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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ได้แก่ (1) เพื่อศึ กษาระบบการให้บริ การและจําลองระบบการให้บริ การของ
หน่วยเวชระเบียน (2) เพื่อหาระบบการให้บริ การที่สามารถลดเวลาเฉลี่ยในการส่งแฟ้มเวชระเบียนไปยังห้องตรวจ
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย จํานวนผูร้ ับบริ การ และเวลาที่ใช้ในการให้บริ การ ของแต่ละขั้นตอนของ
หน่วยเวชระเบียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูล ตั้งแต่เวลา 07:00 - 09:00 น. จํานวน 10 วัน นําผล
การวิเคราะห์การแจกแจงความน่าจะเป็ นของระยะห่างระหว่างการเข้ามาของผูม้ ารับบริ การ และเวลาให้บริ การแต่
ละขั้นตอน มาสร้างตัวแบบจําลองระบบการให้บริ การด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป Arena แล้วทดสอบความถูกต้อง
ของตัวแบบจําลองโดยใช้สถิติ t-test จากนั้นจําลองระบบการให้บริ การเป็ นระยะเวลา 120 นาที จํานวนซํ้า 36 ครั้ง
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของเวลาที่แฟ้มเวชระเบียนถูกส่ งไปถึงห้องตรวจจาก 3 ระบบคือ ระบบปั จจุบนั และระบบ
ใหม่ที่เสนออีก 2 ระบบ โดยใช้สถิติทดสอบ One-way ANOVA
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ผลการวิจยั พบว่า จากการจําลองระบบได้เวลาเฉลี่ยที่แฟ้มเวชระเบียนถูกส่ งไปถึงห้องตรวจของระบบ
ปั จจุบนั 55.48 นาทีต่อแฟ้ม ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับระบบจริ งอย่างมีนยั สําคัญ และเมื่อเปรี ยบเทียบผลจากการจําลอง
ระบบปั จจุ บนั และผลจากตัวแบบจําลองที่ เสนอใหม่ 2 ระบบ พบว่า ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้มีความแตกต่า งกันอย่างมี
นัยสําคัญ โดยระบบที่ ดีที่สุดคือ ระบบใหม่ระบบที่ 1 ทําให้เวลาเฉลี่ยที่ แฟ้ มเวชระเบี ยนถูกส่ งไปถึงห้องตรวจ
เท่ากับ 48.31 นาทีต่อแฟ้ม ลดลงจากระบบปั จจุบนั 7.17 นาทีต่อแฟ้ม
คําสําคัญ: การจําลอง, หน่วยเวชระเบียน, โรงพยาบาล

ABSTRACT

The objectives of this research were (1) to study and simulate the medical records service unit system
(2) to find a system that decreases the average time of sending medical records to the examination units. Data
were used in this study were a number of patients and service time in each process of the medical records service
unit. The data were collected by using record form for 10 days, from 07:00 to 09:00 a.m. The probability
distribution of inter-arrival time of patients and service time in each process was analyzed and then, were used to
create a simulation model by Arena software. The simulation model was validated by the t-test. The validated
model was simulated for 120 minutes with 36 times. After that, compare the average sending medical records
time of 3 models: the current system and 2 new systems by using the One-way ANOVA test.
The results of the research found that the average time sending a medical record to the examination
units from the simulation model was 55.48 minutes per file. It was significantly consistent with the current system.
The researchers offered two new systems to decrease the average sending medical records time. It was found that
the results of all systems were significantly different. The best system was the first new system which the average
sending time was 48.31 minutes per file that decreased from the current system by 7.17 minutes per file.
KEYWORDS: Simulation, Medical Records Unit, Hospital

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น มี การให้บริ การที่ มีคุณภาพด้วย
บุคลากรที่มีความรู ้ ความชํานาญ มีอุปกรณ์และเครื่ องมือทางการแพทย์ที่ทนั สมัย เป็ นที่ยอมรับของประชาชนใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและประเทศเพื่อนบ้านเป็ นผลให้มีผูม้ ารับบริ การเป็ นจํานวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ทุกปี ดังรายงานสถิติผปู ้ ่ วยของ โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ ประจําปี 2558, 2559 และ 2560 มีผูม้ ารับบริ การจํานวน
840,899 คน 915,516 คน และ 955,320 คนตามลําดับ (ชัยณรงค์ ทรงสังข์, วาสนา จันทะชุ ม และสุ วรรณี มหา
วีรวัฒน์, 2560)
เวชระเบี ยนเป็ นขั้นตอนที่ผูเ้ ข้ารับบริ การทุกคนต้องใช้บริ การก่อนจึ งจะไปพบแพทย์ยงั ห้องตรวจได้
เวลาที่ ใ ช้ใ นการให้ด้า นเวชระเบี ย นจึ ง มี ผลต่ อ ระยะเวลาในการเข้า รั บบริ ก ารของผูป้ ่ วย โดยที่ ข้ ัน ตอนการ
ให้บริ การของหน่วยเวชระเบียน มีท้ งั หมด 7 ขั้นตอน โดยเริ่ มจาก ขั้นตอนที่ 1 ผูป้ ่ วยที่มารับบริ การจะมารับบัตร
คิวที่ จุดรับบัตรคิว เมื่อถึงคิวแล้ว ขั้นตอนที่ 2 ผูม้ ารับบริ การยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบสิ ทธิ การรักษา ซึ่ งมีช่อง
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บริ การ 14 ช่อง หากเป็ นผูป้ ่ วยใหม่จะต้องลงทะเบียนก่อนแล้วเจ้าหน้าที่จะพิมพ์ใบ Visit Slip ยืน่ ให้ผมู ้ ารับบริ การ
นําไปรอตรวจที่หน้าห้องตรวจ ส่ วนข้อมูลจะถูกส่ งต่อไปยังขั้นตอนที่ 4 เพื่อจัดทําแฟ้มเวชระเบียน สําหรับผูป้ ่ วย
เก่าเมื่อได้รับการตรวจสอบสิ ทธิ แล้วเจ้าหน้าที่จะพิมพ์ใบ Visit Slip ให้ผูม้ ารับบริ การนําไปรอตรวจที่หน้าห้อง
ตรวจ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้กบั ผูป้ ่ วยทางโรงพยาบาลยังมีจุดบริ การอื่น ๆ ในขั้นตอนที่
3.ตรวจสอบสิ ทธิ อื่น ๆ นอกเหนื อจากบริ เวณหน่วยเวชระเบียน ที่ผปู ้ ่ วยเก่าสามารถยื่นตรวจสอบสิ ทธิ ได้ดว้ ย ซึ่ ง
ข้อมูลทั้งจากขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 จะถูกพิมพ์เป็ นใบค้นหาแฟ้มเวชระเบียน (MR Slip) ส่งไปยังขั้นตอนที่
5 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่มีอยู่ 7 คน ค้นหาแฟ้ มเวชระเบี ยน เมื่ อพบแฟ้ มเวชระเบี ยนแล้ว ขั้นตอนที่ 6 มี เจ้าหน้าที่
จํานวน 1 คน จะลงทะเบียนส่งออกแฟ้มเวชระเบียน และขั้นตอนที่ 7 เจ้าหน้าที่รับแฟ้มเวชระเบียนของผูป้ ่ วยใหม่
มาจากขั้นตอนที่ 4 และแฟ้ มเวชระเบียนของผูป้ ่ วยเก่ามาจากขั้นตอนที่ 6 มาจําแนกตามห้องตรวจแล้วรวบรวม
แฟ้ มให้ได้จาํ นวนมากพอสมควร แล้วจึ งนําไปส่ งยังห้องตรวจต่าง ๆ โดยแบ่งเป็ น 3 สาย ตามเส้นทางของห้อง
ตรวจโรคที่ต้ งั อยูท่ างเดียวกัน ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แผนผังขั้นตอนการให้บริ การหน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์
จากขั้นตอนการให้บริ การหน่วยเวชระเบียนข้างต้น จะเห็นว่าในแต่ละขั้นตอนจะเกิดการสู ญเเสี ยเวลาที่
เกิดจากแถวคอย แม้ผูม้ ารับบริ การทําการตรวจสอบสิ ทธิ เสร็ จแล้วยังคงต้องรอการทํางานของหน่วยเวชระเบียน
เพื่อจัดส่ งแฟ้มเวชระเบียนไปที่หอ้ งตรวจก่อนจึงจะได้เข้ารับการรักษา ที่ผ่านมาพบว่าขั้นตอนทั้งหมดของหน่วย
เวชระเบียนใช้เวลาโดยรวมที่แฟ้มเวชระเบียนส่ งถึงห้องตรวจเป็ นเวลานาน เนื่ องจากผูม้ ารับบริ การมีจาํ นวนมาก
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งต้องการศึ กษาหาแนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานของหน่ วยเวชระเบี ยน โดยอาศัย
วิธีการจําลองระบบแถวคอย มาใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ ทําการทดลองเพื่อหาแผนการจัดจํานวนผูใ้ ห้บริ การ
ในแต่ละขั้นตอน ที่ จะทําให้เวลาเฉลี่ยที่แฟ้ มเวชระเบียนอยูใ่ นระบบหน่วยเวชระเบียนลดลง ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้จะ
ช่วยในการตัดสิ นใจปรับเปลี่ยนระบบงานเพื่อรองรับผูม้ ารับบริ การที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งสามารถทําให้ผู ้
มารับบริ การเกิดความพึงพอใจมากขึ้นอีกด้วย
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาระบบการให้บริ การของหน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2) เพื่อจําลองระบบการให้บริ การของหน่วยเวชระเบียนโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(3) เพื่อหาระบบการให้บริ การของหน่วยเวชระเบียนที่สามารถลดเวลาเฉลี่ยในการส่งแฟ้มเวชระเบียน
ไปยังห้องตรวจ

3. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

การจําลอง (Simulation) หมายถึงกระบวนการออกแบบตัวแบบจําลอง (Model) เพื่อใช้แทนระบบจริ ง
(Real System) ซึ่ งสามารถนํามาใช้ทดลองเรี ยนรู ้พฤติกรรมต่าง ๆ ของระบบจริ งตามข้อกําหนดที่ตอ้ งการได้ ซึ่ ง
สามารถใช้ตวั แบบการจําลองเพื่อประเมินผลการทํางานของระบบจริ ง และวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้นจากการ
ทดลองสถานการณ์ต่าง ๆ แล้วจึ งตัดสิ นใจนําไปใช้แก้ปัญหาที่ เกิ ดขึ้นต่อไป (Shanon, 1975) ในปั จจุบนั มีการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ทางคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการจําลองระบบงานมากขึ้น โดยมีหลักการ คือ การสร้างแนวทางใน
การตัดสิ นใจให้ระบบเพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาให้ระบบหรื อปรับปรุ งระบบงานเดิมที่มีอยูใ่ ห้ดียงิ่ ขึ้น โดย
ปราศจากการรบกวนงานในระบบจริ ง (รุ่ งรัตน์ ภิสชั เพ็ญ, 2553)
การจําลองมักจะนํามาใช้กบั ปั ญหาที่ซบั ซ้อน ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีทางคณิ ตศาสตร์ ได้ ปั ญหาที่
ต้องการศึกษาเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระบบที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาที่ยาวนาน ใช้เพื่อทดลองนโยบาย
หรื อทางเลือกต่าง ๆ ก่อนที่จะนําไปสู่การปฏิบตั ิงานกับระบบจริ ง (มานพ วราภักดิ์, 2550) เช่นในงานวิจยั ของ พร
ทิพย์ ชัชวรัตน์ (2550) ซึ่ งได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการดําเนิ นงานในปั จจุบนั ของระบบการให้บริ การผูป้ ่ วยนอกที่
ห้องจ่ายยา โรงพยาบาลหนองสองห้อง ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป Arena เพื่อหานโยบายการให้บริ การเกี่ ย วกับ
จํานวนผูใ้ ห้บริ การในจุดบริ การต่าง ๆ ที่ทาํ ให้เวลาที่ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นระบบเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยผูว้ ิจยั ได้เสนอนโยบาย
การจําลองระบบการให้บริ การผูป้ ่ วยนอกที่ห้องจ่ายยา ในการแก้ปัญหา 3 นโยบาย ซึ่ งพบว่านโยบายที่ดีที่สุด ทํา
ให้เวลาที่ผปู ้ ่ วยรอคอยในระบบเฉลี่ยลดลงเป็ น 4.02 นาทีต่อคน (95% CI:3.80,4.24) นาทีต่อคน
ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงนําแนวคิ ดการจําลองระบบมาใช้กับระบบงานเวชระเบี ยน ซึ่ งมี การทํางานที่
ซับซ้อนหลายขั้นตอน และยังต้องการทดลองเพื่อหานโยบายที่จะทําให้เวลาที่แฟ้ มเวชระเบียนอยูใ่ นระบบงาน
หน่ วยเวชระเบี ยน กล่าวคือเวลาตั้งแต่ผูร้ ับบริ การกดบัตรคิว จนกระทัง่ แฟ้ มเวชระเบี ยนถูกส่ งไปถึงห้องตรวจ
ต่าง ๆ ลดลงจากปั จจุบนั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกข้อมูลตามตัวแปรที่ศึกษา จาก
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งในช่วงเวลาที่สุ่ มตัวอย่าง จากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาสร้างตัวแบบจําลองโดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ป Arena แล้วจึงดําเนินการทดลองระบบใหม่อีก 2 ระบบ ที่ทาํ ให้เวลาเฉลี่ยที่แฟ้มเวชระเบียนอยูใ่ นระบบ
น้อยลง โดยการเพิ่มหรื อลดจํานวนเจ้าหน้าที่ที่ทาํ งานในแต่ละขั้นตอน และลดจํานวนแฟ้มต่อรอบการจัดส่ งแฟ้ม
ในแต่ละสายทางลง
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร คือ ผูป้ ่ วยนอกที่มารับบริ การที่หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ ช่วงเวลา 07:00
– 09:00 น. ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่มีผมู ้ าใช้บริ การหนาแน่นมากที่สุด
ตัวอย่าง คือ ผูป้ ่ วยนอกที่มารับบริ การที่หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ ในวันจันทร์ ถึง
ศุกร์ ระหว่างวันที่ 21 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 ช่วงเวลา 07:00 – 09:00 น.
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจยั นี้ประกอบด้วย จํานวนผูท้ ี่มารับบริ การที่หน่วยเวชระเบียน จํานวนผูท้ ี่มา
รับบริ การตรวจสอบสิ ทธิจากจุดบริ การอื่น ๆ เวลาที่ให้บริ การในแต่ละขั้นตอน จํานวนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การแต่ละ
ขั้นตอน สัดส่ วนจํานวนผูป้ ่ วยเก่าและผูป้ ่ วยใหม่ จํานวนแฟ้มที่รวบรวมจัดส่ งไปในแต่ละรอบการส่ ง ซึ่ งตัวแปร
ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น นํามาสร้างตัวแบบจําลองระบบการบริ การของเหน่วยเวชระเบียน 3 ระบบที่แตกต่างกัน ซึ่ง
เป็ นตัวแปรต้น ที่ทาํ ให้ตวั แปรตามคือ เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการจัดส่งแฟ้มเวชระเบียนไปยังห้องตรวจเปลี่ยนแปลงไป
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบบันทึกข้อมูล แบ่งเป็ น 2 ชุด เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
ชุดที่ 1 ใช้บนั ทึกจํานวนผูม้ ารับบริ การทุก ๆ 5 นาที ตั้งแต่เวลา 07:00 – 09:00 น. ณ จุดรับบัตรคิว และ
จุดตรวจสอบสิ ทธิอื่น ๆ โดยบันทึกประเภทผูป้ ่ วยเก่าและผูป้ ่ วยใหม่ดว้ ย
ชุ ดที่ 2 เป็ นแบบบันทึกเวลาที่ใช้ในการให้บริ การแต่ละขั้นตอน โดยบันทึกเวลาเข้ารับบริ การและ
เวลาสิ้ นสุ ดการรับบริ การ ในขั้นตอนการตรวจสอบสิ ทธิ และลงทะเบียนผูป้ ่ วย การจัดแฟ้ มเวชระเบียนสําหรับ
ผูป้ ่ วยใหม่ การค้นหาแฟ้ มเวชระเบี ยนสําหรั บผูป้ ่ วยเก่ า การลงทะเบี ยนส่ งออกแฟ้ มเวชระเบี ยน การส่ งแฟ้ ม
เวชระเบียนออกจนกระทัง่ ถึงห้องตรวจ โดยบันทึกแบ่งออกเป็ น 3 สาย
4.5 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจยั
1) ศึกษาระบบการทํางานหน่วยเวชระเบียน เกี่ยวกับขั้นตอนการทํางานของระบบงานในปั จจุบนั
2) การเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 21 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 07:00 - 09:00
น. โดยให้พนักงานสนามจํานวน 6 คน บันทึกจํานวนผูม้ ารับบริ การและจับเวลาที่ใช้ในการให้บริ การของแต่ละ
ขั้นตอนของระบบการทํางานหน่วยเวชระเบียน ลงในแบบบันทึกทั้ง 2 ชุด
3) การจัดการข้อมูล โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดรู ปแบบของข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบที่
เหมาะสมต่อการวิเคราะห์
4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
4.1) ทดสอบสมมติฐานทางสถิติเพื่อหารู ปแบบการแจกแจงความน่ าจะเป็ นของระยะเวลาห่ าง
ระหว่างการเข้ามาของผูม้ ารับบริ การ และเวลาให้บริ การในแต่ละขั้นตอนของหน่วยเวชระเบียน โดยใช้วิธีการ
ทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) จากโปรแกรมสําเร็ จรู ป Arena
4.2) คํานวณหาสัดส่วนของจํานวนผูป้ ่ วยเก่าและผูป้ ่ วยใหม่
4.3) คํานวณหาสัดส่วนจํานวนแฟ้มเวชระเบียนที่ส่งถึงห้องตรวจจําแนกเป็ น 3 สายทาง
5) การสร้างตัวแบบจําลอง ให้เหมือนกับระบบการทํางานจริ งตามขั้นตอนการทํางานของหน่วย
เวชระเบี ย น โดยใช้โ ปรแกรมสํา เร็ จ รู ป Arena และตรวจสอบความถู ก ต้อ งของตัว แบบจํา ลอง (Validation)
ว่าผลลัพธ์ที่ได้สอดคล้องกับระบบจริ งหรื อไม่ โดยใช้สถิติทดสอบ t-test
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6) จากการจําลองในขั้นตอนที่ผ่านมา พิจารณาผลลัพธ์ซ่ ึ งประกอบด้วย เวลาที่แฟ้มเวชระเบียนอยู่
ในระบบ และร้อยละการทํางานของเจ้าหน้าที่ของแต่ละขั้นตอน แล้วเสนอแนวทางในการปรับปรุ งระบบเพื่อลด
เวลาเฉลี่ยที่แฟ้มเวชระเบียนอยูใ่ นระบบตั้งแต่ผรู ้ ับบริ การรับบัตรคิวจนกระทัง่ แฟ้มเวชระเบียนถูกส่ งไปถึงห้อง
ตรวจ โดยนําเสนอเป็ นระบบการทํางานใหม่ 2 ระบบ
7) การดําเนิ นการทดลองตามแผนที่ ว างไว้ โดยการประมวลผล (run) โปรแกรม กําหนดระยะ
เวลาจําลอง 120 นาที เหมือนกับระบบจริ งที่ดาํ เนินงานตั้งแต่เวลา 7:00-9:00 น. และทําซํ้าจํานวน 36 รอบ
8) การวิเคราะห์ผลการจําลองระบบการให้บริ การทั้ง 3 ระบบ โดยเปรี ยบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้
ในการให้บริ การของหน่วยเวชระเบียนจากการจําลองสภาพการทํางานของระบบปั จจุบนั และระบบใหม่ที่เสนอ
ทั้ง 2 ระบบว่าแตกต่างกันหรื อไม่ โดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (One-way ANOVA)

5. สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษาระบบ และวิเคราะห้ขอ้ มูลตามขั้นตอนการดําเนินงานข้างต้น ได้ผลการวิจยั ดังนี้
5.1 ผลการศึกษาระบบการให้ บริการของหน่ วยเวชระเบียน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
จากการศึ กษาการทํางานของระบบการให้บริ การของหน่วยเวชระเบียน ดังรู ปที่ 1 และดําเนิ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนํามาวิเคราะห์หารู ปแบบการแจกแจงความน่าจะเป็ นของระยะเวลาห่างระหว่างการเข้ามา
ของผูม้ ารับบริ การ และเวลาให้บริ การแต่ละขั้นตอนของหน่วยเวชระเบียนได้ผลดังตารางที่ 1
นําจํานวนผูป้ ่ วยที่ มารั บบริ การคัดแยกเป็ นจํานวนผูป้ ่ วยเก่ าและผูป้ ่ วยใหม่ แล้วนํามาหาสัดส่ วน
ความน่าจะเป็ นและความน่าจะเป็ นสะสม ได้ผลดังตารางที่ 2 จากนั้นนับจํานวนแฟ้มผูป้ ่ วยที่จดั ส่งไปยังห้องตรวจ
ตามสายทางที่ แบ่ ง ไว้เป็ น 3 สายทาง แล้ว นํา มาหาสัดส่ วนความน่ า จะเป็ นและความน่ า จะเป็ นสะสม ได้ผล
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 1 รู ปแบบการแจกแจงของข้อมูลนําเข้า
ขั้นตอนการให้ บริการ
จุดรับบัตรคิว
จุดตรวจสอบสิ ทธิอื่น ๆ
การตรวจสอบสิ ทธิและ
ลงทะเบียนผูป้ ่ วยใหม่

ข้ อมูล

รู ปแบบการแจกแจงและ
พารามิเตอร์

ระยะเวลาห่ างระหว่างการ Lognormal (1.5, 0.0729)
เข้ามาของผูม้ ารับบริ การ
ระยะเวลาห่ างระหว่างการ
เข้า มาของผูม้ ารั บ บริ การ Lognormal ( 1.8, 0.27 )
จุดตรวจสอบสิ ทธิอื่น ๆ
ระยะเวลาการให้บริ การ

การจัดทําแฟ้มเวชระเบียน

ระยะเวลาการให้บริ การ

การตรวจสอบสิ ทธิผปู ้ ่ วยเก่า

ระยะเวลาการให้บริ การ

การค้นหาแฟ้มเวชระเบียน

ระยะเวลาการให้บริ การ
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Weibull (3.13, 1.80)
Empirical (0.4051, 0.84,
0.7632, 1.26, 0.9491, 1.68,
0.9824, 2.10, 1.0000, 2.52)
Empirical (0.6881, 1, 0.9307,
2, 0.9812, 3, 0.9936, 4,
0.9966, 5, 1.0000, 6)
Empirical (0.2722, 0.90,
0.6489, 1.71, 0.8167, 2.52,

ค่ าเฉลีย่
(นาทีต่อแฟ้ ม)
0.27
0.63
3.29
1.02
1.41
1.88
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ขั้นตอนการให้ บริการ

ข้ อมูล

การลงทะเบี ย นส่ ง ออกแฟ้ ม เวช
ระยะเวลาการให้บริ การ
ระเบียน
การส่งแฟ้มไปห้องตรวจ สายที่ 1

ระยะเวลาการให้บริ การ

การส่งแฟ้มไปห้องตรวจ สายที่ 2

ระยะเวลาการให้บริ การ

การส่งแฟ้มไปห้องตรวจ สายที่ 3

ระยะเวลาการให้บริ การ
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รู ปแบบการแจกแจงและ
ค่ าเฉลีย่
พารามิเตอร์
(นาทีต่อแฟ้ ม)
0.9067, 3.33, 0.9533, 4.14,
0.9739, 4.95, 1.0000, 5.76)
Empirical (0.4777, 0.28,
0.8979, 0.47, 0.9630, 0.66,
0.28
0.9835, 0.85, 1.0000, 1.04)
Empirical (0.1961, 11.25,
15.8 นาทีต่อ
0.7843, 17.51, 0.9020, 23.77,
รอบ
1.0000, 30.03)
13.6 นาทีต่อ
Normal (13.60, 5.79)
รอบ
15.4 นาทีต่อ
Normal (15.40, 5.33)
รอบ

ตารางที่ 2 สัดส่วนของจํานวนผูป้ ่ วยเก่าและผูป้ ่ วยใหม่ที่เข้ามารับบริ การ
ประเภทผู้ป่วย
จํานวนผู้ป่วย (คน)
ความน่ าจะเป็ น
ความน่ าจะเป็ นสะสม
ผูป้ ่ วยเก่า
4,050
0.9050
0.9050
ผูป้ ่ วยใหม่
425
0.0950
1.0000
รวม
4,475
1.0000
ตารางที่ 3 สัดส่วนของจํานวนแฟ้มเวชระเบียนที่ส่งถึงห้องตรวจจําแนกตามสายทาง
สาย
จํานวนแฟ้ มเวชระเบียน
ความน่ าจะเป็ น
ความน่ าจะเป็ นสะสม
สายที่ 1
2,118
0.3935
0.3935
สายที่ 2
2,304
0.4280
0.8215
สายที่ 3
961
0.1785
1.0000
รวม
5,383
1.00
5.2 ผลการจํ า ลองระบบการให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยเวชระเบี ย น โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
นําผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาสร้างตัวแบบจําลองระบบการให้บริ การของหน่ วยเวชระเบี ยน
โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป Arena เพื่อเป็ นตัวแทนของระบบการทํางานจริ ง ได้ดงั รู ปที่ 2 โดยนําข้อมูลจากตารางที่
1, 2 และ 3 เข้าสู่ระบบ
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รู ปที่ 2 ตัวแบบจําลองระบบการให้บริ การของหน่วยเวชระเบียน
ทําการจําลองการดําเนินงานของระบบปั จจุบนั เป็ นเวลา 120 นาที จํานวน 36 ครั้ง พบว่า เวลาเฉลี่ย
การให้บริ การตั้งแต่ผรู ้ ับบริ การกดบัตรคิวจนกระทัง่ แฟ้มเวชระเบียนถูกจัดส่ งไปถึงห้องตรวจใช้เวลา 55.48 นาที
ต่อแฟ้ม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.96 นาที และช่วงความเชื่อมัน่ 95% อยูร่ ะหว่าง 50.02 ถึง 60.94 นาทีต่อแฟ้ม เมื่อ
ทําการตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์จากการจําลองเปรี ยบเทียบกับข้อมูลจากระบบจริ ง พบว่า ผลลัพธ์ที่ได้
จากการจําลองมีค่าสอดคล้องกับระบบจริ งอย่างมีนัยสําคัญ (p-value < 0.001) แสดงว่าตัวแบบจําลองที่สร้างขึ้น
สามารถใช้เป็ นตัวแทนของระบบจริ งได้
5.3 ผลการจําลองเพื่อหาระบบการให้ บริ การของหน่ วยเวชระเบียน ที่สามารถลดเวลาเฉลี่ยในการส่ ง
แฟ้ มเวชระเบียนไปยังห้ องตรวจ
ผูว้ ิจยั ได้เสนอนโยบายเพื่อปรับเปลี่ยนจํานวนเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริ การในแต่ละขั้นตอน และจํานวน
แฟ้มที่รอการจัดส่ งโดยเสนอเป็ นระบบใหม่ 2 ระบบ เพื่อลดเวลาเฉลี่ยที่แฟ้มเวชระเบียนอยูใ่ นระบบ เมื่อทําการ
ทดลองจําลองระบบปั จจุบนั และระบบใหม่ที่เสนอ 2 ระบบ โดยใช้ระยะเวลาจําลอง 120 นาที จํานวน 36 ครั้ง ได้
ผลลัพธ์จากการจําลอง ดังตารางที่ 4
เมื่อเปรี ยบเทียบผลลัพธ์จากการจําลองสภาพการทํางานของระบบการให้บริ การหน่วยเวชระเบี ยน
ในปั จจุบนั และจากการทดลองระบบใหม่ท้ งั 2 ระบบ พบว่า เวลาเฉลี่ยที่แฟ้มเวชระเบียนอยูใ่ นระบบทั้ง 3 ระบบ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p-value < 0.001) โดยที่ ระบบที่ ทาํ ให้เวลาเฉลี่ยที่แฟ้ มเวชระเบี ยนอยู่ในระบบสั้น
ที่สุด คือ ระบบใหม่ระบบที่ 1 ซึ่งได้เวลาเฉลี่ยที่แฟ้มเวชระเบียนอยูใ่ นระบบ เท่ากับ 48.31 นาทีต่อแฟ้ม ลดลงจาก
ปั จจุบนั 7.17 นาทีต่อแฟ้มหรื อลดลงจากเดิมร้อยละ 12.92 โดยมีช่วงความเชื่อมัน่ 95% อยูร่ ะหว่าง 46.55 ถึง 50.07
นาทีต่อแฟ้ม
ตารางที่ 4 ผลลัพธ์ที่ได้จากการจําลองระบบปั จจุบนั เปรี ยบเทียบกับระบบใหม่
รายการที่กาํ หนด
จํานวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิ ทธิการรักษา (คน)
จํานวนเจ้าหน้าที่จดั ส่ งแฟ้มเวชระเบียน (คน)
จํานวนเจ้าหน้าที่คน้ หาแฟ้มเวชระเบียน (คน)
จํานวนเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนส่ งออก (คน)
จํานวนแฟ้มต่อรอบการจัดส่ งของสายที่ 1 (แฟ้ม)
จํานวนแฟ้มต่อรอบการจัดส่ งของสายที่ 2 (แฟ้ม)
จํานวนแฟ้มต่อรอบการจัดส่ งของสายที่ 3 (แฟ้ม)

ระบบปัจจุบัน
14
6
7
1
18
18
18
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ระบบใหม่ 1
12
5
8
2
15
15
12

ระบบใหม่ 2
12
6
8
2
15
15
15
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รายการที่กาํ หนด
ผลลัพธ์ จากการจําลอง
เวลาเฉลี่ยที่แฟ้มเวชระเบียนอยูใ่ นระบบ
(นาทีต่อแฟ้ม)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (นาที)
ช่วงความเชื่อมัน่ 95%
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ระบบปัจจุบัน

ระบบใหม่ 1

ระบบใหม่ 2

55.48

48.31

50.17

8.81
(50.02, 60.94)

2.84
(46.55, 50.07)

5.83
(46.56, 53.79)

6. อภิปรายผล

จากการศึ กษาและการวิเคราะห์ระบบหน่ วยเวชระเบียน โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าลักษณะของระบบการให้บริ การของหน่วยเวชระเบียน เป็ นระบบแถวคอยที่มีหลาย
ขั้นตอนและมีจาํ นวนผูใ้ ห้บริ การหลายคน โดยที่ รูปแบบการแจกแจงของข้อมูลที่ จาํ เป็ นต้องใช้มีการแจกแจงที่
หลากหลายแตกต่างกันไปตามลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นจริ ง เช่น เวลาห่ างระหว่างการเข้ามาของผูม้ ารับ
บริ การในจุดรับบัตรคิว มี การแจกแจงแบบล็อกนอร์ มอล เวลาการให้บริ การของขั้นตอนตรวจสอบสิ ทธิ และ
ลงทะเบียนผูป้ ่ วยมีการแจกแจงแบบไวบูลล์ การส่งแฟ้มเวชระเบียนถึงห้องตรวจ สายที่ 2 มีการแจกแจงแบบปกติ
เป็ นต้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับทฤษฎีแถวคอย ซึ่งสร้างตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาแถวคอยจะใช้ได้ในกรณี
ที่การเข้ามาของผูร้ ับบริ การมีการแจกแจงความน่าจะเป็ นแบบปั วร์ซง (Poisson Distribution) และเวลาให้บริ การมี
แจกแจงความน่ าจะเป็ นแบบเลขชี้ ก ําลัง (Exponential distribution) เท่ านั้น (พงศ์ชนัน เหลื องไพบู ลย์, 2553)
ดัง นั้น ทฤษฎี แ ถวคอยจึ ง ไม่ ส ามารถใช้ไ ด้กับระบบการบริ ก ารของหน่ ว ยเวชระเบี ย น นอกจากนี้ ระบบยังมี
ความซับ ซ้อ นเนื่ อ งจากมี ข้ นั ตอนการทํา งานหลายขั้นตอน จึ ง จํา เป็ นต้อ งใช้ก ารสร้ า งตัว แบบการจําลองใน
การแก้ปัญหานี้ (มานพ วราภักดิ์, 2550)

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจยั พบว่า ระบบใหม่ระบบที่ 1 สามารถลดระยะเวลาการจัดส่งแฟ้มเวชระเบียนไปยังห้อง
ตรวจลงได้ โดยใช้เจ้าหน้าที่ 27 คน ลดลงจากเดิม 1 คน ดังนั้นหน่วยเวชระเบียนควรพิจารณานําระบบใหม่ระบบ
ที่ 1 ไปใช้โดยสามารถพิจารณาเพิ่ม – ลดจํานวนเจ้าหน้าที่ในแต่ละขั้นตอนตามที่เสนอแนะ ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ถูก
ลดจํานวนลง 1 คน สามารถสลับไปปฏิบตั ิงานในแผนกอื่นแทนได้ การเปลี่ยนแปลงนี้ จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การให้บริ การของหน่วยเวชระเบียน อีกทั้งยังทําให้ผมู ้ ารับบริ การเกิดความประทับใจและมีระดับความพึงพอใจ
มากขึ้นได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1) ตัวแบบจําลองที่ สร้างขึ้นเริ่ มดําเนิ นงานเวลา 07:00 น. ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่ ผูร้ ับบริ การหนาแน่ น
แต่ในความเป็ นจริ งหน่วยเวชระเบียนเปิ ดให้บริ การตั้งแต่เวลา 06:00 น. จึงทําให้ตวั แบบจําลองอาจคลาดเคลื่อน
ไปจากระบบจริ ง ดังนั้น การวิจยั ครั้งต่อไปควรปรับปรุ งการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยต้องเก็บข้อมูลจํานวนผูเ้ ข้ามา
รับบริ การตั้งแต่เวลา 6.00 น. รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลจํานวนผูม้ ารับบริ การที่มารอก่อนเวลาเปิ ดทําการด้วย
2) การจําลองระบบในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั สร้างตัวแบบการจําลองด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป Arena รุ่ น
สําหรับนักเรี ยน นักศึกษา ซึ่ งทําให้มีขอ้ จํากัดของจํานวนตัวแปรที่สามารถสร้างในตัวแบบจําลองได้ จึงทําให้ไม่
สามารถกําหนดจํานวนรอบในการประมวลผลได้ม ากพอ ดังนั้น การวิจัยครั้ งต่อไปก่ อนเลื อกใช้โปรแกรม
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สําเร็ จรู ปสําหรับการจําลองควรต้องศึกษาเกี่ยวกับข้อจํากัดของโปรแกรมนั้น ๆ และเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับ
ขนาดของระบบที่ทาํ การศึกษาเพื่อให้สามารถสร้างตัวแบบและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการจําลองได้สอดคล้องกับ
ระบบจริ งมากที่สุด
3) การวิจัยครั้ งต่อไป สามารถขยายขอบเขตการศึ กษาเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริ ก ารไปยัง แผนกอื่ น ๆ ของโรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ ใ ห้ค รอบคลุ ม ทั้งโรงพยาบาล เช่ น ห้อ งการเงิ น
ห้องจ่ายยา ห้องเจาะเลือด เป็ นต้น
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การใช้ คะแนนความเสี่ ยงทางพันธุกรรมของหลอดเลือดหัวใจในประชากรไทย
GENETIC RISK SCORE OF CORONARY ARTERY DISEASE IN
THAI POPULATION
กิตติศักดิ์ ท้ าวมา1,* ไพศาล ร่ วมวิบูลย์ สุข2 สุ รัคเมธ มหาศิริมงคล3 พิมพ์ เพ็ญ เจริญ4, 5
จักรกฤษณ์ เอือ้ สุ นทรวัฒนา 6 ประพัฒน์ สุ ริยผล 1, 7 ภูมิ สุ ขธิติพฒ
ั น์ 1, 5, 7, 8,*

1) หลักสู ตรชีวสารสนเทศทางการแพทย์ คณะแพทย์ ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุ งเทพฯ 10700
2) กลุ่มงานจักษุวทิ ยา โรงพยาบาลราชวิถี กรุ งเทพฯ 10400
3) ศูนย์ พนั ธุศาสตร์ การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข นนทบุรี 11000
4) ภาควิชาสุ ขวิทยาเขตร้ อน คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล กรุ งเทพฯ 10400
5) กลุ่มภารกิจศู นย์ ปฏิบัตการด้ านชีววิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 73170
6) ภาควิชาเวชศาสตร์ ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุ งเทพฯ 10400
7) ศูนย์ วิจยั ความเป็ นเลิศด้ านชีวสารสนเทศและการจัดการข้ อมูล
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุ งเทพฯ 10700
8) ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุ งเทพฯ 10700
* Correspondence to: kittisak.tao@student.mahidol.ac.th or bhoom.suk@mahidol.ac.th

บทคัดย่ อ

ในปั จจุบนั โรคไม่ติดต่อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะโรคหลอด
เลือดหัวใจ (coronary artery disease: CAD) ซึ่งเป็ นสาเหตุของการตายที่พบมากสุด ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเที่ยงตรงใน
การทํา นายความเสี่ ย งของโรค สํ า หรั บ การแพทย์แ ม่ น ยํา (precision medicine) สนิ ป ส์ (single nucleotide
polymorphisms: SNPs) ได้ถูกนํามาใช้คาํ นวณคะแนนความเสี่ ยงทางพันธุ กรรม (genetic risk score: GRS) ของ
โรคไม่ติดต่อ ดังนั้นงานวิจยั นี้ได้สาํ รวจการกระจายตัวของคะแนนความเสี่ ยงทางพันธุกรรมของโรคหลอดเลือด
หั ว ใจ (CAD-GRS) ประกอบด้ว ย 40 สนิ ป ส์ ในกลุ่ ม ตัว อย่า งประชากรไทยจํา นวน 1,806 คนโดยเที ย บกับ
ประชากรจาก 1000 Genome Project Phase 1 (1KGp1) ซึ่ งพบว่า การกระจายตัว ของ CAD-GRS แตกต่ า งกัน
ระหว่างเชื้ อชาติ (one-way ANOVA, p < 0.0001) โดยพบการกระจายตัวของ GRS (Mean ± SD) ของประชากร
ไทย 3.51 ± 0.29 มากที่สุดเป็ นอันดับสองรองจากชาวยุโรป (3.58 ± 0.31) โดยที่มีค่าเฉลี่ย CAD-GRS ไม่แตกต่าง
จากชาวเอเชียตะวันออก (3.52 ± 0.30) (Independent t-test, p = 0.38) ซึ่ งสอดคล้องกับค่าสหสัมพันธ์สเปี ยร์ แมน
(rs) ของ risk allele frequency (RAF) สู งถึง 0.98 นอกจากนี้ เมื่อใช้ค่าอ้างอิงจากค่ามัธยฐาน หรื อเปอร์ เซ็นไทล์ที่
50th ของประชากรทัว่ โลก (1KGp1) ในประชากรไทย พบว่า ร้อยละ 55.4 มีความเสี่ ยงที่มากกว่าค่ามัธยฐานของ
ประชากรทัว่ โลก ซึ่ งจากคะแนนความเสี่ ยง GRS ของโรคหลอดเลือดหัวใจในประชากรไทยที่สูงอาจช่วยเพิ่ม
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ความใส่ ใจในการป้ องกันโรค แต่ท้ งั นี้ ยงั มีความจําเป็ นต้องตรวจสอบความถูกต้องของ CAD-GRS ในประชากร
ไทย ในการศึกษาถัดไปก่อน ที่จะสามารถนําไปใช้ทางคลินิกในประชากรไทยได้ในอนาคต
คําสําคัญ: คะแนนความเสี่ ยงทางพันธุกรรม, ประชากรไทย, โรคหลอดเลือดหัวใจ

ABSTRACT

The burden of non-communicable diseases (NCDs) has been increasing in many countries including
Thailand. Of these NCDs, cardiovascular disease (CVD) is the most common cause of death. To improve the
accuracy of NCD risk prediction, particularly in the application of precision medicine, single nucleotide
polymorphism (SNPs) are utilized to calculate the genetic risk of NCDs, known as genetic risk score (GRS). In
this paper, we explored the GRS distribution of coronary artery disease (CAD) of 1,806 individuals of Thai
population against 1000 Genome Project Phase 1 (1KGp1) populations. The GRS of coronary artery disease
(CAD-GRS) was calculated from 40 SNPs in Thai population and 1KGp1 populations. Overall, the CAD-GRS
are different across populations (one-way ANOVA, p < 0.0001). The mean ± SD of GRS in Thai population was
the second highest genetic risk score (3.51 ± 0.29) behind European population (3.58 ± 0.31). When comparing
GRS to East Asian population, as expected, the CAD-GRS distribution of Thai was similar to East Asian (3.52 ±
0.30) (Independent t-test, p = 0.38) with a strong correlation of risk allele frequency (r2 > 0.98). Using the median
or the 50th percentile of global GRS as a cut-off between high versus low GRS, 55.4 percent of Thai population
had higher risk than this global median cut-off. The high genetic risk burden of CAD in Thai population might
help increase the awareness of CAD leading to disease prevention. However, the validation of CAD-GRS in Thai
population is required before we can use GRS in the clinical setting in the future.
Keywords: Genetic Risk Score, Thai population, Coronary Artery Disease

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย
ภาระของโรคไม่ติดต่อ (non – communicable diseases: NCDs) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศทัว่
โลก รวมทั้งประเทศไทย เมื่อเทียบกับปั ญหาสุขภาพด้านอื่นๆ อาทิ เช่น อุบตั ิเหตุ โรคขาดสารอาหาร และโรคติด
เชื้อ เป็ นต้น โดยในปี 2561 องค์การอนามัยโลกรายงานว่า ร้อยละ 71 ของสาเหตุของการเสี ยชีวติ ทั้งหมดเกิดจาก
NCDs โดยในจํานวนนี้ โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular diseases: CVD) เป็ นสาเหตุการของเสี ยชีวติ ที่
พบมากที่สุดในกลุ่ม NCDs จํานวน 17.9 ล้านคน รองลงมาคือมะเร็ ง จํานวน 9 ล้านคน โรคระบบทางเดินหายใจ
จํานวน 3.9 ล้านคน และโรคเบาหวาน จํานวน 1.6 ล้านคน (World Health Organization (WHO), 2018) โดยอัตรา
การตายของ NCDs ในประเทศไทย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 โดยเฉพาะ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (CAD)
ซึ่งมีภาระโรคมากที่สุด ตามมาด้วยโรคเบาหวานประเภทที่2 โรคความดันโลหิ ตสูง และโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
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ในปั จจุบนั การแพทย์แม่นยํา (precision medicine) เป็ นทางเลื อกในการตรวจคัดกรอง NCDs โดยใช้
ข้อมูลทางพันธุกรรมของผูค้ ดั กรอง ซึ่งมีความเที่ยงตรงมากขึ้น การใช้แนวทางปฏิบตั ิแบบเก่าซึ่งทํานายความเสี่ ยง
ของการเกิ ด NCDs เช่ น ใน Framingham Risk Score ทํา นายความเสี่ ยง 10 ปี ของการเกิ ด CAD (Wilson et al.,
1998) จากปั จจัยเสี่ ยง อาทิเช่น อายุ ระดับคอเลสเตอรอล และความดันโลหิ ต เป็ นต้น ซึ่ งการใช้แนวทางดังกล่าว
ความเสี่ ยงจะสู งขึ้นก็ต่อเมื่อปั จจัยเสี่ ยงเหล่านี้ มีปริ มาณขึ้นสู งแล้ว ทําให้ไม่สามารถวางแผนก่ อนล่วงหน้าได้
ก่อนที่จะตรวจพบว่าบุคคลนั้นมีปัจจัยเสี่ ยงที่เพิม่ สูงขึ้น
การทํา นายความเสี่ ย งตามแนวทางของ การแพทย์แ ม่ น ยํา (precision medicine) ส่ ว นใหญ่ น้ ัน จะ
ประยุก ต์ใ ช้ส นิ ป ส์ (Single Nucleotide Polymorphisms: SNPs) ที่ สั ม พัน ธ์ กับ โรค (Torkamani, Wineinger, &
Topol, 2018) ซึ่ งความสํ า เร็ จ ของจากการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ข อง SNPs แบบทั่ว ทั้ง จี โ นม (genome wide
association study: GWAS) นําไปสู่การค้นพบ SNPs จํานวนมากที่นาํ มาใช้ทาํ นายความเสี่ ยงของโรคได้ ดังนั้นการ
ทํานายความเสี่ ยงของการเกิด NCDs สามารถใช้ค่าสรุ ปทางสถิติ (summary statistics) ของ SNPs ที่พบใน GWAS
ในการคําควณคะแนนความเสี่ ยงทางพันธุกรรม (Genetic Risk Score: GRS) ซึ่ งสามารถนํามาช่วยตัดสิ นใจเลือก
แนวทางปฏิ บตั ิ ได้เร็ วขึ้นกว่าเดิม เนื่ องจากข้อมูลพันธุ กรรมมีมาแต่กาํ เนิ ด ซึ่ งการใช้ GRS นั้นสามารถนํามาใช้
ทํานายความเสี่ ยงได้ทนั ที
ถึงแม้วา่ จะมีการศึกษาการใช้คะแนนความเสี่ ยง CAD-GRS ในการหลายกลุ่มประชากร โดยเฉพาะใน
ชาวยุโรป การใช้คะแนนความเสี่ ยงดังกล่าว ยังไม่เคยมีการศึกษาในประชากรไทย ดังนั้นงานวิจยั นี้ มีจุดประสงค์
หลักที่จะสํารวจการกระจายตัวของคะแนนความเสี่ ยง CAD-GRS ในประชากรไทยเปรี ยบเทียบกับประชากรจาก
1,000 Genome Project 1 (1KGp1) โดยใช้ multi-ethnic summary statistics จาก GWAS ในการคํา นวณคะแนน
ความเสี่ ยงดังกล่าว ซึ่ งงานวิจยั นี้ จะเป็ นโครงการนําร่ องในการใช้คะแนนความเสี่ ยงทางพันธุ กรรมในประชากร
ไทย และจะเป็ นประโยชน์ต่อการประเมินความเสี่ ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจในประชากรไทยโดยใช้คะแนน
ความเเสี่ ยง GRS นอกจากนี้ยงั สามารถสร้างความตระหนักถึงภาระโรคหลอดเลือดหัวใจที่เกิดขึ้นได้จากปั จจัยทาง
พันธุกรรม ซึ่งนําไปสู่การใช้คะแนนความเสี่ ยง CAD-GRS ในประชากรไทยได้ในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

