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ผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ 
ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้สูงอายุโรคไตเร้ือรังระยะที่ 3-4 คลินิกโรคไต โรงพยาบาลท่าตะโก 
Effects of a supportive and educational nursing program on dietary and nutritional 

behaviors Clinical outcomes of the elderly with chronic kidney disease stage 3-4 at the 
Kidney Disease Clinic, Tha Tako Hospital. 

 
วรรณลักษณ์ สุประดษิฐอาภรณ์1  

Wannalak Supraditarporn 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – experimental Research) แบบสองกลุ่มวัดผลก่อน
และหลังการทดลอง (two- groups pretest–posttest design) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบ
สนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะที่ 
3-4 คลินิกโรคไต โรงพยาบาลท่าตะโก จำนวน 60 ราย รวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ถึง 2
ธันวาคม 2565 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตามคุณสมบัติที่กำหนด และสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมกลุ่มละ 30 ราย โดยให้มีลักษณะใกล้เคียงกันในเรื่อง เพศ อายุ รายได้ ระยะเวลาของการเจ็บป่วยด้วย
โรคไตเรื้อรัง ระดับค่าอัตราการกรองของไต และระดับค่าความดันโลหิต กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการ
พยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีการพยาบาลของโอเร็ม 
(Orem, 2001) โดยใช้ระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ (Educative supportive nursing 
system) ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยโปรแกรมการ
พยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ คู่มือการดูแลตนเองด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะที่ 
3-4 แบบบันทึกการติดตามต่อเนื่องทางโทรศัพท์ และแบบบันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหารวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติอ้างอิงได้แก่ Paired t-test, Independent t-test  
 ผลการวิจัยพบวา่หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารสูงข้ึนกว่า
ก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ (p<0.05) ด้านผลลพัธ์ทางคลินิกเมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไต พบว่าการทำงานของไตของกลุม่ทดลองมีแนวโน้มดีขึ้นมากกวา่ก่อน
การทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไดร้ับการพยาบาลตามปกติ แต่เมื่อทดสอบทางสถิตพิบว่าไม่มีความ
แตกต่างกัน (p=0.10) สำหรับคา่ความดันโลหิตหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความดันโลหติต่ำกว่าก่อน
การทดลองและต่ำกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมีนยัสำคัญทางสถิต ิ(p<0.05) 
 

 
1 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค ์
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ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 และส่งผลทำให้แนวโน้มอัตราการกรองของไตเพิ่มข้ึน 
มีค่าความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์เป้าหมาย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในคลินิกโรคไต 
และเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการด้านการสนับสนุนและให้ความรู้เรื่องการบริโภค
อาหารเพื่อการชะลอไตเสื่อม โดยมีข้อเสนอแนะควรเพิ่มระยะเวลาติดตามประเมินอัตราการกรองของไตใน
ระยะ4,8และ12 เดือนเพื่อติดตามอัตราการเสื่อมของไตอย่างต่อเนื่อง และควรเพิ่มตัวแปรด้านอื่นๆ  เช่น 
ปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ และโปรตีนในปัสสาวะ24ชั่วโมงร่วมด้วย เพื่อประเมินผลการควบคุมอาหารโปรตีน 
และอาหารที่มีเกลือโซเดียมของผู้ป่วย 
 
คำสำคัญ :  โปรแกรมการการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้, พฤตกิรรมการบริโภคอาหาร, ผลลัพธท์าง
คลินิก 

 
ABSTRACT 
 This was quasi-experimental research aimed to examine the effects of supportive 
education nursing programs on food consumption behaviors and clinical outcomes among 
Chronic Kidney disease elderly stage 3-4, Kidney Clinic, Thatako Hospital. . Level among sixty 
CKD elderly stage 3-4, who visited the CKD elderly stage 3-4 clinic at Thatako Hospital. Data 
were collected from 11 October to 02 December 2022. The subjects were purposively 
selected based on the inclusion criteria and were randomly assigned in equal numbers into 
experimental and control groups with thirty cases in each group. The similarity between groups 
in terms of sex, age, income, length of illness with CKD, glomerular filtration rates, and blood 
pressure level. The subjects in the experimental group received a supportive education nursing 

program from the researcher. The conceptual model used in this study was Orem's Nursing 
Theory. While the control group received the usual nursing care. The research instruments 
consisted of a supportive education nursing program, a handbook of food consumption for 
CKD elderly stage 3-4, a Demographic Data Recording Form, Food consumption behavior, and 
clinical outcomes. Data were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics by 
paired-test and independent t-test.  
 Results revealed that after the intervention, the experimental group had significantly 
higher mean scores of food consumption behaviors for CKD elderly stage 3-4 than before the 
intervention and had significantly higher than the control group (p< 0.05). For clinical 
outcomes, and estimated glomerular filtration rates, the experimental group showed a better 
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filtering rate of the kidney than before the intervention and the control group, but not 
statistically significant (p=0.10) Additionally, the experimental group had significantly lower 
mean scores of blood pressure than before intervention and had significantly lower than the 
control group (p< 0.05). 
 The results from this study indicate that the supportive education nursing program 

could have good effects to increase food consumption behaviors and control clinical 
outcomes for CKD elderly stage 3-4. It can be used for improving the quality of care in Kidney 
Clinics and nurses can use this program to guide the care the patients with CKD elderly stage 
3-4 to effectively care for food consumption management and a supportive - education 
system for reducing waste products which will help reduce the decline of kidney function. 
Therefore, implementation of this program is suggested to improve its effectiveness of this 
program with monitoring and evaluation of the glomerular filtration rate at 4,8 and12 months 
adding add a variable follow-up, such as the amount of sodium in the urine and 24-hour urine 
protein to assess the effect of the patient’s diet, protein and sodium salt diet. 
 

Keywords: supportive education nursing program, food consumption behaviors, clinical 
outcomes 
 
บทนำ 
       โรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่
หายขาด การรักษาเป็นเพียงแบบประคับประคอง เพื่อชะลอการเสื่อมของไตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (สมาคม
โรคไตแห่งประเทศไทย,2560) ปัจจุบันแนวโน้มคนไทยป่วยเป็นโรคไตเพิ่มขึ้น15-20%ต่อปีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง จากผลการศึกษาความชุกโรคไตเรื้อรังของโครงการวิจัยการประมาณ
ความชุกของโรคไตเรื้อรังในประชากรไทย (Thai SEEK Project) ซึ่งสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยประมาณ
การว่ามีผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 1-5มากถึง8ล้านคนหรือร้อยละ17.5ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้ป่วย
ระยะที่ 3-5 ร้อยละ 8.6 และระยะที่ 1-2 ร้อยละ 8.9 ผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตปีละ
ประมาณ 20,000 คน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคไตเรื้อรัง เกิดจากโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น เช่นการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง การรับประทานยาไม่เหมาะสม เช่น การใช้ยา
แก้ปวดไม่ถูกต้องติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน (สำนักนโยบายยุทธศาสตร์, 2560) 
       จากข้อมูลทะเบียนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในคลินิกโรคไต โรงพยาบาลท่าตะโก (โรงพยาบาลท่าตะโก
,2561-2565) พบแนวโน้มอุบัติการณ์ของโรคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วปีพ.ศ. 2561-2565 จำนวนผู้ป่วยโรคไต
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เรื้อรังระยะ3-4 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจำนวน 936, 974, 1,014, 1,025, และ1,015 (ต.ค64-ก.ค65) คน
ตามลำดับ พบมากสุดในวัยสูงอายุ ถึงร้อยละ 84.03 สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคไตเสื่อมเรื้อรัง คือโรคเบาหวาน 
พบได้ถึงร้อยละ 63.65 รองลงมาเป็นโรคความดันโลหิตสูง พบร้อยละ35.82 การรักษาโรคไตเรื้อรังระยะก่อน
การบำบัดทดแทนไตในปัจจุบันจะเน้นการชะลอความเสื่อมของไต เป็นการช่วยประคับประคองการทำหน้าที่
ของไต เพื่อให้ไตส่วนที่ยังดีอยู่คงความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของผู้ป่วยให้ถูกต้องเป็นวิธีหนึ่งที่มีความสำคัญและมีหลักฐานเพียงพอว่าสามารถช่วยชะลอ
การเสื่อมของไตได้ โดยคำนึงถึงการได้รับโปรตีนและพลังงานอย่างเพียงพอ (ปวีณา,2560) แต่จากการ
สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุโรคไตระยะ3-4 ที ่มารับบริการตรวจรักษาที่คลินิกโรคไต 
โรงพยาบาลท่าตะโก  จำนวน 10 คน พบว่าผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 80 ขาดความตระหนักในเรื่องการชะลอ
ความเสื่อมของไต ขาดความรู้ และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมจนทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้น การ
ดูแลรักษาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ความรู้เพื่อที่จะปรับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารซึ่งมีผลกระทบต่อความรุนแรงของโรค ปัญหาทางด้านอาหารที่พบบ่อยคือการขาดโปรตีนและ 
พลังงาน ซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์กับอัตราการตายที่สูงขึ้น(รัชดา,2557) คลินิกโรคไตโรงพยาบาลท่าตะโก มี
กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทุกราย แต่เมื่อวิเคราะห์การดำเนินงาน
พบว่ารูปแบบการพยาบาลการช่วยเหลือผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารยัง
ไม่ชัดเจน เป็นเพียงการให้คำแนะนำตามระยะเวลาที่มีจำกัด หลังได้รับการตรวจจากแพทย์โดยพยาบาลประจำ
คลินิก ส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการสื่อสารทางเดียว ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้น้อย เกิดการท่องจำมากกวา่การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ขาดการประเมินความพร้อมและความต้องการของผู้ป่วย ส่งผลให้สิ่งที่สอนและคำแนะนำ
อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของผู้ป่วย ไม่สามารถนำไปปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ประกอบกับ
ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทำให้มีข้อจำกัดในการเรียนรู้และท่องจำ การจัดกิจกรรมครั้งเดียวและไม่ได้รับการ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ รวมทั้งระยะเวลาที่เปลี่ยนไปทำให้ระดับความรู้ลดลงจากการลืม 
หรือไม่สามารถจดจำในเรื่องที่สอนได้ทั้งหมด ส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะพร่องความสามารถในการดูแลตนเอง ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการการดูแลตนเองทั้งหมดได้ 

       จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่าระบบบริการดูแลผู้ป่วยในคลินิกโรคไตเรื้อรังเดิมยังไม่ตอบสนอง
ความต้องการการดูแลตนเองทั้งหมดของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรงัระยะที่3-4 ทำให้ไม่สามารถชะลอความเสื่อมของ
ไตได้ ผู้วิจัยในฐานะพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบการดูแลผู้ป่วยในคลินิกโรคไต ตระหนักถึงความจำเป็นที่
จะต้องมีการวางแผนการพยาบาลที่เน้นความสามารถในการดูแลตนเองในส่วนที่ผู ้ป่วยมีความพร่องคือ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยเลือกใช้วิธีการสอนและแนวคิดที่นำมาออกแบบการสอนให้ผู้ป่วยเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีความคงทนของความรู้ มีการสอนซ้ำและติดตามเป็นระยะเพื่อไม่ให้เกิดการลืม สามารถ
กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีได้ (รัชดา,2557)  ซึ่งระบบการพยาบาลที่เหมาะสมสำหรับ
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ คือระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ เป็นระบบการพยาบาลตามแนวคิดการดูแล
ตนเองที่โอเร็ม (Orem, 2001) เสนอแนะว่าเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยซึ่งมีความสามารถในการดูแลตนเองได้ แต่
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อาจขาดความรู้ ทักษะที่จำเป็น และไม่สามารถพิจารณาตัดสินใจกระทำการดูแลตนเองได้เป็นระบบ ก าร
ช่วยเหลือของพยาบาลภายใต้ระบบดังกล่าวคือ การให้การช่วยเหลือทั้งแบบการสอน การชี้แนะ การสนับสนุน 
และการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองทั้งหมดของผู้ป่วยให้เพิ่มขึ้น และจาก
การทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่าการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้มีผลต่อความรู้และพฤติกรรม
การดูแลตนเองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยการเรียนรู้ถึงโรคและเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของ
ผู้ป่วยให้ถูกต้อง เป็นวิธีหนึ่งที่มีหลักฐานเพียงพอว่าสามารถช่วยผู้ป่วยชะลอความเสื่อมของไตได้ การบริโภค
อาหารโปรตีน เกลือแร่ และน้ำอย่างถูกต้องจะช่วยให้ไตไม่ต้องทำหน้าที่มากเกินไป สามารถช่วยชะลอการ
เสื่อมของไต (จุฬาลักษณ์, 2563) 
        จากเหตุผลดังกล่าวผู ้ว ิจัยจึงได้นำระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้มาสร้างเป็น
โปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและผลลัพธ์ทางคลินิกของ
ผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเอง และตอบสนองการดูแลตนเอง
ทั้งหมดในระยะยาว และเมื่อผู้ป่วยได้พัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
และตอบสนองความต้องการในการดูแลตนเองอย่างเพียงพอ ผู้ป่วยจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเกี่ยวกบัการ
รับประทานอาหารดีขึ้น สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการกรองของ
ไตดีขึ้น ช่วยชะลอการเสื่อมของไต ชะลอการดำเนินของโรค ช่วยยืดระยะเวลาการทำบำบัดทดแทนไตออกไป
ให้นานที่สุด ตลอดจนช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและช่วยป้องกันภาวะขาดสารอาหารในผู้ป่วยกลุ่มนี้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
     1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคอาหารและผลลัพธ์ทางคลินิกได้แก่ อัตราการ
กรองของไต ค่าระดับความดันโลหิต ของผูสู้งอายุโรคไตเรื้อรังระยะที่3-4 ก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมการ
พยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ 
     2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคอาหารและผลลัพธ์ทางคลินิกได้แก่ อัตราการ
กรองของไต ค่าระดับความดันโลหิต ของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะที่3-4 หลังการทดลองระหว่างกลุ่มที่ไดร้ับ
โปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้กับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ   
 
สมมติฐานการวิจัย 
      1.คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะที่3-4 ภายหลังได้รับโปรแกรม
การพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม  
      2.คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะที่3-4 ภายหลังได้รับโปรแกรม
การพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ 
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      3.ค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไต(eGFR) ผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะที่3-4 ภายหลังได้รับโปรแกรมการ
พยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมและสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติ 
      4.ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะที่3-4 ภายหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาล
แบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่ำกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมและต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
       ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ (Educative supportive 
nursing system) ตามทฤษฏีการพยาบาลของโอเร็ม ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารในผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะที่3-4 มาเป็นกรอบแนวคิด ซึ่งโอเร็มกล่าวว่า ความสามารถใน
การดูแลตนเองเป็นมโนมติที่กล่าวถึงคุณภาพอันซับซ้อนของบุคคลที่จะสร้างหรือพัฒนาการดูแลตนเอง ซึ่ง
ความสามารถในการดูแลตนเองประกอบด้วย 1) ความสามารถด้านการคาดการณ์ เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ 
องค์ประกอบของตนเองและสิ่งแวดล้อมประกอบเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 2) การปรับเปลี่ยน 
ความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะกระทำเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการดูแลตนเองที่
จำเป็น และ 3) การลงมือปฏิบัติ เป็นความสามารถในการปฏิบัติหรือทำกิจกรรม หรือพฤติกรรมเพื่อสนองตอบ
ต่อความต้องการการดูแลตนเองที่จำเป็น อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบุคคลจะมีความสามารถในการดูแลตนเอง แต่
สถานการณ์บางอย่าง เช่นความเจ็บป่วยทำให้บุคคลมีความสามารถในการดูแลตนเองลดลง โดยเฉพาะอย่าง
ผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรัง ประกอบกับความเสื่อมของวัยทำให้มีข้อจำกัดในการดูแลตนเอง จากการทบทวนใน
คลินิกโรคไต พบผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังส่วนใหญ่ มีความพร่องของความสามารถในการดูแลตนเองโดยเฉพาะ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที ่ไม่เหมาะสมจนทำให้ไตเสื ่อมเร็วขึ ้นซึ ่งการบริโภคอาหารเป็นปัจจัยด้าน
พฤติกรรมที่มีความสำคัญใน การช่วยชะลอความเสื่อมของไต ดังนั้นผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังจำเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนและได้รับความรู้ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองด้านการ
บริโภคอาหารให้ถูกต้องเหมาะสมความต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำระบบ
การพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้มาประยุกต์ในการพัฒนาโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมกับโรค ซึ่งเป็นวิธีการพยาบาล 1ใน 3 ของระบบการ
พยาบาลของโอเร็ม ที่เสนอแนะไว้ว่าเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่ยังมีความสามารถดูแลตนเองได้ แต่ก็ยังไม่เพียง
พอที่จะตอบสนองความต้องการการดูแลตนเองทั้งหมด ซึ่งผู้ป่วยต้องการการพยาบาลเพื่อช่วยปรับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารให้ถูกต้องและเพียงพอในการชะลอความเสื่อมของไต โดยการช่วยเหลือของพยาบาลภายใต้
ระบบดังกล่าวประกอบด้วยวิธีการช่วยเหลือ4วิธี คือ การสอน การชี้แนะ การสนับสนุน และการสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ป่วยซึ่งเมื่อผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังได้รับโปรแกรมนี้แล้ว จะทำใหเ้กิดการ
เรียนรู้ในการดูแลตนเองและช่วยให้เข้าใจการกระทำมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้สามารถตัดสินใจ
เลือกวิธีการดูแลตนเองด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้อย่างเหมาะสม ทำให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
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ที่ถูกต้อง ส่งผลให้ผลลัพธ์ทางคลินิก ที่ประกอบด้วยค่าอัตราการกรองของไต (eGFR) เพิ่มขึ้น และระดับค่า
ความดันโลหิตไม่เกิน 130/80 mmHg ซึ่งจะช่วยชะลอความเสื่อมของไตและคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพที่ดีอย่าง
ยั่งยืน โดยโปรแกรมประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
1) การประเมินและเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนและให้ความรู้ 2)การพยาบาลแบบสนับสนุนและให้
ความรู้ ประกอบด้วยกิจกรรม การสอน การชี้แนะ การสนับสนุนและการสร้างสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม 3) การ
ติดตามประเมินผลการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ 4)การประเมินผลการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแล
ตนเองด้านการบริโภคอาหารหลังสิ้นสุดโปรแกรม เขียนเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้ 

 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
      การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi–experimental research) แบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและ
หลังการทดลอง(two- groups pretest–posttest design) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะ3-4 
ที่มารับบริการตรวจรักษาที่คลินิกโรคไต โรงพยาบาลท่าตะโก จำนวน 60 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการ
สุ่มเวชระเบียนโดยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืนที่ (Sampling without Replacement) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
จากนั้นสุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 ราย โดยให้มีคุณลักษณะใกล้เคียงกันในเรื่อง 
เพศ อายุ รายได้ ระยะเวลาของการเจ็บป่วยด้วยโรคไตเรื้อรัง ระดับค่าอัตราการกรองของไต และระดับค่า
ความดันโลหิต ระยะเวลาดำเนินการ 8 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม- เดือนธันวาคม 2565 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1.เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยประกอบ 
ด้วยโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยประยุกต์ตามแนวคิดการดูแล
ตนเองของโอเร็ม (Orem, 2001)โดยเลือกระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ร่วมกับการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง คู่มือการดูแลตนเองด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะที่3-4 แบบบันทึก
การติดตามต่อเน่ืองทางโทรศัพท์ และแบบบันทึกการบริโภคอาหาร 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
        ส่วนที่1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะเป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบและแบบเติมข้อความลงใน
ช่องว่าง จำนวน 19 ข้อ 
       ส่วนที่2 แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะที่3-4ผู้วิจัยพัฒนา
ปรับปรุงจากแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารของศิริลักษณ์ น้อยปาน (2556)ประกอบด้วยข้อคำถาม
จำนวน 25 ข้อลักษณะเป็นปลายปิด ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ การให้คะแนนรายข้อ
ขึ้นอยู่กับระดับความถ่ีในการปฏิบัติพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะที่3-4 
      ส่วนที่ 3 เครื่องมือทางการแพทย์ที่ตรวจวัดผลลัพธ์ทางคลินิก 
          3.1 เครื่องตรวจและอ่านผลอัตราการกรองของไต ซึ่งวัดและอ่านผลด้วยวิธี enzymatic method 
ด้วยการนำเลือดของผู้ป่วยจำนวน 2 ซีซี มาปั่นแยกน้ำเหลืองและทำการตรวจวิเคราะห์โดยใช้ชุดน้ำยา
สำเร็จรูปชุดมาตรฐานและสารควบคุมคุณภาพของบริษัท อี ฟอร์แอล เอม จำกัด ทำการตรวจวิเคราะห์
สารเคมีในเลือดด้วยเครื่องอัตโนมัติ รุ่น Siemem EXL 200 สอบเทียบคุณภาพปีละ 1 ครั้ง ผ่านการรับรอง
คุณภาพงานเทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์ 
         3.2 เครื่องวัดระดับความดันโลหิตแบบปรอท (sphygmomanometer) ยี่ห้อ Riester รุ่นNova จาก
ประเทศเยอรมันนี ได้รับมาตรฐาน ISO และ CE สอบเทียบคุณภาพปีละ 1 ครั้งโดยกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรม
การแพทย์ ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
1.โปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ คู่มือการดูแลตนเองด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุโรค
ไตเรื ้อรังระยะที่3-4 แบบบันทึกการติดตามต่อเนื่องทางโทรศัพท์ และแบบบันทึกการบริโภคอาหารของ
ผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะที่3-4 นำไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3ท่านเพื่อ
พิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษา และการจัดลำดับเนื้อหา ดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำ และ
นำผลการพิจารณามาคำนวณหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (CVI: Content Validity Index) ได้ค่าความตรง
เชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.86 จากนั้นนำไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะที่3-4 ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 10 คน ผลการทดลองใช้โปรแกรมดังกล่าว พบว่าผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรัง ให้ความสนใจ
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ร่วมมือในทุกกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมเฉพาะโรค 
สามารถบันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามแบบบันทึกการประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง และสามารถวาง
แผนการปฏิบัติตนเองเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมในการชะลอภาวะไตเสื่อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะที่3 -4 ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา(content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยโรคไต จำนวน 3 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และพิจารณาสำนวนภาษา ตลอดจน
ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขและนำผลการพิจารณามาคำนวณหาค่าดัชนีความตรงเชิงเน้ือหา(CVI: Content 
Validity Index) ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.80 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามชุดนี้ไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุ
โรคไตเรื้อรังระยะที่3-4 ที่ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง ที่มารับบริการที่คลินิกโรคไต โรงพยาบาลท่าตะโก 
จำนวน 30 ราย เพื่อทดสอบความเชื่อมั ่น (Reliability) ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coeffcient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82  
         3.เครื่องตรวจและอ่านผลอัตราการกรองของไต สอบเทียบคุณภาพตามมาตรฐานทุกวันๆละ 1 ครั้ง
โดยนักเทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาล มีการบันทึกวันที่รับการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร ควบคุม
มาตรฐานการตรวจตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต มีข้อมูลและคำแนะนำขั้นตอนการใช้เครื่องอย่างชัดเจน ได้รับ
การรับรองคุณภาพงานเทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์ การดำเนินการวิจัยในครั้งนี ้ใช้
เครื่องตรวจเครื่องเดียวกันและผู้ตรวจทางห้องปฏิบัติการคนเดียวกันตลอดโครงการวิจัย 
        4.เครื่องวัดความดันโลหิต ผ่านการตรวจสอบคุณภาพการใช้งานของเครื่องจากศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์นครสวรรค์ วัดความเที่ยงของเครื่องมือโดยใช้วิธีหาความเท่าเทียมกันของการวัด (interrater 
reliability) โดยผู้ช่วยวิจัยจะทำการวัดระดับความดันโลหิตเปรียบเทียบกับพยาบาลประจำคลินิกโรคไต 
จำนวน 3 ครั้งเพื่อดูความเที่ยงของการวัด โดยคำนวณจากจำนวนครั้งในการวัดถูกต้องหารด้วยจำนวนครั้งใน
การวัดที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ค่าที่ได้ต้องมากกว่า0.80 ขึ้นไป (Polit & Beck, 2012) หลังการหาความเท่า
เทียม(interrater reliability) มีค่าเท่ากับ 0.83 และใช้เทคนิคการป้องกันอคติจากการวัดโดยวิธีปกปิด (blind 
technique) โดยผู้ตรวจวัดไม่ทราบว่าผู้ป่วยแต่ละรายอยู่ในกลุ่มควบคุมหรือกลุ่มทดลอง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองภายหลังผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน จังหวัด
นครสวรรค์ และได้ทำการพิทักษ์สิทธิแก่กลุ่มตัวอย่าง แล้วจึงเริ่มดำเนินการทดลองตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.
2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 จำนวน 8 สัปดาห์ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองโดยใช้
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และ แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะที่ 
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3-4 ครั้งที่1 พร้อมทั้งตรวจระดับค่าอัตราการกรองของไต (eGFR) และวัดระดับความดันโลหิตทั้งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม  
 
กลุ่มทดลอง  
        ผู้วิจัยดำเนินกิจกรรมในผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะที่3-4 เป็นรายบุคคลและรายกลุ่มตามโปรแกรม 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
        1.การประเมินและเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนและให้ความรู้  ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย 
รายละเอียด ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามโปรแกรม การตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พร้อมทั้งเจาะเลือดวัดระดับค่าอัตราการกรองของไต (eGFR)และวัด
ระดับความดันโลหิต ในสัปดาห์ที่1 ผู้วิจัยวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารจากแบบประเมิน และแบ่ง
ผู้ป่วยเป็น 5 กลุ่ม พูดคุยแลกเปลี่ยนแบบแผนการดำเนินชีวิต ความเชื่อ ทัศนคติ ที่ส่งผลต่อปัญหาด้านการ
บริโภคอาหาร และนำมาวางแผนการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ในขั้นตอนต่อไป 

       2.การพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ประกอบด้วยกิจกรรมการสอน การชี้แนะ การสนับสนุนและ
การสร้างสิ่งแวดล้อม เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยดำเนินกิจกรรมเป็นรายกลุ่มย่อย จำนวน5 กลุ่ม โดยการให้ความรู้
เรื ่องโรคไต วิธีการชะลอไตเสื ่อม อาหารแลกเปลี ่ยน สาธิตเรื ่องสัดส่วนอาหารกา รตวงปริมาณอาหาร 
เครื่องปรุงรส โดยใช้แบบจำลองอาหารและคู่มือการดูแลตนเองด้านโภชนาการผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะ3 -4 
สาธิตและฝึกการบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ดำเนินกิจกรรมชี้แนะเป็นรายบุคคลจากปัญหาการ
บริโภคอาหารที่วิเคราะห์ได้จากขั้นตอนที่1 วางแผนการพยาบาลร่วมกันเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงที่
บ้านเป็นเวลา 5 สัปดาห์ จากนั้นผู้วิจัยดำเนินกิจกรรมสนับสนุน โดยการพูดคุยให้กำลังใจ สนับสนุนให้เกิดการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามที่วางแผนไว้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบคู่มือและแบบบันทึก
พฤติกรรมการบริโภคอาหารให้กับผู้ป่วยทุกราย และกิจกรรมสร้างสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยสอนและเน้นย้ำผู้ป่วยถึง
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการดูแลตนเองด้านการบริโภคอาหารที่เหมาะสม เน้นการปรุงอาหารด้วยตนเอง 
อุปกรณ์ในการชั่งตวงปริมาณอาหาร เครื่องปรุงรส พร้อมทั้งติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านให้ความรู้เพิ่มเติมกับ
ครอบครัวเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
       3.การติดตามประเมินผลการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้  ในขั้นตอนนี้ผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรัง
ระยะที่3-4 จะนำความรู้และทักษะที่ได้จากขั้นตอนที่2 ไปปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการบริโภค
อาหารอย่างต่อเน่ืองที่บ้าน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเองให้ถูกต้องโดยบันทึกในแบบ
บันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ผู้วิจัยจะติดตามประเมินผลการปฏิบัติพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะที่3-4ทางโทรศัพท์ตามแบบบันทึกการดูแลต่อเนื่อง ในสัปดาห์ที่ 3,5 และ 7เป็น
รายบุคคล ให้กำลังใจ และตอบข้อซักถามให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ใช้ระยะเวลาต่อครั้ง 
ประมาณ 10-15 นาที และในสัปดาห์ที่4 และ6 ผู้วิจัยจะลงติดตามเยี่ยมบ้านใช้ระยะเวลาต่อครั้ง ประมาณ 
45-60 นาทีเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ปัญหาอุปสรรคในการควบคุม
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อาหาร ให้การชี้แนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และสร้างสิ่งแวดล้อมที่บ้านโดยการสอน ชี้แนะครอบครัว /
ผู้ดูแลที่ประกอบอาหารให้ผู้ป่วย การจัดหาอุปกรณ์ตวงวัดปริมาณอาหาร พร้อมทั้งให้กำลังใจ เสริมแรงให้
ผู้ป่วยเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง และการควบคุมอาหารอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ  

4.การประเมินผลการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการบริโภคอาหารหลังสิ้นสุดโปรแกรมการ
พยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ เป็นระยะติดตามและประเมินผลโดยผู้วิจัยพบผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะ
ที่3-4 เป็นรายกลุ่มใหญ่ที่คลินิกโรคไต โรงพยาบาลท่าตะโก ใช้เวลา60-90 นาทีเพื่อประเมินผลหลังสิ้นสุด
โปรแกรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วม
โปรแกรม ผู้วิจัยสรุปภาพรวมของโปรแกรมและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมทีส่่งผลต่อการชะลอ
ไตเสื่อม และให้ผู้ป่วยทำแบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารครั้งที่2 เจาะเลือดเพื่อวัดค่าอัตราการกรอง
ของไต(eGFR) และวัดความดันโลหิต ครั้งที่ 2 

 
กลุ่มควบคุม 
      ได้รับการพยาบาลตามปกติจากพยาบาลประจำคลินิกโรคไต ในวันที่ผู ้ป่วยมาพบแพทย์ตามนัดเป็น
รายบุคคล ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และคำแนะนำในเรื่องโรค การปฏิบัติตัวในการ
ชะลอไตเสื่อม เช่นการบริโภคอาหาร การใช้ยา การดูแลตามอาการและอาการแสดงทางกายยา และการมา
ตรวจตามนัด การตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พร้อมทั้งเจาะ
เลือดวัดระดับค่าอัตราการกรองของไต (eGFR)และวัดระดับความดันโลหิต ในสัปดาห์ที่ 1 และ 8  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
      สถิติที่ใช้ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และค่าผลลัพธ์ทางคลินิก ด้วยการทดสอบค่าที (t-test) ด้วยสถิติ 
Paired t-test, Independent t-test 
 
ผลการวิจัย 
        1.ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองมีอายุส่วนใหญ่ระหว่าง70-79ปี ร้อยละ60 โดยอายุเฉลี่ย 71 
ปี (S.D.=5.47) เป็นเพศหญิงร้อยละ66.7 อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมร้อยละ43.3 การศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษาร้อยละ83.3 สถานภาพสมรส ร้อยละ63.3 รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ56.7 คิด
เป็นรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,423.33 บาท (S.D.=3674.11) พบว่ารายได้ต่อเดือนไม่เพียงพอร้อยละ50.00 
สถานที่พักอาศัยส่วนใหญ่ร้อยละ83.3 เป็นบ้านของตนเอง อาศัยอยู่ร่วมกับภรรยา/สามี ร้อยละ56.7 มีภรรยา/
สามีเป็นผู้ดูแลหลักร้อยละ50 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ43.3เป็นผู้ประกอบอาหารเอง และร้อยละ93.3 
เคยได้รับข้อมูลความรู้เรื่องการบริโภคอาหารสำหรับโรคไตเรื้อรัง และไม่มีประวัติการแพ้อาหารอื่นใดร้อยละ
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93.3 ระหว่างการรักษาโรคไตเรื้อรงัไม่พบว่ามีการรับประทานยา อาหารเสริม หรือสมุนไพรอื่นๆนอกเหนือจาก
การรักษาของโรงพยาบาล ร้อยละ86.7 และส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่3 ร้อยละ70 ระยะเวลาการ
เจ็บป่วยมากกว่า8ปีร้อยละ40 โดยมีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาเจ็บป่วย7.2 ปี (S.D.=2.97) มีโรคร่วมเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ร้อยละ63.3 อัตราการกรองของไตอยู่ระยะ3b(30-44) ร้อยละ40 โดยมีค่าเฉลี่ยอัตราการ
กรองของไต 39.47 (S.D.=8.13) ระดับความดันโลหิตซีสโตลิก 140-159 ร้อยละ66.7 โดยมีค่าเฉลี่ยระดับ
ความดันโลหิตซีสโตลิก 142.33 (S.D.=4.27) และระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิกน้อยกว่า85 ร้อยละ 56.7 
โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิก 82.70 (S.D.=6.33) 
        ในกลุ่มควบคุมอายุส่วนใหญ่ระหว่าง70-79ปี ร้อยละ60 โดยอายุเฉลี่ย 70.66 ปี (S.D.=5.46) เป็นเพศ
หญิงร้อยละ66.7 อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมร้อยละ 46.7 การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาร้อยละ 
86.7 สถานภาพสมรส ร้อยละ56.7 รายได้ต่อเดือนของอยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาท ร้อยละ60 คิดเป็น
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,236.66 บาท (S.D.=3101.99) พบว่ารายได้ต่อเดือนเพียงพอแต่ไม่มีเก็บร้อยละ 63.3 

สถานที่พักอาศัยส่วนใหญ่ร้อยละ76.7 เป็นบ้านของตนเอง อาศัยอยู่ร่วมกับบุตร/หลาน ร้อยละ43.3 
มีบุตร/หลาน เป็นผู้ดูแลหลักร้อยละ56.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ43.3เป็นผู้ประกอบอาหารเอง และร้อย
ละ90 เคยได้รับข้อมูลความรู้เรื่องการบริโภคอาหารสำหรับโรคไตเรื้อรัง และไม่มีประวัติการแพ้อาหารอื่นใด
ร้อยละ96.7 ระหว่างการรักษาโรคไตเรื้อรังไม่พบว่ามีการรับประทานยา อาหารเสริม หรือสมุนไพรอื่นๆ
นอกเหนือจากการรักษาของโรงพยาบาล ร้อยละ90 และส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่3 ร้อยละ73.3 
ระยะเวลาการเจ็บป่วยมากกว่า8ปีร้อยละ43.3 โดยมีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาเจ็บป่วย7.7 ปี (S.D.=2.76) มีโรค
ร่วมเบาหวานและความดันโลหิตสูง ร้อยละ56.7 อัตราการกรองของไตอยู่ระยะ3b(30-44) ร้อยละ40 โดยมี
ค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไต 39.73 (S.D.=8.45) ระดับความดันโลหิตซีสโตลิก 140-159 ร้อยละ66.7 โดยมี
ค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตซีสโตลิก 141.10 (S.D.=3.69) และระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิกน้อยกว่า85 
ร้อยละ 66.7 โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิก 80.83 (S.D.=7.68) 
       2.เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อัตราการกรองของไต 
ระดับความดันโลหิต ของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะที่3-4 ก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบ
สนับสนุนและให้ความรู้โดยใช้สถิติ paired t-test พบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05  ค่าอัตราการกรอง
ของไตหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และมีค่าเฉลี่ยระดั บความ
ดันโลหิตซีสโตลิก และค่าเฉลี่ยความดันโลหิตไดแอสโตลิก ต่ำกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 ตามลำดับ ส่วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารในระยะก่อนและหลังการ
ทดลองไม่แตกต่างกัน ตมีค่าอัตราการกรองไตในระยะก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน และมีค่าเฉลี่ย
ระดับความดันโลหิตซีสโตลิก และค่าเฉลี่ยความดันโลหิตไดแอสโตลิกไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 1 
 



ER02 
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ตารางที่ 1. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบรโิภคอาหาร อัตราการกรองของไต 

ระดับความดันโลหิต ของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะที่3-4 ก่อนและหลังการไดร้ับโปรแกรมการพยาบาลแบบ

สนับสนุนและให้ความรู้ (N=30) 

ตัวแปร 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

t df p-value 
 S.D  S.D 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร        
   กลุ่มควบคุม (n=30) 70.93 3.58 69.17 3.97 1.771 29 0.87 
   กลุ่มทดลอง (n=30) 69.90 5.32 82.17 4.27 -13.338 29 0.000* 

อัตราการกรองของไต        
   กลุ่มควบคุม (n=30) 39.73 8.45 39.20 8.42 1.787 29 0.084 
   กลุ่มทดลอง (n=30) 39.47 8.14 42.83 8.43 -10.412 29 0.000* 

ความดันโลหิตซีสโตลิก        
   กลุ่มควบคุม (n=30) 141.10 3.69 139.06 7.31 1.274 29 0.213 
   กลุ่มทดลอง (n=30) 142.33 4.27 127.90 3.06 20.839 29 0.000* 

ความดันโลหิตไดแอสโตลิก        
   กลุ่มควบคุม (n=30) 80.83 7.68 107.97 166.00 -895 29 0.378 
   กลุ่มทดลอง (n=30) 82.70 6.33 73.70 7.17 6.36 29 0.000* 

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
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      3.เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อัตราการกรองของไต ระดับความ
ดันโลหิต ภายหลังการทดลองระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้กับกลุ่มที่
ได้รับการพยาบาลตามปกติ โดยใช้ Independent t-test พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนน เฉลี่ย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 อัตราการกรองของไตหลังการ

ทดลอง พบว่ากลุ่มทดลอง มีแนวโน้มดีขึ้น ( =42.83,S.D=8.43) มากกว่ากลุ่มควบคุม( =39.20,S.D=8.47) แต่
เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
ระดับความดันโลหิตซีสโตลิก และค่าเฉลี่ยความดันโลหิตไดแอสโตลิกต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่
ระดับ.05 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อัตราการกรองของไต ระดับ
ความดันโลหิต ภายหลังการทดลองระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้กับกลุ่ม
ที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ (N=30) 

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 

การอภิปรายผล 
1.เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
      ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารสูงกว่าก่อนการทดลองและสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นผลจาก
โปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ที่มีองค์ประกอบ 4 ขั้นตอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยใช้แนวคิด
ระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ตามทฤษฏีการพยาบาลของโอเร็ม (Orem, 2001) ซึ่งตัวโปรแกรม
มีลักษณะที่สำคัญคือมีการสนับสนุนความรู้หลายรูปแบบที่เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพในการดูแลตนเองด้านการ
บริโภคอาหาร ได้แก่ การสอน การชี้แนะ การสนับสนุน และการสร้างสิ่งแวดล้อมโดยผู้วิจัยใช้เทคนิคการสอนที่

