sandy Loam Loam 
5 40 - 60  Sandy Loam Clay Loam Sandy Loam Silt Loam 
6 60 - 100 Sandy Loam Clay Loam Sandy Loam Clay Loam 
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แม้ว่าในแปลงแบบท้ิงน้ าและแปลงแบบไถดินดานประกอบ Sandy Loam เป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีลักษณะเป็นดินเนื้อหยาบท่ี
ไม่อุ้มน้ ามีคุณสมบัติระบายน้ าได้ดีแต่ความช้ืนของดินในแปลงกลับมีค่ามากกว่าแปลงแบบคุมน้ าและแปลงเกษตรกรดังแสดงค่า
ความช้ืนดินใน Table 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเพียงลักษณะทางกายภาพของดินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายผลของการทดลอง
ได้ เพราะมีผลจากปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยได้แก่กิจกรรมบนพื้นดินและประสิทธิภาพของท่อสับเดรน 

(2) กิจกรรมบนพื้นดิน 
กิจกรรมบนพื้นดินเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อพื้นที่เพาะปลูก เมื่อเปรียบเทียบปริมาณกิจกรรมบนพื้นที่

แปลงทดลองพบว่าแปลงการระบายน้ าแบบเกษตรกรเป็นแปลงที่มีกิจกรรมน้อยท่ีสุดเพราะใช้วิธีการเพราะปลูกแบบเกษตรกร โดย
มีเพียงการใช้รถแทรกเตอร์ไถพรวนเพียงกิจกรรมเดียวเท่าน้ัน  
 ในแปลงการระบายน้ าใต้ดินแบบทิ้งน้ าและแปลงระบายน้ าใต้ดินแบบควบคุมระดับน้ านั้นนอกจากการไถพรวนแล้วยังมี
การใช้รถขุดดินในแปลงทดลองเพื่อเข้าไปขุดท าร่องส าหรับการวางท่อสับเดรนตลอดทั่วทั้งแปลงทดลอง การขุดดินเป็นร่องลึกกว่า 
60 cm ตลอดทั่วท้ังแปลงเป็นการท าให้ดินร่วนซุยในช่วงแรกแต่เมื่อถึงฤดูฝนตะกอนดินจะไหลลงสู่ท่อสับเดรนดังจะกล่าวต่อไปใน 
ในเรื่องของประสิทธิภาพของท่อสับเดรนแปลงไถระเบิดช้ันดินดานเป็นแปลงที่ใช้การไถพรวนเพื่อการเตรียมดินส าหรับปลูก
เหมือนกับแปลงทดลองอื่นๆ แต่มีการใช้รถแทรกเตอร์ติดอุปกรณ์ไถระเบิดดินดานเพื่อท าการระเบิดช้ันดินดานที่ระดับความลึก 60 
cm ซึ่งต้องอาศัยรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ 60 – 85 Hp ยิ่งช้ันดินดานที่ต้องการระเบิดมีความลึกมากก าลังที่ต้องใช้ฉุดลากอุปกรณ์
ไถดินดานยิ่งมากขึ้นตามส่งผลให้ต้องใช้รถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ขึ้น การใช้รถแทรกเตอร์ในพื้นที่แปลงปลูกยังท าให้ดินเกิดการอัด
แน่นของดินขึ้นอีกด้วย (Heidari et al., 2008)  
 การไถระเบิดดินดานได้ท าในช่วงเดือนมีนาคมที่เป็นช่วงที่ปลอดฝน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การไถระเบิดดินดาน
เนื่องจากดินจะจับกันเป็นก้อนแข็ง แต่ด้วยการที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลท าให้มีความเป็นไปได้ว่าก่อนที่จะท าการไถดินดานนั้น
ความช้ืนของดินนั้นยังมีความช้ืนสูงอยู่ ท าให้การไถดินดานไม่ได้ผลตามต้องการ ยิ่งไปกว่านั้นเป็นการเพิ่ มการอัดแน่นให้แก่ดินอีก
ด้วย การไถดินดานในแต่ละช่วงฤดูการนั้นให้ส่งผลต่อดินที่ระดับความลึกต่างๆแตกต่างกัน (Liangshan et al., 2017)  
 เมื่อพิจารณาในเรื่องของความหนาแน่นของดิน (Bulk density) พบว่าในแต่ละพื้นท่ีแปลงทดลองมีค่าความหนาแน่นดิน
แตกต่างกัน ถ้าหากค่าความหนาแน่นดินมีค่ามากแสดงว่าการซึมผ่านของน้ าและอากาศรวมถึงการชอนไชของรากพืชสามารถท าได้
ยาก ค่าความหนาแน่นดินสามารถบอกถึงค่าความเป็นดินดานได้ ซึ่งดินแต่ละชนิดมีค่าความเป็นดินดานที่แตกต่างกัน เช่นถ้าเป็น
ดินทราย (Sand) มีค่าตั้งแต่ 1.75 g cm-3 ขึ้นไป หรือที่ระหว่าง 1.46 – 1.63 g cm-3 ส าหรับดินทรายแป้ง (Silt) และดินร่วน 
(Clay) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบค่าความหนาแน่ของดินใน Table 5 กับชนิดของดินใน Table 4 ท าให้เห็นว่า ในทุกแปลงทดลอง
ประกอบด้วยดินที่เป็นดินดานซึ่งยากต่อการระบายน้ า การที่พื้นที่ทดลองมีลักษณะเป็นดินดานนั้นมีหลายสาเหตุทั้งในเรื่องของ
ลักษณะของดินเองหรือกิจกรรมบนพ้ืนดินเช่นการใช้เครื่องจักรขนาดหนักที่ท าให้เกิดการกดทับส่งผลให้ช้ันดินเกิดการอัดแน่นเป็น
ช้ันดินดาน 
 
Table 5. Bulk density in each experiment plot. 

Depth (cm) 
Bulk Density (g cm-3) 

Conventional drainage Controlled drainage Sub-soiling Conventional farming 
0-10 1.57 1.76 1.43 1.76 
10-20 1.60 1.74 1.57 1.73 
20-30 1.87 1.76 1.77 1.88 
30-40 1.70 1.68 1.81 1.84 
40-60 1.68 1.66 1.74 1.67 
60-100 1.76 1.70 1.80 1.61 
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(3) ประสิทธิภาพของท่อสับเดรน 
ท่อสับเดรนนั้นถูกวางไว้ใต้ดินของพื้นที่แปลงทดลอง เมื่อมีน้ าฝนตกลงมา น้ าจะไหลพาตะกอนดินจากช้ันบนลงสู่ด้านล่าง 

เมื่อเวลาผ่านไปท าให้ท่อสับเดรนเกิดการอุดตันท าให้ไม่สามารถระบายน้ าได้ดีเท่ากับการติดตั้งท่อในช่วงแรก สังเกตได้จากปริมาณ
น้ าท่ีถูกระบายออกจากแปลงทดลองใน Table 6 เห็นได้ว่าในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ปริมาณน้ า
ที่ถูกระบายออกจากแปลงทดลองทั้งแบบทิ้งน้ าและควบคุมน้ านั้นมีประมาณ 8.0 m3  แต่ปีถัดมาในช่วงเวลาเดียวกันปริมาณน้ าท่ี
ถูกระบายออกจากแปลงมีปริมาณลดลงเหลือประมาณ 1.5 – 2.0 m3  เท่านั้น นั่นแสดงว่าท่อสับเดรนไม่สามารถระบายน้ าออก
จากแปลงได้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับความสามารถเดิม จึงสันนิษฐานว่าท่อสับเดนเกิดการอุดตันเป็นเหตุให้ไม่สามารถระบายน้ า
ออกจากแปลงปลูกได้ดีเท่ากับปีแรกๆของการวางท่อ ส่งผลให้ความช้ืนของดินในแปลงที่มีการวางท่อสับเดรนมีค่ามากกว่าแปลง
เกษตรกร แสดงค่าความช้ืนใน Table 1 

 
Table 6. Drainage volume at conventional and controlled drainage plots. 

Data collecting times 
Drainage volume (m3) 

Conventional drainage Controlled drainage 
June  2017 – May 2018 8.12 8.00 
June 2018 – May 2019 1.56 2.13 

 
(4) ความช้ืนดินที่ระยะห่างจากทอ่ 

ในการทดลองมีการเก็บตัวอย่างดินจากแปลงทดลองห่างจากระยะท่อสับเดรน 3 ระยะดังแสดงใน Figure 3 จากข้อ
มูลค่าความช้ืนดินที่ได้ท าให้เห็นว่าดินที่อยู่ใกล้ท่อสับเดรนมีค่าความช้ืนน้อยกว่าดินที่อยู่ห่างจากท่อสับเดรนออกไป ซึ่งสามารถเห็น
ได้ชัดเจนที่ระดับความลึก 60 cm ดังแสดงใน Figure 5 แต่ที่ระดับความลึก 30 cm จากผิวดินไม่แสดงผลอย่างชัดเจนดังแสดงใน
Figure 4 เพราะว่าลักษณะของพื้นผิวดินไม่ราบเรียบสม่ าเสมอ แต่จากแนวโน้มค่าของความช้ืนของดินที่ระดับความลึกทั้งสองก็
เพียงพอท่ีท าให้เห็นประโยชน์ของท่อสับเดรนว่ามีความสามารถในการระบายน้ าออกจากแปลงทดลองได้  

 

                                          
Figure 4. Soil humidity at 30 cm of depth.              Figure 5. Soil humidity at 60 cm of depth. 
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สรุปผลการทดลอง 
จากการทดลองสามารถสรุปผลการทดลองของการวางท่อระบายน้ าใต้ดินเทียบกับแปลงอื่นได้ 2 ข้อดังนี ้
1) การวางท่อสับเดรนในแปลงปลูกมันส าปะหลังเพื่อระบายน้ าไม่สามารถลดความช้ืนของดินให้ต่ ากว่าแปลงที่ใช้วิธีการ

แบบเกษตร เนื่องมาจากลักษณะทางกายภาพของดิน กิจกรรมบนพื้นที่แปลงปลูกและประสิทธิภาพของท่อสับเดรน 
2) แปลงท่ีมีการวางท่อสับเดรนสามารถลดความช้ืนของดินได้ดีกว่าแปลงไถดินดาน  
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บทคัดย่อ 
ได้พัฒนาระบบการควบคุมการให้น้้าพืชโดยใช้ถังน้้าฝนอัจฉริยะ ถ้าฝนไม่ตก การให้น้้าพืชจะควบคุมด้วยนาฬิกาตั้งเวลา 

เมื่อฝนตกจะใช้ถังน้้าฝนอัจฉริยะก้าหนดว่าจะให้น้้าหรือจะงดให้น้้า โดยจะมีเซ็นเซอร์ท้าด้วยกราไฟต์ต่อกับวงจรไฟฟ้า ซึ่งจะส่งค่า
แรงดันไฟฟ้าเข้าสู่บอร์ด Arduino Uno ซึ่งเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Matlab Simulink เพื่อประมวลผลว่าเซ็นเซอร์สัมผัสกับน้้า
หรือไม่ โดยเซ็นเซอร์จะอยู่สูงกว่าก้นถัง 15 mm และจะมีรูระบายน้้าออกจากถังเหนือเซ็นเซอร์  15 mm ระยะห่างระหว่าง
เซนเซอร์กับก้นถังและระยะห่างระหว่างเซนเซอร์กับรูระบายน้้า ค้านวณจากประสบการณ์ของเกษตรกร ร่วมกับค่าที่ได้จากการ
ทดลองวัดการระเหยของน้้าในถังในช่วงหน้าฝน ได้ทดสอบปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ Pure White Hokkaido ในลักษณะการปลูก
แบบเกษตรในเมือง ผลการทดสอบในช่วงการปลูกข้าวโพดหวานตลอด 75 วัน มีฝนตกหลังวันที่เริ่มปลูก 55 วัน ท้าให้น้้าล้นรู
ระบายน้้าออกจากถัง ระบบควบคุมการให้น้้าได้งดให้น้้าข้าวโพดเป็นเวลา 6 วัน 

ค้าส้าคัญ: ถังน้้าฝนอัจฉริยะ; การควบคุม; การให้น้้าพืช 
 

Abstract 
Plant irrigation control system was developed by using a smart rain tank. In principle, if it does not rain, 

the weekly plant irrigation will be controlled by a timer. When it rains, the smart rain tank will be used for 
determining whether to provide water at a scheduled time or to stop giving water. The smart rain tank consists 
of a graphite sensor connecting with an electrical circuit board which will send the voltage to the Arduino Uno 
board written by Matlab Simulink in order to process whether the sensor is in contact with water. The sensor 
is located above the bottom of the tank 15 mm and the drainage hole is located above the sensor 15 mm. 
The distances between the sensor and the tank bottom and between the sensor and the drainage hole are 
calculated from farmer experience together with the value obtained from water evaporation experiment during 
the rainy season. The test of growing Pure White Hokkaido sweetcorn was conducted as an urban farming. 
During 75-day sweetcorn planting, rain came after 55 days and the water then overflowed from the drain hole. 
This resulted in stopping the irrigation for 6 days. 

Keywords: Smart rain tank; Control system; Irrigation 
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มากขึ้นในช่วง 2-3 ปีนี้ อย่างไรก็ตามยังไม่มีวิธีการที่ชัดเจนว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 
จึงมีแนวคิดที่จะผสมผสานการให้น้้าแบบพื้นฐานที่แนะน้าโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( FAO) เข้ากับ
เทคโนโลยีที่จะพัฒนาขึ้นใหม่เพื่องดให้น้้าในช่วงที่มีฝนตก 

วิธีควบคุมการให้น้้าพื้นฐานที่ FAO แนะน้าคือใช้การค้านวณหาความต้องความต้องการน้้าของพืช (Etc) โดยวิธีของ 
Penman - Monteith ซึ่งกรมชลประทานได้ศึกษาปรมิาณการใช้น้้าของพืชอ้างอิง (ETo) และสัมประสิทธ์ิการใช้น้้าของพืช (Kc) ไว้
ให้ เกษตรกรไทยใช้ได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งการควบคุมการให้น้้าพื้นฐานนี้สามารถท้าได้โดยง่าย โดยใช้การควบคุมโดยเวลา (Timer) 
ซึ่งเกษตรกรต้องตั้งค่าใหม่ทุกอาทิตย์  

ในส่วนเทคโนโลยีที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่องดให้น้้าในช่วงที่มีฝนตก จะพัฒนาเครื่องมือที่จะ ใช้ประสบการณ์ของเกษตรกร โดย
เกษตรกรจะเป็นผู้ตัดสินใจก้าหนดว่า ฝนต้องตกกี่มิลลิเมตรถึงจะงดให้น้้า ในกรณีที่ฝนไม่ได้ตกมาเป็นเวลานาน และการควบคุมว่าจะ
งดให้น้้าเป็นเวลานานเท่าใด จะใช้หลักการใช้ถังน้้าจ้าลองเสมือนว่ามีปริมาณน้้าฝนที่ตกลงมาสะสมอยู่ในดิน ที่จะต้องระเหยลดลงไป
ตามเวลา และก็อาจมีฝนตกลงมาเพิ่มก่อนที่จะระเหยหมด 

ซึ่งการจ้าลองดังกล่าวจะใช้ประสบการณ์ของเกษตรกร ร่วมกับการทดลองเบื้องต้นโดยใช้จ้านวนวันที่เกษตรกรจะงดให้น้้า ใน
กรณีที่ฝนตกหนัก คูณ ด้วยการระเหยของน้้าต่อวัน ที่ได้จากการทดลองของเกษตรกร โดยเกษตรกรจะเป็นผู้ตัดสินใจก้าหนดว่า ฝนต้อง
ตกกี่ มิลลิเมตรถึงจะงดให้น้้า การที่ให้เกษตรกรเป็นผู้ก้าหนดค่าต่าง ๆ ดว้ยตนเอง อาจช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากความแปรปรวน 
ของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพพื้นที่ ความลาดเอียง สภาพดิน พืชที่เกษตรกรปลูก ตลอดจนเครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้ ซึ่งปัจจัย
ทั้งหมดนี้จะมีผลต่อความสามารถในการอุ้มน้้าของดิน และการระเหยของน้้าที่สะสมไว้ในดิน ในกรณีที่น้้าฝนตกไม่ถึงระดับต่างๆที่
ก้าหนด ไม่ว่าระดับเซนเซอร์หรือรูระบายน้้า น้้าฝนก็จะถูกสะสมไว้ในถังและค่อยๆระเหยออกไปจนหมด แต่ถ้ามีฝนตกมาเพิ่มเติมก็จะ
สะสมต่อจากระดับที่คงเหลือซึ่งเสมือนลักษณะของดินที่อุ้มน้้าไว ้

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

ได้พัฒนาถังน้้าเพื่อรองรับน้้าฝนตามแนวคิดที่วางไว้ โดยใช้ถังพลาสติก ขนาดกว้าง 15 cm ยาว 22 cm และสูง 16 cm 
มีเซ็นเซอร์ท้าด้วยกราไฟต์ยึดติดในถัง และเจาะรูระบายน้้าออกจากถังดังแสดงใน Figure 1  

 

 
Figure 1. Smart rain tank. 

ได้วางแผนทดสอบระบบการควบคุมการให้น้้ากับการปลูกข้าวโพดพันธุ์ Pure White Hokkaido ซึ่งเป็นข้าวโพดทานดิบ 
ความหวาน 18-23 brix การให้ปุ๋ยช่วงแรก ให้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 160 kg rai-1 การให้ปุ๋ยช่วงที่สองช่วงออกดอกตัวผู้ ให้ปุ๋ย
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สูตร 46-0-0 อัตรา 13 kg rai-1 และ ปุ๋ยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 kg rai-1  ทดสอบปลูกข้าวโพดระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
ถึง วันที่ 24 มกราคม 2563 รวม 75 วัน ในแปลงทดสอบของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นแปลงข้าวโพดหวาน 
ในรูปแบบเกษตรในเมืองดัดแปลงจากสนามหญ้า โดยใช้ไม้เทียมกั้นคอกดินสูง 20 cm วางระบบน้้าหยดที่โคนต้น และปูพลาสติก
ป้องกันวัชพืชและการลดระเหยของน้้าจากดิน มีความหนาแน่นการปลูก 3200 ต้นต่อไร่ ต่างจากการปลูกปกติที่มีความหนาแน่น
การปลูกปกติเท่ากับ 5600 ต้นต่อไร่ แปลงทดสอบแสดงดัง Figure 2 

 
Figure 2. Testing plots. 

การค้านวณปริมาณความต้องการน้้าของพืช (Etc) ใช้สัมประสิทธ์ิการใช้น้้าของข้าวโพดหวาน (Kc) และปริมาณการใช้น้้า
ของพืชอ้างอิง (ETo) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันดังสมการ (1) โดยค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้้าของข้าวโพดหวานที่น้ามาใช้ พัฒนาโดยกรม
ชลประทาน (กรมชลประทาน, 2555) และปริมาณการใช้น้้าของพืชอ้างอิงโดยวิธีการ Penman-Monteith ซึ่งเป็นวิธีการที่องค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ให้การยอมรับและมีความเช่ือถือในระดบัสูง ใช้ข้อมูลทีก่รมชลประทานท้าไว้ โดยเลือก
สภาพอากาศของสนามบินดอนเมือง (กรมชลประทาน, 2554)  

                                                    𝐸𝑡𝑐 = 𝐾𝑐 × 𝐸𝑡𝑜                                                        (1) 

โดยที่ Etc คือ ปรมิาณความต้องการน้้าของพืช (mm day-1), Kc  คือ สัมประสิทธ์ิการใช้น้้าของพืช, Eto คือ ปริมาณการ
ใช้น้้าของพืชอ้างอิง (mm day-1) 

ในการทดสอบมีจ้านวนต้นข้าวโพดในพื้นที่ 1 rai รวม 3,200 ต้น ซึ่งเมื่อค้านวณปริมาณความต้องการน้้าของข้าวโพด
หวานต่อไร่ต่อวันตามปกติแล้ว จึงน้าค่าที่ได้ไปค้านวณปริมาณความต้องการน้้าต่อต้นต่อวัน โดยคิดจากจ้านวนต้นต่อไร่ตามปกติ 
แล้วจึงน้าค่าดังกล่าวไปค้านวณปริมาณการให้น้้าในแปลงแบบเกษตรในเมืองต่อไร่ต่อวัน โดยยึดหลักปริมาณการให้น้้าต่อต้นต่อวัน
เท่ากัน มีผลแสดงใน Table 3 และได้แบ่งการให้น้้า เป็นวันละ 10 รอบ เท่าๆกัน ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น. โดยนาฬิกาตั้ง
เวลาจะไปควบคุมวาล์วไฟฟ้า ซึ่งควบคุมท่อน้้าท่ีต่อมาจากระบบประปาท่ีใช้เครื่องสูบน้้าควบคุมแรงดัน ซึ่งการตั้งเวลาให้สอดคล้อง
กับปริมาณน้้า ก็ใช้การสอบเทียบแบบท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 
30 – 31 กรกฎาคม 2563 จัดประชุมโดย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุนารี จ.นครราชสีมา 

 

187 

 

Table 3. Calculation of weekly water requirement.  

Date Eto 
(mm day-1) 

week Kc Etc 
(mm day-1) 

Irrigation per day (m3 rai-1) Irrigation per 
plant 
(L) 

Normal 
Farming 
(5,600  

plant rai-1) 

Urban 
Farming 

(3,200 plant 
rai-1) 

11 Nov 19 4.11 1 0.65 2.67 4.27 2.44 0.76 
18 Nov 19 4.11 2 0.68 2.79 4.47 2.56 0.80 
25 Nov 19 4.11 3 0.84 3.45 5.52 3.16 0.99 
2 Dec 19 4.04 4 0.99 4.00 6.40 3.66 1.14 
9 Dec 19 4.04 5 1.16 4.69 7.50 4.28 1.34 
16 Dec 19 4.04 6 1.22 4.93 7.89 4.51 1.41 
23 Dec 19 4.04 7 1.21 4.89 7.82 4.47 1.40 
30 Dec 19 4.04 8 1.15 4.65 7.43 4.25 1.33 
6 Jan 20 4.14 9 0.96 3.97 6.36 3.63 1.14 
13 Jan 20 4.14 10 0.72 2.98 4.77 2.73 0.85 
20 Jan 20 4.14 11 0.61 2.53 4.04 2.31 0.72 

 
ผลและวิจารณ์ 

การพัฒนาระบบควบคุมการให้น้า้พืชโดยใช้ถังน้้าฝนอัจฉริยะ 
เนื่องจากสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม เคยมีประสบการณ์ในการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ Pure white Hokkaido 

มาก่อนหน้านี้ จึงก้าหนดค่าที่เกี่ยวข้องแทนเกษตรกร โดยก้าหนดให้ในกรณีที่ฝนไม่ได้ตกมาเป็นเวลานานฝนต้องตก 15 mm จึงจะ
งดให้น้้า และในกรณีที่ฝนตกหนักจะงดให้น้้า 5 วัน และได้ทดสอบเบื้องต้นในหน้าฝน พบว่าน้้าในถังระเหยวันละ 3 mm จากค่า
ดังกล่าวจึงติดตั้งเซ็นเซอร์อยู่สูงกว่าก้นถัง 15 mm และเจาะรูระบายน้้าออกจากถังเหนือเซ็นเซอร์เท่ากับ 15 mm ได้เลือกใช้
เซ็นเซอร์ท้าจากกราไฟต์เพื่อไม่ให้เป็นสนิม และใช้บอร์ดวงจรไฟฟ้า Module YL-38 ในการสร้างแรงดันไฟฟ้าเพื่อส่งเข้าสู่บอร์ด
สมองกล Arduino uno จากบอร์ดสมองกลจะส่งสัญญาณไปควบคุม Timer เพื่อควบคุมการปิดหรือเปิดน้้าต่อไป มีวงจรไฟฟ้า
แสดงใน Figure 3  
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Figure 3. Wiring diagram. 

เนื่องจากค่าแรงดันไฟฟ้าที่ส่งเข้าสู่สมองกลเมื่อเซ็นเซอร์สัมผัสน้้า จะมีความแปรปรวนตามอุณหภูมิของน้้า โดยถ้าน้้ายิ่ง
เย็นค่าแรงดันไฟฟ้า ก็จะยิ่งใกล้กับค่าเมื่อเซ็นเซอร์ไม่สัมผัสกับน้้า ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องใช้ค่าแรงดันไฟฟ้า เมื่อน้้ามีความเย็นใกล้ 
273.15 K มาใช้ในการหาจุดตัดสินใจว่าเซนเซอร์สัมผัสน้้าหรือไม่ แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ตัดสินใจว่าเซนเซอร์สัมผัสน้้า จะต้องอยู่ต่้ากว่า
ค่าแรงดันไฟฟ้าเมื่อเซนเซอร์สัมผัสน้้าที่มีอุณหภูมิ 273.15 K เล็กน้อย จึงใช้ค่า 2.93 V ได้ใช้โปรแกรม Matlab Simulink เขียน
โปรแกรมควบคุมสมองกลฝังตัว ดังแสดงใน Figure 4  

 
Figure 4. Control system program by Matlab Simulink.  

 
ผลการทดสอบการปลูกข้าวโพดหวาน  

จากการทดสอบการปลูกข้าวโพดหวานพบว่า ตลอดช่วงเวลาปลูกข้าวโพดหวาน 75 วัน มีฝนตกหลังจากวันท่ีเริ่มปลูกไป 
55 วัน ท้าให้น้้าล้นรูระบายน้้าออกจากถังจนน้้าล้นรูระบายน้้าออกจากถัง ระบบควบคุมสั่งงดการให้น้้าข้าวโพดเป็นเวลา 6 วัน จาก
การตรวจพินิจข้าวโพดมีสภาพสมบูรณ์ตามปกติ มีน้้าหนักฝักเฉลี่ย 248 g ความหวานราว 20 brix Figure 5 แสดงผลผลิตที่เก็บ
เกี่ยวได้  

การค้านวณหาปริมาณน้้าท่ีดินสะสมไว้เป็นเรื่องที่ท้าไม่ได้โดยตรง มีความพยายามจะใช้เซนเซอร์วัดความช้ืนของดินก็พบ
ปัญหามาก เพราะดินมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าแปรปรวนมาก เพราะมีการอัดตัวไม่สม่้าเสมอโดยเฉพาะจุดที่ฝังเซนเซอร์ จะมีสภาพท่ี
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ต่างจากจุดอื่นเพราะไม่ถูกรบกวนจากเครือ่งจักรกลเกษตร การใช้ประสบการณ์ของเกษตรกรมาประกอบในการหาค้าตอบ เป็นวิธีที่
ใช้ได้ดีในระดับหนึ่ง การที่เครื่องควบคุมการให้น้้าเป็นระบบอัตโนมัติจะช่วยลดแรงงานที่ต้องคอยตรวจค่าเพื่อปิดและเปิดน้้า ไม่ว่า
จะเป็นการควบคุมที่แปลง หรือการควบคุมทางไกลผ่าน IoT ด้วยคน เมื่อเกษตรกรใช้เครื่องควบคุมการให้น้้านี้เป็นเวลาพอควร ก็
จะสามารถปรับระยะห่างระหว่างเซนเซอร์กับรู้น้้าล้นให้เหมาะสมกับแปลงตนเองมากขึ้น และถ้าต้องการความแม่นย้าสูงขึ้นก็
สามารถสร้างถังที่มีต้าแหน่งของรูน้้าล้นหลายระดับให้เลือกใช้ในแต่ละอายุของพืช ในการทดสอบหาข้อมูลการระเหยของน้้าในถัง
จะพบว่าการระเหยของน้้าค่อนข้างต่้าเพราะเป็นถังพลาสติก ซึ่งเมื่อมีการใช้งานจริงใช้ถังลักษณะเดิม ก็ไม่มีผลที่จะท้าให้เกิดปัญหา
จากหลักการที่วางไว้ เซนเซอร์ที่วัสดุเป็นกราไฟต์น้ามาจากแปรงถ่านของมอเตอร์ แม้ไม่เป็นสนิม ก็ควรท้าความสะอาดทุก 2 
สัปดาห์ 

 
Figure 5. Sweet corn harvested production. 

 
สรุป 

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ได้พัฒนาระบบการควบคุมการให้น้้าพืชโดยใช้ถังน้้าฝนอัจฉริยะ ที่ผสมผสานการให้น้้าแบบ
พื้นฐาน โดยวิธีของ Penman-Monteith กับเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ เพื่องดให้น้้าในช่วงที่มีฝนตก ซึ่งให้เกษตรกรมีส่วนร่วม 
ในการก้าหนดค่าที่ส้าคัญเพื่อลดความผิดพลาด ที่เกิดจากความแปรปรวนของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพพื้นที่ ความลาด
เอียง สภาพดิน พืชที่เกษตรกรปลูก ตลอดจนเครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้ได้ทดสอบต้นแบบ ในการควบคุมการให้น้้าหยดในการปลูก
ข้าวโพดพันธุ์ Pure White Hokkaido ในลักษณะการปลูกแบบเกษตรในเมือง พบว่าเมื่อฝนตกเครื่องได้ควบคุมอัตโนมัติให้งดน้้า
ข้าวโพดเป็นเวลา 6 วัน ซึ่งจากการตรวจพินิจข้าวโพดมีสภาพสมบูรณ์ตามปกติ ในการผลิตถังน้้าฝนอัจฉริยะเป็นจ้านวนมากเพื่อให้
เกษตรกรน้าไปใช้งานเพื่อความสะดวก อาจจะติดตั้งเซ็นเซอร์อยู่สูงกว่าก้นถัง 15 mm แต่ให้เกษตรกรเป็นผู้เจาะรูระบายน้้าออก
จากถังด้วยตนเอง  
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บทคัดย่อ 
การซึมผ่านของน้้าฝนภายในช้ันดินเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าคันดินเกิดการพังทลาย งานวิจัยนี้จึงท้าการทดลองเพื่อศึกษา

พฤติกรรมของน้้าฝนภายในช้ันดินที่ส่งผลกระทบต่อคันดิน การทดลองได้บดอัดคันดินและใช้เครื่องจ้าลองน้้าฝนโดยให้น้้าฝนตาม
ความเข้มฝนที่ก้าหนด การทดลองแบ่งเป็นเก้ากรณี โดยประกอบด้วยความเข้มฝนสามแบบ คือ 25, 50 และ 100 mm h-1 และ
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของช้ันผิวดินสามแบบ คือ 0, 25 และ 50% จากการทดลองพบว่าแรงดันน้้าภายในช้ันผิวดินจะเพิ่มขึ้นเมื่อ
ฝนเริ่มมีการตกสะสม จนกระทั่งพื้นผิวบางส่วนของช้ันผิวดินเริ่มอิ่มตัวและเกิดการพังทลาย รูปแบบการพังทลายของคันดินมีสอง
รูปแบบ คือ การพังทลายแบบถอยหลัง และการพังทลายแบบทั้งผิวหน้า โดยรูปแบบของการพังทลายจะขึ้นกับปริมาณความเข้ม
ฝนและความหนาแน่นของช้ันผิวดิน 

ค้าส้าคัญ: น้้าฝน; คันดิน; พังทลาย; แรงดันน้้า 
 

Abstract 
            The permeability of rainwater within the soil layer is one of the causes of soil erosion.  This research 
experimented to study on rainfall behavior in soil layers affecting soil erosion of the soil embankment.  The 
experiment was carried out the compacted soil embankment and artificial rainfall to applying the prescribed 
rainfall intensity.  Nine cases of three different rainfall intensities:  25, 50 and 100 mm h-1 and three different 
relative density of soil surface layer: 0, 25 and 50%. From the results, the water pressure inside the soil surface 
will increase as the rainwater continuing. Until some parts of the soil surface become saturated and fail. There 
are two patterns of soil erosion, namely the retrogressive failure and the surface slide failure.  The pattern of 
soil erosion depends on the rainfall intensity and the density ratio of the soil surface layer. 

Keywords: Rainwater; Embankment; Failure; Water Pressure 
 

บทน้า 
การพังทลายของเชิงเขาและคันดินในประเทศไทยเป็นหนึ่งในภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและการ

บาดเจ็บล้มตายทุกปี มีหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดแผ่นดินถล่ม รวมทั้งฝนตกหนักเป็นหนึ่งปัจจัยส้าคัญที่มีผลกระทบต่อการพังทลาย
ของเชิงลาดและคันดิน (Mairaing, 2006) การศึกษาเพื่อเข้าใจกระบวนการซึมผ่านของน้้าฝนภายในดินจึงมีความส้าคัญ เพื่อ
เตรียมการรับมือในการป้องกันและแก้ไข (Orense et al., 2006) งานวิจัยนี้ได้ท้าการทดลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมของคันดินภายใต้
น้้าฝนที่มีความเข้มฝนคงที่สามค่าได้แก่ 25, 50 และ 100 mm h-1 คันดินมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ (relative density) ของช้ันผิว
ดินสามค่าได้แก่ 0, 25 และ 50% ในระหว่างการทดลองมีการวัดค่าแรงดันน้้าในดินโดยติดตั้ง Piezometer และวัดการเคลื่อนที่
ของคันดินโดยใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอลแล้วน้าไปประมวลผลด้วยวิธี PIV (Particle Image Velocimetry)  
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อุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ ์

Figure 1 (a) แสดงส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ส่วนที่หนึ่งคือเครื่องจ้าลองน้้าฝนที่ติดตั้งสูงจากคันดิน
ประมาณ 5 m มีการกระจายของน้้าฝนคงที่โดยความเข้มฝนเฉลี่ยเท่ากับ 26.28 , 49.95, 101.24 mm h-1 ส้าหรับความเข้มฝน 
25, 50, 100 mm h-1 ตามล้าดับ ส่วนที่สองคือคันดินที่ถูกบดอัดในถังเหล็ก โดยคันดินมีขนาดความกว้าง 68 cm, ยาว 164 cm, 
สูง 122 cm และลาดเอียง 45° (Figure 1 (b)) ดินที่ใช้บดอัดประกอบด้วยดินสองชนิด ได้แก่ DL clay จะบดอัดเพื่อเป็นช้ันดินฐาน
รากแบบทึบน้้าด้วยความหนาแน่นสัมพัทธ์ 100% และ Kasumigaura sand บดอัดเป็นช้ันผิวดินความหนาแน่นสัมพัทธ์ตามที่
ก้าหนดในแต่ละกรณี คุณสมบัติของดินทั้งสองชนิดดังแสดงใน Table 1 ภายในคันดินติดตั้ง Piezometer จ้านวน 18 ตัว (P1 – 
P18) เพื่อวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของแรงดันน้้าภายในช้ันดิน ต้าแหน่งที่ติดตั้งดังแสดงใน Figure 1 (b) ส้าหรับการวัดการเคลื่อนที่
ของคันดินใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอลร่วมกับการประมวลผลด้วยวิธี  PIV (Particle Image Velocimetry) ซึ่ งพัฒนาโดย  
White et al. (2003) 

 
(a)                                                                              (b) 

Figure 1. (a) Artificial rainfall simulator and experiment devices layout. (b) Dimensions of model slope used 
and locations of ceramic cups installed into the model slope. 

 
Table 1. Physical properties of materials used in slope model tests. 

Materials   DL Clay Kasumigaura Sand 
Density of soil particle ρs (g cm-3) 2.653 2.692 
Maximum dry density ρdmax (g cm-3) 1.520 1.520 
Minimum dry density ρdmin (g cm-3)   1.358 
Optimum water content wopt (%)  21.3 16.2 
Maximum particle size dmax (mm) 0.10 2.0 
Relative density or Compaction 
ratio (D-Value) 

Dr or D (%) 100 0, 25, 50 

Internal friction angle at critical state ϕ’ (Degree) 32.2 33.4 
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Coefficient of permeability k (m s-1) 6.68×10-7 1.25×10-4 
Table 2. The initial conditions of slope model tests. 