งานวิจยั นี้เป็ นโครงการนําร่ องเพือ่ นําคะแนนความเสี่ ยงทางพันธุกรรมสําหรับ NCDs มาใช้ในประชากร
ไทย โดยเริ่ มต้นศึกษาความเสี่ ยงโรคหลอดเลือดหัวใจในประชากรไทย เพื่อเทียบกับประชากรทัว่ โลกจาก 1,000
Genome Project phase 1 (1KGp1)

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การทํานายความเสี่ ยงของโรค NCDs ในปั จจุบนั จะทราบถึงความเสี่ ยงของโรคก็มกั เกิดความเสี่ ยงที่จะ
เป็ นโรคนั้นๆขึ้นแล้ว แต่ถา้ สามารถใช้ขอ้ มูลทางพันธุ กรรมมาช่วยทํานายความเสี่ ยงได้ล่วงหน้า น่ าจะสามารถ
ป้ องกันโรคไม่ให้เกิดขึ้น หรื อชะลอเวลาการเกิดโรคได้นานขึ้น เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการนําคะแนนความ
เสี่ ยงทางพันธุกรรมของโรคหัวใจมาใช้ในประชากรไทย คณะผูว้ ิจยั ได้พฒั นาระบบรองรับการคํานวณความเสี่ ยง
ทางพันธุกรรม จาก multi-ethnic summary statistics และ ได้ทดสอบในกลุ่มประชากรไทยในงานวิจยั ชิ้นนี้ และ
เปรี ยบเทียบกับข้อมูลทางพันธุกรรมของประชากรชนชาติอื่นใน 4 ทวีปทัว่ โลก จากโครงการ 1,000 จีโนมระยะ 1
(1000 Genome Project phase 1)
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4.1 แบบแผนการวิจยั
โปรโตคอลงานวิจยั ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์ ศิริ
ราชพยาบาล โดยในโครงการนี้จะวิเคราะห์ขอ้ มูลทุติยภูมิ (secondary analysis) โดยใช้ขอ้ มูลจีโนไทป์ จากคนไทย
จํานวน 886 คน ซึ่งเป็ นโรคจอประสาทตาเสื่ อม (neovascular age-related macular degeneration: AMD) และ 920
คน ซึ่งไม่เป็ นโรคจอประสาทตาเสื่ อม จากการศึกษาของ (Ruamviboonsuk et al., 2017) โดยผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั แบ่งกลุม่
ตัวอย่างเป็ นสองกลุ่มคือ RIKEN I จํานวน 863 คน และ RIKEN II 949 คนตามลําดับ ซึ่งทั้งสองกลุ่มถูกตรวจทาง
พันธุ กรรมโดยใช้สนิ ป ส์ ไ มโครอาเรย์ HumanOmniExpressExome-8v1-2 และ infinium.OmniExpressExome8v1-3 (Illumina, Inc. , San Diego, CA, USA) ซึ่งประกอบด้วย 964,193 SNPs และ 958,497 SNPs ตามลําดับ เพื่อ
ทําการเทียบ CAD-GRS ของคนไทย (RIKEN I & II) กับประชากรทัว่ โลก ผูว้ ิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลทางพันธุกรรมของ
ประชากรจาก 1KGp1 (1000 Genomes Project Consortium, 2012) ซึ่ งมี จ ํา นวนทั้ง สิ้ น 1,902 คน จาก 4 ทวี ป
ประกอบไปด้วย ชาวเอเชียตะวันออก (ASN) 286 คน ชาวยุโรป (EUR) 379 คน ชาวอเมริ กา (AMR) 181 คน และ
ชาวแอฟริ กา (AFR) 246 คน
4.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.2.1 Quality Control
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลพันธุกรรมที่ถูกต้อง กระบวนการควบคุมคุณภาพของข้อมูลพันธุกรรม แบ่งเป็ น
สองระดับได้แก่ ระดับบุคคล (individual level) และที่แต่ละตําแหน่งของสนิป (SNP level) โดยซอฟต์แวร์ PLINK
เวอร์ชนั่ 1.9 โดย สนิปส์ และตัวอย่างที่มี call rate < 99% หรื อ missing genotype มากกว่าร้อยละ 1 จะถูกคัดออก
นอกจากนี้ตวั อย่างที่มี heterozygosity rate ที่มากกว่า 3 SD ซึ่งแสดงถึง sample contamination จะถูกคัดออกด้วย
เช่นกัน
4.2.2 Genotype Phasing and Imputation
เนื่องจากสนิปส์ ที่ตอ้ งใช้ในการคํานวณ GRS หลายตําแหน่งไม่ได้ถูกจีโนไทป์ โดยตรงด้วยสนิปส์
ไมโครอาเรย์ กระบวน genotype imputation จึงถูกนํามาใช้ เพื่อช่วยบอกชนิดของสนิปส์ที่ตาํ แหน่งเหล่านั้น โดย
เริ่ มต้นจากการทํา phasing ก่อนเป็ นขั้นตอนแรกโดย Eagle version 2.4.1 (Loh et al., 2016) ซึ่งใช้วธิ ี cohort phasing
แทน reference phasing ซึ่งจะใช้ขอ้ มูลอ้างอิงจากตัวอย่างของชาวเอเชีย (EAS) ใน 1KGp3 เนื่องจาก reference
panel ของ EAS มีขนาดเล็กกว่ากลุ่มตัวอย่างที่กาํ ลังศึกษา หลังจากนั้น ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การ genotype imputation ซึ่ง
วิเคราะห์โดยซอฟต์แวร์ IMPUTE2 (Howie, Fuchsberger, Stephens, Marchini, & Abecasis, 2012) โดยใช้
reference panel จาก 1KGp1 ซึ่งประกอบด้วย ~37.9 ล้าน variants (genome build version 37).
4.2.3 GRS Calculation and Risk Allele Frequency Comparison
ผูว้ จิ ยั ใช้เว็ปแอปพลิเคชัน่ MeGRS เพื่อช่วยทํานายความเสี่ ยงของโรคไม่ติดต่อทีสาํ คัญ (Taoma &
Suktitipat, 2019) ในการคํานวนคะแนน CAD - GRS MeGRS ทํานายความเสี่ ยงโดยใช้ summary statistics ของ
สนิปส์ จากการศึกษาของ Nikpay, et al (2015) ซึ่งมี SNPs ทั้งหมด 40 ตัว (r2 < 0.2) ที่มี p–value < 5 x 10-8 โดย
คํานวณ GRS ทั้งแบบถ่วงนํ้าหนัก (weighted GRS)
หลังจาก GRS ที่ถูกคํานวณในแต่ละประชากรที่ศึกษา จะถูกเปรี ยบเทียบความแตกต่างกัน โดยใช้
one – way ANOVA และ Independent t – test เพื่อเปรี ยบเทียบกับคนไทย
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นอกจากนี้ Spearman’s correlation test. และ Mann-Whitney-Wilcoxon test จะถู ก ใช้ ใ น
การคํานวณความสัมพันธ์ของความถี่ของสนิ ปส์ (risk allele frequency: RAF) ระหว่างสองกลุ่มประชากร และ
คํา นวณเปรี ยบเที ย บ allelic heterozygosity ของ SNPs ที่ significant level 0.00125 (0.05/40) หลั ง ควบคุ ม
ความผิดพลาดชนิดที่ 1 ตามวิธีของ บอนเฟอร์โรนี่ (Bonferroni’s correction)

5. สรุ ปผลการวิจัย
เพื่อทําการสํารวจคะแนนความเสี่ ยงทางพันธุ กรรมของโรคหลอดเลื อดหัวใจในประชากรไทย และ
เปรี ยบเทียบกับประชากรทัว่ โลกจาก 1,000 Genome Project phase 1 (1KGp1) ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
จีโนไทป์ ของประชากรไทย และ 1KGp1 และหลังจากนั้นได้ทาํ การวิเคราะห์คะแนนความเสี่ ยงและเปรี ยบเทียบ
ความถี่ risk allele ในประชากรไทยเทียบกับ 1KGp1ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.1 ข้ อมูลพันธุกรรมสําหรับคํานวณคะแนนความเสี่ยง
ข้อมูลจากตัวอย่าง 6 คน ที่มี heterozygosity rate มากกว่า 3 SD ได้ถูกคัดออกจากการวิเคราะห์ เนื่องจาก
เกณฑ์ ดั ง กล่ า วแสดงถึ ง sample contamination โดยทุ ก ตั ว อย่ า งมี missing genotype ที่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 99
นอกจากนี้ ในการควบคุ ม ระดับสนิ ปส์ พบสนิ ป ส์ ที่ มี missing genotype น้อ ยกว่า ร้ อ ยละ 99 จํา นวน 927,626
(98.92 %) และ 923,725 (99.05 %) ตําแหน่ งใน RIKEN I และ RIKEN II ตามลําดับ หลังจากผ่านการควบคุม
คุณภาพทั้งสองกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผูว้ ิจยั ได้รวมสองกลุ่มตัวอย่างโดยตัด duplicate SNPs จํานวน 20,324 ตัว ซึ่ งมี
ข้อมูลซํ้าซ้อนกันระหว่างสองกลุ่มตัวอย่างออก ดังนั้นมี SNPs คงเหลือทั้งหมด 916,501 ตัว และข้อมูลรวม 1,806
คน ในกระบวนการ phasing และ genotype imputation จาก สนิปส์ท้ งั หมด ใน reference panel จํานวน ~37.9 ล้าน
มีสนิ ปส์ จํานวณ 11 ล้านตําแหน่ง (~30 %) ที่ มีระดับความถูกต้องผ่านเกณฑ์ (INFO > 0.3) และสามารถนําไปใช้
วิ เ คราะห์ ต่ อ ได้ โดยเป็ นสนิ ป ส์ ที่ ใ ช้ใ นการคํา นวณ CAD-GRS รวม 27 ตัว ที่ ถู ก impute ขึ้ น มา ทั้ง นี้ SNPs
rs55730499 ไม่สามารถ impute ได้ (INFO = 0.158) และ ไม่สามารถหา proxy SNPs ที่ INFO > 0.3 มาทดแทน
SNP ตัวดังกล่าวได้ จึงมีความจําเป็ นที่ตอ้ งตัด rs55730499 ออกจากการคํานวณ GRS โดยเหลือ SNPs ทั้งหมด 40
ตัว เพื่อใช้ในการคํานวน CAD-GRS
5.2 GRS Calculation and Risk Allele Frequency Comparison
การกระจายตัวของ GRS ของโรคหลอดเลือดหัวใจในประชากรไทย และประชากร 1KGp1 โดยพบว่า
CAD-GRS มี ก ารกระจายตัว ที่ แ ตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะเชื้ อ ชาติ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งชัด เจน (one - way ANOVA,
p < 0.0001) ดังรู ปที่ 1
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รู ปที่ 1: เปรี ยบเทียบ GRS ของโรคหลอดเลือดหัวใจในประชากรไทย และประชากรจาก 1KGp1 ซึ่งประกอบ
ไปด้วยชาวยุโรป (EUR) ชาวเอเชียตะวันออก (ASN) ชาวอเมริ กนั (AMR) และชาวแอฟริ กนั (AFR)
ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวสามารถพบได้ในอาทิเช่น ชาวยุโรป (Mean = 3.58, S.D. = 0.31) และชาวแอฟ
ริ กนั (Mean = 3.07, S.D. = 0.29) จากความแตกต่างดังกล่าวพบว่า ชาวแอฟริ กนั มีคะแนนความเสี่ ยง CAD-GRS
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 อยูท่ ี่ 3.07 เมื่อเทียบกับชาวยุโรปที่ 3.58ในขณะที่การกระจายตัวคะแนนความเสี่ ยง CAD-GRS
ในประชากรไทย (Mean = 3.51, S.D. = 0.29) พบว่ามีความใกล้เคียงกับชาวเอเชียตะวันออก (Mean = 3.52, S.D. =
0.30) (Independent t-test, p = 0.38) นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทดลองเปรี ยบเทียบ จํานวนกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ ยง
ทางพันธุกรรมต่อโรคหลอดเลือดหัวใจในประชากรไทย โดยใช้ค่าอ้างอิงจากค่ามัธยฐาน หรื อเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50th
ของประชากรทั่วโลก (1KGp1) ในประชากรไทยพบว่า ร้ อยละ 55.4 มี ความเสี่ ยงที่ มากกว่าค่ ามัธ ยฐานของ
ประชากรทัว่ โลก
เพื่อช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่า GRS ในประชากรไทยใกล้เคียงกับในประชากรเอเชียตะวันออก และแตกต่าง
จากชาวยุโรป จากเหตุใดทางคณะผูว้ จิ ยั ได้ ทดสอบความสัมพันธ์ของ RAF ระหว่างประชากรดังกล่าว โดยพบว่า
ประชากรไทย และชาวเอเชียตะวันออก มีค่าสัมประสิ ทธิ์ความสัมพันธุ์ (rs) สูงถึง 0.98 และความถี่ risk allele ของ
SNPs ระหว่างประชากรไทย และชาวเอเชียส่วนมากมีจาํ นวนเท่ากัน (รู ปที่ 2 ซ้าย) จึงส่งผลให้มีการกระจายตัวของ
คะแนนความเสี่ ยง CAD-GRS ที่เท่ากัน อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีความแตกต่างของความถี่ของ risk allele ระหว่าง
สองประชากรดังกล่าว (Mann-Whitney-Wilcoxon Test, p = 0.00125) ใน 10 ยีน เช่น 9p21 (rs2891168) PHACTR1
(rs9349379) ATP2B1 (rs2681472) และ MFGE8 (rs8042271) เป็ นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชากรไทยมีความ
เสี่ ยงทางพันธุกรรมสําหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่แตกต่างจากชาวเอเชียตะวันออกเช่นกัน ถึงแม้วา่ จะมีค่าเฉลี่ย
ของ CAD-GRS ในประชากรใกล้เคียงกัน อาทิเช่น ประชากรเอเชีย จะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจจากภาวะ
หลอดเลือดแข็งตัว (atherosclerosis) มากกว่าชาวไทย เนื่องจากเกิดการมิวเทชัน่ ในยีน CDKN2B-AS1 (rs2891168,
RAFEAS = 0.48 และ RAFThai = 0.40) ซึ่งอยูใ่ นโลคัส 9p21
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รู ปที่ 2: เปรี ยบเทียบความถี่ของ risk allele ของ 40 CAD-SNPs ระหว่างชาวไทย - ชาวเอเชียตะวันออก (ซ้าย)
และชาวไทย -ชาวยุโรป (ขวา) โดยที่เส้นประ แสดงถึง ความเท่ากันของ RAF ของสองประชากร
ดังกล่าว ซึ่งฟังก์ชน่ั ของสนิปส์ในแต่ละยีนอิง จาก OMIM (Hamosh, Scott, Amberger, Valle,&
McKusick, 2000)
เมื่อเปรี ยบเทียบความความแตกต่างของโครงสร้างทางพันธุกรรมระหว่างชาวไทย และชาวยุโรป (รู ปที่
2 ขวา) ถึงแม้วา่ ความสัมประสิ ทธิ์ ความสัมพันธ์จะอยูใ่ นระดับสู ง (rs = 0.85) แต่ SNPs ในยีนส่ วนมากที่ยงั คง มี
RAF ความแตกต่างกันระหว่าง ชาวไทย และชาวยุโรป รวมถึงกระกระจายตัวของ effect size ที่มีขนาดสูงค่อนไป
ทางยุโ รป จึ ง ส่ ง ผลให้มี ช าวยุโ รปมี ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนความเสี่ ย ง CAD-GRS ที่ ม ากกว่า ชาวไทย (รู ป ที่ 1)
นอกจากนี้ สองประชากรดังกล่าวยังมีสาเหตุการเกิด CAD ที่ แตกต่างกันอาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงทางพันธุ กรรม
จาก (mutation) จากกรดอมิโนกลูตามิ ก เป็ น กรดอมิ โนกลูตามีน ที่ ตาํ แหน่ ง 208 (E208Q) ในโปรตีน SH2B3
(rs3184504) ยีนซึ่ งพบในผูป้ ่ วยที่ มีอาการเกล็ดเลื อดสู ง (essential thrombocythemia) ซึ่ งอาจช่ วยอธิ บายว่าชาว
ยุโรปน่าจะมีโอกาสเกิด CAD จากลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดมากกว่าชาวไทย เนื่องจากมี RAF ของ SNPs ที่พบ
มากในยีนดังกล่าว (RAFEUR: 0.46 and RAFThai: 0.006, p < 5e-90) ในขณะที่ ชาวไทยมีโอกาสที่ จะมีสาเหตุของ
CAD จากการเกิดมิวเทชัน่ ในของยีน ZC3HC1 (rs11556924) ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมจาก อาร์จินีน
เป็ นฮิสติดีนของ NIPA (Nuclear Interaction Partner of ALK) โปรตีนที่ตาํ แหน่ง 363 ซึ่ งสามารถก่อให้เกิดภาวะ
หลอดเลือดแข็งตัว (atherosclerosis) มากกว่าชาวยุโรป (RAFEUR: 0.61 and RAFThai: 0.93, p < 5e-90 )

6. อภิปรายผล
ในงานวิจยั นี้ ทางผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาการกระจายตัวของคะแนนความเสี่ ยง CAD-GRS โดย คํานวณ
จาก multi-ethnic summary statistics ในประชากรไทย เทียบกับประชากรทัว่ โลกจาก 1KGp1 โดยพบการกระจาย
ตัว ของคะแนนความเสี่ ย ง CAD-GRS ที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน ระหว่ า งประชากรไทย และชาวเอเชี ย ตะวัน ออก
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ Reisberg, et al (2017) ซึ่ งพบว่ า GRS ที่ ค ํา นวณจาก multi-ethnic summary
statistics ในโรคหลอดเลื อดหัว ใจ และโรคเบาหวานประเภท 2 ของชาวยุโ รป (1GKp3) และ GRS ของชาว
เอสโตเนียน ใกล้เคียงกันซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างประชากรวิเคราะห์ที่ใกล้เคียงกัน
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อย่า งไรก็ ต ามประชากรที่ มี โครงสร้ า งพันธุ ก รรมคล้า ยคลึ ง กัน ก็ อ าจมี ก ารกระจายตัว ของ GRS ที่
แตกต่างกันได้ เช่นที่พบจากการศึกษาในชาวมาเก๊าของ Tsui, et al (2018) โดยพบว่าคะแนนความเสี่ ยงของชาวมา
เก๊าทั้งที่ เหมื อนและต่างจากชาวจี นแผ่นดิ นใหญ่ (1GKp3) ตัวอย่างเช่ น ในโรคความดันโลหิ ตสู ง (Macau <
Chinese) โรคจอประสาทตาเสื่ อม (Macau > Chinese) และโรคพาร์กินสัน (Macau > Chinese) เป็ นต้น
ในกรณี ของประชากรไทย ถึง CAD-GRS จะใกล้เคียงกับชาวเอเชียตะวันออก แต่สาํ หรับโรคอื่นๆ ก็อาจ
พบความเสี่ ยงทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันได้เช่นกัน ถึงแม้วา่ โครงสร้างประชากรทางพันธุกรรมระหว่างคนไทย
และชาวเอเชี ย ตะวัน ออก อาจจะใกล้เ คี ย งกัน ดัง นั้น การใช้ค่ า อ้า งอิ ง ของ GRS ที่ ม าจากประชากรอื่ น ๆ ที่ มี
โครงสร้างทางพันธุ กรรมใกล้เคียงกันควรที่ จะมีการประเมินการกระจายตัวเที ยบกับกลุ่มประชากรเป้ าหมาย
ก่อนที่จะนําค่าอ้างอิง GRS ไปใช้
เนื่ องจากข้อจํากัดของงานวิจัยนี้ การสํารวจการกระจาย CAD-GRS ในชาวไทย ยังไม่สามารถบอก
อรรถประโยชน์ทางคลินิก (clinical utility) ของ GRS ที่แท้จริ งได้ ถึงแม้วา่ จะพบการกระจายตัวของคะแนนความ
เสี่ ยง GRS ที่สอดคล้องกันระหว่างชาวไทยและชาวเอเชียตะวันออกก็ตาม คะแนนความเสี่ ยงของโรคหลอดเลือด
หัวใจ จําเป็ นต้องถูกนําไปประเมิ นความถูกต้อง ในการทํานายผลจริ งในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดหัวใจ ซึ่ ง
จําเป็ นต้องทําการศึกษาต่อในลําดับถัดไป
เมื่อเทียบการกระจายตัวของ CAD-GRS กับอัตราการตายจาก CAD (death proportion: DP) ตามรายงาน
โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 2018) พบว่าสอดคล้องกับการกระจายตัวของ CAD – GRS
โดยพบว่าชาวยุโรปมีภาระโรคหัวใจ และ CAD-GRS มากที่สุดเป็ นอันดับหนึ่ ง (DP: 25.4 %, GRS mean: 3.58)
ตามด้ว ยชาวเอเชี ย ตะวัน ออก รวมถึ ง ประชากรไทย (DP: 16.2 %, GRSEAS mean: 3.52, GRSThai mean: 3.51)
ชาวอเมริ กนั (DP: 15.9 %, GRSAMR mean: 3.38 ) และชาวแอฟริ กนั (DP: 5.8 %, GRSAFR mean: 3.07 ) ตามลําดับ
อย่างไรก็ตาม เมื่ อเที ยบการกระจายตัวของ GRS ในโรคหลอดเลื อดหัวใจ และโรคเบาหวาน ตาม
การศึ กษาของ Reisberg, et al (2017) พบว่ามีการกระจายตัวของ GRS ที่ ไม่สอดคล้องกับอัตราการตายของสอง
โรคดังกล่าว ความแตกต่างระหว่างการกระจายตัวของ GRS และ อัตราการตายในโรคที่ศึกษา อาจเกิดจากปั จจัย
สิ่ งแวดล้อม หรื อพฤติกรรม ซึ่งส่งผลให้ อัตราการตาย และ GRS แตกต่างกันในประชากรที่ศึกษา
เนื่ องจาก CAD มี heritability สู งถึงร้อยละ 49 (Fischer et al., 2005) และในปั จจุบนั อัตราการเสี ยชี วิต
ของ CAD มีแนวโน้มที่ สูงขึ้นในประชากรไทย ความเสี่ ยงทางพันธุ กรรมของ CAD ที่ สูงในประชากรไทย จาก
ค่าการกระจายตัวของ CAD-GRS ในโครงการนี้ เน้นถึงความจําเป็ นต่อการประเมิน CAD-GRS ในประชากรไทย
ซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย งของ CADสู ง เป็ นอันดับสอง รองจากชาวยุโ รป และมี ค วามเสี่ ย งมากกว่า ชาวอเมริ กัน และ
ชาวแอฟริ กนั ซึ่ งน่าจะนําไปสู่ การป้ องกันโรคหัวใจ และอาจช่วยลดความเสี่ ยงในการเกิดโรคหัวใจในประชากร
ไทยในอนาคตได้

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
การวิจยั ครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า เว็ปแอพลิเคชัน่ MeGRS ที่ ถูกพัฒนาสามารถนํามาช่วยคํานวณคะแนน
ความเสี่ ยงทางพันธุ กรรมได้จริ ง นอกจากนี้ ยงั แสดงให้เห็ นถึงการกระจายตัวของ CAD-GRS ในประชากรไทย
โดยใช้ multi-ethnic summary statistics จากการศึกษาของ Nikpay et al 2015 ซึ่ งผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้
เห็ นถึงความเสี่ ยงทางพันธุ กรรมของโรคหัวใจที่มีค่าสู งเทียบกับประชากรโลก ซึ่ งช่วยเน้นถึงความจําเป็ นของ
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ประเทศที่ควรมีนโยบายทางด้านสาธารณสุ ข ที่สร้างเสริ มความตระหนักต่อความเสี่ ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ
ในคนไทยเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ งานวิจยั นี้ ยงั ยังสามารถใช้เป็ นแนวทางเบื้องต้นในการเลือกใช้ค่าอ้างอิง GRS เช่นการใช้ค่า
อ้างอิงควมเสี่ ยงทางพันธุกรรมจากประชากรทัว่ ไป (control group) จากประชากรข้างเคียงกับประชากรไทยที่เป็ น
โรค เพื่อสํารวจหากลุ่มประชากรที่มีความเสี่ ยงสู ง (อาทิเช่น มากกว่า เปอรเซนไทล์ที่ 80 ) ซึ่ งการใช้ค่าอ้างอิง
GRS จากตัวอย่างดังกล่าว ในประชากรข้างเคียงดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อการค้นหาบุคคลที่มีความเสี่ ยงทาง
พันธุกรรมที่สูงเพื่อรับการคัดกรองโรค (disease screening) ได้ต่อไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ผูว้ ิจยั เสนอแนะ ให้มีงานวิจยั ในการเปรี ยบเที ยบ หรื อสร้างโมเดลทํานายความเสี่ ยงโดยเปรี ยบเที ยบ
การความสามารถในการทํานายความเสี่ ยง (predictive ability) โดยนํา candidate markers summary statistics ที่
ต่างกัน อาทิ เช่ น จาก multi-ethnic summary statistics หรื อจากประชากรที่ มีพ้ืนฐานทางพันธุ กรรมเหมื อนกับ
ประชากรที่ศึกษา (single-ethnic summary statistics) เพื่อสามารถนํา summary statistics มาสร้าง GRS โมเดลที่ดี
ที่สุด เพื่อนําไปใช้สาํ หรับคัดกรองโรค (disease screening) วางแผนการรักษา (treatment planning) หรื อวางแผน
ด้านสุขภาพ (life planning) ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์พยุงข้อเท้าสําหรับผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีการเกร็ ง
ปลายเท้าลงและบิดเข้าด้านในขณะเดิน และเพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเดินของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมองระหว่างใส่ อุปกรณ์พยุงข้อเท้าที่พฒั นาขึ้น กับอุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบเดิม และไม่ใส่ อุปกรณ์ วิธีดาํ เนิ นการ
วิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน (1) พัฒนาอุปกรณ์พยุงข้อเท้าโดยออกแบบให้อุปกรณ์มีแรงดึ งจากยางยืดโดยใช้
แบบจํา ลอง มนุ ษ ย์ กิ จ กรรม และเทคโนโลยีสิ่ ง อํา นวยความสะดวก (Human Activity Assistive Technology
model : HAAT model) ตรวจสอบและสอบถามความคิดเห็นต่ออุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบดัดแปลงโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในสาขาที่ เกี่ ยวข้อง จํานวน 10 คน จากนั้นนําข้อเสนอแนะมาปรั บปรุ งแก้ไข พัฒนาเป็ นอุปกรณ์ ตน้ แบบ (2)
ทดสอบการใช้งานกับผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยเปรี ยบเทียบความสามารถของการเดินเมื่อเดินด้วยเท้าเปล่า
ใส่ อุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบเดิม และเมื่อใส่ อุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบดัดแปลง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลื อ ดสมองที่ เ ข้า รั บ บริ ก ารฟื้ นฟูส ภาพในแผนกเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู สถาบัน ประสาทวิท ยา เลื อ กตัว อย่า งแบบ
เฉพาะเจาะจง จํานวน 17 คน ผลการวิจยั พบว่า อุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบดัดแปลงทําให้เท้าอยูใ่ นลักษณะงอปลาย
เท้าขึ้นและบิดออกด้านนอก มีความยืดหยุน่ สวมใส่ สบาย ทําความสะอาดง่าย สามารถใช้ได้กบั ผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลื อดสมอง ปรั บได้กับทุ กขนาดของเท้า ไม่ตอ้ งสวมรองเท้าขณะเดิ น และจากการทดสอบประสิ ทธิ ผลของ
อุปกรณ์ พยุงข้อเท้าแบบดัดแปลง พบว่า เมื่ อใส่ อุปกรณ์ พยุงข้อเท้าแบบดัดแปลงทําให้ความเร็ วของการเดิ น
จํานวนก้าวต่อนาที และคะแนน TUG ดีกว่าเดินเท้าเปล่า และเดินใส่อุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบเดิม ที่ระดับนัยสําคัญ
0.05
คําสําคัญ: อุปกรณ์พยุงข้อเท้า ความสามารถของการเดิน โรคหลอดเลือดสมอง
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ABSTRACT

The objective of this study was to develop ankle support device for stroke patients with spasticity of
ankle plantar flexion and inversion while walking and to compare walking ability of stroke patients between use
a modified ankle support, plastic ankle foot orthoses and bare foot. The research was divided into two parts. First
was the development of ankle foot support device, designed with the principle of HAAT model to have pulling
force from textile elastic. Investigated and commented on the modified ankle support by 10 experts in related
fields. Improved and modified according to the suggestion and develop- into a prototype device. Second part was
a test of used by stroke patients, compared the ability of walking when walking with barefoot, a plastic ankle foot
orthoses and the modified ankle support device. The subjects were stroke patients who received rehabilitation
services at the Department of Rehabilitation Medicine of Prasat Neurological Institute. Seventeen participants
were selected by purposive sampling meet the inclusion criteria and sign the consent to participate in the research.
From the development, the modified ankle support had elastic band to correct the ankle position to flexion with
eversion while walking. Flexible, comfortable to wear, easy to clean, adjustable to all sizes of foot and no need
to wear shoes while walking. The effectiveness of the modified ankle support showed that when wearing the
modified ankle support, gait velocity, cadence and the Timed Up and Go test scores were better than barefoot and
the plastic ankle support at the level of significance 0.05
Keywords: Ankle support, walking ability, stroke

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ภาวะกล้ามเนื้ อหดเกร็ งแบบกระดกปลายเท้าลงและบิ ดเข้าด้านในของขาข้างอ่อนแรงในผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมองเป็ นลักษณะที่พบได้บ่อยและส่ งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันอย่างอิสระของผูป้ ่ วยมาก
เช่น การทํากิ จวัตรประจําวัน การเคลื่อนย้ายตัว ไปจนถึงการเดิ น สามารถสังเกตได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อมีการรับ
นํ้าหนักตัวของขาข้างนั้นขณะเดิ น (Ferhan and Ahmet, 2007) เมื่อแบ่งช่วงการก้าวเดิ นของขา 1 ข้างออกเป็ น 2
ช่วง ได้แก่ ช่วงเท้าสัมผัสพื้น (stance phase) และช่วงเท้าลอยพ้นพื้น (swing phase) จะพบความผิดปกติที่เกิดขึ้น
คือมีการลงนํ้าหนักที่ขอบของเท้าด้านนอกมากกว่าปกติในช่วงเท้าสัมผัสพื้น (stance phase) เพื่อรับนํ้าของร่ างกาย
และมีการใช้ระยะเวลาที่ นานขึ้น ร่ วมกับการเอียงตัวไปทางด้านแข็งแรงมากขึ้นในช่วงเท้าลอยพ้นพื้น (swing
phase) เพื่อให้สามารถเหวี่ยงขาไปด้านหน้าได้ ลักษณะที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลทําให้ผปู ้ ่ วยเสี ยสมดุลของการทรงตัวทั้ง
ในขณะที่เท้าสัมผัสพื้น และเท้าลอยพ้นพื้น นําไปสู่ การล้มขณะที่เดินด้วยตนเองเพียงลําพัง (Sankaranayan et al.,
2016) การฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านการเดินของผูป้ ่ วยที่มีภาวะหดเกร็ งของข้อเท้าจึงมีความจําเป็ นที่ตอ้ งควบคุมการ
เคลื่อนไหวของข้อเท้าให้เกิ ดการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมและปลอดภัย มีการนําอุปกรณ์สําหรับช่วยพยุงข้อเท้า
หลากหลายรู ปแบบมาใช้ (Hwang et al., 2013; Kim et al., 2016; Patil and Rao, 2011; Sankaranarayan et al., 2016;
Zancan et al., 2004) ไปจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีข้ นั สู ง เช่น หุ่ นยนต์ช่วยฝึ กเดิ น (electromechanical/robotassisted), อุ ป กรณ์ พ ยุง พร้ อ มไฟฟ้ า กระตุ ้น การทํา งานของกล้า มเนื้ อ (functional electrical stimulation-based
orthosis) (Shorter et al., 2011) สําหรั บในประเทศไทยผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองที่ มีปัญหาการควบคุ ม การ
เคลื่อนไหวของข้อเท้าจะได้รับอุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบพลาสติกดัดเข้ารู ปเพื่อช่วยในการฝึ กเดินทําให้สามารถ
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ควบคุมขาข้างที่อ่อนแรงให้ทาํ การเคลื่อนไหวได้ดีข้ ึน แต่ก็ยงั มีขอ้ เสี ยของการใช้อุปกรณ์ชนิ ดนี้ อยู่ Tyson และ
Thornton (Tyson andThornton, 2001) รายงานถึ งข้อเสี ยของอุปกรณ์ พยุงแบบดัดเข้ารู ปนี้ ว่า เมื่ อใช้อุปกรณ์ใน
ระยะยาวจะส่ ง ผลต่ อ ความแข็ ง แรงของกล้า มเนื้ อกระดกข้อ เท้า ที่ ล ดลง สอดคล้อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Sankaranarayan และคณะ(2016) ที่ พ บว่า นอกจากความแข็ง แรงที่ ล ดลงแล้ว เมื่ อ ใช้อุ ป กรณ์ พ ยุง ข้อ เท้าแบบ
พลาสติกในระยะยาวยังทําให้การฟื้ นตัวของขาข้างที่อ่อนแรงลดลงด้วย นอกจากนี้เมื่อสอบถามถึงความรู ้สึกของ
ผูใ้ ช้เมื่อใส่ อุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบพลาสติ กบางรายมีอาการระคายเคืองหรื อเจ็บผิวหนังบริ เวณที่ สวมใส่ จาก
ข้อด้อยของอุปกรณ์ที่ทาํ จากพลาสติกจึ งได้มีการศึกษาที่ใช้อุปกรณ์พยุงข้อเท้าที่ ทาํ จากผ้าหรื อใยสังเคราะห์มา
ทดแทน เช่น Zancan และคณะ(2004) ใช้อุปกรณ์พยุงข้อเท้าที่ทาํ จากแถบผ้ายาวเปรี ยบเทียบกับอุปกรณ์พยุงข้อเท้า
แบบพลาสติก พบว่ามีการเคลื่อนไหวของขาและข้อเท้าข้างที่บิดเกร็ ง และความเร็ วของการเดินที่ดีข้ ึน Noha และ
คณะ(Noha et al., 2013)ใช้อุปกรณ์ที่ทาํ จากถุงเท้าและยางยืดพยุงส่ วนเท้าและข้อเท้าเปรี ยบเทียบการเดินเท้าเปล่า
พบว่า ความเร็ วของการเดิน ความยาวของการก้าวขา และช่วงเวลาการรับนํ้าหนักของขาข้างอ่อนแรงเพิ่มขึ้น
จากผลการศึ กษาข้างต้นผูว้ ิจยั จึ งมีแนวคิดเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ที่เป็ นถุงเท้าผ้าขนาดพอดี กบั เท้าร่ วมกับ
การใช้ยางยืดซึ่ งมีความยืดหยุน่ และแรงดึงต้านกับการหดเกร็ งของกล้ามเนื้ อ เพื่อใช้ในการฝึ กเดินสําหรับผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกล้ามเนื้ อข้อเท้าหดเกร็ งขณะเดิน และเปรี ยบเทียบรู ปแบบการเดินของผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลื อดสมองที่ มีการเกร็ งปลายเท้าลงและบิ ดเข้าด้านในของข้อเท้าขณะเดิ นเมื่ อใช้อุปกรณ์ พยุงข้อเท้าที่
พัฒนาขึ้น อุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบเดิม และการเดินเท้าเปล่า

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาอุปกรณ์พยุงข้อเท้าในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีการเกร็ งปลายเท้าลงและบิดเข้าด้าน
ในของข้อเท้าขณะเดิน
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถในการเดิ นของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองระหว่างใส่ อุปกรณ์ พยุง
ข้อเท้าที่พฒั นาขึ้น อุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบเดิม และไม่ใส่อุปกรณ์

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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งานวิจัยนี้ แบ่ งออกเป็ น 2 ขั้นตอน คื อขั้นตอนการพัฒนาอุปกรณ์ และการทดสอบประสิ ทธิ ผลของ
อุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบดัดแปลงสําหรับผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีการเกร็ งปลายเท้าลงและบิดเข้าด้านใน
4.1 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาและตรวจสอบคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์
4.1.1 กําหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ ใช้หลักการ HATT model ของ Cook Albert M. และ Hussey
Susan M. (Albert M. Cook & Polgar, 2008)เพื่อกําหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ตามปั ญหา และบริ บทของผูใ้ ช้งาน
จนได้คุณสมบัติตามนี้คือ
1. ออกแบบอุปกรณ์ให้มีแรงดึ งจากยางยืดที่ ทาํ ให้เท้าอยู่ในแนวการเคลื่อนไหวที่ เหมาะสม
ไม่เกิดการเกร็ งปลายเท้าลง และบิดเข้าด้านในขณะเดิน
2. ออกแบบให้อุปกรณ์มีความยืดหยุน่ สวมใส่สบาย ทําความสะอาดง่าย
3. ออกแบบอุปกรณ์ให้สามารถใช้ได้กบั ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองได้ทุกขนาดของเท้า
4. ออกแบบอุปกรณ์ให้สามารถสวมใส่ได้ง่ายและไม่ตอ้ งสวมรองเท้าขณะเดิน
4.1.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมื อ โดยการตรวจสอบและสอบถามความคิดเห็นต่ออุปกรณ์พยุง
ข้อเท้าแบบดัดแปลงจากผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10 คน ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู 3 คน
นักกายภาพบําบัด 3 คน นักกายอุปกรณ์หรื อช่างกายอุปกรณ์ 3 คน นักเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 1 คน
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ตามที่กาํ หนดไว้
2. แสดงความคิดเห็นต่ออุปกรณ์ดว้ ยแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์จากแบบ
ประเมิ น Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology version 2.0 (QUEST) ของ Louise
Demers และคณะ (Demers et al., 2002)
4.2 การทดสอบประสิทธิผลของอุปกรณ์ พยุงข้ อเท้ าแบบดัดแปลง
4.2.1 ผู้เข้ าร่ วมวิจัย เป็ นอาสาสมัครผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่ เข้ารับบริ การฟื้ นฟูสภาพใน
แผนกเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู สถาบันประสาทวิทยา จํานวน 17 คน ที่ มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์คดั เข้าดังต่อไปนี้ คือ
มีภาวะอ่อนแรงกล้ามเนื้อครึ่ งซีกของร่ างกายจากโรคหลอดเลือดสมอง มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ น
โรคหลอดเลือดสมองอย่างน้อย 3 เดือน โดยพิจารณาจากข้อมูลเวชระเบียนผูป้ ่ วย ประกอบด้วยผลการตรวจด้วย
เครื่ องคอมพิวเตอร์สแกน (CT scan) หรื อ เครื่ องสแกนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) มีภาวะกล้ามเนื้ อข้อเท้าหดเกร็ ง
โดยมีการเกร็ งปลายเท้าลงและบิดเข้าด้านในโดยค่าของความตึงตัว อยูใ่ นระดับ 1- 3 เมื่อประเมินด้วย Modified
Ashworth Scale (MAS)ไม่มีภาวะยึดติดของข้อ หรื อภาวะกล้ามเนื้อหดรั้งในรยางค์ล่าง สามารถเดินได้ตามลําพัง
เป็ นระยะทางอย่างน้อย 10 เมตรโดยมีอุปกรณ์ช่วยหรื อไม่ก็ได้ และไม่มีขอ้ จํากัดจากพยาธิสภาพอื่นใดที่ส่งผลต่อ
การทดสอบในวันที่ ท ํา การทดสอบ และเกณฑ์ค ัด ออกคื อ มี ป ระวัติ โ รคหลอดเลื อดสมองมากกว่าหนึ่ งครั้ ง
สัญญาณชีพและอาการทางระบบประสาทไม่คงที่ มีโรคทางระบบประสาทส่ วนกลางอื่นๆมาก่อน มีการบาดเจ็บ
หรื อความพิการที่ทาํ ให้เกิดความผิดปกติของการเดิน และมีคะแนน RUDAS-Thai version น้อยกว่า 24 คะแนน
ผูว้ ิจยั ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการและขั้นตอนการวิจยั หลังจากนั้นผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ลง
นามในหนังสื อยินยอมเข้าร่ วมงานวิจยั โดยขั้นตอนการวิจยั ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
ในคนมหาวิทยาลัยมหิ ดล และสถาบันประสาทวิทยา
4.2.2 ขั้นตอนการทดสอบ การทดสอบจะใช้เวลาทั้งหมด 90 นาที โดยแบ่งเป็ นการสอบถามข้อมูล
พื้นฐาน และวัดสัญญาณชีพ 10 นาที ตรวจประเมินความบกพร่ องของร่ างกายส่ วนขาโดยใช้แบบประเมิน Fugl2122