ตัวแปร 
กลุ่มควบคุม 

(n=30) 
กลุ่มทดลอง 

(n=30) t df p-value 
 S.D  S.D 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 69.17 3.97 82.17 4.27 12.197 58 0.000* 
อัตราการกรองของไต 39.20 8.42 42.83 8.43 1.670 58 0.100 
ความดันโลหิตซีสโตลิก 139.07 7.31 127.90 3.05 -7.719 58 0.000* 
ความดันโลหิตไดแอสโตลิก 77.97 7.59 73.70 7.17 -2.239 58 0.029* 
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เน้นการพูดคุยข้อมูลความรู้ที่กลุ่มตัวอย่างมีความพร่องในประเด็นนั้นๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโดยใช้
สื่อวิดีทัศน์ การใช้โมเดลอาหาร ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับการสนับสนุนข้อมูลโดยการสอนทำให้เกิดการเพิ่ม
ความสามารถในการดูแลตนเอง และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน กลุ่มทดลองได้มีโอกาส
ทบทวนความรู้เรื่องโรคไตที่เคยได้รับมาก่อน มีโอกาสซักถามและได้รับความรู้เพิ่มเติมโดยเฉพาะในส่วนที่ยังมีความ
เข้าใจไม่ถูกต้อง ส่งผลให้กลุ่มทดลองมีการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น เกิดความตระหนักและ
เห็นถึงความสำคัญของการชะลอความเสื ่อมของไต นอกจากนี ้ตัวโปรแกรมยังมีกิจกรรมการชี ้แนะซึ ่งเป็น
กระบวนการที่ให้ความรู้ที่เฉพาะเป็นรายบุคคล โดยผู้วิจัยใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาร่วมกับการสาธิต ฝึกทักษะ
การปฏิบัติซึ่งในกระบวนการชี้แนะรายบุคคล กลุ่มทดลองสามารถซักถามข้อมูลและปัญหาในการปฏิบัติตัวด้าน
การบริโภคอาหารของตนเองได้ และผู้สอนได้มีโอกาสชี้แจง แนะนำแก้ปัญหาได้ดีกว่าวิธีอื่นๆ เนื่องจากได้มีโอกาส
สร้างความคุ้นเคยและเป็นกันเองกับกลุ่มทดลอง ทั้งยังได้มองเห็นปฏิกิริยา ความรู้สึกของกลุ่มทดลอง สามารถ
กระตุ้นให้กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กลุ่มทดลองมีความเข้าใจเนื้อหาสาระที่ได้จากการสอน จาก
การลงมือปฏิบัติจริง ทำให้มีทักษะเพิ่มขึ้นทั้งทางด้านการตวงปริมาณอาหาร การเลือกอาหารที่เหมาะสมกับโรคไต
เรื้อรัง ภายใต้การช่วยเหลือ สนับสนุน ให้กำลังใจของผู้วิจัย ทำให้กลุ่มทดลองเกิดความมุ่งมั่นและมีความมั่นใจใน
การปฏิบัติมากขึ้น  รวมทั้งการทบทวนความรู้จากคู่มือที่ได้รับ ทำให้กลุ่มทดลองเห็นรายละเอียดของเนื้อหาชัดเจน
ขึ้น เมื่อมีข้อสงสัยสามารถค้นคว้าหาคำตอบได้ และนำมาปรับใช้กับตนเองอย่างเหมาะสม ในโปรแกรมผู้วิจัยได้ใช้
กิจกรรมการสนับสนุนร่วมกับการชี้แนะ โดยการติดตามทางโทรศัพท์ในสัปดาห์ที่ 3,5,7 และติดตามเยี่ยมบ้านร่วม
ด้วยใน สัปดาห์ที่4 และ6 เพื่อช่วยเหลือ ให้คำแนะนำแก่กลุ่มทดลองในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการบริโภคอาหารที่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมความพยายามให้กลุ่มทดลอง
สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ต่อเนื่อง ป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลว โดยเพิ่มเติมกิจกรรมการสร้างสิ่งแวดล้อมที่บ้าน
โดยการสอน ชี้แนะครอบครัวหรือผู้ดูแลที่ประกอบอาหารให้กลุ่มทดลอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน 
เช่นการจัดห้องครัวเพื่อลดเครื่องปรุงอาหารที่ไม่เหมาะสมกับโรค ภายใต้การให้กำลังใจ และเสริมแรงจากผู้วิจัย 
ส่งผลให้กลุ่มทดลองเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ สามารถ
ปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองให้เหมาะสมมากขึ้นประเมินผลหลังสิ้นสุดการเข้าร่วมโปรแกรมในสัปดาห์ที่ 8 พบว่า
ทำให้เกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีด้านการบริโภคอาหารเพิ่มสูงมากขึ้นกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติตามแนวทางการพยาบาลในคลินิกโรคไตที่เน้นการให้ความรู้เพียงอย่างเดียว
จึงไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สอดคล้องกับการศึกษาของกันตาภัทร บุญวรรณ และคณะ(2561) ที่
ศึกษาโรคไตเรื้อรังระยะที่3-4: การพยาบาลด้วยการสอนสุขภาพ จากผลการทบทวนอย่างเป็นระบบ สามารถสรุป
ได้ว่า การชะลอไตเสื่อมเรื้อรังต้องเริ่มชะลอในระยะที่3และระยะที่4 โดยใช้บทบาทการสอนสุขภาพในลักษณะ
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เสมือนจริง เช่นการตวงปริมาณน้ำ อาหารที่ต้องเทียบสัดส่วนถ้วยตวง ทัพพี ช้อนมาประกอบด้วยจึงจะทำให้ผู้ป่วย
เกิดภาพนำไปปฏิบัติได้จริง และเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้รู้อยู่ร่วมกับโรคอย่างต่อเนื่อง 
จำเป็นต้องใช้ทักษะการเสริมแรง การติดตามความรู้ การติดตามพฤติกรรมและให้ข้อมูลสุขภาพผ่านการสอนการ
ติดตามทางโทรศัพท์เป็นระยะๆ จะช่วยให้การดำเนินพฤติกรรมการชะลอไตเสื่อมเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของสุขฤทัย ฉิมชาติ (2556) ที่พบว่ากระบวนการชี้แนะที่เป็นส่วนสำคัญในโปรแกรมการ
พยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ซึ่งเน้นการให้ความรู้ที่เฉพาะกับผู้ป่วยรายบุคคล ร่วมกับการฝึกทักษะการ
ปฏิบัติ ทำให้ผู้ป่วยเข้าใจเนื้อหาสาระที่ได้จากการสอน การลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีทักษะเพิ่มขึ้นทั้ง
ทางด้านการตวงปริมาณอาหาร การเลือกอาหารที่เหมาะสมกับโรคไต ส่งผลให้มีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< 0.05) และสอดคล้องกับการศกึษา
ของเพ็ญพร ทวีบุตรและคณะ(2560)ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ในผู้ป่วย
โรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงขึ้นกว่าก่อน
ทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบภายหลังการทดลอง6สัปดาห์ และ10 สัปดาห์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p< 
0.05)  
2. เปรียบเทียบอัตราการกรองของไต 
     ภายหลังการทดลองแนวโน้มอัตราการกรองของไตในกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม แต่เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ(p=0.10) ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า 
น่าจะเป็นผลมาจากกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ที่ประกอบไปด้วยการสอน
ที่หลากหลายรูปแบบที่ผสมผสานร่วมกัน ทั้งการชี้แนะ การสนับสนุนและการสร้างสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะรูปแบบ
ของโปรแกรมที่ออกแบบตอบสนองการแก้ปัญหาความพร่องด้านการบริโภคอาหารของกลุ่มทดลองเป็นรายบุคคล 
ร่วมกับการฝึกทักษะโดยใช้แบบจำลองอาหาร การให้แรงเสริมทางโทรศัพท์และการติดตามเยี่ยมบ้านซึ่งพบว่ากลุ่ม
ทดลองสามารถนำทักษะที่ได้รับไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองซ่ึงแสดงให้เห็นได้จากการบันทึกรายการอาหารประจำวันที่
พบว่ามีการบันทึกชนิด ปริมาณอาหารโปรตีนเป็นช้อนชา ทัพพี ซึ่งจากการควบคุมอาหารโปรตีนอย่างต่อเนื่องเป็น
ผลให้ร่างกายได้รับของเสียจากอาหารโปรตีนลดลง ทำให้เกิดการขับถ่ายของเสียในรูปไนโตรเจน และครีเอตินินล
ดลง ทำให้อัตราการกรองของไตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุม ถึงแม้ว่ากลุ่ม
ทดลองจะมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารดีขึ้นแต่อัตราการกรองของไตหลังการทดลองเมื่อทดสอบทางสถิติ
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ อาจเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีโรคร่วมหลายโรค ทั้งโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน สูงถึงร้อยละ63.3 ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เสื่อมของไต โดยเฉพาะพยาธิสภาพของโรคความดันโลหิตสูงจะส่งผลให้หลอดเลือดที่ไตแข็งตัว ทำให้เลือดมาเลี้ยง
ไตลดลง (ประเสริฐ ธนกิจจารุ และคณะ, 2557) และนอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังเป็นผู้สูงอายุ ร้อยละ60 จึงมีความ
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เสื่อมของระบบต่างๆของร่างกาย รวมทั้งขนาดของไตและการทำงานของไต (ปวีณา สุสันฐิตพงษ์ , 2560) ซึ่งหน่วย
ไตที่สูญเสียหน้าที่จะไม่สามารถกลับมาทำงานได้ตามเดิม และการเสื่อมของไตจะยังคงเสื่อมลงอย่างต่อเนื่อง  
นอกจากนี้ยังพบว่าระยะเวลาที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรังของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาเจ็บป่วย
7.2 ปี ร้อยละ40 การดำเนินของโรคจึงอยู่ในระดับที่ไม่ค่อยดี และการศึกษาครั้งนี ้ยังพบว่ามีข้อจำกัดเรื ่อง
ระยะเวลาการศึกษาที่สั ้นเพียง 8 สัปดาห์อาจจะไม่ทำให้การทำงานของไตเกิดการเปลี ่ยนแปลงได้ในทันที 
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางผลเลือดจะเริ่มแสดงให้เห็นว่าไตเสื่อมช้าลงกว่าเดิมเร็วที่สุดคือระยะ6เดือน และเห็น
ชัดเจนภายใน1 ปี (ประเสริฐ ธนกิจจารุ และคณะ, 2557) จึงต้องใช้ระยะเวลาประเมินที่ยาวนาน แต่อย่างก็ตามจะ
เห็นได้ว่าหลังการทดลองมีการเพิ่มของค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไตจาก39.47 เป็น42.83 แสดงให้เห็นว่าอัตรา
การกรองของไตมีการเสื่อมของไตช้าลง ถึงแม้ว่าจะไม่พบความแตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมก็
ตาม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจุฬาลักษณ์ ลิ ่มลือชา (2563) ที่ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ที่ประกอบด้วยการสอน การสาธิต ฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมเป็นรายบุคคล 12 สัปดาห์
ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 30 คน หลังการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารสูงกว่ากลุ่มควบคุม และพบว่าอัตราการกรองของไตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ไม่พบ
ความแตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม เนื่องจากอายุกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ และมีโรคเรื้อรัง
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ระยะเวลาในการติดตามประเมินผลสั้น ทำให้ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของการ
ทำงานของไตอย่างชัดเจน 
3. เปรียบเทียบระดับความดันโลหิต 
       ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตซีสโตลิก และค่าเฉลี่ยความดันโลหิตไดแอสโต
ลิกต่ำกว่าก่อนการทดลองและต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (p< 0.05 ) สามารถอธิบายได้ว่าเป็น
ผลมาจากการได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ซึ่งในตัวโปรแกรมมีกิจกรรมการสอน การ
ชี้แนะที่ตอบสนองความพร่องในการดูแลตนเองด้านการบริโภคอาหาร โดยพบว่ากลุ่มทดลองรับทราบว่าอาหารรส
เค็มมีผลต่อการทำงานของไต แต่ส่วนใหญ่รับประทานอาหารโดยอาศัยความเคยชิน อร่อยถูกปาก และส่วนใหญ่
ร้อยละ43.3จะเป็นผู้ประกอบอาหารเอง ก็จะทำอาหารตามที่ตนเองชอบ ใช้เครื่องปรุงรสทุกครั้งเพื่อให้อาหารมีรส
อร่อย ผู้วิจัยจึงใช้กระบวนการชี้แนะ สาธิต ฝึกปฏิบัติ วางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร จัดกิจกรรมเป็นรายบุคคล ติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแผนที่วางไว้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
และให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการติดตามทางโทรศัพท์และการติดตามเยี่ยมบ้าน ใช้กิจกรรมสนับสนุน ให้ กำลังใจ 
ชมเชย สร้างแรงจูงใจ เพื่อให้กลุ่มทดลองมีความรู้และสามารถพัฒนาทักษะการปฏิบัติพฤติกรรมตามศักยภาพ
ตนเองในสถานการณ์จริงได้ถูกต้อง ต่อเน่ือง จากการติดตามเยี่ยมบ้านผู้วิจัยใช้กิจกรรมการสร้างสิ่งแวดล้อมที่บ้าน 
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เช่นการจำกัดเครื่องปรุงรสที่ห้องครัว การขออนุญาตผู้ป่วยดูอาหารที่ผู้ป่วยเตรียมในระยะแรกยังคงพบถ้วยน้ำปลา 
น้ำพริกปลาร้า ปลาเกลือทอด ผู้วิจัยจึงใช้กระบวนการชี้แนะและการสร้างสิ่งแวดล้อมในประเด็นอาหารที่ผู้ป่วย
รับประทานในวันนั้นจากสถานการณ์จริง ให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้ เห็นความสำคัญ เพิ่มความตระหนักและกระตุ้นให้เกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และพบว่าการติดตามเยี่ยมบ้านในสัปดาห์ถัดไปไม่พบว่าว่ามีถ้วยน้ำปลา หรืออาหารที่มี
รสเค็ม ประกอบกับการบันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วย เห็นได้ชัดเจนว่าผู้ป่วยมีการจำกัดเครื่องปรุง
รส และรับประทานอาหารลดเค็มได้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ระดับความดันโลหิตของกลุ่มทดลองลดลงอยู่ในระดับที่
ควบคุมได้โดยความดันโลหิตซีสโตลิก เท่ากับ 12.90 และความดันโลหิตไดแอสโตลิก เท่ากับ73.70 ส่งผลให้ช่วย
ชะลอความเสื่อมของไตได้มากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของมลิวัลย์ ชัยโคตร (2561) ที่ศึกษาผลของโปรแกรม
การพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความรู้ในการดูแตนเองพฤติกรรมการดูแลตนเองและผลลัพธ์ทาง
คลินิกของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนทางไต พบว่าหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
ระดับความดันโลหิตทั้งซีสโตลิกและไดแอสโตลิก ต่ำกว่าก่อนการทดลองและต่ำกว่ ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p< 0.05 ) เช่นเดียวกับการศึกษาของZarica Kauric-Klein(2012) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการให้
พยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายโดยมีการให้
ความรู้ตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่มีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมด้วย รวมทั้งการให้ความรู้ในการ
จำกัดโซเดียมและน้ำ บันทึกระดับความดันโลหิต2 ครั้งต่อวัน ผลการศึกษาพบว่าสามารถลดความดันโลหิตใน
ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p< 0.05 )  
        การศึกษาครั้งนี้ช่วยให้ผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะที่3-4เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของโรคไต
เรื้อรังและการชะลอความเสื่อมของไต โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ทั้งนี้หัวใจสำคัญของการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คือการสอนสุขภาพให้กับผู้ป่วยและครอบครัวโดยเลือกใช้วิธีการสอน เลือกแนวคิดที่นำมา
ออกแบบการสอนที่มีความหลากหลาย ตอบสนองความพร่องของศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วย เพื่อให้
ผู้ป่วยสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง และเพื่อให้ผู้ป่วยเรียนรู้อยู่ร่วมกับโรค
อย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องใช้ทักษะ การเสริมแรง การติดตามพฤติกรรมและให้ข้อมูลสุขภาพผ่านการสอนทาง
โทรศัพท์ การติดตามเยี่ยมบ้านเป็นระยะๆจะช่วยกระตุ้นการตระหนักรู้ในตนเองและและดำเนินพฤติกรรมการ
ชะลอไตเสื่อมโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโปรแกรมการพยาบาลแบบ
สนับสนุนและให้ความรู้ที่ผู้วิจัยศึกษาในครั้งนี้ จึงถือว่าคุ้มค่าสำหรับการนำไปใช้ในการชะลอไตเสื่อมในผู้สูงอายุโรค
ไตเรื้อรังระยะที่3-4 ในคลินิกโรคไตเรื้อรังต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
     1.พยาบาลในคลินิกโรคไตเรื ้อรังควรนำโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู ้ไปใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพื่อช่วยในการชะลอความเสื่อมของไตเพราะเป็นโปรแกรมที่ประยุกต์
แนวคิดระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ (Educative supportive nursing system) ตามทฤษฏี
การพยาบาลของโอเร็ม ที่มุ่งเน้นตอบสนองความพร่องของศักยภาพในการดูแลตนเอง โดยใช้วิธีการสอนสุขภาพที่
มีความหลากหลายวิธี ทั้งการสอน การชี้แนะ การสนับสนุนและการสร้างสิ่งแวดล้อม การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
ระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยเป็นรายบุคคล ในการค้นหาและการแก้ไขปัญหา ร่วมกันในทุกกระบวนการทำให้
สอดคล้องกับความต้องการและการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย มีการติดตาม เสริมแรง ให้กำลังใจ ทำให้สามารถปฏบิัติ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารได้ต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับความดันโลหิตต่ำกว่า130/80มิลลิเมตรปรอท และทำให้
อัตราการกรองของไตเพิ่มขึ้นในระยะยาวได้  
       2.ควรนำโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนให้การพยาบาล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนไตวายเรื้อรัง เพื่อป้องกันไม่ให้การทำงานของไตลดลง 
 
2.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
       1. สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการ
ด้านการพยาบาลในการบำบัดการชะลอไตเสื่อมในผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 เพื่อป้องกันการดำเนินโรคเข้า
สู่ระยะที่ต้องทำบำบัดทดแทนไตโดยจัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมการพยาบาลระบบ
สนับสนุนและให้ความรู้ให้แก่พยาบาลที่มีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรัง ต่อไป 
       2. ผู้บริหารสามารถใช้ผลการวิจัยเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตโดยกำหนดเป็น
นโยบายให้ใช้โปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและปรับปรุงระบบบริการเพิ่มบริการเชิงรุกในการติดตามเยี่ยมบ้าน สนับสนุนการรวมกลุ่มและ
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  
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3.ข้อเสนอแนะเชิงการส่งเสริมป้องกัน 
       ควรนำคู่มือการดูแลตนเองด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะ3-4 ไปใช้ในคลินิกโรคเรื้อรัง
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่มีความเสี่ยงไตวายเรื้อรังเพื่อเป็นการให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากไตวายเรื้อรังที่จะเกิดขึ้น 
 
4.ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
      1. การวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาในระยะเวลาเพียง 8 สัปดาห์ ควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องระยะเวลาในการ
ติดตามเพื่อประเมินผลความยั่งยืนของพฤติกรรม ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ภายหลังผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรัง 
ได้รับโปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในระยะยาว
อย่างต่อเนื่อง โดยขยายระยะเวลาในการติดตาม 6 เดือน และ 1 ปี เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางคลินิกในระยะยาว
ต่อไป   
      2. ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อยอดงานวิจัยต่อไปโดยเพิ่มตัวแปรในการติดตามผลลัพธ์ทางคลินิกเพื่อ
ประเมินผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร เช่น ปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ และปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ 24 ชั่วโมงร่วมด้วย เป็นต้น  
     3.ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องผลลัพธ์ของโปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้โดยศึกษาใน
กลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคไต เช่นกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน กลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น  
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การผลิตถ่านกัมมันต์จากเศษไม้ลำไยโดยใช้ซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) และน้ำส้มควันไม้เป็นตัวกระตุ้น 

PRODUCTION OF ACTIVATED CARBON FROM LONGAN WOOD CHIPS USING ZINC 
CHLORIDE (ZnCl2) AND WOOD VINEGAR ACTIVATORS 
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Wisit Khudsai and Kantapon Premprayoon 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ศึกษากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเศษไม้ลำไยทีเ่หลือทิ้งจากการตดัแต่งกิ่งของเกษตรกรใน
ประเทศไทยนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตถ่านกัมมันต์ด้วยใช้วิธีการกระตุ้นทางเคมีร่วมกับความร้อนซ่ึงสารเคมีที่ใช้
กระตุ้น คือ ซิงค์คลอไรด์ และน้ำส้มควันไม้ โดยกำหนดอัตราส่วนถ่านต่อสารกระตุ้นโดยมวล 1:1 และ 1:2 ใช้
อุณหภูมิในการกระตุ้น 800 และ 900 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ในการกระตุ้น 120 และ 180 นาที จากการศึกษา
พบว่ามีการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ร่วมความร้อนที่สภาะการกระตุ้น อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 
นาที ถ่านกัมมันต์ที่ได้มีค่าความหนาแน่นปรากฏเท่ากับ 0.27 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ค่าการดูดซับไอโอดีน 
เท่ากับ 612 มิลลิกรัมต่อกรัม รองลงมาคือ การกระตุ้นด้วยน้ำส้มควันไม้ร่วมความร้อน ใช้สภาะการกระตุ้นที่
อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 นาที ถ่านกัมมันต์ที่ได้มีค่าความหนาแน่นปรากฏเท่ากับ 0.28 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร ค่าการดูดซับไอโอดีน เท่ากับ 485มิลลิกรัมต่อกรัมจากการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การ
กระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ เป็นตัวกระตุ้นได้ดีกว่าน้ำส้มควันไม้ และเศษไม้ลำไยสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ถ่านกัมมันต์ได้เพราะผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถ่านกัมมันต์ (มอก.900-2547) ค่าการดูดซับไอโอดีนไม่
น้อยกว่า 600 มิลลิกรัมต่อกรัม และค่าความหนาแน่นปรากฏไม่น้อยกว่า 0.2 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
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Abstract 
 This research studied the production process activated carbon from longan wood chips 
using method of chemical activation with heat. Using zinc chloride (ZnCl2) and wood vinegar 
activators. The condition ratio of charcoal to activator by weight of 1:1 and 1:2 by using the 
activation temperature of 800 and 900°C. The time for stimulation was 120 and 180 min. The 
study revealed zinc chloride activator condition was 1:1 ratio of charcoal:ZnCl2 800°C for 120 min. 
The bulk density of activated carbon was 0.27 g/cm3 and the iodine number adsorption 612 mg/g 
followed by the wood vinegar activator condition was 1:1 ratio of charcoal: wood vinegar 800°C 
for 120 min. The bulk density of activated carbon was 0.28 g/cm3 and the iodine number 
adsorption 485 mg/g. The study revealed that using ZnCl2 as activating agent resulted in more 
Iodine number than using wood vinegar. Longan wood chips can be used as raw materials for the 
production of activated carbon because bulk density is higher than 0.2 g/cm3 and iodine number 
adsorption higher than 600 mg/g the level set by Thai Industrial Standards Institute, TISI.900-2004. 
 
Keywords:  Activated carbon, zinc chloride activation, Longan wood chips 
 
บทนำ 
 ในภาคเหนือของประเทศไทย เกษตรกรนิยมปลูกลำไยเป็นอย่างแพ่หลาย ในปี พ.ศ. 2563  มีพื้นที่
เพาะปลูก 1,280,000 ไร่ และมีผลผลิต 800,000 ตัน (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) ในกระบวนการปลูก
ลำไยนั้นเกษตรกรจะทำการตัดแต่งลำต้น กิ่ง และใบ เพื่อให้ได้ผลิตของลำไยที่มากขึ้น โดยเศษวัสดุที่เหลือทิ้งนั้น
เกษตรกรจะทำการเผาทิง้หรือนำมาแปรรูปเป็นถ่านไม้ลำไย แต่ยังมีสว่นน้อยที่จะนำมาแปรรูปเป็นถ่านกัมมันต์ ซึ่ง
ถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) ผลิตจากวตัถุดิบที่มีธาตคุาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก โดยมีวสัดุอยู่มากมายที่
สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นถ่านกัมมันต์ได้ รวมทังวัสดุชวีมวลที่เป็นของเหลือทิ้งทางการเกษตร ได้มี
การทำวิจัยมาแล้ว เช่น เปลือกถั่วอัลมอนต์ (Marcilla et al, 2000) ชังขา้วโพด (Bagheri and Abedi, 2009) ต้น
ไมยราบยักษ์ (ธีรธ์วัช สงิหศิริ, 2557) และ เมล็ดลำไย (ณัฐวิภา จงรกั, 2554) เป็นต้น ซึ่งสมบัติพิเศษของถ่านกัม
มันต์ คือ มีพื้นที่ผิวสูงและมีรูพรุนมากทำให้สามารถดูดชับสารตา่ง ๆ ไดใ้นปริมาณมาก ถ่านกัมมนัต์จึงถูกนำไปใช้
งานอย่างแพร่หลายและหลากหลายในกระบวนการแยกสารประกอบและการทำให้ สารบริสุทธิ์ จึงนิยมใช้ถ่านกัม
มันต์เป็นตัวดูดซับสารทั้งที่เป็นของเหลวและก๊าซในอุตสาหกรรมประเภทตา่ง ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ใชฟ้อกสี
และดูดกลิ่นในอุตสาหกรรมน้ำตาล การแยกสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน การทำน้ำให้บริสุทธิ์ การกำจดักลิ่นใช้
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เป็นตัวกรองก๊าซพิษที่ออกมาจากการเผาไหม้ของยานยนต์ และใช้เป็นยาเพื่อดูดซับสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายเป็นต้น 
ด้วยสมบัตินี้จึงนิยมนำไปใช้ในการดดูซับสารอินทรีย์ หรอื โลหะหนัก เช่น ตะกัว่ ปรอท ทองแดง และโครเมียมที่
ปนเปื้อนในน้ำเสีย เป็นต้น (ณัฐวิภา จงรัก, 2554)  
 ถ่านกัมมันต์ในปัจจุบันนั้นมีกระบวนการทำ 2 วธิี วิธีที่ 1 การกระตุ้นทางเคมี (Chemical activation) เป็น
การเปลี่ยนวัตถุดิบโดยใชส้ารเคมีบางชนิด เช่น ซิงค์คลอไรด์ (Zinc chloride) กรดฟอสฟอรกิ (Phosphoric acid) 
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์ (Potassium hydroxide) ร่วมกับการใช้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 450-900°C ใน
ภาคอุตสาหกรรมนิยมผลิตถ่านด้วยวธิีนี้มากกว่าวิธีกระตุ้นทางกายภาพเนื่องจากใช้ความร้อนและเวลาในการผลิต
น้อยกว่าแต่บางครั้งถ่านกัมมันต์ที่ได้จากการผลติวิธีนี้ อาจมีปัญหาเรื่องสารตกคา้งได ้เช่น การพบสังกะสีตกค้าง ใน
ผลิตภัณฑ์สังกะสีเป็นโลหะหนักเมื่อเข้าสู่ร่างกาย เกิดการสะสมที่บริเวณตบัและไตทำให้โครโมโซม ผิดปกติ เสี่ยงต่อ
การเป็นมะเร็ง ส่วนวิธีที่ 2 การกระตุ้นทางกายภาพ (Physical reactivation) เป็นการนำถ่านที่ผ่านการเผาไหม้ใน
สภาพอับอากาศ หรือจำกัดอากาศทำให้มีออกซิเจนน้อย มากระตุ้นโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) หรือไอนำ้
ที่มีอุณหภูมิกระตุ้น (Activation temperature) ประมาณ 600-950 องศาเซลเซียส ซึ่งจำเป็นต้องใช้พลังงานสูง
มาก ทั้งยังไม่สามารถควบคุมสมบัติของถ่านกัมมันต์ให้คงที่ได ้ รวมถึงพื้นที่ผิวและรูพรุนเกิดในปริมาณน้อย 
(ฉวีวรรณ เพ็งพทิักษ์, 2562) และในประเทศไทยนั้นมีการผลิตถ่านกัมมันต์แบบ 2 ขั้นตอน ด้วยการกระตุ้นด้วยซิงค์
คลอไรด ์ โดย ณัฐวิภา จงรัก (2554) ได้ทำการผลิตถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลำไย โดยใชอ้ัตราส่วนโดยมวลของซิงค์
คลอไรดต์่อเมล็ดลำไย 2:1 และเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 180 นาที ได้คา่การดูดซับไอโอดนี 
826.95 มิลลิกรัม/กรัม สุภาพร รตันพันธ ์(2557) ได้ทำการกระตุ้นด้วยซงิค์คลอไรดด์้วยการใช้เทคนิคการร้อนโดย
การไหลย้อนกลับ ในเปลือกมังคุด ได้คา่การดดูซับไอโอดี 820 มิลลิกรัม/กรัม และธรี์ธวัช สิงหศิร.ิ (2557) ไดผ้ลิต
ถ่านกัมมันต์จากต้นไมยราบยักษ์กระตุ้นดว้ยซิงค์คลอไรด์ ซึ่งใช้อตัราส่วนโดยมวลของซิงค์คลอไรด์ต่อต้นไมยราบ
ยักษ์ 3.11:1 และเผาที่อณุหภมูิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที ได้ค่าการดูดซับไอโอดีน 966.30 มิลลิกรัม/
กรัม ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีการนำเข้าถ่านกัมมันต์คิดเป็นมูลค่า 545,946,033 บาท และในปี พ.ศ. 2564 
มีการนำเข้าเพิ่มเป็น 706,992,120 บาท ซึ่งถือว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี (กรมศุลกากร, ม.ป.ป.)  
 เพื่อเป็นการลดการนำเข้าของถ่านกัมมันต์ในงานวิจัยนี้จึงเล็งเห็นว่าเศษไม้ลำไยที่เหลือทิ้งจากการตัดแต่ง
กิ่งของต้นลำไยนั้นสามารถมาทำเป็นมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตถ่านกัมมันต์ โดยการศกึษาวิธีการกระตุ้นทาง
เคมีโดยใช้ซิงค์คลอไรด ์ และน้ำส้มควันไม้ มาศึกษาสภาวะต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตถา่นกัมมันต ์ เช่น 
ปริมาณสารกระตุ้นต่อปริมาณวตัถุดิบ อุณหภูมแิละเวลาในการเผา เผื่อเป็นแนวทางเป็นการแปรรูปวัสดทุี่เหลือทิ้ง
ให้เป็นวัสดุที่มีคุณภาพและมีคุณค่าสูงข้ึน แล้วยังเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาตทิี่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์และเป็น
ทางเลือกในการผลิตถ่านกัมมันต์ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการการผลิตถ่านกัมมันตจ์ากเศษไม้ลำไยที่เหลือทิ้งจากทางการเกษตร 
 2. เพื่อได้ถ่านกัมมันตจ์ากเศษไม้ลำไยที่เหลือทิ้งจากทางการเกษตร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. เศษกิ่งไม้ลำไย มาจากสวนลำไยในจังหวดัตาก และจังหวัดลำพูน  
 2. ซิงค์คลอไรด ์(ZnCl2) Loba chemie Grade AR/ACS 98% 
 3. น้ำส้มควัน (Wood vinegar) จากเกษตรกรผลติถ่าน จังหวัดตาก 
 4. ตัวแปรที่ศกึษา อตัราส่วนของถ่านไม้ลำไยต่อสารกระตุ้น โดยมวล (1:1 และ 1:2) อุณหภูมิ (800 และ 
900 องศาเซลเซียส) เวลา (120 และ 180 นาที) 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 วิธีการทดลอง 
 การผลติถ่านกัมมันต์จากเศษกิ่งไม้ลำไย โดยนำเศษกิ่งไม้ลำไยมาเผาดว้ยเตาเผา 200 ลติร เพื่อให้เป็นถ่าน 
นำมาบดให้ละเอียด มารอ่นด้วยตะแกรงร่อน ได้ขนาดประมาณ 2 – 5 มิลลิเมตร นำมากระตุ้นด้วยการแช่ซิงค์คลอ
ไรด์ และน้ำส้มควันไม้ ในอัตราสว่นถ่านไม้ลำไยต่อสารกระตุ้น 1:1 และ 1:2 โดยการแช่ในหลอดทดลอง เป็นเวลา 
24 ชั่วโมง (ณัฐวิภา จงรกั, 2554) หลังจากนั้นนำไปอบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 12 ชั่วโมง ปล่อย
ไว้ให้เย็น แล้วนำไปเผาในเตาเผาความร้อนสูงที่อณุหภูมิ 800 และ 900 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 120 และ 
180 นาท ีตามลำดับ หลงัจากนั้นล้างดว้ยน้ำกลั่นที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส หลาย ๆ ครั้งจนไดค้่า pH ประมาณ 
7 (สุภาพร รตันพันธ ์และคณะ, 2557) นำไปอบไล่ความชื้นที่อุณหภูม ิ105 องศาเซลเซียส 6 ชั่วโมง ปล่อยไว้ให้เย็น 
แล้วนำไปศึกษาสมบัติของถ่านกัมมันต์ 
 การวิเคราะห์สมบัติแบบประมาณของชีวมวล (Proximate analysis) ความชื้น (Moisture content) 
ASTM E871-82 สารระเหย (Volatile mater) ASTM E872-82 เถ้า (Ash) ASTM E1755-01) ปริมาณคาร์บอน
คงตัว (Fixed carbon) รอ้ยละปริมาณคาร์บอนคงตัว = 100 - ร้อยละปรมิาณความชื้น – ร้อยละปริมาณสารระเหย 
– ร้อยละปริมาณเถ้า 
 การวิเคราะห์สมบัติแบบประมาณของถ่าน (Proximate analysis) ความชื้น สารระเหย เถ้า ASTM 
D1762-84 ปริมาณคารบ์อนคงตัว (Fixed carbon) ร้อยละปริมาณคารบ์อนคงตัว = 100 - ร้อยละปริมาณความชื้น 
– ร้อยละปริมาณสารระเหย – รอ้ยละปริมาณเถ้า 
 การวิเคราะห์ค่าความร้อน ASTM D204 
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 การวิเคราะห์ความหนาแน่นปรากฎ (Bulk density, ρb) นำภาชนะที่ทราบปริมาตร (ภาชนะที่ใช้จะข้ึนอยู่
กับลักษณะของวัสดุ) ไปชั่งน้ำหนักแล้วบันทึกค่า จากนั้นเตรียมอุปกรณด์งัรูปที่ 1 โดยปรับตำแหน่งปลายกรวยให้
สูงจากปากกระบอกตวงประมาณ 15 เซนติเมตร เทถ่านกัมมันต์ผ่านกรวยลงในภาชนะจนล้นจากนัน้ถ่านกัมมันต์ให้
เสมอภาชนะ นำไปชั่งน้ำหนักแล้วลบน้ำหนักภาชนะออก จะได้มวลของถ่านกัมมันต์ (m) ส่วน (v) คือปริมาตรที่

ขึ้นอยู่กับภาชนะที่ใช้ ทำการทดลอง 5 ซ้ำ จากนั้นคำนวณคา่ความหนาแน่นรวมจากสมการ ρb=m/v (ศูนย์
เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร, 2555) 
 

 
 
ภาพที่ 1 อุปกรณ์ในการหาความหนาแน่นปรากฏ (ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร, 2555) 
 การวิเคราะห์หาค่าการดดูซับไอโอดีน (Iodine Number) AWWA B604 ส่งตรวจ กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม (อว.) 
 