Case 
Rainfall 

intensity, I 

Relative 
density,  

Dr 

Water 
content, w 

Dry density,  
ρd 

Degree of 
saturation, Sr 

Initial void 
ratio,  

e0 
(mm h-1) (%) (%) (g cm-3) (%)   

1 25 0 10.6 1.350 28.7 0.994 
2 25 25 10.0 1.423 30.2 0.892 
3 25 50 9.8 1.498 33.1 0.797 
4 50 0 11.0 1.345 29.6 1.001 
5 50 25 10.0 1.423 30.2 0.892 
6 50 50 10.0 1.495 33.6 0.801 
7 100 0 12.9 1.322 33.5 1.036 
8 100 25 10.0 1.423 30.2 0.892 
9 100 50 9.8 1.498 33.1 0.797 

 
วิธีการ 

การทดลองจะแบ่งเป็น 9 กรณี โดยแบ่งตามความเข้มฝนสามแบบ คือ 25, 50 และ 100 mm h-1 และความหนาแน่น
สัมพัทธ์ของช้ันผิวดิน (Kasumigaura sand) สามแบบ คือ 0, 25 และ 50% ดังแสดงใน Table 2  

ขั้นตอนการทดลองเริ่มจากการเตรียมดิน โดยน้าดินทั้งสองชนิดมาเพิ่มอัตราส่วนของน้้าเพื่อให้มีปริมาณความชื้นในช่วง 
16% และ 10% ส้าหรับ DL clay และ Kasumigaura sand ตามล้าดับ หลังจากนั้นจะบดอัดดินใส่ในถังดินโดยจะบดอัดเป็นช้ัน 
ความหนาช้ันละ 5 cm คันดินส่วนที่ลาดเอียงจะใช้ไม้แบบมาค้้ายันไว้จนบดอัดถึงช้ันบนสุด ในช่วงที่ท้าการบดอัดจะติดตั้ง 
Piezometer ตามต้าแหน่งที่ก้าหนด เมื่อเสร็จงานบดอัดคันดินแล้วจึงถอดไม้แบบและค้้ายัน ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการปล่อยน้้าฝน
โดยเครื่องจ้าลองน้้าฝนจะท้าการปล่อยน้้าฝนตามความเข้มฝนที่ก้าหนดและจะปล่อยน้้าฝนต่อเนื่องจนกระทั่งคันดินเริ่มมีการ
พังทลายและคันดินพังทลายจนหมด  

ในระหว่างท้าการทดลองจะใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอลบันทึกภาพทางด้านข้างของคันดินทุก ๆ 10 s แล้วจึงจะน้าภาพมา
ประมวลผลด้วยวิธี PIV (Particle Image Velocimetry) เพื่อวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนที่ของคันดิน ส่วนค่าแรงดันน้้าในดินจะใช้ 
Piezometer ต่อเข้ากับเครื่องบันทึกข้อมูลและตั้งเวลาให้วัดค่าทุก ๆ 5 s หลังจากนั้นจะน้าค่าแรงดันน้้าภายในดินที่เปลี่ยนแปลง
มาวิ เคราะห์ด้วยวิธี  Galerkin principle of weighted residuals (Papagianakis and Fredlund, 1984) เพื่อค้านวณการ
เคลื่อนที่ของน้้าฝนภายในช้ันดิน นอกจากนี้ยังมีการบันทึกเวลาที่คันดินเริ่มมีการพังทลาย และเวลาที่คันดินพังทลายทั้งหมด 

 
ผลและวิจารณ์ 

 Figure 2 แสดงรูปแบบการพังทลายของคันดินหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองของทั้งเก้ากรณี คันดินมีการพังทลายเฉพาะ
ช้ันผิวดิน (Kasumigaura sand layer) โดยเริ่มจากบริเวณด้านล่างของคันดินด้านที่ลาดเอียง จากการสังเกตพบว่าคันดินมีการ
พังทลายอยู่สองรูปแบบ คือ การพังทลายแบบถอยหลัง (Retrogressive failure) และการพังทลายแบบทั้งผิวหน้า (Surface slide 
failure) การพังทลายแบบถอยหลังจะพบในกรณีที่ 2, 3, 5 และ 6 ส่วนการพังทลายแบบทั้งผิวหน้าจะพบในกรณทีี่ 1, 4, 7, 8 และ 
9 โดยทั้งสองรูปแบบจะมีลักษณะตอนเริ่มพังทลายที่คลายคลึงกัน กล่าวคือน้้าฝนภายในดินจะไหลมาสะสมที่บริเวณด้านล่างของ
ด้านที่ลาดเอียงจนกระทั่งดินในส่วนนี้เริ่มเข้าสู่สภาวะอิ่มตัวของดิน หลังจากจากนั้นดินส่วนนี้เริ่มพังทลายและเริ่มเคลื่อนตัวมายั ง
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ส่วนท่ีเป็นฐานด้านล่าง ในการพังทลายแบบถอยหลัง การพังทลายขนาดเล็กจะค่อย ๆ เกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ จากส่วนลาดเอียง
ด้านล่างสู่ด้านบน ในขณะที่การพังทลายแบบทั้งผิวหน้า จะมีการสะสมน้้าฝนภายในช้ันดินจนระดับน้้าภายในดินสูงขึ้นแล้วจึงเกิด
การพังทลายขนาดใหญ่ โดยรอยเลื่อนจะเริ่มตั้งแต่ด้านล่างจนถึงด้านบน (Take and Beddoe, 2014)  
 Figure 3 แสดงข้อมูลของแรงดันน้้าในดินของต้าแหน่ง P7, P13, P17 และ P18 ของทั้งเก้ากรณี โดยต้าแหน่งของลูกศร
สีแดงคือเวลาที่คันดินเริ่มมีการพังทลายเกิดขึ้นเริ่มจากเวลา 166, 165, 87, 69, 55, 46, 36, 39, และ 31 min ส้าหรับกรณีที่ 1 – 
9 ตามล้าดับ เวลาที่เริ่มพังทลายจะลดลงเมื่อความเข้มฝนและความหนาแน่นของช้ันดินมีค่าเพิ่มขึ้น จากการวิเคราะห์ผลแรงดันน้้า
ที่เปลี่ยนแปลงพบว่า แรงดันน้้าในดินของช้ันผิวดินจะมีค่าเริ่มต้นในช่วง -2 ถึง -8 kPa และจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตามปริมาณน้้าฝนท่ี
ได้รับจนกระทั่งเข้าสู่สภาวะอิ่มตวัด้วยน้้าของดิน (0 kPa) โดยในกรณีที่ความเข้มฝนมีค่าสงู (กรณีที่ 7 – 9) แรงดันน้้าในดินจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากปริมาณที่ซึมผ่านลงมาในช้ันดินมีจ้านวนมากส่งผลให้ช้ันดินเข้าสู่สภาวะอิ่มตัวและเริ่มพังทลาย
อย่างรวดเร็ว ส่วนในกรณีที่ช้ันผิวดินมีความหนาแน่นแตกต่างกันจะพบว่า ดินที่มีความหนาแน่นมากจะมีการสะสมของน้้าฝนอยู่ใน
บริเวณต่าง ๆ ของด้านลาดเอียง ขณะที่ดินที่มีความหนาแน่นน้อยจะมีน้้าฝนจะสะสมอยู่ภายในช้ันดินแล้วเกิดการอิ่มตัวจนขยาย
พื้นที่ของดินที่อ่ิมตัวข้ึนไปทางด้านบนของช้ันผิวดิน 

Figure 4 แสดงทิศทางการไหลของน้้าในดินของกรณี 1, 4 และ 7 ที่มีความเข้มฝนแตกต่างกันและมีความหนาแน่น
สัมพัทธ์ของช้ันผิวดินที่ 0% โดยขนาดของลูกศรบอกถึงปริมาณน้้าท่ีก้าลังซึมผ่านในช้ันดิน โดยผลการทดลองแต่ละกรณีจะแบ่งเปน็
สองช่วงเวลาคือ เวลาก่อนเกิดการพังทลาย และเวลาหลังเกิดการพังทลาย จากทั้งสามกรณีพบว่าในช่วงแรกก่อนเกิดการพังทลาย
จะมีการซึมผ่านของน้้าฝนจ้านวนมากจากทางด้านพื้นผิวด้านบนมายังบริเวณด้านรอยต่อระหว่างช้ันฐานรากทึบน้้าและช้ันผิวดิน 
เนื่องจากช่วงแรกนี้ช้ันผิวดินยังอยู่ในสภาวะไม่อิ่มตัว น้้าฝนสะสมอยู่บริเวณด้านล่างของคันดิน จะเห็นได้ชัดเจนในกรณีที่ 7 เวลา 
18 min หลังจากที่คันดินเริ่มเกิดการพังทลายแล้วทิศทางการซึมผ่านของน้้าฝนจะเริ่มขนานกับด้านเอียงของคันดินแต่ก็ยังมีการ
สะสมที่บริเวณด้านล่างของคันดินอยู่ท้าให้ช้ันดินบริเวณนี้เริ่มเข้าสู่สภาวะอิ่มตัวแล้วจึงเกิดการพังทลายขึ้นต่อเนื่อง 

 

 
Figure 2. Failure situations of the models after the rainfall tests. 
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Figure 3. Relationship between pore water pressures and elapse times. 
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Figure 4. Water flow directions with elapsed times in Cases 1, 4, and 7. 
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(a) Case 1, I  = 25 mm/h, D r = 0%

(b) Case 4, I  = 50 mm/h, D r = 0%

(c) Case 7, I  = 100 mm/h, D r = 0%
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สรุป 
 จากการทดลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมของน้้าฝนภายในช้ันดินที่มีผลต่อการพังทลายของคันดิน โดยแบ่งเป็นเก้ากรณี
ประกอบด้วยความเข้มฝนสามแบบ คือ 25, 50 และ 100 mm h-1 และความหนาแน่นสัมพัทธ์ของช้ันผิวดินสามแบบ คือ 0, 25 
และ 50% สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) น้้าฝนจะซึมผ่านเข้าไปสะสมในช้ันดินที่น้้าสามารถซึมผ่านได้ดี หลังจากที่ดินเริ่มอิ่มตัวจะเกิดการพังทลายของดินขึ้นโดย
ที่คันดินเริ่มพังทลายจากด้านล่างส่วนท่ีลาดเอียง  

2) การพังทลายของคันดินเกิดขึ้นเฉพาะช้ันผิวดินที่น้้าฝนสามารถซึมผ่านได้เท่านั้น 
3) คันดินมีการพังทลายสองรูปแบบ การพังทลายแบบถอยหลัง (Retrogressive failure) และการพังทลายแบบทั้งผิวหน้า 

(Surface slide failure)  
4) การพังทลายแบบถอยหลังจะเกิดกับคันดินท่ีมีความหนาแน่นของช้ันผิวดินมากและได้รับความเข้มฝนที่น้อยถึงปานกลาง 

ส่วนการพังทลายแบบทั้งผิวหน้าจะเกิดกับคันดินท่ีมีความหนาแน่นของช้ันผิวดินน้อยและได้รับความเข้มฝนท่ีมาก  
จากผลการทดลองที่ได้สามารถน้ามาประเมินคันดินที่มีสภาพแวดล้อมและลักษณะช้ันดินใกล้เคียงกับการทดลอง การ

ประยุกต์เพื่อการใช้งานในประเทศไทยให้ได้ผลแม่นย้าจ้าเป็นต้องท้าการศึกษาข้อมูลช้ันดินของคันดินและข้อมูลของฝนร่วมด้วย 
แนวทางการวิจัยในอนาคตจะมีการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันการพังทลายของคันดิน เช่น การติดตั้งท่อเพื่อระบายน้้า
ภายในช้ันดินออกมา การติดตั้งวัสดุเพื่อคลุมผิวหน้าคันดิน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การประเมินการท างานของแบบจ าลอง SWAT ส าหรับวิเคราะห์สมดุลน  าในแปลงนาชลประทาน  โดยแบ่งการจ าลอง
สถานการณ์เป็น 3 กรณี ดังนี  กรณีที่ 1 การจ าลองการปลูกข้าวโดยใช้ค่าพารามิเตอร์ตั งต้นของ SWAT กรณีที่ 2 การจ าลองการ
ปลูกข้าวโดยก าหนดวันเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว กรณีที่ 3 การจ าลองการปลูกข้าวเหมือนกรณีที่ 2 และมีการให้น  าชลประทาน และ
ท าการจ าลองเป็นรายวันระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม ผลการศึกษาพบว่า แบบจ าลอง SWAT สามารถจ าลองสมดุลน  า
ในแปลงนาได้ แต่ยังมีข้อจ ากัดบางประการคือ 1.การใช้พารามิเตอร์พืช แบบ heat unit ในการก าหนดวันเพาะปลูกท าให้ไม่ตรงกบั
วันที่ปลูกจริง 2.การจ าลองสมดุลน  าของแบบจ าลอง SWAT เป็นการจ าลองสมดุลน  าในสภาพน  าที่ไม่ท่วมขังบนผิวดินซึ่งสอดคล้อง
กับการปลูกข้าวไร่ ไม่ใช่ข้าวนาสวนในเขตชลประทาน 3.การจ าลองระบบการปลูกแบบให้น  าชลประทานมีผลลัพธ์ให้ปริมาณน  าซึม
ผ่านดินมีค่าเพิ่มสูงมาก แต่ ปริมาณการระเหยคายน  าเพิ่มขึ นเล็กน้อย 

ค าส าคัญ: SWAT; สมดุลน  า; ข้าว 
 

Abstract 
This paper evaluated the water balance analysis of irrigated paddy field using SWAT model. The daily 

simulations were conducted under 3 cases: 1) the simulation using default crop parameters of SWAT database, 
2) the simulation using the specific dates of cultivation and harvesting, and 3) the simulation options similar to 
the second case with irrigation.  SWAT model can simulate water balance in paddy field, however there are still 
some restrictions. Using heat unit plant parameter for specifying date of cultivation resulted in an incorrect 
planting date. Water balance module of SWAT was developed for simulating the dry-foot crop condition, not 
for the ponding water in the paddy field Simulation in the irrigated paddy field resulted in high percolation rate. 

Keywords: SWAT; Water balance; Rice 
 

บทน า 
 ข้าวเป็นพืชอาหารหลักและพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศไทยมาตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยส่งออกข้าวและ
ผลิตภณัฑ์สูงเป็นอันดับที่ 2 ของการส่งออกสินค้าเกษตรและผลติภณัฑ์ที่ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 199,392 ล้าน
บาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ข้าวเป็นพืชที่ใช้ทรัพยากรน  าในผลิตที่ค่อนข้างสูง ดังนั นการคาดการปรมิาณน  าท่ีข้าว
ต้องการและปริมาณน  าท่ีสญูหายไปแต่ละองค์ประกอบจึงมีความส าคัญ 
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 ในประเทศพบว่ามีการใช้งานแบบจ าลองข้าวในปี พ .ศ. 2534 ในการศึกษาเพื่อปรับเทียบและทดสอบแบบจ าลองการ
เติบโตของข้าวในประเทศไทย โดย Pannangpetch และคณะ ได้เสนอการศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาที่ต้องใช้ส าหรับการจ าลอง
การเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ กข6 และใช้แบบจ าลอง MACROS ศึกษาความสัมพันธ์ของการแก่ของใบ ปริมาณไนโตรเจนและการ
สังเคราะห์แสงของใบ (Pannangpetch et al., 1991)  จากนั น ในช่วงปี พ.ศ. 2540 แบบจ าลองการเติบโตของข้าว CERES-Rice 
ถูกน  ามาศึกษาในประเทศไทย (เมธี และคณะ, 2543; Cheyglinted, 2001; Kerdsuk, 2002) โดยมีการศึกษาเพื่อประเมินค่า
สัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวส าหรับแบบจ าลอง CERES-Rice (จิรวัฒน์ และคณะ, 2543; สุนทรและอรรถชัย, 2547) ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2550 มีการประยุกต์ใช้แบบจ าลอง SWAP ในการศึกษาการใช้น  า การเติบโตและผลผลิตของข้าว (ชาญณรงค์ และเอก
สิทธิ์, 2550) ในช่วงปี พ.ศ. 2553 ได้มีการศึกษาเพื่อประเมินการท างานของแบบจ าลอง ORYZA2000 และ CERES-Rice 
(Wikarmpapraharn and Kositsakulchai, 2010) และในปี พ.ศ.2562 ได้มีการใช้แบบจ าลอง DSSAT-CERES เพื่อศึกษาความ
แปรปรวนของปัจจัยทางภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อศักยภาพผลผลิตข้าว (เอกพันธ ์และเอกสิทธิ,์ 2562) ซึ่งจะพบว่าการศึกษาการ
จ าลองข้าวในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาและจ าลองการเพาะปลูกข้าวโดยใช้แบบจ าลองที่ความสามารถการจ าลองในพื นที่
ขนาดเล็ก (1 หน่วยพื นท่ี) ไม่มีความสามารถในการจ าลองในพื นที่ขนาดใหญ่  

โดยการศึกษานี ได้เลือกแบบจ าลอง SWAT ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่มีความสามารถในการจ าลองพื นที่ขนาดใหญ่และมีการใช้
งานกันอย่างแพร่หลายเช่น ในปี พ.ศ. 2556 มีการประยุกต์ใช้แบบจ าลอง SWAT ส าหรับการวิเคราะห์บัญชีน  า (วิโรจน์ และเอก
สิทธ์ิ, 2556) ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2560 มีการศึกษาประเมินประสิทธิภาพของพารามิเตอร์ของข้าวโพดและข้าวฟ่าง
ของแบบจ าลอง SWAT โดยใช้ข้อมูลในระดับแปลงในการปรับเทียบ (Sinnathamby et al., 2017) เป็นต้น 
 บทความนี น าเสนอแนวทางการจัดท าแบบจ าลอง SWAT ในการจ าลองสมดุลน  าในนาชลประทาน เพื่อศึกษาว่า
แบบจ าลอง SWAT ในการจ าลองโดยใช้วิธีปกติที่เป็นค่าตั งต้นของแบบจ าลองสามารถสมดุลน  าในนาชลประทานได้หรือไม่และควร
ปรับแก้อย่างไรให้ได้ผลสมดุลน  าท่ีถูกต้อง 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
พื นที่ศึกษา 

แปลงทดลองตั งอยู่ที่ศูนย์สาธิตการใช้น  าชลประทานแม่กลอง กรมชลประทาน ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี โดยแปลงทดลองมีขนาด 20 x 20 m และมีขั นตอนการทดลองดังนี  ท าการปลูกข้าวโดยวิธีการหว่านน  าตม ใช้ข้าวพันธ์
สุพรรณ 1 อัตรา 25 kg rai-1 เริ่มให้น  าหลังจากหว่านข้าวแล้ว 20 วัน และหยุดการให้น  าก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต 20 วัน โดยการ
ทดลองรักษาระดับน  าขังสูง 10 cm และให้ปุ๋ยเคมี 2 ครั ง ใส่ครั งที่ 1 (16-20-0 ในอัตรา 30 kg rai-1) เมื่อข้าวอายุ 21 วัน ใส่ครั งที่ 
2 (46-0-0 ในอัตรา 20 kg rai-1) เมื่อข้าวอายุ 48 วัน ข้อมูลที่บันทึกระหว่างการทดลองจะประกอบดว้ย (เอกสิทธิ์ และคณะ, 2550) 

1.ข้อมูลรายวันประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณน  าและข้อมูลภูมิอากาศ  
2.ข้อมูลรายสัปดาห์ เป็นข้อมูลการเติบโตของพืช โดยการเก็บตัวอย่างข้าวแบบสุ่ม จ านวน 5 ตัวอย่างต่อครั งจากแปลง

ทดลอง และบันทึกข้อมูลเป็นน  าหนักพืชสดและแห้งของส่วนเหนือดิน โดยช่ังน  าหนักรวม และแยกส่วนขององค์ประกอบต่าง  ๆ 
ของข้าวคือ ล าต้น ใบ และรวง  
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Figure 1. Location of experimental field at the Mae Klong Irrigation  

Water Management Demonstration Center, Kanchana Buri. 
  

การจ าแนกระบบการปลูกข้าว 
ข้าวอาจจ าแนกตามลักษณะการใช้น  าของข้าวได้เป็น ข้าวไร่หรือข้าวนาดอน (upland rice) ข้าวขึ นน  า ข้าวน  าลึก หรือ

ข้าวฟางลอย (floating rice) และข้าวนาสวน (lowland rice) (คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา, 2547) ข้าวไร่เป็นข้าวท่ีปลูกได้ทั งบนท่ี
ราบและพื นที่ลาด ไม่ต้องท าคันนากักเก็บน  า ปลูกโดยวิธีหยอดหรือหว่าน ข้าวขึ นน  าปลูกในแหล่งที่ไม่สามารถควบคุมระดับน  าใน
นาได้ ข้าวกลุ่มนี มีลักษณะพิเศษในการยืดตัวหนีน  าได้ ข้าวนาสวนเป็นข้าวที่ปลูกในที่ราบลุ่มทั่วไปในสภาพขังน  าไม่เกิน 1 m แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้าวนาสวนนาน  าฝน ที่ปลูกในพื นที่ลุ่มระดับน  าต่ ากว่า 60 cm และข้าวนาสวนนาชลประทาน ที่สามารถ
ควบคุมระดับน  าได้ 

 
แบบจ าลอง SWAT 

แบบจ าลอง Soil and Water Assessment Tool (SWAT) เป็นแบบจ าลองที่ถูกพัฒนาโดย USDA Agricultural 
Research Service (ARS) (Neitsch, 2011) โดยมีความสามารถในการจ าลองการเจริญเติบโตของพืช น  าใต้ดิน น  าผิวดิน การ
พังทลายของดิน การเคลื่อนที่ของตะกอนและสารเคมี ในพื นที่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (Luo et al., 2008) แบบจ าลอง SWAT 
โดยส่วนใหญ่มักถูกน  าไปในใช้ศึกษาผลกระทบของกิจกรรมทางการเกษตรต่อคุณภาพน  า เนื่องจากแบบจ าลอง SWAT สามารถ
แสดงถึงกิจกรรมทางการเกษตรต่าง ๆ ได้ เช่น การเพิ่มขึ นของสารเคมี การไถพรวน การปลูกพืชหมุนเวียน การให้น  าชลประทาน 
และการระบายน  า (Arabi et al., 2008; Gassman et al., 2007) 

 
สมดุลน  าในนาข้าว 

หลักการสมดุลน  าในนาข้าว (water balance) (Bouman, 2001) สามารถแยกเป็นองค์ประกอบและเขียนสมการได้ดังนี  

             W t I R C E T S P RO                                        (1) 

โดยที ่ W t  คือ ความลึกของน  าท่ีเปลี่ยนแปลงต่อเวลา, I คือ ปริมาณน  าชลประทานทีใ่ห้กับแปลง, R คือ ปริมาณฝน
, C คือ capillary rise, E คือ ปริมาณการระเหย, T คือ ปริมาณการคายน  า, S คือ ปริมาณน  าท่ีซึมผ่านดินด้านข้าง (seepage), P 
คือ ปริมาณน  าท่ีซึมผ่านดินแนวดิ่ง (vertical percolation) , RO คือปริมาณน  าผิวดินท่ีระบายออก (surface runoff) 
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ข้อมูล 
ข้อมูลที่ใช้ทดสอบการท างานของแบบจ าลองเป็นข้อมูลจากการทดลองเพาะปลูกข้าวท่ีศูนย์สาธิตการใช้น  าชลประทานแม่

กลอง จังหวัดกาญจนบุรี จากโครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น  าในการเพาะปลูก เรื่อง แบบจ าลองการเจริญเติบโต
ส าหรับการประเมินผลผลิตและการใช้น  าของพืชในเขตชลประทาน (เอกสิทธิ์ และคณะ, 2550) ดังนี   

1. ข้อมูลภูมิอากาศรายวัน ในช่วงที่ท าการทดลองระหว่างเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม 2549 ประกอบด้วย อุณหภูมิ
สูงสุด-ต่ าสุด ความเร็วลมและความยาวนานแสงแดด ความชื นในอากาศไม่มีการตรวจวัดจึงประมาณค่าอุณหภูมิที่
จุดน  าค้างจากข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุด (Allen et al., 1998) 

2. ข้อมูลปริมาณน  ารายวัน ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณน  าฝน และข้อมูลปริมาณน  าชลประทาน โดยปริมาณน  าฝนใช้
ข้อมูลรายวันที่ตรวจวัดได้ในช่วงท าการทดลอง ส่วนปริมาณน  าชลประทานประมวลผลจากอาคารวัดน  า ( cut-
throat flume) ดังแสดงใน Figure 2 

3. ข้อมูลดินที่ศูนย์สาธิตการใช้น  าชลประทานแมก่ลอง รวบรวมจากรายงานผลการวิเคราะห์ตวัอย่างดินโดยกลุ่มงานดนิ
ด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ ส านักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ซึ่งท าการวิเคราะห์
ตัวอย่างดินที่ความลึก 0-30 cm นอกจากนี ในแบบจ าลองต้องการข้อมูลคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของดินจึงได้
พิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจากผลการวิเคราะห์ water retention function (Yingjajaval, 1993) และข้อมูลชุดดิน
จัดตั งจากรมพัฒนาท่ีดิน (สถิระ และคณะ, 2547) 

4. ข้อมูลการจัดการแปลงเป็นข้อมูลก าหนดจากรูปแบบการทดลองในช่วงเพาะปลูกประกอบด้วย วันเพาะปลูก วันเก็บ
เกี่ยว  

5.ข้อมูลพารามิเตอร์พืช ใช้ข้อมูลที่เป็นค่าตั งต้น (default value) จากฐานข้อมูลพารามิเตอร์ของแบบจ าลอง SWAT 

 
Figure 2. Daily water inputs in the experimental paddy field.  

 
วิธีการ 

การจ าลองสมดุลน  าในแปลงนาด้วยแบบจ าลอง SWAT โดยสร้างแบบจ าลองโดยท าการจ าลองปลูกข้าวเป็นรายวันจาก
วันท่ีเริ่มปลูก (3 มีนาคม) ถึงวันท่ีเก็บเกี่ยว (12 กรกฎาคม) และแบ่งการจ าลองสถานการณ์เป็น 3 กรณี ดังนี  กรณีที่ 1 การจ าลอง
การปลูกข้าวโดยใช้ค่าพารามิเตอร์ตั งต้น (default value) ของ SWAT กรณีที่ 2 การจ าลองการปลูกข้าวโดยก าหนดวันเพาะปลูก
และเก็บเกี่ยว (no irrigation) กรณีที่ 3 การจ าลองการปลูกข้าวเหมือนกรณีที่ 2 และมีการให้น  าชลประทาน (irrigation) 

กรณีที่ 1 การจ าลองการปลูกข้าวโดยใช้ค่าพารามิเตอร์ตั งต้น เป็นการสร้างแบบจ าลองโดยน าเข้าข้อมูลพื นฐานได้แก่ 
ข้อมูลอากาศ ข้อมูลดิน ข้อมูลพืชและใช้ข้อมูลการจัดการแปลงที่เป็นค่าพารามิเตอร์ตั งต้นของแบบจ าลอง ซึ่งพารามิเตอร์การ
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จัดการแปลงตั งต้นในแบบจ าลอง SWAT ก าหนดอยู่ในรูปแบบของ heat-unit โดย heat-unit คือหน่วยความร้อนสะสมที่เหนือ
อุณหภูมิฐาน และหารด้วยอุณหภมูิสะสมที่พืชใช้ทั งหมดตั งแต่เริ่มปลูกจนถึงสกุแก่ทางสรีระวิทยา (maturity) ดังแสดงใน Figure 3  

กรณีที่ 2 ท าการจ าลองข้าวเหมือนกับกรณีที่ 1 และท าการเปลี่ยนรูปแบบพารามิเตอร์การจัดการแปลงให้เป็นรูปแบบ
วันท่ีแทนรูปแบบ heat-unit โดยก าหนดวันเริ่มปลูก (3 มีนาคม) และวันเก็บเกี่ยว (12 กรกฎาคม) ตามข้อมูลจากการจัดการแปลง
ที่รวบรวมมาดังแสดงใน Figure 4 

กรณีที่ 3 ท าการจ าลองเหมือนกันกรณีที่ 2 และเพิ่มการให้น  าชลประทานกับพื นท่ีเพาะปลูกข้าว โดยก าหนดทั งปริมาณ
วันท่ีให้น  า และแหล่งน  าท่ีน  าต้นทุน ซึ่งก าหนดพารามิเตอร์การจัดการแปลงอยู่ในรูปแบบของวันท่ีดังแสดงใน Figure 5 
 

Figure 3. Default value setup. Figure 4. Planting and harvesting date setup. 

   
                                           Figure 5. Irrigation setup. 

 
ผลและวิจารณ์ 

ผลของวันท่ีปลูก เก็บเกีย่วและจ านวนปลูก 
ผลการจ าลองวันปลูกและเก็บเกี่ยวในกรณีที่  1 (การจ าลองการปลูกข้าวโดยใช้ค่าพารามิเตอร์ตั งต้น ) และกรณีที่ 2 

(จ าลองการปลูกข้าวโดยก าหนดวันเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว )  และกรณีที่ 3 (จ าลองการปลูกข้าวโดยก าหนดน  าชลประทานวัน
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว) สรุปไว้ดัง Table 1 โดยกรณีที่ 2 และ กรณีที่ 3 มีวันท่ีปลูก วันท่ีเก็บเกี่ยวและจ านวนวันปลูก ส่วน กรณทีี่ 
1 มีวันท่ีปลูก วันท่ีเก็บเกี่ยวช้ากว่าและจ านวนวันปลูกสั นกว่ากรณีที่ 2 และกรณีที่ 3 เนื่องจากในกรณีที่ 1 วันปลูกและวันเก็บเกี่ยว
จะถูกก าหนดในรูปแบบของหน่วยความร้อนและให้ค่าพารามิเตอร์ตั งต้นของวันปลูกและเก็บเกี่ยวไว้ ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลที่รวบรวมไว ้

 
Table 1. Planting and harvesting dates. 

 
Case 1: simulation 

using default 
parameters 

Case 2: simulation 
without irrigation 

Case 3: simulation 
with irrigation 

Planting date 30-Mar 9-Mar 9-Mar 

Harvesting date 6-Jul 12-Jul 12-Jul 

Planting period (days) 98 125 125 
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สมดุลน  าในแปลงนา 
องค์ประกอบสมดุลน  าในแปลงนาจากผลการจ าลองของ 3 กรณี สรุปไว้ใน Table 2 ซึ่งแสดงค่าปริมาณน  าฝนรวมตลอด

การเพาะปลูก (rainfall) น  าชลประทาน (irrigation) การระเหยคายน  า (evapotranspiration) น  าซึมผ่านดิน (percolation) และ
น  าท่าผิวดิน (runoff)  

ในกรณีที่ 1 ให้ผลจ าลองปริมาณน  าเข้าสู่ระบบมากกว่าปริมาณน  าที่ออกจากระบบ โดยมีน  าไหลเข้าระบบรวม 555.5 
mm ซึ่งเป็นน  าฝนทั งหมด และมีปริมาณน  าออกจากระบบรวม 540.3 mm และส่วนใหญ่เป็นน  าซึมผ่านดิน ซึ่งมีปริมาณมากถึง 
50% ของน  าท่ีไหลออกจากระบบทั งหมด  

ในกรณีที่ 2 ให้ผลการจ าลองและสัดส่วนแต่ละองค์ประกอบของสมดุลน  าคล้ายกรณีที่ 1 แต่มีปริมาณฝนมากขึ น 
เนื่องจากวันเพาะปลูกท่ีไม่ตรงกันและระยะเวลาการปลูกยาวนานขึ น 

ในกรณีที่ 3 ให้ผลจ าลองปริมาณน  าเข้าสู่ระบบน้อยกว่าปริมาณน  าที่ออกจากระบบ โดยมีปริมาณน  าเข้าทั งหมด 2 ,412 
mm และมีปริมาณน  าออกจากระบบทั งหมด 2 ,562.4 mm และในส่วนขององค์ประกอบที่มีปริมาณน  าเข้ามากสุดคือ น  า
ชลประทาน และน  าออกจากระบบมากท่ีสุดคือ น  าซึมผ่านดิน ซึ่งเป็นปริมาณมากถึง 80% ของน  าท่ีออกจากระบบทั งหมด 

จากทั ง 3 กรณีพบว่ากรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 ให้ผลการจ าลองสมดุลน  าของน  าไหลเข้ามากกว่าน  าไหลออกจากระบบ อาจ
ท าให้ปริมาณน  าที่เก็บในระบบมีปริมาณเพิ่มมากขึ นจากสภาพเริ่มต้น ส่วนในกรณีที่ 3 มีน  าไหลออกมากกว่าน  าไหลเข้าระบบ อาจ
ท าให้ปริมาณน  าในระบบลดลงจากสภาพเริ่มต้น 

 
Table 2. Summary of water balance components in paddy field from planting date to harvesting date. 
Water balance 
components 
(mm) 

Simulation 
(default parameters) 

Simulation 
without irrigation 

Simulation 
with irrigation 

Experiment 2006 
 

Rainfall 555.5 606.4 606.4 622.8 
Irrigation 0.0 0.0 1,805.6 2,119.2 
Evapotranspiration 133.3 173.6 200.7 672.5* 
Percolation 327.3 333.5 2,048.6 1,896.4* 
Runoff 79.7 80.0 313.1 250.2* 

*The result of water balance analysis using SWAP model. 
 

สรุป 
จากการประเมินการท างานของแบบจ าลอง SWAT พบว่าสามารถจ าลองสมดลุน  าในแปลงนาได้ แตย่งัมีข้อจ ากัดบาง

ประการคือ 1.การใช้พารามิเตอรพ์ืช แบบ heat unit ในการก าหนดวันเพาะปลูกท าให้ไมต่รงกับวันท่ีปลูกจริง 2.การจ าลองสมดุล
น  าของแบบจ าลอง SWAT เป็นการจ าลองสมดลุน  าในสภาพน  าที่ไมท่่วมขังบนผิวดินซึ่งสอดคล้องกับการปลูกข้าวไร่ ไม่ใช่ข้าวนา
สวนในเขตชลประทาน 3.การจ าลองระบบการปลูกแบบให้น  าชลประทานมีผลลัพธ์ให้ปรมิาณน  าซึมผ่านดินมีค่าเพิ่มสูงมาก แต่ 
ปริมาณการระเหยคายน  าเพิ่มขึ นเล็กน้อย ส่วนการประยุกต์แบบจ าลองส าหรับพื นท่ีขนาดใหญ่และปรับเทียบพารามิเตอร์ข้าวให้
เหมาะสมกับข้าวสายพันธ์ุไทยจะเป็นการศึกษาในขั นต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

              งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลกระทบของรอยต่อผ้าใบคอนกรีตต่อการออกแบบขนาดคูน้ า โดยการประเมินค่า
สัมประสิทธ์ิความขรุขระของแมนนิ่งซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการออกแบบหน้าตัดของคูน้ า การศึกษานี้ได้ท าการหาค่าสัมประสิทธิ์
ความขรุขระของแมนนิ่ง (n) ของรอยต่อสองแบบคือการต่อชนและการต่อทาบที่ระยะทาบ 10 cm การต่อชนได้ท าการศึกษาในคู
น้ าหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมขนาดความกว้างก้นคลอง 0.30 m สูง 0.50 m ยาว  12.45 m ความลาดชันท้องน้ า 1:1000 โดยใช้อัตรา
การไหล 10 ค่าในการทดลอง ในท านองเดียวกันคูน้ าหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีความกว้างก้นคลอง 0.35 m ความลาดชัน
ด้านข้าง 2:1 (ดิ่ง:ราบ) ยาว 38 m ความลาดชันท้องน้ า 1:200 ได้ถูกน ามาศึกษาหาค่า n ของการต่อแบบทาบ โดยผ้าใบคอนกรีต
ถูกน ามาซ้อนทับที่ระยะทาบ 10 cm ทุกๆ ระยะ 1 m ส าหรับการทดลองนี้ได้ใช้อัตราการไหล 25 ค่า จากการศึกษาพบว่าค่า
สัมประสิทธิ์ความขรุขระของแมนนิ่งมีค่าอยู่ที่ประมาณ 0.013 และ 0.017 ในกรณีที่ท าการต่อแบบชนและต่อแบบทาบตามล าดับ 
การศึกษานี้ยังช้ีให้เห็นว่าการต่อผ้าใบคอนกรีตแบบทาบจะท าให้หน้าตัดการไหลออกแบบจะมีขนาดเพิ่มขึ้นประมาณ 20% 

ค าส าคัญ: ผ้าใบคอนกรีต; สัมประสิทธ์ิความขรุขระของแมนนิ่ง; คูน้ า 
 

Abstract 
The aim of this research is to investigate the effect of concrete fabric joint on a ditch size. A roughness 

coefficient ‘n’ which is an important parameter for designing the ditch size was estimated.  Two types of joint 
as a butt joint and a lap joint with an overlap length of 10 cm were evaluated. The n value of butt joint was 
evaluated in the rectangular flume which is 12.45 m long, 0.3 m wide 0 . 3 0  m deep and the bottom slope 
1:1000 , with 10 flow rates. Likewise, the trapezoidal ditch with the width of 0.35 m, 2:1 (vertical: horizontal) 
size slope, 38 m long, and a bottom slope 1: 200 was used to estimate n value of lap joint by overlap length 
10 cm for every 1 m with 25 values of flow rates. It was found that the n values were approximately 0.013 and 
0 . 0 1 7  in the case of butt joint and lap joint with 10 cm respectively. Noticeably, the cross section of ditch 
increased around 20 percentage using the 10 cm overlap of lap joint.   