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

Meyer Assessment (FMA) (Fugl-Meyer et al., 1975) เป็ นเวลา 30 นาที และบันทึ กข้อมูลดังแสดงใน ตารางที่ 3
จากนั้นทดสอบความสามารถของการเดิน 50 นาที โดยผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั จับสลากเพื่อสุ่มลําดับของการเดิน 3 รู ปแบบ
คือ เดินเท้าเปล่า เดินใส่ อุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบเดิม และเดินใส่ อุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบดัดแปลง โดยมีข้ นั ตอน
ของการเดิ นแต่ละรู ปแบบคือ ฝึ กใช้อุปกรณ์เพื่อเพิ่มความคุน้ เคยและทําความเข้าใจรู ปแบบการเดิ นเป็ นเวลา 5
นาที จากนั้น ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทดสอบความสามารถของการเดินรู ปแบบละ 3 ครั้ง และนัง่ พักหลังจากการเดินครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2 เป็ นเวลา 3 นาที เมื่อเดินครบ 3 ครั้งแล้ว ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั นัง่ พักเป็ นเวลาอย่างน้อย 10 นาที ก่อนจะเริ่ ม
ทดสอบความสามารถของการเดิ น ในรู ป แบบอื่ น ๆตามลํา ดับ ที่ จับ สลากได้ ในขณะเดิ น ผู ้วิ จัย จะบัน ทึ ก
ความสามารถของการเดินด้านระยะทางและเวลาของการก้าวขาแต่ละข้างด้วยเครื่ องวิเคราะห์การกระจายนํ้าหนัก
ขณะเดิ นไปพร้อมกันด้วย โดยในการเดิ นทุกครั้งจะมีผูว้ ิจยั และนักกายภาพบําบัดคอยดูแลความปลอดภัยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั อยูใ่ กล้ๆ
4.2.2.1 รู ป แบบการเดิน รู ป แบบการเดิ น ที่ ใ ช้เพื่ อ ทดสอบความสามารถของการเดิ นใน
การศึกษาครั้งนี้ จะใช้การเดินเหมือนกับการทําแบบทดสอบ Timed Up and Go Test (TUG) คือ ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั จะ
นัง่ อยูก่ บั เก้าอี้มีพนักพิงและที่วางพักแขนเมื่อได้ยนิ สัญญาณจากผูว้ จิ ยั ว่า “เริ่ ม” ให้ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั ลุกขึ้นยืนและเดิน
ด้วยความเร็ วที่สุดเท่าที่ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั จะทําได้ตรงไปข้างหน้าเป็ นระยะทาง 3 เมตร เดินอ้อมกรวยจราจรที่วางไว้
บนพื้นและเดินตรงกลับมานัง่ ที่เก้าอี้ตวั เดิม ขณะเดินจะไม่มีคนช่วยพยุงแต่ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั สามารถใช้อุปกรณ์ช่วย
เดิน เช่น ไม้เท้าขาเดียว หรื อไม้เท้าสามขาได้ ผูว้ จิ ยั เริ่ มจับเวลาตั้งแต่กน้ ของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ยกขึ้นจากเก้าอี้และนัง่ ลง
ที่เก้าอี้อีกครั้ง
4.2.2.2 เครื่ องวิเคราะห์ การกระจายนํา้ หนักขณะยืนนิ่งและขณะเดิน (Instrument walkways)
ทางเดินยาว 6 เมตร ประกอบด้วยแผ่นยางขนาดยาว 2 เมตรกว้าง 1.5 เมตร วางต่อกับส่ วนหัว
และท้ายของแผ่นอุปกรณ์วดั แรงกดสําหรับเดินขนาด 0.605เมตร × 2.122 เมตร × 0.21 เมตร (กว้าง × ยาว × หนา)
ที่ มี อุ ป กรณ์ รับสัญ ญาณแรงกดขนาด 1 นิ ว ตัน ต่ อตารางเซนติ เมตร (N/cm2) โดยมี ค วามถี่ ของการเก็บข้อมูล
(sampling rate) อยูท่ ี่ 120 ครั้งต่อวินาที (Hz) และส่ งข้อมูลผ่านสายเคเบิ ลที่เชื่อต่อกับคอมพิวเตอร์ ที่มีโปรแกรม
วิเคราะห์การกระจายนํ้าหนัก Zebris FDM (The Zebris FDM –system- Gait Analysis) ซึ่ งเป็ นโปรแกรมสําหรับ
วิเคราะห์การกระจายนํ้าหนักขณะยืนและเดิน โดยทํางานร่ วมกับอุปกรณ์รับข้อมูลจากแรงกด (sensor) ที่ฝังอยูใ่ น
แผ่นปูสาํ หรับเดิน จะให้ขอ้ มูลด้านระยะทางและเวลาของวงจรการเดินแบบแยกฝ่ าเท้าแต่ละข้าง
4.2.2.3 อุปกรณ์ พยุงข้ อเท้ าแบบดัดแปลง (Modified ankle support)
เป็ นอุปกรณ์พยุงข้อเท้าที่พฒั นาขึ้นประกอบด้วยถุงเท้าหุ ้มข้อแบบเปิ ดปลายเท้าและแยกนิ้ว
มีปุ่มกันลื่นที่ฝ่าเท้า และยางยืด 3 เส้น โดยยางยืด 1 เส้น เย็บติดกับถุงเท้าบริ เวณกระดูกฝ่ าเท้าด้านนิ้วที่ 1 ของเท้า
(1st metatarsal)เส้นมีขนาดยาวขึ้นไปพันบริ เวณใต้เข่าโดยดึงจากด้านในของฝ่ าเท้าไปอ้อมด้านนอกของขาบริ เวณ
head of fibular และวนกลับมาติดกับแถบตีนตุก๊ แก (velcro) เพื่อเป็ นจุดยึดเกาะให้ยางยืดอีก 2 เส้น ขนาดสั้นกว่าที่
ซ้อนทับกันและเย็บติ ดกับถุงเท้าบริ เวณขอบด้านนอกของฝ่ าเท้าบริ เวณนิ้ วที่ 5 ของเท้า (5th metatarsal) และ
ดึงขึ้นมาข้ามหน้าแข้งและอ้อมด้านหลังมาติดซ้อนทับกับยางยืดเส้นแรก ตามแผนภาพที่ 2 (ก) และ 2 (ข)
4.2.2.4 อุปกรณ์ พยุงข้ อเท้ าแบบเดิม (Plastic Ankle Foot Orthoses: AFOs)
เป็ นอุปกรณ์ พยุงข้อเท้าแบบพลาสติกที่ มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างได้ดว้ ยความร้อนที่
อุณหภูมิหนึ่ง (Thermoplastic) ไม่มีขอ้ ต่อที่ขอ้ เท้า ขอบของอุปกรณ์คลุมถึงหน้าต่อตาตุ่มทั้งสองข้าง ขอบบนของ
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อุปกรณ์ยาวไปถึงบริ เวณตํ่ากว่าหัวกระดูกหน้าแข้ง (head of fibular) ประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร ส่วนด้านล่างของ
อุปกรณ์จะรองรับส่วนของฝ่ าเท้าทั้งหมด ตามแผนภาพที่ 2 (ค)
4.2.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม SPSS ใช้ สถิติเชิงพรรณนาเพื่อแสดงข้อมูลพื้นฐานของผูเ้ ข้าร่ วม
วิจยั ใช้สถิติnonparametric –K Related Samples และ Wilcoxon Signed Ranks Test โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 ผลของการพัฒนาอุปกรณ์
ภายหลังการพัฒนาอุปกรณ์ตน้ แบบได้อุปกรณ์ตน้ แบบที่มีองค์ประกอบ 1. ถุงเท้าแบบแยกนิ้วและเปิ ด
ปลายนิ้วเท้าพร้อมจุดกันลื่นใต้ฝ่าเท้า 2. ยางยืดขนาดยาว 1 เส้น ยึดติดกับถุงเท้าทางด้านหัวแม่เท้า (1st metatarsal)
นิ้วที่ 1ของเท้า ติดเพื่อพันพาดบนหลังเท้าดึงแนวเฉี ยงขึ้นไปด้านข้างของหน้าแข้งด้านนอก(lateral) และพันรอบ
ขาใต้ต่อข้อเข่า ยึดติดด้วยตีนตุก๊ แก (Velcro) เพื่อเป็ นจุดเกาะสําหรับยางยืดที่จะดึงจากฝั่งนิ้วที่ 5 ของฝ่ าเท้า 3. ยาง
ยืดขนาดสั้น 2 เส้นซ้อนทับกันยึดติดกับถุงเท้าทางด้านข้างนิ้วที่5ของฝ่ าเท้า (5th metatarsal) เพื่อพันพาดผ่านหน้า
แข้งเป็ นแนวเฉี ยงเข้าทางด้านในของหน้าแข้งแล้วพันรอบใต้ต่อข้อเข่าปิ ดทับกับเส้นแรก

(ก)

(ข)

(ค)

แผนภาพที่ 2 รู ปอุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบดัดแปลง (ก-ข) และอุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบเดิม(Ankle Foot Orthoses, AFO) (ค)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่ออุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบดัดแปลง
หัวข้อ
มิติ ของอุปกรณ์มีความเหมาะสม
นํ้าหนักของอุปกรณ์มีความเหมาะสม
ความง่ายในการปรับ
อุปกรณ์มีความปลอดภัยและมัน่ คง
อุปกรณ์มีความคงทน (ทนทาน ยากต่อการชํารุ ด)
อุปกรณ์ใช้งานได้ง่าย
อุปกรณ์มีความสะดวกสบาย
อุปกรณ์มีประสิ ทธิภาพ
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ค่าเฉลี่ย (± SD)

Min-Max

3.4 (±0.84)
4.4 (±0.84)
3.6 (±0.52)
3.4 (±0.52)
3.2 (±0.42)
3.5 (±0.53)
3.7 (±0.67)
3.1 (±0.99)

2-5
3-5
3-4
3-4
3-4
3-4
3-5
1-5
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ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ตน้ แบบ พบว่า ความคิดเห็นว่าอุปกรณ์ตน้ แบบมีคุณสมบัติตรง
ตามที่กาํ หนดในหัวข้ออุปกรณ์มีแรงดึงจากยางยืดที่ทาํ ให้เท้าอยูใ่ นลักษณะงอปลายเท้าขึ้นและบิดออกด้านนอก
อุปกรณ์ มีความยืดหยุ่น สวมใส่ สบาย ทําความสะอาดง่าย และอุปกรณ์ สามารถสวมใส่ ได้ง่าย ไม่ตอ้ งสวมใส่
รองเท้าขณะเดิน ร้อยละ 100 ของความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด มีเพียงหัวข้อการปรับใช้ได้กบั ทุกขนาดของ
เท้า ที่ มีความคิดเห็ นว่าอุปกรณ์มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่ กาํ หนดไว้ ร้อยละ 30 ของความคิดเห็ นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ทั้งหมด และจากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็ นต่ออุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบดัดแปลง พบว่า ระดับ
ความคิ ด เห็ นต่ ออุ ปกรณ์ โ ดยเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลางขึ้ น ไป หัว ข้อ นํ้า หนัก ของอุ ปกรณ์ มีค วามเหมาะสม
มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ 4.4 คะแนน รองลงมาคืออุปกรณ์มีความสะดวกสบายคะแนนเฉลี่ย 3.7
คะแนน และหัวข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ อุปกรณ์มีประสิ ทธิภาพมีคะแนนเฉลี่ย 3.1 คะแนน
5.2 ผลการทดสอบประสิทธิผลของอุปกรณ์ พยุงข้ อเท้ าแบบดัดแปลง
5.2.1 ผู้เข้ าร่ วมวิจยั ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั เป็ นผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองจํานวน 17 คนเป็ นเพศชายร้อยละ
64.7 และเป็ นเพศหญิงร้อยละ 35.3 ของผูเ้ ข้าร่ วมงานวิจยั ทั้งหมด มีอายุเฉลี่ย 50.8 ปี ค่าดัชนี มวลกายเฉลี่ย 22.86
กิ โลกรัมต่อตารางเมตร มีคะแนนความบกพร่ องของร่ างกายส่ วนขาเฉลี่ย 25 คะแนน มีอาการอ่อนแรงร่ างกาย
ซีกซ้ายร้อยละ 52.9 และซีกขวาร้อยละ 47.1 ของผูเ้ ข้าร่ วมงานวิจยั ทั้งหมด มีภาวะกล้ามเนื้อข้อเท้าหดเกร็ งระดับ 2
ร้อยละ 58.8 และระดับ 1 ร้อยละ 41.2 ของผูเ้ ข้าร่ วมงานวิจยั ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั (n=17)
หัวข้อ
จํานวน(ร้อยละ)
เพศ
ชาย
11 (64.70)
หญิง
6 (35.30)
อายุ (ปี )
ค่าดัชนีมวลกาย(BMI)(กก./ตร.ม.)
คะแนนความบกพร่ อ งของร่ า งกาย
ส่วนขา (คะแนนเต็ม 34)
ร่ างกายข้างอ่อนแรง
ข้างซ้าย
9 (52.90)
ข้างขวา
8 (47.10)
ภาวะกล้ามเนื้อข้อเท้าหดเกร็ ง
ระดับ 1
7 (41.20)
ระดับ 2
10 (58.80)

ค่าเฉลี่ย ±SD

ค่าตํ่าสุด-ค่าสูงสุด

50.82 ±13.55
22.86 ±2.7
25.00 ±3.2

22 - 73
19.53 – 29.38
18 - 29

จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติ Friedman ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ตัวแปรการเดินที่
มีความแตกต่างกันระหว่างการเดินรู ปแบบต่างๆ ที่ มีความแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ คือ ตัวแปร จํานวนก้าวต่อ
นาที ความเร็ วของการเดิน และคะแนนแบบประเมินTUG
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จากตารางที่ 4 เมื่อทําการเปรี ยบเทียบรายคู่ของการเดินแต่ละรู ปแบบด้วยสถิติ Wilcoxon Singed Ranks
test พบว่า (1) ตัวแปรจํานวนก้าวต่อนาที (Cadence) พบว่าการเดินด้วยอุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบดัดแปลงมีจาํ นวน
ก้าวต่อนาทีมากกว่าการเดินด้วยอุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบพลาสติก (2) ตัวแปรความเร็ วของการเดิน พบว่า การเดิน
ด้วยอุปกรณ์ แบบดัดแปลงมี ความเร็ วของการเดิ นมากกว่าการเดิ นด้วยอุปกรณ์ พยุงข้อเท้าแบบพลาสติก และ
การเดินด้วยเท้าเปล่า การเดินด้วยเท้าเปล่ามีความเร็ วของการเดินมากกว่าเดินด้วยอุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบพลาสติก
(3) คะแนนประเมิน TUG พบว่า การเดินด้วยอุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบดัดแปลงมีคะแนนดีกว่าการเดินด้วยอุปกรณ์
พยุงข้อเท้าแบบเดิม และดีกว่าการเดินด้วยเท้าเปล่า การเดินด้วยเท้าเปล่ามีคะแนนดีกว่าการเดินด้วยอุปกรณ์พยุง
แบบพลาสติก ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ตารางที่ 3 ค่าสถิติและผลการวิเคราะห์ตวั แปรของการเดิน จําแนกตามรู ปแบบของการเดิน (n = 17)
ตัวแปรการเดิน
Mean Rank (Mean ±SD)
ค่าสถิติ
เท้าเปล่า
อุปกรณ์พยุง
อุปกรณ์แบบ Chi-Square
แบบเดิม
ดัดแปลง
จํานวนก้าวต่อนาที
1.94
1.47
2.59
10.71
(ก้าว/นาที)
(62.73 ±17.64) (60.33 ±14.78) (65.49 ±17.02)
ความเร็ วของการเดิน
1.94
1.29
2.79
18.47
(กิโลเมตร/ชัว่ โมง)
(1.21 ± 0.66)
(1.11 ±0.49)
(1.34 ±0.68)
TUG
1.94
2.71
1.35
15.65
(วินาที)
(32.86 ±14.72) (36.81 ±16.20) (30.74 ±13.62)

p-value

0.005*
0.000*
0.000*

* ระดับนัยสําคัญที่ 0.05

ตารางที่ 5 แสดงการเปรี ยบเทียบรายคู่ระหว่างการเดินรู ปแบบต่างๆ ของตัวแปรการเดินด้วยสถิติ (n =17)
Mean Rank
แบบเดิมและเท้าเปล่า
ดัดแปลงและเท้าเปล่า
ดัดแปลงและแบบเดิม
ตัวแปรการเดิน N
P
Z
p-value N
P Z
p-value N P
Z
p-value
จํานวนก้าวต่อนาที

10.1

7.0

-1.633

0.102

8.4 9.3 -1.633

0.102

7.5 9.2 -2.911

0.004

ความเร็ วของการเดิน

9.2

8.5

-2.013

0.044

4.5 10

-2.984

0.003

6.5 9.2 -3.317

0.001

3.2

10.8

-3.006

0.003

11

4.1 -2.651

0.008

9.3 5.0 -3.385

0.001

TUG

หมายเหตุ: 1) เท้าเปล่า หมายถึง การเดินด้วยเท้าเปล่าไม่ใส่ อุปกรณ์พยุงข้อเท้าขณะเดิน 2) แบบเดิม หมายถึง การเดินใส่ อุปกรณ์ พยุง
ข้อเท้าแบบพลาสติ ก 3) ดัดแปลง หมายถึ ง การเดิ นใส่ อุปกรณ์ ข ้อเท้าแบบดัดแปลงที่ พฒ
ั นาขึ้ น 4) N หมายถึ ง Negative rank 5)
P หมายถึง Positive rank
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6. อภิปรายผล

6.1 การอภิปรายผลการพัฒนาอุปกรณ์ พยุงข้ อเท้ าแบบดัดแปลง
อุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบดัดแปลงมีแรงดึงจากยางยืดที่ทาํ ให้ปลายเท้าอยูใ่ นลักษณะงอปลายเท้าขึ้นและ
บิดออกด้านนอก เนื่ องจากตําแหน่งของการยึดติดส่ วนของถุงเท้ากับยางยืดทั้ง 2 ด้าน และทิศทางของการดึงยาง
ยืด คือ ยึดติดยางยืดกับส่ วนของถุงเท้าที่บริ เวณ ใต้ต่อกระดูกmetatarsal ขอบของยางยืดไม่เกิน ข้อต่อของกระดูก
ฝ่ าเท้าและนิ้วเท้า (metatarsophalangeal joints) เนื่องจากป้ องกันการบีบรั้ง บริ เวณนิ้วเท้า ทิศทางของแรงดึงแรงดึง
จากด้านในของฝ่ าเท้าจะช่วยให้เกิดการงอของปลายเท้าขึ้น ทิศทางของแรงดึงจากด้านนอกของฝ่ าเท้าจะทําให้เกิด
การบิดออกด้านนอกของเท้า อุปกรณ์น้ ี มีความยืดหยุน่ สวมใส่ สบายทําความสะอาดง่าย เนื่ องจากอุปกรณ์เป็ นถุง
เท้าผ้าใยสังเคราะห์ และยางยืด ทําให้นุ่มและแนบกับเท้าและขาของผูใ้ ช้อุปกรณ์ อุปกรณ์สวมใส่ ได้ง่ายไม่ตอ้ ง
สวมรองเท้าขณะเดิ น อุปกรณ์มีความยืดหยุน่ มีจุดกันลื่นที่ฝ่าเท้า และเมื่อสวมใส่ แล้วไม่เกิ ดความแตกต่างของ
ความยาวของขา และไม่จาํ เป็ นต้องใส่ รองเท้า นอกจากนั้นอุปกรณ์ น้ ี สามารถปรั บได้กับทุ กขนาดของเท้า มี
คุณสมบัติไม่ตรงกับที่กาํ หนดไว้ร้อยละ 30 ระดับความเห็นด้วยมากถึงมากที่สุด ยกเว้นในหัวข้ออุปกรณ์มีความ
คงทน ยากต่อการชํารุ ด อาจเนื่ องมาจากอุปกรณ์ผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์และยางยืดซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติ
อ่อนนุ่ม และมีความยืดหยุน่ ซึ่งอาจง่ายต่อการฉี กขาดหรื อถูกทําลาย
6.2 การอภิปรายผลการทดสอบประสิทธิผลของอุปกรณ์ พยุงข้ อเท้ าแบบดัดแปลง
จากผลการวิจยั พบว่าความสามารถของการเดินในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการเกร็ งปลายเท้าลง
และบิดเข้าด้านในเมื่อใส่ อุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบดัดแปลง ดีกว่าการใส่ อุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบพลาสติก และการ
เดิ นเท้าเปล่า โดยดู จากค่าเฉลี่ยของจํานวนก้าวต่อนาที ความเร็ วของการเดิ น และคะแนนแบบทดสอบ TUG
จํานวนก้าวต่อนาที เมื่ อใส่ อุปกรณ์ พยุงข้อเท้า แบบดัดแปลงมากกว่า การเดิ นโดยใส่ อุปกรณ์ พยุงข้อเท้า แบบ
พลาสติก สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ โดยอุปกรณ์พยุงข้อเท้าที่ผลิตจากผ้า หรื อยางยืดสามารถส่ งผลดีต่อ
จํานวนก้าวต่อนาที เมื่อเปรี ยบเทียบกับอุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบพลาสติก และเดินเท้าเปล่า (Lee and Byun, 2005)
(Lee SM et al., 2017) ความเร็ วของการเดิน เมื่อใช้อุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบดัดแปลงมีความเร็ วเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิน
ด้วยอุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบพลาสติก และเดินเท้าเปล่า ซึ่ งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Noha และคณะ (2013) และHwang และคณะ (2013) คะแนนแบบประเมิน TUG พบว่าเมื่อเดินด้วยอุปกรณ์
พยุงข้อเท้าแบบดัดแปลงมีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนแบบประเมิน TUG ลดลงมากกว่าการเดินด้วยอุปกรณ์พยุง
ข้อเท้าแบบพลาสติก และการเดิ นเท้าเปล่าตามลําดับ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Naha และคณะ(2013) ที่ มี
คะแนน TUG ลดลง 3.2 วินาทีเมื่อใส่ อุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบยางยืดกับการเดินเท้าเปล่า และ การศึกษาของ Kim
และOh (Kim and Oh, 2015) ซึ่ งทั้งหมดอาจเป็ นผลจากนํ้าหนักของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต และแรงดึงที่ได้จาก
อุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบดัดแปลงที่ตอบสนองต่อการหดเกร็ ง และส่งเสริ มให้เกิดการเดินที่ดีข้ ึน

7.ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1. ใช้เพื่อเป็ นแนวทางการเลือกอุปกรณ์พยุงข้อเท้าสําหรับผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีการเกร็ ง
ของปลายเท้าลงและบิดเข้าด้านในขณะเดิน
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ครั้งในต่อไปควรศึกษาถึงความสามารถของการเดินในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเมื่อ
ใช้อุปกรณ์พยุงข้อเท้าแบบดัดแปลงในระยะยาว
2. การวิจัยในครั้ งต่อไปควรศึ กษาถึ งอายุการใช้งานของอุปกรณ์ พยุงข้อเท้าแบบดัดแปลงและ
ผลข้างเคียงจากการใช้งานในระยะยาว
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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบผลทางคลินิกของการรักษาโรคปริ ทนั ต์อกั เสบชนิ ดเรื้ อรังโดย
การขูดหิ นนํ้าลายและเกลารากฟันร่ วมกับการใช้โฟโตไดนามิกเทอราพี กับการขูดหิ นนํ้าลายและเกลารากฟันเพียง
อย่างเดียว การศึกษานี้เป็ นแบบแบ่งส่วนช่องปาก ศึกษาในผูป้ ่ วยโรคปริ ทนั ต์อกั เสบชนิดเรื้ อรังระดับปานกลางถึง
รุ นแรง จํานวน 24 ราย ประเมินระดับความลึกของร่ องปริ ทนั ต์ ระดับขอบเหงือก ระดับการยึดเกาะของอวัยวะ
ปริ ทนั ต์ทางคลินิก ดัชนีแผ่นคราบจุลินทรี ย ์ ดัชนีเหงือกอักเสบ และการมีเลือดออกเมื่อหยัง่ ทั้งปากที่ระยะเวลา 0,
1, 3 และ 6 เดือนหลังการรักษา โดยศึกษาเฉพาะตําแหน่งที่มีร่องลึกปริ ทนั ต์เริ่ มต้นมากกว่าหรื อเท่ากับ 5 มิลลิเมตร
ผลการศึกษาไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) ของทุกค่าพารามิเตอร์ทางคลินิก
เมื่อเปรี ยบเทียบที่ระยะเวลาเดียวกัน
คําสําคัญ : โรคปริ ทนั ต์อกั เสบเรื้ อรัง, โฟโตไดนามิกเทอราพี, การขูดหินนํ้าลายและเกลารากฟัน

ABSTRACT

Aim of this study was to evaluate the clinical effect in the treatment of chronic periodontitis after
applying photodynamic therapy as an adjunct to scaling and root planing (SRP) compared with SRP alone.
Twenty four patients with moderate to severe chronic periodontitis were treated in split-mouth design study.
Clinical assessment of probing depth (PD), gingival recession, clinical attachment level, plaque index, gingival
index and full mouth bleeding on probing were evaluated at baseline, 1, 3 and 6 months after treatment. Only
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sites with PD ≥ 5 mm at baseline were calculated. All clinical parameters were no statistically significant
differences between the groups (P>0.05) at baseline, 1, 3 and 6 months.
Keywords : Chronic periodontitis, Photodynamic therapy, Scaling and root planing

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

โรคปริ ทนั ต์อกั เสบเป็ นโรคที่ เกี่ ยวข้องกับการอักเสบเรื้ อรังของเนื้ อเยื่อรอบตัวฟั นโดยมีแบคที เรี ยใน
คราบจุลินทรี ยเ์ ป็ นสาเหตุหลักของการเกิดโรค ลักษณะทางคลินิกที่พบได้แก่ เหงือกอักเสบบวมแดงมีเลือดออก
ได้ง่าย มีร่องลึกปริ ทนั ต์ มีการสู ญเสี ยกระดูกเบ้าฟัน ฟันโยก เป็ นผลทําให้เกิดการสู ญเสี ยฟันได้หากไม่ได้รับการ
รั ก ษาที่ เ หมาะสม (Haffajee and Socransky, 1994; Philstrom et al , 2005) การรั ก ษาโรคปริ ทัน ต์ อ ัก เสบนั้น
สามารถแบ่งได้เป็ นสองวิธี คือ การรักษาโดยวิธีไม่ทาํ ศัลยกรรมปริ ทนั ต์กบั การรักษาโดยวิธีทาํ ศัลยกรรมปริ ทนั ต์
ร่ วมด้วย ซึ่ งการรักษาด้วยวิธีไม่ทาํ ศัลยกรรมปริ ทนั ต์ ได้แก่ การขูดหิ นนํ้าลายและเกลารากฟัน การดูแลอนามัย
ช่องปากและ/หรื อร่ วมกับการใช้สารต้านจุลชีพ (Venkatesh and Ramamurthy, 2012) การรักษาโรคปริ ทนั ต์อกั เสบ
เบื้องต้นมุ่งเน้นไปที่การกําจัดเชื้อแบคทีเรี ยโดยการขูดหิ นนํ้าลายและเกลารากฟันร่ วมกับการดูแลอนามัยช่องปาก
(Ishikawa and Baehni, 2004) พบว่า ภายหลังการขูดหิ นนํ้าลายและเกลารากฟั นจะพบลักษณะทางคลินิกที่ดีข้ ึน
โดยมีการอักเสบและความลึกของร่ องลึกปริ ทนั ต์ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม การขูดหิ นนํ้าลายและเกลารากฟันเพียง
อย่างเดี ยวอาจไม่เพียงพอ เนื่ องจากเชื้ อแบคที เรี ยก่อโรคบางชนิ ดมี ความสามารถรุ กรานเข้าไปในเยื่อบุผิวได้
(Sandros et al, 1993) ทําให้การรักษาโดยการขูดหิ นนํ้าลายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถกําจัดเชื้อแบคทีเรี ยได้หมด
ส่ วนการรักษาโรคปริ ทนั ต์อกั เสบโดยวิธีทาํ ศัลยกรรมปริ ทนั ต์ร่วมด้วย เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งในการกําจัดร่ องลึก
ปริ ทัน ต์ซ่ ึ ง เป็ นที่ อ าศัย ของแบคที เรี ย ก่ อโรค แต่ วิธี ดัง กล่ า วมี ค วามยุ่งยากซับ ซ้อน มี ค่ า ใช้จ่ า ยสู ง ต้อ งอาศัย
ประสบการณ์ของทันตแพทย์ผผู ้ ่าตัดและอาจมีผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผูป้ ่ วยที่มีโรค
ทางระบบ (Pack and Haber, 1983)
โฟโตไดนามิกเทอราพีเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนํามาใช้ในการกําจัดเชื้อแบคทีเรี ยร่ วมกับการขูด
หิ นนํ้าลายและเกลารากฟันในการรักษาโรคปริ ทนั ต์อกั เสบ วิธีการนี้ อาศัยหลักการที่เกี่ยวข้องกับแสงที่สามารถ
มองเห็ น ด้ว ยตาเปล่า ไปกระตุ ้นสารไวต่ อแสง (photosensitizer) ซึ่ ง ปกติ ไ ม่ เ ป็ นอัน ตรายต่ อ เซลล์ ทํา ให้เกิ ด
ขบวนการสร้างรี แอคที ฟออกซิ เจนสปี ชี ส์และเกิ ดการสร้ างซิ งเกล็ดออกซิ เจน (singlet oxygen) เป็ นผลให้เกิ ด
การทําลายผนังเซลล์ (cell wall) และเยื่อบุ ผิวเซลล์ (cell membrane) อี กทั้งเกิ ดการตายของเซลล์แบบเฉพาะที่
(Dobson and Wilson, 1992; Komerik et al, 2003) จากการศึ กษาในมนุ ษย์ พบว่า เมื่ อใช้โฟโตไดนามิ เทอราพี
ร่ วมกับการขูดหิ นนํ้าลายและเกลารากฟันเทียบกับการขูดหิ นนํ้าลายและเกลารากฟันอย่างเดียวในการรักษาผูป้ ่ วย
โรคปริ ทนั ต์อกั เสบชนิ ดเรื้ อรัง ผลทางคลินิกที่ระยะเวลา 3 และ 6 เดือน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ(Christodoulides et al, 2008; Pourabbas et al, 2014) Kolbe และคณะ (2014) ทําการศึกษาผลทางคลินิก
ของการใช้โฟโตไดนามิ กเทอราพีเที ยบกับการขูดหิ นนํ้าลายและเกลารากฟั นในการรักษาผูป้ ่ วยโรคปริ ทนั ต์
อักเสบชนิ ดเรื้ อรังในระยะคงสภาพ ติดตามผลการรักษาที่ ระยะเวลา 3 และ 6 เดื อน พบว่า ผลทางคลินิกไม่มี
ความแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ส่ ว น Moreira และคณะ (2015) ทํา การศึ ก ษาผลทางคลิ นิ ก ของ
การใช้โฟโตไดนามิกเทอราพีร่วมกับการขูดหิ นนํ้าลายและเกลารากฟันเทียบกับการขูดหิ นนํ้าลายและเกลารากฟัน
อย่างเดียวในการรักษาผูป้ ่ วยโรคปริ ทนั ต์อกั เสบชนิดเรื้ อรัง ติดตามผลการรักษาที่ระยะเวลา 3 เดือน พบว่า ในร่ องลึก
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ปริ ทนั ต์ที่มีความลึกมากกว่า 7 มิลลิเมตรขึ้นไป กลุ่มทดลองซึ่งใช้โฟโตไดนามิกเทอราพีร่วมกับการขูดหิ นนํ้าลาย
และเกลารากฟันมีการความลึกของร่ องลึกปริ ทนั ต์ลดลงมากกว่าและมีการยึดเกาะทางคลินิก (clinical attachment
gain) มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จากการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าโฟโตไดนามิก
เทอราพีเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนํามาใช้ในการรักษาโรคปริ ทนั ต์อกั เสบได้ แต่การศึกษาในทางคลินิกยังมี
การศึ ก ษาไม่ ม ากนัก และผลการศึ ก ษามี ค วามแตกต่ า งกัน ไป อี ก ทั้ง การศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการศึ ก ษาใน
ต่างประเทศ ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่ จะทําการศึกษาการใช้โฟโตไดนามิกเทอราพีร่วมกับการขูดหิ นนํ้าลายและ
เกลารากฟันในผูป้ ่ วยโรคปริ ทนั ต์อกั เสบชนิดเรื้ อรัง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อประเมินผลทางคลินิกของการรักษาโรคปริ ทนั ต์อกั เสบชนิ ดเรื้ อรังโดยการขูดหิ นนํ้าลายและเกลา
รากฟันร่ วมกับการใช้โฟโตไดนามิกเทอราพี ที่ระยะเวลา 6 เดือน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลทางคลินิกของการรักษาโรคปริ ทนั ต์อกั เสบชนิ ดเรื้ อรังโดยการขูดหิ นนํ้าลายและ
เกลารากฟั น ร่ ว มกับ การใช้โ ฟโตไดนามิ ก เทอราพี กับ การขู ด หิ น นํ้าลายและเกลารากฟั น เพี ย งอย่า งเดี ย ว
ที่ระยะเวลา 6 เดือน

3. วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ เข้าร่ วมวิจยั คื อ ผูป้ ่ วยเพศชายและหญิง จํานวน 24 ราย ที่ มารั บการรักษาที่
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริ ทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการวินิจฉัย
เป็ นโรคปริ ทนั ต์อกั เสบชนิดเรื้ อรัง
เกณฑ์ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ างเข้ าร่ วมการวิจยั และคัดออกจากการวิจยั
1. ข้อกําหนดในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วมการศึกษา (Inclusion criteria) ได้แก่ อายุมากกว่าหรื อ
เท่ากับ 35 ปี , มีสุขภาพร่ างกายทัว่ ไปแข็งแรง และมีฟันที่มีร่องปริ ทนั ต์ลึกตั้งแต่ 5 มิลลิเมตรขึ้นไป ที่มีการสูญเสี ย
การยึด เกาะของอวัย วะปริ ทัน ต์ต้ ัง แต่ 3 มิ ล ลิ เ มตรขึ้ น ไป อย่า งน้อ ย 2 ซี่ ในแต่ ล ะควอท-แดนท์ (Quadrant)
อย่างน้อย 2 ควอทแดนท์ พบการสูญเสี ยกระดูกเบ้าฟันทางภาพรังสี อย่างน้อย 1 ตําแหน่งต่อควอทแดนท์
2. ข้อกําหนดในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างออกจากการศึ กษา (Exclusion criteria) ได้แก่ มีประวัติทาง
การแพทย์ที่ มี ผ ลต่ อ ความไวต่ อ โรคปริ ทัน ต์ และ/หรื อ ต่ อ การรั ก ษาทางปริ ทัน ต์ เช่ น โรคเบาหวาน หรื อ
autoimmune disease, ได้รับยาปฏิ ชีวนะรวมถึงนํ้ายาบ้วนปากในช่วง 3 เดื อนก่อนการวิจยั , ได้รับการรักษาทาง
ปริ ทัน ต์ใ ดๆ ภายใน 6 เดื อ นก่ อ นเข้า ร่ ว มโครงการวิจัย , อยู่ร ะหว่า งตั้ง ครรภ์, ให้น มบุ ต ร หรื อ รั บ ประทาน
ยาคุมกําเนิด, ใช้ยาแก้อกั เสบกลุ่มนอน-สเตียรอยด์, สเตียรอยด์ หรื อยากดภูมิคุก้ นั ต่อเนื่อง, สูบบุหรี่ หรื อมีรากฟัน
เทียมอยูต่ ิดกับฟันที่ทาํ การศึกษา
ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั
การศึ กษานี้ เป็ นแบบแบ่งส่ วนช่องปาก ปกปิ ดแบบทางเดี ยว แบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่มโดยวิธีการสุ่ ม
เพื่อให้ได้รับการรักษา 2 แบบ โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับการรักษาแตกต่างกัน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 : ด้านควบคุ มได้รับการขูดหิ นนํ้าลายและเกลารากฟั นในตําแหน่ งที่ มีร่องลึ กปริ ทัน ต์
มากกว่าหรื อเท่ากับ 5 มิลลิเมตร
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กลุ่มที่ 2 : ด้านทดลองได้รับการการขูดหิ นนํ้าลายและเกลารากฟั นร่ วมกับการใช้โฟโตไดนามิก
เทอราพีในตําแหน่งที่มีร่องลึกปริ ทนั ต์มากกว่าหรื อเท่ากับ 5 มิลลิเมตร สําหรับโฟโตไดนามิกเทอราพีที่ใช้ใน
การศึ ก ษาใช้ต ามข้อกํา หนดของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต (HELBO® Photodynamic Systems, Senden, Germanny) ร่ ว มกับ
สารไวต่อแสง (HELBO® Blue Photosensitizer) ทําการฉายแสง 6 ตําแหน่งต่อฟันหนึ่ งซี่ (ด้านแก้ม และด้านลิ้น
ประกอบด้วย ด้านใกล้กลาง, กึ่งกลาง และไกลกลาง) เป็ นเวลา 10 วินาทีต่อตําแหน่ง
ค่ าตัวแปรทีศ่ ึกษา มีดงั นี้
1. ความลึกร่ องปริ ทนั ต์วดั จากขอบเหงือกถึงจุดลึกสุดของร่ องปริ ทนั ต์ หน่วยเป็ นมิลลิเมตร
2. ระดับ ขอบเหงื อ กโดยในกรณี ที่ มีเ หงื อกร่ น ระยะที่ ว ดั ได้จะมี ค่า บวก หากมี เ หงื อ กคลุมเหนื อ
รอยต่อระหว่างเคลือบฟันและเคลือบรากฟัน ระยะที่วดั ได้จะมีค่าลบ หน่วยเป็ นมิลลิเมตร
3. ระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริ ทนั ต์ทางคลินิก คือ ค่าที่ได้จากการรวมค่าความลึกร่ องปริ ทนั ต์กบั
ระดับขอบเหงือกเข้าด้วยกัน
4. ดัชนีแผ่นคราบจุลินทรี ยใ์ ช้เกณฑ์ของ Silness และ LÖe (Silness and LÖe, 1964)
5. ดัชนีเหงือกอักเสบใช้เกณฑ์ของ LÖe และ Silness (LÖe and Silness, 1963)
6. การมีเลือดออกเมื่อหยัง่ ทั้งปากใช้เกณฑ์ของ Ainamo และ Bay (Ainamo and Bay, 1975)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูป้ ่ วยทั้งหมดจะได้รับการตรวจทางคลินิกโดยตรวจฟันทุกซี่ ยกเว้นฟันกรามซี่ ที่สาม พร้อมทั้งบันทึก
ข้อมูล ทําการวัดลักษณะทางคลินิกด้วยอุปกรณ์ตรวจปริ ทนั ต์ที่มีขีดแบ่งทุก 1 มิลลิเมตร (PCP-UNC15 probe,
Hu-Friedy, Chicago, USA) โดยทําการวัดในระยะเริ่ มแรกก่อนการรักษา ทําการขูดหิ นนํ้าลายและเกลารากฟั น
ภายใต้ยาชาเฉพาะที่โดยไม่จาํ กัดเวลาและรักษาตามกลุ่มที่จาํ แนก ทําการวัดลักษณะทางคลินิกภายหลังการรักษาที่
1 เดือน, 3 เดือน และ 6 เดือน ตามลําดับ โดยการวัดลักษณะทางคลินิกในฟันแต่ละซี่จะทําการวัด 6 ตําแหน่ง ได้แก่
ด้านแก้ม และด้านลิ้น ประกอบด้วย ด้านใกล้กลาง, กึ่งกลาง และไกลกลาง
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป Statistical Package for Social Science (SPSS)
version 17.0 การวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อแสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล
ทัว่ ไปและสภาวะปริ ทนั ต์ของผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษา ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยตัวแปรทางคลินิกของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในช่วงเวลาเดียวกัน โดยใช้สถิติ Paired Sample T-Test เมื่อมีการกระจายปกติ และ
ใช้ Wilcoxon signed-rank test เมื่อมีการกระจายข้อมูลไม่ปกติ กําหนดความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
P < 0.05

4. สรุ ปผลการวิจัย

ผูป้ ่ วยโรคปริ ทนั ต์อกั เสบเรื้ อรังทั้งหมด 24 ราย เป็ นเพศชาย 11 ราย (อายุเฉลี่ย 54.73±10.54 ปี ) เพศหญิง
13 ราย (อายุเ ฉลี่ ย 53.54±6.75 ปี ) จํา นวนฟั น ที่ ศึ ก ษาที่ มี ตาํ แหน่ ง ของร่ อ งลึ ก ปริ ทัน ต์ม ากกว่า หรื อ เท่ า กับ 5
มิ ลลิ เมตร ในด้านควบคุ มทั้งหมด 82 ซี่ (ฟั นหน้า 25 ซี่ ฟั นกรามน้อย 33 ซี่ และฟั นกราม 24 ซี่ ) ด้านทดลอง
ทั้งหมด 83 ซี่ (ฟันหน้า 24 ซี่ ฟันกรามน้อย 32 ซี่ และฟันกราม 27 ซี่) จํานวนตําแหน่งของฟันที่มีตาํ แหน่งของร่ อง
ลึ กปริ ทันต์มากกว่าหรื อเท่ากับ 5 มิ ลลิ เมตร ในด้านควบคุมทั้งหมด 163 ตําแหน่ ง (ด้านประชิ ด 143 ตําแหน่ ง
ด้านอื่ นๆ (ใกล้แก้ม/ริ มฝี ปาก/ลิ้น/เพดาน) 20 ตําแหน่ ง) ด้านทดลองทั้งหมด 149 ตําแหน่ ง (ด้านประชิ ด 135
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ตําแหน่ง ด้านอื่นๆ 14 ตําแหน่ง) จํานวนตําแหน่งของร่ องปริ ทนั ต์ที่มีความลึกมากกว่าหรื อเท่ากับ 5 มิลลิเมตรที่
Baseline, 1, 3 และ 6 เดือน) แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนตําแหน่งของร่ องปริ ทนั ต์ที่มีความลึกมากกว่าหรื อเท่ากับ 5 มิลลิเมตรที่ระยะเวลาต่างๆ
จํานวนของร่ อง
ปริทนั ต์ ทมี่ คี วามลึก
≥ 5 มิลลิเมตร
(ตําแหน่ ง(ร้ อยละ))

Baseline

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

ด้ านควบคุม

163

36 (22.09)

37 (22.70)

35 (21.47)

ด้ านทดลอง

149

39 (26.17)

31 (20.81)

32 (21.48)

ที่ Baseline ด้านควบคุม มีความลึกของร่ องปริ ทนั ต์ (PD) เฉลี่ย 5.63±0.47 มิลลิเมตร ระดับขอบเหงือก
(GR) เฉลี่ย 0.36±0.52 มิลลิเมตร ระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริ ทนั ต์ทางคลินิก (PAL) เฉลี่ย 6.01±0.95มิลลิเมตร
ด้านทดลองมีความลึกของร่ องปริ ทนั ต์เฉลี่ย 5.68±0.41มิลลิเมตร ระดับขอบเหงื อกเฉลี่ย 0.44±0.49 มิลลิเมตร
ระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริ ทนั ต์ทางคลินิกเฉลี่ย 6.17±0.81มิลลิเมตร สําหรับที่ระยะเวลา 6 เดือนด้านควบคุม
มีความลึกของร่ องปริ ทนั ต์เฉลี่ย 3.86±0.66 มิลลิเมตร ระดับขอบเหงือกเฉลี่ย 1.26±1.09 มิลลิเมตร ระดับการยึด
เกาะของอวัย วะปริ ทัน ต์ท างคลิ นิ ก เฉลี่ ย 5.05±1.22 มิ ล ลิ เ มตร ด้า นทดลองมี ค วามลึ ก ของร่ อ งปริ ทันต์เฉลี่ ย
3.83±0.62 มิลลิเมตร ระดับขอบเหงือกเฉลี่ย 1.32±0.70 มิลลิเมตร ระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริ ทนั ต์ทางคลินิก
เฉลี่ย 5.05±1.10 มิลลิเมตร ค่าเฉลี่ยของความลึกของร่ องปริ ทนั ต์ท้ งั ในด้านควบคุมและด้านทดลอง มีค่าประมาณ
3.8 ถึง 3.9 มิลลิเมตร ตั้งแต่ที่ระยะเวลา 1 เดือน โดยมีการเปลี่ยนแปลงของความลึกของร่ องปริ ทนั ต์ประมาณ 1.8
มิลลิเมตร ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีค่าค่อนข้างคงที่ ไปจนถึงระยะเวลา 6 เดื อน ในส่ วนระดับขอบเหงื อก
พบว่าที่ ระยะเวลา 6 เดื อน มีเหงื อกร่ นเพิ่มขึ้นประมาณ 0.8 ถึง 0.9 มิลลิเมตรทั้งในด้านควบคุมและด้านทดลอง
สําหรั บค่าเฉลี่ ยของระดับการยึดเกาะของอวัย วะปริ ทันต์ท้ งั ในด้านควบคุ มและด้านทดลองมี ค่ าประมาณ 5
มิลลิเมตร ตั้งแต่ระยะเวลา 1 เดื อน โดยมีการเปลี่ยนแปลงของระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริ ทนั ต์ประมาณ 1
มิลลิเมตร โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีค่าค่อนข้างคงที่ไปจนถึงระยะเวลา 6 เดือน (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงค่าความลึกของร่ องปริ ทนั ต์ (PD) ระดับขอบเหงือก (GR) ค่าระดับการยึดเกาะ
ของอวัยวะปริ ทนั ต์ (PAL) ดัชนี แผ่นคราบจุลินทรี ย ์ (PI) ดัชนี เหงือกอักเสบ (GI) และการมีเลือดออก
เมื่อหยัง่ ทั้งปาก (BOP) ของด้านควบคุม และด้านทดลอง ที่ระยะเวลา Baseline, 1, 3 และ 6 เดือน

ค่ าพารามิเตอร์

Baseline

1 เดือน

ความแตกต่ าง
ที่ 0-1 เดือน

3 เดือน

ความ
แตกต่ างที่
0-3 เดือน

6 เดือน

ความแตกต่ าง
ที่ 0-6 เดือน

PD (มิลลิเมตร)
ด้านควบคุม
ด้านทดลอง
P-value

5.63±0.47 3.84±0.52
5.68±0.41 3.91±0.58
0.678
0.475

1.79±0.45**
1.77±0.41*

3.86±0.66
3.79±0.60
0.770

1.77±0.71*
*
1.89±0.45*

3.86±0.66
3.83±0.62
0.543

1.87±0.58**
1.85±0.53*

GR (มิลลิเมตร)
ด้านทดลอง
ด้านควบคุม
P-value

0.36±0.52 0.87±0.81
0.44±0.49 0.99±0.63
0.485
0.526

-0.50±0.46*
-0.54±0.48*

1.00±0.93
1.10±0.79
0.646

-0.64±0.59*
-0.65±0.68*

1.26±1.09
1.32±0.70
0.810

-0.90±0.72*
-0.87±0.64*

PAL (มิลลิเมตร)
ด้านควบคุม
ด้านทดลอง
P-value

6.01±0.95 4.83±1.26
6.17±0.81 4.99±1.01
0.529
0.539

1.18±0.56**
1.18±0.66*

4.95±1.16
4.93±0.95
0.773

1.06±0.78*
*
1.23±0.67*

5.05±1.22
5.05±1.01
0.867

0.96±0.86**
1.12±0.77*

ด้านควบคุม
ด้านทดลอง
P-value

1.87±0.23 1.59±0.33
1.88±0.20 1.55±0.38
0.477
0.268

0.28±0.32**
0.33±0.32**

1.71±0.31
1.70±0.35
0.983

0.16±0.24*
*
0.18±0.23*
*

1.85±0.18
1.84±0.22
0.865

0.02±0.22
0.04±0.26

ด้านควบคุม
ด้านทดลอง
P-value

1.99±0.44 1.92±0.12
1.98±0.05 1.94±0.07
0.180
0.414

0.07±0.11**
0.04±0.07**

1.92±0.13
1.91±0.12
0.624

0.07±0.11*
*
0.07±0.11*
*

1.91±0.05
1.91±0.15
0.562

0.08±0.13**
0.07±0.14**

81.97±9.0 66.06±13.
5
67
83.01±12. 64.24±12.
46
22
0.662
0.397

15.91±13.70*
18.77±17.06*

65.67±14.3
5
68.33±12.7
6
0.279

16.30±13.0
8*
14.68±18.8
0*

64.50±17.8 17.47±15.70*
0
16.50±19.31*
66.51±16.8
8
0.393

PI

GI

BOP (ร้ อยละ)
ด้านควบคุม
ด้านทดลอง
P-value

* แทน ความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อเปรี ยบเทียบด้วย Paired Sample t test; P<0.05
** แทน ความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบด้วย Wilcoxon signed-rank test; P<0.05
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ค่ า เฉลี่ ย ดัช นี เ หงื อ กอัก เสบและค่ า เฉลี่ ย ดัช นี แ ผ่น คราบจุ ลิ น ทรี ย ์ของด้า นควบคุ ม และด้า นทดลอง
ที่ระยะเวลาต่างๆ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน โดยค่าเฉลี่ยดัชนีเหงือกอักเสบมีการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีข้ ึนตั้งแต่ระยะเวลา 1 เดือน และคงที่ต่อเนื่ องไปจนถึงระยะเวลา 6 เดือน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยแผ่นคราบ
จุลินทรี ยม์ ีค่าลดลงอย่างมากที่ระยะเวลา 1 เดือน และมีค่าค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงระยะเวลา 6 เดือน ซึ่ งมีค่าใกล้เคียง
กับ Baseline สําหรับค่าเฉลี่ยของร้อยละการมีเลือดออกทั้งในด้านควบคุม และด้านทดลอง มีค่าร้อยละ 64 ถึง 66
ตั้งแต่ระยะเวลา 1 เดือน และมีค่าค่อนข้างคงที่ไปจนถึงระยะเวลา 6 เดือน เมื่อเปรี ยบเทียบค่าความลึกของร่ อง
ปริ ทนั ต์ ระดับขอบเหงื อก ระดับการยึดเกาะของอวัยวะทางปริ ทนั ต์ทางคลินิก ดัชนี แผ่นคราบจุลินทรี ย ์ ดัชนี
เหงือกอักเสบ และการมีเลือดออกเมื่อหยัง่ ทั้งปาก ที่ระยะเวลาเดียวกันของทั้งสองด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2)