ผลการทดลองและอภิปลายผล 
 การวิเคราะห์สมบัติเบื้องต้นของวัตถุดิบ 
 การวิเคราะห์สมบัติเบื้องต้นของเศษไม้สำไย และถ่านไม้ลำไยที่ผลิตไดก้่อนนำไปทำเป็นถ่านกัมมันต์ มีผล
การวิเคราะห์แบบประมาณ (Proximate analysis) ดังตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าเศษไม้ลำไยนั้นหลังจากเผาแล้วเป็น
ถ่านไม้ลำไยมีค่าร้อยละปริมาณคาร์บอนคงตัว เท่ากับ 72.96 ซึ่งคิดเป็น 4.80 เท่า ที่ร้อยละปริมาณคาร์บอนคงตัว
เพิ่มขึ้น ซึ่งเพียงพอที่สามารถนำไปกระตุ้นตอ่เป็นถ่านกัมมันต์ 
 
 
 
 

15 cm 

กรวย 

ขาตัง้ 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบประมาณ (Proximate analysis) ของเศษไม้ลำไย และถ่านไม้ลำไย 

ชนิดของวัสด ุ

Proximate analysis 
ค่าความร้อน 

(MJ/KG) ร้อยละความชื้น ร้อยละสารระเหย ร้อยละเถ้า 
ร้อยละปริมาณ
คาร์บอนคงตัว 

เศษไม้ลำไย 7.57±0.45 77.75±0.74 2.13±0.19 12.55±0.99 18.05 

ถ่านไม้ลำไย 2.37±0.13 18.33±1.56 6.34±0.30 72.96±1.51 28.99 

 
การวิเคราะห์สมบัติของถ่านกัมมันต์ 

 ความหนาแน่นปรากฏ 
 หลังจากนำเศษไม้ลำไยไปเผาแล้วได้เป็นถ่านไม้ลำไย ผู้จัดทำงานวจิัยนำไปกระตุ้นตามสภาวะดังตารางที่ 2 
โดยหลังจากทำการกระตุ้นจะเห็นได้ว่าค่าความหนาแน่นปรากฏของถ่านกัมมันต์นั้นอยู่เกณฑ์ของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถ่านกัมมันต ์ (มอก.900-2547) ซึ่งไม่น้อยกว่า 0.2 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร เน่ืองจากใน
การใช้อุณหภูมิสูงและเวลาที่ใช้การกระตุ้นมากขึ้น จะมีการปลดปล่อยสาระเหยออกมาจากโครงสร้างภายในมาก
ขึ้น โดยโครงสร้างในส่วนนี้จะมีการพัฒนาไปเป็นโครงสร้างที่มีรพูรุ่นมากขึ้น จึงทำให้มีค่าความหนาแน่นปรากฏ
ลดลง (ณัฐวิภา จงรัก, 2554) 
 
ตารางที่ 2 ค่าความหนาแน่นปรากฏของถ่านกัมมันต์จากถ่านไม้ลำไย 

สภาวะการกระตุ้น 

อัตราส่วน 

สารกระตุ้น:ถ่าน 

(โดยน้ำหนัก) 

อุณหภูมิในการเผา 

(องศาเซลเซียส) 

เวลาในการเผา 

(นาที) 

ความหนาแน่นปรากฏ 

(กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) 

ไม่ได้รับการกระตุ้น - - - 0.42±0.007 

ความร้อน - 
800 

120 0.29±0.002 

180 0.28±0.001 

900 120 0.27±0.001 
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180 0.27±0.002 

น้ำส้มควันไม้ร่วมความ
ร้อน 

1:1 

800 
120 0.28±0.001 

180 0.27±0.004 

900 
120 0.26±0.001 

180 0.24±0.010 

2:1 

800 
120 0.28±0.005 

180 0.26±0.002 

900 
120 0.25±0.002 

180 0.24±0.001 

ZnCl2 ร่วมความร้อน 

1:1 

800 
120 0.27±0.006 

180 0.28±0.003 

900 
120 0.28±0.002 

180 0.25±0.003 

2:1 

800 
120 0.29±0.002 

180 0.26±0.001 

900 
120 0.27±0.002 

180 0.25±0.001 

 
  ค่าการดดูซับไอโอดีน 
  จากตารางที่ 2 นั้น ทุกสภาวะในการตุ้นนั้นมีค่าความหนาแน่นปรากฏ อยูใ่นเกณฑ์ของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถ่านกัมมันต์ (มอก.900-2547) ทางผู้ทำงานวิจัยจงึเลือกเอาอัตราสว่นถ่าน:สารกระตุ้น 1:1 
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เพราะจะได้มีสารเคมีตกค้างน้อย และเลือกการเผากระตุ้นที่ใช้พลังงานน้อย 800 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 120 นาท ี
นำไปทดสอบค่าการดดูซับไอโอดีน ดังแสดงในตารางที ่3 
 
ตารางที่ 3 ค่าการดูดซับไอโอดีนของถ่านกัมมันต์จากถ่านไม้ลำไย 

ค่าที่ทดสอบ 

สภาวะการกระตุ้นของถ่านไม้ลำไย 

มอก.900-

2547 ไม่ได้รับการ

กระตุ้น 

ความรอ้น 

(800°C 120 
min) 

น้ำส้มควันไม ้

ร่วมความร้อน 

(1:1) 

(800°C 120 min) 

ZnCl2 

ร่วมความร้อน 

(1:1) 

(800°C 120 min) 

ค่าการดดูซับ 

ไอโอดีน (mg/g) 
211 426 485 612 

ไม่น้อยกว่า 

600 mg/g 

 
  จากตารางที ่ 3 จะเห็นว่าการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์รว่มความร้อน เป็นเพียงสภาวะเดียวที ่ คา่
การดูดซับไอโอดีนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถ่านกัมมันต์ (มอก.900-2547) โดยการ
กระตุ้นดว้ยซิงค์คลอไรดร์่วมความร้อนทำให้ค่าการดดูซับไอโอดีนมีค่าเพิม่ข้ึนจากถ่านไม้ลำไยที่ไม่ได้รับการตุ้น 
ถ่านไม้ลำไยที่กระตุ้นโดยความรอ้นเพียงอย่างเดียว และถ่านไม้ลำไยที่กระตุ้นด้วยน้ำส้มควันไม้รว่มความรอ้น 401 
186 และ 127 มิลลกิรัมต่อกรัม ตามลำดับ (คิดเป็นการเพิ่มร้อยล่ะ 190.05 42.72 และ 26.19 ตามลำดับ) 
เน่ืองจากการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์นั้นมีสมบัติในการดึงนำ้มันทาร์ และสารประกอบอื่น ๆ ที่อยูใ่นโครงสรา้งของ
ถ่านไม้ลำไยในขณะที่มีการเผากระตุ้นไดด้ี (Lua and Yang, 2005) และการใช้รว่มอุณหภูมิสูงร่วมด้วยนั้นก็ยิ่งทำ
ให้เกิดรูพรุนหรือช่องวา่งขนาดเล็กเกิดขึ้นการดดูซับไอโอดีนจึงเพิ่มขึ้น (ณัฐวิภา จงรัก, 2554) 
 
สรุปผลการทดลอง 
 การกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ร่วมความร้อนนั้นสามารถทำให้ถ่านไม้ลำไยมีสมบัติเพียงพอที่จะผลิตเป็น
ถ่านกัมมันต์ได้เนื ่องจากมีค่าการดูดซับไอโอดีนมากกว่า  600 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมถ่านกัมมันต์ (มอก.900-2547) 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรนำถ่านกัมมันตจ์ากไม้ลำไยที่ผ่านการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ร่วมความร้อน ที่อุณหภูมิที ่ 900 องศา
เซสเซียส เวลา 120 และ 180 นาท ีไปทดลองคา่การดูดซับไอโอดีน เพื่อศึกษาดวู่าไดค้่าการดูดไอโอดีนเท่าไรและ
นำมาคำนวณว่าจะคุมค่ากับการเพิ่มพลังงานและเวลาหรือไม่ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมรอบที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
อัตโนมัติ และศึกษาคุณภาพของน้ำดื่มที่ผลิตจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร จำนวน 35 ตัวอย่าง พบว่า สภาพสุขาภิบาลของสถานที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติมีสภาพ
ระดับดี และสภาพส่วนประกอบในตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติมีสภาพระดับดีเช่นกัน ผลการศึกษาคุณภาพของ
น้ำดื่มที่ผลิตจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค 
พบว่า น้ำดื ่มจากตู ้หยอดเหรียญอัตโนมัติ จำนวน 35 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดทุกตัวอย่างที่
ทำการศึกษา โดยผลการตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วงระหว่าง 6.50-7.98 ตัวอย่างน้ำทุกตัวอย่างมี
ลักษณะใส ไม่มีกลิ่น และผลการตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์ทั้งหมดที่มีในน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ 
ไม่พบเชื้อในทุกตัวอย่างที่ทำการศึกษา และการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณอีโคไลและโคลิฟอร์มโดยชุดตรวจสอบไม่
พบเชื้อในทุกตัวอย่างที่ทำการศึกษา 
 
คำสำคัญ: ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ  คณุภาพน้ำดื่ม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
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Abstract 
The aim of this research were to study condition of sanitary and environment around 

automatic water vending machine and study quality of drinking water from automatic water 
vending machine in the area around Kamphaengphet Rajabhat University for 35 samples. The 
results found that, the located of sanitary and environment around automatic water vending 
machine was good condition. Also, automatic water vending machine component was good 
condition. The physical, chemical and microorganism quality of drinking water from automatic 
water vending machine when compared to the standard for drinking water industry product found 
that 35 samples of drinking water from automatic vending machine were passed the criteria which 
are examined. The quality result was a pH value acidity - alkaline in the range between 6.50 -
7.98. All samples were clear and odorless. The microorganism quality of drinking water from 
automatic water vending machine were not found microbe. The quantitative determination of E. 
coli and coliform by test kit were not found microbe. 
 
Keywords: Automatic water vending machine, Water drinking quality, Kamphaengphet Rajabhat 
University. 
 
 บทนำ 

น้ำเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวติ การได้ดื่มนำ้ที่สะอาดย่อมส่งผลให้มีสุขภาพรา่งกายแข็งแรง ทกุวนันี้การ
ใช้ชีวติประจําวันที่เปลี่ยนแปลงไปวิถีชีวิตที่ทันสมัยข้ึนได้ปรับเปลี่ยนการบริโภคซึ่งแม้กระทั่งเรื่องของน้ำดื่ม จาก
เดิมที่คนไทยดื่มน้ำฝนกพ็ัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ เป็นน้ำประปา และน้ำดื่มบรรจุขวด ซึ่งผลิตขึ้นมาเพือ่ความสะดวก 
(ทิพวรรณ เมืองเสน, ม.ป.ป.) ซึ่งปัจจุบันน้ำดื่มที่ผลิตเพื่อจำหน่ายมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มในภาชนะ
ปิดสนิทรูปแบบต่างๆ เช่น ขวดพลาสติกใส ขวดพลาสตกิขาวขุ่น ถังพลาสติกขาวขุ่น เป็นต้น น้ำดื่มที่กล่าวมา
ข้างต้นเป็นน้ำดื่มที่มีกระบวนการผลิตจากโรงงานที่ได้เกณฑ์มาตรฐานการผลิตที่ด ี(Good Manufacturing 
Practice) แต่ยังมีน้ำดื่มอีกรูปแบบหน่ึงที่กำลังเป็นที่นิยมคือ น้ำดื่มจากตูน้้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ซึ่งได้
กลายเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภค เน่ืองจากตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน เช่น หอพักนักศึกษา หมู่บ้านจัดสรร หรือ
ตามแหล่งต่าง ๆ ที่บริษทัผู้ติดตั้งเห็นว่าน้ำดื่มบรรจุขวดจะเข้าไปไม่ถึง แม้ว่าผู้บริโภคจะต้องนำภาชนะมาบรรจุน้ำ
เอง แต่ก็ได้รับความนิยมเพราะ มรีาคาถูกลิตรละ 1-2 บาท เท่านั้น ซึ่งสะดวก ง่าย และประหยัดกว่าน้ำดื่มที่
วางขายตามรา้นค้า ระบบน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญอตัโนมัติส่วนใหญ่เป็น ระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse 
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Osmosis) สามารถกรองน้ำที่ให้คุณภาพน้ำที่ดโีดยระบบรีเวอร์สออสโมซิสสามารถกำจัดสารที่ละลายในน้ำและยัง
สามารถกำจัดพวก ไวรัส แบคทีเรีย ซึ่งระบบประกอบด้วยข้ันตอนหลักๆ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกการกรอง
ตะกอนหยาบข้ันต้น เช่น ทรายละเอียด สนิมเหล็ก เศษผง เป็นการปรับสภาพน้ำระดับหนึ่ง ซึ่งเยื่อกรองจะเป็น 
Polypropylene filter ขั้นตอนที่สอง สารกรองจะเป็นถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ซึ่งมีความสามารถใน
การปรับปรุง รส กลิ่น สี ของน้ำ ขั้นตอนที่สาม เป็นกระบวนการรีเวอร์สออสโมซิส ในข้ันตอนนี้ให้น้ำผ่านเยื่อกรอง
ที่มีรูขนาด 0.0001 ไมครอน สามารถกำจัดสารเคมีโลหะหนัก และเชื้อโรคต่างๆ ได้มากถึงร้อยละ 95 และข้ันตอน
สุดท้าย เป็นถ่านกัมมันต์ ทำหน้าที่ขจัดกลิ่น หรือ ก๊าซ ที่ยังคงหลงเหลือในน้ำ และปรับรสชาติของน้ำให้เป็น
ธรรมชาต ินอกจากนี้น้ำดื่มตู้หยอดเหรียญอัติโนมัติยังมีการฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซน (O3) หรือ การใช้แสงอุลตร้าไวโอ
เลต  (UV)  ที่ความยาวคลื่น 200-295 นาโนเมตร(นรา ระวาดชัย, 2555) เพื่อใช้ในการผลติน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่ม
หยอดเหรียญที่มีคุณภาพ แต่จากข้อมูลการศกึษาวิจัยของ กัญญา กอแก้ว และคณะ (ม.ป.ป.) เรื่อง สำรวจการ
ปนเปื้อนของจุลินทรีย์จากน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญ ในเขตอำเภอพระนครศรอียุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษา
จำนวน 30 ตวัอย่าง โดยศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยา ได้แก่ จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด จำนวนโคลฟิอร์มรวม 
ตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus, E.coli, Salmonella spp. และสาหร่าย จากการศกึษาพบว่า มีนำ้ดื่มไม่
ผ่านเกณฑ์จำนวน 22 (จาก 30 ตวัอย่าง) คดิเป็นร้อยละ 73.33 โดย มีจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดมากกว่า 500 
โคโลนีต่อมิลลิลิตร จำนวน 13 ตวัอย่าง (ร้อยละ 43.33) จำนวน โคลิฟอรม์รวมโดยวิธ ีMPN มากกว่า 2.2 จำนวน 
7 ตัวอยา่ง (ร้อยละ 23) ตรวจพบ S.aureus จำนวน 3 ตัวอยา่ง (ร้อยละ 10) พบการปนเป้ือนของสาหร่ายจำนวน 
5 ตัวอยา่ง (ร้อยละ 16.67) และไม่พบการปนเป้ือนของ E.coli และ Salmonella spp. และจากขอ้มูลการ
ศึกษาวิจัยของ ลีลานุช สเุทพารักษ ์(2556) เรื่อง การประเมินคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ โดยศึกษาเพื่อ
ประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของน้ำที่ผลิตจากตู้นำ้ดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ โดยอาศัยความตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 362 พ.ศ. 2556 เรือ่งน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ โดยมีตรวจคุณภาพน้ำก่อนเข้า
และน้ำที่ผ่านตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ สำรวจสภาพสุขาภิบาลและการดูแลรกัษาตู้ ตัวอยา่งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 
จำนวน 354 ตู ้ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครระยอง เทศบาลอุบลราชธานี และเทศบาลนคร
หาดใหญ่  พบว่า แหล่งน้ำดิบทั้งหมดของการให้บริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเป็นน้ำประปาคุณภาพน้ำดิบก่อนเข้า
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของน้ำบริโภคร้อยละ 80.51 ในขณะที่น้ำที่ผลิตจากตูน้้ำดื่มหยอดเหรียญผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของน้ำบริโภคร้อยละ 94.35 พารามิเตอร์ที่ไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานทางเคมคีือค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าความ
กระด้าง (Hardness) และพารามิเตอร์ที่ไม่ผา่นมาตรฐานทางชีวภาพ คือ มโีคลิฟอร์มแบคทีเรีย มากกว่า 2.2 
MPN/100 ml และพบ E.coli สภาพสุขาภิบาลของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอยู่ในระดับดีร้อยละ 53.95 และอยู่ใน
ระดับปานกลางร้อยละ 25.99 สำหรับปัจจัยที่มผีลต่อคุณภาพน้ำจากตู้นำ้ดื่มหยอดเหรียญอย่างมนีัยสำคัญทาง
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สถิติคือสภาพแวดล้อมสถานที่ตั้งไม่เหมาะสม ช่องจ่ายน้ำไม่มีประตูเปิด-ปดิ หรือชำรดุหัวจ่ายนำ้มตีะไคร่และการ
ขาดการดูแลระบบกรองไม่เปลี่ยนไส้กรองตามรอบระยะเวลามีผลต่อคุณภาพน้ำดื่มหยอดเหรียญไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานน้ำบริโภค  
 จากข้อมูลดังกลา่วแสดงให้เห็นว่าน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมตัิบางแห่งมีคุณภาพไม่ปลอดภัย
และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สภาพสุขาภิบาลและสภาพแวดล้อมรอบสถานที่ตั้งไม่เหมาะสม พบการปนเป้ือนของ
แบคทีเรียและจำนวนโคลิฟอร์ม และในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง 
จังหวัดกำแพงเพชร มีการประกอบกิจการตู้นำ้หยอดเหรียญอัตโนมัติเพิ่มจำนวนมากขึ้น กระจายอยู่ตามหอพัก
และชุมชนที่พักอาศัยเป็นจำนวนมาก เน่ืองจากเป็นแหล่งของสถานศึกษาและเขตชุมชน โดยมีนักศึกษาและ
ประชาชนจำนวนมากใชบ้ริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรยีญอัตโนมัติ ดังนั้นงานวจิัยครั้งนี้จึงทำการสำรวจสภาพสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อมรอบที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติและศึกษาคุณภาพของน้ำที่ผลิตจากตู้นำ้ดื่มหยอดเหรียญ
อัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้ผู้บรโิภคในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้รับข้อมูลของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
อัตโนมัติ และเลือกใช้บรกิารตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติได้อยา่งปลอดภยั 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อสำรวจสภาพสุขาภบิาลและสิ่งแวดล้อมรอบที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตพื้นที่รอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 2. เพื่อศึกษาคุณภาพของน้ำดื่มที่ผลิตจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลยัราชภัฏ
กำแพงเพชร 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

สภาพสุขาภิบาลสถานที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

อัตโนมัติ 

คุณภาพน้ำดื่มที่ผลิตจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

อัตโนมัติ ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร 
 

สุขลักษณะส่วนประกอบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 

อัตโนมัติ 
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วิธีการดำเนินการวิจัย  
1. สำรวจสภาพสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมรอบทีต่ั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ในเขตพื้นทีร่อบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้แบบสำรวจข้อมูล
ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง 
จังหวัดกำแพงเพชรในรัศมี 7 กิโลเมตร เพื่อให้ทราบถึงจำนวน สถานที่ตั้งและสภาพสุขาภบิาลและ
สิ่งแวดล้อมรอบที่ตั้งของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ และสุขลักษณะส่วนประกอบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
อัตโนมัติ  

2. ศึกษาคุณภาพของน้ำดื่มที่ผลติจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกำแพงเพชร  

2.1 วิธกีารเก็บตัวอย่าง 
     ทำการเก็บตัวอยา่งบริเวณหัวจ่ายนำ้ของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมตัิที่ตดิตั้งในเขตพื้นที่

รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมวีิธกีารเก็บตัวอย่างดังนี้คือ 
1. กดน้ำใส่ขวดที่ผา่นการฆ่าเชื้อ สำหรับใสต่ัวอยา่ง เน่ืองจากสถานการณจ์ริงผู้บริโภคบรรจุน้ำใส่

ภาชนะทันทีโดยไม่กดน้ำทิ้งเพื่อไล่น้ำค้างท่อ โดยทำการเช็ดมือผู้เก็บตัวอย่างด้วยแอลกอฮอลร์้อยละ 75 เปิดฝา
ขวดโดยไม่ให้มือสัมผัสบริเวณผิวดา้นในของขวด แล้วนำไปรองน้ำจากหัวจ่ายน้ำ ปิดฝาขวดให้สนทิ 

2. ติดฉลากรายละเอียดไว้ข้างขวดตวัอย่าง ได้แก่ รหัสตัวอยา่งและสถานที่ที่เก็บตัวอย่าง 
3. นำตวัอย่างไปตรวจวัดค่าคุณภาพตา่งๆ ภายใน 24 ชัว่โมง 
2.2 วดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ด้วยเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter)  
2.3 วิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์  
2.3.1 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรียท์ี่มีทั้งหมด (Total viable count)  ใช้วธิี Standard plate 

count (Bacteriological Analytical Manual, 2001 อ้างโดย สธุีรา ศรสีุข และภารดี พละไชย, 2559) 
1. ตัวอย่างน้ำที่ผา่นจากตู้หยอดเหรียญ ให้เป็นตัวอย่างที่มีความเข้มข้น 101 
2. เจือจางตวัอย่าง โดยเขย่าขวดเพื่อให้เชื้อกระจายทั้งขวด ปิเปตตัวอย่าง 10 มิลลิลิตร ใส่ในขวด

ที่มีสารละลาย Peptone Water (0.1% Peptone ที่มี NaCl ผสมอยู่ 0.85%) 90 มิลลิลติร เขย่าให้ตัวอย่างเข้ากัน 
ซึ่งตัวอย่างจะถูกเจือจางลง 10 เท่า จะไดต้ัวอยา่งที่มีความเข้มข้น 10-1  

3. ทำการเจือจางตวัอย่างต่อโดย ปิเปตตัวอยา่งสารละลายจากความเข้มข้น 10-1 มา 1 มิลลิลติร 
ใส่ในหลอดทดลองที่มีสารละลาย Peptone Water (0.1% Peptone ที่ม ีNaCl ผสมอยู่ 0.85%) 9 มิลลิลิตร เขย่า
ให้ตัวอย่างเข้ากัน จะไดต้ัวอย่างที่มีความเข้มข้น 10-2 
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4. นำตวัอย่างนำ้ที่มีความเข้มข้น 101, 10-1 และ 10-2  ปิเปตตัวอยา่งน้ำ 1 มิลลิลิตร ใส่ลงใน
จานเพาะเชื้อที่ผ่านการฆา่เชื้อแล้ว 

5. เทอาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar จำนวน 15-20 มิลลิลิตรต่อหนึ่งจานเพาะเชื้อ (ทำ 3 
ซ้ำ) หมุนจานเพาะเชื้อเพื่อให้ตัวอยา่งผสมกับอาหารเลี้ยงเชื้อและกระจายเท่ากัน รอให้อาหารเลีย้งเชื้อแข็ง 

6. นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง จากนั้นจึงนับจำนวนโคโลนี 
และรายงานผลการวิเคราะห์ 

การนับจำนวนโคโลนี ใชสู้ตร รายงานค่าในหน่วย CFU/ml เลือกระดับการเจือจางติดกันพียง 2 
ระดับ ซึ่งมีโคโลนีบนเพลทอยู่ในช่วง 25-250 โคโลน ี
 

สูตร APC = ∑C / { [ (1×n1) + (0.1×n2) ] × d } 
 

 ∑C  คือ ผลรวมจำนวนโคโลนีทั้งหมดจากทกุเพลทที่สามารถนับได้ 
 n1    คือ จำนวนเพลททีส่ามารถนับโคโลนีได้เมื่อใช้สารละลายตวัอย่างที่มกีารเจือจางน้อย 
 n2   คอื จำนวนเพลททีส่ามารถนับโคโลนีได้เมื่อใช้สารละลายตวัอย่างที่มกีารเจือจางมากขึ้น 
 d    คือ ความเข้มข้นของสารละลายตวอยา่ง n1 

   2.3.2 ตรวจวิเคราะห์อีโคไลและโคลิฟอร์ม โดยใช้ชุดตรวจ MC-Media E.coli &  
Coliform บริษทั Merck, Germany 
1. เปิดถุงอลูมิเนียมแล้วถอด MC-Media Pad ออก เขียนรหัสตัวอย่างลงบนแผ่นฟิล์ม 
2. ยกแผ่นฟิล์มใส ปิเปตตัวอย่างที่มีความเข้มข้น 101 ปริมาตร 1 มิลลิลติร ลงบนแผ่นทดสอบ (ให้

ยกฝาครอบฟิล์มตามแนวทแยงมุมเพื่อให้ง่ายต่อการปิดผนึกใหม่และปลอดภัย) 
3. ปิดแผ่นฟิล์ม และกดขอบของฟิล์มเพื่อปิดเบา ๆ  
4. นำแผ่นทดสอบไปบ่ม ที่อุณหภูมิ 35 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ± 2 ชัว่โมง จากนั้นจึง

นับจำนวนโคโลนี และรายงานผลการวิเคราะห ์
การจำนวนนับโคโลนีทั้งหมด (สีฟ้า/สีเขียวอมฟ้า) ให้นับเป็นโคลิฟอร์มแบคทีเรีย สำหรับการนับอีโคไล

ควรนับเฉพาะสีม่วง หากมีโคโลนีขึ้นจำนวนมากจนไม่สามารถนับได้ ให้นับโคโลนีในหนึ่งตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสและ
คูณด้วย 20 ถ้ามีจุลินทรยี์มากกวา่ 104 ตวัเจริญเติบโตขึ้นบนแผ่นทดสอบทั้งหมดจะปรากฏเป็นคราบ หากนับ
จำนวนโคโลนีไม่ได้นี้ให้เจือจางตวัอย่างเพิ่มเติมและทดสอบอีกครั้ง 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ผลการสำรวจสภาพสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมรอบที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ในเขตพื้นที่รอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
 1.1 สภาพสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมรอบที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมตัิ 
จากการสำรวจข้อมูลตู้นำ้ดื่มหยอดเหรียญอัตโนมตัิในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ในรัศมี 7 กิโลเมตร พบว่ามจีำนวนตู้น้ำดื่มจำนวน 35 ตู้ ซึ่งส่วนใหญ่
มีสภาพสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมรอบที่ตั้งตู้น้ำดืม่หยอดเหรียญอัตโนมัติ ระดับดี ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 สภาพสุขาภบิาลสถานที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ (N=35) 

สภาพสุขาภิบาล 
ระดับความเหมาะสม 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1) บริเวณโดยรอบไม่มีสิง่ของที่ใช้แล้วสะสมอยู่ 33(94.28) 1(2.86) 1(2.86) 

2)ไม่มีส่ิงปฏิกูลหรอืขยะอันอาจเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว ์
แมลง และเชื้อโรคต่างๆ ได้ 

32(91.43) 0(0) 3(8.57) 

3) ไม่มีน้ำขังและสิ่งสกปรกสะสมอยู ่ 29(82.86) 1(2.86) 5(14.28) 

4) ไม่เป็นที่สะสมของวัสดุมีพิษหรือมีวตัถุมีพิษอยู่
บริเวณตู้ 

35(100) 0(0) 0(0) 

5) ไม่มีฝุ่น ควนั และกลิน่ท่ีผิดปกติ 20(57.15) 10(28.57) 5(14.28) 

6) มีท่อระบายน้ำ และการระบายน้ำที่เหมาะสม 35(100) 0(0) 0(0) 

7) ความเหมาะสมของจดุที่ตั้งตู้นำ้ดื่มหยอดเหรียญ 34(97.14) 1(2.86) 0(0) 

8) ความสะอาดภายนอกของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 26(74.28) 1(2.86) 8(22.86) 
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9) มาตรฐานของหัวจ่ายน้ำตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
อัตโนมัติจะตอ้งอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 

35(100) 0(0) 0(0) 

 
จากตารางที่ 1 พบวา่ประเด็นด้านบริเวณโดยรอบตู้ไม่มีสิ่งของที่ใช้แล้วสะสมอยู่ มีตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ มี
สภาพระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับด ี33 ตู ้ระดับพอใช ้1 ตู ้และระดบัที่ปรับปรุง 1 ตู ้ ประเด็นไม่มีสิ่งปฏิกูล
หรือขยะอันอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว ์แมลง และเชื้อโรคต่างๆ ได้ มีสภาพระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับด ี32 
ตู้ และระดับที่ปรับปรุง 3 ตู ้ ประเด็นไม่มีน้ำขังและสิ่งสกปรกสะสมอยู่ มีสภาพระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับด ี
29 ตู้ ระดับพอใช้ 1 ตู้ และระดับที่ปรับปรุง 5 ตู้ ประเด็น ไม่เป็นที่สะสมของวัสดุมีพิษหรือมีวตัถุมีพิษอยู่บริเวณตู ้
พบว่า ทุกตู้มีระดับความเหมาะสมในระดับดี ประเด็น ไม่มีฝุ่น ควัน และกลิ่นที่ผิดปกต ิ พบวา่ มีตู้นำ้ดื่มหยอด
เหรียญอัตโนมัติ มีสภาพระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับด ี 20 ตู ้ ระดบัพอใช้ 10 ตู ้ และระดบัที่ปรับปรุง 5 ตู ้
ประเด็น มีท่อระบายน้ำ และการระบายน้ำที่เหมาะสม พบว่า ทุกตู้มีระดบัความเหมาะสมในระดบัดี ประเด็น ความ
เหมาะสมของจุดที่ตั้งตู้นำ้ดื่มหยอดเหรียญ พบว่า มีตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ มีสภาพระดับความเหมาะสมอยู่
ในระดับดี 34 ตู้ ระดับพอใช้ 1 ตู้  ประเด็น ความสะอาดภายนอกของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พบว่า ตู้น้ำดื่มหยอด
เหรียญอัตโนมัติ มีสภาพระดับความเหมาะสมอยูใ่นระดับด ี26 ตู ้ระดับพอใช้ 1 ตู้ และระดับที่ปรับปรุง 8 ตู้ และ
ประเด็น มาตรฐานของหัวจ่ายน้ำตู้นำ้ดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติจะต้องอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
พบว่า ทกุตู้มรีะดับความเหมาะสมในระดับดี 
1.2 สุขลักษณะส่วนประกอบในตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ จากการสำรวจสภาพส่วนประกอบในตู้น้ำดื่มหยอด
เหรียญอัตโนมัติได้ผลดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 สุขลักษณะสว่นประกอบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ (N=35) 

สภาพสุขาภิบาล 
ระดับความเหมาะสม 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1) หัวจ่ายน้ำ    

 -ความสะอาดของหัวจ่ายน้ำไม่มีคราบสกปรกและ                 

ตะไคร่น้ำ 
34(97.14) 1(2.86) 0(0) 
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 -อุปกรณท์ี่ใช้ในการผลติหัวจ่ายน้ำ 35(100) 0(0) 0(0) 

 -สภาพพร้อมใช้งานของหัวจ่ายน้ำ 35(100) 0(0) 0(0) 

2) แท่นบรรจุ     

 -
ความสะอาดของแท่นบรรจุไม่มีคราบสกปรกและตะไค
ร่น้ำ 

14(40.00) 3(8.57) 18(51.43) 

 -อุปกรณท์ี่ใช้ในการผลติแท่นบรรจุ 35(100) 0(0) 0(0) 

 -สภาพพร้อมใช้งานของแท่นบรรจุ 34(97.14) 0(0) 1(2.86) 

 -มีประตูปิดช่องจ่ายน้ำ 32(91.43) 0(0) 3(8.57) 

 -ความสะอาดประตูเปิด–ปิดช่องจ่ายนำ้ 32(91.43) 3(8.57) 0(0) 

 -สภาพพร้อมใช้งานประตูปิดช่องจ่ายนำ้ 31(88.57) 2(5.71) 2(5.71) 

 -ความสะอาดของท่อน้ำ 35(100) 0(0) 0(0) 

 -อุปกรณท์ี่ใช้ในการผลติท่อน้ำ 35(100) 0(0) 0(0) 

 -สภาพพร้อมใช้งานของท่อน้ำ 35(100) 0(0) 0(0) 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าสุขลักษณะส่วนประกอบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ในภาพรวมมีสภาพอยู่ระดับดี เป็น
ส่วนใหญ่ โดยประเด็นที่หัวจ่ายน้ำจะมีความสะอาดของหัวจ่ายน้ำไม่มีคราบสกปรกและตะไคร่น้ำ จำนวน 34 ตู้ อยู่
ในระดับดี และมี 1 ตู้อยู่ในระดับพอใช้ ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตหัวจ่ายน้ำและสภาพพรอ้มใช้งานของหัวจ่ายนำ้ 
อยู่ในระดับดีทั้ง 35 ตู้  ในส่วนของแท่นบรรจุพบว่า ความสะอาดของแท่นบรรจุไม่มีคราบสกปรกและตะไคร่น้ำ ตู้
ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับที่ปรับปรุง มีทั้งหมด 18 ตู้ ซึ่งเกิดจากความชื้นสะสมของน้ำที่ค้างจากหัวจ่ายน้ำ และผู้บริโภค
ที่มาใช้บริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัตินำขวดหรือภาชนะที่มีก้นภาชนะไม่สะอาดมารองน้ำบนแท่นบรรจุ โดย
ไม่ทำความสะอาดหลังใช้ทำให้แท่นบรรจุเปื ้อนและมีความชื้นสะสมจนเกิดคราบสกปรกและตะไคร่น้ำ ส่วน
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแท่นบรรจุทุกตู้อยู่ในระดับดี สภาพพร้อมใช้งานของแท่นบรรจุ สภาพระดับความเหมาะสม
อยู่ในระดับดี 34 ตู้ ระดับที่ปรับปรุง 1 ตู้  มีประตูปิดช่องจ่ายน้ำ สภาพระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 32 ตู้ 
ระดับที่ปรับปรุง 3 ตู้ ความสะอาดประตูเปิด–ปิดช่องจ่ายน้ำ สภาพระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 32 ตู้ ระดับ
ที่พอใช้ 3 ตู้ สภาพพร้อมใช้งานประตูปิดช่องจ่ายน้ำ สภาพระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 31 ตู้  ระดับที่พอใช้ 
2 ตู้  และระดับที่ปรับปรุง 2 ตู้ ส่วนประเด็นเรื่องความสะอาดของท่อน้ำ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตท่อน้ำ และสภาพ
พร้อมใช้งานของท่อน้ำ พบว่าทุกตู้มีสภาพเหมาะสมในระดับดี 
 
2. ผลการศึกษาคุณภาพของน้ำดื่มที่ผลิตจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลยัราชภัฏ
กำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวดักำแพงเพชร 

2.1 คุณภาพทัว่ไป 
ผลการตรวจสอบคุณภาพทั่วไปของตัวอย่างนำ้ดืม่จากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ จำนวน 35 ตัวอยา่ง พบว่า ตวัอย่าง
น้ำทุกตวัอย่างมีลักษณะใส ไม่มีกลิ่น  

2.2 คุณภาพทางเคมี วดัค่าความเป็นกรด-ดา่ง 
จากการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีของตัวอยา่งน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญอตัโนมัติ จำนวน 35 ตวัอย่าง พบวา่ คา่
ความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วงระหว่าง 6.50-7.98 คุณภาพน้ำเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมน้ำ
บริโภค (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม, 2549) ซึ่งกำหนดใหม้ีค่าความเป็นกรด-ดา่งอยู่ในช่วง 6.5-
8.5 โดยมตีัวอยา่งน้ำจำนวน 35 ตวัอย่าง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทกุตัวอยา่ง ดังตารางที่ 3 เน่ืองจากแหล่งน้ำดิบที่ใช้
ในการผลติน้ำดื่มจากตู้นำ้ดื่มหยอดเหรียญอัตโนมตัิ ใช้นำ้ประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา คา่
ความเป็นกรด-ด่าง อยู่ที ่6.5-8.5 และตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติใชร้ะบบการกรองน้ำตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
อัตโนมัติที่เป็นระบบการกรองแบบรีเวอร์สออสโมซีส น้ำที่ได้จากการกรองมีคุณภาพที่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด  

2.3 คุณภาพทางจุลินทรยี์  
 จากการตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์ของตัวอยา่งน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ จำนวน 35 
ตัวอย่าง พบวา่ ไม่พบปรมิาณจุลินทรียท์ี่มีทั้งหมด ในทุกตวัอย่างทีท่ำการศกึษา และการตรวจวิเคราะห์หาโคลิ
ฟอร์มและอีโคไล ในน้ำดืม่จากตู้นำ้ดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ทั้ง 35 ตัวอยา่ง โดยชุดทดสอบ Coliform & E.coli 
พบว่า ไมพ่บเชื้อโคลิฟอร์มและอีโคไลในทุกตวัอย่างที่ทำการศึกษาเช่นกนั ดังตารางที่ 3 ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการ
ผลิตน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติมกีระบวนการผลติโดยใช้น้ำประปาเข้าไปในระบบการกรองแบบรีเวอร์
สออสโมซีสโดยจะผ่านการกรองขั้นต้นด้วยไส้กรองคาร์บอนและไส้กรองใยสังเคราะห์ 
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ตารางที่ 3 คุณภาพของน้ำดื่มที่ผลิตจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ 

ตัวอย่างที ่

ค่าความเป็นกรด
-ด่าง (pH) 

TVC 

(CFU/ml) 

E.coli & Coliform 

(MPN/100ml) 
ผลตามมาตร 

ฐาน 
(6.5-8.5)* (ไม่เกิน 500)* (ไม่พบ)* 

1 7.49 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

2 7.71 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

3 7.05 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

4 7.47 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

5 7.26 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

6 7.52 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

7 7.35 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

8 7.25 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

9 7.34 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

10 7.98 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

11 7.83 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

12 7.34 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

13 7.11 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

14 7.69 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 
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15 7.52 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

16 7.50 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

17 7.59 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

18 7.54 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

19 7.52 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

20 7.55 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

21 7.47 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

22 7.94 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

23 7.75 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

24 7.70 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

25 6.88 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

26 6.65 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

27 7.27 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

28 6.98 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

29 6.50 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

30 6.75 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

31 6.68 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

32 6.68 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 
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33 6.60 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

34 6.62 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

35 6.87 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

หมายเหตุ: *มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภคกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
 
สรุป 
จากการสำรวจสภาพสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมรอบที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ และศึกษาคณุภาพน้ำดื่ม
จากตู้นำ้ดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 35 ตัวอยา่ง สามารถ
สรุปผลการทดลองไดด้ังนี้  

1. ผลการสำรวจสภาพสขุาภิบาลและสิ่งแวดล้อมรอบที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัต ิสำรวจสภาพ
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมรอบที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
พบว่า สภาพสุขลักษณะสถานที่ตั้งและส่วนประกอบต่างๆ ของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอยู่ในระดับด ีแต่ยังมีบางส่วน
ที่มีสภาพไม่เหมาะสม เชน่ มีการตั้งตู้น้ำดื่มบริเวณที่ใกล้กับถนน ไม่มีหลังคาป้องกันแสงแดด ตั้งอยู่ใต้อาคาร
บริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์ อาจทำให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบการผลติน้ำได้โดยเฉพาะ
หัวจ่ายน้ำ ประตูเปิด-ปิดช่องจ่ายน้ำ ถังเก็บนำ้กรอง บางตู้ขาดการดูแลล้างทำความสะอาดทำให้เกดิตะไคร่นำ้เกาะ
ที่หัวจ่ายหรือบางตู้ประตชูำรดุสกปรกอาจเสี่ยงตอ่การปนเป้ือนเชื้อโรคสู่กระบวนการผลติน้ำได ้ 

2. ผลการศึกษาคุณภาพของน้ำดื่มที่ผลิตจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลยัราชภัฏ
กำแพงเพชร เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมตัิ พบวา่ มีคุณภาพในค่า ความเป็นกรด-
ด่าง ปริมาณโคลฟิอร์มและอีโคไล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 35 ตัวอยา่ง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้ประกอบการควรดูแลความสะอาดอุปกรณ์และส่วนประกอบของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมตัิเป็น
ประจำ ตามระยะเวลาทีก่ำหนด 
 2. ผู้จำหน่ายตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ควรเปลี่ยนไส้กรอง และการตรวจสอบคุณภาพน้ำตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
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การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ และองค์ประกอบทางเคมี  
ของน้ำมันหอมระเหยจากหัวกระทือด้วยเทคนิค GC-MS 

Phytochemical Screening, Antioxidant Activity and Chemical Composition of 
Essential Oil Using Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS) from 

Zingiber zerumbet (L.) Smith 
 

สุกิจ  ทองแบน1, วาสนา  ประภาเลิศ2,  อัครสิทธิ์  บุญส่องแท้3,   

กัญญ์วรา  หล่ายข้าม4 และ รุ่งทิพย์  กาวารี5 

Sukit  Thongbaen  Wasana  Prapalert  Akharasit  Bunsongthae 
 Kunwara  Laikham  and Rungtip  Kawaree  

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสารพฤกษเคมเีบ้ืองต้น  ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเบ้ืองต้นของน้ำมัน
หอมระเหยและการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากหัวกระทือดว้ยเทคนิค GC-MS ผลจาก
การศกึษาองค์ประกอบทางเคมีเบ้ืองต้นของสารสกัดเอทานอลของหัวกระทือพบซาโปนิน แอลคาลอยด์ แอนท
ราควโินน แทนนิน และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ นำ้มันหอมระเหยมีลักษณะใส ไม่มีสี และมีกลิ่นฉุนเฉพาะ คิดเป็น
ร้อยละ 0.13% w/w ซึ่งเมื่อนำน้ำมันหอมระเหยที่ได้มาทดสอบการต้านอนุมูลอิสระเบื้องต้นด้วยเทคนิค  TLC 
Screening for DPPH Radical Scavenger พบว่ามีฤทธิ์การต้านอนุมูลอสิระและจากการศึกษาองค์ประกอบทาง
เคมีด้วยเทคนิค GC-MS ของน้ำมันหอมระเหย พบว่ามีองค์ประกอบทางเคมีมากกวา่ 50 ชนิด ซึ่งมีองค์ประกอบ
หลัก ได้แก่ 3-Cyclohexen-1-ol, Sabinene, Bicyclo[3.1.1]heptane, 2,6,10-Cycloundecatrien-1-one, 9- 
Octadecenamide, Oleic acid, Benzene and derivative, 1, 8-Cineole, alpha-Pinene และ alpha-
Humulene 

 
คำสำคัญ : ฤทธิ์ต้านอนมุูลอิสระ  กระทือ  น้ำมนัหอมระเหย          
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Abstract 
 The aim of this study is to screen the phytochemical content, antioxidant activity and 
chemical composition of essential oil from Zingiber zerumbet  using GC-MS. It was found that, 
phytochemical screening of ethanol extract was found to contain saponins, alkaloids, 
anthraquinone, tannins and cardiac glycosides. The essential oil was clear, colorless with a 
distinctive odor. The percentage yield of essential oil was 0.13% w/w. TLC Screening for DPPH 
Radical Scavenger showed antioxidant activity. The study of chemical composition of essential 
oils by GC-MS technique was found that the essential oil contained more than 50 chemical 
components. The main components were 3-Cyclohexen-1-ol, Sabinene, Bicyclo[3.1.1]heptane, 
2,6,10-Cycloundecatrien-1-one, 9-Octadecenamide, Oleic acid, Benzene and derivative, 1, 8-
Cineole, alpha-Pinene and alpha-Humulene.  
 