Keywords: Fabric concrete; Manning coefficient; Ditch 
  

บทน า 
 ประเทศไทยถือเป็นประเทศเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็น การปลูกพืช หรือ เลี้ยงสัตว์ ย่อมใช้น้ าในการท ากิจกรรมต่างๆทั้งสิน้ 
น้ าจึงถือเป็นสิ่งส าคัญในการท าเกษตรกรรม จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการน้ าเพื่อเกษตรกรรม โดยเริ่มจากแหล่งน้ าซึ่งเป็นต้นน้ าของ
โครงการชลประทานอย่างเช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ า โดยน้ าจะกระจายไปยังพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างทั่วถึงด้วยคลองส่งน้ าต่างๆที่ท า
หน้าที่ส่งน้ าให้พื้นที่เพาะปลูกถ้าน้ าถูกปล่อยให้ไหลบ่าท่วมไปบนแปลงปลูกข้าวหรือพืชไร่ของเกษตรกรเองโดยปราศจากการ
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ควบคุมแล้ว น้ าส่วนใหญ่จะไหลลงสู่พื้นท่ีลุ่มพื้นที่ต่ าตามความลาดเทของพื้นท่ี ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญยิ่ง ท าให้การกระจายน้ าเป็นไป
อย่างไม่ทั่วถึงในเขตพื้นท่ีที่ก าหนด วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงต้องมีการจัดสร้างระบบการกระจายน้ าในระดับไร่นาขึ้น เพื่อใช้
รับน้ าที่ส่งออกจากคลองส่งน้ าไปแจกจ่ายให้กับพื้นที่เกษตรกรรมอย่างทั่วถึงโดยสม่ าเสมอ ระบบการกระจายน้ าในระดับไร่นา
ดังกล่าวนี้ คือ ระบบคูส่งน้ า ส าหรับรับน้ าจากคลองส่งน้ าส่งให้พื้นที่เพาะปลูกที่คลองส่งน้ าแจกจ่ายไปยังพื้นที่เกษตรกรรมต่าง ๆ 
ให้ทั่วถึง ซึ่งคูส่งน้ าในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วจะเป็น คูดาดคอนกรีต , คูดิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากถ้าหากเป็นคลองดินก็จะมี
ปัญหาการซึมและการพังทลายเกษตรกรจึงได้มีการน าวัสดุอย่างผ้าพลาสติกPE(Polyethylyne) มาดาดในคลองดินเพื่อลดปัญหา
อัตราการรั่วซึมและการพังทลาย แต่ผ้าพลาสติกPEส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานที่ต่ าแล้วแต่คุณภาพ ความหนา ราคา ซึ่งไม่คุ้มค่า
ต่อการลงทุน และอายุการใช้งานอาจจะน้อยลงเมื่อโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวผ้าใบกันซึม และยังไม่
สามารถทนต่อการเผาไหม้จากไฟได ้และหากเป็นคูดาดคอนกรีตจะมคี่าใช้จ่ายที่สูงก่อสร้างยากและต้องใช้ความช านาญและฝีมอืใน
การก่อสร้าง ปัจจุบันมีการพัฒนาคิดค้นและสร้างสรรค์วัสดุขึ้นมาโดยน าเอาองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งก่อสร้าง(คอนกรีต) มา
พัฒนาแล้วปรับเปลี่ยนมันให้กลายเป็นวัสดุชนิดใหม่เพื่อลดระยะเวลา ทรัพยากร และแรงงานในการก่อสร้างเป็นจนกลายเป็น 
“ผ้าใบคอนกรีต” “Concrete Fabric” โดยวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่นี้เรียกว่า Geosynthetic Cementitious Composite Mats 
(GCCMs) ประกอบไปด้วยปูนซีเมนต์ที่อยู่ในช้ันกลางระหว่างช้ันของเส้นใยสังเคราะห์และวัสดุกันน้ า โดยที่ผ้าใ บคอนกรีตมี
คุณสมบัติยืดหยุ่นสงู Crawford (2008) and Canvas(2016) สามารถพับเก็บเป็นม้วนท าให้สะดวกตอ่การขนส่งและเก็บรกัษา เมื่อ
ท าปฎิกิริยาไฮเดรช่ัน (Hydration) ระหว่างน้ ากับปูนซีเมนต์ที่อยู่ในช้ันกลางของผ้าใบคอนกรีต จะท าให้ผ้าใบคอนกรีตคงรูปและมี
คุณสมบัติที่กันน้ าและทนไฟได้ Howard (2013) สะดวกต่อการใช้งาน สามารถใช้น้ าสะอาดหรือน้ าที่ผสมตะกอนดินหรือมีตะกอน
ดินเจือปนได้โดยที่แทบจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถรับแรงดึงและแรงกดของผ้าใบคอนกรีต Donjadee et al. (2018) and 
Boonjit et al. (2017) ในการน ามาใช้งานจริงทางด้านชลประทานในการก่อสร้างคูส่งน้ า คูส่งน้ าผ้าใบคอนกรีตจึ งเป็นวัสดุที่
เหมาะสม  เพราะมีอายุการใช้งานและทนความร้อนสูงกว่าพลาสติก (PE) สามารถป้องกันการพังทลายของตลิ่งคูส่งน้ าได้ดีดว่าคูดิน 
สามารถลดอัตราการรั่วซึมได้และจะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเมื่อเช่ือมรอยต่อด้วยปูนมอตาร์หรือด้วยปูนมอตาร์ผสมปูนกาว 
Donjadee et al. (2018) และไม่จ าเป็นต้องใช้ความช านาญในการก่อสร้างและมีความสะดวกในการก่อสร้างที่รวดเร็วมากกว่าคู
ดาดคอนกรีตทั่วไปอีกด้วย หากน าผ้าใบคอนกรีตมาใช้ในการดาดคูส่งน้ าจะต้องมีการออกแบบหน้าตัดและขนาดคูเพื่อให้เหมาะสม
ต่อการใช้งานในด้านปริมาณและอัตราการไหล พารามิเตอร์ที่ส าคัญในการออกแบบหน้าตัดคลองคือค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระ
(Roughness Coefficients) ซึ่งถือเป็นพารามิเตอร์ที่ส าคัญที่สุดส าหรับการอธิบายเกี่ยวกับการไหลของน้ าเหนือผิวดิน Li and 
Zhang (2000) เนื่องจากในการปูผ้าใบคอนกรีตในการดาดคูน้ าเพื่อลดการรั่วซึมจ าเป็นต้องมีการเช่ือมรอยต่อซึ่งการเชื่อมรอยต่อที่
ง่ายและลดอัตาการซึมได้ดีนั้นคือ การทาบ ซึ่งเป็นการน าช่วงรอยต่อของผ้าใบมาวางซ้อนกันที่ระยะการทาบประมาณ 10 cm และ
เช่ือมรอยทาบด้วยปูนซีเมนต์ Donjadee et al. (2016) และรอยต่อระหว่างผ้าใบคอนกรีตนั้นนับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท าให้ค่า
สัมประสิทธิ์ความขรุขระมีค่าสูงขึ้นซึ่งจะมีผลท าให้ประสิทธิภาพการไหลต่ าลงและส่งผลให้ขนาดของหน้าตัดการไหลใหญ่ขึ้น และ
ถ้าหากเราสามารถลดขนาดของรอยต่อได้นั้นจะสามารถลดต้นทุนและทรัพยากรณ์ผ้าใบคอนกรีตไปได้ถึง 10% จึงจ าเป็นต้องมีการ
หาค่าของพารามิเตอร์ของค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของตัวผ้าใบคอนกรีตและตัวผ้าใบคอนกรีตที่มีรอยต่อและไม่มีรอยต่อโดยจะ
ใช้สมการการหาค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของแมนนิ่งซึ่งเป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลายเพื่อมาหาค่าสัมประสิทธ์ิ 
ความขรุขระของผ้าใบคอนกรีตในงานวิจัยนี้ 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
Case 1 การทดลองหาค่าสมัประสิทธ์ิความขรุขระของผ้าใบคอนกรตีรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า 

รางทดลองในห้องปฎิบัติการภาควชิาวิศวกรรมชลประทานคณะวิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน รางทดลองมีหน้าตัดเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าความกว้างก้นคลอง 0.30 m ความยาวทั้งหมดประมาณ 12.45 m ความลาดชันพ้ืนราง 1:1000 พื้นรางสร้างจาก
อลูมิเนียมเรยีบโดยประกบด้วยแผน่อะคลีลคิใสเป็นก าแพงทั้งสองด้าน มีเครื่องสูบน้ าท าหน้าท่ีสูบน้ าเข้ารางเพื่อท าการจ าลองการ
ไหล ส่วนท้ายของรางทดลองเป็นท่อระบายน้ าลงถังเก็บน้ า ดังแสดงใน Figure 1 ซึ่งเป็นรางทดลองและวิธีการทดลองที่เป็นใน
แนวทางเดียวกันกับการทดลองหาค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของแมนนิ่งของ Marwa (2017), Grecoa et al. (2014), Lau and 
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Afsha (2005) ในขั้นตอนการเตรยีมการทดลองแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การทดลองหาค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของรางทดลอง 
และ การทดลองหาค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของผ้าใบคอนกรีตในรางทดลอง  

 
Case 1.1 การทดลองหาค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของของผ้าใบคอนกรีตในรางทดลอง  

1. ก าหนดจุดที่จะท าการวัดระดับผิวน้ าเพื่อท าการหาค่าความชันของระดับผิวน้ าและขนาดหน้าตัดของแต่ละจุดสนใจ 
ซึ่งจะก าหนด 4 จุด แต่ละจุดห่างจากจุดออกของน้ า 4.15 m., 4.98 m., 5.81 m. และ 7.47 m. ตามล าดับ  

2. ท าการตัดผ้าใบคอนกรีตความกว้าง 0.3 m. ให้ได้ความยาวตลอดทั้งรางทดลองล าท าการฉีดน้ าสะอาดใส่ตัวผ้าใบ
คอนกรีตให้เกิดปฎิกิริยาไฮเดรชั่น รอให้ผ้าใบคอนกรีตแข็งตัวเป็นเวลา 24 ชม. แล้วน ามาติดตั้งลงในรางทดลอง ดัง
แสดงใน Figure 2  

3. เริ่มท าการเปิดปั้มสูบน้ าเพื่อน าน้ าเข้าสู่รางทดลอง รอให้น้ ามีการไหลแบบคงที่ ท าการวัดค่าอัตราการไหลของน้ าโดย
การจับเวลาแล้วเทียบกับปริมาณน้ าที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลานั้นๆเป็นจ านวน 3 ครั้งต่อ 1 อัตราการไหล ซึ่งจะได้ค่า
อัตราการไหลอยู่ในช่วง 12.54 - 30.96 L s-1และอ่านค่าระดับของผิวน้ าท้ัง 4 จุดที่ได้ก าหนดไว้ ในทุกช่วงอัตราการ
ไหล   
 

Case 1.2 การทดลองหาค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของรางทดลอง  
1. ท าการรื้อถอนผ้าใบคอนกรีตที่ติดตั้งอยู่บริเวณพื้นของรางทดลองโดยก าหนดจุดที่จะท าการวัดระดับผิวน้ าเพื่อท า

การหาค่าความชันของระดับผิวน้ า และขนาดหน้าตัดของแต่ละจุดสนใจ ซึ่งจะก าหนด 4 จุด แต่ละจุดห่างจากจุด
ออกของน้ า 4.15 m., 4.98 m., 5.81 m. และ 7.47 m. ตามล าดับ  

2. เริ่มท าการเปิดปั้มสูบน้ าเพื่อน าน้ าเข้าสู่รางทดลอง รอให้น้ ามีการไหลแบบคงที่ ท าการวัดค่าอัตราการไหลของน้ าโดย
การจับเวลาแล้วเทียบกับปริมาณน้ าที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลานั้นๆเป็นจ านวน 3 ครั้งต่อ 1 อัตราการไหล ซึ่งจะได้ ค่า
อัตราการไหลอยู่ในช่วง 10.91-20.82 L s-1และอ่านค่าระดับของผิวน้ าทั้ง 4 จุดที่ได้ก าหนดไว้ ในทุกช่วงอัตราการ
ไหล   
 

 
Figure 1. Experimental flume 1. 

 

 
Figure 2. Fabric concrete in Experimental flume 1. 

 
Case 2 การทดลองหาค่าสมัประสิทธ์ิความขรุขระของคูน้ าผ้าใบคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
1. รางทดลองในแปลงวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมชลประทานคณะวิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสนเป็นหน้าตัดรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 1.2 m สูง 1.2 m ความยาวราง 38 m ดังแสดงใน Figure 3 ถูกน ามาดัดแปลงให้เป็นคู
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ส่งน้ าตามแบบมาตรฐานของกรม ชลประทาน ตามแบบหมายเลข 06-01-001 คูส่งน้ าตามแบบมาตรฐานของกรม
ชลประทานเป็นคูหน้าตัดสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีความกว้างก้นคลองตั้งแต่ 20  cm ถึง 60 cm โดยมีอัตราการไหล 
ออกแบบมากที่สุด ตั้งแต่ 0.03 - 0.18 m3 s-1 ขึ้นอยู่กับชนิดของคูส่งน้ า  

2. ในการทดลองครั้งนี้ได้จ าลองคูดินที่มีหน้าตัดสี่เหลี่ยมคางหมูท่ีมีความกว้าง 0.35 m มีความลาดชันด้านข้าง 2:1 (ดิ่ง:
ราบ) สูง 70 cm ความลาดชันท้องราง 1:200 ยาว 38 m จากนั้นผ้าใบคอนกรีตขนาดความกว้าง 1 m ถูกน ามาปูทับ
บน ผิวดินตลอดความยาว 38 m ดังแสดงใน Figure 4  

3. ท าการก าหนดจดุตรวจวัดความลกึการไหลของน้ า จ านวน 2 ต าแหน่งตลอดความยาวของคูผ้าใบ ดังแสดงใน Figure 
5 จากนั้นด าเนินการตรวจสอบความลาดชันท้องคูด้วยกล้องวัดระดบัและตรวจสอบขนาดหนา้ตัดการไหลทั้ง2 
ต าแหน่งที่ไดต้ิดตั้งเครื่องมือวัดความลึกการไหลไว้  

4. ด าเนินการเปิดเครื่องสูบน้ าเข้าสู่คผู้าใบตามอตัราการไหลที่ก าหนด อัตราการไหลจะถูกตรวจวัดด้วย เครื่องมือวัด
อัตราการไหลแบบสนามแม่เหล็ก (Electromagnetic flow meter) ในการทดลองนี้ได้ท าการ ทดลองด้วยอัตราการ
ไหลทั้งหมด 25 ค่าซึ่งมีค่าแปรผันตั้งแต่ 8.43 - 44.10 L s-1 รอจนกระทั่งการไหลของน้ําในคูผ้าใบมี สภาวะการไหล
เป็นแบบคงที่ (Steady flow) จากนั้นท าการ ตรวจวดัระดับน้ําที่ติดตั้งจุดตรวจวัดความลึกการไหลของน้ าทั้ง 2 
ต าแหน่ง 

 
Figure 3. Experimental flume 2. 

 

 
Figure 4. Cross section of experimental flume. 

 
Figure 5. Installation of water depth meter. 
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1. การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระ 

การค านวณการตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของแมนนิ่ง จะได้ประยุกต์ใช้สมการของ Robert Manning ซึ่งเป็น
สมการที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมใช้ในการน ามาออกแบบหน้าตัดการไหลเรียกว่า Manning roughness coefficient (n) 
 ซึ่งเป็นวิธีการใช้หลักการพลังงานในการหาค่าความเร็วการไหลของล าน้ าที่มีการไหลแบบคงที่ซึ่ง เมื่อจัดให้อยู่ในรูปสมการเพื่อหา
อัตราการไหลจะได้เป็นสมการ 

𝑄 =
1

𝑛
𝐴𝑅

2

3𝑆
1

2                                                           (1) 

โดยที่ 𝑄  คือ  อัตราการไหล (m3s-1), 𝑛 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของท้องน้ า, 𝐴 คือ พื้นที่หน้าตัดล าน้ า(m2),    
𝑅 คือ รัศมีชลศาสตร์ (พื้นที่หน้าตัดล าน้ า (m2)/เส้นขอบเปียก(m)), 𝑆 คือ ความลาดชันผิวน้ า 

 
ผลและวิจารณ์ 

การทดลองหาค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของแมนนิ่งในรางทดลองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่มีรอยต่อของผ้าใบคอนกรีต โดยมี
ความกว้างท้องคลอง 0.3 m ยาว 12.45 m ความลาดชันพ้ืนราง 1:1000  โดยมีการทดลองที่อัตราการไหลทั้งหมด 10 ค่าระหว่าง 
12.54 - 30.96 L s-1 จากผลการทดลองพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของ แมนนิ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.013 - 0.014 และการ
ทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของคูส่งน้ าผ้าใบคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมคางหมู โดยมีความกว้าง 0.35  m มีความลาดชัน
ด้านข้าง 2:1 (ดิ่ง:ราบ) สูง 70 cm ความลาดชันท้องราง 1:200 ยาว 38 m โดยมีการทดลองที่อัตราการไหลทั้งหมด 25 ค่าระหว่าง 
8.43 - 44.10 L s-1 จากผลการทดลองพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของ แมนนิ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.017 - 0.025  

 
Figure 6. Manning’s roughness coefficient of concrete fabric and discharge. 

 
Case1 (flume)  

การทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของผ้าใบคอนกรีตในรางทดลองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบไม่มีรอยต่อของผ้าใบ -
คอนกรีต โดยมีความกว้างท้องคลอง 0.3 m ความยาวทั้งหมดประมาณ 12.45 m ความลาดชันพ้ืนราง 1:1000  โดยมีการทดลอง
ทีอ่ัตราการไหลทั้งหมด 10 ค่าตั้งแต่ 12.54 - 30.96 L s-1  

1. จากผลการทดลองพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของ แมนนิ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.013 - 0.014 แสดงใน Figure 7 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจากการทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของแมนนิ่งในรางทดลองแบบไม่มีรอยต่อนั้นจะให้
ค่าของค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของแมนนิ่งที่ค่อนข้างคงทีอ่ันเนี่องมาจากปัจจัยของรอยต่อระหว่างผ้าใบคอนกรีต
นั้นลดลง และส่งผลให้หน้าตัดการไหลค่อนข้างสม่ าเสมอ จึงท าให้ค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของแมนนิ่งมีค่าที่เกาะ
กลุ่มกนัในช่วง 0.013-0.014 ถึงแม้จะมีอัตราการไหลที่แตกต่างกันตั้งแต่ 12.54 - 30.96 L s-1 ก็ตาม  
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2. ผู้ทดลองได้ท าการทดสอบเพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของแมนนิ่งในรางทดลองแบบที่ไม่มีผ้าใบคอนกรีตเพื่อ
เปรียบเทียบว่าผ้าใบคอนกรีตนั้นส่งผลต่อค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของแมนนิ่งเท่าใดซึ่งพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิความ
ขรุขระของแมนนิ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.010 - 0.011  

3. ในคูน้ าคอนกรีตของกรมชลประทานส่วนใหญ่แล้วจะมีคา่อยู่ท่ีประมาณ 0.016 – 0.018 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของคู
ส่งน้ า สมชาติและวราวุธ (2535) และค่าสมัประสิทธ์ิความขรุขระนั้นสามารถมีค่าเพิม่สูงขึ้นได้อีกเนิง่จากการผุพัง 
ตะกอน วัชพืช หรือ อื่นๆ ผ้าใบคอนกรีตจึงเป็นอีกทางเลือกในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมคูน้ าไดม้ีประสิทธิภาพ
เช่นกัน 
 

Case2 (canal)  
 การทดลองหาค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของผ้าใบคอนกรีตในคูน้ ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีความกว้าง 0.35 m มี

ความลาดชันด้านข้าง 2:1 (ดิ่ง:ราบ) สูง 70 cm ความลาดชันท้องราง 1:200 ยาว 38 m โดยมีการทดลองที่อัตราการไหลทั้งหมด 
25 ค่าตั้งแต่ 8.43 - 44.10 L s-1   

1. จาก Figure 6 แสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของแมนนิ่งมีค่าลดลงเมื่ออัตราการไหลมีคา่เพิ่มขึ้น โดยมี
ค่า n = 0.025 ที่อัตราการไหล 8.43 L s-1 และลงลดค่อนข้างรวดเรว็มา อยู่ท่ี 0.02 ที่อัตราการไหล 16 L s-1 หลังจาก
นั้นจะมีค่าค่อย ๆ ลดลงมาอยู่ท่ี 0.018 ที่อัตราการไหล 30 L s-1 และลดลงน้อยมาก จนเกือบเข้าใกล้ค่าคงท่ีที่ n = 
0.017 เมื่ออัตราการไหลมากกว่า 40 L s-1 ซึ่งมีความสอดคล้องกบันักวิจัยหลายท่าน Lau and Afshar (2005); 
Kopecki et al.(2017); Chang et al.(2010) แสดงให้เห็นว่าค่า n จะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราการไหลลดลงเนื่องจากเมื่อ
อัตราการไหลลดลงจะท าใหร้ะดับน้ าลดลงด้วยเพราะในขณะที่ระดบัน้ าในทางน้ าธรรมชาตลิดลงมากๆอิทธิพลของ
ความไมส่ม่ าเสมอของท้องน้ าจะเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้คา่ n เพิ่มขึ้น  

2. จากการทดลองพบว่าค่าสัมประสทิธ์ิความขรุขระ ของแมนนิ่งที่สูงมากในช่วงที่มีความลึกการไหลน้อยๆเป็นผลที่เกดิ
จากรอยเชื่อมต่อแผ่นผ้าใบคอนกรตี ซึ่งการเชื่อมต่อผ้าใบคอนกรีตจะต้องท าการทาบท าให้เกิดรอยนูนประมาณ 1.2 
cm ทุกๆระยะ 1 m ซึ่งรอยนูนนี้จะท าให้ท้องน้ าและตลิ่งด้านขา้ง ไม่มีความราบเรียบส่งผลให้ค่า n มีค่าสูงขึ้น
โดยเฉพาะการไหลทีม่ีความลึกน้อยๆ ดังนั้นค่าสัมประสิทธ์ิความขรขุระส าหรับงานวิจัยนีจ้ึงเป็นค่าสมัประสิทธ์ิความ
ขรุขระของคูผ้าใบคอนกรตี ที่ท าการเช่ือต่อแบบทาบจนท าให้เกดิรอยนูนประมาณ 1.2 cm ทุกๆระยะ 1 m อยา่งไร
ก็ตามหากท าการติดตั้งผ้าใบคอนกรีตในรูปแบบอื่นจะต้องค านึงถึงลักษณะการต่อผ้าใบด้วย 
 

สรุป 
จากการประเมินหาค่าความขรุขระของแมนนิ่งจากการต่อสองแบบคือ การต่อแบบไม่มีรอยต่อ (case 1) กับการต่อแบบ

ทาบ (case2) สามารถสรุปผลการทดลองไดด้ังนี้ 
Case 1 การทดลองหาค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของคูผ้าใบคอนกรีตหน้าตัดสีเ่หลีย่มผืนผ้าความกวา้งก้นคู 0.3 m แบบ

ไม่มรีอยต่อของผ้าใบคอนกรตีจะมคี่าอยู่ระหว่าง 0.013 -0.014 ส าหรับอัตราการไหล 12.54 - 30.96 L s-1  
Case 2 การทดลองหาค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของคูผ้าใบคอนกรีตหน้าตัดสีเ่หลีย่มคางหมูที่มีความกว้างก้นคู 0.35 m 

ความลาดชันด้านข้าง 2:1 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.025 - 0.017 ส าหรับอัตราการไหล 8.43 - 44.10 L s-1 โดยเมื่ออัตราการไหลหรือความ
ลึกการไหลเพิ่มขึ้น จะท าให้ค่า n มีค่าลดลงโดยการเชื่อมรอยต่อแบบทาบจะส่งผลให้ ผิวของคูผา้ใบไม่มีความราบเรียบ มีอิทธิพลท า
ให้ค่า n สูงขึ้นเมื่อความลึกการไหลมีค่าน้อย เนื่องจากผา้ใบคอนกรตีเป็นวัสดุที่ไม่ แข็งตัวถาวรกล่าวคอืสามารถปรับสภาพให้เป็นไป
ตามพื้นผิว ดังนั้นหน้าตัดของคูผ้าใบจะไมส่ม่ าเสมอเท่ากันตลอดความยาว หากผ้าใบคอนกรีตถูกน าไปปูกับคูส่งน้ าที่ขุดขึ้นมีหน้าตัด
ไม่สม่ าเสมอ  

จากผลการทดลองหาค่าความขรุขระของแมนนิ่ง จากการต่อแบบไม่มีรอยต่อ (case 1) กับการต่อแบบทาบ (case2)  
แสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของคูผ้าใบคอนกรีตแบบไม่มีรอยต่อให้ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระที่น้อยกว่าแบบมี
รอยต่ออย่างชัดเจนและยังมีค่าทีค่่อนข้างคงที่กว่าอีกด้วยเช่นกันซึ่งถ้าเทียบกับคูน้ าคอนกรีตที่มีค่าประมาณ0.016-0.018 ซึ่งมีค่าท่ี
น้อยกว่าคูส่งน้ าผ้าใบคอนกรีตที่มีรอยต่อ แต่มีค่าที่มากกว่าคูน้ าผ้าใบคอนกรีตแบบไม่มีรอยต่อ จึงสามารถสรุปได้ว่า หากเรา
สามารถลดขนาดรอยต่อระหว่างผ้าใบคอนกรีตได้นั้นผ้าใบคอนกรีตจะมีประสิทธิภาพในการส่งน้ าได้สูงกว่าคลองคอนกรีต  

หากเราเปรียบเทียบพื้นที่ของเส้นขอบเปียกของคูน้ าแบบที่มีรอยต่อผ้าใบคอนกรีตกับไม่มีรอยต่อผ้าใบคอนกรีตนั้น ใน
กรณีที่หน้าตัดการไหลเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผา้ความกว้างท้องคลอง 0.3 m ความลาดชันท้องคลอง 1/1000 อัตราการไหล 10 L s-1 
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ในระยะทาง 1000 m หากเรามีการเช่ือมรอยต่อที่ดีจนแทบนับว่าไม่มีรอยต่อนั้นจะท าให้ลดพื้นที่เส้นขอบเปียกของคูน้ านี้ไปได้ถึง 
40 m2  คิดเป็นจ านวนเงิน 24000 บาท หรือ 8.26% และในกรณีที่หน้าตัดการไหลเป็นแบบสี่เหลี่ยมคางหมูความกว้างท้องคลอง 
0.3 m ความลาดชันด้านข้าง 2:1 (ดิ่ง:ราบ) ความลาดชันท้องคลอง1/1000อัตราการไหล 10 L s-1 ในระยะทาง 1000 m หากเรามี
การเช่ือมรอยต่อที่ดีจนแทบนับว่าไม่มีรอยต่อนั้นจะท าให้ลดพื้นที่เส้นขอบเปียกของคูน้ านี้ไปได้ถึง 47 m2  คิดเป็นจ านวนเงิน 
28200 บาท หรือ 7.69% 
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การประยุกต์แบบจ าลอง AquaCrop ในการจ าลองการปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 ภายใต้ระดับความอุดมสมบูรณ์
ของดินที่ต่างกัน 

Application of AquaCrop model for simulation of the RD43 rice cultivation under different 
soil fertilities  
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอการประยุกต์ใช้แบบจ าลอง AquaCrop ในการจ าลองการปลูกข้าวพันธุ์ กข43 ภายใต้ระดับความอุดม
สมบูรณ์ของดินท่ีต่างกัน การศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการทดลองปลูกข้าวในกระป๋อง ระหว่าง 13 มิถุนายน ถึง 4 
ตุลาคม พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการหว่านน้ าตม ไม่มีการขาดน้ าและมีการก าหนดความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยให้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่
ต่างกัน คือ (1) ไม่มีการให้ปุ๋ยเคมี (2) ให้ปุ๋ยเคมีในอัตรา 50% ของค่าแนะน า (3)ให้ปุ๋ยเคมีตามค่าแนะน า ส่วนที่สองเป็นการท า
แบบจ าลองการเจริญเติบโตของข้าวด้วยแบบจ าลอง AquaCrop จ าลองสถานการณ์เช่นเดียวกับการทดลอง ผลการศึกษาพบว่า 
แบบจ ำลองสามารถให้ผลการจ าลองใกล้เคียงกับผลจากการทดลองในกรณีที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง แต่มีความคลาดเคลื่อo
สูงขึ้นในกรณีที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

ค าส าคัญ: ข้าว; ผลผลิต; ดัชนีการเก็บเกี่ยว; แบบจ าลองพืช  
 

Abstract 
 This paper presented the application of AquaCrop model for simulating the RD43-rice cultivation under 
different soil fertilities. The study consisted of 2 parts. The first part was the experiment of rice cultivation in 
pots from 13 June 2019 to 4 October 2019. The planting used the pre-germinated seeding without water 
shortage.  Soil fertilities were fixed using 3 different levels of chemical fertilizer application:  (1) no fertilization, 
(2) fertilization using 50% of recommended rate, and (3) fertilization using recommended rate. The second part 
was to simulate the rice growth using AquaCrop under the 3 options. The results show that the model was 
capable to simulate yield close to the experiment results when the soil fertility was high (high fertilization rate). 
However, inaccurate results were obtained from the simulation under low soil fertility (no fertilization).  

Keywords: Rice; Yield; Harvest index; Crop model 
 

บทน า 
ข้าวเป็นพืชที่มีความส าคัญต่อประเทศไทย เป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นแหล่งอาหารหลัก ซึ่งในปัจจุบันคนไทยได้ให้

ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้ใส่ใจในการเลือกข้าวที่จะน ามาบริโภค ซึ่งพันธุ์ข้าวที่เลือกใช้ในการศึกษานี้ คือ 
พันธุ์ข้าว กข 43 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ป่วยโรคไตและโรคเบาหวาน เนื่องจากมีค่ากลูโคสที่ถูกย่อยเร็ว (RAG) ต่ าที่สุดเท่ากับ 
21.85 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ส่งผลท าให้ปริมาณน้ าตาลในเลือดน้อยและมีค่าดัชนีน้ าตาล (glycemic Index, GI) เท่ากับ 57.5 ซึ่ง
อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ า (อังศุธรย์ และคณะ, 2560) และพันธุ์ข้าว กข 43 เป็นพันธุ์ที่ผสมระหว่างพันธุ์ข้าวเจ้าหอม
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สุพรรณบุรี กับพันธุ์สุพรรณบุรี 1 เป็นพันธุ์ข้าวที่ยังไม่มีในฐานข้อมูลของฐานข้อมูลในแบบจ าลองการเติบโตพืช ลักษณะเด่นของ
พันธุ์ข้าวนี้ คือเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น 95 วัน สามารถต้านทานปานกลางต่อโรคใบไหม้และเพลี้ย
กระโดดสีน้ าตาล (สุชาติ และคณะ, 2560) 
   ปัจจุบันได้มีการใช้แบบจ าลองการเจริญเติบโตของพืชต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนการเพาะปลูกพืช และแบบจ าลอง
เหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ดีในการคาดการณ์ผลผลิต เพราะสามารถลดความจ าเป็นในการทดลองภาคสนามที่มีราคาแพงและใช้ระยะ
เวลานาน โดยการประยุกต์แบบจ าลองในการจ าลองเชิงพลวัตการเติบโตของพืชเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยให้การประเมินผล
ผลิตของพืชท าได้อย่างถูกต้องและน่าเช่ือถือ (เอกสิทธิ์ และคณะ, 2550) ในการศึกษานี้เลือกใช้แบบจ าลอง AquaCrop ซึ่งเป็น
แบบจ าลองการตอบสนองผลผลิตต่อความเครียดของน้ า เป็นแบบจ าลองที่มีรูปแบบการใช้งานไม่ซับซ้อน มีความต้องการข้อมูล
พื้นฐานน้อย สามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าเช่ือถือ (Hsiao et al., 2009) และเป็นแบบจ าลองใหม่ที่ได้รับความนิยมมากข้ึนมีรายงานการ
ประยุกต์ใช้งานท้ังในต่างประเทศ (Akumaga et al., 2017; Amiri, 2016) และในประเทศไทย (Mainuddin et al., 2012, 2013) 

การศึกษานี้น าเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้แบบจ าลอง AquaCrop ในการจ าลองการเพาะปลูกข้าว โดยพิจารณาปัจจัย
ด้านการให้ปุ๋ย เพื่อศึกษาถึงผลผลิตของข้าวพันธุ์ กข43 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

พื้นที่ศึกษา 
ในการศึกษานี้ได้ศึกษาเก็บข้อมูลที่แปลงทดลอง ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีพิกัด ละติจูด 14◦02 '12.40" เหนือ และลองจิจูด 
99◦57'41.90"ตะวันออก ดังแสดงใน Figure 1. 

 
ข้อมูล 
 1. ข้อมูลภูมิอากาศ ใช้ข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศที่แปลงทดลอง เป็นข้อมูลรายวัน (มิถุนายน-ตุลาคม พ.ศ.
2562) ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิสูงสุดต่ าสุด ความเร็วลม รังสีแสงอาทิตย์ และความช้ืนสัมพัทธ์ 
 2. ข้อมูลดิน ใช้ข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างดินจากแปลงทดลอง และน าไปทดสอบคุณสมบัติ ได้แก่ ชนิดดินสภาพการน า
น้ าของดินที่อิ่มตัวด้วยน้ า (saturated hydraulic conductivity) ปริมาณน้ าที่อิ่มตัวในดิน (saturation) ความช้ืนระดับสนาม 
(field capacity) และ จุดเหี่ยวเฉาถาวร (permanent wilting point) 
 3. ข้อมูลการจัดการแปลงเพาะปลูก เป็นข้อมูลในการก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ในการจ าลองให้เป็นไปตามการทดลอง 
ประกอบด้วย วิธีการปลูก วันปลูก และปริมาณปุ๋ย 
 4. ข้อมูลพืช เนื่องจากแบบจ าลอง AquaCrop ไม่ได้มีข้อมูลของข้าวสายพันธุ์ไทยอยู่ในฐานข้อมูล ดังนั้นในการศึกษาได้
ท าการเลือกข้าวสายพันธ์ุเริ่มต้นของแบบจ าลอง 
 5. ข้อมูลผลผลิตจากการเพาะปลูก (output) เป็นข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างอย่างข้าวจากแปลงทดลองประกอบด้วย 
น้ าหนักผลผลิตแห้ง (yield) และน้ าหนักชีวมวลแห้งส่วนเหนือดิน (biomass)  
 
เครื่องมือ 
 แบบจ าลอง AquaCrop เป็นแบบจ าลองแสดงการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้หลักการการตอบสนองผลผลิตต่อ
ความเครียดของน้ า ซึ่งพัฒนาโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of 
the United Nations ; FAO ) (Raes et al., 2009; Steduto et al., 2009) แบบจ าลองจะพิจารณาผลผลิตของพืชแปรผันตาม
ค่าชีวมวล (biomass) และค่าชีวมวลขึ้นอยู่กับอัตราการคายน้ า (transpiration Rate) แต่ไม่ขึ้นอยู่กับการระเหย (evaporation) 
แบบจ าลองจะใช้การค านวณหาผลผลิตพืชที่มีปัจจัยที่ท าให้พืชเกิดความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการคายน้ า  
(transpiration) กับชีวมวล (biomass) และผลผลิตพืชจะขึ้นอยู่กับปริมาณชีวมวล และดัชนีการเก็บเกี่ยว (harvest index) ใช้ 
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(FAO Irrigation and Drainage Paper No.66) โดยแบบจ าลองต้องการข้อมูลพื้นฐาน 4 ส่วน (วราวุธ, 2559) คือ ข้อมูลภูมิอากาศ 
ข้อมูลดิน ข้อมูลพืช และข้อมูลการจัดการ  
 

 
Figure 1. Location of the field experiment site at Department of Irrigation Engineering, Nakhon Pathom, 

Thailand. 
 
วิธีการ 

วิธีการของการศึกษานี้ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก คือ การปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 เพื่อทดสอบการตอบสนองต่อความ
อุดมสมบูรณ์ดินในแปลงทดลอง และการจัดท าแบบจ าลองการเจริญเติบโตของข้าวด้วยแบบจ าลอง AquaCrop  

1. การทดลอง ท าการปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 วันที่เริ่มปลูก 13 มิถุนายน ถึงวันที่เก็บเกี่ยว 4 ตุลาคม ด้วยวิธีการหว่านน้ า
ตม ท าการเก็บข้อมูลพื้นฐานของแบบจ าลอง AquaCrop และค่าชีวมวล ผลผลิตของข้าว โดยการทดลองจะทดลองปลูกในถัง
พลาสติกสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้าง 28 cm สูง 35 cm และมีการให้ปริมาณธาตุอาหาร (ปุ๋ยเคมี) แบ่งออกเป็น 3 กรณี แต่ละกรณี
ท าการทดลองซ้ า 6 ครั้ง ในแต่ละการทดลองไม่มีการขาดน้ า ดังนี ้

กรณีที ่1 ไม่มีการให้ปุ๋ยเคมี 
กรณีที ่2 ใหปุ้๋ยเคมีในอัตรา 50% ของค่าแนะน า คือ ครั้งท่ี 1 ให้ปุ๋ยสูตร15-15-15 อัตรา 109.38 kg ha-1 (0.86 g pot-

1) ครั้งท่ี 2 ให้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 46.88 kg ha-1 (0.37 g pot-1) รวมเป็นปริมาณไนโตเจนทั้งหมดในอัตรา 38.13 kg ha-1 

กรณีที ่3 ให้ปุ๋ยเคมีตามค่าแนะน า (กรมวิชาการเกษตร, 2547) คือ ครั้งท่ี 1 ให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 218.75 kg ha-1 
(1.72g pot-1) ครั้งที่ 2 ให้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 93.75 kg ha-1 (0.74 g pot-1) รวมเป็นปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดในอัตรา 75.94 
kg ha-1 

2. การจัดท าแบบจ าลองการเจริญเติบโตของข้าว ด้วยแบบจ าลอง AquaCrop รายวันตลอดช่วงการทดลอง (13 
มิถุนายน- 4 ตุลาคม) โดยน าเข้าขอ้มูลภูมิอากาศ ข้อมูลดิน ข้อมลูการจัดการแปลงเพาะปลูก และข้อมูลพืช จากน้ันก าหนด
สถานการณ์การให้ปริมาณธาตุอาหาร 
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 ขั้นตอนการปรับเทียบแบบจ าลองประกอบด้วย การก าหนดการตอบสนองของข้าวต่อความอุดมสมบรูณ์ของดิน โดย
เลือกใช้ค่าสัดส่วนผลผลิตจากหน่วยทดลองกรณีที่ไมม่ีการให้ธาตุอาหาร (ไนโตรเจนเท่ากับ 0 kg ha-1) ต่อผลผลติเตม็ศักยภาพของ
แบบจ าลอง ดังแสดงใน Figure 3.   