5. อภิปรายผล

การศึ กษานี้ ได้เปรี ยบเที ยบผลทางคลินิกของการรักษาโรคปริ ทนั ต์อกั เสบชนิ ดเรื้ อรัง โดยการขูดหิ น
นํ้าลายและเกลารากฟันร่ วมกับการใช้โฟโตไดนามิกเทอราพีกบั การขูดหิ นนํ้าลายและเกลารากฟันเพียงอย่างเดียว
พบว่าที่ระยะเวลา 1, 3 และ 6 เดือนหลังการรักษา ทั้งสองกลุ่มมีผลทางคลินิกดีข้ ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ
เปรี ยบเที ย บกับ baseline แต่ ไ ม่ พ บความแตกต่ า งอย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ เ มื่ อ เปรี ยบเที ย บระหว่ า งกลุ่ ม
ที่ ระยะเวลาเดี ยวกัน การศึ กษานี้ ทาํ การศึ กษาแบบแบ่งส่ วนในช่ องปาก ทําให้สามารถควบคุมปั จจัยในเรื่ อง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ ผลการศึกษานี้ให้ผลทางคลินิกคล้ายคลึงกับการศึกษาของ Chrisdoulide และคณะ
(2008), Pourabbasและคณะ (2014) และ Kolbe และคณะ (2014) แต่ให้ผลแตกต่างจากการศึ กษาของ Moreira
และคณะ (2015) พบว่า กลุ่มที่ ได้รับการขูดหิ นนํ้าลายและเกลารากฟั นร่ วมกับการใช้โฟโตไดนามิกเทอราพี
ที่ระยะเวลา 3 เดือน ในร่ องลึกปริ ทนั ต์ที่มีความลึกมากกว่า 7 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความลึกของร่ องลึกปริ ทนั ต์ลดลง
มากกว่า และมีระดับการยึดเกาะทางคลินิกเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มที่ได้รับเฉพาะการขูดหิ นนํ้าลายและเกลารากฟั น
เพียงอย่างเดี ยวอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ซึ่ งการศึ กษานี้ มีตาํ แหน่ งของร่ องลึ กปริ ทนั ต์ที่มีความลึ กมากกว่า 7
มิลลิเมตร ปริ มาณน้อยจึงทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวได้ ในประเทศไทย มีการศึกษาของ Bundidpun
และคณะ (2017) ทําการศึ กษาแบบแบ่ งส่ วนช่ องปาก พบว่า กลุ่มที่ ได้รับการขูดหิ นนํ้าลายและเกลารากฟั น
ร่ วมกับการใช้โฟโตไดนามิ กเทอราพี มี ค่าดัชนี เหงื อกอักเสบและค่าการมี เลื อดออกเมื่ อหยัง่ แตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระยะเวลา 3 และ 6 เดือนหลังการรักษา เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับการขูดหิ นนํ้าลายและ
เกลารากฟั นเพียงอย่างเดี ยว แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติของค่าความลึกของร่ องปริ ทนั ต์,
ระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริ ทนั ต์ และดัชนี คราบจุลินทรี ย ์ ซึ่ งการศึกษาดังกล่าวพิจารณาที่ตาํ แหน่งร่ องลึก
ปริ ทนั ต์มากกว่าหรื อเท่ากับ 4 มิลลิเมตร โดยแต่ละการศึ กษามีการออกแบบการศึกษา การวินิจฉัยโรคปริ ทนั ต์
ชนิดและความเข้มข้นของสารไวแสง ชนิดของแสง รวมถึงระยะเวลาในการได้รับโฟโตไดนามิกที่แตกต่างกันไป
อาจเป็ นผลให้ผลที่ได้แตกต่างกัน จากการศึกษานี้กลุ่มที่ได้รับโฟโตไดนามิกเทอราพี ให้ผลทางคลินิกที่คล้ายคลึง
กับกลุ่มที่ ได้รับการขูดหิ นนํ้าลายและเกลารากฟันเพียงอย่างเดี ยว การศึ กษาในอนาคตควรมีขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการตรวจผลทางจุลชีววิทยาเพิ่มเติม เพื่อยืนยันผลของการศึกษานี้
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6. ข้ อเสนอแนะ

เนื่องจากโฟโตไดนามิกเทอราพี มีผลในการทําลายผนังเซลล์และเยือ่ บุผิวเซลล์ (cell membrane) เป็ นผล
ให้เกิดการตายของเซลล์ ดังนั้นถ้ามีการศึกษาถึงผลทางจุลชีววิทยา จะทําให้เห็นผลการศึกษาที่ชดั เจนขึ้น
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การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่ องมือวัดความแตกต่างความยาวขาที่ไม่เท่ากันทางคลินิกและ
ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือ วิธีวิจยั โดยพัฒนาเครื่ องมือวัดความแตกต่างความยาวขาที่ไม่เท่ากันทางคลินิก
เป็ นอุปกรณ์ตน้ แบบ และทดลองใช้อุปกรณ์ โดยทดสอบกับผูร้ ่ วมวิจยั จํานวน 2 ราย (ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง) แล้ว
ประเมินอุปกรณ์ตน้ แบบด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกของ
ควิเบคเวอร์ ชนั่ 2.0 (QUEST 2.0) จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน และหาประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์ตน้ แบบโดยศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นผูป้ ่ วยที่ มีความยาวขา 2 ข้างที่ ไม่เท่ากัน (LLD) จํานวน 15 ราย โดยผูท้ าํ การทดสอบ 4 คน
แบ่งเป็ นผูท้ ดสอบที่มีประสบการณ์ 2 คนและผูท้ ดสอบที่ไม่มีประสบการณ์ 2 คน ผูป้ ่ วยทุกรายได้รับการสุ่ มเพื่อ
เข้ารับการวัดด้วยวิธีวดั ทางคลินิก 3 วิธี ได้แก่ วิธีวดั ด้วยสายวัดวิธีวดั ด้วยบล็อก และวิธีวดั ด้วยเครื่ องมื อวัดที่
พัฒนาขึ้นใหม่ (NT) วิเคราะห์ผลข้อมูลที่ได้เพื่อหาค่าความน่าเชื่อถือของผูท้ ดสอบ (Reliability)ได้จากการคํานวณ
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Intraclass Correlation Coefficient) และความเที่ยงตรงของเครื่ องมือวัดที่ได้พฒั นาขึ้น
ใหม่ (Validity)ได้จากการคํานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน(Pearson correlation coefficient) จาก
กลุ่มตัวอย่างนําร่ องจํานวน 5 ราย ผลการศึ กษาพบว่าการประเมินระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่เกี่ ยวข้อง
เกี่ยวกับเครื่ องมือวัดที่ได้พฒั นาขึ้นใหม่พบว่า ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูท่ ี่ “พึงพอใจ” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
คะแนน (SD = 0.44)จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ค่าความน่าเชื่อถือระหว่างผูท้ ดสอบ (Intertester reliability) วิธีวดั
ด้วย BK (0.885) มากกว่า NT (0.850) และ TP (0.486) ตามลําดับ ค่าความน่าเชื่อถือภายในผูท้ ดสอบ (Intratester
reliability) จากสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ (Intraclass Correlation Coefficient)โดยวิ ธี BK (0.966) มากกว่า NT
(0.957) และ TP (0.756) ตามลําดับ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพัน ธ์ของเพียร์ สัน(Pearson correlation coefficient)
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เมื่อเทียบกับ BK มีค่าเท่ากับ 0.960 สําหรับการวัดด้วย NT และ0.572 สําหรับการวัดด้วย TP ผลการศึกษานี้สรุ ป
ได้วา่ NT มีความน่าเชื่อถือ และความแม่นยําในระดับสูง และใกล้เคียงกับ BK
คําสําคัญ: วิธีทางคลินิก โรคความยาวขาไม่เท่ากัน เครื่ องมือวัด เทคโนโลยีส่ิ งอํานวยความสะดวก

ABSTRACT

The objective of this research was to develop clinical tool for measuring leg length discrepancy (LLD)
and evaluated for the efficiency of it. The research methodology was developed the measurement tool for LLD.
And try out the equipment by testing with 2 patients (not the samples) and evaluating the prototype with the user
satisfaction assessment on Quebec User Evaluation of Satisfaction with assistive Technology (QUEST 2.0) by
experts (n = 3). The efficiency of this prototype was studied in leg length discrepancy (LLD) patients (n = 15) by
4 testers which composed of testers with experience in measurement (n = 2) and testers without experience in
measurement (n = 2). Three methods (TP, BK and NT) were applied to patients by random. The reliability and
validity of measurement were calculate Intraclass Correlation Coefficient and Pearson correlation coefficient ,
respectively on 5 pilot samples. The results presented that satisfaction of experts was “SATISFACTION” (mean
± SD, 4.00 ± 0.44 from 5 .00). The intertester reliability, the methods were measured by BK (0.885), NT (0.850)
and TP (0.486), respectively. Intratester reliability (ICC) was BK (0.966), NT (0.957) and TP (0.756),
respectively, Pearson correlation coefficient when compared with BK, NT was 0. 960 and TP was 0. 572.
Therefore, NT has a high level of reliability and validity and similar to BK.
KEYWORDS: Clinical methods, Leg length discrepancy, Measurement tool, Assistive Technology

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

รยางค์ขา (Lower Limb) ของร่ างกายมนุ ษย์ทาํ หน้าที่ สําคัญในการรับนํ้าหนัก และการเคลื่อนไหวใน
รู ปแบบต่างๆ ความยาวขาที่แตกต่างกันอาจส่ งผลให้เกิดเป็ นความพิการซึ่ งเป็ นลักษณะหนึ่ งของความพิการทาง
ร่ างกายที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว และมีผลอย่างมากต่อชีวกลศาสตร์ ในการเคลื่อนไหว เพราะเมื่อความยาวขาไม่
เท่ ากันจะส่ งผลให้การยืนหรื อการเดิ นไม่สมดุ ล (asymmetry) และอาจส่ งผลกระทบให้เกิ ดความผิดปกติทาง
ร่ างกาย เช่ น กระดู กสันหลังคด (Scoliosis) การเกิ ดท่ าทางที่ ผิดปกติ (Posture Deformation) การเดิ นไม่สมดุล
(Gait Asymmetry) และอาการปวดหลังส่วนล่าง (Low back pain) การเกิดโรคเข่าเสื่ อม (Osteoarthritis of the knee)
หรื อข้อสะโพกเสื่ อม (Osteoarthritis of the hip) ซึ่งจะก่อให้เกิดมีผลกระทบต่อการทํางานของร่ างกายและคุณภาพ
ชีวติ ได้ (Sam Khamisa et al., 2017)
วิธีวดั เพื่อหาค่าความแตกต่างความยาวขาในปั จจุบนั มี 3 วิธี คือ (1) วิธีวดั ด้วยการฉายภาพรังสี (Imaging
Methods) ซึ่ งพบว่าเป็ นวิธีที่มีความแม่นยําสู ง แต่มีค่าใช่จ่ายสู ง และรังสี x-ray อาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของ
ผูป้ ่ วยได้ (Burke Gurney, 2001) (2) วิธีวดั ด้วยสายวัด (Tape Method, TP) การวัดด้วยวิธีน้ ีมีผลที่ยอมรับได้ อย่างไร
ก็ตามมีการศึกษาพบว่าวิธีการวัดนี้ สามารถก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดอันเนื่ องมาจากหลายปั จจัย เช่น
ความแตกต่างในเส้นรอบวงขาแต่ละข้าง (Edwin Hanada et al., 2001) ความยากในการตรวจคลํากระดูกในการ
2140

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ระบุให้เป็ นตําแหน่งในการอ้างอิงที่สาํ คัญในการวัด การเกิ ดการเบี่ ยงเบนทางชี วกลศาสตร์ ของขา เช่นข้อต่อมี
การติ ดยึด (contractures) รวมถึ งประสบการณ์ ของผูว้ ดั เป็ นต้น (Sam Khamisa et al., 2017) (Tracy Middleton
et al., 2000) และ (3) วิธีวดั ด้วยบล็อก (Block Method, BK) เป็ นวิธีการวัดที่ได้รับการยอมรับว่ามีความแม่นยําสูง
อย่า งไรก็ ต ามยัง มี ปั จ จัย หลายประการที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ ความผิ ด พลาดในการวัด เช่ น ประสบการณ์ ข องผูว้ ดั
นอกจากนั้นวิธีการดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์หลายชิ้น ซึ่ งอาจเป็ นอีกข้อจํากัดในเรื่ องของการเตรี ยมอุปกรณ์
ร่ วมด้วย อาจทําให้เกิดความไม่สะดวก และใช้เวลามากกว่าการวัดด้วยสายวัด นอกจากนั้นยังมีการลงนํ้าหนักที่
ไม่สมดุลของขาหรื อการชดเชย ที่ ไม่สอดคล้องกันเกิ ดขึ้นในขณะที่ยืนจะทําให้ได้ผลการวัดที่ ไม่ถูกต้องหรื อมี
ความคลาดเคลื่อนได้ (Edwin Hanada et al., 2001)
ปั จจุบนั ยังไม่มีรายงานสถิติจาํ นวนผูป้ ่ วยที่มีความยาวขาไม่เท่ากัน(LLD)ในประเทศไทย ซึ่ งอุบตั ิการณ์
นี้ สามารถพบได้ในประชากรทัว่ ไป Ahmed A Khalifa (2017)ได้รายงานว่า 70% ของประชากรนั้นมี LLD และ
จากการสื บค้นข้อมูลยังไม่พบว่าเคยมีการพัฒนาเครื่ องมือวัดทางคลินิกในลักษณะนี้ ในการศึกษานี้กาํ หนดให้วธิ ี
วัดด้วยบล็อก(BK) เป็ นวิธีมาตรฐานทางคลินิก(gold standard) Maziar Badii และคณะ(2014)รายงานผลในการวัด
ทางคลินิกโดยการวัดด้วยบล็อก(BK)มีความถูกต้อง(validity)และความน่ าเชื่ อถือ(reliability)สู งกว่าการวัดด้วย
สายวัด(TP) โดยมีผลค่า Pearson correlation coefficient เป็ น0.93 สําหรับการใช้บล็อกและ 0.75 สําหรับสายวัด
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์การประเมินความน่ าเชื่อถือ(ICC)ของ interobserver เป็ น 0.737 สําหรับการใช้บล็อก
และ 0.477 สําหรับสายวัด และนักวิจยั ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวิธีการวัดด้วยการให้ผปู ้ ่ วยยืนบนบล็อกว่าดีกว่าวิธีการ
วัด ด้ว ยสายวัด และแนะนํา ให้ใ ช้ใ นการประเมิ นทางคลิ นิก สําหรั บผูป้ ่ วยที่ มีความยาวขาที่ ไ ม่เท่ า กัน (Tracy
Middleton et al, 2000)
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้นทีมผูว้ ิจยั จึงได้ดาํ เนิ นการวิจยั และพัฒนาเครื่ องมือวัดความแตกต่างความยาว
ขาที่ไม่เท่ากันทางคลินิก เพื่อให้ได้เครื่ องมือวัดความแตกต่างความยาวขาที่สามารถลดปั ญหาดังกล่าวข้างต้น โดย
ต้องการสร้างเครื่ องมือวัดขึ้นใหม่ให้สามารถวัดได้แม่นยํา เครื่ องมือมีความน่าเชื่ อถือ ใช้งานได้ง่าย ซึ่ งจะช่วย
อํานวยความสะดวกให้กบั บุคลากรทางการแพทย์ นักกายภาพบําบัด และนักกายอุปกรณ์ในการตรวจประเมิน
ความยาวขาของผูป้ ่ วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อพัฒนาเครื่ องมือวัดความแตกต่างความยาวขาที่ไม่เท่ากันทางคลินิก
(2) เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของการใช้เครื่ องมือวัดความแตกต่างความยาวขาที่ไม่เท่ากันทางคลินิก
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาวิจยั และพัฒนาเครื่ องมือวัดความแตกต่างความยาวขาที่ไม่เท่ากันทางคลินิกและ
ทดสอบประสิ ทธิ ผลของเครื่ องมื อวัดความแตกต่างความยาวขาที่ ไม่เท่ ากันทางคลิ นิกที่ พฒ
ั นาขึ้ นใหม่ (NT)
เปรี ยบเทียบกับการวัดที่เป็ นมาตรฐานทางคลินิกแบบเดิม ได้แก่ การวัดด้วยสายวัด (TP) และการวัดด้วยบล็อก
(BK) ซึ่งในงานวิจยั นี้ได้กาํ หนดให้ BK เป็ นมาตรฐานการวัดทางคลินิก โดยมีข้ นั ตอนในการดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. ระบุเป้ าหมายการพัฒนาเครื่ องมือวัดความแตกต่างความยาวขาที่ไม่เท่ากัน
2. รวบรวมปั ญหาที่เกิดจากการใช้วิธีวดั ความแตกต่างความยาวขาที่ไม่เท่ากันทางคลินิกที่ใช้อยูใ่ น
ปั จจุบนั ได้แก่ TP และ BK
3. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิธีวดั ความแตกต่างความยาวขาที่ไม่เท่ากันทางคลินิกที่ใช้กนั
อยูใ่ นปั จจุบนั ทั้งในและต่างประเทศ และหลักการออกแบบเทคโนโลยีส่ิ งอํานวยความสะดวก จัดทําเอกสารและ
ดําเนินการขอการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัยมหิ ดล และโรงพยาบาลราชวิถี
4. ออกแบบ ประดิษฐ์อุปกรณ์ตน้ แบบ และทดลองใช้อุปกรณ์ โดยทดสอบในผูร้ ่ วมวิจยั จํานวน 2
คน (ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง) เพื่อนําจุดบกพร่ องที่พบไปปรับปรุ งแก้ไข
5. พัฒนา เครื่ องมือวัดความแตกต่างความยาวขาที่ไม่เท่ากันทางคลินิกต้นแบบ
6. ประเมินอุปกรณ์ตน้ แบบด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวกของควิเบคเวอร์ ชนั่ 2.0 (QUEST 2.0) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู 1 คน
นักเทคโนโลยีส่ิ งอํานวยความสะดวก 1 คน นักกายภาพบําบัดหรื อนักกายอุปกรณ์ 1 คน
7. นําข้อมูลจากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาใช้ในการปรับปรุ งพัฒนาเครื่ องมือวัดความแตกต่างความยาวขาที่
ไม่เท่ากันทางคลินิก
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8. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วมกระบวนการวิจยั เป็ นประชากรนําร่ อง(pilot subject) จํานวน 5 คน
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 15 คน โดยการสุ่ ม และให้ผูป้ ่ วยเข้ารับการวัดทางคลินิกโดยผูท้ ดสอบ 4 คนวัดผูป้ ่ วย
ทุกรายครบทั้ง 3 วิธี
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูป้ ่ วยที่มีความยาวขาไม่เท่ากัน LLD ณ โรงพยาบาลราชวิถี จํานวน
5 คน ซึ่ งเป็ นประชากรนําร่ อง(pilot samples)โดยการสุ่ ม จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 15 คน อายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยมี
เกณฑ์คดั เลือกเข้าคือ สามารถยืนลงนํ้าหนักได้โดยไม่ตอ้ งช่วยเหลือหรื อใช้อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก ดัชนี
มวลกายตํ่ากว่า 25.0 BMI ไม่มีปัญหาที่อาจส่งผลให้การวัดความยาวขาคลาดเคลื่อน สามารถปฏิบตั ิตามคําแนะนํา
ได้ ทั้งนี้จะได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู
ผูท้ ดสอบ ประกอบด้วยผูท้ าํ การทดสอบจํานวน 4 คน ประกอบด้วย ผูท้ ดสอบที่มีประสบการณ์
(Exp) 2 คน คือ เป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานประจําในการตรวจประเมินผูป้ ่ วยที่มี LLD สามารถประเมินผูป้ ่ วยด้วย TP BK
และ NT มี ประสบการณ์ ในการตรวจประเมินผูป้ ่ วยที่ มี LLD ในคลิ นิกเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู และผูท้ ดสอบที่ ไม่มี
ประสบการณ์ (Non-Exp) 2 คน เป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานในคลินิกเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ไม่เคยตรวจประเมินผูป้ ่ วยที่มี LLD
ด้วยเครื่ องมือวัดความยาวขาทางคลินิกมาก่อน ผูท้ ดสอบทําการวัดผูป้ ่ วยแต่ละรายที่ได้รับการสุ่มเข้าตรวจ วิธีละ 3
ครั้ง
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น คือ วิธีวดั ความแตกต่างความยาวขาที่ไม่เท่ากันทางด้วยเครื่ องมือที่ได้พฒั นาขึ้นใหม่
ตัวแปรตาม คือ ความน่ าเชื่ อถือ (reliability) ของเครื่ องมือวัด และความเที่ ยงตรง (validity) ของ
เครื่ องมือวัด
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. เครื่ องมือวัดความแตกต่างความยาวขาที่ไม่เท่ากันทางคลินิกที่พฒั นาขึ้นใหม่
2. แบบบันทึกผลการวัดความแตกต่างความยาวขาที่ไม่เท่ากันทางคลินิก
3. สายวัด
4. อุปกรณ์วดั ด้วยบล็อก
5. แบบประเมิน ควิเบคเวอร์ชนั่ 2.0 (QUEST 2.0)
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล

แผนภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ภายหลังจากที่ ได้อุปกรณ์ ตน้ แบบแล้ว ทําการเก็บข้อมูล ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู โรงพยาบาล
ราชวิถี กลุ่มตัวอย่างนําร่ องจํานวน 5 คน เข้าร่ วมคลินิกเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ในวันเวลาที่ ได้นดั หมาย ผูป้ ่ วยทุกราย
เข้ารั บการวัดด้วยวิธีวดั ทางคลิ นิกครบ 3 วิธีในวันเดี ยวกันโดยการสุ่ ม แยกผูป้ ่ วยแต่ละรายเข้าห้องตรวจซึ่ งมี
จํานวน 3 ห้องที่มีเครื่ องมือวัดแตกต่างกัน 3 วิธี ผูท้ ดสอบ 4 คน ทําการวัดผูป้ ่ วยโดยการสุ่ ม วัดวิธีละ 3 ครั้ง ครั้ง
ละประมาณ 3-5 นาทีและในแต่ละครั้งก่อนทําการวัดซํ้าให้พกั 1 นาทีเพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้พกั และเปลี่ยนอิริยาบถก่อน
ทําการวัดครั้งต่อไป รวมใช้ระยะเวลาในการวัดต่อผูป้ ่ วย 1 รายวิธีละประมาณ 15 นาที บันทึกผลการวัดโดยผูว้ จิ ยั
หรื อเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยเหลือผูว้ ิจยั ข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมเพื่อนําไปคํานวณด้วยโปรแกรม SPSS ver.20 และ
นําไปวิเคราะห์ผลในลําดับต่อไป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ที่ ไ ด้ด้ว ยโปรแกรม SPSS ver.20 ตัว แปรที่ ต ้อ งการประเมิ น ได้แ ก่ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
(reliability) และความเที่ ยงตรง(validity) ค่าเฉลี่ย (Average) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ใช้คาํ นวณเพื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลการวัด ความน่าเชื่อถือภายในผูท้ ดสอบ (Intra-tester reliability) คํานวณโดยใช้
สถิติหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Intraclass Correlation Coefficient) ของผูท้ ดสอบแต่ละคน ความน่ าเชื่อถือ
ระหว่างผูท้ ดสอบ (Inter-tester reliability) คํานวณโดยใช้สถิติหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Intraclass Correlation
Coefficient) ระหว่าง 4 ผูท้ ดสอบ ความเที่ยงตรง (validity) คํานวณโดยใช้สถิติหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์ สัน (Pearson correlation coefficient)เปรี ยบเทียบกันระหว่างวิธีการวัดด้วยวิธี TP กับวิธี BK และวิธี NT กับ
วิธี BK

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการวิจยั การพัฒนาเครื่ องมือวัดความแตกต่างความยาวขาที่ไม่เท่ากันทางคลินิก เป็ นการนําเสนอ
ผลการวิจยั เป็ น 3 ส่วน ได้แก่
1. ผลการพัฒนาเครื่ องมือวัดความแตกต่างความยาวขาที่ไม่เท่ากันทางคลินิก
2. ผลการประเมินเครื่ องมือวัดความแตกต่างความยาวขาที่ไม่เท่ากันทางคลินิกที่ ได้พฒั นาขึ้นใหม่โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
3. ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือวัดความแตกต่างความยาวขาที่ไม่เท่ากันทางคลินิกที่ได้
พัฒนาขึ้น
ผลการพัฒนาเครื่ องมือวัดความแตกต่างความยาวขาที่ไม่เท่ากันทางคลินิก
การพัฒนาเครื่ องมือวัดความแตกต่างความยาวขาที่ ไม่เท่ากันทางคลินิก มีการออกแบบประกอบด้วย
ส่ วนหลัก ๆ 3 ส่ วน คือ (1) ส่ วน A คือ แท่นรองยืน มีลกั ษณะเป็ นกล่องสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 40 x 50 x 15 ซม.
วัสดุ ทาํ ด้วยไม้ที่มีความหนา 2 ซม.ทําหน้าที่ เป็ นแท่นรองยืนสําหรั บขาข้างดี พื้นที่ มีขนาดเพียงพอต่อการยืน
มีความสู งที่เหมาะสมต่อการก้าวขึ้น-ลงของผูป้ ่ วย ออกแบบให้มีความแข็งแรง มัน่ คง ทดลองรับนํ้าหนักโดยใช้
คนปกติที่มีน้ าํ หนัก 65-85 กิโลกรัมสามารถรับนํ้าหนักได้โดยอุปกรณ์ไม่มีการทรุ ดตัว ภายในบรรจุแม่แรงไฟฟ้า
และหม้อแปลงไฟฟ้ า(switching) มีน้ าํ หนักประมาณ 15 กิ โลกรัม พบว่าอุปกรณ์มีความมัน่ คง ขนาดเหมาะสม
สามารถรับนํ้าหนักในการยืนได้ดี (2) ส่วน B คือ แม่แรงไฟฟ้า (electric jack) ขนาด แรงดันไฟฟ้า 12 V ปริ มาณ
กระแสไฟฟ้า 10 A กําลังไฟฟ้า 130 W ช่วงยกของแม่แรงไฟฟ้า 13-35 ซม.มีระบบการป้ องกันเมื่อสิ้นสุดช่วงขึ้น
ลงอัตโนมัติ ทําหน้าที่ ในการขึ้น-ลง ด้วยการกดรี โมทควบคุม วัสดุหลักเป็ นโลหะ มีความแข็งแรง ทนทาน
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สามารถรองรับนํ้าหนักได้มากถึง 2 ตัน กลไกทํางานได้ดว้ ยไฟฟ้ า ดัดแปลงให้เป็ นแท่นยืนสําหรับขาข้างที่ส้ นั
กว่าโดยยึดไว้ให้มน่ั คง แข็งแรง อยูภ่ ายในแท่นรองยืนส่วน A พบว่าอุปกรณ์มีการโยกตัวได้บา้ งเล็กน้อย เนื่องจาก
มีขอ้ ต่อเพื่อช่วยอุปกรณ์ในการหุ บเข้าหรื อกางออก (แผนภาพที่ 2) (3) ส่ วน C คือ ส่ วนวัดและแสดงผล ใช้เวอร์
เนี ยแคลิปเปอร์ ดิจิตอล (Digital caliper Vernier Gauge) เป็ นเครื่ องมือวัดระยะชนิ ดแสดงผลเป็ นตัวเลขดิจิตอล
ดัดแปลงติดตั้งบริ เวณด้านข้างของส่ วน A โดยปลายด้านหนึ่งของเวอร์เนี ยยึดพ่วงกับแท่นรองยืนบนแม่แรงจึงทํา
ให้สามารถกางเข้าออกได้อิสระตามการขึ้นลงของแม่แรงไฟฟ้า ทําหน้าที่ในการวัดและแสดงผล โดยมีค่าความ
ละเอียดในการวัด 0.01mm/ 0.0005 in. ความเที่ยงตรง: 0.01mm/ 0.0005 in. ความแม่นยํา: + 0.02 mm/ 0.001 in.
(100-150 mm) สามารถวัดด้วยการตอบสนองรวดเร็ วสู งถึง 1 m/s พบว่าอุปกรณ์น้ ี สามารถแสดงผลได้ดี แต่ควรมี
ขนาดจอแสดงผลที่ใหญ่ข้ ึน เพื่อช่วยให้สะดวกในการอ่านผล

แผนภาพที่ 3 แสดงลักษณะของเครื่ องมือวัดที่ได้พฒั นาขึ้นใหม่
ผลการประเมินเครื่ องมือวัดความแตกต่างความยาวขาที่ ไม่เท่ากันทางคลินิกที่ ได้พฒั นาขึ้นใหม่โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
ภายหลังจากที่ได้ประดิษฐ์เครื่ องมือวัดความแตกต่างความยาวขาที่ไม่เท่ากันทางคลินิกที่ได้พฒั นาขึ้น
ใหม่จนสําเร็ จเป็ นต้นแบบ ได้มีการนําเครื่ องมือวัดนี้ เข้ารับการประเมินและขอรับคําแนะนําจากผูเ้ ชี่ ยวชาญที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู 1 คน นักเทคโนโลยีส่ิ งอํานวยความสะดวก 1 คน และนักกายอุปกรณ์ 1
คน ประเมินด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกของควิเบคเวอร์ชน่ั
2.0 (QUEST 2.0) จํานวน 12 ข้อ ผลการศึกษาพบว่าว่าการประเมินระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
เกี่ ยวกับเครื่ องมือวัดความแตกต่างความยาวขาที่ ไม่เท่ ากันทางคลินิกที่ ได้พฒ
ั นาขึ้นใหม่พบว่า ระดับความพึง
พอใจโดยรวมอยูท่ ี่ “พึงพอใจ” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (SD = 0.44) เมื่อพิจารณา
แยกรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในด้านมิติ (ขนาด ความสู ง ความยาว ความกว้าง) ของอุปกรณ์
และอุปกรณ์ใช้งานง่ายเพียงใด มีระดับความพึงพอใจสู งที่สุด อยู่ที่ 4.33 คะแนน (SD = 0.58) และประเด็นด้าน
ความง่ายในการปรับ (การยึดติด การทําให้แน่น) อุปกรณ์ รวมถึงความปลอดภัย และมัน่ คงของอุปกรณ์มีระดับ
คะแนนตํ่าสุดอยูท่ ี่ 3.67 คะแนน (SD = 0.58)
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แผนภาพที่ 3 แสดงลักษณะของเครื่ องมือวัดก่อนและหลังได้รับคําแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญ

ขึ้นใหม่

ผลการทดสอบประสิ ทธิ ผลเครื่ องมือวัดความแตกต่างความยาวขาที่ ไม่เท่ากันทางคลินิกที่ ได้พฒ
ั นา

ค่าความน่าเชื่อถือระหว่างผูท้ ดสอบ (Inter tester reliability) วิธีวดั ด้วย BK (0.885) มากกว่า NT (0.850)
และ TP (0.486) ตามลําดับ ค่าความน่าเชื่อถือภายในผูท้ ดสอบ(Intra tester reliability) จากสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
(Intraclass Correlation Coefficient)โดยวิ ธี BK (0.966) มากกว่ า NT (0.957) และ TP (0.756) ตามลํา ดั บ
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson correlation coefficient) เมื่อเทียบกับ BK พบว่า TP เท่ากับ 0.572
และ NT เท่ากับ 0.960 กล่าวได้วา่ NT มีความน่าเชื่อถือ และความแม่นยําในระดับสูง และใกล้เคียงกับ BK

6. อภิปรายผล

การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการพัฒนาเครื่ องมื อวัดความแตกต่างความยาวขาที่ ไม่เท่ ากันทางคลินิก จากผล
การศึ กษาพบว่าเครื่ องมือวัดความแตกต่างความยาวขาที่ ไม่เท่ากันทางคลินิกต้นแบบมีระดับความพึงพอใจอยู่
ค่อนข้างสูง (4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) เมื่อพิจารณาแยกรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ในด้านมิติ (ขนาด ความสู ง ความยาว ความกว้าง) ของอุปกรณ์ และอุปกรณ์ใช้งานง่ายเพียงใด มีระดับความพึง
พอใจสู งที่สุด และประเด็นด้านความง่ายในการปรับ (การยึดติด การทําให้แน่น) อุปกรณ์ รวมถึงความปลอดภัย
และมัน่ คงของอุปกรณ์มีระดับคะแนนตํ่าสุ ด ภายหลังจากได้รับคําแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องแล้วได้มีการ
ปรับปรุ งโดยการติดตั้งราวจับ ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยรวมทั้งตรวจสอบให้อุปกรณ์อื่นๆ ยึดแน่น
และมัน่ คงแล้ว พบว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ เครื่ องมือมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
โดยตอบสนองหลักการยศาสตร์ และยังมีความสอดคล้องกับทฤษฎี HATT models (Cooks and Polgar, 2014)ใน
การเลือกเทคโนโลยีส่ิ งอํานวยความสะดวกให้แก่คนพิการ โดยมีองค์ประกอบในการเลือกใช้อุปกรณ์คือ ปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับคนพิการ(Human) กิจกรรม (Activity) เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (assistive technology)และ
บริ บท(context) นอกจากนั้นคุณสมบัติของวัสดุ การรองรับนํ้าหนัก การออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย สะดวกและ
ราคามีความเหมาะสม ซึ่งวัสดุที่นาํ มาใช้ในการผลิตเครื่ องมือวัดในครั้งนี้หาได้ง่าย ราคาประหยัด มีน้ าํ หนักเบาแต่
มี ค วามแข็ง แรงเพี ย งพอ เมื่ อ ประกอบแล้ว สามารถรองรั บนํ้า หนัก ในการยืนของคนปกติ ที่ มีน้ ํา หนัก 65-85
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กิ โลกรัมได้โดยอุปกรณ์ไม่มีการทรุ ดตัว อุปกรณ์ที่สําคัญเพิ่มเติมได้แก่ แม่แรงไฟฟ้ าที่ ควบคุมให้ข้ ึนลงได้ดว้ ย
รี โมทคอนโทรล สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาด วัสดุเป็ นโลหะ มีความแข็งแรงทนทานมาก และอุปกรณ์แสดงผล
ได้แก่ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ที่แสดงผลแบบดิจิตอล การประกอบและติดตั้งสามารถทําได้โดยบุคคลทัว่ ไปที่มีความรู ้
พื้นฐานทางด้านช่างเทคนิ คบ้าง ราคาต้นทุนอุปกรณ์ท้ งั หมดประมาณ 5,000 บาท นํ้าหนักโดยรวมประมาณ 16
กิโลกรัม
ประสิ ทธิผลของเครื่ องมือวัดความแตกต่างความยาวขาที่ไม่เท่ากันทางคลินิกต้นแบบมีความน่าเชื่อถือ
และความแม่นยําในการวัดใกล้เคียงกับ BK ซึ่งในการศึกษานี้ได้กาํ หนดให้วิธี BK เป็ นวิธีวดั มาตรฐานทางคลินิก
(Gold standard) โดยมีการศึ กษาพบว่าวิธีวดั ด้วย BK ได้รับการยอมรับว่ามีความถูกต้อง และความน่ าเชื่ อถือสู ง
กว่า การวัด ด้ว ยสายวัด โดยมี ผ ลค่ า Pearson correlation coefficient เป็ น0.93 และค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์
การประเมินความน่าเชื่อถือ (ICC) ของ interobserver เป็ น 0.737 ซึ่งเหมาะสําหรับการวัดทางคลินิก (Maziar Badii
et al., 2014) (Tracy Middleton et al., 2000) ดังนั้นอุปกรณ์ ตน้ แบบนี้ จะเป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ งในการวัด ความ
แตกต่างความยาวขาทางคลินิก ช่วยในการวางแผนการรักษาเพื่อปรับแก้ไขสภาวะความพิการ บรรเทาปั ญหา
อันเกิดจากความยาวขาที่ไม่เท่ากันด้วยเทคโนโลยีส่ิ งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมในบริ บทไทย

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผลการศึกษานี้สามารถนําไปใช้ในการประเมินสําหรับการคัดกรองผูท้ ี่มีความยาวขาที่ไม่เท่ากัน
เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของวิธีการวัดทางคลินิก
(2) ผลการศึกษานี้สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางเพื่อเป็ นต้นแบบการพัฒนาต่อยอดในการประดิษฐ์
หรื อปรับปรุ งเครื่ องมือวัดความยาวขาที่ไม่เท่ากันทางคลินิกในลําดับต่อไป
(3) ผลการศึ กษานี้ แสดงให้เห็ นว่าหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องสามารถผลิ ตเครื่ องมื อวัดขึ้ นเองได้ใ น
หน่วยงานหากได้มีการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ หน่วยงานทางการแพทย์ สถาบันการศึกษาหรื อหน่วยงานรัฐควร
ให้การสนับสนุ น เนื่ องจากการประดิ ษฐ์ไม่ซับซ้อน อุปกรณ์ สามารถหาซื้ อได้ในท้องตลาด ซึ่ งจะช่ วยให้ได้
เครื่ องมือวัดที่มีประสิ ทธิภาพ ราคาเหมาะสม คุม้ ค่า สามารถใช้งานได้จริ ง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ค่าเฉลี่ยของการวัดซํ้าอย่างน้อย 3 ครั้งขึ้นไป จะช่วยให้ได้ผลการวัดที่น่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น
(2) เนื่ องจากในการศึกษานี้ เป็ นการพัฒนาเครื่ องมือวัดโดยบุคลากรที่ ปฏิ บตั ิงานสายการแพทย์
หากได้ร่วมศึกษาวิจยั กับบุคลากรในสาขาวิศวกรรมศาสตร์จะช่วยให้ได้เครื่ องมือวัดที่ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
(3) วิธีการวัดความยาวขาด้วยการเอ็กซเรย์ (image method)ยังคงเป็ นวิธีที่น่าเชื่ อถือและมีความ
แม่นยํามากที่สุดในการประเมินเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลการวัดความยาวขาที่ไม่เท่ากัน แต่จะมีค่าใช้จ่ายสู งกว่าวิธีทาง
คลินิกและผูป้ ่ วยอาจจะได้รับรังสี (Burke Gurney, 2001)

8. กิตติกรรมประกาศ

ขอกราบขอบพระคุณท่านผูอ้ าํ นายการโรงพยาบาลราชวิถี หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ื นฟูผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั
ทุกท่านที่ได้ให้ความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลวิจยั อันเป็ นข้อมูลที่สาํ คัญยิง่ สําหรับการศึกษาในครั้งนี้

2147

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

9. เอกสารอ้ างอิง

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

Ahmed A K. Leg Length Discrepancy: Assessment and Secondary Effects. Ortho & Rheum Open Access
2017; 6(1): 555678.
Burke Gurney. Leg length discrepancy. Gait and Posture (15) 2002; 195–206.
Cook, A. M., Polga, J. M. Assistive technologies: principles and practice (4rd ed.) 2014 .
Hanada E, Kirby RL, Mitchell M, Swuste JM. Measuring leg-length discrepancy by the “iliac crest palpation
and book correction” method: reliability and validity. Arch Phys Med Rehabil 2001; 82:938-42.
Maziar Badii, A. Nicole Wade, David R. Collins, Savvakis Nicolaou, B. Jacek Kobza and Jacek A. Kopec.
Comparison of Lifts Versus Tape Measure in Determining Leg Length Discrepancy. J Rheumatol
2014; 41; 1689-1694.
Sam Khamisa , Eli Carmeli . A new concept for measuring leg length discrepancy. J Orthop (14 ) 2017;
276–280.
Tracy Middleton, Keith George, Alan Batter ham. The reliability and validity of the ‘Tape’ and ‘Block’
methods for assessing anatomical leg-length discrepancy. Physical Therapy in Sport (3)2000; 91-99.