Keyword : Zingiber zerumbet, antioxidant, essential oil  
 
บทนำ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอดุมสมบูรณ์ไปด้วยพชืสมุนไพรนานาชนิด ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้มีความ
แตกต่างกันในแต่ละเขตพื้นที่ข้ึนอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ความอดุมสมบูรณข์องพื้นที่ และสิ่ง
ที่น่าสนใจคือพืชสมุนไพรพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นมีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ถูกนำมาใช้เป็น
ส่วนผสมในการประกอบอาหาร และเป็นส่วนประกอบในยาสมุนไพรพื้นบ้าน (จันทร์เพ็ญ โคตรภธูร, 2559)  กระทือ
เป็นพืชสมุนไพรที่อยู่ในวงศ์ขิง ข่า เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ใบเดี่ยวรูปรียาว ขอบใบเรียบ ก้านใบเป็นกาบหุ้มลำ
ต้น ดอกออกเป็นช่อกลมรูปทรงกระบอก มใีบประดับสีเขียวแกมแดงเรียงซ้อนกันเป็นระเบียบ ดอกสีเหลือง ผลเป็น
ผลแห้งแตกได้รูปทรงค่อนข้างกลมสีแดง  เหง้าสดหรือหัวสดรสขมปร่า บำรุงน้ำนม รกัษาอาการท้องอืดเฟ้อ แน่น
จุกเสียด และปวดท้อง แก้ปวดมวนในท้อง แก้บิด ขับผายลม ขับปัสสาวะ ใช้เหง้าหมกไฟผสมน้ำปนูใส แก้บิดปวด
เบ่ง แก้เสมหะเป็นพิษ แก้แน่นหน้าอก ขับน้ำย่อย  ต้นรสขมข่ืน เจริญอาหาร  ใบรสขมข่ืนเล็กน้อย ขับน้ำคาวปลา  
ดอกรสขมข่ืน แก้ไข้เรื้อรัง ไข้จับสั่น ไข้ตัวเย็น (กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลอืก กระทรวง
สาธารณสุข, 2560) นำไปใช้ปรุงยาสมุนไพรโดยการนำเหง้าไปฝนทาแก้เคล็ดขัดยอก ฟกบวม แก้บิดสมานลำไส้และ
ยังช่วยแก้อาการท้องอดืท้องเฟ้อ หรือทำเป็นยารักษาโรค และทำอาหารได้ เช่น นำยอดอ่อนมาใช้ในการประกอบ
อาหารจำพวกผัดเผ็ดต่าง ๆ สว่นหน่ออ่อนใช้รับประทานสดหรือลวกจิ้มน้ำพริกหรือรับประทานเป็นผักคู่กับอาหาร  
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ในปัจจุบันมีการนำไปใชท้ำเป็นน้ำมันหอมระเหย หรือเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์บางชนิด (Keita และคณะ, 
2543)   

ดั้งนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นเพื่อสกัดน้ำมันหอมระเหยฤทธิ์การ
ต้านอนุมูลอิสระเบ้ืองต้นของน้ำมันหอมระเหยและศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยด้วยเทคนิค 
GC-MS เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นของแนวทางในการทำผลิตภัณฑจ์นนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ตอ่ไปได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสกัดสารสำคัญจากหวักระทือ 
2. เพื่อศึกษาสารพฤกษเคมเีบ้ืองต้นของหัวกระทือ 
3. เพื่อศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเบ้ืองต้นของน้ำมันหอมระเหยจากหัวกระทือ  
4. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากหัวกระทือด้วยเทคนิค Gas 

chromatography-mass spectrometry (GC-MS)  

 
เน้ือหาที่เกี่ยวข้อง 

สารประกอบทางเคมีในพืชสมุนไพร สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ 1) สารเมแทบอไลท์ปฐมภูมิ  
(Primary metabolite) เป็นสารที่ได้มาจากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง (Photosynthesis) รวมทั้งสาร

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ นอกจากนี้ยังมีการหายใจ (Respiration) ที่มีสารประกอบต่าง ๆ เกดิขึ้น
มากมาย และมีการสร้างพลังงานดว้ย ได้แก่ สารพวก คาร์โบไฮเดรต ไขมนั กรดอะมิโน โปรตีน เพยีวรีน และไพริ
มิดีน 2) สารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ (Secondary metabolite) เป็นสารที่ได้มาจากการนำสารเมแทบอไลท์ปฐมภูมิ 
มาเข้าสู่กระบวนการชีวสงัเคราะห์ เพื่อสร้างสารชนิดต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชวีิต ได้แก่ สารพวก อัลคา
ลอยด์ (Alkaloids) แอนทราควโินน (Anthraquinone) ฟีนอลิก (Phenolics) แทนนิน (Tannin) น้ำมันหอม
ระเหย (Essential oil) เทอร์พีนอยด์ (Terpenoid) ไกลโคไซด์ (Glycosides) เป็นต้น ส่วนใหญ่สารพวกเมแทบอ
ไลท์ทุติยภูมิจะมีสรรพคณุทางยา (รักบ้านเกิด, 2563) 

 การตรวจสอบสารสำคัญทางพฤกษเคมีเบื้องต้น (Phytochemical Screening) เป็นวิธีการตรวจสอบ
สารสกดัในพืช เพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นว่ามีสารเคมีกลุ่มใดบ้างที่มีฤทธิท์างเภสัชวิทยา (Pharmacological 
action) เช่น กลุ่มแอลคาลอยด ์ (Alkaloids) กลุ่มไกลโคไซด์ (Glycosides) เป็นต้น  โดยมกีารตรวจสอบดว้ย
ปฏิกิริยาสีหรือการเกิดตะกอน ใช้ปฏิกริิยาทางเคมีง่าย ๆ ซึ่งจะให้ผลเป็นสีต่าง ๆ หรือเกดิการขุ่น หรือ เกิด
ตะกอน วธิีการตรวจสอบเบื้องต้น (Preliminary test) นี้เป็นวิธีที่ง่าย รวดเร็ว มีความไวสูง แต่ไมจ่ําเพาะเจาะจง
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กับกลุ่มสารเคมีที่ต้องการ สารสําคัญแต่ละชนดิจะไวต่อน้ำยาตรวจสอบไมเ่ท่ากัน จึงต้องระมัดระวงัเรื่องปริมาณ
น้ำยาตรวจสอบที่ใช้ (รตันา อินทรานุปกรณ์, 2547) 
           การทดสอบการต้านอนุมูลอิสระเบื้องต้นด้วยเทคนิค TLC Screening for DPPH Radical Scavenger 
เป็นการทดสอบสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยการพ่นสารละลาย DPPH ลงไปที่ แผ่น TLC ตำแหน่งของสารที่
ทำปฏิกิริยากับ DPPH Radical จะทำให้สีม่วงของ DPPH หายไปจึงปรากฏการฟอกจางสีของสารบนพื้น Silica 
gel บนแผ่น TLC (อภิสรา อินทะรังษี, 2555)  ซึ่งDPPH เป็นสารอนุมูลอิสระที่เสถียร (Stable Radical) ในตัวทำ
ละลายเมทานอล  สารละลายมีสีม่วง ดดูกลืนแสงที่ 515-517 nm  โดย DPPH• จะเกิดปฏิกิริยากบัสารต้านอนุมูล
อิสระ (Antioxidant, AH) หรือกับอนุมูลอิสระ (Radical Species, R•) 
   DPPH• + AH               DPPH-H  +  A•                
  DPPH• +  R•

              DPPH-R 
           เมื่อ DPPH• ทำปฏิกิริยากับสารที่มีฤทธิต์้านอนุมูลอิสระ สีของสารละลายสีมว่งจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง โดย
เปรียบเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระที่ใช้เป็นมาตรฐาน ถ้าตวัอย่างมีความสามารถในการต้านออกซิเดชันได้สูงความ
เข้มของสารละลายสีม่วงจะลดลง (พรรณ ีเด่นรุ่งเรือง, 2550) 

น้ำมันหอมระเหย เป็นสารอินทรียท์ี่มีองค์ประกอบซับซ้อนได้จากการที่พชืสมุนไพรสรา้งขึ้น โดยเก็บไว้ใน
ส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น เมล็ด ดอก ใบ ผล เปลือก ลำต้น หรือทีร่าก และเหง้า เป็นต้น        มีลักษณะเป็นของเหลว
ใส ไม่มีสีหรือมีสีอ่อน ๆ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ระเหยได้ง่ายที่อุณหภูมิปกติ เมื่อได้รับความร้อนจะระเหยได้ดียิ่งข้ึน 
กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยมีคุณสมบัติที่แตกตา่งกนัไปขึ้นกับองค์ประกอบทางเคมีขอน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในพืช
แต่ละชนิด เช่น น้ำมันตะไคร้หอม ประกอบด้วย Geraniol, Citronella และ Borneol ทำให้มีคณุสมบัติในการไล่
แมลง หรือน้ำมันตะไครห้อมประกอบด้วย Citral, Linalool และ Geraniol ซึ่งทำให้มีคุณสมบัติช่วยในการขับลม 
แก้จุกเสียด (พัชรินทร ์ อินทร์ทอง, 2555) 
 GC-MS เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ชนิดขององค์ประกอบที่มีอยู่ในสารได้อย่างค่อนข้างแม่นยำโดยอาศัยการ
เปรียบเทียบ Fingerprint ของเลขมวล (Mass number) ของสารตัวอย่างนั้น ๆ กับข้อมูลที่มีอยู่ นอกจากนี้เทคนิค
นี้ยังมีความสามารถในการวิเคาระห์ได้ทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) และในเชิงคุณภาพ (Qualitative 
analysis) ได้อย่างถูกต้อง Mass Spectrometer เป็น Detector ที่ใช้ตรวจวัดองค์ประกอบที่มีอยู่ในสารตวัอย่าง 
โดยอาศัยกลไกคือโมเลกลุขององค์ประกอบที่ถูกแยกออกมาจากสารตวัอย่างโดยเครื่อง GC นั้นจะถูกไอออไนซ์ใน
สภาวะที่เป็นสุญญากาศแล้วตรวจวดัออกมาเป็นเลขมวล โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงและแปลผลออกมาเป็น
ชื่อขององค์ประกอบนั้น ๆ (ศูนย์เครื่องมือกลาง หน่วยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี, 2558) 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. การเก็บตัวอย่างพืช 
       กระทือ (Zingiber zerumbet (L.) Smith) เก็บตัวอย่างจากบ้านสวนตาใจ (นายวิชัย ดุมไม้) หมู่บ้าน 
สะลวง เลขที่ 202/59 หมู่ 3 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 
ส่วนที่ใช้ในการทดลองคอื หัวหรือเหง้าสด 
      2. การเตรียมตัวอยา่ง 
     นำหัวกระทอื มาทำการแยกส่วนของลำต้น และใบออก คัดแยกสว่นหัวที่ดีไม่มีราสิ่งสกปรก ล้างทำ
ความสะอาด สะเดด็น้ำให้แห้ง 

2.1 การเตรียมตัวอย่างพชืสดจากหัวกระทือ 
2.2 นำส่วนหัวกระทือมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ  แล้วนำส่วนที่หั่นมาชั่งให้ทราบน้ำหนัก 
2.3 ที่แน่นอนเพื่อนำไปสกัดน้ำมันหอมระเหย 
การเตรียมตัวอย่างแบบแห้งจากหัวกระทือ       
นำส่วนหัวกระทือมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ  แล้วนำไปผึ่งลม ทำให้แห้งด้วยอากาศ (Air Drying)  ที่อากาศ

ถ่ายเทสะดวก นาน 72 ชั่วโมงจนกระทั่งแห้ง  นำไปบดให้เป็นผงละเอียดชั่งน้ำหนักที่แน่นอนเพื่อนำไปเตรียม
สารสกดัหยาบ 

  3. การเตรียมสารสกัดหยาบหัวกระทือ 
     นำหัวกระทือแบบแห้งมาสกัดด้วยตวัทำละลายเอทานอล โดยวธิีการแช่หมักที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 
วัน (2 รอบ) หลังจากนัน้ทำการกรองสารละลายโดยใช้กระดาษกรอง นำสารละลายที่กรองได้ไประเหยด้วยเครื่อง
ระเหยสารแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ ชั่งน้ำหนักสารสกดัหยาบที่ได้ เก็บสารสกดัในภาชนะปิดทึบแสงที่อุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส เพื่อนำไปทดสอบสารพฤกษเคมีเบ้ืองต้น 
  4. การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้น 
     โดยตรวจสอบสารพฤกษเคมีของตัวอย่างพืชสด เป็นการทดสอบ ซาโปนิน  แอลคาลอยด์  และแอนท
ราควโินน ส่วนสารสกัดหยาบเป็นการทดสอบแทนนินและคาร์ดิแอกไกลโคไซด์แสดงดังนี้ 
  4.1 การตรวจสอบสารซาโปนิน (ดัดแปลงจากวชัราภรณ์ ประภาสะโนบล, 2561) ชั่งตัวอยา่งพืชสดมา 10 
กรัม  เติม 40% เอทานอลลงไป 40 มิลลิลิตร ตัง้ทิ้งไว้ 2-3 นาทีแล้วกรอง ได้สารสกัด เติมน้ำกลัน่ 5 มิลลิลิตรแล้ว
เขย่าจะทำให้เกิดฟองคงตัวประมาณ 30 นาท ีนำไปต้มให้เดือดแล้วกรอง นำของเหลวส่วนที่กรองมาเติมน้ำกลั่น 2-
3 มิลลิลิตร เขย่าแรงๆ ถา้ปรากฏฟองถาวรเกดิขึ้นแสดงว่าพบซาโปนิน 
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     4.2 การตรวจสอบหาสารแอลคาลอยด ์(ดัดแปลงจากรตันา อินทรานุปกรณ์, 2547) ชั่งตวัอย่างพืชสด
มา 10 กรัม เติม 40% เอทานอลลงไป 40 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 2-3 นาที เติมกรดซัลฟวิริก (2% H2SO4) 15 มิลลิลิตร 
นำไปอุ่น 2-3 นาท ี กรองส่วนที่ไม่ละลายออก นำสารละลายที่ได้จากการกรอง เติมนำ้ยาดราเจนดอรฟ์ลงไป ถ้า
ปรากฏตะกอนสีส้มแดงเกิดขึ้นแสดงว่าพบแอลคาลอยด์    
    4.3 การตรวจสอบสารแอนทราควิโนน (ดดัแปลงจากวชัราภรณ์ ประภาสะโนบล, 2561) ชั่งตัวอย่าง
พืชสดมา 10 กรัม เติม 40% เอทานอลลงไป 40 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 2-3 นาที เติมกรดไฮโดรคลอริก (10% HCl) 2 
มิลลิลิตร นำไปต้ม 5 นาที ตั้งทิ้งไว้ให้สารละลายเย็นที่อุณหภูมิห้อง กรองส่วนที่ไม่ละลายออก นำสารละลายที่ได้
จากการกรองสกดัด้วยไดคลอโรมีเทน 5 มิลลิลติรแล้วนำชั้นไดคลอโรมีเทนเติมสารละลายแอมโมเนีย (10% NH3) 
1 มิลลิลิตร ถ้าปรากฏสารละลายเป็นสีชมพูแดงเกิดขึ้นแสดงว่าพบแอนทราควโินน    
   4..4 การตรวจสอบสารแทนนิน (ดัดแปลงจากจฑุารตัน์  ศรีประเสริฐ, 2559) ชั่งสารสกัดหยาบมา 0.2 
กรัม เติมเอทานอล 4 มลิลิลิตร  นำไปอุ่นบนเครื่องอังไอน้ำ ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที  กรองส่วน
ที่ไม่ละลายออก  นำของเหลวที่ได้จากการกรองเติมสารละลายเฟอรกิคลอไรด ์(1% FeCl3 ) จำนวน 5 หยด  โดย
หยดสารละลายเฟอริกคลอไรด์ทีละหยดแล้วเขย่า สังเกตการเปลี่ยนแปลงจนครบ 5 หยด ถ้าปรากฏสารละลายเป็น
สีเขียวดำหรือน้ำเงินดำแสดงว่าพบแทนนิน 
               4.5 การตรวจสอบสารคารด์ิแอกไกลโคไซด์ (ดัดแปลงจากวาทินี เสล่ราษฎร์, 2559) ชั่งสารสกัดหยาบ
มา 0.2 กรัม เติมเอทานอลปริมาตร 4 มิลลลิติร กรองส่วนที่ไม่ละลายออก นำของเหลวที่ได้จากการกรองเติม
สารละลายเฟอริกคลอไรด์ (1% FeCl3 ) จำนวน 5  หยดแล้วเขย่า  หยดกรดแอซิติกเข้มข้นจำนวน 5 หยดแล้วเขย่า  
และหยดกรดซัลฟิวริกเข้มข้นจำนวน 12 หยดแล้วเขย่า  ถ้าปรากฏวงแหวนสีน้ำตาลตรงรอยต่อระหว่างชั้นของสาร
สกัดกับกรดซัลฟิวริกแสดงว่าพบคารด์ิแอกไกลโคไซด์ 
            5. การสกดัน้ำมันหอมระเหยโดยวิธีการกลั่นด้วยนำ้แบบไอน้ำ ชั่งตัวอยา่งพืชสดมา 400 กรัม ใส่ลงในขวด
ก้นกลม เติมน้ำกลั่น 1,400 มิลลิลิตร แชท่ิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาท ีประกอบชุดกลั่นด้วยไอน้ำ แล้วทําการกลั่นน้ำมัน
หอมระเหยโดยค่อย ๆ ให้ความร้อนจนกลั่นเป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จึงดูดน้ำมันหอมระเหยออก แยกเอาส่วน
ของน้ำมันหอมระเหยเก็บไว้ในขวดสีชาที่แห้งปิดฝาสนิทชั่งน้ำหนักที่แน่นอนและเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
เพื่อนำไปทดสอบต่อไป 
            6. การทดสอบฤทธิ์การตา้นอนุมูลอสิระของน้ำมันหอมระเหย (ดัดแปลจากหทัยชนก ชัยเมืองเขียว, 
2556) จุดน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากการสกัด ปรมิาตร 1, 2 และ 3 µL ตามลำดับ ลงบนแผ่นโครมาโทกราฟีผวิบาง 
3 จุด แล้วพ่นสารละลาย DPPH ลงไปวางทิ้งไวใ้ห้แห้งสังเกตที่ตําแหน่งของน้ำมันหอมระเหยถ้าปรากฏการฟอกจาง
สีบนพื้นสีม่วงแสดงว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 



 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ตลุาคม –ธันวาคม 2565   
Science and Technology Northern Journal Vol.3(3), July - September 2022 

51 

 

 

            7. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีน้ำมันหอมระเหยจากหัวกระทือด้วยเทคนิค GC-MS ทําโดยใช้ตัวอย่าง 
30 µL ละลายในไดคลอโรมีเทน 570 µL (นลิน วงศ์ขัตติยะ และคณะ, 2559)  สภาวะของเครื่อง GC (ยี่ห้อ Agilent 
Technology, รุ่น GC 6890 A, USA) ใช้ปริมาณตัวอย่าง 1 µL ในส่วนของคอลัมน์ที่ใช้คือ HP- 5MS 30 m x 0.25 
mm ID x 0.25 mm  Film Thickness (Agilent Technology, HP-5MS, USA) ตั้งอัตราการไหลของก๊าซฮีเลียม
เข้าคอลัมน์เป็น 1.0 มิลลิลิตรตอ่นาที ส่วนอุณหภูมิคอลัมน์ตั้งโปรแกรมโดยใช้อุณหภูมิเริ่มต้น 70 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 3 นาที จากนั้นเพิ่มอัตราเรว็ 3 องศาเซลเซียสต่อนาทีจนถึงอุณหภูมิ 188 องศาเซลเซียส และเพิ่มอัตราเร็ว 
20 องศาเซลเซียสต่อนาทีจนถึงอุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียสคงที่อีก 3 นาที เวลาในการวิเคราะห์นาน 52.91 นาท ี
ส่วนของ MS (Agilent Technology, MSP 5975C, USA) เป็น MS Quadrupole ที่ต่อกับ GC โดยตรง ซึ่งผ่าน
ส่วนเชื่อมต่อ (Transfer Line) ที่ตั้งอณุหภูมิไว้ที่ 150 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิของ Ion Source เป็น 230 องศา
เซลเซียส ในระบบ Electron Impact Ionization (EI) โดยให้ผลการแยกองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอม
ระเหยเป็น Total Ion Chromatogram (TIC)  ในระบบ Scan Mode ใชใ้นช่วง Mas 30 ถึง 500 AMU (Atomic 
Mass Unit) และการพิสจูน์เอกลักษณ์ขององค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยใช้การเปรียบเทียบสเปกตรัมกับ
สเปกตรัมมาตรฐานของ Wiley Version 8 Nite Liber 
             
ผลการวิจัย 
 1. การเตรียมสารสกดัหยาบหัวกระทือ 
    ผลการสกัดหัวกระทือโดยวิธกีารแช่หมักด้วยเอทานอลพบว่า สารสกัดหยาบที่ได้มีลักษณะสีน้ำตาลเข้ม
หนืด คิดเป็นร้อยละผลผลิต (% Yield) เท่ากับ 9.96 
 2. การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้น 
    ผลการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบ้ืองต้นของตัวอย่างพชืสดพบซาโปนิน แอลคาลอยด์ และแอนทราควิ
โนน ส่วนสารสกัดหยาบ พบแทนนิน และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ แสดงผลการทดลองดังตาราง 1 
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ตาราง 1 
การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของตัวอย่างพืชสด และสารสกดัหยาบจากหัวกระทือ 
 

สารองค์ประกอบทางเคมีเบ้ืองต้น  ตัวอย่างพืชสด  สารสกดัหยาบ 
 

ซาโปนิน      + 
แอลคาลอยด ์     + 
แอนทราควิโนน     + 

 แทนนิน         + 
 คาร์ดิแอกไกลโคไซด ์       + 

หมายเหตุ    +  หมายถึง ทดสอบพบสาร 
 

 3. การสกัดนำ้มันหอมระเหยโดยวิธีการกลั่นดว้ยน้ำแบบไอน้ำ 
         ผลการสกดัน้ำมันหอมระเหยเป็นเวลานาน 2 ชั่วโมงพบวา่ได้นำ้มันหอมระเหยมีลักษณะใส ไม่มีสี 
และมกีลิ่นเฉพาะตัว คดิเป็นร้อยละของผลิตภัณฑ์ของน้ำมันหอมระเหยเท่ากับ 0.13% w/w 
  4. การทดสอบฤทธิ์การตา้นอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหย 
         ผลการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคนิค TLC Screening for DPPH Radical Scavenger 
พบว่าน้ำมันหอมระเหยมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเน่ืองจากเกิดการฟอกจางสีม่วงบนพื้นผิว Silica gel 
  5. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากหัวกระทอืด้วยเทคนิค GC-MS 
              ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหย พบว่า มีองค์ประกอบทางเคมีมากกว่า 50 
ชนิด ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ 3-Cyclohexen-1-ol, Sabinene, Bicyclo[3.1. 1]heptane, 2,6,10-
Cycloundecatrien-1-one, 9-Octadecenamide, Oleic acid, Benzene and derivatives, 1, 8-Cineole, 
alpha-Pinene และ alpha-Humulene  แสดงดังตาราง 2 
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ตาราง 2 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากหัวกระทือ 

Peak  Components    Retention time     % 

1  alpha-Thujene     4.87  0.55 
2  alpha-Pinene     5.05  2.81 
4  Sabinene     6.23  15.08 
5  bicyclo [3.1.1] Heptane   6.30  8.38 
6  beta-Myrcene     6.78  0.87 
8  alpha-Terpinene    7.62  0.47 
9  Benzene and derivatives   7.93  5.15 
10  1,8-Cineole     8.16  3.57 
18  p-Menth-2-en-1-ol    11.84  1.32 
22  3-Cyclohexen-1-ol    14.32  25.99 
35  alpha-Humulene    25.61  2.02 
48  2,6,10-Cycloundecatrien-1-one  36.37  8.16 
49  Oleic acid     47.93  5.30 
51  Hexadecanamide    48.32  0.92 
52  (Z)-2-(1-Hexanylsulfinyl) naphthalene  49.66  0.55  
53  9-Octadecenamide    49.84  7.55 
55  Phosphoric acid    50.43  0.49 

   
การอภิปรายผล 
 จากการศึกษากระทือพืชในตระกูลขิงข่า (Zingiberaceae) เป็นไม้ประดับสวยงาม มีกลิ่นหอม ที่มี
สรรพคุณและการใช้ประโยชน์ หัวหรือเหง้ามีรสขม เฝื่อน และเผ็ดเล็กน้อย ช่วยแก้อาการเบ่ืออาหาร กระตุ้นการ
หลั่งน้ำย่อย บำรุงร่างกาย ช่วยแก้ร้อนใน แก้โรคบิด ช่วยในการขับลมกระตุ้นการผายลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ชว่ย
ขับปัสสาวะ บรรเทาอาการปวดท้อง ลดการจุกเสียดแน่นท้อง แก้ฝีในจุดต่าง ๆ สกัดน้ำมันหอมระเหยได้ (Keita 
และคณะ, 2543) 
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 จากสารสกดัหยาบหัวกระทือมีลักษณะหนืด สีนำ้ตาลเข้ม โดยการแช่หมักด้วยเอทานอลเวลา 3 วัน (2 
รอบ) อาศัยหลักการ Like Dissolves Like ตัวถูกละลายที่มีขั้วละลายในตัวทำละลายที่มีข้ัวเหมือนกัน ดึงดูด
ระหว่างโมเลกุลมีขั้วเป็นแรงไดโพล-ไดโพล (Dipole - Dipole) ดังนั้น ในการทดลองจะทราบว่าตัวถูกละลายคือสาร
สกัดที่อยู่ในหัวกระทือ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารมีข้ัวจึงละลายในตัวทำละลายเอทานอลมีคณุสมบัติเป็นสารมีข้ัว
เหมือนกัน (รัตนา อินทรานุปกรณ์, 2547) การตรวจหาสารพฤกษเคมีเบ้ืองต้นโดยวธิีการทดสอบปฏิกิริยาการเกดิสี
หรือการตกตะกอน พบซาโปนิน แอลคาลอยด์ แอนทราควิโนน แทนนิน และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์  ซึ่งสารกลุ่ม
ดังกล่าวได้มีรายงานวา่ ซาโปนินเป็นสารประกอบประเภทไกลโคไซด์ที่มีส่วนอะไกลโคนเป็นสารสเตอรอยด์หรือไตร
เทอร์พีนอยด์จับกับน้ำตาลหรืออนุพันธ์นำ้ตาลที่C3เป็นสารลดแรงตึงผิวมีคุณสมบัติทำให้เกิดฟองเมื่อเขย่ากับน้ำ 
เป็นสารต้านจุลินทรีย ์สารต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งการดดูซึมคอลเลสเตอรอลในลำไส้เล็กหรือชว่ยการดูดซึมกรด
น้ำดี แอลคาลอยด์เป็นสารที่เป็นด่าง มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ มีรสขม ไม่ละลายน้ำ แต่ละลายได้ดใีนตัวทำ
ละลายอินทรีย์เป็นสารทีพ่บมากในพืชสมุนไพร มีประโยชน์ในการรักษาโรคต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นยาระงับปวด ยาชา
เฉพาะที่ ยาแก้ไอ แก้หอบหืด ยารักษาแผลในกระเพาะและลำไส้ ยาลดความดัน ตลอดจนยาที่ควบคุมการเต้นของ
หัวใจ เป็นต้น (วาทินี เสล่ราษฎร์, 2559) แอนทราควิโนนนำมาใช้เป็นยาระบาย และยาถ่ายอย่างกวา้งขวางโดยออก
ฤทธิ์เป็น Stimulant cathartics นอกจากนี้ยังใชป้ระโยชน์เป็นสีย้อม ใช้เป็นยารักษาเชื้อราที่ผิวหนัง และมีฤทธิ์ฆ่า
เชื้อไวรัส Herpes simplex type 1 อีกดว้ย (รตันา อินทรานุปกรณ์, 2547)  แทนนินเป็นสารประกอบเชิงซ้อน
พวกฟีนอลิก  มีโมเลกุลใหญ่ และมีโครงสรา้งซับซ้อน  ทางการแพทยพ์บว่าสามารถใช้เป็นยารักษาโรคท้องเสียได ้ มี
คุณลักษณะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ชว่ยตา้นมะเร็ง ลดความดันโลหิต ลดไขมันในเลือด (ปาริชาติ พจนศิลป์, 
2561) และคารด์ิแอกไกลโคไซด์  เป็นสารออกฤทธิ์ที่กล้ามเน้ือหัวใจโดยไปเพิ่มแรงบีบตัวของกล้ามเน้ือหัวใจ ใช้
รักษาโรคหัวใจวาย และลดอาการบวมของน้ำลงได้ (จันทร์เพ็ญ  โคตรภธูร, 2559) 
 จากการสกดัน้ำมันหอมระเหยที่ได้มีลักษณะใส ไม่มีสี และมีกลิ่นเฉพาะตัว เพื่อทดสอบฤทธิ์การตา้น
อนุมูลอิสระด้วยเทคนิค TLC Screening for DPPH Radical Scavenger พบวา่น้ำมันหอมระเหยมีฤทธิ์การตา้น
อนุมูลอิสระ  โดยมรีายงานการทดสอบฤทธิ์การตา้นอนุมูล DPPH ซึ่งอนุมูล DPPH เป็นอนุมูลไนโตรเจนที่คงตัว สาร
ต้านอนุมูลอิสระจะให้หรือรับอิเล็กตรอนแก่อนุมูล DPPH ทำให้ได้เป็นสาร diphenyl picrylhydrazyl (DPPH:H) 
ที่ไม่เป็นอนุมูลอีกต่อไป (ณพัฐอร  บัวฉุน, 2562) สารสำคัญที่มีองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหย คือ สาร
กลุ่มมอโนเทอร์พีน เช่น แอลฟา-ไพนีน แคมฟีน ลิโมนีน การบูร และสารกลุ่มไดเทอร์พีน เช่น ฮูมลูีน และซีรัมโบน 
(กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป) จากการนำนำ้มันหอมระเหย
กระทือมาทำการทดลองด้วยเทคนิค GC-MS พบว่า มีองค์ประกอบทางเคมีมากกวา่ 50 ชนิด ซึ่งมสีารกลุ่มเทอร์พีน
เป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ซาบินีน (Sabinene) ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อราโรคพืชไดด้ี 
(ทรรศนีย์ พัฒนเสรี, ม.ป.ป.) เทอร์พีนที่พบอีกชนดิหนึ่งคือ 1,8-ซิเนออล (1, 8-Cineole) ซึ่งมีรายงานการวิจัยฤทธิ์
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ของน้ำมันหอมระเหยมหาหงส์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของสิว มีฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา 
(นลิน วงศ์ขัตติยะ และคณะ, 2559) นอกจากนี้ยงัพบแอลฟา-ไพนีน (alpha-Pinene) ซึ่งมีรายงานว่าพบในน้ำมัน
หอมระเหยจากผิวมะนาวมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่ 
มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งเต้านม (ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 
ม.ป.ป.) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศกึษาครั้งนี้ทำใหท้ราบสารพฤกษเคมีเบ้ืองต้นที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และทราบฤทธิ์การ
ต้านอนุมูลอิสระของน้ำมนัหอมระเหยมีองค์ประกอบที่มีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
ต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงเห็นควรศึกษาหาปริมาณสารแตล่ะองค์ประกอบ และหาฤทธิ์การตา้นอนุมูลอิสระโดยวิธตี่าง ๆ 
ตลอดจนฤทธิ์การต้านจุลชีพเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน เพิ่มศักยภาพในการพฒันาเป็นผลิตภัณฑ์ และพืชสมุนไพรไทย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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การเปรียบเทียบผลของสารทำงานภายในท่อความร้อนที่มีผลต่อการระบายความร้อนแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ 

Comparison of Results of Working Fluid in The Heat Pipe Affecting Solar Cell 
Modules Cooling 

 
ยุทธนา ศรีอุดม1, สังคม สัพโส2, ชัยณรงค์ แสนเปา3 และ วิศิษฏ์ ขัดสาย4 

 Yuthana Sriudom, society simple, Chainarong Saenpao and Wisit Kadsai 

 
บทคัดย่อ  

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบผลของสารทำงานภายในท่อความร้อนสำหรับ
ระบายความร้อนออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที ่ใช้สำหรับทดสอบเป็นแบบโมโน
คริสตัลไลน์ ขนาด 80 วัตต์ ซ่ึงจะทำการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 แบบ คือ แบบที่ 1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่
ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน(HP1) แบบที่ 2 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอล(HP2) เป็นสาร
ทำงาน และ แบบที่ 3 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สารทำความเย็น R-11 เป็นสารทำงาน
(HP3) จากผลการทดสอบ พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน มีค่า
เท่ากับ 56.4 องศาเซลเซียส และมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 9.1 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแผงที่ทำการติดตั้งท่อความร้อนโดย
ใช้เอทานอลเป็นสารทำงาน มีอุณหภูมิที่ผิวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยเฉลี่ย เท่ากับ 52.1 องศาเซลเซียส และมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 10.3 เปอร์เซ็นต์ และแผงที่ทำการติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สารทำความเย็น      R-11 เป็น
สารทำงาน มีอุณหภูมิผิวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยเฉลี ่ย เท่ากับ เท่ากับ 48.5 องศาเซลเซียส และมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 11.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการทดสอบจะเห็นได้ว่า การติดตั้งท่อความร้อนเพื่อระบายความร้อนทำ
ให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

 

คำสำคัญ: การเพิ่มประสิทธิภาพ, แผงเซลล์แสงอาทิตย์, ท่อความร้อนแบบแบน   
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Abstract 
The purpose of this research was to test and compare the effect of working fluid for 

cooling of solar cell modules by cooling with heat pipes. The test set consists of three 80  watt 
solar modules that made of mono-crystalline. The first module did not install heat pipes, while 
the second module installed heat pipes using ethanol as the working fluid and the third module 
installed heat pipes using R-11 as working fluid respectively. The results showed that the average 
temperature of the first solar cell module was  56.4 °C and the efficiency was 9.1% , in the case 
of did not install heat pipes on solar module. With the units with heat pipes, it was found that 
unit with ethanol heat pipe had an average temperature of 52 . 1  °C and efficiency at 1 0 . 3% , 
whereas the temperature of the unit using R-11 heat pipe had an average temperature at 48.5 °C 
and efficiency at 11 . 5% .  From the experiments, it was concluded that the installation of heat 
pipes can increase the efficiency of solar cell modules. 
 
Keywords: Enhancing Efficiency, Solar Cell, Flat Heat Piped. 
 