จากนั้น ท าการปรับค่าความอุดมสมบูรณ์ของดินตามการทดลอง จากค่าสัดส่วนระหว่างผลผลิตจากแปลงทดลองต่อ
ผลผลติเตม็ศักยภาพของแบบจ าลอง แต่ละกรณีมีค่า ดังนี้ กรณีที่ 1 ค่าความอุดมสมบรูณ์ของดิน เท่ากับ 13% กรณีที่ 2 เท่ากับ 
32% และกรณีที่ 3 เท่ากับ 52% แต่เนื่องจากในแบบจ าลองไม่สามารถก าหนดค่าสัดส่วนในบางกรณไีด้ จึงเลือกใช้ค่าที่ใกล้เคียง
ที่สุด โดยมีค่าแต่ละกรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 เท่ากับ 25% กรณีที่ 2 เท่ากับ 31% และกรณีที่ 3 เท่ากับ 52% ดังแสดงใน Figure 4. 
 

 
Figure 2. Field experiment. 

 
 

 
Figure 3. Determining the response of rice to soil 

fertility. 

 
Figure 4. Adjustment of soil fertility. 
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ผลและวิจารณ์ 
ผลการทดลองการเพาะปลูกข้าว 
 จากการทดลองปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 ของการทดลองทั้ง 6 ซ้ า โดยแยกเป็น 3 กรณี ให้ค่าเฉลี่ยชีวมวลและผลผลิตได้ดัง 
Table 1 ให้ค่าเฉลี่ยชีวมวลกรณีที่ 3 (ให้ปุ๋ยเคมีในอัตรา 100% ของปริมำณแนะน ำ) มีค่ามากท่ีสุด ซึ่งมากกว่ากรณีที่ 2 (ให้ปุ๋ยเคมี
ในอัตรา 50%) 2 เท่ำ และมำกกว่ำกรณีที่ 1 (ไม่ให้ปุ๋ยเคมี) 4 เท่ำ ส่วนค่าเฉลี่ยผลผลิตกรณีที่ 3 (ให้ปุ๋ยเคมีในอัตรา 100%) มีค่า
มากที่สุด ซึ่งมากกว่ากรณีที่ 2 (ให้ปุ๋ยเคมีในอัตรา 50%) 1.5 เท่ำ และมำกกว่ำกรณีที่ 1 (ไม่ให้ปุ๋ยเคมี) 4 เท่ำ  
 
Table 1. Biomass and yield of the RD43 rice under 3 fertilization rates. 

Production components 
(g pot-1) 

Level of fertilization 
Case 1 Case 2 Case 3 

Biomass 14.81±1.04 36.00±3.16 58.28±1.75 
Yield 6.53±0.60 17.46±2.21 27.29±1.32 

Remark: Case 1 Nitrogen application rate of 0 kg ha-1; Case 2 Nitrogen application rate of 38.13 kg ha-1; Case 3 
Nitrogen application rate of 75.94 kg ha-1. Data show means ± SE of the six samplings. 
 
ผลจากแบบจ าลองการเจริญเติบโตของข้าว ด้วยแบบจ าลอง AquaCrop   
 จากการจ าลองเปรียบเทียบกับผลการทดลองของทั้ง 3 กรณี ได้ผลดัง Table 2 ซึ่งแสดงปริมาณชีวมวล ปริมาณผลผลิต 
และค่าดัชนีการเก็บเกี่ยว ในระดับการใส่ปุ๋ยที่ต่างกัน 3 กรณี โดยผลการทดลองมีการปรับหน่วยของค่าชีวมวลและผลผลิตจาก  g 
pot-1 เป็น kg ha-1  ด้วยการหาสัดส่วนน้ าหนักชีวมวลและผลผลิตต่อพ้ืนท่ีกระป๋อง 
 ค่าปริมาณชีวมวลที่ได้จากผลการจ าลองด้วยแบบจ าลอง มีค่ามากกว่าค่าที่ได้จากการทดลองทั้ง 3 กรณี โดยกรณีที่ 1 มี
ค่าความแตกต่างมากที่สุด (215%) และกรณีที่ 3 มีค่าความแตกต่างน้อยที่สุด (5%) 
 ค่าผลผลิตที่ได้จากผลการจ าลองมีค่ามากกว่าค่าที่ได้จากการทดลอง คือกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 โดยในกรณีที่ 1 มีค่า
ความแตกต่างมากที่สุด (207%) แต่ผลการจ าลองในกรณีที่ 3 มีค่าน้อยกว่าค่าท่ีได้จากการทดลองเล็กน้อย (-4%) 
 จากค่าความแตกต่างของผลการจ าลองปริมาณชีวมวลและผลผลิตเทียบกับผลการทดลองพบว่า กรณีที่ 1  ซึ่งไม่การใส่
ปุ๋ยเคมีให้ผลลัพธ์มีความแตกต่างมากที่สุด และกรณีที่ 3 กรณีให้ปุ๋ยในอัตราแนะน ามีค่าใกล้เคียงกับค่าตรวจวัดจากการทดลอง  
อาจเนื่องจากกรณีที่ 1 ในการทดลองเป็นการก าหนดระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ 13% แต่แบบจ าลองสามารถปรับค่าระดับ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าสุดได้เพียง 25% จึงไม่สามารถปรับผลการจ าลองให้ใกล้เคียงกับค่าตรวจวัดได้ ส่วนกรณีที่ 2 ต้องการ
ก าหนดระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ 32% แต่แบบจ าลองไม่สามารถก าหนดระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ 32% จึง
เลือกใช้ค่าใกล้เคียง(31%) และกรณีที่ 3 ต้องการก าหนดระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ 52% ซึ่งแบบจ าลองสามารถปรับระดับ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินได้เท่ากับค่าที่ต้องการ 
 ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวท่ีได้จากผลการจ าลองของทั้ง 3 กรณี มีค่าเท่ากันทุกกรณี ซึ่งให้ค่าน้อยกว่าค่าจากการทดลองเพียง
เล็กน้อย 
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Table 2. Comparison of biomass, yield and harvest index of rice at difference levels of fertilization between 
the observation and simulation. 

 Level of 
fertilization 

Biomass Yield Harvest index 
Sim.  

(kg ha-1) 
Obs.  

(kg ha-1) 
Difference 

(%) 
Sim.  

(kg ha-1) 
Obs. 

 (kg ha-1) 
Difference 

(%) 
Sim.  Obs.  

Case 1  5,944 1,889 215 2,556 833 207 0.43 0.44 
Case 2  6,758 4,591 47 2,906 2,228 30 0.43 0.49 
Case 3  7,789 7,434 5 3,349 3,481 -4 0.43 0.47 

Case 1 Nitrogen application 0 kg ha-1; Case 2 Nitrogen application 38.13 kg ha-1; Case 3 Nitrogen application 
75.94 kg ha-1.  
 

สรุป 
 งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์แบบจ าลอง AquaCrop ในการจ าลองการผลิตข้าวในสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ต่างกัน โดย
ปรับเทียบกับผลการทดลองปลูกข้าวในถังโดยให้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่ต่างกัน แบบจ าลอง AquaCrop สามารถจ าลองการปลูกข้าวที่
มีการตอบสนองต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินที่แตกต่างกันได้ โดย  แบบจ ำลองสามารถให้ผลการจ าลองที่มีค่าใกล้เคียงกับค่า
ตรวจวัดในสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง (กรณีที่ 3) แต่ให้ผลการจ าลองมีความคลาดเคลื่อนสูงขึ้นเมื่อก าหนดค่าความอุดม
สมบูรณ์ของดินลดลง (กรณีที่ 2 และ กรณีที่ 1) การประยุกต์ใช้งานแบบจ าลองจึงควรระมัดระวังในกรณีการจ าลองการปลูกข้าว
สภาพความอุดมสมบูรณ์ดินต่ ามาก ๆ อย่างไรก็ตาม กรณีไม่ใส่ปุ๋ยในการเพาะปลูกเป็นสภาพท่ีไม่เกิดขึ้นจริงในการปลูกข้าว  
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บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นการวิเคราะห์การใช้น้ าและความต้องการน้ าชลประทานของอ้อยในจังหวัดนครสวรรค์ด้วยโมดูล 

CANEGRO ในแบบจ าลอง DSSAT โดยการจ าลองสถานการณ์ระบบการปลูกอ้อย 2 ระบบ คือ (1) มีการให้น้ าชลประทานแก่อ้อย 
(2) ไม่มีการให้น้ าชลประทานแก่อ้อย จ าลองการปลูกอ้อยเป็นรายวันโดยคัดเลือก 3 ช่วงเพาะปลูก เป็นตัวแทนปีที่มีปริมาณฝนชุก 
(พ.ศ.2552/53) ปีที่มีปริมาณฝนปกติ (พ.ศ.2556/57) ปีที่มีปริมาณฝนแล้ง (พ.ศ.2558/59) ผลการศึกษาพบว่า กรณีไม่ให้น้ า
ชลประทานผลผลิตมีค่าลดลงและมีความแปรปรวนสูงตามปริมาณฝน (10.1-12.5 ตัน/ไร่) ส่วนกรณีให้น้ าชลประทานผลผลิตที่ได้มี
ค่าใกล้เคียงกัน (13.2-13.4 ตัน/ไร่) และอ้อยมีปริมาณการใช้น้ าอยู่ที่ประมาณ 1,080 mm และมีความต้องการน้ าชลประทาน
ประมาณ 450 mm แต่จะมีความแปรปรวนตามปริมาณฝนในแต่ละปี และปริมาณการคายน้ าของอ้อยที่เพิ่มขึ้น จะสอดคล้องกับ
ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น การให้น้ าชลประทานจะเพิ่มปริมาณผลผลิตและช่วยรักษาเสถียรภาพของผลผลิตอ้อย  โดยเฉพาะในปีที่
ฝนแล้ง 

ค าส าคัญ: อ้อย; แบบจ าลองพืช; การใช้น้ าของพืช; ความต้องการน้ าชลประทาน; เสถียรภาพผลผลิต 
 

Abstract 
This paper aimed to estimate evapotranspiration and irrigation requirement of sugarcane in Nakhon 

Sawan province using the CANEGRO module in the Decision Support System for Agro-technology Transfer 
(DSSAT). The simulated crop-production systems included (1) irrigated cropping systems and (2) rain-fed system. 
The simulation using daily time step were conducted using 3 selected cropping seasons as the representatives 
of wet year (2009/10), normal year (2013/14), and dry year (2015/2016). The results revealed that the sugarcane 
yields were less variable (12.9-13.4 ton/rai) in the irrigated cropping system, while yield tended to decrease and 
were high fluctuation according to rainfall (10.3-12.4 ton/rai) in the rain-fed system. In the irrigated system, 
evapotranspiration and irrigation requirement of sugarcane were respectively 1,080 mm and 450 mm, and they 
also fluctuated according to rainfall. The sugarcane transpiration (911.9-954.5 mm) increased correspondingly 
to the yield. Irrigation can improve the sugarcane yield and its stability especially in dry years. 

Keywords: sugarcane; crop model; evapotranspiration; irrigation requirement; yield stability 
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บทน า 
อ้อยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ าตาลเพื่อบริโภคภายในประเทศและ

ส่งออกน ารายได้เข้าสู่ประเทศปีละกว่า 200,000 ล้านบาท (ศูนย์วิจัยและจัดการทางด้านพลังงาน, 2560) พื้นที่เพาะปลูกอ้อยส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตอาศัยน้ าฝนเป็นหลักมีเพียงส่วนน้อยที่อยู่ในเขตชลประทาน แต่น้ าเป็นปัจจัยการผลิตหลักที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพของอ้อย (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย, 2559) 

จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด 5.99 million rai เป็นพื้นที่ปลูกอ้อย
ทั้งหมด 0.84 million rai เป็นจังหวัดที่พ้ืนที่ปลูกอ้อยสูงที่สุดของประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย, 2560) 
ทั้งนี้เนื่องจากมีโรงงานแปรรูป (โรงงานน้ าตาล) ที่ใหญ่ที่สุดในระดับประเทศ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดและมีการส่งเสริมให้เกษตรกร
เพาะปลูกร่วมกันระหว่างภาคราชการและเอกชน ทั้งในเรื่องของการใช้พันธุ์ดี และปฏิบัติดูแลพันธุ์ท่ีใช้ในการเพาะปลูก ได้แก่ พันธุ์
ขอนแก่น 3 ซึ่งเป็นพันธุ์ของทางราชการ และ พันธุ์ LK 2-11ซึ่งเป็นพันธุ์ส่งเสริมของส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
อ าเภอที่มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกอ้อยมาก ได้แก่ อ าเภอตาคลี, ตากฟ้า และ พยุหะคีรี (ส านักงานจังหวัดนครสวรรค์, 2560) 

ในประเทศไทยพบว่ามีการประยุกต์แบบจ าลองระบบการปลูกอ้อยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มีการศึกษาเพื่อท าการพัฒนาและ
ทดสอบการเจริญเติบโตของอ้อยในประเทศไทย ได้ท าการทดสอบและพัฒนาแบบจ าลองอ้อย CANEGRO โดยศึกษาการตอบสนอง
ของอ้อยสองพันธุ์คือ พันธุ์ K และพันธุ์ U ที่มีต่อวันปลูกสี่วันปลูก (อรรถชัย และคณะ, 2540) ปี พ.ศ. 2545 มีการศึกษาแบบจ าลอง 
CANEGRO และน าข้อมูลจากภาคสนามมาพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ ระบบประมาณการผลผลิตอ้อยในพื้นที่ขนาด
ใหญ่ (อรรถชัย และ ศรินทิพย์, 2545) ปี พ.ศ.2551 มีการน าแบบจ าลองอ้อย DSSAT-CANEGRO มาจ าลองและประเมินผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตอ้อย ร่วมกับแบบจ าลองภูมิอากาศ CCAM (อรรถชัย, 2551) 

บทความนี้น าเสนอการประยุกต์ใช้แบบจ าลองระบบการเพาะปลูกพืช DSSAT CANEGRO มาช่วยในการวิเคราะห์
ปริมาณการระเหยคายน้ าและปริมาณน้ าชลประทานของอ้อยในจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการประยุกต์ใช้แบบจ าลอง DSSAT-
CANEGRO มาจ าลองระบบการปลูกอ้อยโดยพิจารณาปัจจัยด้านปริมาณน้ าชลประทานที่ให้แก่อ้อยในพื้นที่ เพื่อเพิ่มหรือรักษา
เสถียรภาพของปริมาณผลผลิตอ้อย ในกรณีที่มีปริมาณฝนแปรปรวน 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

พื้นที่ศึกษา 
จังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง อยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 15.5-16.7°N และเส้นแวงที่ 99.7-100.4°E มีพื้นท่ี

ประมาณ 9,597.7 km2 (5.99 million rai) (Figure 1) กรมพัฒนาที่ดินรายงานว่าพื้นที่การเกษตรในปี พ.ศ.2560 คิดเป็น  73% 
ของพื้นที่ทั้งจังหวัด และเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ 0.84 million rai ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบค่อนข้างเรียบแคบบริเวณที่
ราบลุ่มแม่น้ าโดยเฉพาะตอนกลางของจังหวัด สภาพพื้นที่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นแบบลอนลูกคลื่นยกตัว
ขึ้นจากตอนกลางของจังหวัด มีแม่น้ าสายส าคัญ คือ แม่น้ าปิง แม่น้ ายมและแม่น้ าน่านและรวมกันเป็นแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านช่วง
กลางของจังหวัด สภาพภูมิอากาศฝนที่ตกส่วนใหญ่เป็นฝนที่เกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกตกเฉียงใต้  เริ่มระหว่างเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ปริมาณฝนรวมตลอดปีประมาณ 1,000-1,200 mm ช่วงปี พ.ศ.2513-2560 (Figure 2) มีอุณหภูมิเฉลีย่
รายปี 28.6°C สูงสุดช่วงเดือนเมษายน 38°C และต่ าสุด 18.6°C ช่วงเดือนมกราคม 
 



การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 
30 – 31 กรกฎาคม 2563  จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 

222 
 

Figure 1. Boundary of Nakhon Sawan Province and locations of sugarcane field. 

 
Figure 2. Mean monthly rainfall and temperature of Nakhon Sawan Province (1970-2017). 

 
พันธุ์อ้อย 

ในจังหวัดนครสวรรค์มีการส่งเสริมระหว่างภาคราชการและเอกชน ในเรื่องของการปฏิบัติดูแลพันธุ์ที่ใช้ในการเพาะปลูก 
ส่งเสริมให้ใช้พันธุ์ขอนแก่น 3 ซึ่งได้จากคู่ผสมอ้อยโคลน 85-2-352 กับพันธุ์ K84-200 ลักษณะทั่วไปคือ มีทรงกอกว้าง กานใบมีไข
ปานกลาง แตกกอได้ดี โตเร็ว เป็นพันธุ์ที่ฟื้นตัวหลังกระทบแล้งได้ดี จึงเหมาะส าหรับเขตที่มีการกระจายตัวของฝนไม่ดี (ส านักงาน
จังหวัดนครสวรรค์, 2560) 
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การจ าแนกระบบการปลูกอ้อย 
ระบบการปลูกอ้อยในประเทศไทยมีฤดูกาลปลูกอ้อยแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศและลักษณะการตกของฝน มี

การเรียกช่ือแตกต่างกัน ได้แก่ (1) การปลูกอ้อยต้นฝนในเขตอาศัยน้ าฝนระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน เป็นการปลูกอ้อยโดย
อาศัยความช้ืนจากฝนช่วงแรกที่ตกเพื่อให้อ้อยเจริญเติบโตได้จนเข้าสู่ฤดูฝน ปกติดินที่เหมาะสมคือดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว 
โดยต้องมีการเตรียมดินและชักร่องรอฝนซึ่งปริมาณน้ าฝนที่เพียงพอต่อการงอกของอ้อยสังเกตได้จากร่องอ้อยจะมีน้ าขัง  (2) การ
ปลูกอ้อยต้นฝนในเขตชลประทานระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน เป็นการปลูกอ้อยโดยอาศัยความชื้นจากการให้น้ าเสริมเพื่อช่วย
ให้อ้อยสามารถออกและเจริญเติบโตได้จนเข้าสู่ฤดูฝน ปกติสภาพดินที่เหมาะสมคือดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว มักอยู่ในเขตที่มี
แหล่งน้ าพอสมควร (3) การปลูกอ้อยข้ามแล้งหรือปลายฝนปลูกระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม เป็นการปลูกอ้อยโดยอาศัยความช้ืน
ที่เก็บไว้ในดินตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อให้อ้อยงอกและเจริญเติบโตอย่างช้า ๆ ในช่วงที่ไม่มีฝนตก จนกระทั่งต้นปีถัดไปจะมีฝนตกบ้าง 
ดินที่เหมาะสมคือดินร่วนปนทรายหรือดินทราย (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย, 2559) 

 
แบบจ าลองระบบการปลูกอ้อย DSSAT-CANEGRO 

โปรแกรมแบบจ าลอง Decision Support System for Agrotechnology Transfer (DSSAT) เป็นโปรแกรมแบบจ าลอง
ที่มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่าง FORTRAN และ BASIC มาจ าลองสถานการณ์การเจริญเติบโตของพืช แบบจ าลองการ
เจริญเติบโตของพืชที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรม DSSAT ได้แก่ CANEGRO-Sugarcane, CROPGRO-Peanut, CERES-Rice, CSCRP-
Cassava เป็นต้น โดยข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับแบบจ าลองนี้ ได้แก่ ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลดิน ข้อมูลการจัดการแปลงปลูกพืช 
และข้อมูลพืช (อรรถชัย, 2551) 

แบบจ าลองระบบการปลูกอ้อย CANEGRO เป็นแบบจ าลองที่ถูกบรรจุไว้ใน DSSAT ได้รับการพัฒนาโดยนักวิจัยใน
เครือข่าย IBSNAT (Tsuji et al, 1994) สามารถจ าลองพัฒนาการและการเจริญเติบโตของอ้อยตามกระบวนทางด้านสรีระวิทยา
ของอ้อย โดยแบ่งออกเป็นส่วนของราก ล าต้น ใบ น้ าตาลและไนโตรเจนในส่วนต่าง ๆ ของอ้อย รวมทั้งพลวัตของน้ าในพืชและใน
ดิน (Ritchie, 1998) โดยเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างการจ าลองการเจริญเติบโตและพัฒนาการของอ้อยสายพันธุ์ต่าง  ๆ 
ภายใต้สภาพภูมิอากาศและชุดดินเฉพาะแห่งซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อระบบสมดุลน้ าและไนโตรเจนทั้งในดินและพืช โดยเป็นการ
พิจารณากระบวนการต่าง ๆ ในระดับแปลงเพาะปลูก 

 
การให้น้ าแก่อ้อย 

การที่จะให้พืชมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและให้ผลผลิตสูงจะต้องคอยควบคุมจ านวนความชื้นในดินให้อยู่ในระดับที่
พอเหมาะอยู่เสมอ พืชส่วนใหญ่สามารถดูดน้ าจากดินไปใช้ได้เป็นอย่างดีถ้าดินมีความช้ืนสูงเมื่อความช้ืนในดินลดลงแรงดึงความช้ืน
ของดินก็จะเพิ่มขึ้น ถ้าหากไม่มีน้ ามาเพิ่มความช้ืนให้แก่ดินในท่ีสุดพืชจะไม่สามารถดูดน้ ามาใช้ให้เพียงพอกับความต้องการได้ หาก
ความช้ืนในดินอยู่ใกล้ขีดเฉา (witting point) ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันถึงแม้ว่าพืชอาจจะเจรญิเติบโตต่อไปไดแ้ต่จะพบว่าผลผลติ
ที่ได้ลดลงไป การก าหนดเวลาที่ต้องให้น้ าแก่พืชโดยทั่วไปพิจารณาจากจ านวนความช้ืนท่ีพืชน าไปใช้ได้ (available moisture) ที่ยัง
มีเหลืออยู่ในดิน เมื่อความช้ืนในดินลดลงจนถึงจุดวิกฤติ (critical point) ก็ถึงเวลาที่จะต้องให้น้ าแก่พืชและถ้าไม่ค านึงถึง
ประสิทธิภาพในการให้น้ า ปริมาณน้ าที่จะต้องให้ก็คือปริมาณที่จะเพิ่มความช้ืนของดินจากจุดวิกฤติมาเป็น field capacity หรือ
เท่ากับจ านวนความช้ืนท่ียอมให้ลดลงได้ (allowable depletion) ซึ่งในเขตแห้งแล้งควรจะให้น้ าเมื่อความชื้นที่พืชน าไปใช้ได้ลดลง
ประมาณ 50% (วิบูลย์, 2526) 

 
การระเหยคายน้ าหรือการใช้น้ าของอ้อย 

การระเหยคายน้ า (evapotranspiration) เป็นค าศัพท์ที่บัญญัติในพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(2549) หมายถึงปริมาณน้ าที่ระเหยจากพื้นดินและการคายน้ าของพืชไปสู่บรรยากาศ (เอกสิทธิ์, 2557) แต่ในต าราทางด้าน
วิศวกรรมชลประทานแปลศัพท์ evapotranspiration เป็น การใช้น้ าของพืช ซึ่งใช้ในความหมายเดียวกับศัพท์ค าว่า consumptive 
use of water หมายถึงปริมาณน้ าทั้งหมดที่สูญเสียจากพื้นที่สู่บรรยากาศในรูปของไอน้ าปริมาณดังกล่าวนี้ประกอบขึ้นด้วยสอง
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ส่วนหลักคือ (1) ปริมาณที่พืชดูดไปจากดินน าไปใช้สร้างเซลล์และเนื้อเยื่อและคายออกทางใบสู่บรรยากาศซึ่งเรียกว่า การคายน้ า 
(transpiration) (2) ปริมาณน้ าที่ระเหยจากผิวดินบริเวณรอบ ๆ ต้นพืชจากผิวน้ าในขณะให้น้ าหรือขณะที่มีน้ าขังอยู่และจากน้ าท่ี
เกาะอยู่ตามใบเนื่องจากฝนหรือการให้น้ าซึ่งเรียกว่า การระเหย (evaporation) (วิบูลย์, 2526) 

 
สมดลุน้ าในแปลง (Field Water Balance) 

วิธีสมดุลน้ าจะใช้หลักการของการอนุรักษ์มวลสาร (conservation of mass) ซึ่งถือว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณของ
น้ าในระบบที่พิจารณา (changes in storage) เท่ากับผลระหว่างน้ าที่ไหลเข้ากับน้ าที่ไหลออกจากระบบที่พิจารณา  (เอกสิทธิ์, 
2557) การวิเคราะห์สมดุลน้ าในเขตรากพืชพิจารณาระบบซึ่งขอบเขตด้านบนจากผิวดินครอบคลุมจนถึงขอบเขตด้านล่างท่ีความลกึ
ของรากพืช การเปลี่ยนแปลงปริมาณของน้ าก็คือการเปลี่ยนแปลงความชื้นตลอดความลึกในเขตรากน้ า เขียนได้ดังสมการ 

SFRODPTECRIrP 




t

S     (1) 

โดยที่ ΔS/Δt คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าที่มีอยู่ในดินเทียบกับเวลา , P คือ น้ าฝน (rainfall), Ir คือ น้ า
ชลประทาน (irrigation), CR คือ น้ าไหลขึ้นจากช้ันน้ าใต้ดินด้วยแรงคาปิลารี (capillary rise), E คือ การระเหยจากดิน (soil 
evaporation), T คือ การคายน้ าจากพืช (transpiration), DP คือ น้ าซึมลึกลงใต้ดิน (deep percolation), ΔRO คือ น้ าท่าผิวดิน
สุทธิ (surface runoff) คิดจากน้ าท่าผิวดินที่ไหลเข้าลบน้ าท่าผิวดินที่ไหลออก , ΔSF คือ น้ าไหลใต้ผิวดินสุทธิ (subsurface 
outlaw) คิดจากน้ าไหลเข้าทางใต้ผิวดินลบน้ าที่ไหลออกทางใต้ผิวดิน 

 
ข้อมูล 

1. ข้อมูลภูมิอากาศ ใช้ข้อมูลฝนตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดอากาศในจังหวัดนครสรรค์ ช่วงปี พ.ศ. 2513 ถึงปี พ.ศ. 2560 
ได้แก่ อุณหภูมิสูงสุดและต่ าสดุ, ปริมาณน้ าฝน, ความยาวนานช่ัวโมงแสงแดด, ความช้ืนสัมพัทธ์ และ ปริมาณการระเหยจากถาดวดั
การระเหย 

2. ข้อมูลดิน ใช้ข้อมูลดินจากกรมพัฒนาที่ดินโดยเลือกข้อมูลดินของกลุ่มชุดดินชุมแสงเป็นข้อมูลตัวแทนของพื้นที่ศึกษา
เป็นข้อมูลคุณสมบัติทางกายภาพและทางชลศาสตร์ของดิน  

3. ข้อมูลการจัดการแปลงเพาะปลูก เป็นข้อมูลก าหนดพารามิเตอร์ที่จ าเป็นส าหรับการรันแบบจ าลองในโปรแกรม 
DSSAT ประกอบด้วย วิธีการปลูก วันปลูก ระยะปลูก ความลึกในการหยอดเมล็ด ความหนาแน่นต้นต่อพื้นที่ และวันเก็บเกี่ยว
ผลผลิต เป็นต้น 

4. ข้อมูลพืช เป็นข้อมูลพารามิเตอร์ที่อธิบายการตอบสนองของพืชต่อสภาวะแวดล้อม ทั้งทางด้านการพัฒนาการ
เจริญเติบโตของพืชและผลผลิต ที่มีการปรับเทียบแล้วในฐานข้อมูลแบบจ าลอง DSSAT โดยเลือกพันธุ์อ้อยขอนแก่น 3 เป็นตัวแทน 

 
วิธีการ 

การจัดท าแบบจ าลองระบบการปลูกอ้อยได้เลือกแบบจ าลอง DSSAT CANEGRO ในการสร้างแบบจ าลอง โดยใช้ข้อมูล
อากาศ ข้อมูลดิน ข้อมูลการจัดการแปลงปลูกพืช และข้อมูลพืช ในการจ าลองสถานการณ์เป็นการจ าลองการปลูกอ้อยเป็นรายวัน
จากวันที่เริ่มปลูก 1 เมษายน ถึงวันที่เก็บเกี่ยว 25 มีนาคม ของปีถัดไป ก าหนดเป็น 1 ช่วงเพาะปลูก โดยจะคัดเลือก 3 ช่วง
เพาะปลูก เป็นตัวแทนปีที่มีปริมาณฝนชุก (Wet, พ.ศ.2552/53) ปีที่มีปริมาณฝนปกติ (Normal, พ.ศ.2556/57) ปีที่มีปริมาณฝน
แล้ง (Dry, พ.ศ.2558/59) โดยช่วงเพาะปลูกท่ีคัดเลือกเป็นตัวแทน เป็นช่วงเพาะปลูกท่ีใกล้กันแต่มีปริมาณฝนท่ีแปรปรวนมากและ
มีข้อมูลผลผลิตอ้อยของจังหวัดนครสวรรค์ย้อนหลัง (พ.ศ.2550-2560) จากส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายมาใช้
ทวนสอบผลการจ าลองสถานการณ์ 

การก าหนดสถานการณ์ในการศึกษาเป็นการก าหนดเง่ือนไขที่จะใช้ในการรันแบบจ าลองโดยจะก าหนด 2 กรณี คือ 
(1) ระบบการเพาะปลูกอ้อยแบบมีการให้น้ าชลประทานแก่อ้อยอย่างเต็มศักยภาพ โดยการก าหนดในแบบจ าลองให้มีการให้น้ า
ชลประทานแก่อ้อยแบบร่องคูจนถึงที่ระดับความลึก 30 cm เมื่อปริมาณความช้ืนที่ยอมให้ลดลงได้ต่ ากว่า 50% (2) ระบบการ
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เพาะปลูกอ้อยแบบไม่มีการให้น้ าชลประทานแก่อ้อย โดยการก าหนดในแบบจ าลองให้ไม่มีการให้น้ าชลประทานแก่อ้อยตลอดช่วง
เพาะปลูก (Figure 3) 

 

 

Figure 3. Determination of irrigation and water management in DSSAT model. 
 

ผลและวิจารณ์ 
องค์ประกอบสมดุลน้ าและผลผลิตของอ้อยจากผลการจ าลองระบบการปลูกอ้อยในจังหวัดนครสวรรค์ภายใต้ระบบการ

ผลิตพืช 2 กรณี คือ (1) ให้น้ าชลประทานอย่างเต็มศักยภาพและ (2) ไม่ให้น้ าชลประทาน เป็นระยะเวลา 1 ช่วงเพาะปลูก แสดงใน
Table 1 ตลอดช่วงเพาะปลูกจะมีปริมาณฝนในปีฝนชุก (Wet) เท่ากับ 1,657.8 mm ปีฝนปกติ (Normal) เท่ากับ 977.3 mm 
และปีฝนแล้ง (Dry) เท่ากับ 771.2 mm ปริมาณฝนจะสอดคล้องกับปริมาณน้ าชลประทาน คือในปีที่ฝนชุกจะมีปริมาณน้ า
ชลประทานน้อยสุดเท่ากับ 343.2 mm ปีฝนปกติเท่ากับ 466 mm และปีฝนแล้งจะมากสุดเท่ากับ 544 mm 

ปริมาณผลผลิตของอ้อยในกรณีไม่ให้น้ าชลประทานแต่ละปีมีความแปรปรวนสูง (ระหว่าง 10.1-12.5 ตัน/ไร่) สอดคล้อง
กับปริมาณฝนที่แปรปรวน แต่ในกรณีที่มีการให้น้ าชลประทานช่วยเพิ่มผลิตของอ้อยให้แต่ละปีมีปริมาณใกล้เคียงกัน (ระหว่าง 
13.2-13.4 ตัน/ไร่) ในปีฝนชุกมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด 0.7 ตัน/ไร่ ปีฝนปกติมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น 2.6 ตัน/ไร่ และปี
ฝนแล้งมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นมากที่สุด 3.3 ตัน/ไร่ ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการระเหยคายน้ าของอ้อย
ที่เพิ่มขึ้น (ระหว่าง 1,051.2-1,139.5 mm) เพราะปริมาณการระเหยจากผิวดินไม่ใช่ปัจจัยที่จะท าให้ปริมาณผลผลิตของอ้อย
เพิ่มขึ้น แต่เป็นปริมาณการคายน้ าของอ้อยที่เพิ่มขึ้น (ระหว่าง 911.9-954.5 mm) ท าให้ปริมาณผลผลิตของอ้อยเพิ่มมากขึ้น 
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Table 1. Water balance components and sugarcane yield. 

 
 
การทวนสอบผลโดยเปรียบเทียบผลผลิตอ้อยจากแบบจ าลองกับข้อมูลสถิติผลผลิตอ้อยของจังหวัดนครสวรรค์ย้อนหลัง 

10 ปี (พ.ศ.2550-2560) จากส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย พบว่า ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยจากข้อมูลสถิติมีปริมาณ 11.6 
ตัน/ไร่ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับผลการจ าลองสถานการณ์ในกรณีที่ไม่ให้น้ าชลประทานที่มีปริมาณ 11.7 ตัน/ไร่ จึงอาจกล่าวได้ว่าระบบ
การผลิตอ้อยในจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่จะปลูกอยู่ในพ้ืนท่ีเขตอาศัยน้ าฝน 

 
สรุป 

การวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ าและการให้น้ าชลประทานแก่อ้อยในจังหวัดนครสรรค์ด้วยโมดูล CANEGRO ในแบบจ าลอง 
DSSAT โดยจ าลองระบบเพาะปลูกอ้อยเป็น 2 กรณี ในกรณีไม่ให้น้ าชลประทาน อ้อยจะมีปริมาณการใช้น้ าอยู่ที่ประมาณ 680 
mm แต่ในกรณีที่มีการให้น้ าชลประทาน อ้อยจะมีปริมาณการใช้น้ าอยู่ท่ีประมาณ 1,080 mm และมีความต้องการน้ าชลประทาน
ประมาณ 450 mm แต่จะมีความแปรปรวนตามปริมาณฝนในแต่ละปี การให้น้ าชลประทานสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตและช่วย
รักษาเสถียรภาพของผลผลิตอ้อยโดยเฉพาะในปีที่ฝนแล้งจะช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตได้มาก ปริมาณผลผลิตที่เพิ่ มขึ้นจะสอดคล้อง
กับปริมาณการคายน้ าของอ้อย ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าชลประทานที่ให้แก่อ้อยควรพิจารณามาตรการ ลดปริมาณน้ า
ที่สูญเสียจากน้ าซึมลึกลงใต้ดิน น้ าท่าผิวดินท่ีไหลออก และปริมาณการระเหยจากผิวดิน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจัยนี้ประกอบด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมพัฒนาที่ดิน 
ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล กรมชลประทาน และขอขอบคุณกลุ่มผู้พัฒนาโปรแกรม DSSAT ที่มอบลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์
ส าหรับการศึกษาน้ี 

 
เอกสารอ้างอิง 
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No irrigation Irrigation
Wet Normal Dry Wet Normal Dry

Water balance components
Rainfall (mm) 1,657.80 977.3 771.2 1,657.80 977.3 771.2
Irrigation (mm) 0 0 0 343.2 466 544
Evapotranspiration (mm) 731.5 656.4 663 1,051.20 1,051.80 1,139.50
 - Soil evaporation 123 166.8 226.1 117.7 139.9 185
 - Transpiration 608.5 489.6 436.9 933.5 911.9 954.5
Surface runoff (mm) 665.5 284.9 150 676.7 306.3 168
Deep percolation (mm) 287.8 107.3 23 283.9 117 48.4
Sugarcane yield 
Stalk fresh mass (t/ha) 78.4 66.9 63.0 82.7 82.9 83.8
Stalk fresh mass (t/rai) 12.5 10.7 10.1 13.2 13.3 13.4
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความสามารถในการลดค่าความน าชลศาสตร์ของดินลูกรังโดยการผสมด้วยขีเ้ถ้าแกลบ ขี้เถ้าถ่าน และมลู

วัวด้วยวิธีระดับน้ าคงท่ี การทดลองนี้ได้ใช้ดินลูกรังบดอดัที่มีค่าความน าชลศาสตรเ์ฉลี่ยอยู่ที่ 1.76 cm day-1 ซึ่งมีการรั่วซึมอยู่ใน
เกณฑส์ูง ดินลูกรังได้ถูกผสมกับขีเ้ถ้าแกลบ ขี้เถ้าถ่าน และมูลวัวในอัตราส่วน 5,10,15 และ 20 เปอร์เซ็นตโ์ดยน้ าหนัก แล้วน ามา
ทดสอบหาค่าความน าชลศาสตร์จะใช้เพอร์เมียมเิตอร ์จากการทดลองพบว่าค่าอัตราส่วนท่ีเหมาะสมส าหรับ ดินลูกรังกับขี้เถ้าแกลบ 
ขี้เถ้าถ่าน และมลูวัว คือ 10, 10 และ15% โดยมีคา่ความน าชลศาสาตร์ 0.092 cm day-1, 0.426 cm day-1 และ 1.590 cm day-

1 ตามล าดับ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ยงัพบว่าดินลูกรังท่ีผสมขี้เถ้าแกลบ และขี้เถ้าถ่านในทุกอัตราส่วนผสมมีค่าความน าชลศาสตร์อยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้ส าหรับการน าไปใช้ดาดสระเก็บน้ า 

ค าส าคญั: ความน าชลศาสตร์; ดินลูกรัง; การรั่วซึม 

Abstract 
The objective of this study is to reduce the hydraulic conductivity of lateritic soil using the mix of rice 

husk ash, ashes and cow manure by the constant head method. This experiment used compacted lateritic soil 
with an average hydraulic conductivity of 1.76 cm day-1, presenting high level of leakage. Lateritic soil was mixed 
with rice husk ash, ashes or cow dung at a ratio of 5, 10, 15 and 20 percentage by weight. Then test for the 
hydraulic conductivity with permeameter. The results shown that the suitable ratios for lateritic soil mixed with 
rice husk, ashes, and cow dung were 10, 10 and 15 percentage, with hydraulic conductivity of 0.092 cm day-1, 
0.426 cm day-1 and 1.590 cm day-1, respectively. This research also found that the hydraulic comductivity of 
lateritic soil mixed with rice husk and ash for all percentage rates were in an acceptable standard for pave of 
farm pond. 