2148

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ผลของการเสริมด้ วยไทอามีนต่ อสมรรถภาพด้ านความทนระหว่ างการออกกําลังกาย
EFFECTS OF THIAMINE SUPPLEMENTATION ON ENDURANCE
PERFORMANCE DURING EXERCISE
นนท์ ฤกษ์ ถนอม
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื้ นฟูสุขภาพ
สํ านักวิชา เวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื้ นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
E-mail : nontning@hotmail.com
วิจิตร บุณยะโหตระ
ศาตราจารย์ สํ านักวิชาเวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื้ นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
E-mail : dr.vichit@hotmail.com
เทพ เฉลิมชั ย
อาจารย์ สํ านักวิชาเวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื้ นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
E-mail : thep_chalermchai@hotmail.com
บทคัดย่ อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ คือ ศึกษาประสิ ทธิ ผลของการให้ไทอามีนที่มีต่อสมรรถภาพด้านความทน
ระหว่างการออกกําลังกายของอาสาสมัคร โดยงานวิจยั นี้ ใช้อาสาสมัครเพศชายทั้งหมด 22 คน ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ ออก
กําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ อาสาสมัครจะได้รับประทานนํ้าเปล่าผสมกับผงไทอามีน 2 ชั่วโมงก่ อนการทดลอง
อาสาสมัค ร 11 คน ได้รั บ ไทอามี น ขนาด 10 มิ ล ลิ ก รั ม (TG-10) และ 11 คนที่ เ หลื อ ได้รั บ ไทอามี น ขนาด 30
มิลลิกรัม (TG-30) อาสาสมัครเริ่ มออกกําลังกายโดยการวิง่ บนลู่วงิ่ ด้วยอัตราเร็ วเริ่ มต้น 7 กม./ชัว่ โมง ความเร็ วจะ
ถูกเพิ่มขึ้น 1 กม./ชัว่ โมง ทุก 3 นาที และเพิ่มความเร็ วต่อไปจนความเร็ วถึง 10 กม./ชัว่ โมง มีการบันทึ กอัตรา
การเต้นของหัวใจโดยใช้เครื่ องวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะทําการทดลอง บันทึกเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง
อัตราการเต้นของหัวใจหลังวิ่ง10 กม./ชัว่ โมง จนถึงอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก ตัวอย่างเลือดจะถูกเก็บจาก
การเจาะบริ เวณปลายนิ้วมือของอาสาสมัครและนํามาตรวจวัดปริ มาณด้วยเครื่ องวิเคราะห์กรดแลคติก จากนั้นทํา
การทดลองแบบเดิ มอีกครั้ง เมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ โดยกําหนดให้เป็ นกลุ่มที่ ใช้ยาหลอก (P-10 และ P-30)
ใช้สถิติแบบ t-test และ Repeated measure ANOVA ผลการทดลองพบว่าอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักในกลุม่ ที่
ได้รับการเสริ มด้วยไทอามีนทั้ง 2 กลุ่ม ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) อัตราการเต้นของหัวใจขณะวิง่
ด้วยอัตราเร็ ว 7, 9 และ 10 กม./ชม. เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม TG-10 และ TG-30 ไม่มีความแตกต่างกันในทาง
สถิ ติ (p>0.05) แต่มีการลดลงอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติของอัตราการเต้นของหัวใจที่ ความเร็ ว 8 กม./ชั่วโมง
(p ≤ 0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม P-10 และ TG-10, P-30 และ TG-30 อัตราการเต้นของหัวใจอัตราการวิง่
เร็ ว 7, 8, 9 และ 10 กม./ชม.ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) เมื่อวิเคราะห์ระดับกรดแลคติกในเลือด
พบว่ามีการลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่อตั ราเร็ ว 9 กม./ชัว่ โมง เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม P-10 และ TG-10
(p ≤ 0.05) ขณะที่ระดับกรดแลคติคก่อนวิง่ และอัตราการวิง่ เร็ ว 7, 8 และ 10 กม./ชม. ไม่มีความแตกต่างกันในทาง
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สถิ ติ (p>0.05) เมื่ อเปรี ยบเที ยบระหว่างกลุ่ม P-30 และ TG-30, TG-10 และ TG-30 ระดับกรดแลคติ คก่ อนวิ่ง
และอัตราการวิ่งเร็ ว 7, 8, 9 และ 10 กม./ชม. ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิ ติ (p>0.05) ระยะเวลาที่ ใช้หลัง
ออกกําลังกายในการทําให้อตั ราการเต้นของหัวใจกลับสู่ ภาวะปกติเมื่อเปรี ยบเที ยบระหว่างกลุ่ม TG-10 และ
TG-30, P-10 และ TG-10, P-30 และ TG-30 พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05)
คําสําคัญ: ไทอามีน/ไทอามีน ไฮโดรคลอไรด์/อาหารเสริ ม/ออกกําลังกาย/ความทน

ABSTRACT

The objective of this study was to examine the effect of Thiamine loading on the endurance performance
during exercise of volunteers. Measurements were performed on 22 male subjects who regularly exercised.
Subjects were given a glass of water mixed with thiamine powder 2 hour before the measurement. Then, 11
participants were given 10 mg of Thiamine (TG-10) and the remaining 11 were given 30 mg (TG-30). Subjects
began the exercise test at a running speed of 7km/hour. The speed was increased 1 km/hour every 3 minutes, and
the test continued until the speed reached 10 km/hour. Heart rate was registered using portable heart rate monitor
during the test. The recovery times of heart rate were measured (time that is taken to return to resting heart rate
after running at speed of 10km). Blood samples were taken from fingertips of volunteers both before the test and
before the speed increase (during the 1-minute interval), and the lactate concentration was measured by lactate
analyzer. The test was repeated after 1 week as a group of placebos (P-10 and P-30). The t-test and repeated
measure ANOVA were used for statistical analysis. The result showed that the resting heart rate was decreased
in both supplemented groups compared with placebos (p ≤ 0.05). A significant reduction in heart rate at the speed
of 8 km/hour was found in TG-10 and TG-30 (p ≤ 0.05), however there was no statistical significance in heart
rate at 7,9,10 km/hour (p>0.05). There was no statistical significance in heart rate at the speed of 7,8,9,10 km/hour
in P-10 and TG-10, P-30 and TG-30 (p>0.05). When the lactate concentrations were analyzed, there was no
statistical significance in lactate level at the speed of 7,8,10 km/hour, but a significant reduction at the speed of 9
km/hour was found in TG-10 and P-10 (p ≤ 0.05). There was no statistical significance in lactate level at the
speed of 7,8,9,10 km/hour in P-30 and TG-30, TG-10 and TG-30 (p>0.05). There was no statistical significance
in recovery time in all groups (TG-10 and TG-30, P-10 and TG-10, P-30 and TG-30) (p>0.05).
Keywords: Thiamine/Thiamine Hydrochloride/supplement/exercise/endurance

1. บทนํา (Introduction)

1.1 หลักการและเหตุผล
สมรรถภาพด้านความทน (Endurance) มี คาํ จํากัดความคื อ ความสามารถในการต้านทานต่อ ความ
เมื่อยล้าของนักกีฬา (Berdejo-del-fresno, D, Laupheimer , M.W., 2014)สมรรถภาพด้านความทนสามารถวัดได้
จาก ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการใช้ออกซิ เจน (VO2Max) และ ระดับกรดแลกติ กในเลื อด (blood lactate level)
ความเข้มข้นของกรดแลกติกในเลือดซึ่ งหมายถึงความทนต่อ anaerobic (anaerobic threshold) ซึ่ ง blood lactate
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level สามารถใช้แทน VO2maxได้ (Farrell PA, Wilmore JH, Coyle EF, et al:1979) ดังนั้นค่าความเข้มข้นของ
blood lactate ในเลื อ ดจึ ง ถื อ ว่า เป็ นตัว บ่ ง ชี้ ค วามเป็ นกรดของร่ า งกายที่ มี ป ระโยชน์ ใ นการใช้ว ดั ความทนใน
การออกกําลังกาย และปรับการฝึ กฝนของนักกีฬา
thiamine และทําหน้าที่ เป็ น cofactor ของ เอนไซม์หลายตัวที่ เกี่ ยวข้องกับเมทาบอลิ ซึมของพลังงาน
เอนไซนม์เหล่านี้ รวมไปถึง pyruvate dehydrogenase ในไมโทคอนเดรี ย alpha-ketoglutarate dehydrogenase และ
cytosolic transketolase ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับเมทาบอลิซึมของคาร์ โบไฮเดรต และการทํางานของเอนไซม์เหล่านี้ จะ
ลดลงถ้ามีภาวะขาด thiamine หน้าที่ ของเอนไซม์ pyruvate dehydrogenase คือ decarboxylation ให้กบั pyruvate
ทํา ให้ pyruvate เปลี่ ย นเป็ น acetyl-CoAเพื่ อ เข้า สู่ Kreb cycle ต่ อ ไป เช่ น เดี ย วกัน หน้า ที่ ข องเอนไซม์ alphaketoglutarate dehydrogenase คื อ decarboxylation ให้ alpha-ketoglutarate ให้ ก ลายเป็ น succinyl-CoA ส่ วน
เอนไซม์ transketolase จะมีหน้าที่ใน pentose phosphate pathway เมื่อร่ างกายได้รับ thiamine กระบวนการสร้าง
พลังงานใน Kreb’s cycle จะเกิดมากขึ้นเพื่อนําไปผลิตพลังงานต่อไป (Fattal-Valevski, A, 2011) เมื่อกล้ามเนื้ อได้
พลังงานมากขึ้น ก็จะสามารถออกกําลังกายได้ทนต่อความหนักได้มากขึ้นและนานขึ้น นอกจากนี้ ยงั ลดอัตรา
การเกิดกรดแลกติกด้วย งานวิจยั ของ Sung-Keun Choiและคณะ (Choi S.K., Baek S.H., Choi S.W., 2013) ศึกษา
เกี่ยวกับการฝึ กความทนของร่ างกายพร้อมกับให้ thiamine เสริ มเพื่อหวังผลให้ความเมื่อยล้าลดลงหลังออกกําลังกาย
ทําการทดลองโดยให้ป่ั นจักรยานติดต่อกัน4สัปดาห์ และให้thiamine 10 มก./กิ โลกรั ม/วัน เที ยบกับกลุ่มที่ ได้
placebo ผลคือ ระดับ blood lactate และ ระดับ ammonia ในนาที ที่15 ถึง 30 ของการออกกําลังกายลดลงอย่างมี
นัยสําคัญ สรุ ปว่า การเสริ มthiamine มี ผลช่ วยcarbohydrate metabolism ช่ วยลด lactate, ammonia และลดความ
เมื่อยล้าได้ จากการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของ thiamine ในรู ปแบบรับ ประทานขนาด10mg พบว่าระดับ thiamine
จะขึ้นสู งสุ ดหลังรับประทานประมาณ 2 ชัว่ โมง และจะคงอยู่ในเลือดได้ประมาณ 6 ชัว่ โมง (Institute of medicine,
1998)
การศึ กษาวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ให้ความสนใจหาทางเลื อกเกี่ ยวกับการรับประทาน thiamine มาเป็ นผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร เพราะ thiamine ที่ได้รับจากอาหารไม่เพียงพอต่อการเพิ่มสมรรถภาพด้านความทน ยกตัวอย่างเช่น
ข้าวซ้อมมือ 100 กรัม จะมี thiamine อยูป่ ระมาณ 0.34 มิลลิกรัม (Institute of medicine, 1998)ซึ่ งจากงานวิจยั ของ
Suzukiและคณะ (Suzuki, M, Itokawa, Y, 1996) ต้องใช้ thiamine 100 มก./วันจึงจะช่วยลดความเมื่อยล้าในนักกีฬา
ได้อย่างมีนยั สําคัญ โดยสรุ ปแล้วสมรรถภาพด้านความทนมีตวั ชี้วดั คือ VO2max , blood lactate level (Allen, WK,
Seals, DR, Hurley, BF, Ehsani, AA, and Hagberg, JM., 1985)ผูว้ ิจยั เลือกวัด blood lactate level เป็ นตัวบ่งชี้ หลัก
ในการทํา งานวิ จัย ครั้ งนี้ นอกจากนี้ มี ก ารวัด heart rate และ recovery time หรื อ ระยะเวลาที่ heart rate ของ
อาสาสมัครกลับเข้าสู่อตั ราปกติหลังออกกําลังด้วย อ้างอิงจากงานวิจยั ที่พบว่าหนูทดลองที่ได้รับ Thiamine มีอตั รา
การเต้นหัวใจที่ ลดลงเมื่อเทียบกับหนูทดลองที่ไม่ได้รับ Thiamine (Onodera K., Saito T., Itoh M. ,1991) ขนาด
ของthiamineที่แนะนําในการใช้เป็ นผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารสําหรับผูใ้ หญ่ คือ 1-1.5 มก./วัน (Institute of Medicine,
1998) ในขณะที่ มีงานวิจยั ที่ ใช้ thiamine 100 มก./วันแล้วช่วยลดความเมื่อยล้าในนักกี ฬาได้ คณะ (Suzuki, M,
Itokawa, Y, 1996) แต่ยงั ไม่มีงานวิจยั ที่ใช้ thiamine น้อยกว่า 100มิลลิกรัมเพื่อประเมินสมรรถภาพด้านความทน
งานวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั ได้เลือกใช้ thiamine ในรู ปแบบรับประทาน ซึ่งอยูใ่ นรู ปของ thiamine hydrochloride โดยใช้ยาเม็ด
ขนาด 10 mg นําแบ่งให้อาสาสัครรับประทานในปริ มาณที่แตกต่างกัน 2 ขนาดคือ 10 mg และ 30 mg
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของ thiamine ต่ อ สมรรถภาพทางกายด้า นความทนเมื่ อ เที ย บกับ placebo และเมื่ อ ใช้
thiamine ในขนาดที่ต่างกัน
1.3 สมมติฐานการวิจยั
1.3.1 Thiamine ชนิ ดรั บประทาน สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกายด้านความทนได้ โดยผลคื อ
สามารถลดระดับ lactate ในเลือด ลดอัตราการเต้นของหัวใจ ระหว่างการออกกําลังกาย และลด recovery time เมื่อ
เทียบกับการรับประทานนํ้าเปล่า (placebo)
1.3.2 Thiamine ชนิ ดรับประทานขนาด 30 มิลลิกรัม สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกายด้านความทน
ได้ โดยผลคือสามารถลดระดับ lactate ในเลือด ลดอัตราการเต้นของหัวใจ ระหว่างการออกกําลังกาย และลด
recovery time เมื่อเทียบกับการรับประทาน thiamine ขนาด 10 มิลลิกรัม

2. ระเบียบวิธีวจิ ัย (Research Methodology)
62089

งานวิจยั นี้ ได้ผา่ นการรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการเลขที่ REH-

2.1 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ อาสาสมัครเพศชาย อายุ18-25 ปี นักศึกษาปริ ญญาตรี หลักสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกี ฬาและสุ ขภาพ ทําการวิจยั ณ คณะวิทยาศาสตร์ การกี ฬาและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จํานวน 22 คน จํานวนอาสาสัครได้จากการคํานวณ โดยมีเกณฑ์
คัดเข้า คือ
1. เพศชาย ไทย เป็ นนักกีฬาประเภทใดก็ได้ที่ออกกําลังกายอย่างน้อย 5วันต่อสัปดาห์
2. อายุ 18-25 ปี มีBMI อยูร่ ะหว่าง 18-22 kg/m*m
3. สุขภาพร่ างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัว
4. ไม่รับประทานผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารหรื อยาในช่วง3เดือนที่ผา่ นมา
5. ไม่เสพสิ่ งเสพติด ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่
6. เป็ นผูท้ ี่เข้าร่ วมงานวิจยั ด้วยความสมัครใจ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจยั และมีการลงนาม
ในเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่ วมงานวิจยั
2.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัว แปรต้น : การได้รั บ thiamine ขนาดต่ า งกัน คื อ 10 มิ ล ลิ ก รั ม และ 30 มิ ล ลิ ก รั ม , การได้รั บ
thiamine (10 มิลลิกรัมหรื อ 30 มิลลิกรัม) และไม่ได้รับ thiamine (placebo)
ตัวแปรตาม : ระดับกรดแลกติกระหว่างออกกําลังกาย อัตราการเต้นของหัวใจระหว่างออกกําลัง
กาย เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจหลังวิง่ 10km/hr จนถึงอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก
2.3 กระบวนการดําเนินงานวิจยั (Research Procedure)
1. คัดเลือกอาสาสมัครจากนักศึกษาปริ ญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. ให้อาสาสมัครมาตรวจร่ างกายเบื้ องต้น ซักประวัติขอ้ มูลสุ ขภาพ พฤติ กรรมการรับประทาน
อาหาร พฤติกรรมการออกกําลังกาย โรคประจําตัว ประวัติแพ้ยาแพ้อาหาร ประวัติการดื่ มสุ ราสู บบุหรี่ (ข้อมูล
ส่ วนตัว และผลการตรวจวิเคราะห์ของอาสาสมัครทั้งหมดจะถูกเก็บและรักษาเป็ นความลับไม่เปิ ดเผยต่อผูใ้ ด
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ยกเว้นผูเ้ กี่ยวข้องกับงานวิจยั นี้ อาสาสมัครที่เข้าร่ วมงานวิจยั นี้ จะไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และได้ค่าตอบแทนคนละ 400
บาท)
3. คัดเลือกอาสาสมัครที่เข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไขทั้งสิ้น 22 ราย
4. กลุ่มอาสาสมัคร ได้รับคําชี้ แจงวัตถุประสงค์ วิธีการดําเนิ นการวิจยั รายละเอียดของวิตามิน
ประโยชน์ที่จะได้รับ ผลข้างเคียง และให้อาสาสมัครลงนามยินยอมเข้าร่ วมงานวิจยั
5. แบ่งอาสาสมัครออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยใช้วิธีสุ่มแยกกลุ่มด้วยวิธีการจับฉลาก แบ่งออกเป็ นกลุ่มที่
รั บ ประทาน Thiamine Hydrochloride 10mg 11 คน (TG-10) และกลุ่ ม ที่ รั บ ประทาน Thiamine Hydrochloride
30mg (TG-30) 11 คนโดยอาสาสมัครไม่รู้ว่าตนเองอยูใ่ นกลุ่มใด (Thiamine Hydrochlorideที่ใช้ในการวิจยั ผลิต
โดยห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสงไทยกําปะนี ผ่านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย
(เลขที่ อย. 1A 190/28))
6. ชี้ แจงให้อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มให้หลี กเลี่ ยงการออกกําลัง กายก่ อนการทดลองประมาณ 24
ชั่ว โมง นอนหลับ อย่า งน้อ ย 8ชั่ว โมง หลี ก เลี่ ย งการดื่ ม ชา กาแฟหรื อ แอลกอฮอล์ อย่า งน้อ ย 3 ชั่ว โมงก่ อ น
การทดลอง จากนั้นกําหนดเวลานัดหมายของอาสาสมัครแต่ละคน โดยให้แต่ละคนมาตามเวลาที่นดั ไว้
7. บด thiamine ผสมลงในนํ้ าเปล่ า แบ่ ง เป็ น Thiamine Hydrochloride 10mg และ Thiamine
Hydrochloride 30mg ให้อาสาสมัครดื่ม 2 ชัว่ โมงก่อนการทดลองโดยทานให้หมดภายในครั้งเดียว
8. กํา หนดกลุ่ ม ที่ ไ ด้ Thiamine Hydrochloride 10mg 11 คน และ Thiamine Hydrochloride 30mg
11 คน
9. อาสาสมัครวิ่งบนลู่วิ่ง PRECOR รุ่ น M9 ปรั บระดับความชันเป็ นศู นย์ โดยก่ อนเริ่ มวิ่งจะใช้
ปากกาเจาะเลือดเก็บเลือดจากปลายนิ้วนิ้วชี้มือข้างซ้ายเพื่อวัดค่า Blood lactate ขณะพัก และวัดอัตราการเต้นของ
หัวใจขณะพักของอาสาสมัครแต่ละคน
10. เริ่ มต้นวิ่งด้วยอัตราเร็ ว 7km/hr เป็ นเวลา 3 นาที และพัก 1นาที จากนั้นวิ่งต่อด้วยอัตราเร็ ว
8km/hr เป็ นเวลา 3 นาที และพัก1นาที จากนั้นวิง่ ต่อด้วยอัตราเร็ ว 9km/hr เป็ นเวลา 3 นาที และพัก 1 นาที จากนั้น
วิง่ ต่อด้วยอัตราเร็ ว 10km/hr เป็ นเวลา 3 นาที และหยุดวิง่
11. ระหว่างวิง่ จะมีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยเครื่ อง Heart rate monitor
12. ใช้ปากกาเจาะเลือดเก็บเลือดจากปลายนิ้วชี้มือข้างซ้าย ขณะเพิ่มความเร็ วในการวิง่ (เก็บระหว่าง
หยุดพัก 1 นาที) เลือดที่ได้นาํ มาหยดลงบน Strip test แปลค่า Blood lactate โดยใช้เครื่ อง Blood lactate analysis
13. หลังจากวิ่งด้วยอัตราเร็ ว 10 km/hr แล้วให้อาสาสมัครนัง่ พักโดยยังวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
จนอัตราการเต้นของหัวใจของอาสาสมัครลดลงเท่ากับอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักตอนแรก บันทึกเวลาที่ใช้
ในการเปลี่ยนอัตราการเต้นของหัวใจหลังวิง่ 10 km/hr จนถึงอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก เป็ นหน่วยวินาที
14. 1สัปดาห์ต่อมาทําการทดลองเหมือนเดิ ม แต่ก่อนทําการทดลอง 2 ชัว่ โมงให้ด่ื มนํ้าเปล่าที่ ไม่
ผสมthiamine ทั้งสองกลุ่ม กําหนดกลุ่มที่เคยได้ Thiamine hydrochloride 10mg (TG-10) และ 1 สัปดาห์ต่อมาได้
นํ้าเปล่า เป็ นกลุ่ม P-10 จํานวน 11 คน และกําหนดกลุ่มที่เคยได้ Thiamine Hydrochloride 30mg (TG-30) และ 1
สัปดาห์ต่อมาได้น้ าํ เปล่า เป็ นกลุ่ม P-30 จํานวน 11 คน
2.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ผูว้ จิ ยั ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นเรื่ องการแจกแจงแบบปกติโดยใช้ Komogorov-Sminov Test (KS-test) วิเคราะห์ขอ้
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มูลค่าการเปลี่ยนแปลงระดับ Blood lactate, Heart rate และระยะเวลาที่ ใช้หลังออกกําลังกายในการทําให้อตั รา
การเต้น ของหัว ใจกลับ สู่ ภ าวะปกติ เปรี ย บเที ย บระหว่า งกลุ่ ม TG-10และกลุ่ ม TG-30สถิ ติ ที่ ใ ช้คื อ t-test และ
Repeated measure ANOVA เปรี ยบเที ย บระหว่ า งรั บ ประทานและไม่ รั บ ประทาน Thiamine Hydrochloride
(TG-10, P-10 และ TG-30, P-30) สถิติที่ใช้คือ paired t-test และ Repeated measure ANOVA

3. ผลวิจัย (Results)

ตารางที่ 1 การศึ ก ษาเปรี ยบเที ยบผลระหว่า งกลุ่ ม ที่ รับประทาน Thiamine Hydrochloride 10 MG และกลุ่มที่
รับประทาน Thiamine Hydrochloride 30 MG
Heart rate (bmp)
Resting
7km/hr
8 km/hr
9 km/hr
10km/hr
p-value(b)
Lactic acid (mmol/L)
Baseline
7 km/hr
8 km/hr
9 km/hr
10 km/hr
p-value(b)
Recovery time (second)

TG-10
(n=11)

TG-30
(n=11)

p-value(a)

66.09±11.59
106.27±9.95
115.45±6.90
123.00±9.51
131.55±12.18
<0.001

67.91±7.37
114.18±15.17
123.45±8.45
129.27±10.36
136.82±8.18
<0.001

0.665
0.164
0.025
0.155
0.247

3.40±2.33
3.93±2.54
3.93±2.41
3.45±0.72
4.72±3.59
0.520
52.27±14.23

3.26±1.90
3.33±0.94
4.45±2.43
5.33±3.30
4.36±1.41
0.066
61.55±7.76

0.874
0.472
0.615
0.093
0.763
0.072

วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย Independent t-test(a), Repeated measure ANOVA (b)
จากตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจ กรดแลคติคและระยะเวลาที่ใช้หลังออก
กํา ลัง กายในการทํา ให้ อ ัต ราการเต้น ของหั ว ใจกลับ สู่ ภ าวะปกติ ร ะหว่ า งกลุ่ ม ที่ รั บ ประทาน Thiamine
Hydrochloride 10 MG และกลุ่มที่ รับประทาน Thiamine Hydrochloride 30 MG พบว่า อัตราการเต้นของหัวใจ
ขณะพักและอัตราการวิง่ เร็ ว 7, 9 และ 10 กม./ชม. ระหว่างกลุ่ม TG-10 และ TG-30 ไม่มีความแตกต่างกันในทาง
สถิติ (p>0.05) ขณะที่อตั ราการเต้นของหัวใจในอัตราการวิง่ เร็ ว 8 กม./ชม. กลุ่มที่รับประทาน TG-10 ตํ่ากว่ากลุ่มที่
รับประทาน TG-30 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.025) เปรี ยบเที ยบอัตราการเต้นของหัวใจตาม
อัตราการวิง่ เร็ วพบว่ากลุ่ม TG-10 และ TG-30 มีอตั ราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นตามอัตราการวิง่ เร็ วอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p<0.001) ระดับกรดแลคติคก่อนวิง่ และอัตราการวิง่ เร็ ว 7, 8, 9 และ 10 กม./ชม. ระหว่าง
กลุ่ม TG-10 และ TG-30 ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงระดับกรด
แลคติคตามอัตราการวิ่งเร็ วพบว่า กลุ่ม TG-10 และ TG-30 มีระดับกรดแลคติคที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามอัตราการวิง่
เร็ วในทางสถิติ (p>0.05) กลุ่ม TG-10 มีระยะเวลาที่ใช้หลังออกกําลังกายในการทําให้อตั ราการเต้นของหัวใจกลับ
สู่ ภ าวะปกติ น้อยกว่า (52.27±14.23 วิน าที ) เมื่ อ เที ย บกับกลุ่ ม ที่ รับประทาน TG- 30 (61.55±7.76 วิน าที ) โดย
p-value เท่ากับ 0.072 ซึ่งเข้าใกล้ 0.05
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ตารางที่ 2 การศึกษาเปรี ยบเทียบผลระหว่างการรับประทาน ตารางที่ 3 การศึกษาเปรี ยบเทียบผลระหว่างการรับประทาน
Thiamine Hydrochloride 10 MG กับ รั บ ประทาน
Thiamine Hydrochloride 30 MG กับ รั บ ประทาน

ตารางที่ 2
Heart rate (bmp)
Resting
7km/hr
8 km/hr
9 km/hr
10km/hr
p-value(b)
Lactic acid (mmol/L)
Baseline
7 km/hr
8 km/hr
9 km/hr
10 km/hr
p-value(b)
Recovery time (second)

TG-10
(n=11)

Placebo
(n=11)

66.09±11.59
106.27±9.95
115.45±6.90
123.00±9.51
131.55±12.18
<0.001

76.36±12.20
112.00±5.66
119.64±5.39
126.45±7.26
135.45±5.77
<0.001

0.003
0.125
0.092
0.205
0.270

3.40±2.33
3.93±2.54
3.93±2.41
3.45±0.72
4.72±3.59
0.520
52.27±14.23

3.44±0.96
3.85±1.54
3.88±2.12
4.34±1.25
5.46±3.37
0.087
58.55±18.77

0.944
0.943
0.940
0.014
0.572

p-value(a)

ตารางที่ 3

0.188

วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย Independent t-test(a), Repeated measure ANOVA (b)
จากตารางที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจ กรดแลคติคและระยะเวลาที่ใช้หลังออก
กํา ลัง กายในการทํา ให้ อ ัต ราการเต้น ของหั ว ใจกลับ สู่ ภ าวะปกติ ร ะหว่ า งการได้ รั บ ประทาน Thiamine
Hydrochloride 10 MG และการได้รับประทานนํ้าเปล่า พบว่า อัตราการเต้นของหัวใจอัตราการวิ่งเร็ ว 7, 8, 9 และ
10 กม./ชม. ระหว่างการกลุ่ม TG-10 และการได้รับประทานนํ้าเปล่า ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05)
ขณะที่อตั ราการเต้นของหัวใจขณะพักกลุ่มTG-10 ตํ่ากว่าการได้รับประทานนํ้าเปล่า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (p=0.003) เปรี ยบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจตามอัตราการวิ่งเร็ วพบว่า กลุ่มTG-10 และการได้รับ
ประทานนํ้า เปล่ า มี อ ัต ราการเต้นของหัว ใจสู งขึ้ น ตามอัต ราการวิ่ง เร็ ว อย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.05
(p<0.001) ระดับกรดแลคติคก่อนวิง่ และอัตราการวิง่ เร็ ว 7, 8 และ 10 กม./ชม. ระหว่างกลุ่ม TG-10 และการได้รับ
ประทานนํ้าเปล่าไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) ขณะที่ระดับกรดแลคติคอัตราการวิ่งเร็ ว 9 กม./ชม.
กลุ่มTG-10 ตํ่ากว่าการได้รับประทานนํ้าเปล่า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.014) เมื่อเปรี ยบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงระดับกรดแลคติคตามอัตราการวิง่ เร็ วพบว่า กลุ่ม TG-10 และการได้รับประทานนํ้าเปล่ามีระดับ
กรดแลคติคที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามอัตราการวิง่ เร็ วในทางสถิติ (p>0.05) ระยะเวลาที่ใช้หลังออกกําลังกายในการทํา
ให้อตั ราการเต้นของหัวใจกลับสู่ภาวะปกติระหว่างกลุ่ม TG-10 และการได้รับประทานนํ้าเปล่าไม่มีความแตกต่าง
กันในทางสถิติ (p>0.05)
จากตารางที่ 3 แสดงการเปรี ยบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจ กรดแลคติคและระยะเวลาที่ใช้หลังออก
กํา ลัง กายในการทํา ให้ อ ัต ราการเต้น ของหั ว ใจกลับ สู่ ภ าวะปกติ ร ะหว่ า งการได้ รั บ ประทาน Thiamine
Hydrochloride 30 MG และการได้รับประทานนํ้าเปล่า พบว่า อัตราการเต้นของหัวใจอัตราการวิ่งเร็ ว 7, 8, 9 และ
10 กม./ชม. ระหว่างกลุ่ม TG-30 และการได้รับประทานนํ้าเปล่า ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิ ติ (p>0.05)
ขณะที่อตั ราการเต้นของหัวใจขณะพักกลุ่ม TG-30 ตํ่ากว่าการได้รับประทานนํ้าเปล่า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.05 (p=0.005) เปรี ยบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจตามอัตราการวิง่ เร็ ว กลุ่ม TG-30 และการได้รับประทาน
นํ้าเปล่ามี อตั ราการเต้นของหัวใจสู งขึ้ นตามอัตราการวิ่งเร็ วอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 (p<0.001)
ระดับกรดแลคติคก่อนวิง่ และอัตราการวิง่ เร็ ว 7, 8, 9 และ 10 กม./ชม. ระหว่างกลุ่ม TG-30 และการได้รับประทาน
นํ้าเปล่าไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงระดับกรดแลคติคตามอัตรา
การวิง่ เร็ วพบว่า กลุ่ม TG-30 และการได้รับประทานนํ้าเปล่ามีระดับกรดแลคติคที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามอัตราการวิง่
เร็ วในทางสถิติ (p>0.05) ระยะเวลาที่ใช้หลังออกกําลังกายในการทําให้อตั ราการเต้นของหัวใจกลับสู่ ภาวะปกติ
ระหว่างกลุ่ม TG-30 และการได้รับประทานนํ้าเปล่าไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05)

4. อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ (Discussion and Suggestion)

อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและขณะวิ่งในอัตราความเร็ วแตกต่างกัน และระยะเวลาที่ใช้หลังออก
กําลังกายในการทําให้อตั ราการเต้นของหัวใจกลับสู่ ภาวะปกติในกลุ่ม TG-10 ตํ่ากว่ากลุ่ม TG-30 เล็กน้อย โดย
อัตราการเต้นของหัวใจตํ่ากว่าร้อยละ 2.6-6.9 และระยะเวลาที่ใช้หลังออกกําลังกายในการทําให้อตั ราการเต้นของ
หัวใจกลับสู่ ภาวะปกติ ต่ าํ กว่าร้ อยละ 15.1 หรื อกล่าวได้ว่ากลุ่มที่ รับประทาน Thiamine Hydrochloride 10 มก.
มีประสิ ทธิ ภาพต่อสมรรถภาพทางกายด้านความทนสู งกว่า Thiamine Hydrochloride 30 มก. ขณะที่ ระดับกรด
แลคติคก่อนวิง่ และขณะวิง่ ในอัตราความเร็ วที่แตกต่างกันระหว่างการได้รับประทาน Thiamine Hydrochloride 10
และ 30 มก. ไม่มีความแตกต่างกัน อาจเนื่องจากความแตกต่างของขนาดการรับประทาน Thiamine Hydrochloride
ที่มีความใกล้เคียงกันทําให้ยงั ไม่สามารถเห็นความแตกต่างประสิ ทธิ ภาพของสมรรถภาพทางกายด้านความทนที่
ชัดเจน
แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับการได้รับประทานนํ้าเปล่าพบว่าอัตราการเต้นของหัวใจ ระดับกรดแลคติคและ
ระยะเวลาที่ ใช้หลังออกกําลัง กายในการทําให้อตั ราการเต้นของหัวใจกลับสู่ ภ าวะปกติ ของการรั บประทาน
Thiamine Hydrochloride 10 และ 30 มก. ตํ่ากว่าการได้รับประทานนํ้าเปล่า เนื่องจาก Thiamine เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการ
ต่อเซลล์ประสาท ช่วยสนับสนุนระบบประสาทเพื่อสร้างสารสื่ อประสาทที่ทาํ หน้าที่ความจําและการเคลื่อนไหว
และยังสามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยการปรับปรุ งสมรรถภาพระบบประสาทของกล้ามเนื้อ ( Obaidi
S., Sayegh N., Nadar M., 2014) นอกจากนี้ การออกกําลังกายทําให้เกิ ดการสะสมของกรดแลคติคและระดับ pH
ในเซลล์ลดลงทําให้เกิดความเหนื่ อยล้าในกล้ามเนื้ อ (Kristensen M. Albertsen J. Rentsch M. Juel C., 2005)หาก
ได้รับ Thiamine จะสามารถลดระดับกรดแลคติ ค ได้แ ละส่ งผลให้ความเหนื่ อยล้าในกล้ามเนื้ อลดลงตาม ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Choi S.K. et al (2013) ที่ทาํ การศึกษาประสิ ทธิ ภาพของความทนในการรับประทาน
Thiamine เพื่อลดความเหนื่ อยล้าระหว่างออกกําลังกายในนักศึกษา ผลการศึ กษาพบว่า การได้รับ Thiamine 10
มก./กิโลกรัม/วัน ระยะเวลา 4 สัปดาห์ สามารถลดระดับกรดแลคติคและแอมโมเนียระหว่างการออกกําลังกายโดย
ใช้จกั รยานได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Marilù Giacalone และคณะ ( Giacalone,
M, Martinelli, R, Abramo, A, Rubino, A, Pavoni, V.,2015) พบว่ า ผู ้ป่ วย 3คนซึ่ งมี ภ าวะ severe lactic acidosis
นอนโรงพยาบาลห้องICU โดยไม่ได้สารอาหารที่ มี thiamine ภายหลังจากที่ ได้ thiamine IV พบว่าภาวะ lactic
acidosis ดี ข้ ึ นภายในไม่ กี่ ช่ัว โมง และจากงานวิ จัย ของ Woolum JA และคณะ (Woolum, A, Thompson, L,
Flannery, H, Abner, L, Morris, E, 2018)พบว่าการให้ thiamine ทางเส้นเลื อดแก่ ผูป้ ่ วยที่ ได้รับ การวินิจฉัยว่ามี
ภาวะ septic shock ภายใน 24 ชัว่ โมง พบว่าค่า lactate clearance ดีข้ ึน และช่วยลดอัตราการตายใน 28 วัน
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นอกจากนี้ Huang W.C.& et al, (2018) พบว่าความสามารถด้านความทนทานในหนู ทดลองที่ ได้รับ
Thiamine tetrahydrofurfuryl disulfide ขนาด 500, 200 และ 100 มก./กก./วัน (เทียบเท่ากับในมนุษย์ 40, 16, 8 มก./
กก.) สู งกว่ากลุ่มควบคุม 7.6, 6.4 และ 5.4 เท่ า ตามลําดับ โดยหนู ทดลองที่ ได้รับ Thiamine tetrahydrofurfuryl
disulfide ขนาด 500 มก./กก./วัน มีอตั ราการผลิตกรดแลคติค ตํ่ากว่ากลุ่มควบคุมร้อยละ 38.5 อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติแต่อตั ราการกําจัดกรดแลคติค ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม และในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้น
หัวใจในหนูทดลองที่ขาด Thiamine พบว่าเมื่อหนูทดลองได้รับ Thiamine มีอตั ราการเต้นหัวใจลดลงเมื่อเทียบกับ
หนูทดลองที่ไม่ได้รับ Thiamine (Onodera K., Saito T., Itoh M. ,1991)
การรับประทาน Thiamine Hydrochloride ในผูท้ ี่ออกกําลังกายโดยการวิง่ ในอัตราความเร็ วที่แตกต่างกัน
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสมรรถภาพทางกายด้านความทนได้ โดยเห็นได้จาก ระดับกรดแลคติคที่ลดลงและระยะเวลาที่
ใช้หลังออกกําลังกายในการทําให้อตั ราการเต้นของหัวใจกลับสู่ภาวะปกติต่าํ กว่าการรับประทานนํ้าเปล่า แต่ไม่ได้
มีผลต่อการลดอัตราก้เต้นของหัวใจ ในขณะที่การรับประทาน Thiamine Hydrochloride ที่มีขนาดแตกต่างกันไม่
ส่ งผลให้การเพิ่มสมรรถภาพทางกายด้านความทนแตกต่างกันได้ คือ thiamine ขนาด 30 มิลลิกรัมไม่ได้ให้ผลที่
ดีกว่าขนาด 10 มิลลิกรัม

ข้ อเสนอแนะ

1. จํานวนประชากรที่ใช้อาจไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์สมมติฐาน ในการทําการทดลองครั้งต่อไปอาจเพิ่ม
จํา นวนประชากรให้ ม ากขึ้ น และเปลี่ ย นรู ป แบบของ thiamine จาก Thiamine Hydrochloride เป็ น Thiamine
tetrahydrofurfuryl disulfide ซึ่งอาจได้ผลที่แตกต่างกัน
2. ควรทําการศึกษาผลลัพธ์สมรรถภาพของผูอ้ อกกําลังกายในด้านอื่นๆ ได้แก่ Forelimb Grip Strength
Test, การวิเคราะห์องค์ประกอบของร่ างกายและไกลโครเจน, การวิเคราะห์ทางจุลพยาธิ วิทยา และการวิเคราะห์
ทางชีวเคมี เพื่อให้ได้เห็นผลลัพธ์ประสิ ทธิภาพของ Thiamine Hydrochloride ได้หลายด้าน
3. ควรทําการศึกษาการรับประทาน Thiamine Hydrochloride ในขนาดและระยะเวลาที่แตกต่างกันหลาย
กลุ่ม เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพที่แตกต่างกันตามขนาดของ Thiamine Hydrochloride ที่แตกต่างกัน
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การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ระดับความพึงพอใจในปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ความภักดี
ต่ อ ตราสิ น ค้า นํ้าหนัก ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด นํ้าหนัก ปั จ จัย ความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า และศึ ก ษา
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่าง 7Ps กับความภักดีต่อตราสิ นค้าของธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัย
ประชากร คือ ลูกค้าที่ พกั อาศัยในบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่ พกั อาศัย ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล และส่ วน
ภูมิภาค ใช้ตวั อย่างจํานวน 1,800 ตัวอย่าง ด้วยการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม
ชนิ ดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และ 10 ระดับ จํานวน 1 ชุด มีค่าความเชื่ อมัน่ 0.933 สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structure Equation Model :SEM)
ผลการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน (7Ps) อยูใ่ นระดับมาก
ที่ สุด เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้าน ผลิตภัณฑ์และบริ การ สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ราคา และ การส่ งเสริ ม
การตลาด ส่ วนความภักดีต่อตราสิ นค้าทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การยอมรับ การบอกต่อและการแนะนํา มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับเฉยๆ
โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ระหว่าง 7Ps กับความภักดีต่อตราสิ นค้าของธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคาร
ชุดที่พกั อาศัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่า χ2 = 31.44, df = 23 , P – value = 0.1124 , χ2/df =1.367, RMSEA
= 0.014, GFI = 1.000 และ AGFI = 0.990 ดังนั้น ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตรา
สิ นของธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัย ด้วยค่ามาตรฐานนํ้าหนักองค์ประกอบ 0.92 ส่ วนประสมทาง
การตลาดสามารถอธิ บายการเปลี่ยนแปลงของความภักดีของลูกค้าได้ ร้อยละ 85.0 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ทั้ง 7 ด้าน ส่ งผลต่อองค์ประกอบส่ วนประสมทางการตลาดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่ามาตรฐาน
นํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.91 – 0.98 ปั จจัยความภักดีต่อตราสิ นค้าทั้ง 3 ด้าน ส่ งผลต่อความภักดี ต่อตรา
สิ นค้าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย มีค่ามาตรฐานนํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.96 ทั้ง 3 ด้าน
คําสําคัญ : บ้านจัดสรร, ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps), ความภักดีต่อตราสิ นค้า, ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
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ABSTRACT

The purposes of this study were to Study satisfaction level in marketing mix factors, Brand loyalty,
Factor loading of brand loyalty for housing and condominium businesses and The structural Equation Model
between 7Ps and business brand loyalty Housing estates and condominiums.
Populations in this study were customers who live at Bangkok Metropolitan Region and provincial By
Multi-stage totaling 1,800 samples. Used 5 and 10 rating-scale questionnaire which the reliability was 0.933 The
statistics used were structure equation model analysis .
The findings indicated that the overall level of customer satisfaction of aspects (7Ps) marketing were at
the highest level in descending order, such as products and services, physical environment, price and promotion.
As for the loyalty of the brand in 3 aspects, such as accepting, telling and suggesting with an average level of
passivity.
The model of structural Equation between 7Ps and the brand loyalty of the housing estates and
condominiums is consistent with the empirical data. The model has χ2 = 31.44, df = 23, P – value = 0.1124, χ2/df
=1.367, RMSEA = 0.014, GFI = 1.000 และ AGFI = 0.990. So that The marketing mix of 7Ps influences the
brand loyalty of housing estates and condominiums. With the influence weight equal to 0.92. Marketing mix can
explain 85.0% of customer loyalty changes. The marketing mix in all 7 aspects affects the marketing mix
components with statistical significance at the level of 0.05. With influence weight between 0.91-0.98. All 3
aspects of brand loyalty have a significant effect on brand loyalty at the 0.05 level. With an influence weight of
0.96 on all 3 sides.
Keywords : Housing , Marketing Mixes (7Ps), Brand Loyalty, Structural Equation Model

ความสํ าคัญของปั ญหา

เศรษฐกิจโลกปี 2562 มีทิศทางชะลอตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการส่ งออก
จากความไม่แน่ นอนของสงครามการค้า (SCB Economic Intelligence Outlook 3/2019.) ปั จจุบนั เศรษฐกิ จไทยและ
ประเทศอื่นๆ ในโลกมีทิศทางการเติบโตที่อยูใ่ นขาลงอย่างชัดเจน โดยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
จากปี ที่แล้ว ในครึ่ งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.6 (ไตรมาสที่ 2 ขยายตัวตํ่าสุ ดที่ร้อย
ละ 2.3) ซึ่งสาเหตุหลักคือ การชะลอตัวอย่างรวดเร็ วของการส่งออก (มูลค่าการส่งออกสิ นค้า ช่วง มค.- กค. หดตัว
ร้อยละ 1.9) ธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคารชุดจึงได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ครึ่ งหลังของปี 2562
บ้านจัดสรรและอาคารชุด มีหน่ วยเหลือขายสู ง ผลมาจากสภาพเศรษฐกิ จและแรงซื้ อของผูบ้ ริ โภคทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติที่มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลง คาดว่าสิ้ นปี 2562 จะเหลือขายที่ประมาณ 196,000 – 201,000 หน่วย หดตัวร้อย
ละ 1.9 ถึงขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 จากปี 2561 (โพสต์ทูเดย์ การเงินการลงทุน. (2562) กลุ่มลูกค้าที่มีความสามารถ
ในการซื้ อจึ งมีจาํ นวนน้อยลง การแข่งขันในธุ รกิ จนี้ จึงมีความรุ นแรงมากขึ้น กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ จึ ง ถูก
นํามาใช้เพื่อความอยูร่ อดของธุรกิจ
ส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่นกั การตลาดนํามาใช้เพื่อความสําเร็ จของธุ รกิ จ
ของตน ซึ่ งประกอบด้วย 1) ผลิ ตภัณฑ์และบริ การ 2) ราคา 3) ช่ องทางการจัดจําหน่ าย 4) การส่ งเสริ มการตลาด
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5) บุคคลหรื อพนักงานในองค์กร 6) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ และ7) กระบวนการ (Kotler, P. 1997.) ความพึงพอใจ
ต่อส่ วนประสมทางการตลาดจึงเป็ นกลยุทธ์ที่มีการนํามาใช้ในธุ รกิจบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัย นอกจาก
ความพึงพอใจแล้ว ความภักดี ต่อตราสิ นค้ายังมี ความสําคัญสําหรั บธุ รกิ จเช่ นกัน การยอมรั บ การบอกต่อ และ
การแนะนํา ของลูกค้ามีผลต่อความยัง่ ยืนของธุรกิจ เมื่อลูกค้ามีความภักดีและไว้วางใจในตัวสิ นค้าแล้วจะมีการซื้ อซํ้า
ต่อไปเรื่ อยๆ (Kotler, 2003) เป็ นรากฐานที่สาํ คัญในการพัฒนาความได้เปรี ยบทางการแข่งขันแบบยัง่ ยืนของธุรกิจ
ความภักดีของลูกค้ามีความสําคัญต่อการจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด สร้างมูลค่าและคุณค่าให้สินค้า ช่วยลดความ
กดดันในสงครามราคาจากการแข่งขันที่รุนแรง ความภักดีต่อตราสิ นค้าจะเกิดขึ้นได้ลูกค้าจะต้องมีความพึงพอใจ
ต่อสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ก่อนเป็ นอันดับแรกเพราะความพึงพอใจของลูกค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ความภักดี (Bourdeau, 2005) การสร้างความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด7Ps ของลูกค้าให้สูงขึ้นย่อม
มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าของธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัย ให้สูงขึ้น
จากที่กล่าวมาทั้งหมด ผูว้ ิจยั จึงให้ความสนใจ ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่าง 7Ps กับความภักดีต่อ
ตราสิ นค้าของธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัย เพื่อทดสอบโมเดล หานํ้าหนักปั จจัย และอิทธิพล ระหว่าง
ความพึงพอใจในในส่ วนประสบทางการตลาด 7Ps และความภักดีต่อตราสิ นค้า สําหรับเป็ นข้อมูลย้อนกลับจาก
ลูกค้าต่อธุรกิจด้านนี้และเป็ นแนวทางการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจยั

1. เพื่อศึกษาระดับส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัย
2. เพื่อศึกษานํ้าหนักของส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัย
3. เพื่อศึกษานํ้าหนักของความภักดีต่อแบรนด์ของลูกค้าบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัย
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่าง 7Ps กับความภักดีต่อตราสิ นค้าของลูกค้าบ้านจัดสรร
และอาคารชุดที่พกั อาศัย

กรอบแนวคิดในงานวิจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด
1) ผลิตภัณฑ์และบริ การ (Product & Service)
2) ราคา (Price)
3) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
4) การส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
5) บุคคลหรื อพนักงานในองค์กร (People)
ขอบเขตของการวิ
จัย (Physical Environment)
6) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ

ความภักดีในตราสินค้ า
1) การยอมรับ
2) การบอกต่อ
3) การแนะนํา

1. ขอบเขตด้ านเนื้อหา ขอบเขตด้านเนื้ อหาการวิจยั ในครั้งนี้ คือ การศึกษาระดับความพึงพอใจในส่ วน
ประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ของลูกค้าธุรกิจบ้านจัดสรร และความภักดีต่อตราสิ นค้าบ้านจัดสรรและอาคารชุด
ที่พกั อาศัย
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2. ขอบเขตด้ านแหล่ งข้ อมู ล แหล่งข้อมูลการวิจัยในส่ วนนี้ ผูว้ ิจัยทําการเลื อกตัวแทนลูกค้าธุ รกิ จบ้าน
จัดสรร ทั้งในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลและในส่ วนภู มิ ภาคโดยการสุ่ ม ตัว อย่า งแบบหลายขึ้ น ตอนเพื่ อ ตอบ
แบบสอบถามจํานวน 1,800 ราย
3. ขอบเขตด้ านตัวแปรทีศ่ ึกษา ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วยความพึงพอใจส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง
7 ด้าน ได้แก่ดา้ น1) ผลิตภัณฑ์และบริ การ 2) ราคา 3) ช่องทางการจัดจําหน่าย 4) การส่ งเสริ มการตลาด 5) บุคคล
หรื อพนักงานในองค์กร 6) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ และ7) กระบวนการ และ ความภักดีในตราสิ นค้าบ้านจัดสรร
และอาคารชุดที่พกั อาศัย

ประโยชน์ ของการวิจัย

ทําให้ทราบนํ้าหนักปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน และความภักดีในตราสิ นค้าบ้านจัดสรร
และอาคารชุดของลูกค้าธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคารชุดพักอาศัย และทําให้ทราบระดับอิทธิ พลส่ วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7 ด้าน ที่มีต่อความภักดีในตราสิ นค้าบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัยแล้วนําไปวางแผนกลยุทธ์
ต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

รู ปแบบการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้ระเบียบแบบแผนวิธีวิจยั วิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษา คือ ลูกค้าที่อาศัยอยูใ่ นบ้านจัดสรรและ/หรื ออาคารชุดที่พกั อาศัย ในเขตกรุ งเทพ
และปริ มณฑล และส่วนภูมิภาค สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน ประกอบด้วย 1) สุ่มตัวอย่างจังหวัด
ตามภูมิภาค ที่ มีความเป็ นเมืองและมีบา้ นจัดสรรและ/หรื ออาคารชุดหนาแน่นในพื้นที่ ประกอบด้วย ภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ จํานวน 1 จังหวัดต่อ 1 ภาค รวม 6
จังหวัด และ กรุ งเทพและปริ มณฑล รวม 6 กลุ่มตัวอย่าง ด้วยการสุ่มอย่างง่าย 2) สุ่มตัวอย่างโครงการบ้านจัดสรร
และหรื ออาคารชุดที่พกั อาศัยมาจังหวัดละ 2 โครงการ และ กรุ งเทพและปริ มณฑล 6 โครงการ รวม 18 โครงการ
ด้วยการสุ่ มตัว อย่างอย่า งง่ า ย 3) สุ่ มกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 100 ตัวอย่างต่อโครงการเป็ นจํานวนทั้ง สิ้ น 1,800
ตัวอย่าง
แหล่ งข้ อมูล
แหล่งข้อมูลการวิจยั ในส่ วนนี้ คือ ลูกค้าพักอาศัยในบ้านจัดสรรในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลและบ้าน
จัดสรรในส่วนภูมิภาคจํานวน 18 โครงการ ด้วยแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ
เครื่ องมือในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับในเรื่ อง
ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน แบบประเมินค่า 10 ระดับในเรื่ อง ความภักดีในตราสิ นค้า
บ้านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัย 3 ด้าน จํานวน 1 ชุดรวม 75 ข้อ และลักษณะทางประชากร จํานวน 8 ข้อ
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
1. ตรวจสอบความเที่ยงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญจํานวน
5 คน ได้ค่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกข้อ
2. การทดสอบความเชื่อมัน่ ได้ค่าความเชื่อมัน่ มากกว่า 0.933 ซึ่งมากกว่า 0.70
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการขอความร่ วมมือจากโครงการบ้านและที่พกั อาศัย
ต่างๆ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล และส่วนภูมิภาคโดยดําเนินการด้วยตนเองทีมงาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ใช้การจําแนกความถี่ (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ในการแจงนับจํานวนและหา
ค่าร้อยละอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
2. ใช้หาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิ บายระดับความพึง
พอใจในส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านความภักดีในตราสิ นค้าบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัย 3 ด้าน
3. ใช้ก ารวิเ คราะห์ ความสัม พันธ์ เ ชิ งโครงสร้ า ง (Structure Equation Model : SEM ) วิเ คราะห์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหรื ออิทธิพลที่ ส่วนประสมทางการตลาดมีต่อความภักดีต่อตราสิ นค้า
4. การใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐานทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ผลการวิจัย

1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็ นเพศชาย ร้อยละ 48.44 เป็ นเพศ
หญิงร้อยละ 51.56 ส่ วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 54.11 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแต่งงานแล้วคิดเป็ น
ร้อยละ 70.00 มีบุตร 1 คิดเป็ นร้อยละ 34.28 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ อนุปริ ญญา – ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
57.44 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน คิดเป็ นร้อยละ 25.89 มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ย 17,340.18 บาทต่อเดือน และมีรายได้
ครัวเรื อนเฉลี่ย 29,426.00 บาทต่อเดือน
2) ระดับความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ของลูกค้าบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัย
ได้แก่1) ผลิตภัณฑ์และบริ การ 2) ราคา 3) ช่องทางการจัดจําหน่าย 4) การส่งเสริ มการตลาด 5) บุคคลหรื อพนักงานใน
องค์กร 6) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ และ7) กระบวนการ โดยภาพรวมของปั ญหาทั้ง 7 ด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ส่ วนประสมที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ รองลงมาเป็ นด้าน สิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพ ราคา และ การส่งเสริ มการตลาด ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 1
2) ระดับความภักดีต่อตราสิ นค้ามีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น ระดับความภักดีเฉยๆ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง (Passives)
(1- 6 หมายถึง ไม่ยอมรับ (Detractors ) 9 – 10 หมายถึง สนับสนุ น (Promoters) ทั้งด้านการยอมรับ การบอก
ต่อและการแนะนํามีค่าเท่ากับ 7.56 7.53 และ 7.51 (จาก 10) ตามลําดับดังตารางที่ 2
3) ผลจากการศึกษาพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่า χ2 =
31.44 , df. = 23 , P – value = 0.1124 , χ2/df =1.367 , RMSEA = 0.014, GFI = 1.000 และ AGFI = 0.990
สรุ ปได้วา่
3.1 ) ส่ วนประสมทางการตลาด (Maket_mi) มี อิทธิ พลต่อความภักดี (Brand_ro) ของลูกค้าในตรา
สิ นค้าบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัย ด้วยนํ้าหนักอิทธิ พลเท่ากับ 0.92 ( สถิติทดสอบ t = 48.12) ส่ วนประสม
ทางการตลาดสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความภักดีของลูกค้าได้ ร้อยละ 85.0 เขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
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Brand_ro = 0.92(Maket_mi) + error, R2 = 0.85
3.2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และบริ การ (Product) ราคา (Price)
ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) การส่งเสริ มการตลาด (Promotio) บุคคลหรื อพนักงานในองค์กร (People) สิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพ (Physical) และ กระบวนการ (Process) ส่ งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้ง 7 มีน้ าํ หนักอิทธิ พลใกล้เคียงกัน มีค่าเท่ากับ 0.92 0.98 0.96 0.96 0.91 0.96 และ 0.96
ตามลําดับ ตัวแปรทั้ง 7 มีความฝันแปรร่ วมกับส่ วนประสมทางการตลาด ร้อยละ 84.0 96.0 93.0 93.0 83.0 93.0 และ
92.0 ตามลําดับ ดังตารางที่ 3 และรู ปที่ 2
3.3 ปั จจัยความภักดี ต่อตราสิ นค้าทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การยอมรั บ(Accep) การบอกต่ อ(WOM) และ
การแนะนํา(exhort) ส่ งผลต่อความภักดี ต่อตราสิ นค้าอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้ง 3 มี
นํ้าหนักอิทธิพลเท่ากันทั้ง 3 ตัวแปร มีค่าเท่ากับ 0.96 ตัวแปรทั้ง 3 มีความฝันแปรร่ วมกับส่วนความภักดีต่อตราสิ นค้า
ร้อยละ 92.0 93.0 และ 92.0 ตามลําดับดังตารางที่ 3 และรู ปที่ 2
ตารางที่ 1 : ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของ
บ้านจัดสรร และอาคารชุดพักอาศัยของลูกค้า
�
𝑿𝑿
ด้ าน
S.D.
1) ผลิตภัณฑ์และบริ การ
4.36
.33
2) ราคา
4.32
.42
3) ช่องทางการจัดจําหน่าย
4.23
.34
4) การส่งเสริ มการตลาด
4.26
.35
5) บุคคลหรื อพนักงานในองค์กร
4.24
.33
6) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
4.34
.34
7) กระบวนการ
4.25
.31
4.29
.28
รวม

ตารางที่ 2 : ความภักดีต่อตราสิ นค้าบ้านจัดสรร
และอาคารชุดพักอาศัยของลูกค้า
�
𝑿𝑿
ด้ าน
S.D.
การยอมรับ
7.56
1.77
การบอกต่อ
7.53
1.83
การแนะนํา
7.51
1.90
7.53
1.83
รวม

รู ปที่ 2 โมเดลส่วนประสมทางการตลาด (Maket_mi) มีอิทธิพลต่อความภักดี(Brand_ro) ของลูกค้าต่อ
ตราสิ นค้าบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัย
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ตารางที่ 3 : ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ และสัมประสิ ทธิ์คะแนนองค์ประกอบ
ตัวแปร

สั มประสิ ทธิ์

นํ้าหนักองค์ ประกอบ
SE
t

Produc
0.84
0.016
Price
0.89
0.016
Place
0.89
0.016
Promotio
0.90
0.016
People
0.82
0.016
Physical
0.90
0.016
Process
0.89
0.016
Accep
0.97
WOM
0.99
0.0091
exhort
0.98
0.010
Chi-Square = 31.44, df = 23, p = 0.11243,

ค่ ามาตรฐานนํ้าหนัก
สั มประสิ ทธิ์
51.17
0.92
56.33
0.98
55.66
0.96
55.60
0.96
50.15
0.91
55.64
0.96
55.23
0.96
0.96
108.93
0.96
95.49
0.96
RMSEA = 0.014, GFI = 1.000, AGFI = 0.990

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ

R2
0.84
0.96
0.93
0.93
0.83
0.93
0.92
0.92
0.93
0.92

ผลจากการศึ กษาพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์และบริ การ ราคา
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด บุ คคลหรื อพนักงานในองค์กร สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ และ
กระบวนการ ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ปั จจัย โดยมีน้ าํ หนักอิทธิพลใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับทฤษฎี
ส่ ว นประสมทางการตลาดของ Kotler (Kotler, P. 1997.) และนํ้าหนัก อิท ธิ พ ลที ่ ไ ด้จ ากการวิเ คราะห์
ความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างนี้ สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน โดยด้าน
ที่ มีค่าเฉลี่ยสู งที่ สุดได้แก่ ผลิตภัณฑ์และบริ การ สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ และ ราคา สอดคล้องกับการศึ กษาของ
ขวัญใจ ช้างหลํา (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยวราคามากกว่า 5 ล้านบาทของ
ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ผูส้ ู ง อายุในครอบครั ว ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล พบว่า ปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อม
โครงการต้องการโครงการที่ให้บรรยากาศดีร่มรื่ นมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้าน สอดคล้องกับการศึกษาของ
วีณา ถิระโสภณ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านจัดสรร ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านจัดสรรในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ได้แก่ ปั จจัย
ด้านสิ่ งแวดล้อม ปั จจัยด้านคุณภาพ และปั จจัยด้านความปลอดภัย สอดคล้องกับการศึกษาของ อัมพร ศรี ธิชยั และ
สิ ริเกี ยรติ รัชชุศานติ (2558) ศึ กษาเรื่ อง ส่ วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการซื้ อบ้านโครงการบ้าน
จัดสรรพรสวรรค์จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึ กษาพบว่า การวางผังบริ เวณบ้านภายในโครงการเหมาะสมเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยมีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการซื้ อบ้าน จึงสรุ ปได้วา่ ส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านเป็ นปั จจัยที่มี
ความสําคัญต่อธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัย กลยุทธ์ในการแข่งขันจึงจําเป็ นต้องให้ความสําคัญทั้ง 7
ด้าน ไม่ควรตัดปั จจัยใดปั จจัยหนึ่ง
ปั จจัยด้านความภักดีต่อตราสิ นค้าบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัย ตัวชี้วดั ทั้ง 3 ตัวแปร ได้แก่ การ
ยอมรับ การแนะนํา และการบอกต่อ ส่ งผลต่อภักดีต่อตราสิ นค้า ด้วยนํ้าหนักอิทธิ พลที่ สูงทั้ง 3 ตัวแปร จึงยืนได้ว่า
การวัดความภักดี ต่อตราสิ นค้าสามารถวัดได้จากตัวชี้ วดั ทั้ง 3 นี้ จึ งอาจจกล่าวได้ว่าบริ ษทั ด้านอสังหาริ มทรัพย์
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จะต้องให้ความสําคัญกับความภักดีต่อตราสิ นค้าอันหมายถึงความมัน่ คงยัง่ ยืนขององค์กร การศึกษานี้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ เกศนภา ไลซานดร้า ยะเสน (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อระดับความจงรักภักดีของลูกค้าใน
การใช้สินค้าและบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัด
ปทุ มธานี ผลการศึ กษาพบว่า ลูกค้าในเขตจังหวัดปทุมธานี มี ความจงรั กภักดี ที่มีต่อการใช้สินค้าและบริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด(มหาชน) โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้อง
กับการศึกษาของ ณัฐิกานต์ อดิศยั รัตนกุล (2560) พบว่า ความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริ การอินเทอร์ เน็ต
ประเภท FTTx ของบริ ษทั ทีโอที จํากัด(มหาชน)ในเขตพื้นที่ศูนย์บริ การลูกค้า ทีโอที สาขาสุ ราษฎร์ ธานี ทุกด้าน
อยูใ่ นระดับมากที่สุด ยกเว้นด้านความตั้งใจซื้อ อยูใ่ นระดับมาก
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่าง 7Ps กับความภักดีต่อตราสิ นค้าของธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคารชุด
ที่พกั อาศัย ส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าอย่างมีนยั สําคัญ จึงกล่าวได้วา่ ส่ วนประสม
ทางการตลาดทั้ง 7 ด้านส่ งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคารที่พกั อาศัย การจะทําให้เกิด การ
ยอมรับ การแนะนํา และการบอกต่อในเรื่ องบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัย ต้องวางกลยุทธ์ในการบริ หาร
จัดการให้ความพึงพอใจใน 7Ps ให้สูงขึ้น การศึ กษานี้ สอดคล้องกับการศึ กษาของ ปยุต ภัทราพงศธร (2556) ได้
ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ของคุณภาพบริ การ ปั จจัยการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคและความภักดี ต่อการบริ การของ
อุตสาหกรรมหลักทรัพย์ในประเทศไทย ผลการศึ กษาพบว่า การรับรู ้คุณภาพบริ การมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกับความภักดีต่อการบริ การในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ในประเทศไทยสู งมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ
แววรั ตน์ เวสนุ สิทธิ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณภาพบริ การกับความพึงพอใจ และความ
จงรักภักดี ของลูกค้า บริ ษทั พี ซี แอลโฮลดิ้ง จํากัด ผลการศึ กษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อสิ นค้า และ
บริ การมีความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีของลูกค้าของบริ ษทั พีซี แอล โฮลดิ้ง จํากัด สอดคล้องกับการศึกษาของ
วรท ธรรมวิทยาภูมิ (2558) ศึ กษาเรื่ องความพึงพอใจและความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามันในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่าความภักดีของลูกค้าได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยด้านความพึงพอใจของลูกค้า
สอดคล้องกับการศึกษาของ มณฑิรา ศรี ดว้ ง และ ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2558) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจและความ
ภัก ดี ข องลู ก ค้า ที่ มี ต่ อ ตราสิ น ค้า ของศู น ย์บ ริ ก ารตอบรั บ ทางโทรศัพ ท์ใ นอุ ต สาหกรรมสิ น เชื่ อ รถยนต์ ใน
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในศูนย์บริ การตอบรับทางโทรศัพท์ดา้ นภาพรวม ด้านบริ การ
และด้า นพนั ก งาน มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ความภัก ดี ต่ อ บริ ษ ัท สิ น เชื่ อ รถยนต์ จึ ง สรุ ป ได้ว่ า ความพึ ง พอใจมี
ความสัมพันธ์และมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ กับความภักดีต่อตราสิ นค้า

ข้ อเสนอแนะ

1. การนําผลการวิจยั นี้ไปใช้ในการวามแผนเชิงกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคาร
ชุดที่พกั อาศัย
2. ธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัยควรให้ความสําคัญกับความภักดีต่อตราสิ นค้าและส่งเสริ ม
ให้สูงขึ้น
3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structure Equation Model : SEM) ระหว่าง 7Ps กับ
ความภักดีต่อตราสิ นค้าจําแนกตามกลุ่มตามราคาบ้านและ/หรื อประเภทบ้าน
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การวิจัย ครั้ งนี้ มีว ตั ถุประสงค์หลัก เพื่ อ วิเ คราะห์ ปัจ จัยที่ ส่ งผลต่ อการผลิ ต กาแฟพัน ธุ์ อะราบิ กาของ
เกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษา คื อ เกษตรกรผูป้ ลูกกาแฟพันธุ์อะราบิ กา ปี การ
เพาะปลูก 2560/61 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ด้วยวิธีการของทาโร ยามาเน ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 342 ราย จากนั้นจึงสุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่ายโดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิตเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุ คูณ ด้วยวิธีการลดรู ปตัวแปร ผลการศึ กษาพบว่าปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อการผลิตกาแฟพันธุ์อะราบิกาของเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ จํานวนแรงงานที่ใช้ในการ
ผลิ ตกาแฟ การได้รับการฝึ กอบรมเกี่ ย วกับ การผลิ ตกาแฟ การปลูกกาแฟผสมผสานกับ การปลู กพื ช ชนิ ด อื่ น
ปริ มาณปุ๋ ยที่ ใ ช้ใ นการผลิ ต กาแฟ และการมี แ หล่ ง เงิ น ทุ น ที่ ใ ช้ใ นการผลิ ต กาแฟเป็ นของตนเอง สํ า หรั บ
ข้อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย ภาครั ฐ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งควรส่ งเสริ ม และสนับสนุ นการปลู ก กาแฟแบบ
ผสมผสาน การให้สิ น เชื่ อ เพื่ อ การผลิ ต กาแฟ การจัด โครงการฝึ กอบรมเกี่ ย วกับ การผลิ ต กาแฟ และการใช้
เทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงาน เป็ นต้น
คําสําคัญ: ฟังก์ชนั การผลิต การถดถอยพหุคูณ กาแฟพันธุ์อะราบิกา

ABSTRACT

The main purpose of this research is to analyze factors affecting the production of Arabica coffee of
farmers in Mae Hong Son province. The population is the farmers that grow Arabica coffee in crop year 2017/18.
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Taro and Yamane’s procedure based on a five percent error is designed to determine the sample size with 342
coffee growers are observed. The simple random sampling is performed using the questionnaire technique. The
descriptive and inferential statistics are utilized to analyze the data through mean, percentage, standard deviation
(S.D.), and multiple regression via backward elimination. The result showed that factors affecting Arabica coffee
production of farmers in Mae Hong Son province are labor used to produce coffee, receiving training in coffee
production, using integrated farming system for producing coffee with other crops, fertilizer used in coffee
production, and having own sources of funds. For policy recommendations, the government and related
stakeholders should promote and support an integrated farming system for coffee cultivation, credits for coffee
production, training programs on coffee production, technology for labor replacement, and so on.
KEYWORDS: Production Function, Multiple Regression, Arabica Coffee

1. บทนํา

กาแฟเป็ นเครื่ องดื่มที่มีอิทธิ พลต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงค่านิยมของมนุษย์มาตั้งแต่ใน
สมัยอดีตจนถึงปั จจุบนั เป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีการค้าขายในตลาดโลก เป็ นสิ นค้าที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบั
ประเทศผูผ้ ลิต ส่ งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตกาแฟ ตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์กาแฟ รู ปแบบและ
วิธีการปลูกหรื อการผลิตกาแฟ การเก็บเกี่ยว การแปรรู ปผลิตภัณฑ์ของกาแฟ เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการบริ โภคของนักดื่มกาแฟทัว่ โลกที่มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง สายพันธุ์กาแฟมีอยู่มากมายหลาย
ชนิด แต่สายพันธุ์หลักซึ่งเป็ นที่นิยมปลูกมีอยู่ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์อะราบิกา (Arabica) พันธุ์โรบัสตา (Robusta)
พันธุ์เอ็กซ์เซลซา (Excelsa) และพันธุ์ลิเบอริ กา (Liberica) สําหรับกาแฟพันธุ์อะราบิกา เป็ นสายพันธุ์ที่มีผบู ้ ริ โภค
นิ ยมดื่ มกันมากที่สุด เนื่ องจากมีรสชาติและกลิ่นหอมเฉพาะตัว โดยลักษณะเมล็ดกาแฟพันธุ์อะราบิกามีรูปทรง
เรี ยวผอม ตรงกลางเมล็ดมีรอยผ่าไส้ลกั ษณะเหมือนตัวเอส (S) มีปริ มาณคาเฟอีนเพียงครึ่ งหนึ่งเมื่อเทียบกับกาแฟ
พันธุ์โรบัสตา ส่ งผลให้กาแฟชนิ ดนี้ เป็ นที่นิยมปลูกของเกษตรกร (สิ ริพนั ธ์ จุลกรังคะ, 2555) โดยมีสัดส่ วนของ
ผลผลิตในตลาดโลกถึงร้อยละ 80 โดยข้อมูลจากขององค์การอาหารและการเกษตรแห่ งสหประชาชาติ ปี พ.ศ.
2560 รายงานว่าประเทศผูผ้ ลิตกาแฟในตลาดโลกที่ สําคัญ ได้แก่ บราซิ ล เวียดนาม โคลัมเบี ย อินโดนี เซี ย และ
ฮอนดู รั ส ตามลํา ดับ ในขณะที่ ป ระเทศไทยมี ป ริ ม าณการผลิ ต กาแฟอยู่ใ นลํา ดับ ที่ 11 (สํา นัก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2562) อย่างไรก็ตาม การผลิตกาแฟในประเทศไทยยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่ องจากอุปสงค์
ในตลาดกาแฟของประเทศไทยยัง คงมี แ นวโน้ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น รวมไปถึ ง ราคาของกาแฟยัง อยู่ใ นเกณฑ์ดี เ มื่ อ
เปรี ยบเทียบกับสิ นค้าเกษตรชนิดอื่น
จากสภาพภูมิประเทศของประเทศไทยที่ต้ งั อยูใ่ นเขตร้อนชื้น จึงมีความเหมาะสมต่อการปลูกกาแฟ โดย
สายพันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์โรบัสตาและพันธุ์อะราบิ กา โดยพันธุ์โรบัสตานิ ยมปลูกในพื้นที่ ภาคใต้ของ
ประเทศเพราะเป็ นสายพันธุ์ท่ี ชอบฝนตกชุ ก มี สภาพอากาศชุ่ มชื้ น ในขณะที่ พนั ธุ์อะราบิ กานิ ยมปลูกในพื้นที่
ภาคเหนื อเพราะเป็ นสายพันธุ์ที่ชอบอากาศเย็น ในปั จจุบนั มีเกษตรกรเป็ นจํานวนมากยึดอาชีพการปลูกกาแฟเป็ น
อาชี พหลักหรื อปลูกกาแฟผสมผสานกับการปลูกพืชชนิ ดอื่น ก่อให้เกิ ดมูลค่าทางเศรษฐกิ จแก่เกษตรกรผูป้ ลูก
กาแฟประมาณ 5,500 ล้านบาท/ปี สอดคล้องกับอุปสงค์กาแฟในตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องเฉลี่ย
ร้อยละ 7 – 10 ต่อปี ด้วยเหตุน้ ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
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ผลิตกาแฟของประเทศขึ้น จึ งได้กาํ หนดเป็ นยุทธศาสตร์ กาแฟ (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ
เพิ่มปริ มาณผลผลิตกาแฟ ยกระดับประสิ ทธิ ภาพการผลิตกาแฟ สร้างและพัฒนาเครื อข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกร
และผูป้ ระกอบการ ยกระดับมาตรฐานกาแฟไทย และเป็ นศูนย์กลางการค้ากาแฟในระดับภูมิภาค (กรมวิชาการ
เกษตร, 2560)
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็ นพื้นที่ในภาคเหนื อของประเทศไทย มีความสู งของพื้นที่เฉลี่ยอยู่ในช่วง 400 –
2,005 เมตรจากระดับ นํ้า ทะเล อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ตลอดปี ประมาณ 25.5 องศาเซลเซี ย ส จึ ง มี ค วามได้เ ปรี ย บเชิ ง
ภู มิ ศ าสตร์ แ ละมี ส ภาพภู มิ อ ากาศที่ เ หมาะสมต่ อ การปลู ก กาแฟสายพัน ธุ์ อ ะราบิ ก า โดยในปี 2562 จัง หวัด
แม่ฮ่องสอนมีพ้ืนที่ ปลูกกาแฟ 5,129 ไร่ และเป็ นเนื้ อที่ ให้ผลผลิตแล้ว 4,526 ไร่ สามารถผลิตกาแฟได้ 602 ตัน
หรื อคิดเป็ นผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ประมาณ 133 กิโลกรัม ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็ นพื้นที่ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
สูงสุดเป็ นลําดับที่ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดเชียงใหม่ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ดังนั้น ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการผลิตกาแฟในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงเป็ นประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อศึ กษาและพัฒนาต่อยอดเป็ นพืช
เศรษฐกิจที่สาํ คัญของจังหวัดต่อไป
การทดสอบวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อปริ มาณการผลิตกาแฟ ได้แก่ กฤษนันท์ เลาะ
หนับ (2553) ได้วิเคราะห์อุปทานกาแฟของประเทศไทย อาศัยข้อมูลอนุกรมเวลารายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 – 2552
วิเคราะห์ดว้ ยการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีผลต่ออุปทาน ได้แก่ เนื้อที่ให้ผลผลิตของกาแฟ ราคา
ที่เกษตรกรขายได้ ราคาสิ นค้าสิ นค้าเกษตรชนิ ดอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้นทุนแปรผัน ในขณะเดียวกัน นวรัตน์ โพธิ์
คี รี และคณะ (2561) ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กับการผลิ ตกาแฟโรบัสตาของเกษตรกร ในตําบลรับร่ อ
อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยใช้แบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 312 ราย วิเคราะห์
ด้วยสถิติไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การผลิตกาแฟโรบัสตา ได้แก่ ระดับการศึกษา
จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน ประสบการณ์การปลูกกาแฟ การเป็ นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร รายได้จากการผลิตกาแฟ
จํานวนแรงงานในการผลิตกาแฟ เงินทุนในการผลิตกาแฟ ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีการผลิตกาแฟ และการเปิ ดรับ
ข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร นอกจากนี้ Gathura (2013) ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการผลิตกาแฟในพื้นที่ขนาดเล็ก
ของอําเภอ Githunguri ประเทศเคนยา จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 120 ราย วิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติ
เชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อการผลิตกาแฟ ได้แก่ ปั จจัยด้านการตลาด ปั จจัยทางด้านการเงิน
นโยบายภาครัฐ ทรัพยากรทางกายภาพในการผลิต และทรัพยากรมนุษย์ สําหรับการวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
(1) ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และ (2) ปั จจัยที่ส่งผลต่อการผลิตกาแฟพันธุ์อะราบิกา ของเกษตรกรใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยข้อค้นพบที่ได้จะเป็ นประโยชน์ต่อการยกระดับประสิ ทธิภาพการผลิตกาแฟของเกษตรกร
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงเป็ นแนวทางสําหรับพื้นที่ ผลิตกาแฟอื่นๆ เพื่อนําข้อค้นพบไปพัฒนาต่อยอด เพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการผลิตของตนเองต่อไป

2. ระเบียบวิธีการวิจัย

2.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่ าง และเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ประชากร คือ เกษตรกรผูป้ ลูกกาแฟพันธุ์อะราบิกาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี การเพาะปลูก 2560/2561
จํานวน 2,342 ราย โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างคํานวณได้จากสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) มีรายละเอียด
ดังนี้
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(1)

n = 1+Ne2

โดยกําหนดให้ n หมายถึง จํานวนตัวอย่าง (หน่วย: ราย) N หมายถึง จํานวนประชากรทั้งหมด (หน่วย:
ราย) และ e หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ 5
จากสมการ (1) เมื่อแทนค่าสู ตรคํานวณเพื่อหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เกษตรกรผูป้ ลูกกาแฟในจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมทั้งสิ้น จํานวน 342 ราย จากนั้นจึงกําหนดสัดส่วนเพื่อสุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แยกตามรายอําเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดแสดง
ไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
อําเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน
ขุนยวม
แม่สะเรี ยง
แม่ลาน้อย
สบเมย
ปางมะผ้า
ปาย
รวม
a

ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประชากร (ราย)a
145
150
559
767
330
254
137
2,342

ตัวอย่ าง (ราย)
21
22
82
112
48
37
20
342

สําหรับเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
ใน 7 อําเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 342 ราย และแบ่ งประเด็นคําถามออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ ข้อมูล
พื้นฐานส่ วนบุ คคล ข้อมูลด้านเศรษฐกิ จ ข้อมูลด้านสังคม และข้อมูลด้านการผลิ ตกาแฟ ปั ญหาและอุปสรรค
ตามลําดับ
2.2 แบบจําลองทางเศรษฐมิตแิ ละวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
แนวคิดที่ ใช้ในการกําหนดปั จจัยที่ ส่งผลต่อการผลิต คือ ฟั งก์ชนั การผลิต (Production Function) เป็ น
รู ปแบบที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการผลิตกับผลผลิตภายใต้เทคโนโลยีที่ใช้ในขณะนั้น โดยปั จจัยการ
ผลิตหรื อทรัพยากรการผลิตสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน และผูป้ ระกอบการ (บัณฑิต
ผังนิรันดร์, 2558) อย่างไรก็ตาม จากการทดสอบวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี และงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึง
ได้กาํ หนดรู ปแบบฟังก์ชนั การผลิตกาแฟ แบบจําลองการผลิตกาแฟ และตัวแปรต่างๆ ดังนี้
รู ปแบบฟังก์ชนั การผลิตกาแฟ
(2)

Q i = 𝑓𝑓(X1i , X 2i , X 3i , … , X10i )
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แบบจําลองการผลิตกาแฟ
Q i = α0 + β1 X1i + β2 X2i + β3 X3i +. . . +β10 X10i + εi
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(3)

โดยกําหนดให้ Q หมายถึง ปริ มาณผลผลิตกาแฟ (หน่ วย: กิ โลกรัม) α0 หมายถึง ค่าคงที่ f(.) หมายถึง
ฟั งก์ชันการผลิ ต β หมายถึ ง สัมประสิ ทธิ์ การถดถอย ε หมายถึ ง ความคลาดเคลื่ อน i หมายถึ ง ค่าสังเกต X1
หมายถึง เพศ (กําหนดให้ 0 คือ เพศหญิง และ 1 คือ เพศชาย) X2 หมายถึง อายุ (หน่วย: ปี ) X3 หมายถึง การศึกษา
(กําหนดให้ 0 คือ ไม่ได้รับการศึกษา และ 1 คือ ได้รับการศึกษา) X4 หมายถึง จํานวนแรงงานที่ใช้ในการผลิตกาแฟ
(หน่วย: ราย) X5 หมายถึง ประสบการณ์ในการผลิตกาแฟ (หน่วย: ปี ) X6 หมายถึง การฝึ กอบรมเกี่ยวกับการผลิต
กาแฟ (โดยกําหนดให้ 0 คือ ไม่ได้รับการฝึ กอบรม และ 1 คือ ได้รับการฝึ กอบรม) X7 หมายถึง รู ปแบบการปลูก
กาแฟ (โดยกําหนดให้ 0 คือ การปลูกกาแฟเชิงเดี่ยว และ 1 คือ การปลูกกาแฟผสมผสานร่ วมกับการปลูกพืชชนิดอื่น) X8
หมายถึง อายุเฉลี่ยของต้นกาแฟ (หน่วย: ปี ) X9 หมายถึง ปริ มาณปุ๋ ยที่ใช้ในการผลิตกาแฟ (หน่วย: กิโลกรัม/ปี )
และ X10 หมายถึง แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการผลิตกาแฟ (โดยกําหนดให้ 0 คือ ไม่มีแหล่งเงินทุนเป็ นของตนเอง และ
1 คือ มีแหล่งเงินทุนเป็ นของตนเอง)
สมการ (3) คือ แบบจําลองการผลิตกาแฟของเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แสดงในรู ปแบบของ
สมการถดถอยพหุ คูณระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ โดยทําการประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ ด้วยวิธีกาํ ลังสอง
น้อยที่ สุด (Ordinary Least Squares: OLS) อย่างไรก็ตาม เงื่ อนไขของตัวประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ ด้วยวิธี OLS
ประกอบด้วยข้อสมมติบางประการที่มิอาจละเมิดได้ ได้แก่ (1) ตัวแปรอิสระต้องไม่มีปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้น
สู งเกินไป (ปั ญหา Multicollinearity) สามารถตรวจสอบได้ดว้ ยวิธี Variance Inflation Factor (VIF) โดยต้องมีค่า
ไม่เกิน 10 และคํานวณได้จากสูตร (Studenmund, 2017) ดังนี้
1

VIF(β�i ) = 1−R2

(4)

i

โดยกําหนดให้ R2i หมายถึง สัมประสิ ทธิ์ แห่ งการกําหนด (Coefficient of Determination) โดยค่า VIF
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X ค่าหนึ่ งที่ถูกกําหนดให้เป็ นตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ (X) ตัวอื่นๆ ที่
เหลือ
และ (2) ตัวคลาดเคลื่อนจะต้องไม่มีปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ (ปั ญหา Heteroskedasticity) สามารถ
ตรวจสอบได้ดว้ ยวิธีการของ Breusch and Pagan (1979) โดยมีกระบวนการคือดึงเอาค่าหลงเหลือ (Residual) จาก
สมการ (3) ออกมา แล้วทําการสร้างสมการทดสอบปั ญหา Heteroskedasticity ดังนี้
ε�2i = α0 + β1 X1i + β2 X2i + β3 X3i +. . . +β10 X10i + ui

(5)

โดยกําหนดให้ ε�i หมายถึง ค่าหลงเหลือจากสมการ (3) และ u คือ ตัวรบกวน (White noise) ในสมการ
(5) สําหรับการทดสอบปั ญหา Heteroskedasticity จะใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square: χ2) ในการทดสอบสมมติฐาน
มีรายละเอียดดังนี้
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H0: β1 = β2 = β3 =… = β10 = 0
H1: β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠… ≠ β10 ≠ 0
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(Homoskedasticity)
(Heteroskedasticity)

กล่าวโดยสรุ ป สมมติฐานหลัก (H0) ใช้เพื่อทดสอบว่าแบบจําลองไม่มีปัญหา Heroskedasticity หรื อเป็ น
Homoskedasticity ในขณะที่ สมมติฐานทางเลือก (H1) คือ แบบจําลองมีปัญหา Heteroskedasticity เกิดขึ้น

3. ผลการวิเคราะห์

การวิเคราะห์ ขอ้ มูลได้แบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ (1) การวิเคราะห์ ด้วยสถิ ตเชิ งพรรณนา เพื่ออธิ บาย
คุณลักษณะพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง และ (2) การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงอนุมาน เพื่ออธิ บายปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ผลิตกาแฟของเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีรายละเอียดดังนี้
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 342 ราย พบว่า เป็ นเพศชาย จํานวน 225 ราย (ร้อยละ 65.79) และเพศ
หญิง จํานวน 117 ราย (ร้อยละ 34.21) มีอายุเฉลี่ย 44.41 ปี (S.D. = 10.67 ปี ) ส่ วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา ร้อยละ
61.99 มีจาํ นวนสมาชิกในครัวเรื อนเฉลี่ย 4.58 ราย (S.D. = 1.68 ราย) มีรายได้รวมในครัวเรื อนเฉลี่ย 8,174 บาท/
เดื อน (S.D. = 8,247 บาท/เดือน) มีรายจ่ายรวมในครัวเรื อนเฉลี่ย 4,651 บาท/เดื อน (S.D. = 5,097 บาท/เดื อน) มี
พื้นที่ถือครองเฉลี่ย 10.36 ไร่ /ครัวเรื อน (S.D. = 9.59 ไร่ /ครัวเรื อน) และมีหนี้สินครัวเรื อน ร้อยละ 43.27
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทุกรายปลูกกาแฟพันธุ์อะราบิกา มีปริ มาณผลผลิตเฉลี่ย 1,963 กิโลกรัม/ครัวเรื อน
(S.D. = 4,199 กิ โลกรั ม/ครั วเรื อน) มี รายได้จากการผลิ ตกาแฟเฉลี่ย 40,598 บาท/ปี (S.D. = 69,198 บาท/ปี ) มี
ต้นทุนจากการผลิตกาแฟเฉลี่ย 5,854 บาท/ปี (S.D. = 8,437 บาท/ปี ) มีแรงงานที่ใช้ในการผลิตกาแฟเฉลี่ย 3.39 ราย
(S.D. = 1.58 ราย) มีปริ มาณการใช้ปุ๋ยในการผลิตกาแฟเฉลี่ย 121.40 กิ โลกรัม/ปี (S.D. = 143.10 กิ โลกรัม/ปี ) มี
พื้นที่ปลูกกาแฟเฉลี่ย 5.16 ไร่ (S.D. = 4.39 ไร่ ) มีประสบการณ์ในการปลูกกาแฟเฉลี่ย 7.69 ปี (S.D. = 5.88 ปี ) มี
อายุของต้นกาแฟเฉลี่ย 8.25 ปี (S.D. = 6.75 ปี ) เกษตรกรส่วนใหญ่ ได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการผลิตกาแฟ ร้อย
ละ 91.52 มีรูปแบบการปลูกกาแฟผสมผสานกับการปลูกพืชชนิ ดอื่น ร้อยละ 73.98 มีแหล่งเงิ นทุนเป็ นของตนเอง
ร้อยละ 78.95 และมีการจําหน่ายผลผลิตผ่านตัวแทนหรื อพ่อค้าคนกลาง ร้อยละ 78.07
การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ ด้วยวิธีการลดรู ปตัวแปร ในตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าปั จจัยที่มีผลต่อ
การผลิตกาแฟของเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ จํานวนแรงงานที่ใช้ในการผลิตกาแฟ การได้รับการ
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับการผลิตกาแฟ การปลูกกาแฟผสมผสานกับการปลูกพืชชนิ ดอื่น ปริ มาณปุ๋ ยที่ใช้ในการผลิตกาแฟ
และการมี แ หล่ ง เงิ น ทุ น ที่ ใ ช้ใ นการผลิ ต กาแฟเป็ นของตนเอง ทั้ง นี้ ผลการวิเ คราะห์ ดัง กล่ า ว ไม่ พ บปั ญ หา
Multicollinearity เมื่อพิจารณาด้วยสถิติ VIF ของตัวแปรอิสระ มีค่าไม่เกิน 10 อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ คูณในตารางที่ 2 ได้แก้ไขปั ญหา Heteroskedasticity ด้วยวิธี Heteroskedasticity-robust S.E. (Cottrell
and Lucchetti, 2019) สําหรับการแปรผลการวิเคราะห์การถดถอยเพื่ออธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการผลิต
กับการผลิตกาแฟ มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธีการลดรู ปตัวแปร
Variable
Coefficient
S.E.
α0
-2783.00
767.39
β4
451.78
129.21
β6
495.11
285.39
β7
1547.43
298.21
β9
5.99
2.23
β10
1129.17
419.62

t-statistics
-3.627
3.497
1.735
5.189
2.69
2.69
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p-value
<0.01
<0.01
0.08
<0.01
<0.01
<0.01

VIF (X4 = 1.04, X6 = 1.04, X7 = 1.03, X9 = 1.04, X10 = 1.02)
S.E. หมายถึง ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)
หมายเหตุ: มีการแก้ปัญหา Heteroskedasticity ด้วยวิธี Heteroskedasticity-robust S.E.