บทนำ 
 ในปัจจุบันได้การใช้พลังงานในประเทศนับวันจะยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในแต่ละปีนั้นจะต้องใช้งบประมาณ

หลายหมื่นล้านบาทที่สูญเสียไปกับค่าเชื้อเพลิงที่ได้จากธรรมชาติ ได้แก่ น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล ลิกไนต์ และก๊าซ
ธรรมชาติ และมีแนวโน้มว่าค่าใช่จ่ายจะสูงข้ึนทุกปี คณะผู้วิจัยเห็นว่าแสงอาทิตย์มีประโยชน์ในหลายรูปแบบจึงคิด

นำเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์ที ่มีอยู ่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยอาศัยสิ่งประดิษฐ์ทาง

อิเล็กทรอนิกส์เราเรียกว่า เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) เพื่อที่จะมาใช้เป็นแหล่งพลังงานเพิ่มเติมจากพลังงาน

แหล่งอื่นๆ ที่จะหมดไปในอนาคต พลังงานแสงอาทิตย์นั้นมีปริมาณมหาศาลและไม่มีวันหมดไปจากโลก และไม่ทำ
ให้เกิดมลภาวะสำหรับประเทศไทยซึ่งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกได้รับพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่าประเทศแถบ

อื่นๆ เช่น แถบยุโรป และแถบอเมริกา และยังมีแสงอาทิตย์อยู่ตลอดทั้งปีซ่ึงสามารถนำเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์
มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง จะสามารถลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงได้เป็นจำนวนมากในแต่ละปี ในการใช้
เซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั้นยังมีปัญหาจากการนำเอา

พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่ง (นราธิป ศรีละโครต และคณะ, 2550) ประสิทธิภาพแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ จะมีประสิทธิภาพสูงสุดที่อุณหภูมิแผง 25 °C แต่เมื่ออุณหภูมิแผงเซลล์เพิ่มขึ้น 1°C จะส่งผลให้
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ประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงประมาณ 0.5% (สุรเชรษฐ์ สีชำนาญ และคณะ , 2559) โดยปกติอุณหภูมิ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่นำมาใช้ในประเทศไทย มักจะมีอุณหภูมิสูงกว่า 30°C ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิต
ไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง 
  ดังนั้น การทดสอบและเปรียบเทียบผลของสารทำงานภายในท่อความร้อนสำหรับระบายความร้อนออก
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยเลือกใช้สารทำงานให้เหมาะสมกับการระบายความร้อนออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์
จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสามารถทำงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 

วัตถุประสงค์  
 เพื่อศึกษาเชิงทดสอบและเปรียบเทียบผลของสารทำงานภายในท่อความร้อนที่มีผลต่อการระบายความ
ร้อนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  1. ท่อความร้อน (Heat Pipe)   
  ท่อความร้อนเป็นอุปกรณ์ที่สามารถในการนำความร้อนจากปลายด้านหนึ่งไปสู่ปลายอีกด้านหนึ่งได้อยา่ง
รวดเร็ว โดยมีลักษณะเป็นท่อปลายปิดทั้ง 2 ด้าน ภายในจะทำให้เป็นสุญญากาศและบรรจุสารทำงานและวัสดุพรนุ
ไว้ โดยสารทำงานทำหน้าที่รับความร้อนจากส่วนทำระเหยแล้วไประบายความร้อนกับส่วนควบแน่นแล้วกลั่นตัว

เป็นของเหลวไกลกลับมายังส่วนทำระเหยอีกครั้ง โดยอาศัยวัสดุพรุนที่มีแรงคาปิลลารี่ช่วยในการดึงเอาสารทำงาน

ที่กลั่นตัวให้ไหลกลับมายังส่วนทำระเหย ดังแสดงในภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบของท่อความร้อน (Heat Pipe) (สัมพันธ์  ฤทธิเดช, 2555) 

1.1 ค่าความร้อนที่ท่อความร้อนสามารถส่งผ่านได้ สามารถหาได้จากความต้านทานทั้งหมด (𝑧) ที่เกิดในระบบ 

พิจารณาจากภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ความต้านทานในส่วนต่าง ๆ ทีใ่นท่อความร้อน (ถนัด เกษประดษิฐ์, 2559) 

เมื่อ 

𝑧1, 𝑧9 = ความตา้นทานการพาความรอ้นโดยรอบผนังภายนอกท่อ 
𝑧2, 𝑧8 = ความต้านทานการนำความร้อนผ่านผนังท่อที่ส่วนทำระเหยและส่วนควบแน่น 

𝑧3, 𝑧7 = ความต้านทานภายในท่อของของเหลว 

𝑧5     = ความต้านทานจากความดันที่ลดลงในที่ส่วนควบแน่น 

𝑧10   = ความต้านทานการนำความร้อนท่อความร้อนตามแนวความยาวท่อ 

𝑧4, 𝑧6 = ความต้านทานความร้อนในการเปลี่ยนแปลงสถานะระหว่างของเหลวและไอ 
เมื่อ 

𝑧1, 𝑧9 คือ ความต้านทานที่เกิดจากการพาความร้อนโดยรอบผนังภายนอกท่อซึ่งหาจากสมการ (1) และ (2) 

𝑧1 =
1

ℎ𝑒𝑜𝐴𝑒𝑜
   (1) 

𝑧1 =
1

ℎ𝑐𝑜𝐴𝑐𝑜
   (2) 

สมการในการหาค่าความต้านทานรวม แสดงดังสมการที่ (3)  

𝑧𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑧1 + [
1

𝑧2+𝑧3+𝑧5+𝑧7+𝑧8
+

1

𝑧10
]

−1
+ 𝑧9     (3) 

 
หลังจากได้ค่าความต้านทานความร้อนรวมแล้ว สามารถหาค่าความร้อนที่ท่อความร้อนสามารถส่งถ่ายได้ ดัง
สมการที่ (4) 

𝑞 =
∆T

𝑧𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
     (4) 
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เมื่อ  ∆𝑇 = 𝑇𝑠𝑜 − 𝑇𝑠𝑖   (5) 

   เมื่อ 𝑇𝑠𝑜 คือ อุณหภูมิของแหล่งให้ความร้อน (˚C) 

       𝑇𝑠𝑖   คือ อุณหภูมิของแหล่งรับความร้อน (˚C) 
 
2.3 คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อน 

 คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนเมื่อให้ความร้อนเข้าไปยังส่วนทำระเหย สารทำงานจะ
รับความร้อนจะเกิดการเดือดและเคลื่อนที่จากส่วนทำระเหยไปยังส่วนควบแน่นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าและเกิดการ
ถ่ายเทความร้อนทำให้เกิดการควบแน่น ในการหาค่าการถ่ายเทความร้อนไปยังส่วนควบแน่นคำนวณจากวิธี 

Calorimeter โดยการวัดค่าอุณหภูมิทั้งขาเข้าและขาออกของสารรับความร้อนที่ส่วนควบแน่น จากนั้นนำค่าที่
ได้มาคำนวณโดยใช้สมการ (6) ดังต่อไปน้ี 

𝑄 = 𝑚°𝐶𝑝∆𝑇  (6) 
   โดยที่  

  𝑄 คือ ค่าความร้อนของอากาศในส่วนควบแน่น (W)  

  𝑚° คือ อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ (kg/s) 

  𝐶𝑝 คือ ค่าความจุความร้อนจำเพาะของอากาศ (kJ/kg-°C)  

  ∆𝑇 คือ ผลต่างอุณหภูมิของอากาศขาออกและขาเข้าที่ส่วนควบแน่น (°C) 

   เมื่อ  

𝑚° = 𝜌𝑣𝐴   (7) 
   โดยที่  

  𝜌 คือ ค่าความหนาแน่น (kg/m3) 

  𝑣 คือ ค่าความเร็วของสารทำงาน (m/s) 

  𝐴 คือ ค่าพื้นที่หน้าตัดที่สารทำงานไหลผ่าน (m2) 
  การคำนวณประสิทธิภาพ (η ) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แสดงดังสมการที่ (3) 

η = (IV)/(GA)   (8) 

  การคำนวณกำลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แสดงดังสมการที่ (4) 
P = IV    (9) 
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   โดยที่  
  P คือ ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
  I คือ กระแสไฟฟ้า (A) 
  V คือ แรงดันไฟฟ้า (Volt) 
  G คือ ความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ (W/m2) 
  A คือ พื้นที่รับรังสีแสงอาทิตย์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (m2) 

  P คือ กำลังไฟฟ้า (Watts) 

2.4 อุปกรณ์ และข้ันตอนการทดสอบ 
  ผู ้ว ิจัยได้ออกแบบ และสร้างชุดทดลอง โดยแบ่งชุดสอบออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ 1. ชุดทดสอบเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน (HP1) 2. ชุดทดสอบเซลแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอล
เป็นสารทำงาน (HP2) และ 3 ชุดทดสอบเซลแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สารทำความเย็น R-11 เป็น
สารทำงาน (HP3) โดยช่วงเวลาในการทดสอบ ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2560 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 
  1.1 ท่อความร้อนทำจากท่อทองแดงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 18 มิลลิเมตร ภายในติดตั้งวัสดุ
พรุนแบบตาข่ายทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.1 มิลลิเมตร ดังแสดงในภาพที่ 3 บรรจุสารทำงานประกอบดว้ย 
เอทานอล และ สารทำความเย็น R-11 โดยเติมสารทำความเย็น 40% โดยปริมาตรรวมภายในท่อ 

 

 
ภาพที่ 3 ท่อความร้อน และวัสดุพรุนแบบตาข่าย 

1.2 สายเทอร์โมคัปเปิลยี่ห้อ OMEGA ชนิด K แม่นยำ ± 1 °C แสดงดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 สายเทอร์โมคับเปิลยี่ห้อ OMEGA ชนิด K 

1.5 เครื่องวัดความเข้มแสง ยี่ห้อ SPM-1116SD ช่วงการวัด 0.0 ถึง 2,000.0 W/m2 ความแม่นยำ ± 10 W/m2 

แสดงดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 เครื่องวดัความเข้มแสง (Pyranometer) 

1.6 เครื่องบันทึกข้อมูล ยี่ห้อ Wisco รุ่น DL 2200 ขนาด 8 ช่องสัญญาณ มีช่วงการวัดอุณหภูมิ -250 °C ถึง 
1,300 °C มีความแม่นยำ ± 0.1 °C แสดงดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 เครื่องบันทึกอณุหภูมิ (Data-logger) 
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1.7 ตัวขยายสัญญาณ Analog Expansion Module EX24 ขนาด 16 Channels Analog Input มีช่วงการวัด
อุณหภูมิ -250 °C ถึง 1,300 °C มีความแม่นยำ ± 0.1 °C แสดงดังภาพที่ 7 
 

 
ภาพที่ 7 Analog Expansion Module 

1.8 มัลติมิเตอร์ ยี่ห้อ GW instek GDM-394/396 ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟา้ แสดงดังภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 8 มัลติมิเตอร ์

1.9 เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ SRNE รุ่น ML2430 แรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ 12 Vdc และ 24 Vdc 
รองรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 100 Vdc ที่อุณหภูมิ 25 oC แสดงดังภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 9 เครื่องควบคุมการประจกุระแสไฟฟ้า 
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1.10 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ (Mono-crystalline module ขนาด 80 W) แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 
(Voc) 18.0 V กระแสสูงสุด (Isc) 2.23 A แสดงดังภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 10 แผงเซลล์แสดงอาทติย์ชนิดโมโน 

1.11 ไดอะแกรมสำหรับติดตั้งอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดและเก็บข้อมูลการทดลอง แสดงดังภาพที่ 11 

  
ภาพที่ 11 ผังการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดแผงเซลล์แสงอาทิตย ์

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือวัดสำหรับการทดสอบ 

ลำดับ รายการ  สี รายการ 
1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)   ตำแหน่งติดตั้งสายเทอร์โมคับเปิลบน

แผง 
2 เครื่องวัดความเข้มแสง (Pyranometer)   ตำแหน่งติดตั้งสายเทอร์โมคับเปิลใต้

แผง 
3, 4 เครื่องยันทึกอุณหภูมิ (Data Logger)   ตำแหน่งลมเข้า 
5 วัตต์มิเตอร์ (Watt Meter)   ตำแหน่งลมออก 
6 เคร ื ่ อ งควบค ุมการชาร ์จ  (Solar Charge 

Controller) 
   

7 แบตเตอรี่ (Battery)    
8 พัดลมระบายอากาศ (Fan Cooling)    
9 ท่อความร้อน (Heat Pipe)    
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1. ขั้นตอนการทดสอบ 
 ผู้วิจัยได้ทำการจัดทำชุดทดสอบ 3 ชุด ได้แก่ 1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน (HP1) 2. 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอลเป็นสารทำงาน (HP2) และ 3. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สาร R-11 เป็นสารทำงาน (HP3) โดยทดสอบในช่วงวันที่ 1 - 30 ธันวาคม พ.ศ.2559 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยทำการทดสอบที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ซึ่งข้อมูลที่ทำการบันทึก ได้แก่ อุณหภูมิ ความเข้มแสง ความต่างศักย์ และ
กระแสไฟฟ้า ทำการบันทึกข้อมูลทุก ๆ 5 วินาที โดยมีข้ันตอนในการทดสอบ ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ทำการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ก่อนติดตั้งท่อความร้อนเพื่อหาประสิทธิภาพแผง โดยแบ่ง
แผงออกเป็น 3 ชุด ประกอบด้วย แผงที่ 1 (S1) แผงที่ 2 (S2) และ แผงที่ 3 (S3) โดยทำการทดสอบ จำนวน 3 วัน 
แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาคำนวณหาประสิทธิภาพแผง 
  1.2 ทำการติดตั้งท่อความร้อนเข้ากับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตามขนาดที่ ออกแบบไว้ โดยแบ่งชุด
ทดสอบออกเป็น 3 ชุด ประกอบไปด้วย 1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน (HP1) 2. แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอลเป็นสารทำงาน (HP2) และ 3. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อ
ความร้อนโดยใช้สาร R-11 เป็นสารทำงาน (HP3)  
  1.3 ติดตั้งอุปกรณ์ในการทดสอบ และอุปกรณ์ในการตรวจวัดเข้ากับชุดทดสอบแผงเซลล์แสงอาทติย์ 
ดังแสดงในภาพที่11 โดยทำการบันทึกอุณหภูมิอุณหภูมิ ความเข้มแสง และ กำลังไฟฟ้า ทุก ๆ 5 วินาที และนำ
ข้อมูลที่ได้มาใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
1. คำนวณหาการถ่ายเทความร้อนและประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำการทดสอบ ตามสมการที่ (1) – 
(9) 
 
ผลการวิจัย 
  จากการศึกษา ทดลองและวิจัยผลเพื่อหาประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ยังไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน 
(HP1) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอลเป็นสารทำงาน (HP2) และ แผงเซลล์แสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สาร R-11 เป็นสารทำงาน (HP3) และนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล และคำนวณหา
ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยผลจากการทดสอบ ประกอบไปด้วย 
 1.1 ผลการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน  1. ผลของความเข้มแสงและอุณหภมูิ
ใต้แผงของทั้ง 3 แผง กรณีที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน แสดงดังภาพที่ 12 
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ภาพที่ 12 แสดงความสมัพันธ์ระหวา่งความเข้มแสงอุณหภูมิใต้แผง และช่วงเวลาในการทดสอบ 
จากภาพที่12 พบว่า อุณหภูมิใต้แผงจะผันแปรตามความเข้มแสงโดยเมื่อความเข้มแสงมีค่าสูงขึ้นจะส่งผล

ให้อุณหภูมิใต้แผงมีค่าเพิ่มขึ้น การที่อุณหภูมิใต้แผงมีค่าสูงขึ้นนั้นเนื่องจากการสะสมความร้อนของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ซึ่งจะเห็นได้จากช่วงเวลา 9.00 น. อุณหภูมิใต้แผงจะมีค่าต่ำ และจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น 
ซึ ่งค่าความเข้มแสงสูงสุด เท่ากับ 1,115 W/m2 เมื ่อเวลา 13.30 น. และมีค่าความเข้มแสงเฉลี่ยตลอดทั้งวัน 
เท่ากับ 742.4 W/m2 ส่วนอุณหภูมิใต้แผงสูงสุด เท่ากับ 60.1 °C เมื่อเวลา 14.00 น. และมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยใต้แผง
เฉลี่ย เท่ากับ 51.2 °C 
  1. ผลของความเข้มแสงและอุณหภูมิบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของทั้ง 3 แผง กรณีที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความ
ร้อน แสดงดังภาพที่ 13 

 
ภาพที่ 13 แสดงความสมัพันธ์ระหวา่งความเข้มแสงอุณหภูมิบนแผง และช่วงเวลาในการทดสอบ 

  จากภาพที่ 13 พบว่า อุณหภูมิบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะผันแปรตามความเข้มแสงโดยเมื่อความเข้มแสง

มีค่าสูงขึ้นจะส่งผลให้อุณหภูมิบนแผงมีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับอุณหภูมิใต้แผง โดยการที่ อุณหภูมิบน
แผงมีค่าสูงขึ้นนั้นเนื่องจากการสะสมความร้อนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยค่าความเข้มแสงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 
1,115 W/m2 เมื่อเวลา 13.30 น. และมีค่าความเข้มแสงเฉลี่ยตลอดทั้งวัน เท่ากับ 742.4 W/m2 ส่วนอุณหภูมิบน

แผงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 63.5 °C เมื่อเวลา 13.30 น. และมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยใต้แผง เท่ากับ 54.1 °C 
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1.1 ผลการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อน  
1. ผลของความเข้มแสง และอุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ของทั้ง 3 ชุดทดสอบ แสดงดังภาพที่ 14 
 

 
ภาพที่ 14 แสดงความสมัพันธ์ระหวา่งความเข้มแสงอุณหภูมิใต้แผง และช่วงเวลาในการทดสอบ 

  จากภาพที่ 14 พบว่า ชุดทดสอบทั้ง 3 ชุดทดสอบ มีแนวโน้มอุอุณหภูมิใต้แผงที่เหมือนกันคือเมื่อความเข้ม
แสงมีค่าสูงขึ้นจะส่งผลให้อุณหภูมิใต้แผงมีค่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยอุณหภูมิใต้แผงเฉลี่ยของชุดทดสอบ HP1 HP2 
และ HP3 มีค่าเท่ากับ 56.4 °C 52.1 °C และ 48.5 °C ตามลำดับ และมีอุณหภูมิใต้แผงสูงสุดของชุดทดสอบ HP1 
HP2 และ HP3 มีค่าเท่ากับ 61.2 °C 56.8 °C และ 52.9 °C ตามลำดับ โดยจากการทดสอบแสดงให้เห็นว่า เมื่อทำ
การติดตั้งท่อความร้อนเข้ากับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำให้อุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีอุณหภูมิที่ลดลง
เนื่องจากท่อความร้อนดึงเอาความร้อนออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นเอง โดยท่อความร้อนที่ใช้สารที่ใช้สารทำ

ความเย็น R-11 (ชุดทดสอบ HP3) สามารถดึงความร้อนออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้สูงสุด 
2.ผลของการทดสอบกำลังไฟฟ้าของชุดทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ แสดงดังภาพที่15 

 

 
ภาพที่ 15 แสดงผลของกำลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไดจ้ากการทดสอบ 

0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400

20

30

40

50

60

70

8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30

Te
m

pe
ra

tu
re

s (
°C

)

Time (hr)

HP1 HP2 HP3 Solar radiation

0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400

0

20

40

60

80

100

8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30

Po
we

r (
W

at
ts

)

Time (hr)

HP1 HP2 HP3 Solar radiation

So
lar

 ra
di

at
io

n 
(W

/m
2 ) 

So
lar

 ra
di

at
io

n 
(W

/m
2 ) 



 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ตลุาคม – ธันวาคม 2565 
Science and Technology Northern Journal Vol.3(4), October - December 2022  

  

 

70 

  จากภาพที่ 15 พบว่า ค่าพลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้ง 3 แผง มีแนวโน้มที่เหมือนกัน คือ เมื่อ
ค่าความเข้มแสงมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะส่งผลให้ค่าพลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
ตามไปด้วย ซึ่งค่าพลังงานไฟฟ้าโดยเฉลี่ยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ HP1, HP2 และ HP3 มีค่าเท่ากับ 55.2 W 
61.8 W และ 68.9 W ตามลำดับ โดยค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ HP1, HP2 และ HP3 มีค่า
เท่ากับ 70.7 W 75.5 W และ 79.5 W ตามลำดับ โดยจากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าเมื่อทำการติดตั้งท่อความ
ร้อนโดยใช้สาร R-11 เป็นสารทำงานจะทำให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด รองลงมาคือแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอลเป็นสารทำงาน ส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อ

ความร้อนจะผลิตไฟฟ้าได้ต่ำสุด 

1. ผลของการทดสอบประสิทธิภาพชุดทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ แสดงดังภาพที่ 16 
 

 
ภาพที่ 16 แสดงผลของประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้จากการทดสอบ 

  จากภาพที่ 16 พบว่า ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้ง 3 แผง มีแนวโน้มที่เหมือนกัน ซึ่งค่า

ประสิทธิภาพโดยเฉลี ่ยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ HP1, HP2 และ HP3 มีค่าเท่ากับ 9.1 เปอร์เซ็นต์ 10.3 

เปอร์เซ็นต์ และ 11.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ โดยผลที่ได้จากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าเมื่อทำการติดตั้งท่อความ
ร้อนเพื่อระบายความร้อนออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใช้สาร R-11 เป็นสารทำงาน จะทำให้แผงเซลล์
แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพสูงสุด รองลงมาคือแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอลเป็นสาร
ทำงาน ส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อนจะมีประสิทธิภาพต่ำสุด 
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สรุปผลการวิจัย 
  จากผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มสมรรถนะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยการติดตั้งท่อความร้อนสำหรับ
ระบายความร้อนออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยทำการทดสอบในเดือนธันวาคม 2559 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่
ใช้สำหรับทดสอบเป็นแบบโมโนคริสตัลไลน์ ขนาด 80 วัตต์ และ ซึ่งจะทำการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 แบบ 
คือ แบบที่ 1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน(HP1) แบบที่ 2 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความ
ร้อนโดยใช้เอทานอล(HP2) เป็นสารทำงาน และ แบบที่ 3 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใชส้ารทำ
ความเย็น R-11 เป็นสารทำงาน(HP3) ซึ่งการทดสอบจะทำการเก็บข้อมูลความเข้มแสงอาทิตย์ กำลังไฟฟ้า และ

อุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จากผลการทดสอบ พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้

ติดตั้งท่อความร้อน (HP1) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอลเป็นสารทำงาน (HP2) และ 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สารทำความเย็น R-11 เป็นสารทำงาน (HP3) สามารถถ่ายเท
ความร้อนออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้สูงสุด รองลงมาคือ แผงทดสอบ (HP2) ส่วนแผงทดสอบ (HP1) ที่ไม่ได้
ติดตั้งท่อความร้อนจะมีการถ่ายเทความร้อนออกจากแผงเซลล์ได้ต่ำสุด และ ประสิทธิภาพเฉลี่ยของแผงทดสอบ 
(HP1) แผงทดสอบ (HP2) และ แผงทดสอบ (HP3) มีค่าเท่ากับ 9.1 10.3 และ 11.5 เปอร์เซ็นต์ โดยแผงที่ติดตั้ง
ท่อความร้อนโดยใช้สาร R-11 เป็นสารทำงาน จะให้ประสิทธิภาพสูงสุด รองลงมาคือแผงที่ติดตั้งท่อความร้อนโดย
ใช้สารเอทานอลเป็นสารทำงาน ส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน จะให้ประสิทธิภาพต่ำสุด ซึ่ง
การติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สารทำงาน R-11 เป็นสารทำงานสามารถลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลงได้
สูงสุด และส่งผลให้ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สูงสุดตามไปด้วย เน่ืองจากสารทำงาน R-11 มีจุดเดือดที่

ต่ำกว่าเอทานอล เมื่อสารทำงาน R-11 ได้รับความร้อนจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะทำให้การเดือดของสารทำงาน

เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว่าสารทำงานเอทานอล ดังนั้น เมื่อสารทำงาน R-11 เดือดได้เร็วกว่า จึงทำให้สารทำงาน

เกิดการเคลื่อนตัวไปแลกเปลี่ยนความร้อนในส่วนควบแน่นได้เร็วกว่าสารทำงานเอทานอลนั้นเอง  
 
เอกสารอ้างอิง 
สัมพันธ์ ฤทธิเดช. (2555). เทคโนโลยีท่อความร้อน. พิมพ์ครั้งที่ 2. สำนกัพิมพ์มหาวทิยาลัย :  

มหาสารคาม. 
ถนัด เกษประดิษฐ. (2551). เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอน. พิมพ์ครั้งที่ 1. ห้อง 

วิจัยท่อความร้อน ภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ยุธนา  ศรีอดุม ธรีพัฒน ์ชมภูคํา และ สัมพันธ์ ฤทธิเดช (2557). อุณหภมูิส่วนทำระเหย ระยะพิทธ์  



 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ตลุาคม – ธันวาคม 2565 
Science and Technology Northern Journal Vol.3(4), October - December 2022  

  

 

72 

และสารทำงาน ที่มีต่อรูปแบบการไหลและการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบชนิด
เกลียวขด. การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ. ครั้งที่ 13. 
47-53. 

Rittidech, S. and S. Sangiamsuk. (2012). Internal Flow Patterns on Heat Transfer  
Performance  of a Closed-Loop Oscillating Heat Pipe with Check Valves. 
Experimental Heat Transfer. 25, 48-57. 

Xu, J.L., Y.X. Li, and T.N. Wong (2005). High speed flow visualization of a closed  

  loop pulsating heat pipe. International Journal of Heat and Mass Transfer.  

  48, 3338-3351. 
Yi, H., Z.H. Liu, and J. Wang (2003). Heat transfer characteristics of the evaporator  
  section using small helical coiled pipes in a looped heat pipe. Applied  
  Thermal Engineering. 23, 89-99. 
Y.Sriudom, S. Ritticech, and T. Chompookham. (2014). The Helical Oscillating Heat  
  Pipe: Flow Pattern Behaviour Study, Advances in Mechanical Engineering. 7,  
  1-11. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ตลุาคม –ธันวาคม 2565   
Science and Technology Northern Journal Vol.3(3), July - September 2022 

73 

 

 

การตรวจสอบการปลอมปนของน้ำในน้ำกะทิด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี 
Determination of water adulterated in coconut milk by using near infrared 

spectroscopy 
 

รวิภัทร ลาภเจริญสุข1, ธยานนท์ ลันวงษา2,  
พันฉาย สันติสกุลวงศ์3 และ วุฒิพงษ์ บุตรนนท์4  
Agustami Sitorus  Thayanont Lunvongsa 

Phanchay Suntisakoonwong  WutthiphongBoodnon   

 
บทคัดย่อ 

 กะทิเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารไทยที่สำคญัหลากหลายชนิด ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคทั้งภายใน
และภายนอกประเทศคือการปลอมปนของกะทิโดยวัสดุที่มรีาคาถูกและมีลักษณะทางกายภาพที่คลา้ยกับกะทิ นำ้
มักถูกนำมาใช้ปลอมปนในกะทิซึ่งทำให้ยากต่อการแยกได้ดว้ยตาเปล่า งานวิจัยนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
ตรวจสอบการปลอมปนของน้ำในน้ำกะทิสดดว้ยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ตัวอยา่งของน้ำกะทิสด
ได้มาการการคั้นกะทจิากมะพรา้วซึ่งซื้อมาจากตลาด น้ำกะทิถูกนำมาผสมด้วยน้ำกลั่นทีร่ะดับการผสมตั้งแต่ 10-90 
%w/w เนียร์อินฟราเรดสเปกตรัมถูกบันทึกในชว่งเลขคลื่น 12500 ถึง 4000 cm-1 สเปกตรมัเนียร์อินฟราเรด
เริ่มต้นถูกใช้ในการสรา้งแบบจำลองด้วยเทคนิค partial least squares regression (PLSR) แบบจำลองแสดงถึง
สมรรถนะในการตรวจสอบกะทิปลอมปนในกลุ่มข้อมูลสร้างแบบจำลองและทดสอบแบบจำลองด้วยค่า 

𝑅𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔
2  = 0.96 และ 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔

2  = 0.85 ตามลำดับ ผลที่ได้นี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการประยุกตใ์ช้
เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการตรวจสอบการปลอมปนของน้ำในกะทิได้ 
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Abstract 
 Coconut milk is important ingredient for cooking many Thai food. An issue for domestic 
and international customers is adulterated coconut milk with cheap and analogous materials. 
Water has been often used to adulterate in coconut milk which is difficult for detecting with 
visualization. This research aims to study on determination of adulteration of water in coconut 
milk by using near infrared spectroscopy. The fresh coconut milk sample was obtained from 
crushing of coconut which was bought from market. Coconut milk was mixed with distilled water 
at level of 10-90 %w/w. Near infrared spectra were recorded in range of 12500 – 4000 cm-1. The 
raw spectra were used to establish the model with partial least squares regression (PLSR) 
technique. The model showed performance of determination of adulterated coconut milk on 

training and testing set with 𝑅𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔
2  = 0.96 และ 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔

2  = 0.85 respectively. This result 
presented the guideline for application of near infrared spectroscopy to detect adulteration of 
water in coconut milk. 
 
Keyword : Coconut milk, Adulteration, Near infrared spectroscopy 
 
บทนำ 

กะทิเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารไทยที่สำคญัหลากหลายชนิดจึงทำให้กะทิมีความต้องการจาก
ท้องตลาดสูง อตุสาหกรรมกะทิจึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำ (ผู้เพาะปลูก) ไปจนถึง
ผู้ประกอบการแปรรูปขนาดใหญ่ที่มีตลาดทั้งในประเทศและส่งออกองค์ประกอบทางเคมีของกะทิประกอบด้วย 
ไขมัน (15.44 – 38.0%) โปรตีน (2.06 – 3.50%) ความชื้น (52.0 – 74.6%) เถ้า (0.64 – 0.90%) คาร์โบไฮเดรต 
(2.7 – 6.88%) (Alyaqoubi et al., 2015). ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกพรกิไทยที่สำคัญในลำดับต้นๆ ของ
โลก ปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกกะทิในปี 2560 - 2564 ในปริมาณประมาณ 250,000 ตนัต่อปีคิดเป็นมูลค่า
การส่งออกถึงประมาณ 15,000 ลา้นบาท (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2565) ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรมกะทิทั้งการบริโภคในและนอกประเทศที่สำคัญคือการปลอมปนของวัสดุวัสดุอื่นที่มีราคาถูกและมี
ลักษณะทางกายภาพที่คล้ายลงในกะท ิ วัสดุที่มรีาคาถูก หาได้ง่ายในชวีิตประจำวันและมักถูกนำมาปลอมปนใน
กะทิคือน้ำ ซึ่งทำให้เมื่อนำน้ำมาผสมในกะทิแลว้ทำให้แยกได้ดว้ยตาเปล่าได้ยากมาก การปลอมปนของน้ำในกะทิ
ทำให้ปริมาณของน้ำกะททิี่ถูกจำหน่ายมากขึ้นแตคุ่ณภาพย่อมด้อยลงกะทปิลอมปนนี้ย่อมเป็นการลดความ
น่าเชื่อถือต่อผู้บริโภคที่ตอ้งการบริโภคสินคา้ที่มีคณุภาพแน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบไปถึงประเทศคู่ค้ากะทิที่สำคัญ
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ของไทย ได้แก ่สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา และเยอรมัน ปัญหาการปลอมปนนี้อาจทำ
ให้ประเทศคู่ค้าที่สำคัญเหล่านั้นมองหาแหล่งจำหน่ายแหล่งใหม่ผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ดังนั้นหากมวีิธีการในการตรวจสอบการปลอมปนที่สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและ
สามารถคัดแยกกะทิบริสทุธิ์จากกะทิปลอมปนย่อมเป็นการยืนยันคุณภาพของกะทิต่อผู้บริโภคและประเทศคู่ค้า
สำคัญเหล่านี้ได้ในการตรวจสอบการปลอมปนของน้ำในกะทิไม่สามารถทำได้ด้วยตาเปล่าจำเป็นต้องใช้วิธวีิเคราะห์
ทางเคมีที่มีขั้นตอนยุ่งยากและใช้เวลานานการนำเทคโนโลยีในการตรวจสอบคุณภาพทางวิธวีิเคราะห์ทางเคมีที่
สามารถตรวจสอบได้อยา่งรวดเร็วมตี้นทุนต่ำไมต่อ้งใช้ผู้เชี่ยวชาญในการวเิคราะห์เข้ามาช่วยแก้ปัญหากาปลอมปน
ของน้ำในกะทิจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้  

เทคโนโลยีในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจคือเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี 
วิธีการนี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑต์่างๆ ทั้งในเชิงปริมาณและคณุภาพ ในระดับ
อุตสาหกรรม เช่น อาหาร ยา ผลติผลทางการเกษตร จากงานวิจัยทีผ่่านมาเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
ถูกนำมาประยุกต์ใชต้รวจสอบการปลอมปนของสิ่งอื่นในผลิตภัณฑ ์เช่น น้ำผึ้ง (Guelpa et al., 2017; Li et al., 
2017; Bazar et al., 2016), แป้ง kudzu (Xu et al., 2015), ซอสถ่ัวเหลือง (Thitibunjan and Sirisomboon, 
2014), แป้งรากบัวจีน (Xu et al., 2013) และ แป้ง shanyao (Ma et al., 2017) งานวิจัยข้างต้นแสดงผลการ
ทดลองไปในแนวทางเดียวกันคือเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีมีสมรรถนะในการตรวจสอบการปลอมของ
วัสดุตา่งๆ ในผลิตภัณฑ์ จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้อย่างสูงในการใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโท
รสโกปีในการตรวจสอบการปลอมปนของน้ำในกะทิ ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเห็นถึงความน่าสนใจและความเป็นไป
ได้สูงในประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการตรวจสอบการปลอมปนของแป้งจากปลายข้าว
และลูกเดือยในพริกไทยป่น  

งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาการตรวจสอบการปลอมปนของน้ำในน้ำกะทิด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี
อินฟราเรดย่านใกล้หากเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีมีความสามารถในการตรวจสอบการปลอมปนได้
ย่อมช่วยเรื่องของการรับรองความบรสิุทธิ์และคุณภาพของกะทิซ่ึงส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของคู่ค้ากะทิของ
ประเทศไทยและผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1.เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการตรวจสอบการปลอมปนของน้ำในกะทิด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปก
โทรสโกป ี
 
 



 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ตลุาคม – ธันวาคม 2565 
Science and Technology Northern Journal Vol.3(4), October - December 2022  

  

 

76 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 คลื่นแสงเนียร์อินฟราเรดมีช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 800-2500 nm สามารถแบ่งช่วงความยาวคลื่น
ออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงคลื่นสั้นที่มีความยาวคลืน่ 800-1100 nm และช่วงคลื่นยาวที่มีความยาวคลื่น 1100-2500 
nm (Osborne et al., 1993) พลังงานของคลื่นแสงเนียร์อินฟราเรดจะอยู่ในช่วงที่สอดคล้องกับการสั่น (vibration) 
แบบโอเวอร์โทน (Overtone) และคอมบิเนชั่น (Combination) ของพันธะภายในโมเลกุลของสารโดยเฉพาะพันธะ
ไฮโดรเจน (เช่น O-H, C-H, N-H) หากการสั่นของพันธะใดเกิดทีค่วามถี่ที่ตรงกับความถ่ีของคลื่นแสงเนียร์
อินฟราเรดก็จะเกิดการดดูกลืนพลังงานข้ึน (วิชัย ริ้วตละกลู และคณะ, 2527) ซึ่งการดดูกลืนแสงเนียร์อินฟราเรดใช้
มากในการวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารประกอบอินทรีย์ในผลผลิตต่างๆ น้ำมีพันธะโมเลกุลเป็นพันธะไฮโดรเจน
ดังนั้นเมื่อมีผสมน้ำลงในกะทิจึงมีความเป็นไปได้ที่เนียร์อินฟราเรดจะตรวจวัดการปลอมปนของน้ำในกะทิได้ 
อย่างไรกต็ามข้อมูลการดดูคลื่นแสงอินฟราเรดที่ความยาวคลื่นตา่งๆ หรอืเรียกว่าสเปกตรัมจะยังไม่สามารถใชใ้น
การตรวจสอบกะทิปลอมปนได้จำเป็นต้องใช้เทคนิคเคโมเมทริกส์ (Chemometric) เพื่อใชใ้นการสรา้งแบบจำลอง
ในการทำนายระดับการปลอมปนของน้ำในกะทิต่อไป เช่น การสรา้งแบบจำลองด้วยเทคนิค partial Least 
Squares Regression (PLSR) 
 
วิธีการดำเนินการ 

ตัวอย่างมะพรา้วกะทิถูกซื้อนำมาจากทอ้งตลาดนำมาขูดและคั้นน้ำกะทิ หลังจากนั้นตัวอยา่งของกะทิถูก
นำมาผสมดว้ยน้ำกลั่น โดยผสมน้ำลงในกะทดิ้วยสัดส่วนตา่งๆ ทั้งสิ้น 9 ระดับ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 
90%w/w ในการผสมแต่ละครั้งตัวอย่างกะทปิลอมปนถูกเขย่าให้เข้ากันและบรรจุลงในขวดสชีา ก่อนการวัด
สเปกตรัมตัวอยา่งถูกตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภุมิ 25 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที  

สเปกตรัมเนียร์อินฟราเรดถูกบันทึกบนตัวอย่างกะทิบริสุทธิ์และกะทิปลอมปน แต่ละตัวอย่างจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 10 ส่วนเท่าๆ กัน ตัวอยา่งถูกเทลงในหลอดแก้วทรงกระบอกและกดทับด้วยแท่นอลูมิเนียมเพื่อวัด
สเปกตรัม สเปกตรัมของตัวอย่างจะถูกบันทึกด้วยเครื่อง FT-NIR spectrometer (MPA, Bruker, Germany) ที่
ความยาวคลื่น 12,500-4,000 cm-1 (800-2,500 nm) ในโหมด reflectance ดว้ยความละเอียดในการวัด 8 cm-1 
ภาพที ่1 แสดงการเก็บข้อมูลเนียร์อินฟราเรดด้วยเครื่อง FT-NIR spectrometer (MPA, Bruker, Germany) 
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ภาพที่ 1 การเก็บข้อมูลเนียร์อินฟราเรดดว้ยเครื่อง FT-NIR spectrometer (MPA, Bruker, Germany) 

ข้อมูลสเปกตรัมจำนวน 100 ตวัอย่าง (สเปกตรัมของกะทิบริสุทธิ์ 10 ตัวอยา่งและสเปกตรัมของกะทิ
ปลอมปนที่ 9 ระดับการปลอมปนจำนวน 90 ตัวอย่าง) ถูกแบ่งออกเป็นชุดสร้างแบบจำลอง (training set) และชุด
ทดสอบแบบจำลอง (testing set) ด้วยอตัราส่วน 80:20 ตามลำดับ ข้อมูลชุดสรา้งแบบจำลองถูกใช้สร้าว
แบบจำลองในการตรวจสอบการปลอมปนด้วยน้ำในกะทิถูกสรา้งโดยเทคนิค partial least square regression 
(PLSR) การทดสอบแบบจำลองชุดสรา้งแบบจำลองดำเนินการด้วยวธิีการ leave-one-out cross validation 
จากนั้นแบบจำลองที่ถูกสร้างขึ้นถูกนำมาทดสอบสมรรถนะกับชุดทดสอบแบบจำลองและรายงานผลสมรรถนะด้วย
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (coefficient of determination) ของชุดสร้างแบบจำลองและชุดทดสอบแบบจำลอง 

(𝑅𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔
2  และ 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔

2 ) ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (root mean square error) 
ของชุดสร้างแบบจำลองและชุดทดสอบแบบจำลอง (RMSEtraining และ RMSEtesting)  
 
ผลการวิจัย 
 ภาพที ่ 2 แสดงสเปกตรัมเนียร์อินฟราเรดของกะทิและกะทิปลอมปนด้วยน้ำที่ระดับต่างๆ พีคของการ
ดูดกลืนพลังงานของคลื่นเนียร์อินฟราเรดเกิดขึ้นชัดเจนที่เลขคลื่นเท่ากับ 6900 และ 5155 cm-1 (ซึ่งเท่ากับความ
ยาวคลื่นเท่ากับ 1450 และ 1940 nm ตามลำดับ) พีคทั้งสองนี้สอดคล้องกับการสั่นสะเทือนของน้ำแบบโอเวอร์โทน
อันดับที่ 1 และคอมบิเนชั่นของพันธะ O-H (Osborne and Fearn, 1986) สเปกตรัมแสงเนียร์อินฟราเรดของกะทิ
ที่ปลอมปนด้วยน้ำมีแนวโน้มแตกต่างจากกะทิบรสิุทธิ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคเนียร์อินฟ
รารเดสเปกโทรสโกปีในการตรวจสอบระดับการปลอมปนของน้ำในกะทิ อย่างไรกต็ามสเปกตรัมเริ่มต้นอาจจะ
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ได้รับผลกระทบตา่งๆ ในระหว่างการตรวจวัด เช่น สัญญาณรบกวน ผลของอุณหภูมิ ลักษณะทางกายภาพของ
ตัวอย่างต่อผลการดูดกลนืแสง ดังนั้นสเปกตรัมเริ่มต้นควรได้รับการดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เห็นพฤติกรรมของ
สเปกตรัมได้ชัดเจนขึ้น เช่น การปรับปรุงสเปกตรัมด้วยวิธีอนุพันธ์อันดับที่ 2 ดังแสดงในภาพที่ 3 จากรูปพีคการ
ดูดกลืนแสงเนียร์อินฟราเรดจะกลับหัวเนื่องการการปรับปรุงด้วยวิธีอนุพันธ์อันดับที่ 2 ส่งผลให้เกิดพีคที่เด่นชัด
ขึ้นมา ได้แก่ 6900, 5780, 5155 และ 4565 cm-1 (1450, 1725, 1940, 2190 nm ตามลำดับ) โดยพีคที่เลขคลื่น 
5900 cm-1 เป็นพีคการสั่นสะเทือนแบบโอเวอร์โทนอันดับที่ 1 ของพันธะ CH3 สำหรับพีคที่เลขคลื่น 4565 cm-1 
เป็นการสั่นสะเทือนของพันธะ HC=CH แบบคอมบิเนชั่น โดยทั้งสองพันธะนี้เป็นพันธะโครงสร้างของไขมัน 
(Osborne and Fearn, 1986) 
 