Keywords: Hydraulic conductivity; laterlic Soil; Seepage 

 
บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาจากภัยแล้ง จากแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งซึ่งมีหลายวิธี หนึ่งในวิธีนั้นคือการขุดสระ
ขึ้นมาเพื่อกักเก็บน้ าโดยเฉพาะพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน และหน่วยงานของรัฐได้สนับสนุนงบประมาณในการขุดสระดังกล่าว เช่น
โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยส่งเสริมให้มีการขุดสระน้ า
ขนาด 1,260 m3 เพื่อบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าในพ้ืนท่ีของการเกษตร ซึ่ง
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เกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพียง 2,500 บาท จ านวน 45,000 สระ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2560) ดังนั้นจึงท าให้มีสระเก็บน้ า
กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งบางพื้นที่ไม่เหมาะส าหรับการขุดสระน้ าเนื่องจากสภาพดินไม่เหมาะสม จากรายงานของส านักเศรษฐกิจ
การเกษตร พบว่ามีสระเก็บน้ านอกเขตชลประทานร้อยละ 18 ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตามที่ออกแบบไว้เนื่องจากสภาพดินที่มี
การรั่วซึมสูง สาเหตุจากสภาพดินท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะหากขุดสระในบริเวณพื้นท่ีที่เป็นดินลูกรัง ซึ่งดินลูกรังมีความสามารถใน
การอุ้มน้ าได้น้อยมาก เพราะดินลูกรังมีกรวด หรือเศษหินปะปน ท าให้น้ าเกิดการซึมได้อย่างรวดเร็วแนวทางการแก้ปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพทางหนึ่งคือการปรับปรุงดินบริเวณพื้นผิวสระให้มีค่าความซึมน้ าลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ การลดการรั่วซึม
ดังกล่าวสามารถท าได้หลายวิธี  เช่น การปูด้วยแผ่นพลาสติก การดาดด้วยดินซีเมนต์ (Jin et al., 2018) การดาดด้วยดินโคลน 
(Bouwer et al., 2001) การดาดด้วยผ้าใบคอนกรีต (Donjadee et al., 2017) การใช้น้ ายางธรรมชาติ (Nakasun et al., 2007) 
และการปรับปรุงดินให้มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพลดการรั่วซึมของน้ า เช่น การบดอัดดิน (Bouwer et al., 2001; 
Kolawole et al., 2005) โดยผสมวัสดุบางชนิดเข้าไปในดิน เช่น เบนโทไนท์ (Gleason et al., 1997; Malusis et al., 2009) 
ปูนซีเมนต์ (Tipmontree, 2009) เป็นต้น อย่างไรก็ตามหลายวิธีมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ส่งผลให้สระเก็บน้ าเหล่านั้นไม่ได้รับการ
ปรับปรุงสภาพดินจากเกษตรกร ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้น าเสนอวิธีการลดการรั่วซึมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ได้แก่ มูลวัว ข้ีเถ้าแกลบ 
และขี้เถ้าถ่าน ซึ่งวัสดุเหล่านี้มีราคาถูกและสามารถหาได้โดยทั่วไป งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการลด
อัตราส่วนการรั่วซึมของวัสดุที่น ามาผสมกับดินทลูกรัง โดยพิจารณาค่าความน าชลศาสตร์กับอัตราส่วนผสมของวัสดุเหล่านั้น โดย
น ามาทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยใช้วิธีความดันคงท่ี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานกับสระเก็บน้ าในไร่นาต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

การทดสอบหาค่าความน าชลศาสตร์จะใช้เพอร์เมียมิเตอร์ (permeameter) แบบความดันคงที่เป็นเครื่องมือที่เลียนแบบ
มาจากการทดลองของดาร์ซี่ (Figure 1) ซึ่งชุดเครื่องมือดังกล่าว ทัศชัยและคณะฯ (2562) ได้ใช้ในการศึกษาเรื่องการลดค่าความ
น าชลศาสตร์ของดินทรายโดยผสมกับปูนขาวและปูนซีเมนต์ ซึ่งอุปกรณ์จะประกอบด้วยภาชนะทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายใน 10 cm วางในแนวตั้ง สูง 30 cm ซึ่งตัวอย่างที่จะท าการทดสอบจะถูกบรรจุอยู่ในทรงกระบอกนี้ ท่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.5 cm ได้ถูกติดตั้งพร้อมวาล์วควบคุมไว้ด้านบนเพื่อให้น้ าไหลเข้าและด้านล่างเพื่อให้น้ าไหลออกจากตัวอย่างทดสอบ 
ถังน้ าขนาด 200 Liters ได้ถูกติดตั้งไว้ด้านบนโดยมีระบบความคุมระดับให้คงที่ตลอดการทดลอง  เนื่องจากเพอร์เมียมิเตอร์ใน
การศึกษาครั้งนี้ไม่มีมานอมิเตอร์ส าหรับวัดเฮดความดันที่จุด 2 จุดตามแนวการไหลจึงอนุโลมให้ใช้ระดับเข้ากับระดับน้ าออกแทน
และถือเอาตลอดความยาวของตัวอย่างเป็นระยะการไหล L ซึ่งมีค่าเท่ากับ 30 cm ส่วนค่าเฮดคงท่ี h เท่ากับ 400 cm 
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Figure 1. Permeameter. 

ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ 
ดินลูกรังที่ขุดขึ้นจากธรรมชาติได้ถูกน ามาทดสอบในครั้งนี้ จากการวิเคราะห์หาขนาดเม็ดดินด้วยตะแกรงร่อน (sieve 

analysis) สามารถแสดงขนาดคละกันของเม็ดดินได้ใน Figure 2 โดยมีค่า d10 ,d30 และd60 เท่ากับ 0.612 , 1.641 และ 3.850 
mm ตามล าดับ มีค่าสัมประสิทธิ์ความสม่ าเสมอ (coefficient of uniformity, Cu) เท่ากับ 6.292 และสัมประสิทธิ์ความโค้ง 
(coefficient of curvature, Cc) เท่ากับ 1.144 ซึ่งเป็นดินลูกรังมีขนาดคละกันดีตามมาตรฐานของ ASTM D422 ในการทดลองนี้
ได้น าดินลูกรังไปตากแดดให้แห้งก่อนน ามาท าการทดลองพบว่าดินลูกรังมีความชื้นเริ่มต้นร้อยละ 5.77 และเมื่อทดสอบค่าความน า
ชลศาสตร์ของดินลูกรังบดอัดพบว่ามีค่าเท่ากับ 1.76 cm day-1 ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูง ท าให้ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการขังน้ า โดย
สระน้ าควรมีค่าความน าชลศาสตร์ไม่เกิน 0.86 cm day-1 (Srithawat et al., 1999) 

  

 
Figure 2. Grain size distributions. 

 
ส าหรับการลดการค่าความน าชลศาสตร์ของดินลูกรัง งานวิจัยนี้ได้ใช้ขี้เถ้าแกลบ ขี้เถาถ่าน และมูลวัวผสมกับดินลูกรังใน

อัตราส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก  โดยมีอัตราส่วนดังนี้ ดินลูกรัง:วัสดุผสม (ขี้เถ้าแกลบ ข้ีเถ้าถ่าน และมูลวัว) คือ 80:20, 
85:15, 90:10 และ 95:5 การผสมวัสดุได้ด าเนินการในขณะทีด่ินลูกรังและวัสดุผสมอยู่ในสถานะปกติ โดยวัสดุมีค่าความช้ืนของมูล
วัว ขี้เถ้าถ่าน และขี้เถ้าแกลบ มีค่าร้อยละเท่ากับ 15.70, 0.60 และ26.02 ตามล าดับ โดยคลุกเคล้าจนมั่นใจในความเป็นเนื้อ
เดียวกัน เมื่อผสมกันแล้ววัสดุดังกล่าวจะถูกบรรจุในกระบอกตัวอย่างด้วยวิธการบดอัด จะด าเนินการบดอัดวัสดุผสมด้วยค้อนบด
อัดดิน โดยการบดอัดจะแบ่งเป็น 5 ช้ัน และบดอัดชั้นละ 25 ครั้ง ท าในกระบอกทดสอบต่อหนึ่งกระบอกต่อหนึ่งตัวอย่าง เพื่อให้แต่
ละตัวอย่างทดลองมีความหนาแน่นท่ีเท่ากัน จากนั้นน ามาทดสอบหาค่าความสามารถในการลดความซึมน้ าของดินหรือค่าความน า
ชลศสาตร์ (hydraulic conductivity, K)  โดยใช้วิธีความดันคงที่ (constant head) ซึ่งเป็นวิธีที่มีความเหมาะสมกับดินที่มี
ความสามารถในการซึมผ่านของน้ าได้ง่าย และสามารถค านวณหาคาความน าชลศาสตร์ได้ดังสมการที่ 1 ซึ่งจะเป็นไปตามกฎของ
ดาร์ซี่ (Darcy‘s law) ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 

Ah

QL
K         (1) 

โดย K คือ ค่าความน าชลศาสตร์(cm day-1), L คือ ระยะห่างของจุดวัดความดัน (h) ในแนวการไหล (cm), H คือ ความ
ต่างระดับน้ า (cm), A คือ พื้นที่หน้าตัด(cm2), Q คือ อัตราการไหล (cm3 s-1)  

 
วิธีการทดสอบ 

ในการทดลองจะใช้วิธีระดับน้ าคงท่ี โดยกระบอกทดสอบที่บรรจุดินลูกรังผสมกับวัสดุที่ช่วยลดค่าความน าชลศาสตร์ซึ่งจะ
ถูกเรียกว่ากระบอกตัวอย่าง จะถูกน ามาติดตั้งบนตะแกรงลวดในแนวดิ่ง เรียงเป็นแถวดังรูปท่ี 3 ระดับน้ าจะถูกควบคุมให้มีค่าค่างที่
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ด้วยถัง 200 Liters และควบคุมระดับน้ าให้คงที่ด้วยท่อระบายน้ าดัง Figure 1 การทดสอบหาค่าความน าชลศาสตร์ได้ด าเนินการ
ปล่อยน้ าเข้าไปในถัง 200 Liters ซึ่งได้มีการควบคุมระดับน้ าให้สูงกว่าระดับน้ าที่ไหลออกจากตัวอย่าง 400 cm จากนั้นท าการวัด
ปริมาณน้ าที่ไหลออกจากกระบอกตัวอย่างพร้อมทั้งจับเวลาตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยแต่ละครั้งที่ท าการตรวจวัดจะท าซ้ าไม่น้อย
กว่า 4 ครั้ง ซึ่งสามารถหาค่าอัตราการไหลของน้ าที่ไหลผ่านตัวอย่างในแต่ละครั้งได้ การทดสอบจะหยุดเมื่อพบว่าอัตราการไหลใน
การตรวจวัด 3 ครั้งล่าสุดมีค่าคงท่ี และถือว่าค่าเฉลี่ย 3 ครั้งสุดท้ายเป็นค่าอัตราการไหลที่จะน ามาค านวณหาค่าความน าชลศาสตร์
ของตัวอย่างนั้น ๆ แล้วจึงบันทึกอุณหภูมิของน้ า  

 

Figure 3. Flow rate measuremen. 
 
การค านวณค่าความน าชลศาสตร ์

ค่าความน าชลศาสตร์สามารถหาได้จากสมการที่ 1 เมื่อมีอัตราการไหลเฉลี่ย Q ที่ได้จากการทดสอบแต่ละตัวอย่าง ซึ่งมี
ค่า L คือความยาวของตัวอย่างเท่ากับ 30 cm ส่วน A คือพื้นที่หน้าตัดของการไหลมีค่าเท่ากับ 78.54 cm2 และ h เป็นค่าความ
แตกต่างระหว่างเฮดของมานอมิเตอร์ที่ตอ่เช่ือมกับภาชนะบรรจุตวัอย่าง 2 จุด ห่างกัน L ตามทิศทางการไหล แต่เนื่องจากเพอร์เมยี
มิเตอร์ในการศึกษาครั้งนี้ไม่มีมานอมิเตอร์จึงถือเอาความแตกต่างในแนวดิ่งของระดับน้ าเข้าและออกเป็นค่า h ซึ่งมีค่าเท่ากับ 400 
cm ท าให้สมการที่ 2 สามารถเขียนได้เป็น 

KT = 9.55x10-4 Q                 (3) 
โดย Q เป็นอัตราการไหลในหน่วย m3 s-1 จะได้ KT ที่อุณหภมูิตรวจวัด T ในหน่วย cm s-1 เนื่องจากค่า K แปรผันตามค่า

ความหนืด (viscosity) ของน้ า ซึ่งความหนืดแปรผันตามอุณหภูมิ ดงันั้นเพื่อให้การเปรียบเทียบมีความถูกต้อง จึงต้องปรับค่า K ให้
เป็นค่าที่ไดจ้ากการไหลของน้ าท่ีอณุหภมูิเดยีวกันปกติใช้ 20°C ดังสมการต่อไปนี ้
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 ค่าความหนดืของน้ าท่ีอุณหภมูิ 20°C และที่อุณหภมูิ T ใดๆ 

 
ผลและวิจารณ์ 

จากการศึกษาหาความสามารถในการลดการรั่วซึมของน้ าในดินลูกรังที่ผสมขี้เถ้าแกลบ ขี้เถ้าถ่าน และมูลวัว จะเป็น
ประโยชน์ในการน าไปใช้ในการปรับปรุงผิวดินที่ท าการขุดสระน้ าในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นดินลูกรังเช่น  ในพื้นที่ทางภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้เกษตรกรที่มีปัญหาในการกักเก็บน้ าในสระในช่วงฤดูแล้งสามารถเก็บกักน้ าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง
การทดสอบหาค่าความน าชลศาสตร์ของดินลูกรังหลังจากที่ท าการบดอัดแล้วโดยวิธีความดันคงที่ พบว่ามีค่าความน าชลศาสตร์ (K) 
เฉลี่ยอยู่ที่ 1.76 cm day-1 เมื่อท าการเปรียบเทียบ K ของสารผสม ดินลูกรังผสมกับขี้เถ้าแกลบ ขี้เถ้าถ่าน และมูลวัว จะมีค่า K 
ลดลงเมื่อสัดส่วนของขี้เถ้าแกลบ และมูลวัว มากขึ้น อย่างไรก็ตามส าหรับขี้เถ้าถ่านพบว่า เมื่อส่วนผสมของขี้เถ้าถ่านเพิ่มขึ้นจะท า
ให้ค่า K เพิ่มมากข้ึนด้วย โดยมีความสัมพันธ์แสดงใน Figure 4 และสามารถสร้างสมการความสัมพันธ์ได้ดังสมการที่ 5 สมการที่ 6 
และสมการที่ 7 ส าหรับ ดินลูกรังผสมขี้เถ้าแกลบ ข้ีเถ้าถ่าน และมูลวัวตามล าดับ 

 
Figure 4. Hydrualic Conductivity of Sandy soil mixed with Cement (or Lime). 

      
      Kra = 1.2389Pra-0.826                (5) 
      Ka = 0.2538Pa0.3321      (6) 

         Kcd = 1.3193Pcd0.1002          (7) 

โดย Kra, Ka และ Kcd คือความน าชลศาสตร์ในหน่วย (cm day-1) Pcd, Pa และPra คือ เปอรเ์ซ็นตข์ี้เถ้าแกลบท่ีใช้ผสม
ในดินลูกรัง ตัวห้อย ra, เปอร์เซ็นต์ขี้เถ้าถ่านท่ีใช้ผสมในดินลูกรัง ตวัห้อย a, เปอร์เซ็นตม์ูลวัวที่ใช้ผสมในดินลูกรัง ตัวห้อย cd 

จาก Figure4 แสดงค่า K ของดินลูกรังผสมกับขี้เถ้าแกลบ โดยตัวอย่างที่น ามาทดสอบมีค่าความหนาแน่นเมื่อท าการบด
อั ด อ ยู่ ร ะ หว่ า ง  1.46 g cm-3 ถึ ง  1.65 g cm-3  โ ด ย ดิ น ที่ มี ส่ ว น ผสมขอ งขี้ เ ถ้ า แก ลบ ร้ อ ย ละ10  มี ค่ า  K เ ท่ า กั บ  
0.092 cm day-1 เป็นอัตราส่วนผสมของขี้เถ้าแกลบมีค่าน้อยท่ีสุด และเมื่อเพิ่มอัตราส่วนผสมไปเป็นร้อยละ 20 จะท าให้ค่า K ของ
ตัวอย่างเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มขึ้นเป็น 0.238 cm day-1 

ค่า K ของดินลูกรังผสมกับขี้เถ้าถ่าน โดยตัวอย่างที่น ามาทดสอบมีค่าความหนาแน่นเมื่อท าการบดอัดอยู่ระหว่าง  
1.5 g cm-3 ถึง 2.0 g cm-3  โดยดินที่มีส่วนผสมของขี้เถ้าถ่านร้อยละ 10 มีค่า K เท่ากับ 0.426  cm day-1 เป็นอัตราส่วนผสมของ
ขี้เถ้าถ่านที่มีค่าน้อยที่สุด และเมื่อเพิ่มอัตราส่วนผสมไปเป็นร้อยละ 20 จะท าให้ค่า K ของตัวอย่างเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มขึ้นเป็น 0.778 
cm day-1 

ค่า K ของดินลูกรังผสมกับมูลวัว โดยตัวอย่างที่น ามาทดสอบมีค่าความหนาแน่นเมื่อท าการบดอัดอยู่ระหว่าง  
1.16 g cm-3 ถึง 1.81 g cm-3  โดยดินท่ีมีส่วนผสมของมูลวัวร้อยละ15 มีค่า K เท่ากับ 1.59 cm day-1 เป็นอัตราส่วนผสมของมูลววั
ต่อน้ าหนักที่มีค่าน้อยที่สุด และเมื่อเพิ่มอัตราส่วนผสมไปเป็นร้อยละ 20 จะท าให้ค่า K ของตัวอย่างเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มขึ้นเป็น 1.912 
cm day-1  

Figure 5 แสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนผสมของวัสดุที่ดีท่ีสุดในแต่ละชนิดซึ่งจากการทดลองพบว่าดินลูกรังเปล่าที่ผ่านการบด
อัด ขี้เถ้าแกลบร้อยละ 10 ขี้เถ้าถ่านร้อยละ 10 และมูลวัวร้อยละ15 โดยน้ าหนัก โดยมีค่า K คือ 2.048 cm day-1, 0.092 cm 
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day-1 , 0.426 cm day-1 และ 1.578 cm day-1  โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : SD) เท่ากับ 0.302, 
1.699x10−17, 0.108 และ 0.311 ตามล าดับ  

Figure 5. Best Hydralic Konductivity. 
 

สรุป 
การลดค่าความน าชลศาสตร์ของดนิลูกรังโดยการผสมขี้เถ้าแกลบเปน็วิธีหนึ่งที่สามารถลดค่าความน าชลศาสตร์ลงได้ดี

ที่สุดจากวัสดุผสมทั้งหมด โดยจากการศึกษาครั้งน้ีพบว่า ค่าความน าชลศาสตร์ของดินลูกรังมีค่าลดลงเมื่อมีการผสมขีเ้ถ้าแกลบ โดย
ที่ค่าความน าชลศาสตร์ของดินลูกรังที่ผสมกับขีเ้ถ้าแกลบร้อยละ10 โดยน้ าหนักมีค่า K อยู่ท่ี 0.092 cm day-1 ซึ่งเป็นค่าท่ีน้อยที่สุด 
เมื่อมีการเพิ่มอัตราส่วนผสมลงไปค่าความน าชลศาสตร์จะมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยที่ค่าความน าชลศาสตร์ของดินลูกรังที่ผสม
ขี้เถ้าแกลบร้อยละ25 โดยน้ าหนัก มีค่า K อยู่ท่ี 0.084 cm day-1 ซึ่งเป็นไปตามสมการที่ 5 

การลดค่าความน าชลศาสตร์ของดนิลูกรังโดยการผสมขี้เถ้าถ่านเป็นวธิีหนึ่งที่ได้ผลดสีามารถลดค่าความน าชลศาสตรล์งได้ 
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าค่าความน าชลศาสตร์ของดินลูกรังมีค่าลดลงเมื่อมีการผสมขี้เถ้าถ่าน โดยที่คา่ความน าชลศาสตร์ของดิน
ลูกรังที่ผสมกับขี้เถ้าถ่านร้อยละ10 โดยน้ าหนักมคี่า K อยู่ท่ี 0.426 cm day-1 ซึ่งเป็นค่าท่ีน้อยที่สุด เมือ่มีการเพิ่มอัตราส่วนผสมลง
ไปค่าความน าชลศาสตรจ์ะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่ค่าความน าชลศาสตร์ของดินลูกรังที่ผสมขีเ้ถ้าถ่านร้อยละ25 โดยน้ าหนัก มีค่า 
K อยู่ท่ี 0.739 cm day-1 ซึ่งเป็นไปตามสมการที่ 6  

การลดค่าความน าชลศาสตร์ของดนิลูกรังที่ไดโ้ดยการผสมมูลวัวเป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีรองจากขี้เถ้าแกลบ และขี้เถ้าถ่านซึ่ง
สามารถลดค่าความน าชลศาสตรล์งได้ โดยที่ค่าความน าชลศาสตร์ของดินลูกรังที่ผสมกับมลูวัวร้อยละ15 โดยน้ าหนัก มีค่า K อยู่ท่ี 
1.578 cm day-1 ซึ่งเป็นค่าท่ีน้อยที่สุด เมื่อมีการเพิ่มอัตราส่วนผสมลงไปค่าความน าชลศาสตร์จะเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่ค่า
ความน าชลศาสตร์ของดินลูกรังทีผ่สมมูลวัวร้อยละ 25 โดยน้ าหนักมีค่า K อยู่ท่ี 1.821 cm day-1 ซึ่งเป็นไปตามสมการที่ 7 

เมื่อน าค่าความน าชลศาสตร์ของสารผสมทั้งสามชนิดมาเปรียบเทยีบกันจะเห็นว่าการลดค่าความน าชลศาสตร์ของดิน
ลูกรังด้วยขี้เถ้าแกลบ ข้ีเถ้าถ่าน และมลูวัว นั้นมีประสิทธิภาพเรียงจากมากไปน้อยตามล าดับ 

จากการศึกษาพบว่าการน าวัสดผุสม มาผสมกับดินลูกรังเพื่อลดค่าความน าชลศาสตร์นั้นขี้เถ้าแกลบเหมาะสมที่สดุจาก
วัสดุทั้งหมด โดยค่าความน าชลศาสตร์ทีเ่หมาะสมที่จะใช้ขุดสระไวส้ าหรับการกักเก็บที่เหมาะสมควรมคี่าไม่เกิน 0.86 cm day-1 
(Srithawat et al., 1999) ซึ่งการศึกษาครั้งนีพ้บว่าค่าความน าชลศาสตรจ์ากการทดสอบโดยที่อัตราสว่นขี้เถ้าแกลบร้อยละ10 โดย
น้ าหนัก ที่มีค่าความน าชลศาสตรน์้อยที่สุดอยู่ท่ี 0.092 cm day-1 และขี้เถ้าถ่านร้อยละ 10 โดยน้ าหนัก ที่มีค่าความน าชลศาสตร์
อยู่ท่ี 0.426 cm day-1 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าความน าชลศาสาตร์ที่เหมาะที่ไม่ควรเกิน 0.86 cm day-1 ทั้งนี้สามารถเลือกใช้ขี้เถ้า
แกลบและขีเ้ถ้าถ่าน อัตราส่วนผสมร้อยละ5 โดยน้ าหนัก มีค่า K อยูท่ี่ 0.240 cm day-1 และ 0.490 cm day-1 ตามล าดับ เพื่อ
ประหยดัต้นทุนเนื่องจากค่า K ที่รอ้ยละ5 โดยน้ าหนัก และร้อยละ10 โดยน้ าหนักค่าการซึมผ่านของน้ าในดินต่างกันไมม่ากและมีค่า
ไม่เกินค่าความน าชลศาสตร์ที่เหมาะสมในการชุดสระ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราการไหลและการสญูเสียพลังงานของการไหลผ่านฝายกล่องตาข่าย โดยการทดลองนี้
ใช้รางทดลองที่มีความยาว 38 m กว้าง 1.2 m ลึก 1.2 m กล่องตาข่ายที่มีความยาว 120 cm กว้าง 20 cm สูง 20 cm  และหินผิว
ขรุขระที่มีความยาว 7.765 cm กว้าง 5.506 cm หนา 3.751 cm ซึ่งมี shape factor คือ 6.511 cm โดยท าการทดลองที่ความหนาฝาย
กล่องตาข่าย 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 และ 1.0 m และที่ความสูงหินในฝายกล่องตาข่าย 12, 15, 20 และ 21 cm จากการศึกษาพบว่า
อัตราการไหลผ่านฝายมีค่าลดลงเมื่อความสูงหรือความหนาของฝายเพิ่มขึ้น นอกจากน้ียังพบว่าการสญูเสยีพลังงานสัมพัทธ์มีคา่
ลดลงเมื่อค่าฟรดุนัมเบอร์ด้านหน้าฝายมีคา่เพิ่มขึ้น 

 

ค าส าคญั: กล่องตาข่าย; ฝาย; อัตราการไหล; การสญูเสียพลังงาน; ฟรุดนัมเบอร ์

 
Abstract 

The objective of this research is to investigate the flow rate and energy loss of the water flow through 
the gabion weir. The experiments were conducted in a 38 m long rectangular concrete flume with 1.2 m wide, 
and 1.2 m deep. The mesh boxes with 20 cm wide, 20 cm high and 120 cm long, the rough surface stone with 
length 7.765 cm, the width 5.506 cm and thickness 3.751 cm, which had the shape factor of 6.511 cm, were 
used to make gabion weir. The weir boxes with the widths of 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1.0 m and the heights of 12, 
1 5 , 2 0  and 2 1  cm were tested in this study. It was found that the flow rate decreased when the height or 
thickness of the weir increased. In addition, decreasing the relative energy loss was presented with higher Froude 
number. 

 

Keywords:  Gabion boxes; Weir; Discharge; Energy loss; Froude Number 
 

บทน า 
ปัจจุบันในหลายพื้นที่ของประเทศไทยต้องประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอยู่เป็นประจ า ซึ่งสร้างความเสียหายแก่

ประชาชน รวมทั้งสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นอย่างมาก อีกทั้งสภาพพื้นที่ป่าต้นน้ าถูกบุกรุกเป็นจ านวนมาก เมื่อฝนตก
หนักน้ าจะไหลบ่าลงสู่ล าธารอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดเป็นน้ าป่าไหลหลาก รวมทั้งเกิดการชะล้างดินจากพื้นที่ตอนบน จนเกิดการทับ
ถมของตะกอนในพ้ืนท่ีตอนล่างและเกิดเป็นอุทกภัยในที่สุด และในฤดูแล้งฝนตกน้อย ท าให้ปริมาณน้ าท่ีไหลลงล าธารมีน้อยน้ าจึงไม่
เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรมจนเกิดเป็นปัญหาภัยแล้ง ฝายชะลอน้ าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อช่วยบรรเทา
ปัญหาและลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้น โดยปกติจะใช้วัสดุที่มีและหาง่ายในแหล่งพื้นที่ แต่มักประสบปัญหาเรื่องความคงทน ถ้าก่อสร้าง
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ด้วยคอนกรีตซึ่งมีความคงทนสูง ก็จะมีประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเช่นกัน (สัณหพจน์, 2548)  การสร้างฝายเกเบียน
ดัง Figure 1 จึงเป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งในการสร้างฝายเนื่องจากก่อสร้างง่ายและรวดเร็วอีกทั้งยังใช้วัสดุในพื้นที่มา
ประกอบการสร้างฝายได้ด้วย 

 

Figure 1. Gabion weir. 

จากงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีนักวิจัยท าการศึกษาเกี่ยวกับกล่องตาข่ายไว้หลายท่าน เช่น กรีธาทัพ (2560) ได้ศึกษาลักษณะ
การไหลทางชลศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของตะกอนผ่านฝายเกเบียน โดยใช้แบบจ าลองฝายเกเบียนแบบ vertical 
weir, stepped weir, battered weir และฝายต้นน้ าล าธารแบบมาตรฐาน 2 ขนาด คือ 0.15 m และ 0.25 m พบว่า ฝายที่มี
ประสิทธิภาพในการดักตะกอนสูงสุดคือฝายต้นน้ าล าธารแบบมาตรฐาน ขนาด 0.25 m มีค่า 90.38 - 96.01% ส าหรับฝายเกเบียน
ที่มีประสิทธิภาพการดักตะกอนสูงสุด คือ ฝายเกเบียน แบบ vertical ขนาด 0.25 m มีค่า 80.68 – 94.46% ทั้งนี้ประสิทธิภาพ
การดักตะกอนของฝายแต่ละลักษณะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความทึบน้ าของฝาย โดยประสิทธิภาพการดักตะกอนจะลดลง
เมื่ออัตราการไหลเพิ่มขึ้น ชัยยุทธ และคณะ (2547) ได้ศึกษาความดันบนพื้นรางและความลึกของการไหลบนรางขั้นบันไดแบบ
กล่องตาข่าย ซึ่งพบว่ารางขั้นบันไดแบบกล่องตาข่ายช่วยลดแรงดันของน้ าบนขั้นบันไดได้ 27% เมื่อเปรียบเทียบกับรางขั้นบันได
แบบพื้นราบ ความลึกในรางแบบกล่องตาข่ายมีแนวโน้มน้อยกว่าเนื่องจากกล่องตาข่ายยอมให้มีการไหลผ่านช่องหินได้บางส่วน 
สัณหพจน์ (2548) ได้ศึกษาแบบจ าลองทางชลศาสตร์ของอ่างสลายพลังงานด้วยกล่องตาข่ายแบบเกเบียน โดยได้เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการสลายพลังงาน ความเร็วด้านท้ายน้ า ความยาวและความสูงของไฮโดรลิกจั๊ม พบว่า ประสิทธิภาพก ารสลาย
พลังงานเพิ่มขึ้น เมื่อฟรุดนัมเบอร์มีค่าสูงขึ้น และเมื่ออัตราส่วนความสูงของเกเบียนต่อความสูงของขอบท้ายอ่างเพิ่มขึ้นจะช่วยให้
การสลายพลังงานดีขึ้น ส าหรับต าแหน่งเกเบียนที่วางที่ระยะ 1/3 ของความยาวอ่าง ความสามารถสลายพลังงานมีประสิทธิภาพ
มากกว่าการวางเกเบียนที่ระยะ 2/3 ของความยาวอ่าง ประมาณ 5% และเกเบียน 2 กล่อง สามารถช่วยสลายพลังงานได้ดีกว่าเก
เบียน 1 กล่องประมาณ 3% ในส่วนของ Hasson (2553) ท าการศึกษาการไหลของน้ าข้ามฝายเกเบียน โดยน าผลการทดลองไป
เปรียบเทียบกับฝายสันกว้าง พบว่า ลักษณะของการไหลผ่านฝายเกเบียนนั้นมีความแตกต่างจากฝายสันกว้าง เมื่อแบ่งการไหล
ออกเป็น 2 ส่วนคือ การไหลเหนือฝายและการไหลผ่านฝาย เมื่อพิจารณาที่อัตราการไหลผ่านฝายเท่ากัน เฮดเหนือฝายเกเบียนมีค่า
น้อยกว่าฝายสันกว้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ท าฝายเกเบียน  และ Hasson ยังแนะน าว่าเมื่อใช้สมการของฝายสันกว้างในการ
ค านวณอัตราการไหลของฝายเกเบียน อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการค านวณได้  

 ดังนั้นการศึกษาหาอัตราการไหลของน้ าผ่านกล่องตาข่าย ยังขาดการศึกษาเกี่ยวกับชนิดและขนาดหินของหินที่ใช้บรรจุ
ในกล่องตาข่าย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการไหลผ่านกล่องตาข่าย ความลึกการไหลด้านเหนือน้ าและท้ายน้ า 
และน าไปค านวณหาสมการอัตราการไหลของน้ าผ่านกล่องตาข่าย  
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อุปกรณ์และวิธีการ 
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ด าเนินการในรางทดลองบริเวณแปลงทดลองของภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ซึ่งรางทดลองมีหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด กว้าง 1.2 m สูง 1.2 m และความยาวรางทดลอง 38 
m ดัง Figure 2 

 

Figure 2. The experimental flume. 

การทดลองเริ่มโดยการสูบน้ าจากบ่อพักน้ าขนาดใหญ่เข้าสู่รางทดลองที่มีกล่องตาข่ายติดตั้งอยู่ โดยผ่านท่อซึ่งได้ติดตั้ง
มิเตอร์วัดอัตราการไหลของน้ า ดัง Figure 3 

    
Figure 3. Pump and Water meter. 

กล่องตาข่ายที่ใช้ส าหรับการทดลอง มีความสูง 0.2 m ความยาว 1.2 m และมีความหนา 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 m การ
ทดลองครั้งนี้ใช้หินผิวขรุขระที่มีขนาดความกว้าง 5.506 cm ความยาว 7.765 cm ความหนา 3.751 cm ซึ่งมี shape factor คือ 
6.511 cm มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.442 cm จากนั้นท าการหาอัตราส่วนความพรุนของหินที่อยู่ในกล่องตาข่าย ก่อน
น าไปทดลองหาอัตราการไหลผ่านกล่องตาข่าย พบว่ากล่องตาข่ายมีอัตราส่วนความพรุนเฉลี่ย คือ 0.512 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คือ 0.013 เมื่อท าการทดลองตัวแปรต่าง ๆ แล้ว ได้น ากล่องตาข่ายไปติดตั้งในรางทดลองดัง Figure 4 จากนั้นปล่อยน้ า
เข้าสู่รางทดลอง เมื่อการไหลเป็นแบบคงที่ (steady flow) จะด าเนินการวัดอัตราการไหลของน้ าจากมิเตอร์วัดน้ า และความลึกของ
น้ าโดยแปรผันอัตราการไหลในแต่ละกรณีเท่ากับ 5 อัตราไหล 
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Figure 4. Gabion weir. 

การวัดความลึกของน้ าที่ไหลผ่านกล่องตาข่ายดัง Figure 5 ท าการวัด 4 ต าแหน่ง คือ บริเวณด้านเหนือน้ า ณ ต าแหน่ง
ก่อนท่ีน้ าจะไหลผ่านกล่อง บริเวณด้านหน้ากล่อง บริเวณด้านหลังกล่อง และบริเวณด้านท้ายน้ า ณ ต าแหน่งทีน้ าไหลออกจากกล่อง 

 

Figure 5. Depth Measurement. 