เมื่อจํานวนแรงงานที่ ใช้ในการผลิตกาแฟ (X4) เพิ่มขึ้น 1 ราย ปริ มาณผลผลิตกาแฟจะเพิ่มขึ้น 451.78
กิโลกรัม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เกษตรกรในกลุ่มที่ ได้รับการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับการผลิตกาแฟ (X6) จะมีปริ มาณผลผลิตกาแฟมากกว่า
เกษตรกรในกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึ กอบรม 495.11 กิโลกรัม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
เกษตรกรในกลุ่มที่มีการปลูกกาแฟผสมผสานกับการปลูกพืชชนิ ดอื่น (X7) จะมีปริ มาณผลผลิตกาแฟมากกว่า
เกษตรกรในกลุ่มที่มีการปลูกกาแฟเชิงเดี่ยว 1,547.73 กิโลกรัม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่ อปริ มาณปุ๋ ยที่ ใช้ในการผลิ ตกาแฟ (X9) เพิ่มขึ้ น 1 กิ โลกรั ม ปริ มาณผลผลิ ตกาแฟจะเพิ่มขึ้ น 5.99
กิโลกรัม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เกษตรกรในกลุ่มที่ มีแหล่งเงิ นทุนเพื่อใช้ในการผลิตกาแฟเป็ นของตนเอง (X10) จะมีปริ มาณผลผลิ ต
กาแฟมากกว่าเกษตรกรในกลุ่มที่ไม่มีแหล่งเงินทุนเป็ นของตนเอง 1,129.71 กิโลกรัม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01

4. สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ

การวิจัย ครั้ งนี้ มีว ตั ถุประสงค์หลัก เพื่ อ วิเ คราะห์ ปัจ จัยที่ ส่ งผลต่ อการผลิ ต กาแฟพัน ธุ์ อะราบิ กาของ
เกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการเก็บแบบสอบถามจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 342 ราย และ
วิเคราะห์ดว้ ยการถดถอยพหุ คูณ พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการผลิตกาแฟของเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่
จํานวนแรงงานที่ใช้ในการผลิตกาแฟ การได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการผลิตกาแฟ การปลูกกาแฟผสมผสานกับการ
ปลูกพืชชนิดอื่น ปริ มาณปุ๋ ยที่ใช้ในการผลิตกาแฟ และการมีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการผลิตกาแฟเป็ นของตนเอง
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
(1) ควรส่งเสริ มและสนับสนุนการปลูกกาแฟร่ วมกับการปลูกพืชชนิดอื่น เนื่องจากกาแฟพันธุ์อะราบิ กา
เป็ นสายพันธุ์ที่ไม่ชอบแสงแดดจัดและชอบความชื้น การเจริ ญเติบโตเหมาะสมกับการปลูกบริ เวณใต้ร่มไม้ใหญ่
จึงทําให้กาแฟที่ปลูกผสมผสานกับการปลูกพืชชนิดอื่น มีปริ มาณผลผลิตมากกว่าการปลูกกาแฟเชิงเดี่ยว อย่างไรก็
ตาม ควรมีการศึกษาชนิดของพืช รู ปแบบและวิธีการปลูกที่เหมาะสมร่ วมกับการปลูกกาแฟ เพื่อให้การผลิตกาแฟ
และการผลิตพืชที่ปลูกร่ วมกันมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
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(2) ควรสนับสนุนสิ นเชื่ อและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมแก่เกษตรกรผูป้ ลูกกาแฟ เนื่ องจากสิ นเชื่อเป็ น
ปั จจัยที่ จาํ เป็ นต่อการผลิต และเงิ นทุนที่ เพียงพอมีผลต่อการซื้ อหาปั จจัยต่างๆ มาใช้ในการผลิตกาแฟ เช่น ปุ๋ ย
สารเคมี ค่าจ้างแรงงาน เครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็ นต้น
(3) ควรส่ งเสริ มและพัฒนาโครงการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับการผลิตกาแฟ รวมถึงพัฒนาหลักสู ตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด การสร้างตราสิ นค้า การแปรรู ปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของกาแฟ เป็ นต้น
(4) ควรพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อทดแทนแรงงาน เนื่องจากการปลูกกาแฟต้องอาศัยแรงงานคนเป็ น
ผูด้ ูแลรักษาในแทบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การขุดหลุมปลูกจนถึงการเก็บเกี่ ยวผลผลิต จึ งทําให้มีตน้ ทุนในส่ วนของ
ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างสูง ในขณะที่ตน้ ทุนค่าจ้างแรงงานในปั จจุบนั มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุน้ ี
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนหรื อทดแทนแรงงานจึงเป็ นวิธีที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตกาแฟได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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การวิเคราะห์ พืน้ ทีเ่ หมาะสมสํ าหรับปลูกกาแฟ
SUITABLE AREAS ANALYSIS FOR COFFEE PLANTATION
เศวตฉัตร ศรีสุรัตน์
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
E-mail: sawettac@gmail.com
บทคัดย่ อ

การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาหาแนวทางและขั้นตอนในการนํา มาประยุก ต์ใ ช้ง านด้าน
วิเคราะห์ พ้ืนที่ เหมาะสมสําหรั บปลูกกาแฟ โดยเฉพาะพันธ์อาราบิ ก้า ในจังหวัดลําปางเพื่อจัดทําแผนที่ พ้ืนที่
เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟ และเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาในพื้นที่บริ เวณอื่นต่อไป อีกทั้งเป็ นประโยชน์ใน
การศึกษาวิจยั ต่อของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ในการจําแนกวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟพบว่า พื้นที่ เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูก
กาแฟมีพ้ืนที่ มากที่ สุด คือ 2,552.77 ตารางกิ โลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 39.70 รองลงมาได้แก่ พื้นที่ เหมาะสมมาก
สําหรับปลูกกาแฟมีพ้ืนที่คือ 2,184.20 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 33.97 พื้นที่ไม่เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟ
มีพ้ืนที่คือ 1,167.59 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 18.15 และพื้นที่เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟมีพ้ืนที่นอ้ ยที่สุด
คือ 526.05 ตารางกิ โลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 8.18 ตามลําดับ พื้นที่ เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟส่ วนใหญ่อ ยู่ทาง
ตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัดลําปาง
คําสําคัญ: พื้นที่เหมาะสม การปลูกกาแฟ ระบบภูมิสารสนเทศ

ABSTRACT

This study has the objectives for studies to find the method and the process in using Geoinformatic
System to analyze the areas suitable for growing arabica coffee in Lampang province. Moreover, this study can
be produce map of suitable area for coffee plantation and to serve as a guideline in the study area to another area.
It is useful in further studies of government agencies involved. In the analysis of suitable area for coffee
plantation, it found that the suitable area for coffee is mostly in the northern and central part of the province. The
area of medium level suitable for growing coffee is 2,552.77 square kilometers (39.70 percent), next is the area
of high potential level suitable for growing coffee is 2,184.20 square kilometers (33.97 percent), the area is not
suitable for coffee growing is 1167.59 square kilometers. (18.15 percent) and the area suitable for coffee growing
area of 526.05 square kilometers (8.18 percent) respectively.
Key words: Suitable area, Coffee plantation, Geoinformatic
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กาแฟ เป็ นหนึ่ งในอาหารเช้ายอดนิ ยมของคนทัว่ โลกมาเป็ นเวลานาน และสําหรับประเทศไทยนั้น
กาแฟนอกจากจะเป็ นเครื่ องดื่มที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่ อยๆ ในปั จจุบนั แล้ว กาแฟยังเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ
ของเกษตรกรในภาคใต้และภาคเหนื อของไทย ในจังหวัดชุมพร ระนอง สุ ราษฎร์ ธานี กระบี่ และเชียงรายซึ่งเป็ น
จังหวัดที่ มีการเพาะปลูกกาแฟเป็ นจํานวนมาก ครอบคลุมครัวเรื อนเกษตรกร 28,698 ครัวเรื อนในปี พ.ศ. 2551
และสามารถทํารายได้เข้าประเทศจากการส่งออกเมล็ดกาแฟในปี พ.ศ. 2551 เป็ นมูลค่า 150.9 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
ปริ มาณเท่ากับ 1,662 ตัน ซึ่ งหากเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซี ยนด้วยกันแล้ว พบว่าไทยเป็ นประเทศผูส้ ่ งออก
อันดับ 3 รองจากประเทศเวียดนามซึ่ งเป็ นประเทศส่ งออกกาแฟอันดับหนึ่ งของอาเซี ยนและอันดับสองของโลก
และประเทศอินโดนีเซีย
จากการเข้าสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ที่จะเริ่ มแล้วในการลดภาษีนาํ เข้าเมล็ดกาแฟ
ในปี พ.ศ. 2553 นั้น ได้มีขอ้ กําหนดที่ เกี่ ยวข้องกับสิ นค้าเมล็ดกาแฟ และกาแฟสําเร็ จรู ปด้วย โดยสิ นค้ากาแฟ
สําเร็ จรู ป ได้ลดภาษีนาํ เข้าเป็ น 0% ให้แก่ประเทศสมาชิ กอาเซี ยน แต่สําหรับสิ นค้าเมล็ดกาแฟนั้นถูกจัดว่าเป็ น
สิ นค้าอ่อนไหว (Sensitive List) ที่จาํ เป็ นต้องใช้เวลาในการปรับตัวนานกว่าสิ นค้ากลุ่มอื่นๆ จึงกําหนดให้ลดภาษี
นําเข้าในปี พ.ศ.2553 มาอยูท่ ี่ 5% และจะลดลงเป็ น 0% ในปี พ.ศ.2558 เช่นเดียวกับประเทศบรู ไนและมาเลเซียที่
กําหนดให้สินค้ากาแฟเป็ นสิ นค้าอ่อนไหวเช่นกัน
สํา หรั บ สถานการณ์ ด้า นการผลิ ต การบริ โ ภค รวมถึ ง การส่ ง ออกกาแฟของไทย มี ก ารประเมิ น
สถานการณ์เมื่อเปิ ดเสรี อาเซียน AEC ในปี พ.ศ. 2558 จากปั จจุบนั ปี พ.ศ. 2554 จนถึง พ.ศ. 2558 ไทยอาจเสี ยส่ วน
แบ่งการตลาดเมล็ดกาแฟในตลาดอาเซี ยนให้เวียดนาม 0.1% เป็ นมูลค่าประมาณ 0.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เนื่ องจาก
เสี ยเปรี ยบเรื่ องต้นทุน และพื้นที่ การเพาะปลูกที่ ไม่เพียงพอ (ศู นย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย, 2555 : ออนไลน์)
กาแฟเป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญอย่างยิง่ เนื่ องจากเป็ นสิ นค้าที่มีมูลค่าการซื้ อขายมากเป็ นอันดับ
2 ของโลก รองจากปิ โตรเลียม กาแฟในเชิงการค้าที่สาํ คัญมีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ กาแฟอาราบิกา้ และกาแฟโรบัสต้า
โดยปริ มาณการผลิตกาแฟของโลกจะมีสัดส่ วนของอาราบิ กา้ : โรบัสต้า ประมาณ 70 : 30 และปริ มาณการค้ามี
สัดส่วน 65 : 35 ตามลําดับ สําหรับประเทศไทยผลิตกาแฟได้เพียงร้อยละ 1 ของโลก เป็ นกาแฟโรบัสต้าถึงร้อยละ
97 และอาราบิกา้ เพียงร้อยละ 3 เท่านั้น เนื่ องจากกาแฟอาราบิกา้ มีรสชาติไม่ขมเข้มรุ นแรง และกลิ่นหอมนุ่มนวล
จึ งถือเป็ นกาแฟคุณภาพดี ตลาดโลกมีความต้องการสู ง ประกอบกับแนวโน้มการบริ โภคยังสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ขณะที่การผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอ ต้องนําเข้าปี หนึ่ งๆ ในปริ มาณและมูลค่าสู ง หากมีการพัฒนาการผลิต
กาแฟดังกล่าว เพื่อทดแทนการนําเข้า จะเป็ นการประหยัดเงิ นตราได้มาก ซึ่ งพบว่า เมื่ อเปรี ยบเที ยบกาแฟกับ
เครื่ องดื่มที่ทาํ จากพืชอื่น เช่น ชา โกโก้ นํ้าผลไม้ และนํ้าอัดลม ถือได้วา่ กาแฟเป็ นเครื่ องดื่มที่คนนิยมบริ โภคมาก
เป็ นอันดับหนึ่ง โดยประชากรทัว่ โลกจะบริ โภคกาแฟไม่ต่าํ กว่าวันละ 1,000 ล้านถ้วย สําหรับคนไทยนั้นมีการดื่ม
กาแฟค่อนข้างน้อย เฉลี่ยประมาณ 90 ถ้วยต่อคนต่อปี อัตราการขยายตัวของตลาดกาแฟไทยประมาณร้อยละ 5 - 7
ต่อปี
วิถีการตลาดกาแฟอาราบิ กา้ ในภาคเหนื อของประเทศไทยปี พ.ศ.2544 เกษตรกรจะขาย ผลผลิตให้
พ่อค้าท้องถิ่น หน่วยงานพัฒนาที่สูง และพ่อค้าในเมืองร้อยละ 53 31 และ 16 ตามลําดับ สําหรับระบบการปลูกที่
เหมาะสมคือ การปลูกกาแฟเป็ นพืชเชิงเดี่ยว และความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อกาแฟอาราบิกา้ ในร้านกาแฟ
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ชั้นดีพบว่ามีมากกว่าร้อยละ 80 ผลการศึกษาเหล่านี้น่าจะนํามาพิจารณาสรุ ปหาแนวทางการพัฒนาการผลิตกาแฟ
อาราบิกา้ ต่อไป (อวยพร เพชรหลายสี . 2546)
จังหวัดลําปาง ตั้งอยูภ่ าคเหนื อของประเทศไทย เป็ นจังหวัดหนึ่ งที่มีการปลูกแฟพันธ์อาราบิกา้ โดย
จากข้อมูลปี พ.ศ.2555 มี 4 อําเภอที่ปลูกคือ อําเภอแม่ทะ เนื้ อที่ปลูก 470 ไร่ ,อําเภองาว เนื้ อที่ปลูก 3 ไร่ ,อําเภอแจ้
ห่ ม เนื้ อที่ ปลูก 6 ไร่ และอําเภอเมืองปาน เนื้ อที่ ปลูก 600 ไร่ รวมทั้งสิ้ น 1,079 ไร่ (ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาห่ วงโซ่
อุปทานของกาแฟอราบิ กา้ ในภาคเหนื อของประเทศไทย.2555 : ออนไลน์) อําเภอแม่เมาะมีเนื้ อที่ ปลูก 660 ไร่
อําเภอแม่ทะมีเนื้ อที่ปลูก 250 ไร่ ,อําเภอแจ้ห่มมีเนื้ อที่ปลูก 1,935 ไร่ และอําเภอเมืองปานมีเนื้ อที่ปลูก 17,400 ไร่
รวมทั้งสิ้น 20,245 ไร่ ผลผลิตต่อไร่ 160 กิโลกรัมผลผลิตรวม 3,239.20 ตัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง.2556 :
ออนไลน์) ซึ่งจะเห็นได้วา่ มีการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกกาแฟอย่างมาก เพิ่มขึ้นประมาณ 19,000 ไร่
ดังนั้น เพื่อให้การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องดําเนิ นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทําฐานข้อมูลปั จจัยด้านต่างๆ และการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการบูรณาการกับหน่ วยงานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องในระดับพื้นที่ รวมทั้งการนําระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) มาประยุกต์ใช้อย่างเป็ นระบบ เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูล
ในการวิเคราะห์และคํานวณหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกกาแฟ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.
2.
3.
4.

เพื่อนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟ
เพื่อจัดทําแผนที่พ้นื ที่เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟ
เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาในพื้นที่บริ เวณอื่นต่อไป
เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ต่อของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการศึกษาวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟ เป็ นการดําเนิ นการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล การจัดทําฐานข้อมูลปั จจัยด้านต่างๆ และการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเพื่อนําข้อมู ลไปใช้ในการบู ร ณาการกับ
หน่ ว ยงานต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้องในระดับพื้น ที่ โดยนํา ระบบสารสนเทศทางภู มิศาสตร์ (Geographic Information
System) มาประยุกต์ใช้วิเคราะห์เชิ งพื้นที่ อย่างเป็ นระบบ และคํานวณหาพื้นที่ ที่มีความเหมาะสมสําหรั บปลูก
กาแฟ ซึ่งอยูภ่ ายใต้กรอบแนวความคิดของโครงการวิจยั ดังนี้
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กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

4. วิธีดําเนินการวิจัย

ในการดําเนินงานวิจยั นั้น ผูว้ จิ ยั มีแผนงานการวิจยั และดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ
- ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
- เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การจัดกระทําและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
- สรุ ปผลการวิจยั
ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ประกอบไปด้วย
1.1 แผนที่ดิจิตอลแสดงภูมิประเทศ มาตราส่ วน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหารลําดับชุด L7018
จํานวน 31 ระวาง ประกอบด้วยระวาง 4947IV, 4947II, 4947III, 4847II, 5046IV, 4946I, 4946IV, 4846I, 5046III,
4946II, 4946III, 4846II, 5045IV, 4945I, 4945IV, 4845I, 4845IV, 4945II, 4945III, 4845II, 4845III, 4944IV, 4844I,
4844IV, 4844II, 4744II, 4844III, 4843I, 4743I, 4843IV และ 4843II
1.2 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 7 ระบบ ETM+ บันทึกเมื่อปี 2554 Path 130/ Row 047,
Path 131/ Row 047, Path 130/ Row 048 และ Path 131/ Row 048 มาตราส่ ว น 1:50,000 จากสํา นัก งานพัฒ นา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
1.3 แผนที่ แ สดงขอบเขตของตํา บล มาตราส่ ว น 1 : 50,000 ของกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย
1.4 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรมส่งเสริ มคุณภาพและสิ่ งแวดล้อม
1.5 แผนที่ธรณี วทิ ยาพื้นที่จงั หวัดลําปาง มาตราส่วน 1 : 50,000 จากกรมทรัพยากรธรณี
1.6 แผนที่ แ สดงขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด อํา เภอ และตํา บล มาตราส่ ว น 1 : 50,000
กรมส่งเสริ มคุณภาพและสิ่ งแวดล้อม
1.7 แผนที่ ชุดดิ นบริ เวณจังหวัดลําปาง มาตราส่ วน 1 : 50,000 กรมพัฒนาที่ ดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
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1.8 แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จงั หวัดลําปาง 1 : 50,000 ปี กรมแผนที่ทหาร
1.9 แผนที่แสดงแม่น้ าํ ,แหล่งนํ้าของพื้นที่จงั หวัดลําปาง 1 : 50,000 กรมส่งเสริ มคุณภาพและ

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึ กษาเพื่อวิเคราะห์พ้ืนที่ เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟในบริ เวณพื้นที่ จงั หวัดลําปาง ประกอบด้วย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา และ แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
- อุปกรณ์ ได้แก่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุ คคล เครื่ องพิมพ์สี (Color Laser Printer)เครื่ องระบุ
ตําแหน่งพิกดั ภูมิศาสตร์ (Global Positioning System) แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map)
- ชุดโปรแกรมสําเร็ จรู ป ได้แก่ โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ โปรแกรมวิเคราะห์ภาพจาก
ดาวเทียม
- รวบรวมข้อมูลเอกสารงานศึ กษาวิจยั บทความที่ เกี่ ยวข้องกับหัวข้อในการศึ กษา จากหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หอสมุดมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ หอสมุดแห่งชาติและหอสมุดสภาวิจยั แห่งชาติ
- รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและจุดตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ข้อมูลปริ มาณนํ้าฝน, ข้อมูล
อุณหภูมิ จากกรมอุตุนิยมวิทยา
- รวบรวมข้อมูลแผนที่เชิงตัวเลขในปั จจัยต่างๆ จากหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ
การเก็บข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา ได้แก่
- การสํารวจภาคสนาม เก็บข้อมูลปฐมภูมิ
- แผนที่ภูมิประเทศ L7018 มาตราส่วน 1:50,000 จากกรมแผนที่ทหาร 31 ระวาง
- ข้อ มู ล ตํา แหน่ ง ที่ ต้ ัง สถานี ต รวจวัด นํ้าฝนและปริ มาณนํ้าฝน จากกองอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา กรม
อุตุนิยมวิทยา
- ข้อมูลจากกรมส่ งเสริ มคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ พื้นที่ ดา้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จํานวน 10 กลุ่มชั้นข้อมูล
- ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 7 ระบบ ETM+ จากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
- ข้ อ มู ล แผนที่ แ สดงขอบเขตของตํ า บล มาตราส่ วน 1:50,000 ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
- ข้อ มู ล แผนที่ ก ารใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น มาตราส่ ว น 1:50,000 ของกรมส่ ง เสริ มคุ ณ ภาพและ
สิ่ งแวดล้อม และกรมพัฒนาที่ดิน
- ข้อมูลแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จงั หวัดลําปาง 1 : 50,000 กรมแผนที่ทหาร
- ข้อมูลแผนที่ชุดดินบริ เวณพื้นที่จงั หวัดลําปาง มาตราส่ วน 1:50,000 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
- ข้อมูลแผนที่แสดงแม่น้ าํ ,แหล่งนํ้าของพื้นที่จงั หวัดลําปาง 1 : 50,000 กรมส่งเสริ มคุณภาพและ
สิ่ งแวดล้อม
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การจัดกระทําข้ อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้และ โปรแกรมวิเคราะห์ภาพจากดาวเทียม และใช้โปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และเป็ นเครื่ องมือจัดการ นําเข้า ประมวลผล วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยขั้นตอน
ต่างๆ อาทิ
- ด้านรี โมตเซนชิง (Remote Sensing)
1. การผสมสี (Color Composite Image) เป็ นการนําข้อมูลของช่วงคลื่น 3 ช่วงคลื่นที่แตกต่างกัน
มาผสมเพื่อทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลจําแนกพื้นที่การใช้ที่ดินจังหวัดลําปาง
2. การจําแนกประเภทข้อมูล คือ การทําการแปลภาพจากภาพถ่ายดาวเที ยม LANDSAT 7 ระบบ
ETM+ บั น ทึ ก ปี 2554 Path 130/ Row 047, Path 131/ Row 047, Path 130/ Row 048 และ Path 131/ Row 048
มาตราส่วน 1:50,000
- ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( GIS)
1.ตรวจสอบและจัด ข้อ มู ล ทางด้า นระบบสารสนเทศจากหน่ ว ยงานต่ า งๆเพื่ อ ให้ อ ยู่ใ นพิ กัด
Universal Transverse Mercator (UTM)
2.การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งพื้นที่ ในการจัดทําชั้นแผนที่ ของตัวแปรต่างๆ โดยกรรมวิธีการจัดการ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ การนําเข้าข้อมูล การปรับปรุ งคุณภาพข้อมูล การตรวจสอบและ
แก้ไขข้อมูล ทั้งที่เป็ นข้อมูลเชิงเส้น และข้อมูลเชิงอธิ บาย เพื่อนําไปใช้ในการกําหนดพื้นที่เหมาะสมสําหรับปลูก
กาแฟ ในบริ เวณพื้นที่จงั หวัดลําปาง โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3. การเตรี ยมข้อมูลสําหรั บการวิเคราะห์ โดยการกําหนด coverage ให้ตรงกับปั จจัยต่างๆ เพื่อ
นําไปสู่การกําหนดพื้นที่เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟ ในบริ เวณพื้นที่จงั หวัดลําปาง
- ปั จจัยที่ 1 คือ อุณหภูมิ
- ปั จจัยที่ 2 คือ ปริ มาณนํ้าฝน
- ปั จจัยที่ 3 คือ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
- ปั จจัยที่ 4 คือ ความเป็ นกรดและด่างของดิน
- ปั จจัยที่ 5 คือ ความลึกของดิน
- ปั จจัยที่ 6 คือ ความสามารถในการระบายนํ้าของดิน
- ปั จจัยที่ 7 คือ ความลาดชันของดิน
4. ใช้ฟังก์ชนั ในการจัดกระทําข้อมูลเชิงพื้นที่ของโปรแกรมเช่น TIN,Grid,Create Contour
5. การให้คะแนนและค่าความสําคัญของปัจจัยแต่ละปัจจัย
6. การใช้ฟังก์ชนั การซ้อนทับข้อมูล
7. การกําหนดช่วงคะแนนและประเมินพื้นที่เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟในบริ เวณพื้นที่จงั หวัด
ลําปาง

5. สรุ ปผลการวิจัย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึ กษาวิเคราะห์พ้ืนที่ เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟได้ผล
การศึกษาแบ่งออกเป็ น ผลการศึกษาวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟระดับต่างๆ ในจังหวัดลําปาง และ
ผลการศึกษาวิเคราะห์พ้นื ที่เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟระดับต่างๆ แยกรายอําเภอในจังหวัดลําปาง
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สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ พื้นทีเ่ หมาะสมสําหรับปลูกกาแฟระดับต่ างๆ ในจังหวัดลําปาง

ภาพประกอบที่ 1 แผนที่พ้ืนที่เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟระดับต่างๆ ในจังหวัดลําปาง
ผลการศึ ก ษาพื้ น ที่ เ หมาะสมสํา หรั บ ปลู ก กาแฟระดับ ต่ า งๆ ในจัง หวัด ลํา ปางซึ่ งมี พ้ื น ที่ ป ระมาณ
12,507.48 ตารางกิ โลเมตร หรื อ 7,817,175 ไร่ พบว่าพื้นที่ เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟในระดับต่างๆ ในจังหวัด
ลําปาง พบว่า พื้นที่ที่สามารถนํามาพิจารณาเพื่อความเหมาะสมในการปลูกกาแฟได้น้ นั มีพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง
สําหรับปลูกกาแฟมีพ้ืนที่มากที่สุด คือ 2,552.77 ตารางกิโลเมตร (1,595,481.25 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 39.70 ของพื้นที่
ที่สามารถนํามาพิจารณาเพื่อความเหมาะสมในการปลูกกาแฟได้ รองลงมาได้แก่ พื้นที่เหมาะสมมากสําหรับปลูก
กาแฟมี พ้ืนที่ คือ 2,184.20 ตารางกิ โลเมตร (1,365,125.00 ไร่ ) คิ ดเป็ นร้ อยละ 33.97 ของพื้นที่ ที่สามารถนํามา
พิจารณาเพื่อความเหมาะสมในการปลูกกาแฟได้ ถัดมาได้แก่ พื้นที่ ไม่เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟ มีพ้ืนที่ คือ
1,167.59 ตารางกิ โลเมตร (729,743.75 ไร่ ) คิ ดเป็ นร้ อยละ 18.15 ของพื้นที่ ที่สามารถนํามาพิจารณาเพื่อความ
เหมาะสมในการปลูกกาแฟได้ และท้ายที่สุดได้แก่พ้ืนที่เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟ มีพ้ืนที่นอ้ ยที่สุดคือ 526.05
ตารางกิโลเมตร (328,781.25 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 8.18 ของพื้นที่ที่สามารถนํามาพิจารณาเพื่อความเหมาะสมในการ
ปลูกกาแฟได้ ตามลําดับ
จะเห็นได้วา่ จังหวัดลําปางมีพ้ืนที่ที่สามารถส่งเสริ มปลูกกาแฟอาราบิกา้ ได้เป็ นอย่างดีมากเนื่องจากจากมี
ระดับความเหมาะสมของพื้นที่ในการปลูกกาแฟมากที่สุดในลําดับที่มากที่สุด รวมทั้งรองลงมาเป็ นพื้นที่มีระดับ
ความเหมาะสมของพื้นที่ ในการปลูกกาแฟปานกลาง ซึ่ งคิดรวมเป็ นเนื้ อที่ถึงร้อยละ 73.67 ของพื้นที่ ที่สามารถ
นํามาพิจารณาใช้เพื่อปลูกกาแฟ โดยอยูใ่ นพื้นที่ทางตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัดลําปางเป็ นส่ วนใหญ่ จาก
การมีลกั ษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศและสภาพกายภาพที่เอื้ออํานวยต่อการปลูกกาแฟพันธ์น้ ี เพราะภูมิประเทศ
โดยทัว่ ไปเป็ นที่ราบสูง มีภูเขาสูงอยูท่ วั่ ไป ส่วนบริ เวณตอนกลางของจังหวัด เขตที่มีระดับความสูงตั้งแต่ 200-500
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เมตร ดินบริ เวณนี้ ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพดี เหมาะแก่การเพาะปลูกเป็ นแหล่งเกษตรกรรมที่
สําคัญของจังหวัดลําปาง
สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ พื้นทีเ่ หมาะสมสําหรับปลูกกาแฟระดับต่ างๆ แยกรายอําเภอในจังหวัดลําปาง

ภาพประกอบที่ 2 แผนที่พ้ืนที่เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟระดับต่างๆ แยกรายอําเภอในจังหวัดลําปาง
ผลการศึ กษาพื้นที่เหมาะสมแยกเป็ นรายอําเภอในจังหวัดลําปาง พบว่าพื้นที่ ไม่เหมาะสมสําหรับปลูก
กาแฟในแต่ละอําเภอของจังหวัดลําปาง พบว่า พื้นที่ อาํ เภอที่ ไม่เหมาะสมที่ มีพ้ืนที่ มากมี่สุดจนถึงน้อยที่ สุดคื อ
อําเภอเถิ น มี พ้ืนที่ 415.97 ตารางกิ โลเมตร (259,981.25 ไร่ ) คิ ดเป็ นร้อยละ 35.626 ถัดมาได้แก่ อําเภอแม่พริ ก
มีพ้ืนที่ 223.30 ตารางกิโลเมตร (139,562.50 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 19.125 อําเภอแม่ทะ มีพ้ืนที่ 161.49 ตารางกิโลเมตร
(100,931.25 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 13.831 อําเภอเมืองลําปาง มีพ้ืนที่ 141.08 ตารางกิโลเมตร (88,175.00 ไร่ ) คิดเป็ น
ร้อยละ 12.083 อําเภอห้างฉัตร มีพ้ืนที่ 127.15 ตารางกิ โลเมตร (79,468.75 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 10.890 อําเภอเกาะคา
มีพ้ืนที่ 25.01 ตารางกิโลเมตร (15,631.25 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 2.142 อําเภอแม่เมาะ มีพ้ืนที่ 24.18 ตารางกิโลเมตร
(15,112.50 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 2.071 อําเภอแจ้ห่ม มีพ้ืนที่ 17.70 ตารางกิโลเมตร (11,062.50 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ
1.516 อําเภอเมืองปาน มีพ้ืนที่ 16.82 ตารางกิโลเมตร (10,512.50 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 1.441 อําเภอเสริ มงาม มีพ้ืนที่
13.13 ตารางกิโลเมตร (8,206.25 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 1.125 และน้อยที่สุดคืออําเภองาว มีพ้ืนที่ 1.76 ตารางกิโลเมตร
(1,100.00 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 0.151 ตามลําดับ นอกจากนี้ ยงั มีอีก 3 อําเภอซึ่ งไม่มีพ้ืนที่ ในระดับที่ ไม่เหมาะสม
สําหรับปลูกกาแฟ คืออําเภอแจ้ห่ม อําเภอวังเหนือ และอําเภอสบปราบ
พื้นที่ เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟในแต่ละอําเภอของจังหวัดลําปาง พบว่า พื้นที่ อาํ เภอที่เหมาะสมที่มี
พื้นที่ มากมี่ สุดจนถึ งน้อยที่ สุดคือ อําเภอเมื องลําปาง มี พ้ืนที่ 329.17 ตารางกิ โลเมตร (205,731.25 ไร่ ) คิ ดเป็ น
ร้ อยละ 62.575 ถัดมาได้แก่ อําเภอแม่ทะ มี พ้ืนที่ 87.75 ตารางกิ โลเมตร (54,843.75 ไร่ ) คิ ดเป็ นร้อยละ 16.681
อําเภอเกาะคา มีพ้ืนที่ 45.27 ตารางกิ โลเมตร (28,293.75 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 8.606 อําเภอแม่เมาะมีพ้ืนที่ 31.35
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ตารางกิโลเมตร (19,593.75 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 5.960 อําเภอห้างฉัตร มีพ้นื ที่ 29.28 ตารางกิโลเมตร (18,300.00 ไร่ )
คิดเป็ นร้อยละ 5.566 อําเภอเมืองปาน มีพ้ืนที่ 3.08 ตารางกิโลเมตร (15,631.25 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 0.586 และน้อย
ที่สุดคืออําเภอเถิน มีพ้ืนที่ 0.14 ตารางกิโลเมตร (87.50 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 0.027 ตามลําดับ นอกจากนี้ ยงั มีอีก 6
อําเภอซึ่ งไม่มีพ้ืนที่ในระดับที่เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟ คือ อําเภอแม่พริ ก อําเภอแจ้ห่ม อําเภอเสริ มงาม อําเภอ
วังเหนือ อําเภอสบปราบ และอําเภองาว
พื้นที่ เหมาะสมปานกลางสําหรั บปลูกกาแฟในแต่ละอําเภอของจังหวัดลําปาง พบว่า พื้นที่ อาํ เภอที่
เหมาะสมที่ มีพ้ืนที่ มากมี่ สุดจนถึ งน้อยที่ สุดคือ อําเภอแจ้ห่ม มี พ้ืนที่ 369.53 ตารางกิ โลเมตร (230,956.25 ไร่ )
คิ ดเป็ นร้ อยละ 14.476 ถัดมาได้แก่ อําเภอเถิ น มี พ้ืนที่ 337.17 ตารางกิ โลเมตร (210,731.25 ไร่ )คิ ดเป็ นร้อยละ
13.208 อําเภองาว มีพ้ืนที่ 274.31 ตารางกิ โลเมตร (171,443.75ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 10.746 อําเภอเกาะคามีพ้ืนที่
247.59 ตารางกิโลเมตร (154,743.75 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 9.699 อําเภอเมืองลําปาง มีพ้ืนที่ 225.80 ตารางกิโลเมตร
(141,125.00 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 8.845 อําเภอวังเหนื อ มีพ้ืนที่ 180.52 ตารางกิ โลเมตร (112,825.00 ไร่ ) คิดเป็ น
ร้อยละ 7.072 อําเภอแม่เมาะ มีพ้ืนที่ 164.86 ตารางกิโลเมตร (103,037.50 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 6.458 อําเภอแม่พริ ก
มี พ้ื น ที่ 163.00ตารางกิ โ ลเมตร (101,875.00 ไร่ ) คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 6.385 อํา เภอห้า งฉัต ร มี พ้ื น ที่ 149.83 ตาราง
กิโลเมตร (101,875.00 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 5.869 อําเภอเมืองปาน มีพ้ืนที่ 134.73 ตารางกิโลเมตร (84,206.25 ไร่ )
คิดเป็ นร้อยละ 5.278 อําเภอแม่ทะมีพ้ืนที่ 123.69 ตารางกิ โลเมตร (77,306.25 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 4.845 อําเภอ
สบปราบมีพ้ืนที่ 102.05 ตารางกิโลเมตร (63,781.25 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 3.998 และน้อยที่สุดคืออําเภอเสริ มงามมี
พื้นที่ 79.69 ตารางกิโลเมตร (49,806.25 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 3.122 ตามลําดับ
ส่ ว นพื้ น ที่ เหมาะสมมากสํา หรั บปลู กกาแฟในแต่ล ะอํา เภอของจัง หวัด ลํา ปาง พบว่า พื้ น ที่ อ าํ เภอที่
เหมาะสมที่ มีพ้ืนที่ มากมี่สุดจนถึงน้อยที่ สุดคือ อําเภอแม่เมาะ มีพ้ืนที่ 383.85 ตารางกิ โลเมตร (239,906.25 ไร่ )
คิ ดเป็ นร้ อยละ 17.574 ถัดมาได้แก่ อําเภองาว มี พ้ืนที่ 372.00 ตารางกิ โลเมตร (232,500.00 ไร่ ) คิ ดเป็ นร้อยละ
17.031 อําเภอแจ้ห่ม มีพ้นื ที่ 329.02 ตารางกิโลเมตร (205,637.50 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 15.064 อําเภอวังเหนือ มีพ้นื ที่
291.90 ตารางกิ โลเมตร (182,437.50 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 13.364 อําเภอเสริ มงาม มีพ้ืนที่ 238.68 ตารางกิ โลเมตร
(149,175.00 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 10.928 อําเภอสบปราบ มีพ้ืนที่ 203.95ตารางกิโลเมตร (127,468.75 ไร่ ) คิดเป็ น
ร้อยละ 9.338 อําเภอแม่ทะ มีพ้ืนที่ 123.90 ตารางกิโลเมตร (77,437.50 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 5.673 อําเภอเมืองปาน
มีพ้ืนที่ 106.41 ตารางกิโลเมตร (66,506.25 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 4.872 อําเภอเกาะคา มีพ้ืนที่ 83.97 ตารางกิโลเมตร
(52,481.25 ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 3.844 และน้อยที่สุดคืออําเภอเมืองลําปาง มีพ้นื ที่ 50.52 ตารางกิโลเมตร (31,575.00
ไร่ ) คิดเป็ นร้อยละ 2.313 ตามลําดับ นอกจากนี้ยงั มีอีก 3 อําเภอซึ่ งไม่มีพ้ืนที่ในระดับที่เหมาะสมมากสําหรับปลูก
กาแฟ คือ อําเภอเถิน อําเภอแม่พริ ก อําเภอห้างฉัตร
โดยทั้งนี้ จงั หวัดลําปางมีพ้ืนที่ที่สามารถส่ งเสริ มปลูกกาแฟอะราบิ กา้ ได้เป็ นอย่างดีมาก ในพื้นที่ระดับ
เหมาะสมมากที่สุดสําหรับปลูกกาแฟถึง 10 อําเภอ คืออําเภอแม่เมาะ อําเภองาว อําเภอแจ้ห่ม อําเภอวังเหนือ อําเภอ
เสริ มงาม อําเภอสบปราบ อําเภอแม่ทะ อําเภอเมืองปาน อําเภอเกาะคา อําเภอเมืองลําปาง โดยอยูใ่ นพื้นที่ทางตอน
เหนื อและตอนกลางของจังหวัดลําปางเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งในปั จจุบนั ก็มีพ้ืนที่ที่ปลูกกาแฟอะราบิกา้ อยูใ่ นอําเภอที่
กล่าวมาข้างต้นเพียง 5,514 ไร่ จากพื้นที่ระดับเหมาะสมมากที่สุดสําหรับปลูกกาแฟคือ 1,595,481.25 ไร่ (2,552.77
ตารางกิโลเมตร) คิดเป็ นเพียงร้อยละ 0.35 ของพื้นที่ดงั กล่าว
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6. ข้ อเสนอแนะเชิ งวิชาการ

ส่ ว นของข้อ เสนอแนะในการศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ มี ข ้อ เสนอแนะบางประการ หรื อ เป็ นแนวทางเพื่ อ
ประโยชน์สาํ หรับการวิจยั ด้านนี้ต่อไป เช่น
- ทําการวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟ โดยเพิ่มปั จจัยอื่นๆ ในการวิเคราะห์ เช่น
- ปริ มาณธาตุอาหารในดิน
- ความสามารถในการชอนไชดินของราก
- อัตราการชะล้างพังทลายของดิน เป็ นต้น
- ทําการวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟในระดับตําบล หมู่บา้ น
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การทอริ แฟคชัน่ เป็ นการปรับสภาพชีวมวลด้วยความร้อนภายใต้สภาวะอากาศเฉื่ อย ที่อุณหภูมิระหว่าง
200 °C ถึง 300 °C ที่ความดันบรรยากาศ งานวิจยั นี้ได้ทาํ การศึกษาผลกระทบของการทอริ แฟคชัน่ ร่ วมระหว่าง
กากกาแฟและชานอ้อ ย ที่ อ ัต ราส่ ว นโดยนํ้า หนัก เท่ า กับ 75:25 50:50 และ 25:75 ตามลํา ดับ ภายใต้อุ ณ หภู มิ
ทอริ แฟคชัน่ ที่ 200 250 และ 300°C ระยะเวลา 60 นาที พบว่ากากกาแฟผสมที่ ผ่านการทอริ แฟคชัน่ ร้อยละ 25
ถึง 50 ให้ค่าประสิ ทธิภาพทอริ แฟคชัน่ ที่สูง โดยมีค่า ผลผลิตเชิงพลังงาน ดัชนีการปรับปรุ งพลังงาน และค่าดัชนีช้ ี
วัดร่ วมระหว่างมวลและพลังงาน เท่ากับร้อยละ 56 – 89, 64 – 219 kW-1h-1 และ 1 – 21 ตามลําดับ
คําสําคัญ: ทอริ แฟคชัน่ ร่ วม, ค่าความร้อนสูง, ดัชนีการปรับปรุ งพลังงาน, กากกาแฟ, ชานอ้อย

ABSTRACT

Torrefaction is the biomass adjustment process using heat under anaerobic conditions at temperatures
between 200 and 300°C at atmospheric pressure. This research studied the effect of co-torrefaction on spent
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coffee grounds and sugarcane bagasse at the weight ratio of 75:25, 50:50 and 25:75, respectively, under the
temperature of 200, 250 and 300°C for 60 minutes. Results showed spent coffee grounds had been subjected from
25% up to 50%, providing high torrefaction efficiency in terms of energy yields, upgrading energy index (UEI)
and energy-mass co-benefit index (EMCI) equal to 56% – 89%, 64 – 219 kW-1h-1 and 1 - 21, respectively.
Keywords: Co-torrefaction, HHV, UEI, Spent coffee grounds, Sugarcane bagasse

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

พลังงานนับเป็ นปั ญหาใหญ่ในประเทศ และนับวันจะมีผลกระทบรุ นแรงต่อการพัฒนาของประเทศไทย
มากขึ้ น เชื้ อเพลิ งต่าง ๆ ที่ นํามาใช้ผลิ ตกระแสไฟฟ้ า เช่ น นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิ น จะมี ปริ มาณน้อยลง
และคงหมดไปในอนาคต นอกจากนี้ ราคาของเชื้อเพลิงยังมีความผันผวนไปในแนวทางที่สูงขึ้น ตามสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะคิดค้นแหล่งพลังงานใหม่ ๆ ที่ประหยัดและไม่มีวนั หมดสิ้ น นัน่ ก็คือ
พลังงานทดแทน
พลัง งานทดแทน หมายถึ ง พลัง งานที่ นํา มาใช้แทนนํ้า มันเชื้ อเพลิ ง สามารถแบ่ งตามแหล่ งที่ ได้มา
เป็ น 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ ฟอสซิ ล ปิ โตเลียม และหิ นนํ้ามัน เป็ นต้น
พลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่ ง เป็ นแหล่งพลังงานที่ ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เรี ยกว่า พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิ ตย์ ลม ชี วมวล นํ้า และไฮโดรเจน เป็ นต้น เป็ นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม (ภาสกร (2554))
โดยส่ วนใหญ่แล้ว โรงงานอุตสาหกรรมจะใช้พลังงานทดแทนประเภทพลังงานชี วมวลเป็ นส่ วนใหญ่
เนื่องจากจะช่วยลดพื้นที่ในการเก็บชีวมวลและไม่ตอ้ งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม สามารถนําชีวมวลมาเผาแทนถ่านหิ นได้
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของชีวมวลทําได้จากการแปรสภาพชีวมวลโดยใช้ความร้อนสามารถแบ่งเป็ น กระบวนการ
เผาไหม้ กระบวนการผลิตก๊าซเชื้อเพลิง กระบวนการไพโรไลซิ ส และกระบวนการทอริ แฟคชัน่ โดยแต่ละแบบ
จะมีวิธีและผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกัน สําหรับกระบวนการทอริ แฟคชัน่ จะได้ผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบของของแข็ง
ออกมามากที่สุด (Prins et al. (2006)) จึงเลือกมาทําการศึกษาในงานวิจยั นี้
กระบวนการทอริ แ ฟคชั่น เป็ นกระบวนการไพโรไลซิ ส ที่ อุ ณ หภู มิ ช่ ว ง 200°C ถึ ง 300°C ที่ สภาวะ
บรรยากาศที่ไร้ออกซิ เจน จากสมดุลมวลและพลังงานสําหรับกระบวนการทอริ แฟคชัน่ จะพบว่ามีมวลที่เหลืออยู่
ในผลิ ต ภัณ ฑ์ซ่ ึ งเป็ นของแข็ ง ร้ อ ยละ 70 และมวลที่ ถู ก เปลี่ ย นไปเป็ นก๊ า ซร้ อ ยละ 30 ผลผลิ ต เชิ ง พลัง งาน
จะเหลือ 90% จากการทอริ แฟคชัน่ ซึ่งมีพลังงานสูญเสี ยไปเพียงร้อยละ 10 (ดุษฎีพร (2556))
จากข้อ มู ล ของกองส่ ง เสริ ม การค้า สิ น ค้า เกษตร ในปี 2560-2561 ประเทศไทยมี ก ารผลิ ต อ้อ ยถึ ง
135.9 ล้านตัน และผลิตกาแฟ 10,948 ตัน ((กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2556)) ซึ่ งชานอ้อย
ที่ เหลือจากกระบวนแปรรู ปอ้อยเป็ นนํ้าตาลถูกนําไปผลิตเยื่อกระดาษ ใช้ทาํ ไม้อดั และนําไปทิ้งเป็ นส่ วนใหญ่
ส่ วนกากกาแฟ นําไปทําเป็ นปุ๋ ย ขัดผิว หรื อกําจัดกลิ่นอับ ซึ่ งไม่คุม้ ค่า การนําชานอ้อยและกากกาแฟที่ เหลือใช้
มาผ่านกระบวนการทอริ แฟคชัน่ นั้น จะเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ชานอ้อยกับกากกาแฟเหลือทิ้งเหล่านี้ ดังปรากฎ
ในหลายงานวิจยั ที่นาํ กระบวนการทอริ แฟคชัน่ มาใช้ในการเพิ่มมูลค่าชีวมวล
Chen et al. (2012) ศึกษาการทอริ แฟคชัน่ ไม้ไผ่ นํ้ามันปาล์ม แกลบ ชานอ้อย และอัลมอนด์มาดากัสการ์
ที่อุณหภูมิ 250 และ 300°C เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง เพื่อทําการเปรี ยบเทียบกับถ่านหินบิทูมินสั ที่ระเหยได้ง่าย โดยใช้วธิ ี
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Ultimate Analysis ในการวิเคราะห์ องค์ประกอบธาตุในชี วมวล ผลการทดลองแสดงให้เห็ นว่า การลดอะตอม
คาร์ บอนในชีวมวล มีค่าน้อยกว่าของอะตอมไฮโดรเจนและออกซิ เจน การทอริ แฟคชัน่ ยังลดปริ มาณกํามะถันใน
ไม้ไผ่และนํ้ามันปาล์มมากกว่า ร้อยละ 33 และพบว่าที่อุณหภูมิ 300°C สามารถเปลี่ยนชีวมวลให้เป็ นเชื้อเพลิงแข็ง
คล้ายกับถ่านหิ นบิทูมินสั ที่ระเหยได้ง่าย ซึ่งสามารถเป็ นเชื้อเพลิงที่ประยุกต์ใช้ได้กบั อุตสาหกรรมเตาหลอม
Poudel et al. (2017) ศึ ก ษาการทอริ แ ฟคชั่น เศษไม้ที่มีลิ กโนเซลลูโ ลส และกากตะกอนของนํ้าเสี ย
ที่ไม่ใช่ลิกโนเซลลูโลสเพื่อนํามาผสมกัน ที่อุณหภูมิ 200 ถึง 450°C เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิ
ต่อผลผลิตเชิงมวล, ผลผลิตเชิงพลังงาน, ค่าความร้อนสู ง (HHV) และองค์ประกอบธาตุ พบว่า อัตราการสลายตัว
ของเฮมิเซลลูโลสและส่ วนประกอบอินทรี ยใ์ นองค์ประกอบลิกโนเซลลูโลส และองค์ประกอบที่ไม่ใช่ลิกโนเซลลูโลสมีบทบาทสําคัญในการกําหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ค่อนข้างตํ่า และไฮโดรคาร์บอนซึ่ งมีค่าความร้อนเหลืออยูเ่ ป็ นข้อได้เปรี ยบสําคัญอย่างหนึ่งในการใช้
นําชีวมวลสองชนิดมาผสมกัน
Zhang et al. (2018) ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการทอริ แ ฟคชั่น กากกาแฟ ยาจี น และสาหร่ า ยขนาดเล็ ก
จากการวิเคราะห์ กากกาแฟ พบว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้ นจากการทอริ แฟคชั่น ทําให้ค่า HHV เพิ่มขึ้ น ผลผลิ ตเชิ ง
พลังงานและอัตราส่ วนของ H/C และ O/C ลดลง นอกจากนี้ การทอริ แฟคชัน่ แสดงให้เห็นถึงการสู ญเสี ยนํ้าหนัก
ทางกายภาพของชีวมวล
Zhang et al. (2019) ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการทอริ แ ฟคชั่น เปลื อ กชี ว มวลสามชนิ ด ได้แ ก่ walnut,
xanthoceras sorbifolia และ sapindus mukorossi ที่ อุณหภูมิ 250 และ 300 ° C เป็ นเวลา 10 – 30 นาที และความ
เข้มข้นของออกซิ เจนที่ร้อยละ 0 - 21 ผลการวิจยั ชี้ให้เห็นว่า เปลือกชีวมวลมีการเพิ่มปริ มาณคาร์ บอนซึ่ งเกิดจาก
การสู ญเสี ยนํ้าหนักของความชื้นและเฮมิเซลลูโลสในชีวมวล การทอริ แฟคชัน่ ที่มีความเข้มข้นของออกซิเจนและ
ระยะเวลาที่ส้ นั ลงทําให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานสูงขึ้น และค่าดัชนีการปรับปรุ งพลังงาน (Upgrading Energy
Index, UEI) มีแนวโน้มลดลง ค่า Energy-Mass Co-Benefit Index (EMCI) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผลการ
ทดลองที่ อุณหภูมิ 250° C แสดงให้เห็ นว่ามีอิทธิ พลของความเข้มข้นของออกซิ เจนค่อนข้างน้อย ซึ่ งชี วมวลที่
ทอริ แฟคชัน่ ร่ วมกับอากาศเป็ นระยะเวลา 20 นาทีมีความสมดุลของประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานและมวลเชื้อเพลิง
จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการนําชี วมวลมาผสมร่ วมกันเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิ งแล้ว
นําไปปรั บสภาพทางความร้ อนโดยกระบวนการทอริ แฟคชั่นมี ไม่มากนัก ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงได้นําเสนอผล
การศึกษาผลกระทบของการทอริ แฟคชัน่ ร่ วมต่อคุณสมบัติของกากกาแฟและชานอ้อย ทั้งนี้เพื่อหาความเหมาะสม
ของกากกาแฟและชานอ้อยในการใช้เป็ นเชื้อเพลิงแข็ง โดยทําการทดลองที่อตั ราส่ วนโดยนํ้าหนักของกากกาแฟ
และชานอ้อยเท่ากับ 75:25 50:50 และ 25:75 ที่ อุณหภูมิ 200 250 และ 300°C ตามลําดับ ระยะเวลาทอริ แฟคชัน่
60 นาที