 
ภาพที่ 2 สเปกตรัมเนียร์อินฟราเรดของกะทิและกะทิปลอมปนด้วยน้ำที่ระดับต่างๆ 
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ภาพที่ 3 สเปกตรัมเนียร์อินฟราเรดที่ถูกดำเนินการปรับปรุงด้วยวิธีอนุพันธ์อันดับที่ 2 

ของกะทิและกะทิปลอมปนด้วยน้ำที่ระดับตา่งๆ 
ตารางที่ 1 แสดงผลการทำนายระดับการปลอมปนของน้ำในกะทิด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโก

ปี แบบจำลองเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีที่สร้างจากเทคนิค PLSR พฒันาขึ้นด้วยค่า principal component 
(PC) เท่ากับ 11 จากผลการทำนายแสดงให้เห็นวา่แบบจำลองมีสมรรถนะในการตรวจสอบระดับการปลอมปนของ

น้ำในกะทิ โดยผลการทำนายข้อมูลในชุดสรา้งแบบจำลองด้วยเทคนิค PLSR แสดงค่า 𝑅𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔
2 =  0.96 

และค่า RMSEtraining = 5.91 %w/w และการทำนายข้อมูลในชดุทดสอบแบบจำลองแสดงค่า 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔
2 =

 0.85และค่า RMSEtesting = 11.13 %w/w ผลการทำนายนี้แสดงให้เห็นว่าเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโก
ปีมีความสามารถในการตรวจสอบระดับการปลอมปนของน้ำในกะทิ ภาพที่ 4 แสดงแผนภาพการกระจายตัวของผล
การทำนายของชุดสร้างแบบจำลองและชุดทดลองแบบจำลอง 

ตารางที่ 1 ผลการทำนายระดับการปลอมปนของน้ำในกะทิด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี 
แบบจำลอง PC การทำนายชดุสรา้งแบบจำลอง การทำนายชดุทดสอบแบบจำลอ

ง 

𝑅𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔
2   RMSEtraining  

(%w/w) 

𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔
2  RMSEtesting 

(%w/w) 

PLSR 11 0.96 5.91 0.85 11.13 
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ภาพที่ 4 แผนภาพการกระจายตัวของผลการทำนายของชุดสร้างแบบจำลอง (a) และชุดทดลองแบบจำลอง (b) 

 
 ภาพที ่5 แสดงสัมประสิทธิ์การถดถอยจากแบบจำลองที่สรา้งด้วยวิธ ีPLSR คา่สัมประสิทธิ์การถดถอยเป็น
ค่าที่แสดงถึงระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น (ค่าการดูดคลื่นแสงเนียรอ์ินฟราเรดที่ความยาวคลื่นต่างๆ) กับตัว
แปรตาม (ค่าระดับการปลอมปน) จากแบบจำลองที่สร้างจากเทคนิค PLSR โดยหากค่าสัมประสทิธิ์การถดถอยมีค่า
สูงที่ตำแหน่งความยาวคลื่นใดแสดงวา่ความยาวคลื่นนั้นมีอิทธิพลต่อแบบจำลองการทำนายระดับการปลอมปน
ของน้ำในกะทิ จากรูปค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมีค่าสูงที่เลขคลื่น 7170, 6900, 5780, 5265, 5155, 4925, 4565 
และ 4065 cm-1 (1395, 1450, 1725, 1900, 1940, 2030, 2190 และ 2460 nm) โดยพีคเหล่านี้สัมพันธ์กับการ
สั่นสะเทือนของพันธะทางเคมีของน้ำ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และโปรตีน โดยที่เลขคลื่น 6900 และ 5155 cm-1 
สอดคล้องกับการสั่นสะเทือนของน้ำแบบโอเวอร์โทนอันดับที่ 1 และคอมบิเนชั่นของพันธะ O-H การสั่นสะเทือน
ของพันธะทางเคมี CH2 ของไขมันแบบคอมบิเนชั่นและแบบโอเวอร์โทนอันดับที่ 1 ที่เลขคลื่น 7170 และ 5780 
cm-1 นอกจากนั้นมีการสั่นสะเทือนของพันธะทางเคมี HC=CH ของไขมันแบบคอมบิเนชั่น 4565 cm-1 พันธะทาง
เคมีของคาร์โบไฮเดรตแสดงขึ้นที่เลขคลื่น 5265 และ 4065 cm-1 โดยสมัพันธ์กับการสั่นสะเทือนแบบคอมบิเนชั่น
ของ starch พีคของโปรตีนแสดงให้เห็นที่เลขคลื่น 4925 cm-1 ซึ่งสอดคล้องกับการสั่นสะเทือนของพันธะ CONH2 
แบบโอเวอร์โทนอันดับที่ 2 จากที่กลา่วมมานี้แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีที่สร้างจาก
เทคนิค PLSR ที่ใช้ในการตรวจสอบการปลอมปนของน้ำในกะทิเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของ
องค์ประกอบทางเคมีในกะทิจากการปลอมปนของน้ำ 
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ภาพที่ 5 สัมประสิทธิ์การถดถอยจากแบบจำลองที่สร้างด้วยวธิี PLSR 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาครั้งนี้ที่มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการตรวจสอบการปลอมปนของน้ำในกะทิ

ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ผลการศกึษาแสดงให้เห็นว่าเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีมี
ความสามารถในการตรวจสอบระดับการปลอมปนของน้ำในกะทิโดยแบบจำลองที่สร้างดว้ยเทคนิค PLSR จาก

สเปกตรัมเริ่มต้นแสดงคา่ 𝑅𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔
2  = 0.96 และ 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔

2  = 0.85 ผลที่ได้นี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางใน
การประยุกต์ใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการตรวจสอบการปลอมปนของน้ำในกะทิในระดับอุตสาหกรรม
ได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 แบบจำลองที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เกิดขึ้นจากตวัอย่างกะทิจากมะพร้าวจากแหล่งที่มาเดียว ซึ่งหาก
ต้องการให้แบบจำลองที่ใช้ในตรวจสอบการปลอมปนของน้ำในกะทิครอบคลุมมะพร้าวมากขึ้นควรใชต้ัวอยา่งจาก
หลายแหล่งที่มาในจังหวดัหรือประเทศต่างๆ เน่ืองจากมะพร้าวที่เพาะปลูกในแต่ละแหล่งเพาะปลูกจะมี
องค์ประกอบทางเคมีที่แตกตา่งกัน ดังนั้นหลากแบบจำลองเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีถูกสร้างจากตวัอย่าง
มะพร้าวหลากหลายแหลง่ที่มาย่อมมีความสามารถในการตรวจสอบไดค้รอบคลุมตัวอย่างจากแหล่งที่มาเหล่านั้น 
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แบบจำลองสำหรับประมาณค่าปริมาณเมฆจากค่ารังสีอาทิตย์รวมในจังหวัดภูเก็ต 
Model for Estimating the Cloud Cover from Global Solar Radiation  

in Puket Province, Thailand 
 

สุวิทย์ เพชรห้วยลึก1 

Suwit  Phethuayluk 

 

บทคัดย่อ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาแบบจำลองการประมาณค่าปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือนจากข้อมูลรังสี
อาทิตยร์วมรายวันเฉลี่ยรายเดือนในจังหวัดภูเก็ตระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2560 และ     ทดสอบแบบจำลองด้วย
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 – 2563 โดยใช้แบบจำลองในรูปของสมการเอ็มพิริคัล 9 รูปแบบ ที่พัฒนามาจากสมการ
ถดถอยเชิงเส้นของ Angström-Prescott และรูปแบบสมการอื่นๆ ได้แก่ สมการกำลังสอง สมการกำลังสาม 
ลอการิทึม เอ็กโพเนนเชียล และยกกำลัง เป็นต้น               ผลการการศึกษา พบวา่ แบบจำลองที่ให้ผลทดสอบ
สมรรถนะดีที่สุด อยูใ่นรปูความสัมพันธร์ะหว่างอตัราสว่นปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือนต่อค่าปริมาณเมฆสูงสุด

ของการวดั ( ) และ ค่ารังสีอาทิตย์ รวมต่อรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกรายวันเฉลี่ยรายเดือน( ) เป็น

 ที่ให้ผลการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยค่าสัมประสทิธิส์หสัมพันธ์ (R)  ค่า
สัมประสิทธิ์ Nash-Sutcliffe (NS)  ความคลาดเคลื่อนยกกำลังสองเฉลี่ยรากที่สอง (RMSE) ความคลาดเคลื่อนใน
รูปความเอนเอียงเฉลี่ย (MBE)  ความคลาดเคลื่อนในรูปความเอนเอียงสมบูรณ์เฉลี่ย (MABE)  ร้อยละความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ย (MPE)  ร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) และค่าสถิติแบบที (t-stat) เท่ากับ 
0.884  0.781  0.468  0.310  0.340  5.086 %  5.561 % และ 2.929 ตามลำดับ โดยได้คา่ประเมินตัวบ่งชี้
สมรรถนะทั้งหมด (GPI) เท่ากับ 0.619  แสดงวา่ค่าที่ได้จากแบบจำลองแบบเอ็กโพเนนเชียลและจากการวดัมีความ
สอดคล้องกัน และสามารถนำไปใช้กับพื้นที่อื่นๆ ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกันได้ 
 
คำสำคัญ : ปริมาณเมฆ  ค่ารังสอีาทติย์รวม  สมการเอ็มพริิคัล  จังหวดัภเูก็ต 
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Abstract 
In this research, the monthly average daily cloud amount estimation model is developed 

from the monthly average daily global solar radiation data in Puketi province between 2006 -
2016, and test the model with data from 2017-2019.  In this study, nine empirical models were 
derived from the Angström-Prescott linear regression model and its derivatives such as quadratic, 
cubic, logarithmic, exponential and power.  The result found that the best performance  model  
was correlated  between  the  ratio of monthly average daily cloud amount to maximum cloud 

volume of measurement ( ), and the monthly average daily global solar radiation per daily 

extraterrestrial radiation ( ) as .  That provides statistical  
analysis  results  are  the  correlation coefficient (R), the Nash-Sutcliffe coefficient (NS), root mean 
square error (RMSE), mean bias error (MBE), mean absolute bias error (MABE), mean percentage 
error (MPE), mean absolute percentage error (MAPE) and t-statistic (t-stat) equal to .884  0.781  
0.468  0.310  0.340  5.086 %  5.561 % and 2.929, respectively.  This received a global performance 
indicator (GPI) assignment of 0.619.  According to the results, the exponential model predicted 
and the measurements are consistent and can be applied to other a similar climate area. 

Keywords : cloud amount, global solar radiation, empirical equation, Puket province 
 
บทนำ 

ดวงอาทิตย์ถือเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรา พลังงานที ่              แผ่
ออกมาจากดวงอาทติย์จะอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟา้ที่ความยาวคลื่นต่างๆ ตั้งแตร่ังสีแกมมาไปจนถึงคลื่นวิทยุ 
ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า รังสีอาทติย์ (solar radiation) รังสีอาทติย์นอกบรรยากาศโลกเป็นปริมาณที่เราสามารถหา
ได้อย่างแม่นยำโดยอาศัยการตรวจวดัด้วยดาวเทียม หรือคำนวณทางทฤษฎี ทั้งนี้ปริมาณของรงัสีอาทิตย์ทีต่ก
กระทบ ณ ตำแหน่งใดๆ ที่ส่วนบนของชั้นบรรยากาศ (top of atmosphere, TOA) จะมีค่ามากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่
กับระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทติย์ และมุมตกกระทบ ซึ่งเราสามารถคำนวณตัวแปรตา่งๆ ดังกล่าวนี้ได้อย่าง
แม่นยำโดยอาศัยทฤษฎฟีิสิกส์ดาราศาสตร์ ข้อมูลรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกมีความสำคญัต่อการออกแบบ
อุปกรณ์ที่ใช้งานในอวกาศต่างๆ อาทิเช่น เซลล์สุริยะของดาวเทียมหรือยานอวกาศต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมา
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นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวัดและศึกษาความเข้มรังสีดวงอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกกันมาอยา่งตอ่เน่ือง หาก
พิจารณาพลังงานแสงอาทิตย์รวมทุกความยาวคลืน่ที่เดินทางจากดวงอาทติย์มาตกกระทบตั้งฉากบนพื้นที่ 1 ตาราง
เมตร จากระยะทางเฉลี่ย 1 AU จะมีความเข้มของรังสีประมาณ 1,367 W/m2 เรียกว่า ค่าคงที่สุริยะ (solar 
constant)   

รังสีอาทติย์นอกบรรยากาศโลก เมื่อเดินทางผา่นชั้นบรรยากาศลงมายังพืน้โลกของเรา จะถูกลดทอนความ
เข้ม ในรูปของการกระเจงิและดูดกลืนโดยเมฆและองค์ประกอบต่างๆ ในบรรยากาศ เช่น ฝุ่นละออง โอโซน ไอน้ำ 
และโมเลกุลก๊าซต่างๆของอากาศ ทั้งนี้เราสามารถจำแนกส่วนของรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นโลกได้เป็น 2 ส่วน 
คือ รังสตีรง (direct radiation) และรังสีกระจาย (diffuse radiation) ซึ่งผลรวมของรังสีทั้ง 2 สว่นนี้ เรียกว่า รังสี
รวม (global radiation) ดังนั้นการวัดรังสีอาทิตยบ์นพื้นโลกสามารถกระทำได้หลากหลายวิธีการด้วยกัน  ดังนั้น
เมื่อวัดรังสีอาทิตย์ที่ถูกลดทอนและผ่านลงมาถึงพืน้ผิวโลกก็จะสามารถหาปริมาณเมฆที่ครอบคลุมในพื้นที่นั้นๆ ได้   

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อต้องการสรา้งสมการถดถอยแบบเอ็มพิริคัลสำหรับการทำนายปริมาณเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้าจากค่ารังสี
อาทิตยร์วมเหนือจังหวัดภูเก็ต 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 1.ทำการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกรายวัน  
แล้วนำมาเฉลี่ยรายเดือนใน MJ/m2-day ของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวดัภูเก็ตโดยใช้สมการความสัมพันธ์ (Girma 
Dejene Nage, 2018) 

 (1) 

เมื่อ  คือ คา่รังสีอาทิตยน์อกบรรยากาศโลกรายวันเฉลี่ยรายเดือน    คือ 

ค่าคงที่รังสีอาทิตย ์   คือ มุมละติจูดของสถานีอุตนุิยมวิทยาจังหวดัภูเก็ต  คือ ค่ามุม 
declination ของดวงอาทิตย ์

 (2) 
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เมื่อ d คือ ลำดับที่ของวนัในรอบปี  และ คือ คา่มุมชั่วโมงดวงอาทติย์ ซึ่งหาได้จาก 

 (3) 

 2. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือน และค่ารังสอีาทิตยร์ายวันเฉลี่ยราย

เดือน  ในพื้นที่จังหวดัภูเก็ตที่ทำการวดัโดยสถานอีุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเกต็ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2563  โดยที่

ค่าปริมาณเมฆสูงสุดของการวัด  เท่ากับ 10 
  3. แยกข้อมูลออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 -2560 รวมเวลาเป็น 11 ปี แลว้นำมาเฉลี่ย
เป็นข้อมูลสำหรับสร้างสมการเอ็มพริิคัล  ส่วนขอ้มูลส่วนที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 -2563 นำมาเฉลี่ยเป็นข้อมูล
ทดสอบสมการเอ็มพิริคัล ดังตารางที่ 3 

4. สรา้งสมการเอ็มพิริคัลของความสัมพันธร์ะหว่างความยาวนานแสงแดดและปริมาณเมฆ ด้วยสมการ 9 
รูปแบบ ที่ปรับปรุงมาจากรูปแบบสมการต่างๆ ได้แก่ สมการถดถอยเชิงเส้น สมการกำลังสอง สมการกำลังสาม 
ลอการิทึม เอ็กโพเนนเชียล และยกกำลัง เป็นต้น 
 5. ทดสอบแบบจำลองสมการที่ได้ในข้อ4และวิเคราะห์ผลการทดสอบดว้ยค่าทางสถิต ิประกอบด้วย ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient, R) (Slavica Brkić and Blanka Tuka, 2018)  ค่าสัมประสทิธิ์ 
Nash-Sutcliffe (Nash-Sutcliffe coefficient, NS) (Qingwen Zhang, et al., 2018) ความคลาดเคลื่อนในรูป
ความเอนเอียงเฉลี่ย (mean bias error, MBE)  ความคลาดเคลื่อนในรูปความเอนเอียงสมบูรณ์เฉลี่ย (mean 
absolute bias error, MABE)   
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ตารางที่ 1  คา่รังสีอาทติย์นอกบรรยากาศโลก 
และค่ารังสีอาทติย์รายวนัเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดภูเก็ตทีใ่ช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

 
 
ตารางที่ 2  คา่ปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดภูเก็ตที่ใชใ้นการศึกษาครั้งนี้ 
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ความคลาดเคลื่อนยกกำลังสองเฉลี่ยรากที่สอง (root mean square error, RMSE)  ร้อยละความคลาดเคลื่อน
เฉลี่ย (mean percentage error, MPE)  ร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย (mean absolute percentage 
error, MAPE)  และ คา่สถิติแบบที (t-statistic, t-stat) (Can Ekici, 2019)  ด้วยสมการ 

(4) 
ตารางที่ 3  ค่ารังสีอาทติย์นอกบรรยากาศโลก ค่ารังสีอาทิตยร์วมสำหรบัสร้างสมการและทดสอบสมการ และค่า
ปริมาณเมฆสำหรับสร้างสมการและทดสอบสมการของข้อมูลรายวันเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดภูเกต็

 
 

 (5) 

 (6) 

 (7) 

 (8) 
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 (9) 

 (10) 

t-stat  (11) 

เมื่อ  คือ คา่ปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือนที่ได้จากการคำนวณด้วยสมการเอ็มพริิคัล   คือ คา่ปริมาณ

เมฆรายวันเฉลี่ยรายปีที่ได้จากการคำนวณเอ็มพิรคิัล   คือ ค่าปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือนทีไ่ด้จากการ

วัด   คือ คา่ปริมาณเมฆมรายวันเฉลี่ยรายปีที่ไดจ้ากการวดั และ  คือ ลำดับที่ของเดือนในรอบปี  โดยที่คา่ 
MBE และ RMSE มีหน่วยเป็น deca 

6. ทำการวิเคราะห์หาสมการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับค่าปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือนของจังหวดั
ภูเก็ตจากคา่ทางสถิตใินข้อที่ 5 ด้วยคา่ประเมินตัวบ่งชี้สมรรถนะทั้งหมด (global performance indicator, GPI)  
ซึ่งค่า GPI ทีมีคา่มากที่สดุจะเป็นแบบจำลองที่มีสมรรถนะดีที่สุด ดว้ยสมการ (Qingwen Zhang, et al., 2018) 

 (12) 

เมื่อ  มีค่าเท่ากับ -1 สำหรับค่าทางสถิติ R และ NS  ส่วนค่าทางสถิติตัวอื่นๆ ทีเหลือ  มีค่าเทา่กับ +1  ส่วนค่า 

  เป็นค่ามัธยฐานของค่าทางสถิติแต่ละตัวของแบบจำลองทั้งหมด และคา่  เป็นค่าทางสถิติของแต่ละตัว
แบบจำลอง 
 
ผลการวิจัย 
 ได้การสรา้งสมการเอ็มพริิคัลทั้ง 9 รูปแบบ (ดังตารางที ่ 4) ที่เป็นสมการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ประกอบด้วย สมการถดถอยเชิงเส้น สมการกำลงัสอง สมการกำลังสาม ลอการิทึม เอ็กโพเนนเชียล (2 สมการ)  ยก
กำลัง สมการผสมถดถอยเชิงเส้นและลอการิทึม และสมการผสมถดถอยเชิงเส้นและเอ็กโพเนนเชียล ได้ค่าสัมประ
สิทธ์เอ็มพิริคัลดังในตารางที่ 5   
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ตารางที่ 4  รูปแบบสมการเอ็มพิรคิัลทั้ง 9 สมการ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
Model 

No. 
Model type Regression equation modified Source 

1 Linear 
 

Md. Nazmul 
Islam Sarkar and 
Anwarul Islam 
Sifat (2016) 

2 Quadratic 
 

3 Cubic 

 

4 Logarithmic 
 

5 Exponential 
 

6 Power 
 

7 Exponential 
 

A.M. Muzathik, 
et al. (2011) 

8 
Linear 
logarithmic  

9 
Linear 
exponential  

เมื่อทดสอบสมการที่ได้ พบว่า คา่ปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดภูเก็ตไม่ได้แตกต่างกัน โดย
แต่ละสมการให้ค่าทางสถิติที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งค่าสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) มีค่าอยู่ในช่วง 0.864 – 0.924  ค่า NS 
มีค่าอยู่ในช่วง 0.659 – 0.788 ค่า RMSE มีค่าอยู่ในช่วง 0.460 – 0.585  โดยที่ค่า MBE มีค่าอยูใ่นช่วง 0.307 – 
0.396  คา่ MABE มคี่าอยู่ในช่วง 0.339 – 0.467  สำหรับค่า MPE มีคา่อยู่ระหว่าง  4.996 – 7.411 %  ส่วน
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MAPE มีคา่อยู่ระหวา่ง 5.561 – 8.535 %  และค่า t-stat มีคา่อยู่ระหวา่ง 2.660 – 3.685 ตามลำดับ ดังตารางที่ 
5  โดยที่ค่า R และคา่ NS ให้ค่าดีที่สดุเมื่อมีค่าเทา่กับ 1  ส่วนค่า RMSE MBE MPE MAPE และ t-stat จะให้ค่าดี
ที่สุดเมื่อเข้าใกล้ศูนย์ 

 
ตารางที่ 5  แสดงค่าสัมประสิทธ์ถดถอยและค่าทางสถิติที่ใช้ทดสอบสมการทั้ง 9 รูปแบบ 

 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

สำหรับผลการวิเคราะหห์าแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดที่ไดจ้ากภาพที ่ 1 พบว่า ทกุแบบจำลองให้ผลที่
ใกล้เคียงกันมาก โดยแบบจำลองที่ 7 แบบเอ็กโพเนนเชียล ให้ค่า GPI สูงสดุเท่ากับ 0.619 จึงมีความเหมาะสมที่สุด 
ด้วยสมการความสัมพันธ ์ 

 (13) 
โดยให้ค่า R NS RMSE MBE MABE MPE MAPE และ t-stat เป็น 0.884  0.781  0.468  0.310  0.340  5.086 
%  5.561 % และ 2.929 ตามลำดับ 
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ภาพที่ 1  แสดงผลการทดสอบแบบจำลองทั้ง 9 รูปแบบ เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการวัด 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศกึษาครั้งนี้ได้สรา้งแบบจำลองสมการเอ็มพริิคัลของความสัมพันธท์ี่ไดจ้ากปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ย

รายเดือน  และค่ารังสีอาทิตยร์วมรายวันเฉลี่ยรายเดือน  ซึ่งสมการเอ็กโพเนนเชียลมีความเหมาะสมที่สุด
ของจังหวัดภูเก็ตเป็น 

  
โดยให้ค่า R NS RMSE MBE MABE MPE MAPE และ t-stat เป็น 0.884  0.781  0.468  0.310  0.340 

5.086 %  5.561 % และ 2.929 ตามลำดับ โดยได้ค่าประเมินตัวบ่งชีส้มรรถนะทั้งหมด (GPI) เท่ากับ 0.619นั่น
แสดงว่าคา่ที่ได้จากแบบจำลองแบบเอ็กโพเนนเชียลและจากการวดัมีความสอดคล้องกัน และสามารถนำไปใช้กับ
พื้นที่อื่นๆ ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกันได้ 
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การผลิตและสมบัติของข้าวเกรียบปลาจากปลาเล็กปลาน้อย 
Production and properties of fish crispy from small fish 

 

อรัญญา  อำไพจิตร์1 และ พรหมภัสสร  พรทวีโชคโภคิน2 
Aranya  Ampaichit and Phrompatsorn  Phontaweechokpokin 

 
 

บทคัดย่อ 
การศกึษานี้มีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากปลาเล็กปลาน้อยในการผลิตข้าวเกรียบปลา โดย 1) ศึกษา

ชนิดของปลาเล็กปลาน้อยที่มีขายในท้องตลาดโดยทั่วไป ได้แก ่ปลากะตกั ปลาข้าวสาร และปลาสายไหม 2) ศกึษา
ปริมาณปลาเล็กปลาน้อยโดยแปรผันปริมาณปลาเป็นร้อยละ 50, 100 และ 150 โดยน้ำหนัก 3) วิเคราะห์คุณภาพ
กายภาพ ได้แก่ ค่า Hardness , aw, L*,a*,b* และ4) วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่า ชนิดและปริมาณของ
ปลาเล็กปลาน้อยที่เหมาะสมในการผลติข้าวเกรียบปลาจากปลาเล็กปลาน้อย คือ ปลากะตักที่มีปรมิาณร้อยละ 100 
โดยน้ำหนัก จะให้ลักษณะและคุณภาพของข้าวเกรียบดีที่สุดโดยมีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านส ีกลิ่น
ปลา รสชาติ ความกรอบและความชอบโดยรวมเท่ากับ 4.12, 3.91, 4.14, 4.31 และ 4.27 ตามลำดับและแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ (p≤0.05) เมื่อทดสอบคุณภาพทางกายภาพของข้าวเกรียบปลากะตัก รอ้ยละ 100 โดย
น้ำหนัก เทียบกับข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุม ที่ผ่านการทอดแล้ว พบวา่ ข้าวเกรียบปลาจากปลากะตัก มีค่าน้ำอิสระ 
(aw) ต่ำกว่าสตูรควบคุม เท่ากับ 0.23, 0.26 ตามลำดับ มีค่าความสว่าง (L*) มากกว่า ค่าความเป็นสีแดง (a*) น้อย
กว่า และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) มากกว่า สตูรควบคุม และมีค่าความแข็งเท่ากับ 840.95 กรมั  การวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีพบว่าข้าวเกรียบปลากะตัก มีปริมาณความชื้น, โปรตนี, ไขมัน, คาร์โบไฮเดรต, และเถ้าร้อยละ 
2.85, 5.23, 29.59, 59.71 และ 2.62 ตามลำดบั ข้าวเกรียบปลากะตักพร้อมบริโภคปริมาณ 100 กรัม มีปริมาณ
แคลเซียมมากกว่าสูตรควบคุมและมีปริมาณพลังงานทั้งหมดน้อยกว่าสตูรควบคุมซึ่งมีค่าเท่ากับ 227.78 มิลลิกรัม 
และ 526.07 กิโลแคลอรี่ ตามลำดับ จึงสรปุได้ว่าปลากระตักสามารถนำมาใช้ในการผลติข้าวเกรียบปลาโดยมี
ปริมาณแคลเซียมที่เพิ่มข้ึนทำให้คุณค่าทางโภชนาการของข้าวเกรียบมีเพิ่มมากขึ้นด้วย  อกีทั้งยังเหมาะสำหรับผู้ที่มี
อาการแพ้นมแต่ต้องการแคลเซียมสามารถรับประทานได้ 
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Abstract 
The objectives of this study for the production of fish crispy made from small fishes were 

1) to study the types of small fishes commonly sold in the local markets selected from anchovy, 
rice fish, and cotton candy fish; 2) to study the quantity used of small fishes varied from 50, 100, 
150% by weight; 3) to evaluate the physical qualities of fish crispy (hardness , aw, L*,a*,b*) when 
the type and quantity of small fishes were varied; and finally 4) to analyte the chemical 
compositions of the obtained fish crispy. The results found that the type and quantity of small 
fish appropriated for the production of fish crispy was anchovies with the content used of 100% 
by weight. It gave the best characteristics and quality of the crispy with the highest sensory 
acceptance scores in terms of color, fish smell, taste, crispness and liking, as 4.12, 3.91, 4.14, 4.31 
and 4.27, respectively and it showed significantly difference to other groups (p ≤ 0.05). Compared 
to the fried fish crispy (control formula), it was found that fish crispy made from 100% anchovies 
had the physical values of water activity (aw) and redness (a*) less than control formula (0.23, 
0.26 and 1.11, 1.49, respectively) while the brightness (L*) and yellow (b*) was greater than the 
control formula (31.26, 27.01 and 11.46, 9.82, respectively).  It had the hardness of 840.95 g. 
Chemical composition analysis showed that fish crispy (100% anchovies) contained moisture 
2.85%, protein 5.23%, fat 29.59%, carbohydrate 59.71%, ash 2.62%, calcium 227.78 milligrams 
which higher than control formula but it had fat 29.59 % and total energy of 526.07 kilocalories 
lower than control formula. In this study, it can show that small fishes can be used to produce 
fish crispy with improving nutrition value better than the normal fried fish crispy. In addition, it 
also contained high calcium content which can be used as a source of calcium for people with 
cow’s milk intolerance or who need calcium supplements. 

 
Keywords:  fish crispy , small fishes , anchovies , calcium  
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บทนำ 
ปลากะตัก (Anchovy) เป็นปลาผิวน้ำขนาดเล็กที่พบแพร่กระจายทัว่ไปตามชายฝั่ง ทะเลถึงระดับน้ำลึก 70 

เมตร ทั้งทางฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีชื่อท้องถิ่นเรียกกันหลายชื่อได้แก่ ปลาไส้ตัน ปลาหวัอ่อน ปลาจิ้งจั้ง 
ปลามะลิ ปลาข้าวสาร ปลายิ่วเกี๊ยะ เป็นต้น ปลากะตกั เป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย เป็นที่
ต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เน่ืองจากมีคุณคา่ทางอาหารสูง โดยมีการนำปลากลุ่มนี้มา
ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น บริโภคสด  ตากแห้ง แปรรูปทำน้ำปลา น้ำบูดู เป็นต้น จากสถิติการส่งออกของกรม
ประมง พบว่า ในปี 2557  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑ์ปลากะตักเท่ากับ 633.6 ตัน และ 23.49 ล้าน
บาท ตามลำดับตลาดยุโรปเป็นตลาดหนึ่งที่ไทยส่งผลิตภัณฑ์ปลากะตกัไปจำหน่าย โดยที่ไทยจะต้องควบคุม
คุณภาพสินคา้ให้สอดคลอ้งตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ซึ่งในปี 2557 คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนด
ปริมาณแคดเมียมในปลากะตักกลุ่ม Anchovy (Engraulis species) ไม่เกิน 0.25 mg/kg ในขณะที่ปลากะตักชนิด
อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยูใ่นสกุล Engraulis กำหนดปริมาณแคดเมียมไม่เกิน 0.05 mg/kg ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออก
สินค้าปลากะตักของประเทศไทยไปสหภาพยุโรป เน่ืองจากปลากะตักของประเทศไทยไม่ได้อยู่ในสกุล Engraulis 
และส่วนใหญ่มีปริมาณแคดเมียมสูงกว่า 0.05 mg/kg (นิศานาถ ตัณฑัยย์, ม.ป.ป., หน้า 1)   

ข้าวเกรียบจัดเป็นอาหารขบเคี้ยวที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมทั้งประเทศไทย มชีื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น   ในประเทศมาเลเซียว่า Keropok ประเทศอินโดนีเซีย เรียกว่า 
Krapuk (วิภาดา มุนินทร์นพมาศ และภารดี พละไชย, 2554, หน้า 1)  แป้งเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่สําคัญสําหรับทํา
ข้าวเกรียบปลา ได้แก่ แป้งที่ได้จากมันสําปะหลัง, ข้าวสาลี, ข้าวโพด, สาคู, ข้าวและแม้กระทั่งถั่วเขียวสามารถใช้ได้
สําหรับการทําข้าวเกรียบปลา (Mohamed et al.,1988, abstract) และส่วนผสมอื่น ๆ ได้แก่  กุ้ง  ปลา  กระเทียม  
พริกไทย  น้ำตาล และ เกลือ   ข้าวเกรียบผลิตจากแป้งเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งในด้านคุณค่าทางโภชนาการของ
ข้าวเกรียบยังขาดสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายบางชนิด  มีสารอาหารน้อยมากเป็นเพียงแหล่งพลังงานเท่านั้น 
อย่างไรกต็ามปริมาณแป้งก็ยังคงมีผลต่อการพองตัวและการขยายตัวของข้าวเกรียบ โดยทั่วไปแล้วปลาทะเลมักนำ
ใช้ทำข้าวเกรียบปลามีรายงานว่ามีการใช้ปลาทะเลบางชนิดสำหรับสูตรข้าวเกรียบปลาซาร์ดีน (Clupea 
leiogaster) , ปลาจวดเทา (Johnius soldado), ปลาตาโต (Brachydeuterus auritus), ปลากะพง (Lutjanus 
spp), ปลาชะโด (Ophiocephalus micropeltis) และปลาแฟเตอร์แบค (Natopterus chilata) (วิภาดา มุนินทร์
นพมาศ และภารดี พละไชย, 2554, หน้า 16) ในเชิงพาณิชย์พบวา่ข้าวเกรียบปลาในประเทศมาเลเซียได้มีการใช้
ปลาข้างเหลือง (Selaroides leptoleptis) ปลาดาบลาวยาว(Chirocentrus dorab) (Nurul, Boni & Noryaty, 
2009, p.159) และ ปลาอกแรกล้วย   (Dussumieria hasselti) (วิทย์, 2522, หน้า 3) เป็นแหล่งของปลา ส่วนใน
อินโดนีเซียจะใช้ปลาอินทรีย์บั้ง (Scomberomerus commersoni) เป็นแหล่งของปลา นอกจากการใช้เน้ือปลาสด
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แล้ว ผงปลาก็เช่นกันที่ถูกนำมาใช้สำหรับทำข้าวเกรียบปลา โดยใช้เป็นผงโปรตีนปลาไฮโดรไลเสต  ผงซูริม ิ การใช้
แบบผงปลามีประโยชน์มากมายในอาหารเชิงพาณิชย์ สะดวกต่อการผลิตและการจดัการดว้ยต้นทุนที่ตำ่กวา่ 
จัดเก็บง่าย และมีประโยชน์ในขั้นตอนการผสม รวมทั้งโปรตีนจากน้ำลา้งการผลติลูกชิ้นปลา ก็สามารถนำมาใช้ใน
สูตรข้าวเกรียบปลาได้ (Nurul et al., 2009, p.160) 

แคลเซียมเป็นสารอาหารสำคัญที่รา่งกายไม่สามารถสร้างแคลเซียมข้ึนเองได้แคลเซียมเป็นส่วนประกอบที่
สำคัญของกระดูกและฟนัถึงร้อยละ 99 ที่เหลือจะช่วยการทำงานของหัวใจและกล้ามเนื้อ การแข็งตัวของเกล็ด
เลือด การทำงานของเซลล์ประสาทและสมอง โดยทั่วไปเด็ก 3–10 ขวบควรได้รับแคลเซียมประมาณ 800 มิลลิกรัม
ต่อวัน วัยรุ่นและผู้ใหญ่ 800–1,000 มิลลิกรัมต่อวัน สตรีมีครรภ์และคุณแม่ที่ให้นมบุตรควรไดร้ับแคลเซียมเพิ่มขึ้น
คือ 1,200 มิลลกิรัมตอ่วนั  ฉะน้ันหากได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอจะทำให้เนื้อกระดูกบางลงกระดูกพรุนและกระดกู
แตกหักได้ง่าย อาหารทีม่ีแคลเซียมเพียงพอจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกระดูก (กินป้องกันกระดูกพรุน, 2561, 
ออนไลน์) ซึ่งนม ผลิตภัณฑ์จากนม รวมถึงปลาที่สามารถเคี้ยวได้ทั้งกระดูกจึงเป็นแหล่งของแคลเซียมที่ดี เช่น ปลา
กะตัก  สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้นมวัว แหล่งแคลเซียมที่ได้จากนมและผลิตภัณฑ์จึงไม่เหมาะที่จะนำมารับประทาน 
เพราะอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ถึงข้ันอันตรายต่อชวีิตได ้ รองจากถั่วลิสงและถ่ัวเปลือกแข็งชนิดต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อให้
ข้าวเกรียบปลามีสารอาหารและมีคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์มากขึ้นจึงได้นำปลาเล็กปลาน้อยที่มีขายใน
ท้องตลาดทั่วไป ซึ่งจดัวา่เป็นปลาที่สามารถรับประทานได้ทั้งตวั มีปริมาณแคลเซียมสูง มาผสมให้เป็นแหล่งของเนื้อ
ปลา และเพื่อเป็นการนำปลากะตักมาใช้ในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการลดปัญหาการ
ส่งออกสินค้าปลากะตกัของประเทศไทยไปสหภาพยุโรป เน่ืองจากมีปริมาณแคดเมียมสูงกว่าคา่ที่กำหนดไว้ ให้เกิด
เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาที่ทุกเพศทุกวัยสามารถรับประทานได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการใช้ปลาเล็กปลาน้อยในการผลติข้าวเกรียบปลา 
 
สมมติฐาน 
 ชนิดและปริมาณของปลาเล็กปลาน้อยมีผลต่อคณุภาพและการยอมรับของข้าวเกรียบปลา 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 ในการศกึษาได้เริ่มจากการศึกษากรรมวธิีการผลติข้าวเกรียบปลาที่มีการเผยแพร่โดยทัว่ไปเพื่อคัดเลือกมา
ใช้ในการผลิตข้าวเกรียบปลาจากปลาเล็กปลาน้อยแล้วนำมาศึกษา  
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 1.  ศึกษาชนิดของปลาเล็กปลาน้อยที่เหมาะสมในการผลิตข้าวเกรียบปลาปลากะตัก โดยคัดเลือกปลาเล็ก
ปลาน้อยที่มีขายในท้องตลาดได้แก ่ ปลาข้าวสาร ปลาสายไหม และ ปลากะตัก มาทดแทนเนื้อปลาที่มีอยู่ใน
ส่วนผสมดังแสดงในตารางที่ 1  และมีวธิีการผลิตดังแสดงในภาพที ่ 1  โดยปลาเล็กปลาน้อยสามารถได้โดยการ
นำมาล้างทำความสะอาด ผึ่งให้สะเด็ดน้ำ และนำมาป่นให้ละเอียด เตรียมไว้เพื่อใช้ผสมในข้าวเกรียบปลา แล้ว
ทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ 5 - Point Hedonic Scale จากผู้ทดสอบชิม  จำนวน 90 คน 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณสว่นผสมที่ใช้ในการผลติข้าวเกรียบปลา 
ส่วนผสม 