การทดลองหาอัตราการไหลของน้ าผ่านกล่องตาข่ายนี้ เริ่มต้นใช้กล่องตาข่ายในรางทดลองที่มีความหนา 1.0 m ท าการ
ทดลองที่ความสูงของหินในกล่องตาข่าย 4 ระดับคือ 12 , 15 , 20 และ 21 cm ตามล าดับ เมื่อท าการทดลองเสร็จแล้วจึงเปลี่ยน
ความหนาของกล่อง แล้วท าการทดลองซ้ าจนเหลือกล่องตาข่ายที่มีความหนา 0.2 m และความสูงของหินทั้ง 4 ระดับ 
            การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีอิทธิพลต่ออัตราการไหลของน้ าผ่านกล่องตาข่าย ได้ใช้วิธีวิเคราะห์มิติของ 
Buckingham- สามารถสรุปตัวแปรไร้มิติที่ส าคัญ ได้ดังนี้ 

การสูญเสียพลังงานสัมพัทธ ์  𝐸𝐿

𝐸1
= 𝑓 (

𝑣1

√𝑔𝑦1
)               (1) 

เมื่อ EL คือ การสูญเสียพลังงานของการไหลผ่านฝายกล่องตาข่าย (m) เท่ากับ E1-E2 , E1 คือ พลังงานด้านเหนือน้ า (m), 
E2 คือพลังงานด้านท้ายน้ า (m), V1  คือ ความเร็วของน้ าบริเวณเหนือน้ า (m s-1), g  คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (m 
s-2), y1 คือ ความลึกของน้ าบริเวณเหนือน้ า (m) จากการวิเคราะห์จะได้ความหมายของเทอมไร้มิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ 𝐸𝐿/𝐸1

หมายการสูญเสียพลังงานสัมพัทธ์ และ 𝐹𝑟1 =  𝑣1/√𝑔𝑦1 หมายถึงค่า ฟรุดนัมเบอร์ (Froude Number) ของการไหลที่ก าลัง
พิจารณา 
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ผลและวิจารณ์ 
การศึกษาหาอัตราการไหลและการสลายพลังงานของการไหลผ่านฝายกล่องตาข่ายบรรจุหินที่มีขนาดความกว้าง 5.506 

cm ความยาว 7.765 cm ความหนา 3.751 cm ซึ่งมี shape factor คือ 6.511 cm มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.442 cm 
จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ค านวณหาอัตราการไหลผ่านฝายกล่องตาข่าย จากการทดลองพบว่าอัตราการไหลผ่านฝายมี
ความสัมพันธ์กับความลึกของน้ าด้านหน้าฝาย โดยสามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ดัง Figure 7  

 

Figure 7. The relationship between water level and flow rate. 

จากผลการทดลองใน Figure 7 แสดงให้เห็นว่า เมื่อความลึกของน้ าหน้ากล่องตาข่ายเพิ่มขึ้นจะท าให้อัตราการไหล
เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถหาอัตราการไหลได้จากสมการ Q = a x y1 

b เมื่อ Q คือ อัตราการไหล (m3 s-1) , y1 คือ ความลึกของน้ าด้านหน้า
กล่อง (m) , a และ b คือสัมประสิทธิ์ของสมการ ดังแสดง Table 1 จากการทดลองพบว่า ณ ความลึกของน้ าหน้ากล่องตาข่าย
เดียวกัน อัตราการไหลผ่านกล่องตาข่ายที่ความหนาน้อยกว่าจะมีค่าอัตราการไหลมากกว่า เช่น ณ ความลึกของน้ าหน้ากล่องตา
ข่าย 0.2 m อัตราการไหลผ่านกล่องตาข่ายที่ความหนา 0.2 m และ 1.0 m มีค่าเท่ากับ 0.016 และ 0.012 (m3 s-1) ตามล าดับ  

Table 1. Compare flow rate at different thicknesses. 

 
จากการทดลองยังพบว่า เมื่อความลึกของน้ าหน้ากล่องตาข่ายเพิ่มขึ้นจะท าให้อัตราการไหลเพิ่มขึ้น โดยพบว่า ณ ความ

ลึกของน้ าหน้ากล่องตาข่ายเดียวกนัอัตราการไหลผ่านกล่องตาข่ายทีค่วามสูงหินต่ ากว่า จะมีอัตราการไหลที่มากกว่า เช่น ณ ความ
ลึกของน้ าหน้ากล่องตาข่าย 0.15 m อัตราการไหลผ่านกล่องตาข่ายที่ความสูงหิน 12 และ 21 cm จะมีค่าอัตราการไหลเท่ากับ 
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0.013 และ 0.009 (m3 s-1) ตามล าดับ 
           งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาหาประสิทธิภาพการสลายพลังงานของกล่องตาข่ายโดยแสดงในรูปของตัวแปรไรม้ิติ ระหว่างการ
สูญเสียพลังงานสัมพัทธ์ (EL/E1) กับค่าฟรุดนัมเบอร์ของการไหลทางด้านหน้าของกล่องตาข่าย (Fr1) ดังผลการทดลองใน  Figure 9 

 

Figure 9. The relationship between the Froude Number and the ability to break down energy. 

จากผลการทดลองใน Figure 9 แสดงให้เห็นว่า EL/E1 แปรผกผันตามค่า Fr1 คือ เมื่อ Fr1 มีค่าเพิ่มขึ้น EL/E1 จะมีค่าลดลง 
เช่น ณ ความหนากล่องตาข่าย 1.0 m ทีค่า Fr1 เท่ากับ 0.019 มี EL/E1 เท่ากับ 0.784 เมื่อค่า Fr1 เพิ่มขึ้นเป็น 0.021 EL/E1 จะมีค่า
เท่ากับ 0.777 และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง EL/E1 กับความหนากล่องตาข่าย พบว่า ความหนากล่องตาข่าย 1.0 m มีค่า 
EL/E1 มากที่สุด รองลงมาเป็นความหนากล่องตาข่ายที่ 0.8, 0.6, 0.4 และ 0.2 m ตามล าดับ เช่น ที่ค่า Fr1 เท่ากัน คือ 0.028 ค่า
ของ EL/E1 ที่ความหนากล่องตาข่าย 1.0 , 0.8, 0.6, 0.4 และ 0.2 m มีค่าเท่ากับ 0.767, 0.758, 0.751, 0.740 และ 0.717 
ตามล าดับ 

 
สรุป 

การหาสมการอัตราการไหลผ่านฝายกล่องตาข่ายเมื่อความสูงและความหนาของฝายเปลี่ยนไป พบว่าอัตราการไหลมีค่า
เพิ่มขึ้นเมื่อความลึกการไหลด้านหน้าฝายเพิ่มขึ้น โดยมีความสัมพันธ์ดังสมการ Q = a x y1 

b เมื่อ Q คือ อัตราการไหล (m3 s-1) , y1 

คือความลึกของน้ าด้านหน้ากล่อง (m) , a และ b คือสัมประสิทธิ์ของสมการ โดยสัมประสิทธิ์ a และ b มีค่าลดลงเมื่อความหนา
ของฝายเพิ่มขึ้น  โดยสัมประสิทธิ์ a มีค่าประมาณ 0.616 ที่ความหนาฝาย 0.2 m และ ลดลงเหลือ 0.217 เมื่อความหนาฝาย
เพิ่มขึ้นเป็น 1.0 m ในขณะที่ สัมประสิทธิ์ b มีค่าประมาณ 2.242 ที่ความหนาฝาย 0.2 m และ ลดลงเหลือ 1.818 เมื่อความหนา
ฝายเพิ่มขึ้นเป็น 1.0 m การสูญเสียพลังงานการไหลแสดงในรูปการสูญเสียพลังงานสัมพัทธ์ (EL/E1) ซึ่งพบว่าการการสูญเสีย
พลังงานสัมพัทธ์มีค่าลดลงเมื่อค่าฟรุดนัมเบอร์ด้านหน้าฝายเพิ่มขึ้น 
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ไหลของน้ าและตะกอนผ่านฝายกล่องตาข่าย รหสัโครงการ ป-ย (ด) 17.60 และขอขอบคุณภาควชิาวิศวกรรมชลประทาน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีและเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ   
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความสามารถในการทนแรงดึงของรอยต่อผ้าใบคอนกรีตแบบต่าง ๆ โดยใช้วัสดุประสาน 3 ชนิดคือ 
ซีเมนต์เพลส มอร์ต้า และ ซิลิโคน ใช้หมุดยึด 2 ชนิดคือ ตะปูหมวก และ น็อตสกรู ที่ระยะห่างต่างกัน 4 ระยะคือ 5, 7.5, 10 และ 
15 ก่อนการทดสอบตัวอย่างได้ถูกน าไปบ่มในน้ าด้วยระยะเวลาที่ 28 วัน จากการทดลองในตัวเชื่อมประสานชนิดเดียวกันท่ีหมุดยึด
ระยะต่าง ๆ มีค่าความสามารถรับแรงดึงรอยต่อผ้าใบคอนกรีตไม่ต่างกันมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบชนิดของตัวเช่ือมประสานทั้ง 3 
ชนิด ได้แก่ ซีเมนต์เพลส , มอร์ต้า, และซิลิโคน พบว่าค่าความสามารถรับแรงดึงรอยต่อผ้าใบคอนกรีตของมอร์ต้ามีค่าน้อยที่สุด   

ค าส าคญั: ผ้าใบคอนกรตี; แรงดึง; ระยะเวลาการบ่ม; วัสดุยึดประสาน; หมุดยึด 
 

Abstract 
This research has studied the tensile strength of different types of concrete fabric joints. Three types 

of joints as, cement paste, mortar and silicone and 2 types of nails are umbrella nails, and parker screw were 
used in this study. Four different spacing of nail are 5, 7.5, 10 and 15 cm were evaluated. Samples were cured 
in fresh water at 28 days before testing. It was found the tensile strengths were not different when using the 
different joints with the same distances of nail.  However, when use the same space of nail, the result shown 
that the tensile strength of the concrete canvas joint of mortar is lower than other. 

Keywords: concrete fabric; tensile strength; curing period; Binder; rivets. 
 

บทน า 
ผ้าใบคอนกรีต (Concrete Fabric) เป็นวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จ ากัด ในเครือ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน คือ เส้นใยสังเคราะห์ ซีเมนต์ และวัสดุรองดัง
Figure 1 ผ้าใบคอนกรีตมีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูง ง่ายต่อการขนส่ง การใช้งานและการเก็บรักษา เมื่อต้องการใช้งานเพียงฉีดพ่นน้ าลง
บนแผ่นผ้าใบคอนกรีตจะเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่น (Hydration) ระหว่างน้ ากับปูนซีเมนต์จะท าให้ผ้าใบคอนกรีตแข็งเซ็ตตัวในเวลา 2 
h.และพัฒนาก าลังรับแรงภายใน 24 h.ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตผสมทั่วไปใช้เวลาน้อยมากและสามารถน าไปใช้งานได้
หลากหลาย กนกวรรณ และคณะ (2562) ได้ศึกษาความสามารถการรบัแรงดึงของผ้าใบคอนกรตีที่มีขนาดความกว้าง 5 cm  ความ
ยาว 30 cm โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 กรณีคือ 1.) ใช้น้ าสะอาดฉีดลงบนผ้าใบคอนกรีต  2.) ใช้น้ าผสมตะกอนดิน 5 g ต่อน้ า 1 
L ฉีดลงบนผ้าใบคอนกรีต 3.) ใช้น้ าผสมตะกอนดิน 10 g ต่อน้ า 1 L ฉีดลงบนผ้าใบคอนกรีต 4.) ใช้น้ าผสมตะกอนดิน 15 g ต่อน้ า 
1 L ฉีดลงบนผ้าใบคอนกรีตและ บ่มในอากาศด้วยระยะเวลา 1 7 14 และ 28 วัน น าช้ินตัวอย่างในแต่ละกรณีที่บ่มจนครบอายุที่
ก าหนดเข้าเครื่องทดสอบ Universal Testing Machine จากการศึกษาพบว่าความสามารถรับแรงดึงสูงสุดของผ้าใบคอนกรีตมีค่า
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ไม่ต่างกันมากโดยการทดลองที่ใช้น้ าผสมตะกอนดิน 5 g ต่อน้ า 1 L ฉีดลงบนผ้าใบคอนกรีตสามารถรับแรงดึงได้มากที่สุด 
(Fangyuan , 2017) ได้ศึกษาพฤติกรรมเชิงกลของผ้าใบคอนกรีตโดยเปรียบเทียบการรบัแรงดึงระหว่าง ผ้าใบคอนกรีต (Concrete 
canvas, CC) และผ้าใบคอนกรีตเสริมแรงด้วยวัสดุคอมโพสิตประเภทพอลิเมอร์เสริมเส้นใย (Aramid Fiber-reinforced polymer 
; AFRP) ด้วยการทดสอบ 4 วิธี ได้แก่ 1.) Compressive test of CC ท าการทดสอบการรับแรงอัดของช้ินตัวอย่างที่มีขนาด 
15x15x30 mm3. ท าการกดช้ินตัวอย่างด้วยอัตราความเร็ว  1 mm. min-1 2.) Single-shear pull-off test of AFRP-to-CC 
bondedjoints ทดสอบการรับแรงเฉือนโดยใช้ช้ินตัวอย่างที่มีขนาดความยาว 400 mm. ความกว้าง 100 mm. ความหนา 15 
mm ท าการดึงช้ินตัวอย่างด้วยอัตราความเร็ว 0.1 mm. min-1 3.) Uniaxial tensile test การทดสอบแรงดึงแกนเดียวโดยใช้ช้ิน
ตัวอย่างที่มีขนาดความยาว 400 mm ความกว้าง 100 mm ความหนา 15 mm ท าการดึงช้ินตัวอย่างด้วยอัตราความเร็ว 1 mm. 
min-1 4.) Four-point bending test ท าการทดสอบการโก่งตัวโดยใช้ช้ินทดสอบที่มีขนาดความยาว 270 mm ความกว้าง 80 
mm ความหนา 15 mm ท าการกดช้ินตัวอย่างด้วยอัตราความเร็ว 1 mm.min-1 พบว่าผ้าในคอนกรีต AFRP สามารถรับแรงดึงได้
มากกว่าผ้าใบคอนกรีตและผ้าในคอนกรีต AFRP สามารถต้านทานแรงดัดงอได้มากกว่าผา้ใบคอนกรีต นิธิรัชต์ และคณะ (2559) ได้
ศึกษาการการศึกษาเบื้องต้นของใช้ผ้าใบคอนกรีตในการดาดคลองชลประทานต่อคุณภาพน้ าโดยท าการดาดคลองชลประทานด้วย
ผ้าใบคอนกรีตและท าการทดสอบคุณภาพน้ าทั้งขณะติดตั้งและการใช้งานที่ความเร็วการ ไหล 0.7 และ 0.9 m s-1 ซึ่งคลองที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นคลองรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ความกว้าง 1.14 m ความลึกด้านข้าง 0.30 m ความลาดด้านข้าง 1:1 และมีความยาว
ความยาวคลอง 9.8 m  การศึกษาคุณภาพของน้ าขณะท าการติดตั้งผ้าใบคอนกรีตโดยท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าส่วนเกินที่เกิดขึ้น
ระหว่างการฉีดพ่นน้ าลงบนผ้าใบคอนกรีตเพื่อให้ผ้าใบคอนกรีตคงตัวทุกๆระยะเวลา 5 นาที คุณสมบัติทางเคมีที่ท าการศึกษา ได้แก่ 
พีเอช (pH) การน าไฟฟ้า (Electrical Conductivity: EC) ความขุ่น (Turbidity) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids: SS) 
และของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (Total Dissolved Solids: TDS)  และการศึกษาคุณภาพน้ าระหว่างการใช้งาน คุณสมบัติทางเคมีที่
ท าการศึกษา ได้แก่ พีเอช (pH) การน าไฟฟ้า (EC) ความเค็ม (Salinity) และของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (TDS) พบว่าคุณภาพน้ า
ระหว่างการติดตั้ง มีความเป็นกรดด่าง ปริมาณของแข็งละลายน้ า ปริมาณของแข็งแขวนลอย และความขุ่นสูง ซึ่งคุณภาพน้ ามี
ลักษณะเดียวกับการดาดคลองชลประทานด้วยคอนกรีต และในระหว่างการใช้งานคุณภาพน้ าเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ าเพื่อการ
ชลประทาน ท้ังนี้การน าไปใช้งานจริงอาจท าให้คุณภาพน้ าลดต่ าลงเนื่องจากขนาดคลองและอัตราการไหลที่เพิ่มขึ้นอาจท าให้เกิด
การชะล้างของปูนซีเมนต์ที่หลุดออกจากผ้าใบคอนกรีต Hui และคณะ (2018) ได้ศึกษากการประยุกต์ใช้ผ้าใบคอนกรีตเพื่อป้องกัน
ความลาดชันทางวิศวกรรม โดยเปรียบเทียบความสามารถในการรับแรงดึงและความสามารถในการป้องกันความลาดชันระหว่าง
วัสดุ 3 ชนิดคือ ผ้าใบคอนกรีต ผ้าใบคอนกรีตเสริมก าลังด้วยวัสดุคอมโพสิตประเภทพอลิเมอร์เสริมเส้นใย (Fiber-reinforced 
polymer ; FRP) และซอตกรีต (shotcrete) ขนาดของตัวอย่างผ้าใบคอนกรีตส าหรับการทดสอบแรงอัดคือ 15 mm × 15 mm × 
30 mmm ในขณะที่ขนาดตัวอย่างของ shotcrete คือ 100 mm × 100 mm.× 100 mm ทดสอบก าลังแรงอัดที่ 1 วัน, 3 วัน, 7 
วัน, 28 วัน, 60 วัน และ 180 วัน แผ่น plate ขนาด 270 มม. × 80 มม. × 15 มม. ใช้ในการรับแรงดึงสูงสุดของตัวอย่างผ้าใบ
คอนกรีตธรรมดา ผ้าใบคอนกรีตเสริม FRP และ shotcrete หลังจากบ่มได้ 28 วัน และทดสอบความต้านทานแรงเฉือนของผ้าใบ
คอนกรีตและผ้าใบคอนกรีตเสริม FRP หลังจากบ่มเป็นเวลา 10 วัน ขนาดของตัวอย่างผ้าใบคอนกรีตและผ้าใบคอนกรีตเสริม FRP 
ส าหรับการทดสอบแรงเฉือนคือ 120 mm × 40 mm X 15 mm ตัวอย่างทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในห้องบ่ม (20 ± 2 ° C, 60 ± 5% 
RH) จนถึงวันที่ท าการทดสอบ จากการศึกษาพบว่าผ้าใบคอนกรีตเสริมแรงสามารถรับแรงดึงได้มากที่สุดและเหมาะสมในการ
น าไปใช้ป้องกันความลาดชันทางวิศวกรรมมากที่สุด สราวุธ และคณะ (2018) ได้ศึกษาวัสดุประสานรอยต่อผ้าใบคอนกรีตเพื่อลด
การรั่วซึมโดยเลือกใช้วัสดุประสาน 3 ชนิดคือ 1.) ผงปูนซีเมนต์ 2.) มอร์ต้า (ปูนผสมทราย) 3.) มอร์ต้าผสมกับปูนกาว โดยมีรูปแบบ
การเช่ือมต่อ 6 รูปแบบ ได้แก่ 1.) ใช้ผงปูนซีเมนต์และท าการพับขอบผ้าใบคอนกรีต 2.) ใช้ผงปูนซีเมนต์แต่ไม่ท าการพับขอบผ้าใบ
คอนกรีต 3.) ใช้มอร์ต้าและท าการพับขอบผ้าใบคอนกรีต 4.) ใช้มอร์ต้าแต่ไม่ท าการพับขอบผ้าใบคอนกรีต 5.) ใช้มอร์ต้าผสมปูน
กาวและท าการพับขอบผ้าใบคอนกรีต 6.) ใช้มอร์ต้าผสมปูนกาวแต่ไม่ท าการพับขอบผ้าใบคอนกรีตเปรียบเทียบ ท าการทดสอบ
อัตราการรั่วซึมโดยขังน้ าไว้ที่ระดับความลึก 1 m รักษาระดับน้ าให้คงที่ด้วยลูกลอยและวัดอัตราการซึมของน้ าผ่านรอยต่อผ้าใบ
คอนกรีตจากมิเตอร์น้ าเป็นเวลา 5 วัน ท าการวัดในช่วงเวลาเดียวกันของทุกวัน พบว่าการประสานรอยต่อด้วยมอร์ต้าผสมปูนกาวมี
ประสิทธิภาพสูงสุด การใช้มอร์ต้าอย่างเดียวมีประสิทธิภาพและการใช้ผงปูนซีเมนต์มีประสิทธิภาพต่ าที่สุด และการพับขอบผ้าใบ
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คอนกรีตท าให้ประสิทธิภาพการรั่วซึมของน้ าลดลง อย่างไรก็ตามงานวิจัยของ สราวุธ และคณะ (2561) พบว่าการประสานรอยต่อ
ด้วยมอร์ต้าผสมปูนกาวมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาการทนแรงดึงของรอยต่อผ้าใบคอนกรีต โดยเปลี่ยนจาก
มอร์ต้าผสมปูนกาวเป็นซีลิโคนและเพิ่มหมุดยึดประสานเข้าไปในช้ินทดสอบ 

 

Figure 1. Concrete fabric. 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การศึกษาวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาความสามารถในการทนแรงดึงของรอยต่อผ้าใบคอนกรีต โดยจากการศึกษาที่ผ่านมา

พบว่าความสามารถในทนแรงดึงของรอยต่อผ้าใบคอนกรีตที่ใช้มอร์ต้าร์ผสมปูนกาวเป็นวัสดุประสานให้ประสิทธิภาพในการรับแรง
ดึงสูงสุด งานวิจัยนี้จึงได้ท าการทดสอบหาค่าความสามารถในการทนแรงดึงของรอยต่อผ้าใบคอนกรีตเมื่อเปลี่ยนวัสดุเช่ือมประสาน 
จาก มอร์ต้าร์ผสมปูนกาวเป็นซีเมนต์เพลส มอร์ต้า ซิลิโคนและเพิ่มหมุดยึดประสานเข้าไปที่ระยะต่าง ๆ โดยมีอุปกรณ์และวิธีการ
ดังนี ้

 
อุปกรณ ์

การเตรียมตัวอย่างในการศึกษานี้ได้น าผ้าใบคอนกรีตที่มีความยาว 5 m. กว้าง 1 m. หนา 10 mm.  ท าการตัดช้ิน
ตัวอย่างให้มีขนาดความกว้าง 3.5 cm. ยาว 27 cm. และขนาดความกว้าง 3.5 cm. ยาว 37 cm. ดัง Figure 2 และ Figure 3 มา
ใช้ในการศึกษา โดยตัวอย่างจะถูกเตรียมด้วยวัสดุประสานและตัวยึดประสานที่ใช้ในการเช่ือมรอยต่อของผ้าในคอนกรีตที่แตกต่าง
กัน แบ่งเป็นเช่ือมแผ่นผ้าใบคอนกรีตด้วยวัสดุตัวยึดประสาน ซีเมนต์เพส มอร์ต้า และซีลิโคน เพิ่มหมุดยึดทั้ง 2 ชนิดคือตะปูหมวก
และน็อตสกรูที่ผ้าใบคอนกรีตขนาด 3.5X30 cm. ใส่หมุดยึดทุกระยะ 15 cm. และ 7.5 cm.  ผ้าใบคอนกรีตขนาด 3.5X20 cm.  
ใส่หมุดยึดทุกระยะ 10 cm. และ 5 cm. ดังFigure 2 และ Figure 3 หลังจากนั้นน าไปท าการทดสอบการทนแรงดึงของรอยต่อ
ผ้าใบคอนกรีตเมื่อครบอายุการบ่ม 28 วัน 

           

      a.) น็อตสกรูระยะห่าง 5 cm.  b.) น็อตสกรู ระยะห่าง 10 cm.     c.) ตะปูหมวกระยะห่าง 5 cm. 

Woven geotextiles 

Non-woven geotextiles 

Cement Powder 
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       d.) ตะปูหมวกระยะห่าง 10 cm.   e.) ไม่มีหมุดยึด 

Figure 2. Sample of work piece size 3.5X20 cm. 

 

       a.) น็อตสกรูระยะห่าง 7.5 cm.     b.) น็อตสกรูระยะห่าง 15 cm.  c.) ตะปูหมวกระยะห่าง 7.5 cm. 

       

          d.) ตะปหูมวกระยะห่าง 15 cm.              e.) ไม่มีหมุดยดึ 

Figure 3. Sample of work piece size 3.5X30 cm. 
 
วิธีการ 

การทดสอบหาค่าก าลังรับแรงดึงสูงสุดของรอยต่อผ้าใบคอนตรีตโดยน าตัวอย่างที่บ่มจนครบอายุ 28 วัน มาเข้าเครื่อง
ทดสอบ Universal Testing Machine ใช้เครื่องทดสอบจับปลายทั้ง 2 ข้างของตัวอย่างดัง Figure 4. ท าการดึงช้ินตัวอย่างด้วย
อัตราเร็ว 10 mm. min-1 จนกระทั่งช้ินตัวอย่างขาดออกจากกัน พร้อมบันทึกแรงดึงและระยะยืดของช้ินตัวอย่าง น าค่าท่ีบันทึกมา
หาค่าความเครียดและความเค้นสูงสุด ( Ultimate tensile stress ) 

 
Figure 4. Machine Universal Testing. 
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วัสดุได้รับแรงดึง (Tensile loading ) จะมีการเปลี่ยนรูปทั้ง แบบอิลาสติกและแบบพลาสติก ( Elastic and plastic 
deformation) สามารถนามาค านวณหาค่าความเค้นทางวิศวกรรม  (Engineering stress) และความเครียดทางวิศวกรรม 
(Engineering strain) ที่จุดใด ๆ ได้จากสมการที่ 1 และ สมการที่ 2 

      𝜎 =
𝑃

𝐴0
        (1) 

และ 

     ε =  
𝐿𝑓−𝐿0

𝐿0
=  

∆𝐿

𝐿0
      (2) 

โดยที คือ ความเค้นวิศวกรรม (Engineering stress), kg cm-2,  P คือ แรงดึงที่กระท าตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดของ
ช้ินงาน (External tensile load), kg. , A0 คือ พื้นที่หน้าตัดเดิมของช้ินงาน (Original cross-sectional area), cm2.  คือ 
ความเครียดทางวิศวกรรม (Engineering strain), L0 คือ ความยาวเดิมของช้ินงาน (Original length), cm., Lf คือ ความยาว
สุดท้ายของช้ินงาน (Final length), cm. 

 
ผลและวิจารณ์

การศึกษาหาความสามารถในการทนแรงดึงของรอยต่อผ้าใบคอนกรีต จากการทดลองในห้องปฏิบัติการได้ผลการทดลอง
ดังนี ้

 
Figure 5. Stress-Strain Curve. 

 จากการทดลองหาความสามารถในการรับแรงดึงของรอยต่อใบคอนกรีตในกรณีต่างๆทีไ่ด้ท าการศึกษา พบว่าผ้าใบ
คอนกรีตเกิดวิบตัิในลักษณะที่คลา้ย ๆ กันดัง Figure 5.  ซึ่งเป็นตัวอย่างของการวิบัติของผ้าใบคอนกรตีที่มีตัวเช่ือมประสานทั้ง 3 
ชนิด ยึดด้วยหมุดยดึชนิดตะปูทีร่ะยะ 10 cm เมื่อค่อยๆ เพิ่มแรงดึงท่ีกระท าต่อวัสดุที่ละน้อยจนกระทัง่วัสดุเกิดการวิบัติที่จุดความ
แข็งแรงคราก (Yield Strength) ในระหว่างที่ออกแรงดึงวัสดุจะค่อยๆยืดตัวออก ส่งผลให้ขนาดหน้าตดัมีการแตกร้าว เมื่อถึงจุด
ความแข็งแรงดึงสูงสดุ (Ultimate tensile strength) ผ้าใบคอนกรตีไมส่ามารถต้านทานแรงดึงท่ีเพิ่มขึ้นต่อไปได้ วัสดุจึงขาดออก
จากกัน ซึ่งเป็นไปตามกราฟความเค้นความเครียด (Stress-Strain Curve) 

งานวิจัยครั้งนี้ได้ท าการเปรียบเทียบความแข็งแรงดึงสูงสดุของวัสดุประสาน 3 ชนิดคือ ซีเมนต์เพลส มอร์ต้า และ ซลิิโคน
ผลการศึกษาแสดงดัง Figure 6 ถึง 8  
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Figure 6. Ultimate tensile strength of 28 days of cement paste binder. 

 

จาก Figure 6 เป็นการทดลองที่ระยะเวลาการบ่มในน้ า 28 วัน ในตัวเช่ือมประสานเป็นซีเมนต์เพลส โดยกรณีที่ 1 ไม่มี
ตัวหมุดยึดมีแค่ตัวเช่ือมประสานอย่างเดียว ขนาดความยาว 20 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 15.764 ksc. มีส่วน
เบนเบี่ยงมาตรฐาน 0.551 โดยกรณีที่ 2 ไม่มีตัวหมุดยึดมีแค่ตัวเชื่อมประสานอย่างเดียว ขนาดความยาว 30 cm. มีค่าเฉลี่ยความ
เค้นแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 16.932 ksc. มีส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 1.063 โดยกรณีที่ 3 มีน็อตสกรูระยะ 5 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้น
แรงดึงสูงสุดเท่ากับ 16.445 ksc. มีส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 1.222 โดยกรณีที่ 4 มีน็อตสกรูระยะ 10 cm .มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรง
ดึงสูงสุดเท่ากับ 16.537 ksc. มีส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 1.378 โดยกรณีที่ 5 มีน็อตสกรูระยะ 7.5 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรงดึง
สูงสุดเท่ากับ 15.986 ksc. มีส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 2.034 โดยกรณีที่ 6 มีน็อตสกรูระยะ 15 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรงดึงสงูสดุ
เท่ากับ 14.119 ksc. มีส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 0.858 โดยกรณีที่ 7 มีตะปูระยะ 5 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 
19.246 ksc. มีส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 4.416 โดยกรณีที่ 8 มีตะปูระยะ 10 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 20.916 
ksc. มีส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 2.811 โดยกรณีที่ 9 มีตะปูระยะ 7.5 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 15.660 ksc. มี
ส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 0.657 โดยกรณีที่ 10  มีตะปูระยะ 15 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 15.729 ksc. มีส่วน
เบนเบี่ยงมาตรฐาน 1.023 จากการทดสอบหาความสามารถในการรับแรงดึงของรอยต่อผ้าใบคอนกรีตที่มีตัวเช่ือมประสานเป็น 
ซีเมนต์เพลส ทุกๆกรณีมีค่าความสามารถรับแรงดึงใกล้เคียงกัน แต่มีกรณีที่ 8 ที่มีตะปูระยะ 10 cm. มีค่าสูงสุด เมื่อน ามา
เปรียบเทียบค่าการทดลองของกนกวรรณ และคณะ (2019) ซึ่งเป็นการทดสอบกับผ้าใบคอนกรีตที่มีความหนา 10 cm. มีค่า
ความสามารถรับแรงดึงได้ เพิ่มขึ้น 1.98 เท่า 

 

 
Figure 7. Ultimate tensile strength of 28 days of mortra binder. 
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จาก Figure 7 เป็นการทดลองที่ระยะเวลาการบ่มในน้ า 28 วัน ในตัวเช่ือมประสานเป็น มอร์ต้า โดยกรณีที่ 1 ไม่มีตัว
หมุดยึดมีแค่ตัวเชื่อมประสานอย่างเดียว ขนาดความยาว 20 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 15.751 ksc. มีส่วนเบน
เบี่ยงมาตรฐาน 0.559 โดยกรณีที่ 2 ไม่มีตัวหมุดยึดมีแค่ตัวเชื่อมประสานอย่างเดียว ขนาดความยาว 30 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้น
แรงดึงสูงสุดเท่ากับ 12.335 ksc. มีส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 1.839 โดยกรณีที่ 3 มีน็อตสกรู ระยะ 5 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรง
ดึงสูงสุดเท่ากับ 14.351 ksc. มีส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 2.442 โดยกรณีที่ 4 มีน็อตสกรูระยะ 10 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรงดึง
สูงสุดเท่ากับ 13.906 ksc. มีส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 1.382 โดยกรณีที่ 5 มีน็อตสกรูระยะ 7.5 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรงดึง
สูงสุดเท่ากับ 7.529 ksc. มีส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 1.867 โดยกรณีที่ 6 มีน็อตสกรูระยะ 15 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรงดึงสูงสุด
เท่ากับ 14.719 ksc. มีส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 0.875 โดยกรณีที่ 7 มีตะปูระยะ 5 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 
13.289 ksc. มีส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 1.794 มี โดยกรณีที่ 8 ตะปูระยะ 10 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 14.637 
ksc. มีส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 1.231  โดยกรณีที่ 9 มีตะปูระยะ 7.5 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 15.474 ksc. มี
ส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 3.136 โดยกรณีที่ 10 มีตะปูระยะ 15 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 10.763 ksc. มีส่วนเบน
เบี่ยงมาตรฐาน 3.283 จากการทดสอบหาความสามารถในการรับแรงดึงของรอยต่อผ้าใบคอนกรีตที่มีตัวเช่ือมประสานเป็น มอร์ต้า 
ทุกๆกรณีมีค่าความสามารถรับแรงดึงใกล้เคียงกัน แต่มีกรณีที่ 1 ไม่มีหมุดยึดมีแค่ตัวเช่ือมประสานอย่างเดียว ขนาดความยาว 20 
cm. มีค่าสูงสุด เมื่อน ามาเปรียบเทียบค่าการทดลองของกนกวรรณ และคณะ (2019) มีค่าความสามารถรับแรงดึงได้ เพิ่มขึ้น 1.49 
เท่า 

 
Figure 8. Ultimate tensile strength of 28 days of silicone binder. 