(ร้อยละ) 

ปลาโอ ปลาเล็กปลาน้อย (ร้อยละ) 

(Control) 50 100 150 

แป้งมันสำปะหลัง 47.40 47.40 47.40 47.40 

แป้งสาลี 6.17 6.17 6.17 6.17 

กระเทียมสับ 3.56 3.56 3.56 3.56 

พริกไทย 1.19 1.19 1.19 1.19 

น้ำตาล 2.61 2.61 2.61 2.61 

เกลือ 1.19 1.19 1.19 1.19 

น้ำร้อน 23.70 23.70 23.70 23.70 

เน้ือปลา 14.22 7.11 14.22 21.33 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการผลติข้าวเกรียบปลา 

 
 2.  ศึกษาปริมาณปลาเล็กปลาน้อยที่เหมาะสมในการผลิตข้าวเกรียบปลาปลากะตัก  โดยแปรผันปริมาณ
ปลาเป็น ร้อยละ 50,100 และ 150 ของน้ำหนักปลาทั้งหมด และทำการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบ 5 
- Point Hedonic Scale จากผู้ทดสอบชิมจำนวน 90 คน มีขั้นตอนและวิธีการผลิต 
 3.  การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ  
      3.1  ปริมาณนำ้อิสระ        
      3.2  ค่าส ีL* a* b*   
 4.  การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 
      4.1  ปริมาณความชื้น (AOAC. 2016)          
      4.2  ปริมาณเถ้า (AOAC. 2016)          
      4.3  ปริมาณไขมัน (AOAC. 2016)          
      4.4  ปริมาณโปรตนี (AOAC. 2016)          
      4.5  ปริมาณคาร์โบไฮเดรต ตามวิธกีาร Methods of Analysis for Nutrition Labeling (1993) 
      4.6  ปริมาณแคลเซียม (AOAC. 2016)   
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 5.  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
       การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ใชก้ารทดสอบแบบ 5 - Point Hedonic Scale จากผู้ทดสอบที่ไม่
ผ่านการฝกึฝน จำนวน 90 คน    
 6.  การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
      6.1  การทดสอบเนื้อสัมผัสด้วยเครื่อง (Texture analyzer) ปริมาณน้ำอิสระ (aw) วัดค่าสี (L* a* b*) และ
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ใช้การวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Random Design) 
และทดสอบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ย ด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
95 
      6.2การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสใช้การวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ 
(Randomigzed Complete Block Design) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธีดันแคน (Duncan’s 
new multiple range test) ที่ระดับความเชื่อมัน่ร้อยละ95 
 
ผลการวิจัย 
1.  ศึกษาชนิดและปริมาณของปลาเล็กปลาน้อยในการผลิตข้าวเกรียบปลา 
    1.1  การศึกษาชนิดของปลาเล็กปลาน้อยที่ใช้ได้แก่ ปลากะตัก ปลาข้าวสาร และปลาสายไหม ในการผลิตข้าว
เกรียบปลาปลากะตัก โดยทดแทนปริมาณเน้ือปลาทั้งหมดในส่วนผสมของข้าวเกรียบปลาด้วยปลาเล็กปลาน้อยที่มี
ขายในท้องตลาดทั่วไป และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสได้ผลดังแสดงในตารางที ่2 
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ตารางที่ 2  คณุภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบปลากะตัก,ปลาข้าวสาร และ ปลาสายไหม 

ปลาเล็กป
ลาน้อย 

 คุณภาพทางประสาทสัมผัส 

ร้อย
ละ 

ส ี กลิ่นปลาns รสชาต ิ ความกรอบ 
ความชอบโด
ยรวม 

กะตัก 50 3.41±1.13bc 3.40±0.86 3.46±1.08bc 3.63±1.26bc 3.79±1.01b 

 100 3.93±0.90a 3.57±1.14 3.82±0.96a 4.03±0.91a 4.17±0.75a 

ข้าวสาร 50 3.31±1.13bc 3.41±1.06 3.21±1.18cd 3.32±1.16c 3.44±1.13c 

 100 3.18±1.02c 3.61±0.92 3.28±0.97cd 2.80d±1.08d 3.33±0.91cd 

สายไหม 50 3.60±1.10b 3.51±1.01 3.70±1.17a 3.71±1.20b 3.94±1.11ab 

 100  2.90±1.00d 3.62±1.08 3.08±1.09d 2.61d±1.25d 3.07±1.11d 

หมายเหตุ : ตวัอักษร a,b,c ที่ตา่งกันในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต(ิp≤0.05) 
             จากตารางที่ 2   พบวา่คุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบจากปลากะตัก,ปลาข้าวสารและปลา
สายไหม ในปริมาณร้อยละ 50 และ 100 โดยน้ำหนัก มีคะแนนการยอมรบัแตกต่างกัน โดยข้าวเกรียบปลาจากปลา
เล็กปลาน้อยได้แก่ปลาข้าวสารและปลาสายไหม ในปริมาณร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก จะมีคะแนนการยอมรับมากกว่า
ในปริมาณร้อยละ 100 โดยน้ำหนัก แตกต่างอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิต ิ (p≤0.05) ส่วนข้าวเกรียบจากปลากะตักใน
ปริมาณร้อยละ 100 โดยน้ำหนัก จะมีคะแนนการยอมรับมากกว่าในปริมาณร้อยละ 50 โดยนำ้หนัก และมีคะแนน
การยอมรับทางประสาทสัมผัสมากกวา่ข้าวเกรียบปลาจากปลาข้าวสารและปลาสายไหมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ
(p≤0.05)  ในทุก ๆ ด้าน ยกเว้นกลิ่นปลาที่ข้าวเกรียบปลาจากปลาทั้งสามชนดิไม่มีความแตกตา่งกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05)  
  ข้าวเกรียบปลาจากปลากะตักในปริมาณร้อยละ 100 โดยน้ำหนัก เป็นข้าวเกรียบที่มีคุณลักษณะที่มีการ
ยอมรับทางประสาทสัมผสัมากที่สุด มีสีเหลืองเข้มข้ึน พอง และ กรอบ จึงได้คัดเลือกปลากะตักไปศึกษาปริมาณที่
เหมาะสมเพื่อใช้ผลิตข้าวเกรียบปลาในข้ันตอนต่อไป 
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1.2  ศึกษาปริมาณปลาเล็กปลาน้อยที่ใช้ในการผลิตข้าวเกรียบปลา ที่ผ่านการคัดเลือกจากขอ้ 1.1  
ปริมาณปลาเล็กปลาน้อยที่ใช้ในการผลิตข้าวเกรยีบปลา แปรผันปริมาณปลาเป็น ร้อยละ 50, 100 และ 150 โดย
น้ำหนัก และทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3  คณุภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบปลากะตัก ในปริมาณร้อยละ 50, 100 และ150   
               โดยน้ำหนัก 

ปลากะตัก 

(ร้อยละ) 

คุณภาพทางประสาทสัมผัส 

ส ี กลิ่น รสชาต ิ ความกรอบ ความชอบโดยรว
ม 

50 3.92±0.80a 3.42±1.06b 3.58±0.87b 3.69±0.94b 3.74±0.87b 

100 4.12±0.92a 3.91±0.96a 4.14±0.77a 4.31±0.76a 4.27±0.79a 

150 3.18±1.14b 2.99±0.86c 2.91±0.88c 2.98±1.08c 2.86±0.84c 

หมายเหตุ : ตวัอักษร a,b,c ที่ตา่งกันในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต(ิp≤0.05) 
จากตารางที่ 3  พบวา่ คณุภาพทางประสาทสัมผสัของข้าวเกรียบปลากะตัก โดยแปรผันปริมาณปลากะตักเป็นร้อย
ละ 50 ,100 และ150 โดยน้ำหนัก โดยข้าวเกรียบปลาจากปลากะตักทีร่้อยละ 100 โดยน้ำหนกั มีคะแนนการ
ยอมรับมากที่สุดในด้าน สี  กลิ่น(ปลา)  รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวมแตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (p≤0.05)  ข้าวเกรียบปลาจากปลากะตักทีผ่่านการทอดแล้วจะมีสีเหลืองอ่อน พองและ กรอบ มีกลิ่นปลา และ
มีรสชาติเค็มเล็กน้อย เน่ืองจากปลากะตักใช้เป็นวัตถุดิบหลักมีสีน้ำตาลอ่อนและมีกลิ่นเฉพาะตัวเมื่อใส่ในปริมาณ
ต่างๆ ทำให้มีกลิ่นเฉพาะตัวของปลากะตักชัดเจนขึ้นอีกทั้งปลากะตักมีรสเค็ม จึงส่งผลต่อข้าวเกรียบปลาปลากะตัก
ให้มีรสเค็มเล็กน้อยอีกทั้งเน้ือสัมผัสที่ พองและกรอบ  
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2.  การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ 
     2.1  ปริมาณน้ำอิสระ (aw)   
ตารางที่ 4  คา่ Water Activity ของข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุมและข้าวเกรียบปลากะตัก 

ข้าวเกรียบปลา 
Water Activity (aw) 

ข้าวเกรียบปลาดิบ ข้าวเกรียบปลาพร้อมบรโิภค 

ควบคุม 0.39±0.000 0.26±0.000 

ปลากะตัก 0.58±0.001 0.23±0.005 

 
จากตารางที ่4  พบว่าปริมาณน้ำอิสระ(aw)ของ ข้าวเกรียบปลาดิบของสูตรควบคุมและจากปลากะตัก มี

ค่า aw เท่ากับ 0.39 และ 0.58 ส่วนข้าวเกรยีบปลาพร้อมบริโภคของสูตรควบคุมและจากปลากะตัก มีค่า aw 
เท่ากับ 0.26 และ 0.23  ตามลำดับ 
     3.2.2  ค่า L*,a*,b* และค่า Hardness 
ตารางที่ 5  คา่ L*,a*,b* และค่า Hardness ของข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุมและข้าวเกรียบปลากะตัก 

ข้าวเกรียบปลา 
คุณลักษณะทางกายภาพ 

L* a* b* ค่า Hardness(กรัม) 

สูตรควบคุม 27.01±4.93 1.49±0.15 9.82±0.90 562.35±21.12 

ปลากะตัก 31.26±0.43 1.11±0.16 11.46±0.65 840.95±95.56 

 
จากตารางที่ 5  พบวา่ ข้าวเกรียบปลาจากปลากะตักมีค่าความสว่าง L* เท่ากับ 31.26 และค่า b* ความ

เป็นสีเหลืองเท่ากับ 11.46 มากกว่าข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุม ส่วนคา่ a* ความเป็นสีแดงมีค่าเท่ากับ 1.11 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่าข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุมอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติ(p≤0.05)  เน่ืองจากข้าวเกรียบปลาสูตรมาตรฐานมี
เน้ือปลาโอเป็นส่วนประกอบ ในเน้ือปลาโอมีโปรตีนตามธรรมชาติคือไมโอโกลบิน(Myoglobin) ซึ่งเป็นรงควัตถุสี
แดง ในเน้ือปลาดิบจึงมีสีแดงเข้ม เมื่อนำมาทำข้าวเกรียบ จึงทำให้ข้าวเกรียบปลานั้นมีค่าความเป็นสีแดง a* มาก
ขึ้น ส่วนข้าวเกรียบปลากะตักมีเน้ือปลากะตักแห้งเป็นส่วนประกอบ จึงทำให้ข้าวเกรียบปลากะตักมีสีเหลืองอ่อน 
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ส่วนค่าความแข็ง (Hardness) ของข้าวเกรียบปลาสูตรมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 562.35 กรัม  ซึ่งน้อยกว่าข้าวเกรียบ
ปลากะตัก ที่มีค่าเท่ากับ 840.95 กรัม ค่าความแข็ง (Hardness) คือค่าที่แสดงถึงความกรอบของข้าวเกรียบถ้าค่า 
Hardness มากแสดงวา่ข้าวเกรียบจะมีเนื้อสัมผัสที่แข็งแต่ถ้าข้าวเกรียบมีค่า Hardness น้อยแสดงว่าข้าวเกรียบจะ
มีความกรอบ  ดังนั้นข้าวเกรียบปลากะตักมีคา่ค่าความแข็ง (Hardness) มากกวา่ข้าวเกรียบปลาสูตรมาตรฐาน จึง
ทำให้ข้าวเกรียบปลากะตักมีลักษณะแข็งมากกวา่สูตรควบคุม  
3.  การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 
ตารางที่ 6  องค์ประกอบทางเคมีของข้าวเกรียบปลาพร้อมบริโภคสตูรควบคุมและข้าวเกรียบปลา 
               กะตักในปรมิาณ 100 กรัม  

องค์ประกอบทางเคมี 

 

ข้าวเกรียบปลาพร้อมบรโิภค 

ควบคุม ปลากะตัก 

ความชื้น (รอ้ยละ) 2.74 2.85 

เถ้า (ร้อยละ) 1.84 2.62 

คาร์โบไฮเดรต (รอ้ยละ) 59.39 59.71 

โปรตีน (ร้อยละ) 5.06 5.23 

ไขมัน (ร้อยละ) 30.97 29.59 

แคลเซียม (มิลลิกรัม) 45.12 227.78 

พลังงาน (กิโลแคลอรี่) 536.53 526.07 

 
จากตารางที ่ 6  พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของข้าวเกรียบปลาสูตรควบคมุและข้าว

เกรียบปลาจากปลากะตกัในปริมาณ 100 กรัม มีปริมาณ ความชื้นร้อยละ 2.74, 2.85 เถ้าร้อยละ 1.84, 2.62  
โปรตีนร้อยละ 5.06, 5.23  ไขมันร้อยละ 30.97, 29.59 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 59.39, 59.71  ตามลำดับ  นอกจากนี้
มีปริมาณแคลเซียม เท่ากับ 45.12, 227.78 มิลลิกรัม มีปริมาณแคลเซียมที่เพิ่มข้ึนจากข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุม
เน่ืองจากปลากะตักมีปรมิาณแคลเซียมที่มากกว่าปลาโอ และมีพลังงาน เท่ากับ 536.53, 526.02 กิโลแคลอรี่ ซึ่ง
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พลังงานทั้งหมดของข้าวเกรียบปลาจากปลากะตักมีค่าต่ำกวา่ข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุม  เน่ืองจากเนื้อปลาโอให้
พลังงานสูงกวา่ปลากะตกัมีส่วนประกอบของโปรตีนและไขมันสูงกว่าปลากะตัก ข้าวเกรียบปลาจากปลากะตัก 
มีคุณลักษณะของข้าวเกรียบ พอง  กรอบ ม ีกลิน่และรสชาติเฉพาะของปลาและมีคุณค่าโภชนาการในปริมาณ 100 
กรัม คือมีปริมาณ โปรตนี 5.23 กรัม, ไขมัน 29.59 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 59.71 กรัม, แคลเซียม 227.78 กรัม และ 
พลังงานเท่ากับ 526.02 กิโลแคลลอรี่ 
 
อภิปรายผล 

จากผลการทดลองการผลิตข้าวเกรียบปลาจากปลากะตัก ในปริมาณร้อยละ 100 โดยน้ำหนัก พบว่าข้าว
เกรียบปลาที่ได้จะคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสที่มีการยอมรับมากที่สดุ ข้าวเกรียบปลาจากปลากะตักที่ผา่นการ
ทอดแล้วจะมีสีเหลืองอ่อน กรอบ ฟ ูมีกลิ่นปลา และมีรสชาติเค็มเล็กน้อย เน่ืองจากปลากะตักที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ
หลักมีสีน้ำตาลอ่อน และยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ ของข้าวเกรียบปลาได้แก่ แป้งมันสำปะหลัง, เน้ือปลากะตัก และ
น้ำตาล ที่สามารถเกิดปฎิกิริยาสีน้ำตาลเมื่อไดร้บัความร้อนจากการทอดและการออกซิเดชันของไขมันทำให้น้ำมันมี
สีคล้ำลง เมื่อข้าวเกรียบดูดซับน้ำมันเข้าไปจะทำให้สีของข้าวเกรียบมีสีเหลืองเข้มมากยิ่งข้ึน  และมีกลิ่นเฉพาะตัว
เมื่อใส่ในปริมาณต่างๆ ทำให้มีกลิ่นเฉพาะตวัของปลากะตักชัดเจนข้ึนอีกทั้งตัวปลากะตักเองกม็ีรสเค็มเพราะเป็น
ปลาที่ผ่านกระบวนการตม้ด้วยน้ำเกลือแล้วทำใหแ้ห้ง เมื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตข้าวเกรียบปลาจึงส่งผลให้
ข้าวเกรียบปลาจากปลากะตักมีรสเค็มเพิ่มข้ึนเล็กน้อย อีกทั้งเน้ือสัมผัสที่พอง กรอบ  เมื่อนำมาเทียบกับข้าวเกรียบ
ปลาจากปลาข้าวสารและปลาสายไหม จะพบว่าข้าวเกรียบจากปลากะตักจะมีความพองและกรอบมากกว่าปลา
ข้าวสารและปลาสายไหมเน่ืองจากปลาข้าวสาร และ ปลาสายไหม (Tiny Anchovy) เป็นลูกปลากระตักที่
ชาวประมงนิยมจับสำหรบัแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลา โดยเฉพาะปลาข้าวสารอบกรอบ ปลาข้าวสารทอด เพราะปลา
ข้าวสารมีขนาดเล็ก ไม่มกี้างหรือกระดูกแข็ง ทำให้รับประทานได้ทั้งตัว ใชป้รุงอาหาร อาท ิยำปลาข้าวสาร หรือ ใส่
ส้มตำ เป็นต้น ปลาข้าวสารถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับทำนำ้ปลา น้ำบูด ู และปลาป่นสำหรับอาหารสตัว ์ 
ปลาข้าวสาร เป็นปลาทะเลขนาดเล็กที่นิยมบริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เน่ืองจาก ปลาข้าวสารสามารถ
ทานได้ทั้งตวั มีกระดกุออ่น และมีโปรตีนสูง (ปศุสัตว์.com.  ม.ป.ป., ออนไลน์) จากการศึกษาของ นัจญ์มีย์ สะอะ, 
รอมลี เจะดอเลาะ และอัชมาน อาแด (2558) รายงานว่า โปรตีนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคะแนนการทดสอบ
ทางด้านประสาทสัมผัส  

จากการศึกษาปริมาณโปรตีนและเส้นใยในผลิตภณัฑ์ข้าวเกรียบกากถั่วเหลืองทดแทนเนื้อปลาพบว่าปริมา
ณโปรตีนและปริมาณเส้นใยเพิ่มขึ้นตามอัตราการทดแทนกากถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้นทําให้โปรตีนจับตัวกับโมเลกุลของ
แป้ง ส่งผลต่อโครงสร้างของแป้งในข้าวเกรียบไม่สามารถขยายตวัได้และมีอัตราการพองตัวลดลง (Siaw et al., 
1985) ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของปราณิศาและคณะ (2541) ที่รายงานว่าการใช้แป้งข้าวสาลใีนปริมาณเพิ่มขึ้น
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มีผลให้อัตราการพองตัวของข้าวเกรียบลดลง เน่ืองจากแป้งข้าวสาลีมีปริมาณของโปรตีนเป็นองค์ประกอบเพิ่ม
สูงข้ึนทําให้โปรตีนจับกับโมเลกุลของแป้งทําให้แป้งไม่สามารถขยายตวัได ้  เมื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตข้าว
เกรียบปลาจึงให้ลักษณะเน้ือแน่น แข็ง กว่าปลากะตัก จึงทำให้ข้าวเกรียบปลาจากปลากะตักในปรมิาณร้อยละ 100 
มีคะแนนด้านสี, กลิ่น, รสชาติ, ความกรอบ และความชอบโดยรวมมากทีสุ่ดเหมาะแก่การนำไปผลิตข้าวเกรียบปลา
ปลากะตัก 

ปริมาณน้ำอิสระที่มอียู่ในข้าวเกรียบปลากะตักมผีลต่อการพองตัวของข้าวเกรียบปลากะตักในการผลิตข้าว
เกรียบจึงจำเป็นต้องควบคุมความชื้นของข้าวเกรยีบให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ การพองตวัของข้าว
เกรียบปลากะตักมีสาเหตุจากการใช้แป้งมันสำปะหลัง ซึ่งนิยมใช้เป็นวัตถุดิบในการผลติข้าวเกรียบเพราะมีอะ
ไมโลสประมาณ 17% เม็ดแป้งสามารถดูดนำ้ได้อย่างรวดเร็วและแตกตัวได้ง่าย ทำให้แป้งเปียกใสและหนืด เมื่อแป้ง
เย็นตัวลงจะเกิดเจลเล็กน้อย  เมื่อนำไปทอดจึงทำให้ข้าวเกรียบปลากะตักในปริมาณร้อยละ 100 โดยน้ำหนัก มี
ลักษณะของข้าวเกรียบที่พองและกรอบ ซึ่งสอดคล้องกับการใช้แป้งมันสำปะหลังปริมาณมากในผลิตภัณฑ์ข้าว
เกรียบมีการพองตัวทีม่ีและส่งผลทำให้ผลิตภัณฑก์รอบและเปราะง่าย 

ความชื้นของข้าวเกรียบต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและกระจายตวัสม่ำเสมอ ทำให้ไม่มีฟองอากาศที่จะ
ทำให้เกิดการอมน้ำมันซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของโมฮัมเม็ด(Mohamed et al.,1988) ที่รายงานว่าการดูดซับ
น้ำมันของข้าวเกรียบปลาทอดจะสูงขึ้นในตวัอย่างที่มีการขยายตัวเชิงเส้นที่สูงขึ้นในตัวอย่างที่มีการขยายตัวเชิงเส้น
และน่ันเป็นเพราะมีน้ำมันติดอยู่ที่ซับผิวของเซซล์อากาศที่ใหญ่กวา่เมื่อการขยายตัวเพิ่มขึ้นแนวโน้มที่คล้ายกัน  
การวิเคราะห์ปริมาณนำ้อิสระ(aw)ของข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุมและข้าวเกรียบปลาจากปลากะตักแบบดิบที่ไม่
ผ่านการทอดจะมี aw เท่ากับ 0.39 และ 0.58 ส่วนข้าวเกรียบปลาพร้อมบริโภค มีค่า aw เท่ากบั 0.26 และ 0.23  
ตามลำดับ ซึ่งค่า aw นี้อยู่ในช่วงที่เชื้อจุลินทรยี์ชนิดต่างๆ ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ โดยจุลินทรีย์ในอาหารส่วน
ใหญ่จะเจริญเติบโตที่ aw สูงกว่า 0.7 แต่แบคทีเรียที่ทนความเข้มข้นของเกลือสูง (Halopilic bacteria) และ
แบคทีเรียบางชนิดยังคงเจริญเติบโตได้จนถึง aw 0.97 ยีสต์ส่วนใหญ่จะไมเ่จริญเติบโตที่ aw ต่ำกวา่ 0.87 แต่ยีสต์
ที่ทนความเข้มข้นของน้ำตาลสูง (Osmophilic yeast ) ยังคงอยู่ไดจ้นถึง aw 0.6 อย่างไรกต็าม ยีสต์เหล่านี้ไม่ใช่
สาเหตุสำคัญทำให้อาหารเสีย ราส่วนใหญ่ซ่ึงทนความแห้งแล้งได้ดีกวา่แบคทีเรียและยีสต์จะเจริญเติบโตได้ดีที ่ aw 
ประมาณ 0.87-0.80 และยังเจริญเติบโตได้อย่างช้าๆเป็นเวลาหลายเดือนที่อุณหภูมิห้อง ในอาหารที่ม ี aw ตำ่ถึง 
0.70 ส่วนราทีท่นความแห้งสูง (Xerophilic molds) เจริญเติบโตได้ดีในชว่ง aw 0.70-0.75 และยังคงอยู่ได้จนถึง 
aw 0.65 ที ่aw ต่ำกว่า 0.65 ราจะหยุดเจริญเตบิโตโดยสิ้นเชิง  โดยปลากะตักแห้งที่ใช้เป็นวัตถุดิบ (Stolepholus 
spp.) มีปริมาณความชื้นและปริมาณน้ำอิสระอยู่ในช่วง 2.78-5.36% และ 0.244-0.494  โดยน้ำอสิระในอาหารนี้
มีผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสและการเก็บรักษาอาหารอย่างมากเน่ืองจากนำ้เป็นตัวการสําคัญในการก่อใหเ้กิดการ
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เปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวเคมีของอาหารรวมทัง้ความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรียซ์ึ่งก่อให้เกิดการ
เน่าเสียของอาหาร ในอาหารที่มีคา่ปริมาณนำ้าอสิระต่างกันจุลินทรีย์จะเจริญไดต้า่งกัน โดยแบคทีเรียเจริญได้ดใีน
อาหารที่มีคา่ปริมาณนำ้อิสระสูง ส่วนยีสต์และราทนต่อสภาพที่คา่ปริมาณน้ำอิสระตำ่ไดด้ีกวา่ (ศิริเนตร ขุนทอง 
และอรวรรณ หลายประดิษฐ์, 2560, ออนไลน์)   ส่วนปฏิกิริยาลิปิดออกซิเดชันในอาหารจะเกิดไดด้ ีเน่ืองจากความ
เข้มข้นของลิปิดเพิ่มข้ึนเมื่อน้ำถูกกำจัดออก การเติมน้ำจะช่วยป้องกันปฏกิิริยาดังกล่าวไดพ้อควร ที่ความชื้นสูงหรือ
ที่ aw สูงข้ึน (aw = 0.55-0.85) อัตราการเกิดออกซิเดชันจะเพิ่มข้ึน เหตุผลเน่ืองจากมีการแพรข่องโลหะที่ยังฤทธิ์
ในการเร่งปฏิกิริยาอยู ่ อีกทั้งมีการบวมของเนื้อเยื่อส่วนที่พรุนของอาหารแห้ง ทำให้เกิดการดูดซบัออกซิเจนอย่าง
รวดเรว็ (รัชน ีตัณฑะพานิชกุลม, 2537, หน้า 62) 
 ดังนั้นข้าวเกรียบปลาสูควบคุมและข้าวเกรียบปลาปลากะตักทั้งแบบดิบและแบบพร้อมบริโภคมีค่า aw ตำ่
กว่าชว่งที่จุลินทรีย์ทั้งหมดจะเจริญได้และการเกิดปฎิกิริยาลิปิดออกซิเดชัน โดยข้าวเกรียบปลาปลากะตักแบบดิบ
ยังสามารถเกิดปฏิกิริยาลปิิดออกซิเดชันได้เนื่องจากมีค่า aw เท่ากับ 0.58 
 ข้าวเกรียบปลาจากปลากะตักมี L* ค่าความสวา่ง เท่ากับ 31.26 และ b* ค่าความเป็นสีเหลืองเท่ากับ 
11.46 ซึ่งมากกวา่ข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุม  สว่น a* ค่าความเป็นสีแดงมีค่าเท่ากับ 1.11 มีคา่น้อยกว่าข้าวเกรียบ
ปลาสูตรควบคุมอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติ(p≤0.05)  

เน่ืองจากข้าวเกรียบปลาสูตรมาตรฐานได้ใช้เน้ือปลาโอหรือปลาทูน่านั้นเป็นปลาที่ว่ายน้ำเก่งมาก เร็วและ
อึด ทำให้มันต้องใช้ออกซิเจนสูงมากให้กับกล้ามเน้ือ มันจึงมีไมโอโกลบินสะสมในกล้ามเน้ืออยู่เป็นปริมาณมาก และ
มีสารโปรตีนตามธรรมชาติคือ Myoglobin สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อมาก นอกจากนี้ยังมี Heme ซึ่งเป็นสารที่จับกับ
ออกซิเจนและเป็นรงควัถตุที่มีสีแดง จึงทำให้กลา้มเนื้อของสัตว์บกหลายชนิดที่ต้องเดินและวิ่งมากๆ ดังเช่น พวก
เน้ือวัว เน้ือหมู รวมถึงปลาทะเลลึก อยา่งปลาทนู่า ปลาดาบ ปลาฉลาม ที่ต้องว่ายน้ำมากๆ มีกล้ามเน้ือที่ค่อนข้าง
แข็งและเป็นสีแดงไปด้วย (เจษฎา เด่นดวงบรพินัธ์,  2559, ออนไลน์) ซึ่งสอดคล้องกับ นิธิยา     รัตนาปนนท์ และ
พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์, 2010, ออนไลน์)  ไมโอโกลบิน (myoglobin) เป็นโปรตีน ที่มีโครงสรา้งของโปรตีนเป็น
แบบทรงกลม (globular protein) ไมโอโกลบิน พบในธรรมชาติ เป็นรงควัตถุ (pigment) ในกล้ามเนื้อสัตว์ ที่ทำให้
เน้ือสัตว์มีสีแดง หรือสีชมพู ปริมาณเม็ดสีจะขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ เช่น เนื้อหมูมีปริมาณไมโอโกลบิน น้อยกว่าเนื้อ
วัว และอายุของสัตว ์โดยที่สัตว์ที่มีอายุมากจะมีไมโอโกลบินมากกวา่สัตวท์ีม่ีอายุน้อยกระบวนการทอดด้วยอณุหภูมิ
สูงมีส่วนช่วยทำให้เสียสภาพและออกซิเดชันของโปรตีนจากปลาซึ่งทำให้สินค้ามีสีเข้มข้ึน การก่อตัวของ
สารประกอบสีที่เกี่ยวข้องกับ 

การมีสว่นร่วมของ H2O ที่ปล่อยออกมาจากกรดอะมิโนและในปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) 
(Sikorski and Pan, 1994) งาด ีและคณะ (2007) ระบุการลดลงของ L*ค่าในตัวอย่างอาหารทอดอาจมาจากการ
เกิดสีน้ำตาลโดยปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction)  และคาราเมล (Caramelization) จากการทอดที่อุณหภูมิ
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สูง อัตราการเกิดปฏิกิริยา Maillard ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางสารเคมีของอาหาร คา่ aw ค่า pH และอุณหภูมิของ
การเกิดปฏิกริิยา เน่ืองจากความแตกตา่งระหวา่งตัวอย่างมีปริมาณโปรตีนเท่านั้นที่แตกต่างกัน ปรมิาณโปรตีนเป็น
ตัวกำหนดระดับของการสูญเสีย ของค่า L* การสูญเสียค่า L* จะสูงกว่าในตัวอย่างที่มีสัดสว่นปลาเพิ่มขึ้น (11.6% 
ที่อัตราส่วนแป้งปลา 2.5:1 เทียบกับ 6.8% ที่อัตราส่วนแป้งปลา 1:1). อย่างไรกต็าม มีการสูญเสยี L* บ้าง คุณคา่
ระหว่างกระบวนการทอด คา่ L* ของผลผลติจากการศึกษาครั้งนี้มีการเปรียบเทียบสูงกว่าสู่มูลค่า L* ของแครกเก
อร์ปลาเชิงพาณิชย ์ฮดูา และคณะ (Huda et al.,2007) กำหนดลักษณะสีของแครกเกอร์ปลาเชิงพาณิชย์และพบ
ช่วงของ L*, คา่ a* และ b* คือ 18.69 – 47.99, 1.03 – 5.89 และ7.77 – 20.62 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ไฟแช็กซึ่ง 
ส่งผลให้การศกึษาครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับความแตกตา่งพันธุ์ปลา แป้งชนิดต่างๆ การชะล้าง การรกัษา จึงทำให้ข้าว
เกรียบปลานั้นมี a* คา่ความเป็นสีแดง มากขึน้ ส่วนข้าวเกรียบปลาจากปลากะตักที่ใช้เป็นปลากะตักแห้งนั้นมี
ความชื้นน้อย (Dry food ) แต่ก็สามารถเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลแบบไม่อาศัยเอนไซม์ (Nonenzymatic 
browning) ได้ เน่ืองจาก aw ของข้าวเกรียบปลาจากปลากะตักแบบดิบมีค่าเท่ากับ 0.58  ซึ่งปฏิกิริยาจะเกิดได้
สูงสุดในช่วง aw ประมาณ  06-0.8  โดยความชื้นหรือปริมาณนำ้ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เอนไซม์และสับสเตรต
เคลื่อนย้ายได้ง่าย   (นิธยิา รตันาปนนท์, 2551, หน้า23) จึงทำให้ข้าวเกรยีบปลาจากปลากะตักมสีีเหลืองอ่อน 

ส่วนค่าความแข็ง (Hardness) ของข้าวเกรียบสูตรควบคุม มคี่าเท่ากับ 562.35 กรัม  ซึ่งน้อยกว่าข้าว
เกรียบปลาจากปลากะตกั ที่มีค่าเท่ากับ 840.95 กรัม คา่ความแข็ง (Hardness) คือค่าที่แสดงถึงความกรอบของ
ข้าวเกรียบถ้าค่า Hardness มากแสดงว่าข้าวเกรียบจะมีเนื้อสัมผัสที่แข็งแต่ถ้าข้าวเกรียบมีค่า Hardness น้อย
แสดงว่าข้าวเกรียบจะมีความกรอบ  ข้าวเกรียบปลาจากปลากะตักนัน้มีส่วนผสมเป็นแป้งมันสำปะหลังที่เป็น
องค์ประกอบหลักทำให้ได้ลักษณะของข้าวเกรียบปลาที่พอง และกรอบ แป้งมีองค์ประกอบที่สำคัญที่มีผลต่อการ
พองตัวของข้าวเกรียบ คือ อะไมโลสและอะไมโลเพคติน การพองตวัของผลิตภัณฑ์จะข้ึนอยู่กับสัดส่วนของอะ
ไมโลสและอะไมโลเพคตินในเม็ดแป้งหากมีปริมาณอะไมโลเพคตินสูงจะทำให้ผลิตภัณฑ์มกีารพองตัวด ี แป้งที่มีอะ
ไมโลสสูงการเกิดเจลมีความหนืดมากส่งผลให้การพองตวัของข้าวเกรียบไม่ดีและจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีเนื้อสัมผัสแข็ง
และมีข้อจำกัดในการพองตัว ส่วนแป้งที่มีอะไมโลเพคตินสูงเม็ดแป้งแตกตวัได้ง่ายเมื่อทำข้าวเกรียบจะพองตวัได้
มากและยังช่วยให้ผลิตภณัฑ์พองตวัมีลักษณะโปรง่เบา รวมทั้งปริมาณน้ำที่อยู่ในข้าวเกรียบปลาจะมีปริมาณน้ำมาก
เกินไปจะทำให้ข้าวเกรียบมีลักษณะเหนียวด้าน ไม่พองและไม่กรอบ ดังนั้นส่วนประกอบที่อยู่ในข้าวเกรียบจึงมี
ความสำคัญต่อคุณภาพของข้าวเกรียบปลา 

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุมและข้าวเกรียบปลาจากปลากะตกัใน
ปริมาณ 100 กรัม  มีปรมิาณความชื้นร้อยละ 2.74, 2.85 เถ้าร้อยละ 1.84, 2.62 โปรตีนร้อยละ 5.06, 5.23  ไขมัน
ร้อยละ 30.97, 29.59 และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 59.39, 59.71  ตามลำดับ ความชื้นของข้าวเกรียบปลาพร้อม
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บริโภคอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของข้าวเกรียบคือตอ้งมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก (สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2550, ออนไลน,์) ทำให้ข้าวเกรียบสามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นและยังคงลักษณะของข้าว
เกรียบได้ ข้าวเกรียบปลาจากปลากะตักมีปริมาณโปรตีนมากกว่า และมีปริมาณไขมันน้อยกว่าสูตรควบคุม 
เน่ืองจากสูตรควบคุมใช้เน้ือปลาโอสดมีสีแดงเข้ม ส่วนปลากะตักเป็นปลาที่มีเน้ือเป็นสีขาวและผ่านการอบแห้ง
มาแล้วเมื่อนำมาชั่งน้ำหนักเท่ากันจึงทำให้ปลากะตักแห้งมีปริมาณที่มากกว่า จึงทำให้ข้าวเกรียบปลามีปริมาณ
โปรตีนเพิ่มข้ึน  จากการเติมเข้าไปในส่วนผสม ซึ่งสอดคล้องกับ Nurul et al., รายงานวา่ การเพิม่สัดส่วนของปลา
ไม่เพียงเพิ่มปริมาณโปรตีน แต่ยังเพิ่มปริมาณไขมันแต่มีระดับการเพิ่มขึ้นต่างกัน และแป้งไม่ได้เป็นแหล่งของไขมัน 
ปริมาณไขมันของแป้งมันสำปะหลังและแป้งสาคูมีเพียง 0.1% อย่างไรกต็ามระดับปริมาณไขมันที่เพิ่มขึ้นนั้นข้ึนอยู่
กับชนิดของปลา ปลาที่มีไขมันสูง (มีไขมัน >8% และปลาไม่ติดมันน้อยกว่า (มีไขมัน <4%) เมื่อปริมาณโปรตีน
เพิ่มขึ้น ปริมาณคาร์โบไฮเดรตจะลดลงโดยการเพิ่มสัดส่วนของปลา อย่างไรก็ตามปริมาณคาร์โบไฮเดรตยังคง
ตำแหน่งเป็นส่วนประกอบหลักของข้าวเกรียบปลา Huda et al. (2007) รายงานว่าข้าวเกรียบปลาในทางการคา้มี
คาร์โบไฮเดรตอยู่ในชว่ง 65-80% ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่สูงและต่ำเป็นสาเหตุหนึ่งในการทดแทนแป้งมัน
สำปะหลังที่สำคัญกับปลาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น  ซึ่งจากการศกึษาของ (นัจญ์มีย์ 
สะอะ, รอมลี เจะดอเลาะ และอัชมาน อาแด, 2558)ได้รายงานวา่โปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของกากถั่วเหลืองมี
คุณสมบัติเชิงหน้าที่คือสามารถดดูซับน้ำมัน และเส้นใยที่อยู่ในกากถั่วเหลืองช่วยในการดกัจับไขมันในอาหารจึงทำ
ให้ปริมาณไขมันลดลงเมื่อมีการทดแทนด้วยกากถั่วเหลืองในปริมาณที่สูงขึ้น  ส่วนปริมาณไขมันในข้าวเกรียบปลา
จากปลากะตักที่พบน้ันมสี่วนประกอบมาจากตัวปลาที่เป็นวัตถุดิบ ซึ่งสอดคล้องกับ Nurul ได้รายงานว่าอยา่งไรก็
ตามระดับปริมาณไขมันที่เพิ่มขึ้นนั้นข้ึนอยู่กับชนิดของปลา ปลาที่มีไขมันสูง (มีไขมัน >8% และปลาไม่ติดมันน้อย
กว่า (มีไขมัน <4%) ซึ่งปลากะตักจดัเป็นปลาขนาดเล็กที่มีปริมาณไขมันตำ่  และน้ำมันสำหรับทอด โดยสว่นใหญ่
ปริมาณไขมันจะมาจากนำ้มันที่ใช้ทอดข้าวเกรียบ ในระหว่างที่ทอดข้าวเกรียบน้ัน ข้าวเกรียบขยายตัวขึ้น เกิดรพูรุน
และทำให้น้ำมันเข้าไปแทนที่ในช่องว่างและรพูรนุที่เกิดขึ้น (Guillaumin,1988)  จึงทำให้ข้าวเกรียบปลาจากปลา
กะตักมีความพอง กรอบ รับประทานได้งา่ย 

นอกจากนี้ข้าวเกรียบปลาจากปลากะตักในปริมาณ 100 กรัม มีปริมาณแคลเซียม เท่ากับ 227.78 
มิลลิกรัม ซึ่งมีปริมาณเพิม่ข้ึนจากข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุม คือ 45.12 มิลลิกรัม เน่ืองจากปลากะตักเป็นปลาเล็ก
ปลาน้อยที่สามารถรับประทานได้ทั้งตวัมีส่วนของกระดูกและกา้งปลาผสมอยู่ด้วยเมื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมแทน
ปลาโอในการผลติข้าวเกรียบปลาจึงทำให้ข้าวเกรยีบปลาที่ได้มีปริมาณแคลเซียมที่มากกว่าการใช้เนื้อปลาโอเป็น
ส่วนผสม และข้าวเกรียบปลาจากปลากะตักมีคา่พลังงานตำ่กวา่ข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุม ซึ่งมีคา่เท่ากับ 526.02  
และ 536.53 กิโลแคลอรี ่ตามลำดับ 
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 ข้าวเกรียบปลาจากปลากะตัก ในปริมาณร้อยละ 100 โดยน้ำหนักสามารถนำมาแทนเนื้อปลาสดในการ
ผลิตข้าวเกรียบปลา ใหล้ักษณะของข้าวเกรียบที่ดีมีการพอง ฟู กรอบ มีกลิ่นและรสชาติเฉพาะของปลาไม่คาว มี
คุณค่าทางโภชนาการที่เพิ่มข้ึนจากปริมาณแคลเซียม และยังให้พลังงานที่ต่ำกว่าข้าวเกรียบปลาโดยทั่วไป และยัง
สามารถเพิ่มความหลากหลายในการบริโภคปลาเล็กปลาน้อย ให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มีความตอ้งการแคลเซียม 
หรือผู้ที่แพ้อาหารได ้ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์จากปลากะตักลดปัญหาการส่งออกปลากะตักไปใน
ต่างประเทศได ้
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การใช้เครื่องมือ FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)  
ในการจัดการความเสี่ยงของระบบยาแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสนม จังหวัดสุรินทร์ 

USE OF FMEA (FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS) TO MANAGE THE RISKS  
OF MEDICATION SYSTEM IN THE INPATIENT DEPARTMENT  

OF SANOM HOSPITAL, SURIN PROVINCE 
พรรณวิภา ลาภจิตร1  

Panvipa Lapjitra 
บทคัดย่อ 

ระบบยามีความเกี่ยวข้องกับหลายวิชาชพี เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และวิชาชีพอื่นในโรงพยาบาล ใน
การดำเนินงานต่างๆจำเป็นต้องมีความเชื่อมโยงและต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงเพราะหากเกิดความ
คลาดเคลื่อนข้ึนที่กระบวนการใดๆก็อาจก่อให้เกิดอันตรายอยา่งรา้ยแรงต่อผู้ป่วยหรือผู้ปฏิบัติงานได้ ดังนั้นการ
ทบทวนระบบงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงรุกในระบบงานโดยทีมสหสาขาวิชาชพีจึงเป็นสิ่งที่ควรดำเนินการอยู่
เสมอ 
 การศกึษานี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ รวม 10 คน ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบยาผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสนม ใช้การจดัการความเสี่ยงเชิงรุกตามขั้นตอนของ 
FMEA ได้แก่ 1)เขียนผังกระบวนการทำงาน  2)ระบุข้อบกพร่อง ความเสี่ยง และผลที่เกิดจากขอ้บกพร่องในแต่ละ
ขั้นตอน 3)ระบุค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดข้อบกพร่อง (occurrence), ค่าความรุนแรง (severity) และคา่
ความสามารถในการค้นพบข้อบกพร่อง/ความเสีย่ง (detection) 4)คำนวณค่า RPN (Risk Priority Number) 5) 
วางมาตรการป้องกัน/ลด ความเสี่ยง 
 ผลการศกึษาพบวา่กระบวนการทำงานระบบยาผู้ป่วยในมีทั้งสิ้น 7 กระบวนการหลัก พบความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ 54 รายการ โดยพบมากสุดในขั้นตอนการบริหารยาจากคำสั่งเพิ่มการใช้ยานอกช่วงเวลาที่ห้องยา
เปิดบริการ พบ 14 รายการ (ร้อยละ 25.93) รองลงมาคือขั้นตอนการบรหิารยาจากคำสั่งเพิ่มการใช้ยาในชว่งเวลา
ที่ห้องยาเปิดบริการ(8.00-20.00น.) พบ 11 รายการ (ร้อยละ 20.37) ซึ่งทั้งสองขั้นตอนนี้มีระดับความรุนแรงจาก
ผลกระทบของความเสี่ยงที่ระดับสูง เน่ืองจากเป็นขั้นตอนในการบริหารยาให้ผู้ป่วยโดยตรง ผลกระทบจึงถึงที่ตัว
ผู้ป่วย และยังเป็นการใช้ยาที่สำรองที่หอผู้ป่วยโดยมิได้ผ่านการตรวจสอบจากเภสัชกร ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์นี้ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นภาพความรุนแรงของผลกระทบที่ชัดเจนมากขึ้น เกิดความตระหนักเรื่องความ

 
1 เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลสนม จังหวัดสุรินทร์ E.mail: bufen_ae@hotmail.com 
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ปลอดภัยและพัฒนามาตรการเพื่อป้องกัน/ลด/กำจัดความเสี่ยงเหล่านั้น ค่าดัชนีความเสี่ยงของระบบยาผู้ป่วยในจึง
ลดลงเมื่อมีการดำเนินการตามข้ันตอนจดัการความเสี่ยงด้วยเครื่องมือ FMEA 
 
คำสำคัญ  การจัดการความเสี่ยง, ระบบยา, FMEA 
 
Abstract 
 Introduction: Good medication system are important for the safety of patients and 
workers in hospital. 
 Objective: To apply the FMEA in risk management of medication system in the inpatient 
department of Sanom hospital, Surin province. 
 Method: Action research was done by 10 health professionals. The FMEA was applied to 
reduce risk within medication system in the inpatient department. The 5 steps of FMEA were 1) 
List the steps in the process of vaccine cold chain, 2) List the potential failure modes, risk, 
consequences of each failure on the process, 3)Identify probability of occurrence, severity of 
consequence and probability of detecting the failure, 4) Calculate a RPN (Risk Priority Number) for 
each failure mode, 5) propose actions to prevent or reduce the risks.   

Results: There were 54 potential risks within 7 main processes of medication system in 
the inpatient department. The majority risks, 25.93%, were found in the medication administration 
process when doctor ordering the additional drug during pharmacy department out of service. 
We found that the cause was due to the storage of drugs at the ward and not independent 
double checking before administering medicine to patients. 
 Conclusion: The use of the FMEA in risk management of medication system is the 
proactive tool to prevent or mitigate potential risks in the work processes. 
 
 
Keywords : risk management, medication system, FMEA 
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บทนำ 
ระบบการจัดการดา้นยา เป็นระบบหนึ่งที่มีความส าคญัมากในการใหบ้ริการของโรงพยาบาลเพื่อให้

ผูป่้วยเกิดความปลอดภยัจากการใชย้า ซึ่งในระบบยาจะมีความเก่ียวขอ้งกับวิชาชีพที่หลากหลาย เช่น แพทย ์
พยาบาล เภสชักร และวิชาชีพอื่นในโรงพยาบาล ในการด าเนินงานต่างๆจึงจ าเป็นตอ้งมีความเชื่อมโยงเพราะ
หากเกิดความคลาดเคลื่อนขึน้ที่กระบวนการใดๆก็อาจสง่ผลถึงผูป่้วยได ้ 

แม้ว่าในปัจจุบันแต่ละโรงพยาบาลจะมีระบบการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านยา และการจัดการ
ความเสี่ยงและความคลาดเคลื่อนทางยาอยู่แล้ว แต่ความคลาดเคลื่อนต่างๆก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้เสมอๆในทุกๆ
กระบวนการทำงาน การจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ต้องทำทั้งระบบครอบคลุมกิจกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะ

เป็นขั้นตอนวิจัยและพัฒนา การหาแหล่งวัตถุดิบ การผลิต การบรรจุ การทดสอบ การเก็บรักษา และการกระจาย
สินค้าเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ (WHO, 2013) โดยกระบวนการจัดการความเสี่ยงจะมีหลักการพื้นฐานคือการ
ประเมินค่าความเสี่ยง (Risk assessment), การควบคุมความเสี่ยง (Risk control), การสื่อสารความเสี่ยง (Risk 
communication), การตรวจสอบความเสี่ยง (Risk review) โดยใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk 
management tools) ซึ่งรายละเอียดจะแตกต่างกันไปในแต่ละความเสี่ยงแต่ละหน่วยงาน ( ICH.Q9. 2005) 
WHO guidelines on quality risk management ในปี 2013 ได้ยกตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ทั่วไปในการจัดการ

ความเสี่ยงไว้หลายชิ้น เช่น การวิเคราะห์แผนภาพ ผังกระบวนการ ผังแสดงเหตุและผล การวิเคราะห์ต้นไม้แห่ ง
ความผิดพลาด การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ซึ่งเป็นการจัดการในเชิงรับคือการดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติการณ์
ขึ้นแล้ว นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ใช้ในเชิงป้องกัน เช่น การวิเคราะห์กระบวนการที่จะเบี่ยงเบนไปจากระบบที่

กำหนดไว้แล้ว (HAZOP=Hazard operability analysis) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที ่ต้องควบคุม 
(HACCP= Hazard analysis and critical control point) และหนึ่งในนั้นคือ FMEA (Failure Mode and Effect 
Analysis) หรือการวิเคราะห์คุณลักษณะของข้อบกพร่องและผลกระทบที่ตามมา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้ันตอนการผลิตเพื่อระบุขั้นตอนที่มีความเสี่ยง หรือตัวแปรที่มีความเสี่ยง และชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะของ
ความเสียหายหรือสาเหตุที่จะนำไปสู่ความเสียหาย จากนั้นก็วิเคราะห์ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหาทาง
ป้องกันก่อนที่จะเกิดความเสียหายนั้น ซึ่ง FMEA เป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากในการวัดระดับความน่าเชื่อถือ
ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงาน (Rakesh.R. et al., 2013) และยังเป็นการดำเนินการในเชิงรุกที่มุ่งเน้น
กระบวนการทั้งระบบ (Nagamine & Williams, 2005) ในทางการแพทย์การดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยแก่

ผู้ป่วยเป็นเรื่องที่สำคัญ การพัฒนาปรับปรุงระบบ วางแผนป้องกันก่อนที่จะเกิดข้อผิดพลาด/ความเสี่ยงขึ้นจริงจึง
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เป็นสิ่งที่จำเป็น (Magnezi, Hemi A., & Hemi R., 2016) ดังนั้นการนำ FMEA มาใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสม 

 โรงพยาบาลสนมเป็นโรงพยาบาลชมุชนขนาด 30 เตียง กลุม่งานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้รโิภคไม่ได้
แยกการใหบ้ริการเป็นผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอกแบบแยกสว่นกนั และหอ้งจ่ายยาไม่ไดเ้ปิดตลอด 24 ชั่วโมง จึงมี
ความจ าเป็นตอ้งมียาบางรายการส ารองไวท้ี่หอผูป่้วย และเน่ืองจากไม่ไดม้ีเภสชักรขึน้ปฏิบตัิงานตลอดเวลาท า
การ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งมีการวางระบบยาใหร้ัดกุมและมีการทวนสอบระบบอยู่เสมอ จากขอ้มูลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบว่ายังพบเหตุการณค์วามคลาดเคลื่อนทางยาในระบบยาผูป่้วยในอยู่ทั้งในส่วนของ 
Prescribing error, Pre-dispensing error, Dispensing error, Administration error และ Transcribing error 
โดยมีอุบัติการณ ์24.049, 20.177, 14.162, 12.371 และ 7.334 ต่อหนึ่งพันวันนอนในปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.
2564 ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงในระดับ B 88.42% (มี error แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผูป่้วย เพราะ 
error ไปไม่ถึงตัวผูป่้วย) รองลงมาคือระดับ D 9.68% (มี error แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผูป่้วย แต่จ าเป็นตอ้ง
ติดตามผูป่้วยเพิ่มเติม) จากการจดัล าดบัความเสี่ยง 9 ระดบั A-I ทัง้นีใ้นช่วงปีดงักล่าวไม่พบความเสี่ยงระดบั 
F-I เลย (ระดบั F=มี error และเป็นอนัตรายต่อผูป่้วยเพียงชั่วคราว รวมถึงจ าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาหรือแกไ้ข
เพิ่มเติม, ระดับ I=มี error และเป็นอันตรายต่อผูป่้วยจนถึงแก่ชีวิต) ซึ่งความคลาดเคลื่อนทางยา หรือความ
เสี่ยงต่างๆที่เกิดขึน้ในระบบยาแผนกผูป่้วยใน เป็นสิ่งที่อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายอย่างรา้ยแรงต่อผูป่้วยหรือแมแ้ต่
ผูป้ฏิบตัิงานได ้การทบทวนระบบงานและการวิเคราะหค์วามเสี่ยงเชิงรุกในระบบงานโดยทีมสหสาขาวิชาชีพจึง
เป็นสิ่งที่ควรด าเนินการอยู่เสมอ 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 
เพื่อจัดการความเสี่ยงของระบบยาแผนกผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลสนม อำเภอสนม จังหวัดสรุินทร์  

โดยใช้เครื่องมือ FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) 
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

     - เพื่อวิเคราะห์ระบบยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนมเพื่อค้นหาความเสีย่งและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
     - เพื่อพัฒนาระบบการจดัการความเสี่ยงของระบบยาผู้ป่วยใน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี ้ผู้วิจัยได้น าหลักการของการวิเคราะหค์ุณลักษณะความเสียหายและผลกระทบ 

(Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) มาใช ้เพื่อคน้หาความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงในระบบยา
ผูป่้วยใน ก่อนที่ความเสี่ยงนัน้จะเกิดขึน้หรือก่อใหเ้กิดผลกระทบขึน้จริง ซึ่งเมื่อสิน้สดุกระบวนการ 6 ขัน้ตอน
ของเทคนิค FMEA แลว้นัน้ผลที่ไดจ้ะไม่ใช่เพียงค่าดชันีความเสี่ยง (RPN) ลดลง แต่หากมีการน ามาตรการใน
การป้องกนั/ลด/ก าจดั ความเสี่ยงไปด าเนินการจริง ขอ้บกพรอ่งหรือความเสี่ยงในกระบวนการก็จะลดลง และ
น าไปสูรู่ปแบบการปฏิบตัิงานของระบบยาผูป่้วยในมีประสิทธิภาพ 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา: งานวิจัยชิ้นนี้ทำการศึกษากระบวนการทำงานของระบบยาของแผนกผู้ป่วยในของ

โรงพยาบาลสนม ซึ่งหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องคอื กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค งานผู้ป่วยใน และ
องค์กรแพทย ์

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: ประชากรคือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านบริหารจัดการะบบยา
ของแผนกผู้ป่วยในจำนวนทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งมี 3 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องคือ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค 3 คน งานผู้ป่วยใน 3 คน องค์กรแพทย์ 2 คน นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอื่น
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เพิ่มเติมคืองานผู้ป่วยนอก 1 คน และห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 คน ตามกระบวนการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกันจากการ
เขียนผังกระบวนการทำงานทั้งระบบ 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1.ศึกษากระบวนการทำงานระบบยาผู้ป่วยในของอำเภอสนมที่มีการดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน และเขียน
แผนผังกระบวนการทำงาน (process mapping) 

2.จัดตั้งทีมงานและอบรมทบทวน/เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่ผู้ร่วมการวิจัย 

     -ระบบยาเพื่อความปลอดภัย 

     -ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 

     -การใช้เครื่องมือ FMEA 
3.รวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์ในการระบุข้อกำหนด/ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนการทำงาน โดยการ

ทบทวนวรรณกรรมอย่างรวดเร็ว (rapid review)  
4.วิเคราะห์กระบวนการและลักษณะ ความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงในแต่

ละขั้นตอน ระบุค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสี่ยง (O=occurrence), ค่าความรุนแรงของผลกระทบที่เกดิจาก
ความเสี่ยง (S=severity) และค่าความสามารถในการค้นพบความเสี่ยง (D=detection) โดยการใช้กิจกรรมกลุ่ม 
(Team meeting)   

5.การคำนวณค่า RPN (Risk Priority Number) และจัดลำดับ 

6.การวางมาตรการเพื่อป้องกัน/ลด/กำจัดความเสี่ยง และคำนวณค่า RPN ซ้ำ  

ในขั้นตอนที่ 4-6 เป็นการทำกิจกรรมกลุ่ม 3 ครั้ง มีรายละเอียดแต่ละครั้งดังนี้ 

     กิจกรรมกลุ่มครั้งที่ 1 ใช้เวลาประมาณ 180 นาที ช่วงเวลา 13.00 – 16.00 น. 
เป็นการระดมสมองใน 2 หัวข้อคือ  
-การวิเคราะห์ผ ังกระบวนการทำงาน (process mapping) ในระบบยาแผนกผู ้ป ่วยใน และระบุ

ข้อบกพร่องหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในแต่ละขั้นตอน 
-การระบุค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดข้อบกพร่องนั้น (O=occurrence), ค่าความรุนแรง (S=severity) 

และค่าความสามารถในการค้นพบข้อบกพร่อง/ความเสี ่ยง (D=detection) คำนวณค่า RPN (Risk Priority 

Number) 
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กิจกรรมกลุ่มครั้งที่ 2 ใช้เวลาประมาณ 120 นาที ช่วงเวลา 13.00 – 15.00 น. 
  ระดมสมองวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่องและวิธีการในการป้องกัน/ปรับปรุง/แก้ไข 

     กิจกรรมกลุ่มครั้งที่ 3 ใช้เวลาประมาณ 90 นาที ช่วงเวลา 13.00 – 14.30 น. 
ระดมสมองในหัวข้อการวิเคราะห์กระบวนการทำงานของระบบลูกโซ่ความเย็นวัคซีน ระบุค่า O, S, D 

ของแต่ละข้อบกพร่อง และคำนวณค่า RPN ซ้ำอีกครั้งหลังจากที่มีการวางกระบวนการป้องกัน/พัฒนาระบบงาน 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การเขียนผังกระบวนการทำงาน (process mapping) เนื่องจากห้องจ่ายยาของโรงพยาบาลสนมไม่ได้

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ระบบยาผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสนมจึงจะมีรูปแบบการทำงานแยกกันเป็น 2 

รูปแบบคือ ในช่วงเวลาที่ห้องยาเปิดให้บริการ (8.00-20.00) และนอกเวลาที่ห้องยาเปิด ดังนั้นกระบวนการหลัก

ของระบบยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนมจึงมีทั้งสิ้น 7 กระบวนการหลัก คือ การรับผู้ป่วยเข้าใหม่(admit)ในช่วงเวลา

ห้องยาเปิด, การรับผู้ป่วยเข้าใหม่นอกช่วงเวลา, การมีคำสั่งการใช้ยาเพิ่มเติมในช่วงเวลาห้องยาเปิด , การมีคำสั่ง

การใช้ยาเพิ่มเติมนอกช่วงเวลา, การบริหารยาฉุกเฉิน/ยาช่วยชีวิต, การจำหน่ายหรือส่งต่อผู้ป่วยในช่วงเวลาห้องยา

เปิด และการจำหน่ายหรือส่งต่อผู้ป่วยนอกช่วงเวลา ซึ่งในแต่ละกระบวนการหลักจะมีรายละเอียดขั้นตอนการ

ดำเนินงานที่แตกต่างกัน 

 จากกระบวนการทำงานหลักทั้ง 7 ขั้นตอน พบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3หน่วยงานหลัก คือ กลุ่มงาน

เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค งานผู้ป่วยใน องค์กรแพทย์ และมีอีก 2 หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องบางขั้นตอน

คืองานผู้ป่วยนอก และงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน จึงเป็นที่มาของกลุ่มประชากรในการศึกษา 

การระบุข้อบกพร่อง/ความเสี่ยงและผลที่เกิดจากข้อบกพร่อง การศึกษาในขั้นการระบุข้อบกพร่อง/

ความเสี่ยง จะใช้เป็นการทำกิจกรรมกลุ่ม โดยผู้วิจัยทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการสนทนา (Moderator) โดยพากลุ่มผู้

ร่วมวิจัยวิเคราะห์ไล่เรียงไปตามแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และให้ผู้ร่วมวิจัยแต่ละคนกรอกลงในแบบเก็บ

ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยเครื่องมือ FMEA ทั้งนี้เพื่อลดการวิเคราะห์ที่อาจไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการ

หากให้ผู้ร่วมวิจัยดำเนินการด้วยตนเอง แต่ผู้ร่วมวิจัยแต่ละคนยังได้แสดงความคิดเห็นตามมุมมองของตนเองทั้งการ

เสนอข้อคิดเห็นเพื่ออภิปรายร่วมกันและการเขียนข้อคิดเห็นลงในแบบบันทึก 
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 จากการดำเนินกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง/ความเสี่ยงที่อาจจะพบได้ใน 7 ขั้นตอนหลักของ
ระบบยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนม ผลวิเคราะห์พบความเสี่ยงทั้งหมด 54 รายการ โดยขั้นตอนที่อาจพบความเสี่ยง
ได้มากที่สุดคือขั้นตอนการบริหารยาจากคำสั่งเพิ่มการใช้ยานอกช่วงเวลาที่ห้องยาเปิดบริการ พบ 14 รายการ 
(ร้อยละ 25.93) รองลงมาคือขั้นตอนการบริหารยาจากคำสั่งเพิ่มการใช้ยาในช่วงเวลาที่ห้องยาเปิดบริการ(8.00-
20.00น.) พบ 11 รายการ (ร้อยละ 20.37) จะเห็นได้ว่าทั้งสองขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการทำงานในขั้นตอนการ
บริหารให้กับผู้ป่วยโดยตรง ซึ่งจะมีรายละเอียดความเสี่ยงที่อาจจะพบได้ในข้ันตอนของการหยิบใช้ยาที่มีสำรองไว้ที่
หอผู้ป่วยโดยไม่ผ่านการตรวจสอบโดยเภสัชกร  

 

กระบวนการหลกั จำนวนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

การรับผู้ป่วยเข้าใหม่(admit)ในช่วงเวลาห้องยาเปิด 5 (9.26) 

การรับผู้ป่วยเข้าใหม่นอกช่วงเวลา 8 (14.81) 

การมีคำสั่งการใช้ยาเพิ่มเติมในช่วงเวลาห้องยาเปิด 11 (20.37) 

การมีคำสั่งการใช้ยาเพิ่มเติมนอกช่วงเวลา 14 (25.93) 

การบริหารยาฉุกเฉิน/ยาช่วยชีวติ 5 (9.26) 

การจำหน่ายหรือส่งตอ่ผูป้่วยในช่วงเวลาห้องยาเปิด 4 (7.41) 

การจำหน่ายหรือส่งตอ่ผูป้่วยนอกช่วงเวลา 7 (12.96) 

ตารางที่ 1 กระบวนการหลักของระบบยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนม และจำนวนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

 

การระบุค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดข้อบกพร่องนั้น (O=occurrence), ค่าความรุนแรง (S=severity) 

และค่าความสามารถในการค้นพบข้อบกพร่อง/ความเสี่ยง (D=detection) นิยามของแต่ละระดับคะแนน

พัฒนามาจากระดับคะแนนของการศึกษาเรื ่อง Application of FMEA in a clinical chemistry laboratory 

ของ Jiang และคณะในปี 2015 (15) และการศึกษาเรื่อง Identification of priorities for medication safety 

in the neonatal intensive care unit via FMEA ของ Najar และคณะในปี 2016 (16) โดยได้ผ่านการอภิปราย

ร่วมกันและทำความเข้าใจให้ตรงกันในทีมผู้ร่วมวิจัยแล้ว 
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ระดับคะแนน คำอธิบาย 

1 แทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยใน 1 ปี 

2 มีโอกาสเกิดได้เล็กน้อย (เดือนละครั้ง) 

3 มีโอกาสเกิดได้บางครั้ง (สัปดาห์ละครั้ง) 

4 มีโอกาสเกิดค่อนข้างบ่อย (วันละครั้ง) 

5 มีโอกาสเกิดบ่อยมาก (วนัละหลายครั้ง) 

ตารางที่ 2 ช่วงคะแนนค่าความนา่จะเป็นที่จะเกิดข้อบกพร่องนั้น (O=occurrence) 

ระดับคะแนน คำอธิบาย 

1        ไม่เกิดอันตรายใดๆต่อผู้รับบริการ 

2        เกิดผล/ความยุ่งยากในการทำงาน แต่ไม่เกดิผลต่อผูร้ับบริการ 

3        เกิดผล/ความยุ่งยากในการทำงานปานกลาง ไม่เกิดอันตรายโดยตรงต่อ     

       ผูร้ับบริการแตจ่ำเป็นต้องติดตามอาการเพิม่เติม 

4        เกิดอันตรายต่อผูร้บับริการ ทำให้รับการรกัษาหรือแก้ไขสภาวะเพิ่มเติม 

5        เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้รับบริการ 

ตารางที่ 3 ช่วงคะแนนค่าความรุนแรง (S=severity) 

ระดับคะแนน คำอธิบาย 

1 ค้นพบได้ง่ายมาก 9 ใน 10 ครั้ง 

2 ค้นพบได้ค่อนข้างง่าย 7 ใน 10 ครั้ง 

3 ค้นพบได้ง่ายปานกลาง 5 ใน 10 ครั้ง 

4 ค้นพบได้ค่อนข้างยาก 2 ใน 10 ครั้ง 

5 ค้นพบได้ยากมาก 0 ใน 10 ครั้ง 

ตารางที่ 4 ช่วงคะแนนค่าความสามารถในการค้นพบข้อบกพร่อง/ความเสีย่ง (D=detection) 

การคำนวณค่า RPN (Risk Priority Number) และเรียงลำดับ ทำโดยการนำค่าคะแนนทั้ง 3 ตัวมา

คูณกัน เพื่อนำมาใช้ในการจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลังในการดำเนินการแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง โดย RPN = 
O * S * D  
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การวางมาตรการป้องกัน/ลด/กำจัดความเสี่ยง และคำนวณค่า RPN ซ้ำ เมื่อผู้ร่วมวิจัยได้พิจารณา

เลือกความเสี่ยงตามเกณฑ์แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำการวิเคราะห์หาสาเหตุของความ

เสี่ยง (Root cause) ด้วยเทคนิคการถามทำไม 5 ครั้ง (5 Why Analysis) เพื่อค้นหาว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์เชน่นี้ 

สาเหตุเกิดจากอะไร มีความเกี่ยวข้องกับอะไร ซึ่งคำตอบที่ได้จะทำให้เข้าใจสาเหตุของปัญหาได้ชัดเจน เพื่อให้ทีม

สามารถกำหนดแนวทางในการป้องกัน/ลด หรือกำจัดความเสี่ยงหรือข้อบกพร่องนั้นได้อย่างถูกตอ้งตรงประเด็น ซึ่ง

ในการจะเลือกวิธีการมาป้องกันหรือแก้ไขนั้นจะอ้างอิง เทียบเคียง หรือประยุกต์มาจากการศึกษาก่อนหน้านี้ที่มี

การทบทวนวรรณกรรมไว้ก่อนแล้ว จากกระบวนการหลักทั้งหมด 7 กระบวนการ มี 2 กระบวนการที่มีค่าความ

รุนแรงของผลกระทบ (severity) ในระดับสูง คือขั้นตอนของการบริหารยาจากการมีคำสั่งการใช้ยาเพิ่มเติมทั้งใน

ช่วงเวลาที่ห้องยาเปิดบริการคือเวลา 8.00-20.00 น. และหลังเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะในรายการยาที่มีสำรองที่หอ

ผู้ป่วย ซึ่งเมื่อทำการวิเคราะห์ด้วย 5 Why Analysis ในทั้งสองกระบวนการแล้วพบว่าสาเหตุเกิดจากการภาระงาน

ของพยาบาลในหอผู้ป่วยที่ทำให้การ double check โดยพยาบาลคนละคนระหว่างคนเตรียมยากับคนบริหารยา

ทำได้ไม่สมบูรณ์ และการไม่มี Independent double check จากเภสัชกรก่อนการบริหารยาให้ผู้ป่วยเพราะหอ้ง

ยาไม่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ในการวางมาตรการแก้ไขปัญหานั้นสามารถทำได้หลายแนวทางแต่หากเป็นด้านการเปิด

บริการ 24 ชั่วโมงของห้องยาดูจะเป็นแนวทางที่เป็นไปได้ยากในระยะเวลาอันสั้นจากปัญหาด้านอัตรากำลัง 

แนวทางที่เป็นไปได้ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ทันทีคือการยกเลิกการสำรองยาที่หอผู้ป่วยและเพิ่มระบบการ 

Independent double check ที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง ซึ่งเมื่อดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะพบว่าความ

ดัชนีความเสี่ยงลดลงจากการเพิ่มขั้นตอนดักจับความเสี่ยง (ลดค่า D) 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษานี้สามารถนำไปพัฒนาระบบงานบริการผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสนม ให้เป็น
ระบบงานที่มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถเรียนรู้กระบวนการทำวิจัยไป

ใช้ในการวิเคราะห์ระบบงานอื่นๆให้เป็นระบบงานที่ปลอดภัยได้ต่อไป แต่เน่ืองจากข้อจำกัดของการศึกษานี้คือเป็น
การศึกษาในระบบงานเฉพาะของหน่วยงานเพียงแห่งเดียว การจะนำผลการศึกษาไปใช้โดยตรงในหน่วยงานที่
บริบทต่างกันจึงอาจยังเป็นข้อจำกัด 

 ขอ้เสนอแนะเพื่อลดอคติประเภท Observe effect ในขัน้ตอนการเก็บขอ้มลูความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้
ไดใ้นแต่ละขัน้ตอนการท างาน ซึ่งเป็นการท ากิจกรรมกลุม่ของทีมสหสาขาวิชาชีพ ในสว่นนีส้ามารถปอ้งกนัหรือ
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ลดอคติไดด้ว้ยการเพิ่มขอ้มลูอา้งอิงใหม้ากขึน้ เช่น ขอ้มลูความเสี่ยง 5 ปียอ้นหลงัของพืน้ที่ที่ท  าการศึกษาและ
พืน้ที่อื่นที่มีบรบิทใกลเ้คียงกนั 
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แนวทางการเตรียมต้นฉบับบทความวจิัย/บทความวิชาการ 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ยินดีรับบทความวิจัยและ
บทความวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการที่เคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน 
หรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้อง
ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์
ตามลำดับก่อนหลัง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเภทของบทความ 
1. บทความวิจัย หมายถึง การนำเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญ

ของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย และผลการวิจัย 
2. บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นความรู้ใหม่ กล่าวถึงความเป็นมาและ

ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ไขปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูล 
เช่น หนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต ประกอบการวิเคราะห์วิจารณ์ เสนอแนวทางแก้ไข 

3. บทวิจารณ์หนังสือ หมายถึง บทความที่วิพากษ์วิจารณ์ เน้ือหาสาระ คุณค่า และคุณูปการของหนังสือ 
บทความ หรือผลงานศิลปะ อาทิ นิทรรศการ ทัศนศิลป์ และการแสดงละครหรือดนตรี โดยใช้หลักวิชาและดุลย
พินิจอันเหมาะสม 

4. บทความปริทัศน์ หมายถึง งานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ (State of the Art) 
เฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งทางกว้าง และทางลึกอย่างทันสมัย 
โดยให้ข้อพิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป 

การเตรียมต้นฉบับ 
 

ชื่อเรื่อง  ควรสั้นกะทัดรัดได้ใจความ ครอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา 
  

ชื่อผู้เขียน  พิมพ์ชื่อโดยไม่ใช้คำย่อ มีสถานที่ทำงาน หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ หมายเลข 
    โทรศัพท์ โดยอ้างอิงเชิงอรรถท้ายหน้าแรก 

บทคัดย่อ  เป็นร้อยแก้ว เขียนเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์  
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    วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย (อย่างย่อ) และต้องมีทั้งภาษาไทย 
    และภาษาอังกฤษ 

คำสำคัญ  ควรเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 คำ ใช้ตัวอักษร 
    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความที่เป็นภาษาอังกฤษมีเฉพาะคำสำคัญ 
    ภาษาอังกฤษ 
 

บทนำ   อธิบายถึงความเป็นมาและความสำคัญที่ทำการศึกษา วิจัย ค้นคว้า  
    ของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐานและขอบเขตของการวิจัย 
 

เน้ือเรื่อง  กรณีบทความที่เป็นภาษาไทยควรใช้ภาษาไทยให้มากที่สุด ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
    กะทัดรัดและชัดเจน การใช้คำย่อต้องมีคำสมบูรณ์ไว้ในครั้งแรกก่อน 
 

วิธีดำเนินการวิจัย อธิบายข้ันตอนการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล  
    วิธีการใช้เครื่องมือในการศึกษาหรือการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
    โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
 

สรุปผลการวิจัย  อธิบายสิ่งที่ได้จากการศึกษา ไม่ควรซ้ำกับการแสดงผล แต่เป็นการสรุป 
    ประเด็น และสาระสำคัญของการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

อภิปรายผล  อธิบายถึงผลที่ได้รับจากการศึกษาหรือการวิจัย ว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่ 
    ควรอ้างถึงทฤษฎี หรือผลการศึกษาของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบการอธิบาย 
 

ข้อเสนอแนะ  อธิบายถึงการนำผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ หรือข้อเสนอแนะ 
    ปัญหาที่พบในการศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาครั้งต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง  ให้เขียนเอกสารอ้างอิง ใช้ระบบนาม-ปี และหน้า (APA Style) ตามรูปแบบ 
    ที่กำหนด  

การเขียนเอกสารอ้างอิง 
การอ้างอิงใช้รูปแบบของ American Psychological Association (APA)  
การอ้างอิงในบทความ กรณีที่ผู้เขียนต้องการการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการอา้งอิง

ในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (author-date in-text citation) 
การอ้างอิงท้ายบทความ เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนบทความได้ใช้อ้างอิงในการ

เขียนบทความ และจัดเรียงรายการตามลำดับตัวอักษรชื่อผู้แต่ง ตัวอย่างเช่น 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. (พิมพ์ครั้งที่). เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
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ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ, ชื่อหนังสือ. (เลขหน้าบทความ).  
 เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่) เลขหน้าบทความ.  
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่วิจัยสำเร็จ). ชื่อวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญา(ระดับ) ชื่อสาขาวิชา  
 สังกัดของสาขาวิชา ชื่อมหาวิทยาลัย. 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อ [วัน เดือน ป]ี จาก แหล่งสารสนเทศ. [หรือ URL] 
การอ้างอิงในเน้ือหา 
รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1.  (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า) ไว้ท้ายข้อความที่อ้างอิง เช่น (ชนะดา วีระพันธ์, 2555, 55-56) 

(Peter & Waterman, 1982, pp. 498-499) (Michalska J., 2008, p. 85) 
กรณีที่ไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีที่พิมพ์ไว้ในวงเล็บเดียวกัน เช่น  
(ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง, 2554) 

2.  ผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์, เลขหน้า) กรณีมีการระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุไว้ในวงเล็บท้าย 
ข้อความที่อ้างอีก เช่น ธนกฤต  วันต๊ะเมล์ (2554, น.90) ได้ศึกษาถึง...................................... 
Robert E. Hegel (1997, p.14) studied…………………………………… 
กรณีที่ไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีที่พิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น  
(ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง, 2554) 

3.  ปีที่พิมพ์ ผู้แต่ง (เลขหน้า) กรณีมีการระบุปีที่พิมพ์และผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว (ปีที่พิมพ์และผู้แต่ง 
สามารถสลับที่กันได้) ให้ระบุเฉพาะเลขหน้าที่อ้างถึงในวงเล็บเท่านั้นเช่น ในปี 2557 ศุภชัย ยาวะประภาส ได้กล่าว
ว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู ้ ความสามารถที่แสดงออกถึงพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผู ้บริหาร
สถานศึกษา จนทำให้การปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลบรรลุผลเหนือกว่าระดับปกติ (น.9) 

การส่งต้นฉบับ 
1. บทความมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า กระดาษขนาด A4 ทั้งนี้รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง 
2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้กำหนดขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1 นิ้ว และขอบขวา 1 นิ้ว 
3. แบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK โดยกำหนดขนาด ดังนี้ 

  3.1 ชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
  3.2 ชื่อ-สกุลผู้เขียน ทุกท่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 12 point ตัวหนา ชิดซ้าย 
  3.3 สถานที่ทำงาน หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ขนาด 12 point อ้างอิงเชิงอรรถ 
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  3.4 บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรสั้นตรงประเด็น และเป็นการสรุปผลงานอย่าง
รัดกุม ครอบคลุมสาระสำคัญของการวิจัย ความยาวไม่เกิน 400 ตัวอักษร 
  3.5 คำสำคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นการกำหนดสาระสำคัญที่สามารถนำไปใช้เป็นคำ
สืบค้นในระบบฐานข้อมูล ไม่ควรยาวมากเกินไป และไม่ควรเกิน 3-5 คำ 
  3.6 บทนำ (ความเป็นมา ความสำคัญ และมูลเหตุที่นำไปสู่การวิจัย) 
  3.7 วัตถุประสงค์ (มูลเหตุของการศึกษาวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับชื่อเรื่องที่ศึกษาวิจัย) 
  3.8 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นการอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี หรือบทความที่เกี่ยวข้อง หากเป็น
งานวิจัยเฉพาะทางควรมีส่วนนี้ เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ 
  3.9 วิธีดำเนินการวิจัย เป็นการอธิบายวิธีการดำเนินการวิจัย ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง  
เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ควรเสนอรูปแบบและแสดงขั้นตอนอย่างกระชับและ
ชัดเจน 
  3.10 สรุปผลการวิจัย ควรนำเสนอผลอย่างชัดเจน น่าสนใจ ตรงประเด็น เป็นผลที่ค้นพบ โดย
ลำดับตามหัวข้อที่ศึกษา 
  3.11 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ อภิปรายสิ่งที่ได้จากการวิจัย การนำไปใช้ประโยชน์และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ 
  3.12 เอกสารอ้างอิง ใช้ระบบนาม-ปี และหน้า (APA Style) ระบุแหล่งอ้างอิงเท่าที่ปรากฏใน
บทความ 

ผู ้นำเสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดรูปแบบการจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่ 
www.northern.ac.th 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เลขที่ 
888 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000  

โทรศัพท์ 0 5551 7488 ต่อ 808 โทรสาร 0 5551 7481 email : Journalsci@northern.ac.th 
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