จาก Figure 8 เป็นการทดลองที่ระยะเวลาการบ่มในน้ า 28 วัน ในตัวเช่ือมประสานเป็น ซิลิโคน โดยกรณีที่ 1 ไม่มีตัว
หมุดยึดมีแค่ตัวเชื่อมประสานอย่างเดียว ขนาดความยาว 20 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 16.758 ksc. มีส่วนเบน
เบี่ยงมาตรฐาน 0.859 โดยกรณีที่ 2 ไม่มีตัวหมุดยึดมีแค่ตัวเชื่อมประสานอย่างเดียว ขนาดความยาว 30 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้น
แรงดึงสูงสุดเท่ากับ 13.527 ksc. มีส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 0.405 โดยกรณีที่ 3 มีน็อตสกรูระยะ 5 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรงดึง
สูงสุดเท่ากับ 18.393 ksc. มีส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 1.598 โดยกรณีที่ 4 มีน็อตสกรูระยะ 10 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรงดึงสงูสดุ
เท่ากับ 16.926 ksc. มีส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 0.480 โดยกรณีที่ 5 มีน็อตสกรูระยะ 7.5 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรงดึงสูงสุด
เท่ากับ 16.609 ksc. มีส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 1.353 โดยกรณีที่ 6 มีน็อตสกรูระยะ 15 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรงดึงสูงสุด
เท่ากับ 15.959 ksc. มีส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 3.088 โดยกรณีที่ 7 มีตะปูระยะ 5 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 
17.631 ksc. มีส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 1.116โดยกรณีที่ 8 มีตะปูระยะ 10 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 18.243  
ksc. มีส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 0.996  โดยกรณีที่ 9 มีตะปูระยะ 7.5 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 14.378 ksc. มี
ส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 0556 โดยกรณีที่ 10 มีตะปูระยะ 15 cm. มีค่าเฉลี่ยความเค้นแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 16.337 ksc. มีส่วนเบน
เบี่ยงมาตรฐาน 0.934 จากการทดสอบหาความสามารถในการรับแรงดึงของรอยต่อผ้าใบคอนกรีตที่มีตัวเช่ือมประสานเป็น ซิลิโคน 
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ทุกๆกรณีมีค่าความสามารถรับแรงดึงใกล้เคียงกัน แต่มีกรณีที่ 3 มีน๊อตระยะ 5 cm. มีค่าสูงสุด เมื่อน ามาเปรียบเทียบค่าการ
ทดลองของกนกวรรณ และคณะ (2019) มีค่าความสามารถรับแรงดึงได้ เพิ่มขึ้น 1.74 เท่า 
 

สรุป 
การศึกษาคุณสมบัติด้านวิศวกรรมศาสตร์ของผ้าใบที่บ่มในน้ าระยะเวลา 28 วัน แบ่งการทดสอบเป็น 3 กรณีใหญ่ๆคือ  

ตัวเช่ือมประสานที่เป็น ซีเมนต์เพลส , มอร์ต้า, ซิลิโคน, และในแต่ละกรณีก็แบ่งเป็น  10 กรณี คือ น็อตสกรูระยะ 5, 7.5, 10, 15 
cm และตะปูที่ระยะ 5, 7.5, 10, 15 cm และแบบไม่มีตัวหมุดยึดขนาด 20 ,30 cm จากการทดสอบพบว่า ความสามารถรับแรง
ดึงของผ้าใบคอนกรีตที่ระยะเวลาการบ่ม 28 วัน จากการทดลองในตัวเช่ือมประสานชนิดเดียวกันที่หมุดยึดระยะต่าง ๆ มีค่า
ความสามารถรับแรงดึงรอยตอ่ผ้าใบคอนกรีตไมต่่างกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบชนิดของตัวเชื่อมประสานท้ัง 3 ชนิด ได้แก่ ซีเมนต์เพลส 
, มอร์ต้า, และซิลิโคน พบว่าค่าความสามารถรับแรงดึงรอยต่อผ้าใบคอนกรีตของมอร์ต้ามีค่าน้อยที่สุด  เมื่อเลยจุดความเค้นแรงดึง
สูงสุดค่าแรงดึงจะลดลงจนกระทั่งจุดสุดท้ายผ้าใบคอนกรีตขาดออกจากกัน อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยนี้ช้ีให้เห็นว่า การใช้หมุดยึด
และตัวเช่ือมประสานยึดผ้าใบคอนกรีตไม่ได้ช่วยให้สามารถรับแรงดึงเพิ่มขึ้น แต่ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของขนาดผ้าใบคอนกรีต 
เนื่องจากผ้าใบคอนกรีตมีขีดจ ากัดในเรื่องของขนาดและความยาวการใช้หมุดยึดและตัวเช่ือมประสานยึดผ้าใบคอนกรีตจึงเป็นการ
เพิ่มขีดความสามารถในกรณีต้องใช้ผ้าใบที่มีขนาดทีใหญ่จากขนาดเดิมและการน าผ้าใบมาประกบกันจะท าให้ผ้าใบสามารถรับแรง
ดึงได้มากกว่าผ้าใบผืนเดียว ทั้งนี้เป็นการทดลองเบื้องต้นโดยน าเสนอการวิเคราะห์สถิติอย่างง่ายโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และ
ส าหรับการวิเคราะห์สถิติเชิงลึกจะได้ด าเนินการต่อไป 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มน้ าสาขาย่อยห้วยผาก จ.เพชรบุรี ด้วยแบบจ าลอง CA-

Markov จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2550, 2554 และ 2559 สอบเทียบแบบจ าลองโดยคาดการณ์การใช้ประโยชน์
ที่ดินป ีพ.ศ.2558 จากข้อมูลปี พ.ศ.2550-2554 ด้วยวิธี Artificial Neural Network (ANN) และ Logistic Regression (LR) โดย
ตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลปี พ.ศ.2559 ผลที่ได้พบว่า วิธี ANN และ LR ให้ผลจ าลองที่แม่นย าสูงโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ Kappa 
0.96 และ 0.76 ตามล าดับ ต่อมาใช้แบบจ าลองคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2569 จากข้อมูลปี พ.ศ.
2554-2559 และข้อมูลปี พ.ศ.2559-2564 ตามล าดับ ผลที่ได้พบว่าพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ป่าไม้และพื้นที่
เบ็ดเตล็ดมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม วิธี ANN ประเมินว่าพ้ืนท่ีแหล่งน้ ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนวิธี LR ประเมินว่ามีแนวโน้มลดลง 
ผลจากงานวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ าให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคต 

ค าส าคัญ: การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน; แบบจ าลอง CA-Markov; ลุ่มน้ าสาขาย่อยห้วยผาก 
 

Abstract 
This research aims to forecast the land use in the Huai Phak subbasin, Phetchaburi province by CA-

Markov model. Three historical land use data in 2007, 2011, and 2016 were collected. CA-Markov model was 
calibrated by forecasting 2015 land use based on land use data of 2007-2011 using ANN and LR methods and 
was validated with historical land use data of 2016. The results founded that ANN and LR methods provided 
high accuracy with Kappa coefficient of 0.96 and 0.76 respectively. The model has then forecasted land use 
changes in 2021 and 2026 based on land use data of 2011-2016 and 2016-2021, respectively. The result found 
that agricultural and urban areas tend to increase while forest and miscellaneous areas tend to decrease. 
However, the forecasting of water resource areas of the ANN method is expected to increase but the LR method 
is expected to decrease. The results could be used as a guideline for water resource management with 
corresponding future land use. 

Keywords: Land use change; CA-Markov model; Huai Phak subbasin 
 

บทน้า 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินหรือสิ่งปกคลุมดินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตทั้งโดยธรรมชาติและกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมของมนุษย์โดยเฉพาะการพัฒนาที่อยู่อาศัย การท าเกษตรกรรม การเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างรวดเร็วและอาจส่งผลต่อการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตรวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงการการเกิดน้ าท่าซึ่งอาจส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย ดังนั้นการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
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ที่ดินจึงเป็นสิ่งส าคัญในการวางแผนจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ซึ่งในอดีตแบบจ าลองห่วงโซ่มาร์คอฟ (Markov Chain) 
เป็นเครื่องมือท่ีนิยมใช้ในการคาดการณ์ ซึ่งแบบจ าลองมีความไม่ซับซ้อนสามารถน ามาใช้คาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินได้ดี แต่มีข้อจ ากัดคือไม่สามารถอธิบายปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีได้ (สุพรรณี, 2547) ต่อมา 
มีการพัฒนาแบบจ าลองเซลลูลาร์ออโตมาตา (Cellular Automata, CA) ร่วมกับแบบจ าลองห่วงโซ่มาร์คอฟ เรียกว่าแบบจ าลอง 
CA-Markov โดยใช้ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงร่วมกับปัจจัยแวดล้อมที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน เช่น ระยะทางห่างจากถนน ระยะทางห่างจากแหล่งน้ า ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งจะสามารถประเมินทั้งทิศทาง 
ขนาดและต าแหน่งของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งแสดงผลในรูปแบบของแผนที่ได้ (Pontius, 2000; วสันต์, 
2555; ธีรเวทย์, 2557) ในงานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้แบบจ าลอง CA-Markov เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาห้วยผาก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ผลจากการวิจัยนี้คาดว่าจะน าไปวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงการเกิด
น้ าท่าที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมทั้งความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในอนาคตและสามารถหามาตรการ
ป้องกันหรือจัดการการใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคตให้มีความเหมาะสมต่อสภาพการเกิดน้ าท่าได้ 

 
ข้อมูลและวิธีการ 

พื้นที่ศึกษา 
ลุ่มน้ าสาขาห้วยผาก ตั้งอยู่บริเวณ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี มีพื้นท่ีประมาณ 297 km2 มีอ่างเก็บน้ าห้วยผากขนาดความจุกัก

เก็บ 27.5 ล้าน m3 ตั้งอยู่ตอนกลางของพื้นที่ ดังแสดงใน Figure 1 ลักษณะภูมิประเทศทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสลับซับซ้อนจด
เขตประเทศเมียนมาร์ส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่ป่าไม้และมีพื้นที่ราบส าหรับการเพาะปลูกเพียงเล็กน้อยทางด้านตะวันออก มีห้วยผากเป็น
แม่น้ าสายหลักไหลไปบรรจบกับแม่น้ าเพชรบุรีทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่  งานวิจัยนี้ได้ก าหนดขอบเขตพื้นที่รับน้ า
โดยมีจุดทางออกของพื้นที่รับน้ า (Outlet) ตรงบริเวณสถานอีุทกวิทยา B.8A ของกรมชลประทาน  
  

 
Figure 1. Study Area. 

 
แบบจ าลอง CA-Markov 

แบบจ าลอง CA-Markov แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แบบจ าลอง Cellular Automata (CA) ท างานโดยพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงจากจุดภาพใกล้เคียง (Adjacent Neighbor Cells) โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือความสัมพันธ์เชิงพื้นที่กับพื้นท่ีรอบ
ข้าง และแบบจ าลอง Markov ใช้ในการอธิบายสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท (ธีรเวทย์ , 2557) 
โดยใช้ตารางความน่าจะเป็นของการเปลีย่นแปลงของพื้นที่ในช่วงเวลาหนึ่งไปยังอีกช่วงเวลาหนึ่ง (Transition Probability Matrix) 
ดังนั้นจ าเป็นต้องมีข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างน้อยสองช่วงเวลา (สุธี และคณะ, 2560) โดยพื้นฐานของเงื่อนไขความน่าจะเปน็
ของ Bayes ดังสมการที่ 1 และ 2 (Sang et al., 2011) จากนั้นน าเมทริกซ์ดังกล่าวไปค านวณรว่มกับปัจจัยเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง
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เชิงพื้นที่ (Spatial Driving Variables) และใช้ CA เพื่อก าหนดรูปลักษณ์เชิงพื้นที่ของพื้นที่คาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินใน
อนาคต (สุภักดิ์, 2555) ดังแสดงใน Figure 2  

  ijs( t 1) P s( t )            (1) 

โดยที่ s(t+1) , s(t) คือสถานะ ณ เวลา t หรือ t + 1 , Pij คือ เมทริกซ์ของความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงที่ค านวณ
จากสมการ 
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Figure 2. Procedure to predict land cover change from CA- Markov Chain. (Kim et al., 2014). 

 
Artificial Neural Network (ANN) และ Logistic Regression 

ในกระบวนการท า Transition Probability Matrix ในงานวิจัยนี้ได้เปรียบเทียบระหว่างวิธี Artificial Neural Network 
(ANN) และวิธี Logistic Regression (LR) โดย ANN เป็นการจ าลองรูปแบบการท างานของสมองมนุษย์ในการเรียนรู้และใช้ 
Sigmoid function ในการรับผลการประมวลผลและส่งผลออกมาในรูปแบบค่าความน่าจะเป็นระหว่าง 0 ถึง 1 โดยสามารถ
ก าหนดค่าจ านวน Hidden layer เพื่อเพิ่มความซับซ้อนและความหลากหลายของวิธีการตัดสินใจ และใช้ Back propagation 
algorithm เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค านวณค่า Probability โดยให้แบบจ าลองเรียนรู้และปรับแก้ค่าถ่วงน้ าหนัก ดัง Figure 3 
ส าหรับวิธี LR มีความคล้ายกับวิธี ANN โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและสุ่มตัวอย่างเพื่อเรียนรู้แต่ไม่มี Hidden layer ที่ช่วย
ในการวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนมาขึ้น 
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(a)  (b)  
 

Figure 3. Schematic diagram for (a) Artificial Neural Network (Fernández-Cabán et al., 2018),  
(b) Logistic Regression (Hossain & Arefin, 2019). 

 
เครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ 

งานวิจัยนี้ใช้โปรแกรม QGIS เวอร์ช่ัน 2.18 และได้ติดตั้งส่วนเสริม MOLUSCE เพื่อใช้ในการท าแบบจ าลอง CA-Markov 
ส าหรับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ศึกษา ได้เลือกข้อมูลในปี พ.ศ.2550 พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2559 โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากกรมพัฒนาที่ดินในรูปแบบ Shapefile โดยจัดแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรกรรม 
(Agriculture, A) ป่าไม้ (Forest, F) พื้นที่เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous, M) พื้นที่อยู่อาศัย (Urban, U) และแหล่งน้ า (Water 
Resource, W) และจัดเตรียมข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยในงานวิจัยนี้เลือกใช้ปัจจัยระดับ
ความสูง (Elevation) ความลาดชัน (Slope) ระยะทางห่างจากแหล่งน้ า ระยะทางห่างจากหมู่บ้านและระยะทางห่างจากถนน  

จากนั้น จ าลองการใช้ประโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ.2558 (ค.ศ. 2015) ด้วยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่าง
ปี พ.ศ.2550-2554 (ค.ศ. 2007-2011) เปรียบเทียบระหว่างวิธี Artificial Neural Network (ANN) และ Logistic Regression 
(LR) ท าการสุ่มจุดภาพจ านวน 506 จุด แบบ Stratified Random เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้วยค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง
โดยรวม (Overall Accuracy, OA) และสัมประสิทธิ์ Kappa ดังสมการที่ 3 โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ.
2559 (2016) ซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับผลการจ าลอง จากนั้นจึงคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.2564 
(2021) จาก Transition Matrix ของปี พ.ศ.2554-2559 (2011-2016) และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 
พ.ศ.2569 (2026) จาก Transition Matrix ของปี พ.ศ.2559-2564 (2016-2021) ดังแสดงใน Figure 4 

 

 
Figure 4. Flowchart of study. 
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เมื่อ K̂  = จ านวนแถวในเมทริกซ์ความคลาดเคลื่อน 
 iin  = ผลรวมของแนวทแยงมุมในเมทริกซ์ความคลาดเคลื่อน 
 in   = ผลรวมของแถวเมทริกซ์ความคลาดเคลื่อน 
 in  = ผลรวมคอลัมน์ของเมทริกซ์ความคลาดเคลื่อน 
 n  = จ านวนจุดตรวจสอบทั้งหมด 
ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์ Kappa เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสอดคล้องกันของข้อมูลโดยมีค่าระหว่าง 0 – 1 ซึ่งโดยทั่วไปค่า

น้อยกว่า 0.40 หมายถึงมีความสอดคล้องต่ า ค่าระหว่าง 0.40 – 0.75 หมายถึงมีความสอดคล้องปานกลางและค่ามากกว่า 0.75 
หมายถึงมีความสอดคล้องระดับสูง (Petrakos et al., 2001)  

 
ผลและวิจารณ์ 

จากผลการจ าลองการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.2558 ด้วยแบบจ าลอง CA-Markov เมื่อใช้วิธี ANN เปรียบเทียบกับ LR 
ดังแสดงใน Figure 5 พบว่า ค่าความถูกต้องโดยรวมจากวิธี ANN มีค่า 97.63% สูงกว่าวิธี LR ซึ่งมีค่า 85.97% และค่าสัมประสทิธิ์ 
Kappa จากวิธี ANN และวิธี LR มีค่า 0.96 และ 0.76 ตามล าดับ โดยมีความสอดคล้องกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ.
2559 อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง ดังแสดงใน Table 1 แสดงให้เห็นว่าทั้งสองวิธีมีศักยภาพที่ดีส าหรับน าไปคาดการณ์การใช้ประโยชน์
ที่ดินในอนาคตได้ 

จากผลการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ.2564-2569 ดังแสดงใน Figure 5 เมื่อเทียบกับปีฐาน พ.ศ.2558 
เมื่อเปรียบเทียบวิธี ANN กับวิธี LR ดังแสดงใน Table 2 พบว่าท้ังสองวิธีมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันคือ พื้นที่การเกษตรและพื้นที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พื้นที่ป่าไม้และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นพ้ืนที่
แหล่งน้ าซึ่งวิธี ANN ประเมินว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่างจากวิธี LR ที่ประเมินว่ามีแนวโน้มลดลง ซึ่งจากผลการศึกษาของ Apollonio 
และคณะ (2016) พบว่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ไปเป็นเขตเมืองและชุมชนส่งผลให้ค่าความสามารถการซึมผ่านของน้ าลดลงซึ่ง
เป็นสาเหตุของการเกิดน้ าท่วมได้ 
 
Table 1. Accuracy assessment of land use 2015 prediction using ANN and LR. 

LU 
Classesa 

Prediction 2015 (ANN) ∑ 
row 

PA 
(%) 

 Prediction 2015 (LR) ∑ 
row 

PA 
(%) A F M U W  A F M U W 

La
nd

 u
se

 
20

16
 

A 148 0 0 1 1 150 98.67  115 6 8 2 7 138 83.33 
F 2 286 0 0 0 288 99.31  5 280 1 0 0 286 97.90 
M 7 0 30 0 0 37 81.08  32 0 21 1 2 56 37.50 
U 0 0 0 6 0 6 100.00  0 0 0 4 1 5 80.00 
W 1 0 0 0 24 25 96.00  6 0 0 0 15 21 71.43 

∑column 158 286 30 7 25 506   158 286 30 7 25 506  

UA (%) 93.67 100.00 100.00 85.71 96.00    72.78 97.90 70.00 57.14 60.00   
OA (%) 97.63  85.97 
Kappa 0.96  0.76 

a Agriculture (A) , Forest (F) , Miscellaneous (M) , Urban (U) , Water Resource (W) 
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Figure 5. Land use forecasting in 2015, 2021 and 2026 using ANN and LR. 

 
Table 2. Area of Land use classes for 2015, 2021 and 2026 prediction using ANN and LR. 

 ANN  LR 

LU 
Classesa 

2015 2021 2026  2015 2021 2026 
Area 
(km2) 

Area 
(%) 

Area 
(km2) 

Area 
(%) 

Area 
(km2) 

Area 
(%) 

 Area 
(km2) 

Area 
(%) 

Area 
(km2) 

Area 
(%) 

Area 
(km2) 

Area 
(%) 

A 91.11 30.65 100.13 33.69 100.14 33.70  89.33 30.06 106.19 35.73 110.79 37.28 
F 168.75 56.78 164.84 55.46 164.84 55.46  164.36 55.30 161.60 54.37 158.68 53.39 
M 23.84 8.02 18.00 6.06 18.00 6.05  29.79 10.02 15.49 5.21 14.52 4.88 
U 3.90 1.31 4.00 1.35 4.00 1.35  3.48 1.17 4.06 1.37 3.93 1.32 
W 9.61 3.23 10.24 3.45 10.23 3.44  10.25 3.45 9.86 3.32 9.29 3.13 

Total 297.21 100 297.21 100 297.21 100  297.21 100 297.21 100 297.21 100 
aAgriculture (A) , Forest (F) , Miscellaneous (M) , Urban (U) , Water Resource (W) 

 
จากผลการวิจัยนี้พบว่ามีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Hu และคณะ (2018) ซึ่งพบว่าการคาดการณ์การ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยวิธี ANN ใหค้่าสัมประสิทธ์ิ Kappa และ OA ที่แม่นย ากว่าวิธี LR เนื่องจากวิธี ANN เป็นการ
วิเคราะห์แบบ Non-linear จึงมีความซับซ้อนมากกว่าแบบ LR อย่างไรก็ตามวิธี ANN ซึ่งใช้หลักการค านวณแบบ Multilayer 
Perceptron เป็นรูปแบบการวิเคราะห์แบบกล่องด า (Black Box) จึงไม่สามารถอธิบายคุณลักษณะทางกายภาพของพารามิเตอร์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในผลการวิจัยพบว่าการคาดการณ์พื้นที่ผิวน้ ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด 
ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ.2550 ยังไม่มีการสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยผาก แต่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ
ปี พ.ศ.2554 ซึ่งอาจท าให้แบบจ าลองมีแนวโน้มวิเคราะห์โดยให้น้ าหนักกับการเปลี่ยนแปลงพื้นทีแ่หล่งน้ ามากขึ้น 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้ได้จ าลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยแบบจ าลอง CA-Markov ปี พ.ศ.2558 ด้วยวิธี ANN และ 

LR ซึ่งเมื่อตรวจสอบความถูกต้องพบว่ามีความแม่นย าและสอดคล้องกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 ในระดับสูง 
อย่างไรก็ตามวิธี ANN ให้ผลการประเมินท่ีแม่นย ากว่า LR เนื่องจากกระบวนการวิเคราะห์มีความซับซ้อนมากกว่า จากนั้นจึงได้ใช้
แบบจ าลอง CA-Markov คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ.2564 และ ปี พ.ศ.2569 ต่อไป จากผลการวิจยั
นี้สามารถน าแผนทีค่าดการณ์การใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคตไปใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเกิดน้ าท่าซึ่งอาจส่งผลต่อความ
เสี่ยงในการเกิดอุทกภัยต่อไป  

จากการวิจัยนี้พบว่าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินบางส่วนอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการแปลผลข้อมูลระหว่างพื้นที่
การเกษตร พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เบ็ดเตล็ด ซึ่งพบว่าในบางพื้นที่อาจน าเข้าข้อมูลประเภทของการใช้ประโยชน์ท่ีดินสลับกันไปมา
ระหว่าง 3 ประเภทนี้ นอกจากนี้ข้อมูลที่ใช้ในการปรับเทียบอาจมีระยะเวลาที่สั้นเกินไปจึงอาจไม่สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีนัยส าคัญในระยะสั้น ดังนั้นเพื่อลดข้อจ ากัดดังกล่าวจึงควรมีการใช้การแปลผลข้อมูลภาพถ่าย
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ดาวเทียมเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นย าในการระบุประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินและจะท าให้ได้ผลการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้งานวิจัยใน
อนาคตควรมีการพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ทีอ่าจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน อาทิ ข้อมูลแผนที่อุทกภัย ข้อมูล GDP 
ข้อมูลจ านวนประชากร เข้ามาร่วมพิจารณาในแบบจ าลองด้วย 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลของพื้นที่ลุ่มน้้าชีส่วนท่ี 3 ในปีภาวะปกติ 
ภาวะแล้ง ภาวะเอลนีโญ และภาวะลานีญา ด้วยการประยุกต์ใช้แบบจ้าลอง SWAT ในช่วงปีพ.ศ. 2531-2561 ผลการวิจัยพบว่า
ปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลในปีภาวะปกติ ภาวะแล้ง ภาวะเอลนีโญ และภาวะลานีญา มีค่าเท่ากับ 616.46 495.95 480.45 
และ 841.09 MCM ตามล้าดับ จากผลการทดสอบค่าความแตกต่างด้วยวิธีทางสถิติ t-test ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% พบว่าในปี
ภาวะแล้งมีค่าน้อยกว่าปีภาวะปกติอย่างไม่มีนัยส้าคัญ ในขณะที่ปีภาวะเอลนีโญมีค่าน้อยกว่าปีภาวะปกติอย่างมีนัยส้าคัญ (ลดลง 
28.31%) และปีภาวะลานีญากลับมีค่ามากกว่าปีภาวะปกติอย่างมีนัยส้าคัญ (เพิ่มขึ้น 26.71%) การค้นพบดังกล่าวถือเป็นเครื่องบ่งช้ี
ที่ชัดเจนถึงอิทธิพลของปรากฏการณ์เอนโซที่มีต่อปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาล ด้วยเหตุนี้ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
บาดาลอย่างมีประสิทธิภาพจึงจ้าเป็นต้องค้านึงถึงความผันแปรของปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลเป็นส้าคัญด้วย  

ค้าส้าคัญ: แบบจ้าลอง SWAT; ลุ่มน้้าชีส่วนท่ี 3; ปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาล; ปรากฏการณ์เอนโซ 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to evaluate groundwater recharge for the Chi River Watershed Part 3 in the years 
with normal, drought, El Niño, and La Niña conditions, by applying the SWAT model together with the climatic data of the 
years 1988-2018. It is found that groundwater recharge in the years with normal, drought, El Niño, and La Niña conditions 
equal 616.46, 495.95, 480.45, and 841.09 MCM, respectively. From the statistical method, the t-test method, at a 95% 
confidence interval, indicated that groundwater recharge of the drought year is insignificant compared with the normal 
year. In contrast, the El Nino year is significantly less than that of the normal year (28.31% decreasing) and the La Niña year 
is considerably higher than that of the normal year (26.71% increasing). These findings pointed out that the El Nino-Southern 
Oscillation (ENSO) phenomenon influences groundwater recharge, which decreases lower than usual. Therefore, the 
variation of groundwater recharge should be taken into account for groundwater resources management. 

Keywords: SWAT model; Chi River Watershed Part 3; Groundwater Recharge; ENSO 
 

บทน้า 
 สภาพภูมิอากาศนับเป็นปัจจัยหลักท่ีควบคุมปริมาณการไหลเติมน้้าให้กับแหล่งน้้าบาดาลตามธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตาม 
ในปัจจุบันโลกก้าลังประสบกับปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อย่างกว้างขวาง อันเป็นสาเหตุ
ส้าคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) ขึ้น และส่งผลกระทบต่อไปยังวัฎจักรของน้้าโดยรวมในที่สุด รวมถึงการ
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เปลี่ยนแปลงรูปแบบของน้้าแล้งและน้้าหลากด้วย ซึ่งหนึ่งในปรากฏการณ์ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลกท่ีส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย คือปรากฏการณ์เอนโซ (เป็นการกล่าวรวมทั้งปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา) 
กล่าวคือ ปริมาณฝนรวมรายปีจะลดลงในปีท่ีเกิดปรากฏการณเ์อลนีโญ แต่จะเพิ่มมากขึ้นในปีท่ีเกิดปรากฏการณ์ลานีญา (อัศมน, 2559) ซึ่ง
ข้อพิจารณาในการท้านายเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าจะใช้ความถี่ของความรุนแรงท่ีเพิ่มขึ้นและระดับน้้าทะเลที่สูงข้ึนอย่าง
เห็นได้ชัดเป็นส้าคัญ (อุมา, 2560) แต่ในความเป็นจริงก็ยังมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มอื่นๆ ที่ไม่สามารถท้านายได้อยู่
อีกมาก ซึ่งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญและไม่ควรถูกมองข้ามอย่างยิ่งในที่นี้คงหนีไม่พ้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
ส่งผลกระทบต่อระบบน้้าบาดาล และนับวันจะยิ่งเพิ่มความส้าคัญมากขึ้นเมื่อน้้าบาดาลกลายเป็นทรัพยากรแหล่งน้้าหลักเมื่อแหล่ง
น้้าผิวดินเกิดความขาดแคลน 
 การประยุกต์ใช้แบบจ้าลองทางอุทกวิทยาไม่เพียงเพื่อจ้าลองสภาพความเป็นจริงในรูปแบบที่เข้าใจง่าย แต่ยังใช้เป็น
เครื่องมือในการอธิบายให้เข้าใจถึงกระบวนการในเชิงอุทกวิทยา และคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย ดังเช่นแบบจ้าลอง 
SWAT (Soil and Water Assessment Tool) เป็นหนึ่งในแบบจ้าลองเชิงกระบวนการที่ถูกพัฒนาขึ้นในการประเมินผลกระทบของการ
ใช้ที่ดินต่อทรัพยากรน้้าโดยจ้าลองกระบวนการตามหลักอุทกวิทยา แบบจ้าลองนี้ได้รับการยอมรับและมีการประยุกต์ใช้กันอย่าง
กว้างขวางในระดับสากล จนภายหลังเริ่มมีการน้ามาประยุกต์ใช้เพื่อประเมินปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาล ดังเช่น Jin et al. (2015) 
ได้น้าแบบจ้าลอง SWAT มาประยุกต์ใช้เพื่อประเมินผลกระทบของภัยแล้งที่ส่งผลต่อปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลที่เกาะอิคุจิ 
(Ikuchi Island) ประเทศญี่ปุ่น โดยผลการศึกษาในครั้งนั้นพบว่าปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 33% ของปริมาณ
น้้าฝนสุทธิ และเมื่อพิจารณาในปีที่ประสบภัยแล้ง (ดังปรากฏในปี 2005) พบว่าปริมาณฝนรวมและปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้า
บาดาลลดลง 45% และ 55% ตามล้าดับ เมื่อเทียบกับปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย และยังพบอีกว่าการลดลงของปริมาณการไหลเติมสู่ช้ัน
น้้าบาดาลส่งผลให้ระดับน้้าบาดาลที่เกาะอิคุจิลดลงอีกด้วย 
 ด้วยการเล็งเห็นถึงความส้าคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อระบบน้้าบาดาลในด้านของปริมาณ
การไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาล (Groundwater recharge) การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงได้น้าแบบจ้าลอง SWAT มาประยุกต์ใช้เพื่อค้านวณหา
ปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาล โดยใช้หลักการค้านวณที่ว่าปริมาณฝนท่ีตกลงสู่ผิวดินแล้วเคลื่อนท่ีในแนวดิ่งผ่านความลึกของช้ัน
ดินลงไปจนถึงส่วนท่ีอิ่มตัวด้วยน้้านั้นมีการแปรผันตามพารามิเตอร์ต่างๆ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ชนิดของดิน รวมถึงความช้ืน
ของดิน โดยมุ่งเน้นศึกษาและประเมินปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาล ภายใต้ภาวะเง่ือนไขตามความผันแปรของสภาพภูมิอากาศ
ได้แก่ ปีภาวะปกติ ภาวะแล้ง ภาวะเอลนีโญ และภาวะลานีญา อนึ่ง กรณีศึกษาในครั้งนี้ได้เลือกพื้นที่ลุ่มน้้าชีส่วนที่ 3 เป็นพื้นที่ศึกษา
เพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจกลางน้้าของลุ่มน้้าชีตามลักษณะการใช้ประโยชน์ และถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เนื่องจากสามารถเช่ือมโยงกับประเทศอื่นในภูมิภาคแม่น้้าโขงและยังเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญในลุ่มน้้า แต่มักประสบปัญหา
น้้าท่วมตามล้าน้้าและบริเวณพื้นที่ราบมีสิ่งกีดขวางทางน้้า รวมทั้งมีปัญหาการขาดแคลนน้้าในการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งเช่นกัน  

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

พื้นที่ศึกษา 
 ลุ่มน้้าชีส่วนที่ 3 (รหัสลุ่มน้้าสาขา 0408)  เป็นหนึ่งในลุ่มน้้าสาขาของลุ่มน้้าชี ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย มีขนาดพื้นที่เท่ากับ 3,304.38 km2 คิดป็น 6.73% ของพื้นที่ลุ่มน้้าชี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดขอนแก่น ในอ้าเภอโคก
โพธิ์ โนนศิลา บ้านแฮ ชนบท บ้านไผ่ บ้านฝาง เปือยน้อย พระยืน พล มัญจาคีรี เมืองขอนแก่น แวงน้อย แวงใหญ่ หนองเรือ หนองสอง
ห้อง และอุบลรัตน์ จังหวัดชัยภูมิ ในอ้าเภอแก้งคร้อ และบ้านแท่น และจังหวัดมหาสารคาม ในอ้าเภอกุดรัง และโกสุมพิสัย พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่ราบ พื้นที่ชุมชน และพื้นที่การเกษตร สภาพภูมิอากาศทั่วไปได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และอิทธิพลจากลมดีเปรสช่ันที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยทั้งลุ่มน้้าในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2531-2561) 
จากสถานีตรวจวัดปริมาณน้้าฝน 10 สถานี และสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ 2 สถานี เท่ากับ 1,339.91 mm ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยราย
ปีจากสถานีตรวจวัด E.9 เท่ากับ 1,725 MCM ดังแสดงขอบเขตลุ่มน้้าชีส่วนที่ 3 ที่ตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณน้้าฝน และน้้าท่าใน Figure 1  
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Figure 1. Chi River Watershed Part 3 Boundary with Rainfall, Weather and Hydrometric Stations. 

 
วิธีการ 
 งานวิจัยนี้มีขั้นตอนและวิธีการศึกษาประกอบด้วยการรวบรวมและจัดเตรียมไฟล์ข้อมูล การจัดท้าแบบจ้าลอง SWAT 
การแยกปริมาณน้้าที่ไหลใต้ดิน (Baseflow Separation) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของพารามิเตอร์ การปรับเทียบแบบจ้าลอง
(Model Calibration) และการตรวจสอบแบบจ้าลอง (Model Validation) และการประเมินปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาล 
(Groundwater Recharge) ภายใต้เงื่อนไขภาวะความผันแปรของสภาพภูมิอากาศ  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. การรวบรวมและจัดเตรียมไฟลข์้อมูล ประกอบด้วยข้อมลูระดับน้า้บาดาล ข้อมูลส้าหรับน้าเข้าและค้านวณแบบจ้าลอง 
SWAT ได้แก่ แผนท่ีระดับความสงูแบบดิจิตอล (Digital Elevation Map; DEM) ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (Land-Use data) 
และข้อมลูดิน (Soil Data) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ (Climate Data) และข้อมูลปรมิาณน้้าท่า (Streamflow Data) ดังแสดง
รายละเอียดใน Table 1 และ Figure 2  
  
Table 1. SWAT input data for hydrologic modeling. 

Data Source Format Scale Date 
DEM 

 
Raster 30x30 

 

Land-use Land Development Department Polygon 1:50,000 
 

Soil Land Development Department Polygon 1:50,000 
 

Climate Thai Meteorological Department Tabular data - 1988-2018 

Streamflow
a
 Royal Irrigation Department Tabular data - 1988-2018 

a Data for model calibration and validation. 
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Figure 2. (a) DEM, (b) Land-use map, (c) and Soil map of Chi River Watershed Part 3. 

 2. การจัดท้าแบบจ้าลอง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) ก้าหนดพื้นที่ลุ่มน้้า (Watershed Delineation) โดยใช้
ต้าแหน่งสถานีตรวจวัดปริมาณท่าเป็นจุดออกของลุ่มน้้าย่อย (2) ก้าหนดหน่วยตอบสนองทางอุทกวิทยา (Hydrological Response 
Unit; HRU) ให้แต่ละลุม่น้้าย่อย ด้วยการน้าเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ชุดดิน และความลาดชัน (0-2% 2-7% 7-15% และ
มากกว่า 15%) โดย HRUs ที่ก้าหนดขึ้นมีค่า HRU แบบ Multiple HRUs สัดส่วน 0:0:0 ตามสดัส่วนพื้นที่ของการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ชุดดิน และค่าความชัน (3) การน้าเข้าข้อมูลสภาพภมูิอากาศ และ (4) การค้านวณแบบจ้าลอง SWAT  
 3. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของพารามิเตอร์และปรับเทียบแบบจ้าลอง (Model calibration) ด้วยวิธี Sequential 
Uncertainty Fitting Version 2  (SUFI-2) ด้วยโปรแกรม SWAT-CUP (Abbaspour, 2004) โดยใช้ข้อมูลตรวจวัด (Observed 
Data) 2 ชุดข้อมูล คือ ข้อมูลปริมาณน้้าท่ารายเดือน (Monthly Streamflow) ที่ได้จากสถานีตรวจวัดจริง และข้อมูลปริมาณน้้าท่ี
ไหลใต้ดินรายเดือน (Monthly Baseflow) ที่ได้จากการกระบวนการแยกปริมาณน้้าท่า (Baseflow Separation)   ตามวิธี 
Recursive Digital Filter (Eckhardt, 2005) โดยอาศัย Web-based hydrograph Analysis Tool (WHAT) (Lim et al., 2005) 
ทั้งนี้เป็นไปตามที่ O’Neil (2015) เคยน้าเสนอไว้ว่าในการค้านวณปริมาณการไหลเพิ่มเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลด้วยแบบจ้าลอง SWAT 
นั้น ประสิทธิภาพของแบบจ้าลองจะสัมพันธ์กับการปรับเทียบแบบจ้าลองด้วยข้อมูลปริมาณน้้าที่ไหลใต้ดิน (Baseflow) โดยแบ่ง
ข้อมูลที่ใช้ออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ข้อมูลในช่วงเวลาที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2547 ใช้ส้าหรับการปรับเทียบแบบจ้าลอง (Model 
Calibration) และข้อมูลในช่วงเวลาที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ.2548-2561 ใช้ส้าหรับการตรวจสอบแบบจ้าลอง (Model Validation) ผล
ของการปรับเทียบและตรวจสอบแบบจ้าลองจะถูกน้ามาประเมินโดยใช้เกณฑ์ประเมินเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency Criteria) ได้แก่ 
Coefficient of Determination (R2  )  Nash-Sutcliffe efficiency Coefficient (NSE) และ  Percent Bias (PBIAS) เพื่ อ เป็ น
ตัวก้าหนดประสิทธิภาพของแบบจ้าลอง ตามเกณฑ์ที่ Moriasi et al. (2007) ได้เสนอไว้ (R2>0.75 NSE >0.65 และ PBIAS≤ ±15) 
 4. การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาล กับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในคาบ 
30 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2531-2561 โดยก้าหนดภาวะเง่ือนไขจากข้อมูลสภาพภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาส้าหรับปีภาวะปกติ
และปีภาวะแล้ง และดัชนี Oceanic Niño Index (ONI) จาก NOAA (2018) ส้าหรับปีท่ีได้รับอิทธิพลจากปรากฏการเอนโซ (ภาวะ
เอลนีโญ และลานีญา) สามารถจ้าแนกปีตามภาวะเง่ือนไขได้ดังนี้ ปีภาวะปกติ ได้แก่ พ.ศ. 2538 2539 2544 2545 2546 2549 
2560 และ 2561  ปีภาวะแล้ง ได้แก่ พ.ศ.2536 2537 2548 2552 2555 2556 และ 2557 ปีภาวะเอลนีโญ ได้แก่ พ.ศ.2534 
2535 2540 2541 2558 และ 2559 และปีภาวะลานีญา ได้แก่ พ.ศ.2541 2542 2543 2550 2551 2553 และ 2554 และท้าการ
ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลตามฤดูกาล ที่จ้าแนกตามช่วงเวลาได้ดังนี้ ฤดูแล้งแบ่งออกเป็น 2 
ช่วงเวลา ได้แก่ ฤดูหนาว (Winter or Northeast Monsoon Season, NM) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ฤดูร้อน 
(Summer or Pre-Monsoon Season, PM) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธถ์ึงเดือนเมษายน ฤดูฝนแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ต้นฤดูฝน 
(Onset Southwest Monsson Season, OSM) ตั้ งแต่ เดือนพฤษภาคมถึ งมิถุนายน กลางฤดูฝน  (Rainy or Southwest 
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Monsoon Season, SM) ตั้งแต่เดือนกรกฏาคมถึงกันยายน และปลายฤดูฝน (Ending Southwest Monsson Season, ESM) 
ตั้งแตเ่ดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 
 5. การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลที่แปรปรวนตามสภาพภูมิอากาศกับระดับน้้าบาดาล
ด้วยสมการโพลีโนเมียล โดยพิจารณาใช้ข้อมูลระดับน้้าบาดาลของบ่อสังเกตการณ์ในพื้นที่ต้าบลท่าพระ อ้าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลระดับน้้าบาดาลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2561 จากบ่อสังเกตการณ์ 3 พ้ืนที่ ได้แก่ พื้นที่ 
A บริเวณโรงงานของบริษัทไทยน้้าทิพย์ พ้ืนที่ B บริเวณศูนย์วิจัยและบ้ารุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ท่าพระ และพื้นที่ C  บริเวณโรงงาน
ของบริษัทขอนแก่น บริวเวอรี่ จ้ากัด ดังแสดงรายละเอียดและต้าแหน่งที่ตั้งบ่อสังเกตการณ์ใน Figure 3  

 
Figure 3. Location of the selected observation wells and groundwater withdrawal wells in Chi River Watershed Part 3. 

 
ผลและวิจารณ์ 

 ผลการจัดท้าแบบจ้าลอง SWAT มีพื้นที่ลุ่มน้้าจากแบบจ้าลองทั้งหมด 3,217.33 km2 แบ่งออกได้เป็น 3 ลุ่มน้้าย่อย 
(Figure 4)  มีจ้านวน HRUs เท่ากับ 769 HRUs ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของพารามิเตอร์พบว่ามีพารามิเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อ
ปริมาณน้้ารวมทั้งระบบและรูปแบบกราฟมากที่สุด 11 พารามิเตอร์ เป็นพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการไหลของน้้าผิวดิน 
(Surface Flow) จ้านวน 4 พารามิเตอร์ ได้แก่ SOL_AWC OV_N CN2 และ ESCO ส่วนที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการไหลของน้้าใต้
ดิน (Baseflow) จ้านวน 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ALPHA_BF GW_DELAY GW_REVAP REVAPMN และ GWQMN และส่วนที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบกราฟจ้านวน 2 พารามิเตอร์ ได้แก่ CH_K1 CH_N1 ดังแสดงผลวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวและค่าที่เหมาะสม
ของพารามิเตอร์ใน Table 2 
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Figure 4. Chi River Watershed Part 3 Boundary with Sub-basin and Hydrometric Stations. 

 
Table 2. List of SWAT’s Parameters that were fitted and their final calibrated values. 

Process 
Sensitives 
parameter 

Description 
Fitted 
Value 

Surface 
runoff 

 

r__SOL_AWC(..)sol Available water capacity of the soil layer 0.0233 
r__OV_N.hru Manning's "n" value for overland flow 0.3332 
r__CN2.mgt Initial SCS runoff curve number for moisture condition II 0.2376 
a__ESCO.hru Soil evaporation compensation factor 0.2598 

Baseflow 
 

v__ALPHA_BF.gw Baseflow alpha factor (days) 0.0684 
v__GW_DELAY.gw Groundwater delay (days) 24.2935 
v__GW_REVAP.gw Groundwater "revap" coefficient 0.1093 
v__REVAPMN.gw Threshold depth of water in the shallow aquifer for "revap" to occur (mm) 1774.3717 

v__GWQMN.gw Treshold depth of water in the shallow aquifer required for return flow to 
occur (mm) 633.6033 

Manning N v__CH_K1.sub Effective hydraulic conductivity in tributary channel alluvium  333.5253 
v__CH_N1.sub Manning's "n" value for the tributary channels 1.7875 

  
ผลการประเมินประสิทธิภาพของแบบจ้าลองอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจจากการปรับเทียบและตรวจสอบข้อมูลระหว่างผลที่

ได้จากแบบจ้าลองของลุ่มน้้าย่อยที่ 2 (Flow In_2) กับข้อมูลการตรวจวัดจากสถานี E.9 บ้านโจด อ้าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
ผลการปรับเทียบและตรวจสอบแบบจ้าลองภาพรวมรายปีของข้อมูลปริมาณน้้าท่ารายเดือน (Monthly Streamflow) มีค่า R2 
เท่ากับ 0.82 ค่า NSE เท่ากับ 0.80 และ ค่า PBIAS เท่ากับ -7.87 ข้อมูลปริมาณการไหลน้้าใต้ดินรายเดือน (Monthly Baseflow) 
มีค่า R2 เท่ากับ 0.80 ค่า NSE เท่ากับ 0.74 และ ค่า PBIAS เท่ากับ -5.68 ดังแสดงผลการปรับเทียบและตรวจสอบแบบจ้าลองใน 
Table 3 และกราฟแสดงผลปริมาณน้้าท่ารายเดือนและปริมาณการไหลของน้้าใต้ดินรายเดือนดังแสดงใน Figure 5 
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Table 3. Summary statics for the observed (Monitoring Station E.9) and simulated (Flow in_2) streamflow and baseflow. 

Result of Model 
Performance Evaluation Criteria 

Performance rating 
R

2
 NSE PBIAS 

Streamflow Total period (1991-2018) 0.82 0.80 -7.87 Very good 
Calibration (1991-2004) 0.80 0.78 -6.49 Very good 
Validation (2005-2018) 0.83 0.82 -8.977 Very good 

Baseflow Total period (1991-2018 0.80 0.74 -5.68 Very good 
Calibration (1991-2004) 0.79 0.73 -3.41 Good 
Validation (2005-2018) 0.80 0.76 -7.65 Very good 

 
 

 
Figure 5. (a) Streamflow during the calibration period (1991-2004) and the validation period (2005-2018),  

(b) Baseflow during the calibration period (1991-2004) and the validation period (2005-2018).  

ผลการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลด้วยแบบจ้าลอง SWAT ภายใต้เงื่อนไขภาวะของ
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ  พบว่าในปีภาวะปกติมีปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลของพื้นที่ท้ังลุ่มน้้าเท่ากับ 616.46 MCM 
หรือเท่ากับ 191.61 mm คิดเป็น 13.94% จากปริมาณฝนรวมเฉลี่ยรายปีในภาวะปกติ ในขณะที่ปีภาวะแล้งมีปริมาณการไหลเติมสู่
ช้ันน้้าบาดาล เท่ากับ 495.05 MCM หรือเท่ากับ 153.87 mm ปีภาวะเอลนีโญมีปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาล เท่ากับ 480.45 MCM 
หรือเท่ากับ 149.33 mm โดยทั้งปีภาวะแล้งและภาวะเอลนีโญมีปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลลดลงจากปีภาวะปกติ 24.52% 
และ 28.31% ตามล้าดับ ในขณะที่ปีภาวะลานีญามีปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาล เท่ากับ 841.09 MCM หรือเท่ากับ 261.43 mm 
เพิ่มขึ้นจากปีภาวะปกติ 26.71% เมื่อน้าค่าความแตกต่างนี้มาทดสอบโดยใช้สถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่าปริมาณ
การไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลปภีาวะแล้งมีค่าน้อยกว่าปีภาวะปกติอย่างไม่มีนัยส้าคัญ ในขณะที่ปีภาวะเอลนีโญมีค่าน้อยกว่าปีภาวะปกติ
อย่างมีนัยส้าคัญ และปีภาวะลานีญามีค่ามากกว่าภาวะปกติอย่างมีนัยส้าคัญ ดังแสดงผลประเมินปริมาณการไหลเพิ่มเติมสู่
ช้ันน้้าบาดาลรวมรายปีและผลการทดสอบค่าความแตกต่างโดยใช้สถิติ t-test ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ใน Table 4. 
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Table 4. The comparison of Groundwater Recharge rate in the year condition. 

The Year conditions 
Precipitation Net Recharge Groundwater Recharge 

Percentage Difference Sig. of P 
(mm per year) (mm per year) (MCM per year) 

Normal 1374.76 191.61 616.46  - 
Drought 1122.61 153.87 495.05 -24.52 0.051 
El Nino 1088.01 149.33 480.45 -28.31 0.031* 
La Nina 1719.13 261.43 841.090 +26.71 0.036* 

* Statistically significant results (P<0.05). 

 ส้าหรับผลการทดสอบค่าความแตกต่างโดยใช้สถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ของปริมาณการไหลเพิ่มเติมสู่ช้ันน้า้
บาดาลตามฤดูกาล เพื่อพิจารณาว่าช่วงเวลาใดที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลรวมรายปี พบว่าในปีภาวะแล้ง
มีปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลน้อยกว่าปีภาวะปกติอย่างมีนัยส้าคัญในฤดูหนาวและฤดูร้อน ปีภาวะเอลนีโญมีปริมาณการไหลเติมสู่
ช้ันน้้าบาดาล น้อยกว่าปีภาวะปกติอย่างมีนัยส้าคัญในฤดูร้อน ต้นฤดูฝน และกลางฤดูฝน ส่วนปีภาวะลานีญามีปริมาณการไหลเตมิสู่
ช้ันน้้าบาดาล มากกว่าปีภาวะปกติอย่างมีนัยส้าคัญในช่วงต้นฤดูฝนและกลางฤดูฝน ดังแสดงผลการประเมินปริมาณการไหลเติมสู่
ช้ันน้้าบาดาล ตามฤดูกาลและผลการทดสอบค่าความแตกต่างโดยใช้สถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  ใน Table 5. 
 
Table 5. The comparison of Groundwater recharge rate in the season condition. 

Season 
Net Recharge (mm) Sig. of P 

Normal  Drought  El Nino La Nina Drought  El Nino La Nina 

Dry Season NM 3.48 8.20 4.34 2.11 0.04* 0.07 0.13  

PM 11.62 6.70 7.65 14.60 0.03* 0.04* 0.26  

Wet Season OSM 31.67 28.91 23.97 35.45 0.17  0.03* 0.04* 

SM 118.76 100.05 93.82 175.46 0.10  0.03* 0.03* 

ESM 28.81 15.01 22.98 35.14 0.13  0.12  0.14  

* Statistically significant results (P<0.05). 

 ส้าหรับผลการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการไหลเพิ่มเติมสู่ชั้นน้้าบาดาลกับระดับน้้าบาดาลที่มีความลึก
จากระดับผิวดิน จากสมการโพลีโนเมียล อันดับ 3 ถึง อันดับ 5 ดังแสดงความสัมพันธ์ส้าหรับค่าเฉลี่ยรายเดือนและรายปี  
ใน Figure 6 พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างไม่ชัดเจน โดยมีค่า R2 เฉลี่ย เท่ากับ 0.21 ค่าสูงสุดเท่ากับ 0.30 ในพื้นที่ A และค่าต่้าสุด
เท่ากับ 0.15 ในพื้นที่ B  
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Figure 6. (a) Average monthly groundwater recharge (mm) and groundwater level in meters below land surface 
of the selected area, (b) Relationship between annual groundwater recharge (mm) and annual groundwater 

level in meters below land surface for the period 2004-2018. 

 และเมื่อน้าระดับน้้าบาดาลที่มีความลึกจากระดับผวิดินมาวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงปีต่อปี แล้วจึงน้าค่าการเปลี่ยนแปลง
นั้นมาวิเคราะห์ตามเงื่อนไขภาวะของความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ  พบว่าการเปลี่ยนแปลงของระดับน้้าบาดาลมีแนวโน้ม
สอดคล้องกับปริมาณการไหลเพิ่มเติมสู่ช้ันน้้าบาดาล โดยระดับน้้าบาดาลลดลงจากระดบัปกติในปีภาวะแล้งและภาวะเอลนีโญเฉลีย่
เท่ากับ 0.64 และ 0.53 m ในขณะที่ปีภาวะปกติและภาวะลานีญาระดับน้้าบาดาลมีค่าการคืนตัวเฉลี่ยเท่ากับ 0.81 และ 0.36 m 
และพบว่าพื้นที่ B ระดับน้้าบาดาลลดลงสูงสุดในปีภาวะเอลนีโญ เท่ากับ 1.18 m และคืนตัวสูงสุดในปีภาวะปกติ  เท่ากับ 1.08 m 
ในขณะทีพ่ื้นที่ A และพื้นที่ C ระดับน้้าบาดาลลดลงสูงสุดในปีภาวะแล้ง เท่ากับ 0.14 และ 0.69 m และคืนตัวสูงสุดในปีภาวะปกติ เท่ากับ 
0.33 และ 1.03 m ดังแสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับน้้าบาดาลตามเง่ือนไขภาวะของความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ใน Figure 7 
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Figure 7. The comparison of Groundwater level change in the year conditions of the selected area. 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่า (1) ปริมาณการไหลเพิ่มเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลตามฤดูกาลในปีภาวะแล้ง
มีค่าน้อยกว่าปีภาวะปกติอย่างไม่มีนัยส้าคัญ หรืออาจกล่าวได้ว่าภาวะแล้งเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเป็นประจ้าทุกปี เพราะได้รับอิทธิพล
จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อน ท้าให้มีฝนน้อยหรือไม่มีเลย แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท้าให้มีฝนตามปกติจึงไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณฝนรวมรายปี ในขณะที่ปริมาณการไหลเพิ่มเตมิ
สู่ช้ันน้้าบาดาลตามฤดูกาลในปีภาวะเอลนีโญน้อยกว่าปีภาวะปกติอย่างมีนัยส้าคัญในฤดูร้อน ต้นฤดูฝน และกลางฤดูฝน และส่งผล
ต่อปริมาณผลรวมรายปี ส่วนปีภาวะลานีญามีปริมาณการไหลเพิ่มเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลตามฤดูกาลมากกว่าปีภาวะปกติอย่างมีนัยส้าคัญ
ในต้นฤดูฝนและกลางฤดูฝนส่งผลต่อปริมาณผลรวมรายปี บ่งช้ีให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอนโซมีอิทธิพลต่อปริมาณการไหลเติมสู่ช้ัน
น้้าบาดาลของพื้นที่ลุ่มน้้าชีส่วนที่ 3 มากกว่าอิทธิพลของลมมรสุมที่เกิดเป็นประจ้าทุกปี โดยปริมาณฝนเป็นปัจจัยทาง สภาพ
ภูมิอากาศที่มีความสัมพันธ์ต่อปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลมากที่สุด จึงสอดคล้องกับ อัศมน (2559) รายงานว่าปริมาณฝน
รวมรายปีในภาพรวมของประเทศไทยไม่พบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวอย่างมีนัยส้าคัญ แต่ความแปรปรวนระยะสั้นที่สัมพันธ์
กับปรากฏการณ์เอนโซเป็นสาเหตุหลักที่ปริมาณฝนรวมมีการเปลี่ยนแปลง และยังพบว่าอิทธิพลของปรากฏการณ์เอนโซ ในภาวะเอลนีโญ
ส่งผลกระทบต่อปริมาณฝนรวมมากกว่าภาวะลานีญา เช่นเดียวกับกนกพร (2541) พบว่าปรากฏการณ์เอนโซส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณฝนของลุ่มน้้าชีในช่วงสั้นๆ ผลกระทบที่ชัดเจนปรากฏในรูปแบบของความแห้งแล้ง และมีแนวโน้มส่งผลให้เกิดความแห้งแล้ง
ต่อเนื่องในปีถัดไป รวมทั้งส่งผลให้ปริมาณฝนลดลงในช่วงต้นฤดูฝน สอดคล้องกับที่ มันทนาและนงค์นาถ (2545) ได้รายงานว่า
ในปีภาวะเอลนีโญปริมาณฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต่้ากว่าปกติในช่วงฤดูร้อนและช่วงต้นฤดู ฝน ในส่วนของ 
(2) การเปลี่ยนแปลงของระดับน้้าบาดาลพบว่ามีแนวโน้มสอดคล้องกับปริมาณการไหลเพิ่มเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลที่แปรผันตามความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ กล่าวคือ ระดับน้้าบาดาลลดลงจากระดับน้้าปกติในปีภาวะแล้งและภาวะเอลนีโญ และมีการคืนตัวสู่
ระดับน้้าปกติในปีภาวะปกติและภาวะลานีญา แต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนสูงสุด เพราะพบว่าปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลมี
ค่าเฉลี่ยต่้าสุดในปีภาวะเอลนีโญและสูงสุดในปีภาวะลานีญา ในขณะที่ระดับน้้าบาดาลลดลงเฉลี่ยสูงสุดในปีภาวะแล้ง และมีการคืนตัว
เฉลี่ยสูงสุดในปีภาวะปกติ ทั้งนี้อาจเพราะจ้านวนการเกิดซ้้าของภาวะเอลนีโญและภาวะลานีญาที่มีขนาดปานกลางหรือรุนแรงจะเกิดขึ้น
ไม่สม่้าเสมอ เฉลี่ยประมาณ 5 – 6 ปีต่อครั้ง (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2546) ประกอบกับช่วงเวลาของข้อมูลค่าระดับน้้าบาดาลค่อนข้างสั้น 
โดยมีระยะเวลาการบันทึกข้อมูลเพียง 15 ปี และการบันทึกข้อมูลรายเดือนในแต่ละปีมีความไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงระดับ
น้้าบาดาบาลยังเกิดจากสาเหตุอื่น เช่น ปริมาณการพัฒนาน้้าบาดาลขึ้นมาใช้ในแต่ละปีท่ีไม่ได้น้ามาวิเคราะห์ในครั้งนี้ด้วย  
 แต่อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์และผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อทรัพยากรน้้าบาดาลด้านการ
เพิ่มเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลนั้น เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องที่ ซึ่งงานวิจัยนี้ใช้เพียงดัชนี ONI เป็นตัวช้ีวัดปรากฏการณ์เอนโซ 
รวมทั้งแบบจ้าลอง SWAT มีข้อจ้ากัดบางประการคือการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าใต้ดินไม่ส่งผลต่อการค้านวณอั ตราการไหลใน
แบบจ้าลอง และในส่วนการเปลี่ยนแปลงของระดับน้้าบาดาลนั้น มิได้น้าปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาพิจารณา เช่น การเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินจากการขยายตัวของชุมชน ท้าให้มีการขยายตัวของอาคาร สิ่งก่อสร้าง ถนน และอื่นๆ  ส่งผลให้ปริมาณการไหล
เพิ่มเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลลดลง ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาน้้าบาดาลขึ้นมาใช้มากขึ้นตามการขยายตัว เป็นต้น ผู้วิจัยจึงเห็นควรว่า



การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 
30 – 31 กรกฎาคม 2563 จัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 

268 
 

เพื่อให้งานวิจัยสมบูรณ์มากขึ้น ควรมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจ้าลองร่วมกันระหว่างด้านอุทกวิทยาด้วยแบบจ้าลอง SWAT 
และการไหลของน้้าบาดาลด้วยแบบจ้าลอง MODFLOW โดยน้าปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และปริมาณน้้า
บาดาลที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้จริงในแต่ละปี มาพิจารณาร่วมด้วย  
 

สรุป 
 จากการประยุกต์ใช้แบบจ้าลอง SWAT เพื่อศึกษาและประเมินปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาล นั้นสรุปได้ว่า (1) การ
ประเมินปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลด้วยแบบจ้าลอง SWAT ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่มีความน่าเชื่อถือ ด้วยมีการปรับเทียบ
และตรวจสอบแบบจ้าลองด้วยชุดข้อมูลทั้งปริมาณน้้าท่าและปริมาณการไหลน้้าใต้ดิน (2) พบความสัมพันธ์และผลกระทบจากความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อทรัพยากรน้้าบาดาลด้านปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาล ในช่วงป ีพ.ศ. 2531-2561 ของพื้นที่
ลุ่มน้้าชีส่วนที่ 3 จากความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญของปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลในปีภาวะเอลนีโญและลานีญา แต่กลับ
ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญในปีภาวะแล้ง ด้วยผลการทดสอบค่าความแตกต่างโดยใช้สถิติ t-test ที่ระดับความเช่ือมั่น 
95% จึงบ่งช้ีให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอนโซส่งผลต่อปริมาณการ
ไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลของพื้นที่ลุ่มน้้าชีส่วนที่ 3 มากกว่าอิทธิพลของลมมรสุมที่เกิดเป็นประจ้าทุกปี แต่จะเกิดขึ้นเพียงช่วงเวลา
ระยะสั้นๆ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลให้เกิดความรุนแรงมากขึ้น ดังเช่นภัยแล้ง ในปีภาวะเอลนีโญที่ปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้า
บาดาลต่้ากว่าปกติมากขึ้นคือลดลงจากปีภาวะปกติถึง 28.31% และ (3) ค่าระดับน้้าบาดาลมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับ
ปริมาณการไหลเพิ่มเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลที่แปรผันตามความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในปีภาวะปกติและภาวะแล้ง มากกว่าปี
ภาวะเอลนีโญและภาวะลานีญาทั้งนี้อาจเพราะจ้านวนการเกิดซ้้าของภาวะเอลนีโญและภาวะลานีญาที่มีขนาดปานกลางหรือรุนแรง
จะเกิดขึ้นไม่สม่้าเสมอ เฉลี่ยประมาณ 5 – 6 ปีต่อครั้ง ด้วยเหตุนี้ (4) ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพจึง
จ้าเป็นต้องค้านึงถึงความผันแปรของปริมาณการไหลเติมสู่ช้ันน้้าบาดาลเป็นส้าคัญด้วย 
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Dam break simulation of Kaeng Krachan dam by HEC-RAS model 
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บทคัดย่อ 

 เขื่อนแก่งกระจานเป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย ปิดกั้นแม่น้ าเพชรบุรีที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 
สามารถเก็บกักน้ าได้ 710 MCM หากตัวเขื่อนเกิดการพิบัติขึ้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนที่อยู่ด้าน
ท้ายเขื่อน ในการศึกษาครั้งน้ีได้ใช้แบบจ าลอง HEC-RAS วิเคราะห์การพิบัติของเขื่อนใน 3 กรณี ได้แก่ กรณีน้ าไหลล้นข้ามสันเขือ่น 
กรณีการไหลลอดฐานรากตัวเขื่อนแบบรูปทรงสีเหลี่ยมคางหมู และกรณีการไหลลอดฐานรากตัวเขื่อนแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
ส าหรับปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างเก็บน้ าได้พิจารณาเลือกใช้ปริมาณการไหลที่รอบปีการเกิดซ้ า 100 , 1,000, 10,000 ปี และการไหล
เข้าสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ ผลการศึกษาพบว่า การพิบัติของเขื่อนกรณีการไหลลอดฐานรากตัวเขื่อนในลักษณะของรอยแตกแบบ
สี่เหลี่ยมคางหมู จะก่อให้เกิดอัตราการไหลสูงสุด รองลงมาได้แก่ รอยแตกแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า และการไหลล้นข้ามสันเขื่อน 
ตามล าดับ ซึ่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจะถูกใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของคลื่นน้ าท่วมต่อไป 

ค าส าคัญ: เขื่อนแก่งกระจาน, การพิบัติของเขื่อน, แบบจ าลอง HEC-RAS 
 

Abstract 
 KaengKrachan dam is the first large earthfill dam in Thailand which impounds the Phetchaburi River 
at Tha Yang District, Petchaburi Province. Its reservoir has a maximum storage capacity of 710 MCM. If the water 
level is higher than the dam capacity, floods that cause of lives lost and property damaged will begin. Therefore, 
we should focus on this problem that in this study create a simulation of the case of dam break by HEC-RAS 
model. It separates into 3 cases namely overtopping, trapezoid piping failure and rectangular piping failure case. 
The amount of inflow to the reservoir was selected at 100, 1,000, 10,000 - year return period, and Probable 
Maximum Flood (PMF). It found that dam break with trapezoid piping failure made the maximum of discharge 
over the dam. The rectangular piping failure and overtopping failure were lower discharge than trapezoid piping 
failure, respectively. Then analyzed the movement of flood waves will be carried out later. 

Keywords: KaengKrachan dam, dam break, HEC-RAS model 
 

บทน า 
 เขื่อนแก่งกระจาน มีพื้นท่ีอ่างฯ 46 km2 พื้นที่รับน้ า 2,210 MCM. มีความยาว 760 m. กว้าง 8 m.  
สูง 58 m. ระดับสันเขื่อน 106.00 m. MSL. ระดับน้ าสูงสุด m. MSL. ระดับน้ าเก็บกัก 99.00 m. MSL. ระดับน้ าต่ าสุด 75.00 m. 
MSL. ปริมาณน้ าสูงสุด 900.00 MCM. ปริมาณน้ าเกบ็กัก 710 MCM. ปริมาณน้ าต่ าสุด 65.00 MCM. ลักษณะเขื่อนแก่งกระจานดัง
แสดงดัง Figure 1 แบบเขื่อนและแบบหน้าตดัเขื่อนแสดงดัง Figure 2 และ 3 ตามล าดับ 
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Figure 1. Kaeng Krachan Dam characteristics. 
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Figure 2. Plan of the Kaen Krachan Dam. 

 

Figure 3. Cross-section of the Kaen Krachan Dam. 
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การพิบัติของเขื่อนแก่งกระจานจะเกิดผลกระทบอย่างสูงต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ า ท าให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ เพื่อ
เป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจึงต้องมีการศึกษาการจ าลองพิบัติของเขื่อน ซึ่ งสามารถท าได้หลายวิธีทั้ งแบบจ าลองทาง
กายภาพ (Physical Model) และการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) การศึกษาในครั้งนี้เลือกใช้วิธี
การศึกษาโดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากวิธีการศึกษาด้วยแบบจ าลองทางกายภาพต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความช านาญ
และงบประมาณจ านวนมาก รวมทั้งใช้ระยะเวลาในการศึกษานานกว่าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้จึงได้ท าการศึกษาวิเคราะห์
การพิบัติของเขื่อนใน 2 กรณี ได้แก่ กรณีน้ าไหลล้นข้ามสันเขื่อน และกรณีการไหลลอดฐานรากตัวเขื่อน ส าหรับปริมาณน้ าไหลเข้า
อ่างเก็บน้ าได้พิจารณาเลือกใช้ปริมาณการไหลที่รอบปีการเกิดซ้ า 100 1,000 10,000 ปี และการไหลเข้าสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ 
(PMF)  

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์ HEC-RAS(Hydrologic Engineering Centers River Analysis 
System) ซึ่งเป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับวิเคราะห์ด้านชลศาสตร์ในหนึ่งมิติ (one-dimensional) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย 
Hydrologic Engineering Center for the U.S. Army Corps of Engineering ค านวณหาปริมาณน้ าสูงสุด และจ าลองสภาพ
การเกิดน้ าไหลบ่าในกรณีเขื่อนแก่งกระจานเกิดพิบัติเพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกัน และการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาการพิบัติของเขื่อนแก่งกระจานในครั้งนี้จะศึกษาการเกิดพิบัติ 2 ลักษณะ คือ การพิบัติจากน้ าล้นสันเขื่อน 
(Overtopping) และการซึมและการกัดพา (Seepage and Piping) โดยใช้แบบจ าลอง HEC-RAS ในการก าหนดตัวแปรส าหรับ
การพิบัติในรูปแบบต่างๆ เพื่อศึกษาถึงลักษณะการเคลื่อนตัวของน้ าหลากผ่านพื้นที่ด้านท้ายเขื่อน และผลกระทบที่ได้รับจากการ
เกิด Dam Break ส าหรับการวิเคราะห์ผลการพิบัติของเขื่อนในแบบจ าลอง HEC-RAS  จะประกอบด้วยรูปตัดตามขวางในล าน้ า
และในพื้นที่น้ าท่วม (Cross Section) รูปตัดตามยาว (Profile) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่ตามช่วงเวลาที่ก าหนด แสดงผัง
การศึกษาดัง Figure 4 

แบบจ าลองคณิตศาสตร์ HEC – RAS (Hydrologic Engineering Centers River Analysis System) มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ การค านวณการไหลของน้ าแบบคงตัว (steady flow) การค านวณการไหลของน้ าแบบไม่คงตัว (unsteady flow) 
การค านวณการเคลื่อนที่ของตะกอน และ การวิเคราะห์คุณภาพน้ า แบบจ าลอง HEC – RAS สามารถค านวณลักษณะการไหลได้
ทั้ง การไหลของน้ าแบบคงตัว และการไหลของน้ าแบบไม่คงตัว โดยการไหลของน้ าในล าน้ าแบบไม่คงตัวเป็นไปตามทฤษฎี ของ
สมการ Saint Venant คือ ประกอบไปด้วยสมการที่ใช้อธิบายการไหลทั้ง 2 สมการ คือ สมการความต่อเนื่องหรือ สมการอนุรักษ์
มวล (conservation of mass) และ สมการโมเมนตัมหรือสมการอนุรักษ์โมเมนตัม (conservation of momentum) (US Army 
Corps of Engineers, 2008) โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้ 

การไหลแบบ 1 มิติ พิจารณาความลึกการไหลและความเร็วการไหลในทิศทางตามความยาวของทางน้ า สมมติการไหลมี
การเปลี่ยนแปลงน้อยมากตลอดทางน้ า ดังนั้น มีความดันเนื่องจากความลึกน้ า และไม่มีพิจารณาความเร่งในแนวดิ่ง ความลาดชัน
ทางน้ าน้อยมากและมีค่าคงที่ไม่มีผลเนื่องจากการกัดเซาะและการถม  สัมประสิทธิ์ความเสียดทานส าหรับการไหลแบบปั่นป่วน
สม่ าเสมอคงที่ (Steady uniform turbulent flow) ของการไหลเป็นแบบอัดตัวไม่ได้และมีความหนาแน่นคงที่ 

สมการต่อเนื่อง (1) เมื่อ x คือระยะทางในแนวราบตามแนวทางน้ าและแม่น้ า (m.) , t คือ เวลา (s), Q คือ ปริมาณการ
ไหล (m3/s), A คือ พื้นที่หน้าตัดขวางล าน้ า (m2), S คือ ปริมาณเก็บกัก จากส่วนขัดขวางการไหลในรูปตัดขวางล าน้ า  (m3) ,  
q1 คือ ปริมาณการไหลเข้าด้านข้างต่อหนึ่งหน่วยระยะทาง (m3/s)  
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Figure 3. Action plan. 
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- สมการความต่อเนื่อง  

                                                  
𝜕𝐴

𝜕𝑡
+  

𝜕𝑆

𝜕𝑡
+  

𝜕𝑄

𝜕𝑋
− 𝑞1 = 0                                                                 (1) 

สมการโมเมนตัม (2) เมื่อ g คือ อัตราเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (m/s2) , Sf  คือ ความลาดชันของแรงเสียดทาน , 
V  คือ ความเร็วของการไหล (m/s) 

- สมการโมเมนตัม          
                                                            

𝜕𝑄

𝜕𝑡
+  

𝜕(𝑉𝑄)

𝜕𝑥
+ 𝑔𝐴 (

𝜕𝑍

𝜕𝑡
+ 𝑆𝑓) = 0                                                        (2) 

การก าหนดกรณีศึกษาการจ าลองการพังทลายของเขื่อนส าหรับใช้กับแบบจ าลองคณิตศาสตร์ ด้วยพารามิเตอร์การพัง
ของอ่างเก็บน้ า วิเคราะห์การท านายคลื่นน้ าบ่าที่เกิดจากการพังทลายของเขื่อนแก่งกระจานโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่ างระดับน้ า
และความจุของเขื่อนแก่งกระจาน พารามิเตอร์การพังทลายของเขื่อนซึ่งประกอบด้วย ขนาดความกว้างของการพังทลาย ระยะเวลา
การพังทลาย ก าหนด พารามิเตอร์การพังเป็น 3 กรณีศึกษาคือกรณีศึกษาที่  1 ไหลข้ามสันเขื่อน (Overtopping) หน้าตัดการพัง
เป็นรูป สี่เหลี่ยมคางหมู กรณีศึกษาที่ 2 เกิดรูรั่วที่ตัวเขื่อน (Piping) หน้าตัดการพังเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู และกรณีศึกษาที ่3 เกิด
รูรั่วที่ตัวเขื่อน (Piping) หน้าตัดการพังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยแต่ละกรณีศึกษาจ าลองการพังที่รอบปีเกิดซ้ าที่100 ปี 1 ,000 ปี 
10,000 และปริมาณน้ าหลากสูงสุดที่อาจเป็นได้(Probable Maximum Flood, PMF) ตามล าดับ โดยรายละเอียดพารามิเตอร์
จ าลองการพิบัติของเขื่อนแก่งกระจานแสดงดัง Table 1 และข้อมูลการจ าลองพิบัติเขื่อนแก่นกระจานแสดงดัง Figure 4 
 
Table 1. Dam Break Simulation parameters of Kaeng Krachan Dam. 

 Case study 
    

Categorya 1 2 3 
 

 Over Topping Piping 
 

Characteristics of dam break trapezoid trapezoid Rectangle 
Initial water level (m. MSL) 99 99 99 

  level causes break. (m. MSL) 106.5 103 103 
The level at which the holes began to occur (m. MSL) - 85 85 
End level after complete break (m. MSL) 80 80 80 
Slope value of the fissure 1:1 1:1 1:0 
Crevice width at the lowest point (m.) 70 70 70 
Breakdown period (hour.) 1 1 1 
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Figure 4. Preparation Dam Break Simulation of Kaeng Krachan Dam. 
 

ผลและวิจารณ์ 
จากผลการศึกษา การจ าลองการพิบัติของเขื่อนแก่งกระจานด้วยแบบจ าลองคณิตศาสตร์พบว่า ที่รอบปีการเกิดซ้ าต่างๆ 

จะมี ปริมาณน้ าไหลออกจากอ่างในช่วงเกิดการพังทลายในแต่ละกรณีศึกษาไม่แตกต่างกันมาก เช่นใน กรณีศึกษาที่  1 ที่รอบการ
เกิดซ้ า 100 ปี ปริมาณน้ า 6,895.36 m3/s ที่รอบการเกิดซ้ า 1,000 ปี ปริมาณน้ า 6,897.79 m3/s ที่รอบการเกิดซ้ า 10,000 ปี 
ปริมาณน้ า 6,901.09 m3/s และรอบการเกิดที่ PMF ปริมาณน้ า 6,914.04 m3/s ตามล าดับ เพราะปริมาณน้ าจะได้รับอิทธิพลจาก
น้ าที่เก็บกักมากกว่าน้ าที่ไหลเข้ามาตามช่วงเวลาต่างๆ โดยพื้นที่น้ าท่วมจะอยู่บริเวณบางส่วนของอ าเภอท่ายาง อ าเภอบ้านลาด 
อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอเขาย้อย และอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ลุ่มน้ าเพชรบุรี เป็นที่
ราบลุ่ม และพื้นที่บริเวณปากแม่น้ ามีระดับใกล้เคียงกับระดับน้ าทะเล ดังจะเห็นได้จาก Table 2 แสดงผลการจ าลองการเกิดพิบัติ
เขื่อนแก่งกระจานดัง Figure 5 อย่างไรก็ตามควรมีแผนการรับสถานการณฉ์ุกเฉินไว้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบหากมีการเกิดการ
พิบัติของเขื่อนจริง และควรมีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัย รวมถึงควรมีการจัดหาสถานท่ีที่มีความปลอดภัยนอกเขตพื้นที่น้ าท่วมที่
ก าหนดให้เป็นพ้ืนท่ีรองรับการอพยพช่ัวคราวของประชาชนจากพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบระดับรนุแรงจากเหตกุารณ์
เขื่อนพิบัติหรือการระบายน้ าออกจากเขื่อนในปริมาณมาก เช่น พื้นที่ท่ีมีความลึกน้ าท่วมอยู่ในระดับสูง หรือมีความเร็วการไหลของ
น้ าหลากอยู่ในอัตราสูง เป็นต้น  
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Figure 5. Results Dam Break Simulation of Kaeng Krachan Dam. 
 

Table 2. The calculation results Dam Break Simulation of Kaeng Krachan Dam.  

Category 
Return Period (Years) 

100 1000 10000 PMF 

Case1 (Over topping) (m³/s) 6,895.36  6,897.79 6,901.09 6,914.04 

Case2 (trapezoid) (m³/s) 7,999.78 8,002.62 8,005.62 8,017.37 

Case3 (Rectangle) (m³/s) 6,900 6,903.53 6,906.84 6,914.88 

 
สรุป 

ก าหนดให้ระดับน้ าเริ่มต้นอยู่ที่ระดับ 99.00 m. MSL แล้วมีปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างฯ ท่ีรอบปีการเกิดซ้ าต่างๆ และ
ปริมาณน้ าหลากสูงสุดที่อาจเป็นได้ (PMF) จะมีปริมาณน้ าไหลออกจากอ่างในช่วงเกิดการพังทลายในแต่ละกรณีศึกษาไม่แตกต่าง
กันมากท าให้มีการกัดเซาะของน้ าท่ีบริเวณฐานเขื่อนจนท าให้ตัวเขื่อนไม่สามารถรับแรงดันของน้ าได้  
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