2. วิธีการดําเนินการวิจัย

การเตรียมชีวมวล
ตัวอย่างทดสอบที่ นํามาใช้ในการศึ กษาคื อ กากกาแฟจากร้ านอาหารและชานอ้อยจากศูนย์วิจยั และ
พัฒนาอ้อยและนํ้าตาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่ งชี วมวลทั้งสองถูกทําให้แห้งด้วย
เครื่ องอบลมร้อนที่อุณหภูมิเฉลี่ย 105°C โดยกากกาแฟใช้เวลา 7-9 ชัว่ โมง ชานอ้อยใช้เวลา 22-24 ชัว่ โมง นําชาน
อ้อยมาบดละเอียดและกรองผ่านกระชอนขนาด 300 nm จากนั้นนํามาผสมในอัตราส่ วนร้อยละโดยนํ้าหนักของ
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กากกาแฟ (C) ต่อชานอ้อย (B) ในอัตราส่วน 75:25 (C75:B25) 50:50 (C50:B50) และ 25:75 (C25:B75) โดยใช้น้ าํ
เป็ นตัวประสาน มีอตั ราส่ วนชีวมวลต่อนํ้าที่ 1:1.15, 1:1.1 และ1:1.2 ตามลําดับ หลังจากนั้นนําชีวมวลดังกล่าวไป
ขึ้นรู ปด้วยเครื่ องอัดเม็ดปุ๋ ย ชี วมวลอัดเม็ดที่ข้ ึนรู ปแล้วมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ความยาว 1 – 1.5
เซนติเมตร ชีวมวลอัดเม็ดถูกนําไปอบแห้งด้วยเครื่ องอบที่อุณหภูมิเฉลี่ย 105°C เป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง เพื่อลดความชื้น
จากนั้นเก็บชีวมวลอัดเม็ดดังกล่าวในภาชนะที่ปิดผนึกเพื่อป้ องกันความชื้นก่อนและหลังการทดสอบ
กระบวนการทอริแฟคชั่น
ในงานวิจยั นี้ทาํ การทดสอบประสิ ทธิภาพการทอริ แฟคชัน่ ของกากกาแฟผสมชานอ้อย จากรู ปที่ 1แสดง
ระบบการทอริ แ ฟคชั่น โดยมี ห ลัก การทํา งานดังนี้ ลํา ดับ แรกทํา การใส่ ชี ว มวล 100 กรั ม ลงไปในเตาบริ เวณ
หมายเลข 7 หลังจากนั้นปิ ดเตาให้แน่น แล้วจึงเปิ ดการทํางานของปั๊ มสู ญญากาศหมายเลข 5 เพื่อทําให้ภายในเตา
เป็ นสู ญญากาศโดยตรวจดูที่มาตรวัดความดันหมายเลข 3 ให้ความดันภายในเตาคงที่ แล้วจึ งปิ ดปั๊ มสู ญญากาศ
หลังจากนั้นทําการปล่อยก๊าซไนโตรเจนหมายเลข 9 โดยใช้วาล์วควบคุมอัตราไหล หลังจากนั้นเปิ ดการทํางานที่
ตูค้ วบคุมอุณหภูมิหมายเลข 10 โดยจ่ายไฟไปที่ฮีตเตอร์ หมายเลข 8 เพื่อให้ความร้อนแก่เตาซึ่ งควบคุมความร้อน
จากเทอร์โมคัปเปิ ล อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงภายในเตาแสดงที่ตคู ้ วามคุม ทําการทดลองตามอัตราส่วนและอุณหภูมิ
ที่กาํ หนดไว้ หลังจากทดลองเสร็ จทําการปิ ดอุปกรณ์ท้ งั หมดแล้วเปิ ดปั๊ มสู ญญากาศอีกครั้ง เพื่อให้น้ าํ มันดินไหล
ออกมาจากท่ อ ที่ เ จาะไว้โ ดยไหลผ่า นที่ ค วบแน่ น หมายเลข 2 เพื่ อ ลดอุ ณ หภู มิ ข องสารระเหยโดยใช้น้ ํา ใน
การแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อทําให้สารระเหยกลัน่ ตัวหยดลงไปที่ถว้ ยแก้ว ชีวมวลที่ผา่ นการทอริ แฟคชัน่ ถูกนําไป
ไว้ในภาชนะที่ ปิดผนึ กก่อนนําไปวิเคราะห์ต่อไป การทดลองดังกล่าวทําการทดลองซํ้าจํานวน 2 ครั้ง ก่อนนํา
ค่านํ้าหนักที่เหลือมาเฉลี่ยเพื่อใช้ในการคํานวณต่อไป

รู ปที่ 1 แสดงระบบการทอริ แฟคชัน่

1) นํ้า
2) กลัน่ ควบแน่น
3) มาตรวัดความดัน
4) ปั้ มนํ้า
5) ปั้ มสู ญญากาศ
6) เตาทอริ แฟคชัน่
7) ชุดป้ อนชี วมวล
8) ฮีตเตอร์
9) ถังแก๊สไนโตรเจน
10) ตูค้ วบคุมอุณหภูมิ

การวิเคราะห์ หาค่ าความร้ อนและการวิเคราะห์ แบบละเอียด
ชี วมวลก่ อนและหลังการทอริ แฟคชั่นถูกวิเคราะห์ ค่าความร้อนด้วยเครื่ อง Bomb Calorimeter, Apex
และการวิเ คราะห์ แ บบละเอี ย ด (Ultimate Analysis) ซึ่ ง ประกอบด้ว ย คาร์ บ อน, ไฮโดรเจน และไนโตรเจน
จากห้องปฏิ บตั ิการทดสอบและรับรองมาตรฐานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยเครื่ อง CHN
Analyzer, Leco, CHN628 series
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ประสิทธิภาพการทอริแฟคชั่น
ชีวมวลที่ผา่ นการทอริ แฟคชัน่ แล้วสามารถประเมินประสิ ทธิภาพการทอริ แฟคชัน่ (Chen et al. (2012))
ดังสมการต่อไปนี้
m

MY =  torrefied  ×100
(1)
m
 raw 
HHVtorrefied
(2)
ED =
HHVraw
(3)
EY = MY×ED
EY
(4)
UEI =
Electricity input
(5)
EMCI = EY - MY
โดย Mass Yield (MY) คือ ผลผลิตมวล (%)
Energy Density (ED) คือ ความหนาแน่นของพลังงาน (-)
Energy Yield (EY) คือ ผลผลิตเชิงพลังงาน (%)
Upgrading Energy Index (UEI) คือ ดัชนีการปรับปรุ งพลังงาน (kW-1h-1)
Energy-Mass Co-benefit Index (EMCI) คือ ดัชนีช้ ีวดั ร่ วมระหว่างมวลและพลังงาน (-)
m raw คือ มวลก่อนทําการทดลอง (g)
m torrefied คือ มวลหลังทําการทดลองแล้ว (g)
HHVraw คือ ค่าความร้อนสู งก่อนทําการทดลอง (MJ/kg)
HHVtorrefied คือ คาความรอนสูงหลังทําการทดลอง (MJ/kg)
Electricity input คือ กําลังไฟฟ้าที่ใช้ (kWh)

3. ผลการทดลองและวิจารณ์

รู ป ที่ 2 แสดงให้เห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงสี ของชี ว มวล การเพิ่ ม อุ ณ หภู มิ ทอริ แ ฟคชั่น ทํา ให้ชี ว มวล
ที่ ผ่านการทอริ แฟคชัน่ มีสีเข้มขึ้นเมื่อเปรี ยบเที ยบกับชี วมวลก่อนการทอริ แฟคชัน่ ซึ่ งเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบทางเคมีเกี่ ยวข้องกับการแตกตัวของพันธะไฮโดรเจนและคาร์ บอน นําไปสู่ การแยกตัวของพันธะ
ไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล ภายใน และพัน ธะ C-C และ C-O ที่ ท ํา หน้า ที่ ล ดคุ ณ สมบัติช อบนํ้า (hydrophilic)
กรดคาร์ บ อกซิ ลิ ก แอลกอฮอล์ อัล ดี ไ ฮด์ อี เ ทอร์ แ ละก๊ า ซ การเปลี่ ย นแปลงองค์ป ระกอบทางเคมี ท้ ัง หมด
จะทําให้ชีวมวลเปลี่ยนสี (Tumuluru, J.S. (2016))
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C =Spent coffee grounds, B = Sugarcane bagasse
รู ปที่ 2 ชีวมวลหลังการทอริ แฟคชัน่
จากรู ปที่ 3 แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของอุณหภูมิในช่วง 200 ถึง 300°C ต่อ MY พบว่าเมื่ออุณหภูมิ
เพิ่มขึ้นทําให้องค์ประกอบในชีวมวลสลายตัวกลายเป็ นของเหลวและก๊าซบางส่ วน (Prins et al. (2006)) จึงทําให้
ชี วมวลที่ ได้มีน้ าํ หนักลดลง และพบว่าปริ มาณกากกาแฟจํานวนมาก (C75:B25 และ C50:B50) มี ค่า MY มาก
เป็ นสาเหตุให้ C25:B75 ซึ่งมีปริ มาณกากกาแฟน้อยที่สุดมีค่า MY ที่นอ้ ยที่สุด

100

Mass yield (%)

85
70
Spent coffee grounds
C75:B25
C50:B50
C25:B75
Sugarcane bagasse

55
40
25
175

200

225

250
275
Temperature (°C)

300

325

รู ปที่ 3 ผลของอุณหภูมิทอริ แฟคชัน่ ต่อ MY
จากรู ปที่ 4 แสดงให้เห็ นถึ งผลกระทบของอุณหภูมิในช่ วง 200 ถึ ง 300°C ต่อ HHV พบว่า ค่า HHV
สู งขึ้ นเมื่ ออุณหภูมิเพิ่มขึ้ น เนื่ องจากการสลายตัวของเฮมิ เซลลูโ ลสภายในชี วมวล ทําให้มีองค์ประกอบของ
คาร์บอนที่มากขึ้น (Zhang et al. (2018)) จึงทําให้ที่อุณหภูมิที่ 300°C มีค่า HHV สูงกว่าเมื่อเทียบกับอุณภูมิที่ต่าํ กว่า
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และที่ C50:B50 มีค่า HHV เท่ากับ 27.67 MJ/kg ซึ่ งมากกว่า C75:25 (มีปริ มาณกากกาแฟมากกว่า) ทําให้เห็นว่า
การใช้กากกาแฟผสมในปริ มาณที่เหมาะสมสามารถเพิ่มค่า HHV ให้กบั ชีวมวลได้

32

HHV (MJ/kg)

29
26
23

Spent coffee grounds
C75:B25
C50:B50
C25:B75
Sugarcane bagasse

20
17
14
raw

200
250
Temperature (°C)

300

รู ปที่ 4 ผลของอุณหภูมิทอริ แฟคชัน่ ต่อ HHV
จากรู ป ที่ 5 แสดงให้เห็ นถึ งผลกระทบของอุณ หภู มิ ในช่ ว ง 200 ถึ ง 300°C ต่ อ ค่ า Energy yield (EY)
ซึ่ ง EY เป็ นผลจากการคํานวณระหว่าง MY และ ED ในสมการที่ (3) จากรู ปค่า EY มีแนวโน้มลดลงเมื่ออุณหภูมิ
เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการผสมชีวมวล 2 ชนิ ด จะได้ค่า EY ที่นอ้ ยกว่าชีวมวลดิบเพียงชนิ ดเดียว ในที่น้ ี คือ
กากกาแฟและชานอ้อ ย ค่ า EY ที่ ม ากที่ สุ ด สํา หรั บ อุ ณ หภู มิ 200°C และ 300°C คื อ 89.07 และ 62.6 สํา หรั บ
C50:B50 ตามลําดับ ขณะที่อุณหภูมิ 250°C มีค่า 80.25 สําหรับ C25:B75

Energy yield (%)

100

90
80

Spent coffee grounds
C75:B25
C50:B50
C25:B75
Sugarcane bagasse

70
60
50
175

200

225
250
275
Temperature (°C)
รู ปที่ 5 ผลของอุณหภูมิทอริ แฟคชัน่ ต่อ EY
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UEI (kW-1h-1)

รู ปที่ 6 แสดงผลของอุณหภูมิทอริ แฟคชัน่ ในช่วง 200 ถึง 300°C ต่อค่า UEI พบว่าค่า UEI มีค่าลดลง
เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น เนื่องจากที่อุณหภูมิสูงต้องใช้พลังงานป้ อนเข้าในระบบปริ มาณสูง ซึ่งในที่น้ ีคือพลังงานไฟฟ้า
จะเห็นว่าที่ C50:B50 มีค่า UEI มากที่สุด เนื่ องจากมีค่า EY สู ง ดังแสดงในรู ปที่ 5 ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 219.03 130.48
และ 71.13 kW-1h-1 ตามลําดับ

230
200
170
140
110
80
50

C75:B25
C50:B50
C25:B75

175

200

225

250
275
Temperature (°C)

300

325

รู ปที่ 6 ผลของอุณหภูมิทอริ แฟคชัน่ ต่อ UEI
จากรู ป ที่ 7 แสดงผลของอุ ณ หภู มิ ท อริ แ ฟคชั่น ในช่ ว ง 200 ถึ ง 300°C ต่ อ ค่ า EMCI ซึ่ งค่ า EMCI
ได้มาจากผลต่างระหว่าง EY และ MY ผลต่างดังกล่าวแสดงถึงความสามารถของระบบทอริ แฟคชัน่ ที่ สามารถ
ทําให้ชีวมวลเพิ่มค่าความร้อนได้อย่างทัว่ ถึงโดยสู ญเสี ยมวลในปริ มาณน้อยที่ สุด จากรู ปค่า EMCI มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น โดย C25:B75 มีค่า EMCI มากที่สุด

24

EMCI (-)

18
12
C75:B25
C50:B50
C25:B75

6
0
175

200

225

250
275
Temperature (°C)

รู ปที่ 7 ผลของอุณหภูมิทอริ แฟคชัน่ ต่อ EMCI
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1.4
1.1

C75:B25
C50:B50
C25:B75

0.8
0.5

Atomic O/C Ratio

Atomic H/C Ratio

รู ปที่ 8 แสดงผลของอุณหภูมิทอริ แฟคชัน่ ในช่วง 200 ถึง 300°C ต่ออัตราส่วนของ H/C และ O/C จากรู ป
เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการสลายตัวของเฮมิเซลลูโลส ทําให้ปริ มาณคาร์ บอนเพิ่มขึ้น (Zhang et al. (2018))
ส่ งผลให้ H/C และ O/C มีค่าลดลง โดยเฉพาะช่วงก่อนอุณหภูมิ 200°C มีการลดลงอย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากมีการ
สูญเสี ยความชื้น (Poudel et al. (2017)) เป็ นที่สงั เกตว่าอัตราส่วน C25:B75 และ C50:B50 ต่างให้ค่า H/C และ O/C
น้อย เนื่องจากมีปริ มาณชานอ้อยในส่วนผสมจํานวนมาก
(ก)
(ข)
2
1.0
C75:B25
1.7
0.8
C50:B50
0.7

C25:B75

0.5
0.4
0.2

raw

200
300
raw
200
300
Temperature (°C)
Temperature (°C)
รู ปที่ 8 ผลของอุณหภูมิทอริ แฟคชัน่ ต่ออัตราส่วนอะตอม (ก) H/C และ (ข) O/C

4. สรุ ปผลการวิจัย

งานวิจยั นี้ ศึกษาผลของการทอริ แฟคชัน่ ร่ วมระหว่างกากกาแฟและชานอ้อยที่ อตั ราส่ วนโดยนํ้าหนัก
25:75 50:50 และ 75:25 จากการทดลองพบว่า อัตราส่วนผสมของกากกาแฟระหว่างร้อยละ 25 ถึง 50 ให้ค่า HHV
ของชีวมวลผสมและค่าประสิ ทธิภาพของระบบทอริ แฟคชัน่ ซึ่งได้แก่ ค่าผลิตเชิงพลังงาน (EY) ดัชนีการปรับปรุ ง
พลังงาน (UEI) และดัชนี ช้ ี วดั ร่ วมระหว่างมวลและพลังงาน (EMCI) ที่ สูง ภายใต้อุณหภูมิทอริ แฟคชัน่ ระหว่าง
200 ถึง 300 °C ระยะเวลาทอริ แฟคชัน่ 60 นาที นอกจากนี้ อุณหภูมิทอริ แฟคชัน่ ที่เพิ่มขึ้น ทําให้ค่าความร้อนสู ง
ของชี วมวลผสมเพิ่มขึ้ น ซึ่ งตรงข้ามกับค่าผลผลิ ตเชิ งมวล ผลผลิ ตเชิ งพลังงาน UEI EMCI ค่าอัตราส่ วน H/C
และ O/C ของชีวมวลผสมซึ่งต่างมีค่าลดลง

5. ข้ อเสนอแนะ

5.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) นําไปเป็ นองค์ความรู ้ให้กบั บุคคลที่สนใจ
(2) เป็ นกระบวนการที่ปรับปรุ งสมบัติของเชื้อเพลิงแข็งสําหรับกากกาแฟและชานอ้อย ซึ่งมีวตั ถุดิบ
อยูม่ าก หากสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานจริ งก็อาจเป็ นผลดี
5.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ทดลองชีวมวลที่หลากหลายเพื่อหาค่าความร้อนสูงที่เหมาะสม
(2) ทําการเปลี่ยนก๊าซเฉื่ อยที่ใช้ในการทอริ แฟคชัน่ และนํามาเปรี ยบเทียบกัน
(3) พิจารณาผลเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเด็นอื่น เช่น ด้านมลพิษ สิ่ งแวดล้อม ความคุม้ ค่า การลงทุน
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งานวิจยั เรื่ องการพัฒนาตูฟ้ ักไข่แบบอัตโนมัติสาํ หรับไก่ชนเป็ นการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของการฟักไข่ไก่ชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างตูฟ้ ักไข่แบบอัตโนมัติสาํ หรับไก่ชน และ 2) ศึกษา
ประสิ ทธิ ภาพของตูฟ้ ั กไข่แบบอัตโนมัติสําหรับไก่ ชน โดยการใช้บอร์ ด Arduino Mega 2560 เป็ นประมวลผล
สัญญาณจากเซนเซอร์ DHT22 วัดอุณหภูมิกบั ความชื้ น ใช้ Cartridge Heater ขนาด 150 W สําหรับเพิ่มอุณหภูมิ
และแสดงผลใน LCD ผลการวิจยั พบว่า ตูฟ้ ั กไข่แบบอัตโนมัติสาํ หรับไก่ชนสามารถควบคุมให้อุณหภูมิภายใน
ตูฟ้ ักไข่มีค่าตํ่าสุ ดที่ 37.60 °C และสู งสุ ด 37.80 °C จากค่าที่กาํ หนด 37.70 °C ส่ วนการควบคุมความชื้นภายใน
ตูฟ้ ักไข่มีค่าความชื้นสัมพัทธ์ต่าํ สุดร้อยละ 54.90 และสูงสุดร้อยละ 56.40 จากค่าที่กาํ หนดร้อยละ 55.00 แสดงให้
เห็ นว่าการพัฒนาตูฟ้ ั กไข่แบบอัตโนมัติสําหรับไก่ชนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อการเพิ่มปริ มาณ
ของการฟักไข่
คําสําคัญ: ตูฟ้ ักไข่, ไก่ชน, ตูฟ้ ักไข่แบบอัตโนมัติสาํ หรับไก่ชน

ABSTRACT

The research entitled Development of Automatic Incubator for Fighting cock, for investigating the
guidelines for increasing the incubator efficiency for fighting cock, possessed two objectives: 1) to design and
build an automatic incubator for fighting cock, and 2) to study the efficiency of the automatic incubator for
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fighting cock. The following things were taken into consideration: Using the Arduino Mega 2560 board as a
signal processing from DHT22 sensor to measure temperature and humidity, and a cartridge heater150 Watt for
increasing the temperature and displaying it on the LCD. The results revealed that the automatic incubator for
fighting cock could control the temperature inside the incubator to a minimum of 37.60 °C and a maximum of
37.80 °C from the set value of 37.70 °C. The humidity control in the incubator had the lowest relative humidity
of 54.90% and a maximum of 56.40% from the set value of 55.00%. This indicated that the development of an
automatic incubator for fighting cock could be used effectively to increase the amount of hatching.
KEYWORDS: Incubator, Fighting cock, Automatic Incubator of Fighting cock.

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ไก่ชน คือ ไก่สายพันธุ์พ้นื เมือง ซึ่งไก่พ้นื เมืองมีการแบ่งเป็ นประเภททัว่ ไปได้ 2 ลักษณะ คือ การเลี้ยงไว้
เพื่อประกวดการต่อสู ้และความสวยงาม กับการเลี้ยงไว้เพื่อบริ โภคเนื้ อเป็ นอาหาร ความนิ ยมของการประกวด
การต่อสู ้ของไก่พ้ืนเมืองสายพันธุ์ต่าง ๆ ในภูมิภาคต่าง ๆ แทบจะทัว่ โลก ประเทศในแถบเอเชียที่นิยมเลี้ยงไก่ชน
ได้แก่ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ แม้แต่ประเทศทางตะวันตก ไก่ชนบางตัวที่มีลกั ษณะดีสวยงาม
นอกจากนี้เป็ นไก่ฉลาดมีปฏิภาณไหวพริ บในเชิงชน หรื อ แก้ทางของคู่ต่อสูไ้ ด้ส่ิ งเหล่านี้เราไม่สามารถฝึ กสอนมัน
ได้ เพราะมันเป็ นเรื่ องพันธุ์กรรม ที่ ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของมัน ทําให้ปัจจุบนั ไก่ชนบางตัวราคา
ค่อนข้างสู ง ชื้อขายกันหลักล้าน เพื่อนําไปเพาะพันธุ์ต่อ และไข่ที่มีเชื้อราคาสู งหลักพันต่อใบ และนับวันราคายิง่
สูงขึ้นเรื่ อย ๆ
ประเทศไทยมีประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรมเป็ นหลัก ไม่วา่ จะเป็ นการปลูกพืชทําไร่
ทําสวนเป็ นต้น ซึ่ งประกอบ อาชีพเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง แต่โดย
ส่ วนใหญ่การฟักไข่โดยใช้วิธีธรรมชาติ หรื อ เป็ นการฟักไข่โดยแม่ไก่ ในรังวางไข่ส่วนมาก จะมีปัญหาแม่ไก่ไม่
ยอมฟักไข่เอง แม่ไก่แย่งกันกก แม่ไก่กินไข่ตวั เอง หรื อ โดนสัตว์อื่น ๆ รบกวน และเรื่ องอากาศแปรปรวน ซึ่งเป็ น
ปั ญหาอย่างมากสําหรับคนเลี้ยงไก่ ทําให้จาํ นวนผลผลิตหรื ออัตราเกิดการฟักไข่ไก่ลดลง และระยะเวลาฟักไข่ ใช้
เวลา 21 วัน อุณหภูมิอยูท่ ี่ 37-38˚C และความชื้นร้อยละ 50-70 (สัญญา ผาสุก. 2554) ตลอดระยะการฟักควรอยูใ่ น
ระดับที่สมํ่าเสมอมากที่สุด อุณหภูมิเหมาะสมที่สุด 37.7 ˚C สําหรับการฟักและความชื้นที่เหมาะ คือ ร้อยละ 58-60
จะต้องกลับไข่อย่างน้อย วันละ 6 ครั้ง ถึงจะสมารถฟักไข่ไก่ได้และลูกไก่ที่ออกมาจะสมบูรณ์
ดังนั้นคณะผูว้ จิ ยั ได้จากการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กบั การเกษตรโดยจัดทําตูฟ้ ักไข่อตั โนมัติ
สําหรับไก่ชน โดยระบบของตูฟ้ ักไข่ไก่น้ ีจะมี ฟังก์ชน่ั การทํางาน แบบอัตโนมัติ การแสดงผล และระบบควบคุม
สามารถปรับค่าของอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ การกลับไข่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็ นอุปกรณ์ ในการ
กลับพร้อมตั้งเวลาในการกลับไข่อตั โนมัติ(สมใจ อารยวัฒน์และคณะ, 2560) และสามารถกําหนดค่าของอุณหภูมิ
ได้ตามความต้องการ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาการออกแบบและสร้างตูฟ้ ักไข่อตั โนมัติสาํ หรับไก่ชน
(2) เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของตูฟ้ ักไข่อตั โนมัติสาํ หรับไก่ชน
2198

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวปรับอุณหภูมิ
เซนเซอร์ อุณหภูมิ

เซนเซอร์ความชื้น

ระบบควบคุม
อัตโนมัติ

จอแสดงผล

ระบบปรับตําแหนง

ตัวปรับความชื้ น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั เริ่ มจากเซนเซอร์ อุณหภูมิและความชื้นทํางานโดยการตรวจวัด
ค่าของอุณหภูมิและความชื้ นภายในตูฟ้ ั กไข่และส่ งสัญญาณไปให้ระบบควบคุ มอัตโนมัติทาํ การประมวลผล
เปรี ยบเทียบกับระดับค่าที่กาํ หนดไว้ ถ้าค่าอุณหภูมิมีค่าน้อยกว่าค่าที่กาํ หนดไว้ ระบบควบคุมอัตโนมัติจะสัง่ การ
ให้ตวั ทําความร้อนทํางานเพื่อเพิ่มอุณหภูมิภายในตูฟ้ ักไข่จนกว่าตัวเซนเซอร์อุณหภูมิจะตรวจจับสัญญาณได้ตามที่
กําหนดไว้ ในทางกลับกันถ้าอุณหภูมิสูงกว่าที่ กาํ หนด ระบบควบคุมอัตโนมัติจะสั่งให้พดั ลมระบายความร้อน
ทํางาน และถ้าความชื้ นมีค่าน้อยกว่าที่กาํ หนด ระบบควบคุมอัตโนมัติจะสั่งให้ตวั ทําความชื้นเริ่ มทํางานเพื่อให้
ความชื้นภายในตูฟ้ ักไข่เพิ่มระดับตามที่กาํ หนด และในทางกลับกันถ้าความชื้นมากกว่าที่กาํ หนด ระบบควบคุม
อัตโนมัติจะสั่งให้พดั ลมระบายความชื้ นทํางานจนกว่าตัววัดความชื้ นในตูฟ้ ั กไข่มีค่าตามที่กาํ หนด นอกจากนี้
ระบบควบคุมอัตโนมัติจะทําการปรับค่าตําแหน่ งมุมของที่ วางไข่ โดยค่าอุณหภูมิ ค่าความชื้ น จะแสดงบนจอ
LCD

4. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลองที่ม่งุ ออกแบบสร้างเครื่ องมือและทดลองตูค้ วบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นสําหรับฟักไข่แบบอัตโนมัติ โดยมีลาํ ดับการดําเนินการดังนี้
4.1 การออกแบบและสร้ างตู้ฟักไข่ แบบอัตโนมัตสิ ําหรับไก่ ชน แสดงในภาพที่ 2
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ห้ องทําความร้ อน

ห้ องฟัก
ภาพที่ 2 โครงสร้างของตูฟ้ ักไขแบบอัตโนมัติสาํ หรับไก่ชน
ภายในตูฟ้ ักไข่แบบอัตโนมัติสาํ หรับไก่ชนจะแบ่ง เป็ น 2 ห้อง ห้องที่1 คือห้องฟัก ในส่ วนห้องฟักจะมี
การติดตั้งของมอเตอร์ ,ถาดวางไข่,พัดลมระบายอากาศ และห้องที่ 2 ในส่ วนห้องทําความร้อน จะมีการติดตั้งฮีต
เตอร์ และพัดลมกระจายอากาศ(วิโรจน์ เอกวงศ์มน่ั คง และคณะ, 2551). ส่ วนระบบทําความชื้ นจะติ ดตั้งที่
ด้านข้างของตูฟ้ ักไข่แบบอัตโนมัติสาํ หรับไก่ชน
4.2 การออกแบบระบบควบคุมการทํางานของตู้ฟักไข่ แบบอัตโนมัตสิ ําหรับไก่ ชน แสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การทํางานของระบบควบคุมการทํางานของตูฟ้ ักไข่แบบอัตโนมัติสาํ หรับไก่ชน
ในภาพที่ 3 เป็ นกระบวนการทํางานของระบบควบคุมการทํางานของตูฟ้ ักไข่แบบอัตโนมัติสาํ หรับ
ไก่ชน โดยมีตวั เซ็นเซอร์ DHT22 เป็ นตัวตรวจวัดค่าของอุณหภูมิและความชื้ นภายในตูฟ้ ั กไข่และส่ งสัญญาณ
เพื่อให้ตวั ประมวลผลของบอร์ ด Arduino Mega 2560 ประมวลผลตรวจสอบกับค่าที่กาํ หนด ในด้านอุณหภูมิต่าํ
กว่าที่ กาํ หนด Arduino Mega 2560 ทําการส่ งสัญญาณให้ Cartridge Heater ทํางานเพิ่มอุณหภูมิจะกว่ามีค่าตามที่
กําหนด ถ้าอุณหภูมิสูงกว่าพัดระบายอากาศจะทําการระบายอากาศ ด้านความชื้นตํ่ากว่าที่กาํ หนด Arduino Mega
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2560 ทําการส่ งสัญญาณให้ Ultrasonic Humidifier ทําการเพิ่มชื้นให้ได้ค่าตามที่กาํ หนด ถ้าความความชื้นสู งกว่า
พัดระบายอากาศจะทําการระบายความชื้นออก และนําค่าที่ประมวลผลแสดงที่ผลที่ LCD ST7735R
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
การวิจัยตูฟ้ ั กไข่แบบอัตโนมัติสําหรั บไก่ ชนดําเนิ นการศึ กษาถึ งประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบ
ควบคุ มอัตโนมัติของอุณหภูมิและความชื้ น ภายในตูฟ้ ั กไข่ให้มีค่ าใกล้เคี ยงกับอุ ณหภูมิ 37.7 °C โดยมี ความ
แตกต่างไม่เกินร้อยละ 5 ในช่วง 35.815-39.585 °C และที่ความชื้นร้อยละ 55 โดยมีความแตกต่างไม่เกินร้อยละ 5
ในช่วงร้อยละ 52.25-57.75 ที่เหมาะสมในการฟักไข่ได้ตลอดเวลา
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั ตูฟ้ ักไข่แบบอัตโนมัติสาํ หรับไก่ชนได้ใช้เครื่ องมือในการวิจยั ประกอบด้วย
4.4.1 ตูฟ้ ักไข่มีขนาด 55.5x53x75 เซนติเมตร ที่สามารถฟักไข่ได้สูงสุด 172 ฟอง และสามารถกลับ
ไข่ทุก 2 ชัว่ โมง โดยถาดความเอียงอยูท่ ี่ประมาณ 45˚ องศา แสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ตูฟ้ ักไข่แบบอัตโนมัติสาํ หรับไก่ชน
4.4.2 ระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่ มีบอร์ ด Arduino Mega 2560 ตัวประมวลผล และมี DHT22 เป็ น
เซ็ น เซอร์ และแสดงค่ า ที่ LCD ST7735R(สมใจ อารยวัฒ น์ และคณะ, 2560) แสดงในภาพที่ 5 แสดงค่ า ของ
อุณหภูมิ และความชื้นภายในตูฟ้ ักไข่
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ตูฟ้ ักไข่แบบอัตโนมัติสาํ หรับไก่ชนได้การทดลองเพื่อหาประสิ ทธิภาพโดยทดลองบันทึกค่าของ
อุณหภูมิกลางที่กาํ หนดไว้ 37.7 °C และความชื้นกลางที่กาํ หนดไว้ร้อยละ 55 ในเวลา 06.00 , 12.00 , 18.00 และ
23.00 ของในแต่ละวันจํานวน 10 วัน และเก็บข้อมูลไข่ที่สามารถฟักออกมาเป็ นตัว
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ภาพที่ 5 จอแสดงผล LCD ST7735R
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ตูฟ้ ักไข่แบบอัตโนมัติสาํ หรับไก่ชน ดําเนินการวิเคราะห์ผลของข้อมูลที่บนั ทึกไว้ เพื่อหาค่าเฉลี่ย
ของอุณหภูมิ และความชื้นที่เกินขึ้นในแต่ช่วงของแต่ละวัน และร้อยละของไข่ที่สามารถฟักออกมาเป็ นตัว

5. ผลการทดลอง

ในการทดลองเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของตูฟ้ ักไขแบบอัตโนมัติสาํ หรับไก่ชนทั้งนี้ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดลอง
และเก็บข้อมูลจากการทํางานของเครื่ องฟั กไข่ไก่ อตั โนมัติ จํานวน 10 วัน ในแต่ละวันจะเก็บค่าอุณหภูมิและ
ความชื้น ทั้งนี้ได้กาํ หนดเกณฑ์การทดลอง ควบคุมอุณหภูมิภายในตูฟ้ ักที่ 37.7˚C และเก็บข้อมูลตามเวลาดังตาราง
ที่ 1 และความชื้นที่ร้อยละ 55 และเก็บข้อมูลตามเวลาดังตารางที่ 2 ในการทดลองทั้งหมด 10 วัน
ตารางที่ 1 การทดลองการทํางานด้านอุณหภูมิ

เวลา

อุณหภูมิ(˚c)
x�

S.D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.00

37.70

37.60

37.70

37.70

37.60

37.70

37.70

37.70

37.70

37.70

37.68

0.0422

12.00

37.80

37.70

37.70

37.80

37.70

37.80

37.80

37.80

37.70

37.80

37.76

0.0516

18.00

37.70

37.70

37.80

37.70

37.70

37.70

37.60

37.70

37.70

37.70

37.70

0.0471

23.00

37.60

37.80

37.70

37.60

37.70

37.70

37.70

37.70

37.60

37.70

37.68

0.0632

8

9

10

x�

S.D

ตารางที่ 2 การทดลองการทํางานด้านความชื้น

เวลา

ความชื้น(% RH)
5
6
7

1

2

3

4

6.00

55.80

55.80

56.20

55.90

56.50

55.70

55.00

55.80

55.00

55.20

55.69

0.4932

12.00

55.10

54.90

55.50

55.20

55.40

55.50

55.70

55.00

55.00

55.40

55.27

0.2669

18.00

55.60

55.40

55.00

55.00

55.00

55.70

55.30

55.20

55.40

55.00

55.26

0.2633

23.00

56.00

56.20

56.40

56.10

56.20

55.00

56.20

55.70

55.00

55.80

55.86

0.4971
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ตารางผลการทดลองประสิ ทธิภาพตูฟ้ ักไขแบบอัตโนมัติสาํ หรับไก่ชนจากตารางที่ 1และตารางที่ 2 สรุ ป
ได้ว่าผลของการทดลองเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของตูฟ้ ั กไขแบบอัตโนมัติสําหรับไก่ชนนั้นพบว่าค่าอุณหภูมิและ
ความชื้ น ตั้งแต่วนั ที่ 1 ถึ ง วันที่ 10 ค่าความผิดพลาดของอุณหภูมิและความชื้ น เมื่ อเที ยบกับค่าที่ ออกแบบไว้
ทํางานได้ตรงตามเป้ าหมาย ค่าความผิดพลาดของอุณหภูมิจากค่าที่ต้ งั ไว้อยูใ่ นช่วง 37.60 - 37.80 °C และค่าความ
ผิดพลาดความชื้นที่ได้ร้อยละ 54.90- 56.40 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 5
เมื่อนําไข่ไก่ชนจํานวน 15 ฟองมาทดลองฟั กในตูฟ้ ั กไข่แบบอัตโนมัติสําหรับไก่ ชนตั้งค่าอุณหภูมิท่ี
37.7˚C องศา และความชื้นที่ร้อยละ 55 แล้วรอจนกว่าลูกไก่จะฟัก โดยปกติแล้วจะใช้ระยะเวลา 21 วันสําหรับการ
ฟักของลูกไก่พบว่า ผลอัตราการฟักไข่ของตูฟ้ ักไข่แบบอัตโนมัติสาํ หรับไก่ชนคิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนไข่
ไก่ที่นาํ มาทดลองฟักสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์และคณะ (2561). แสดงภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ลูกไก่ที่ผา่ นการฟักจากตูฟ้ ักไข่แบบอัตโนมัติสาํ หรับไก่ชน

6. สรุ ปผล

จากการดําเนิ นการวิจยั ตูฟ้ ั กไข่แบบอัตโนมัติสําหรับไก่ ชนสามารถควบคุมให้อุณหภูมิและความชื้ น
ภายในตูฟ้ ักไข่อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานการฟักไข่ ซึ่งอุณหภูมิภายในเครื่ องอยูใ่ นช่วง 37-38˚C สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ชัยณรงค์ ธรรมกูล (2551). และความชื้ นภายในช่วงร้อยละ 50-60 ได้แม้ว่าอุณหภูมิและความชื้ นแวดล้อม
ภายนอกจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม ซึ่ งผลจากการทดสอบระบบตูฟ้ ักไข่แบบอัตโนมัติสาํ หรับไก่ชนแต่ละส่ วน
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และอัตราการฟั กของไข่ จากตูฟ้ ั กไขแบบอัตโนมัติสําหรับไก่ชนพบว่า
ผลอัตราการฟักของตูฟ้ ักไข่แบบอัตโนมัติสาํ หรับไก่ชนคิดเป็ น ร้อยละ 100 ของไข่ที่นาํ มาฟักออกเป็ นตัว

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
งานวิจยั ตูฟ้ ักไข่แบบอัตโนมัติสาํ หรับไก่ชนเป็ นงานวิจยั ด้านนวัตกรรมที่ส่งเสริ มการเพิ่มโอกาส
สําหรับเกษตรกรที่มีความประสงค์ในการเพาะเลี้ยงไก่ขายเพื่อเป็ นอาชีพ
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ สํารองไฟเพิ่มเติม เผื่อในกรณี ไฟดับ
(2) พัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถควบคุมการตั้งค่า อุณหภูมิ และ ความชื้น และสามารถแจ้งเตือน
การทํางาน ผ่านแอพพลิเคชัน่ บนมือถือ

8. กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ.โอกาสนี้ จากทุ นสนับสนุ นการวิจัยของกองทุ นสนับ สนุ น
การวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชมรมเพาะพันธุ์
ไก่ชนจังหวัดสุโขทัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า รวมถึงผูเ้ กี่ยวข้องทุกท่าน
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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาการจัดการขยะอินทรี ยใ์ นครัวเรื อนที่ อยู่ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมือง
ลําสามแก้ว ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม และคัดเลือก
ประชาชนที่ ส มัค รใจในการเข้า ร่ ว มการวิ จัย การจัด ทํา และการทดลองใช้ง านถัง ขยะหอม จํา นวน 50 คน
ผลการศึกษาพบว่า ถังขยะหอมสามารถแก้ไขปั ญหาการเพิ่มขึ้นของขยะอินทรี ยห์ รื อขยะเศษอาหารได้เป็ นอย่างดี
โดยประชาชนมากถึงร้อยละ 73.9 ให้คะแนนความคิดเห็น คือ สามารถลดปริ มาณขยะอินทรี ยไ์ ด้เป็ นอย่างดี อีกทั้ง
ยังมีความคิดเห็นว่า ถังขยะขยะหอมมีข้ นั ตอนและวิธีใช้ที่สะดวกสามารถใช้งานได้ง่าย ถึงร้อยละ 69.6 ดังนั้นเมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจต่อการใช้งานถังขยะหอม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 70 ดังนั้น
จากงานวิจยั จึงแสดงให้เห็นว่า ถังขยะหอมเป็ นวิธีการแก้ไขปั ญหาขยะอินทรี ยห์ รื อขยะเศษอาหารได้เป็ นอย่างดี
ลดการปนเปื้ อนขยะเศษอาหารในพื้นที่บ่อขยะ และลดการเกิดโรคได้อีกด้วย
คําสําคัญ: การจัดการขยะอินทรี ย,์ การจัดการขยะแบบมีส่วนร่ วม, ถังขยะหอม
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ABSTRACT

This research was studied organic waste management in Lamsamkeaw Municipality, Khu Khot Subdistrict, Lum Lukka District, Pathum Thani Province. This research was participatory waste management and
selected the 50 volunteers to join the research and “Hom Bin” testing. This research found that “Hom Bin” can
be solve the organic waste food waste problem. Volunteers 73.9% were told “Hom Bin” was suitable for organic
waste decreasing. Moreover, volunteers 69.6% told “Hom Bin” was easily to used and they satisfied about “Hom
Bin” utilization 70%. Therefore, this research was showed “Hom Bin” was suitable for solve the organic waste
or food waste problem, moreover that can be reduce contamination and the occurrence of diseases in landfill.
Keywords: Organic waste management, Participatory waste management, “Hom Bin”

1. บทนํา

ปั จจุบนั ปั ญหาขยะมูลฝอยถือเป็ นประเด็นสําคัญที่ตอ้ งได้รับการแก้ไขอย่างเร่ งด่วน ซึ่ งจากสถานการณ์
ขยะมูลฝอยในปี 2560 เกิดขึ้นประมาณ 27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.15 โดยขยะมูลฝอยประกอบด้วย ขยะอินทรี ย ์
(Organic Waste) ขยะรี ไ ซเคิ ล (Recyclable Waste) ขยะอัน ตราย (Hazardous Waste) และขยะทั่ว ไป (General
Waste) ซึ่ งเมื่อพิจารณาถึงสัดส่ วนของขยะแต่ละประเภทจากงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง พบว่าปริ มาณของขยะอินทรี ย ์
หรื อขยะเศษอาหารมี ปริ มาณมากที่ สุด คื อ ร้ อยละ 64 (ปิ ยชาติ ศิ ลปะสุ วรรณ, 2559) จึ งทําให้ขยะอินทรี ยเ์ ป็ น
ประเภทขยะมูลฝอยที่ควรได้รับการจัดการอย่างเร่ งด่วน เมื่อขยะอินทรี ยห์ รื อขยะเศษอาหารได้รับการกําจัด จะ
ส่งผลให้ลดกลิ่นเหม็นที่จะเกิดขึ้นบริ เวณบ่อขยะของแต่ละพื้นที่ และยังช่วยลดการเกิดและแพร่ กระจายของโรคที่
เกิดจากการปนเปื้ อนของขยะมูลฝอยได้อีกด้วย พื้นที่ศึกษาที่น่าสนใจ คือพื้นที่ใกล้กรุ งเทพมหานคร เนื่องจากเป็ น
พื้นที่ชานเมือง อีกทั้งยังมีการขยายตัวของเมืองอีกด้วย เทศบาลเมืองลําสามแก้ว ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ตาํ บลคูคต อําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่ 12.5 ตารางกิโลเมตร ถูกเชื่อมต่อด้วยสถานี รถไฟฟ้าสายสี เขียวคูคต เป็ นพื้นที่
ติดต่อกับเขตกรุ งเทพมหานคร จึงทําให้มีการขยายตัวของหมู่บา้ นจัดสรร ที่อยูอ่ าศัย และการพาณิ ชย์ เพิ่มขึ้นเป็ น
จํานวนมาก เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําให้ประชาชากรเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็ ว เมื่อพิจารณาจาก
ข้อมูลสถิติประชากรของเทศบาลเมืองลําสามแก้วในแต่ละปี พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี พ.ศ.
2556 ถึง พ.ศ.2561 เพิ่มขึ้นจาก 62,026 คน เป็ น 65,741 คน (กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
,2561) โดยในปั จจุบนั พบว่า พื้นที่เทศบาลเมืองลําสามแก้ว มีจาํ นวนชุมชนรวม 70 ชุมชน และมีปริ มาณขยะมูล
ฝอยรวม 25,819.65 ตัน/ปี (กรมการปกครอง สํานักบริ การการจดทะเบี ยน เทศบาลเมืองลําสามแก้ว, 2561) จึ ง
นําไปสู่ ปัญหาปริ มาณขยะที่ เพิ่มขึ้ นโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะอิ นทรี ยซ์ ่ ึ งมีสัดส่ วนมากที่ สุด เกิ ดจากการอุปโภค
บริ โภคของประชาชน ถือเป็ นปั ญหาสําคัญที่ตอ้ งการได้รับการแก้ไขอย่างเร่ งด่วน ดังเป้ าหมายการพัฒนาที่ยง่ั ยืน
ข้อ 12.3 คือการลดปริ มาณขยะเศษอาหารลง การลดปริ มาณขยะเศษอาหารหรื อขยะอินทรี ยท์ ี่มีประสิ ทธิ ภาพ คือ
การนําขยะเศษอาหารหรื อขยะอินทรี ยม์ าใช้ประโยชน์ จึงนําไปสู่ การหาวิธีการแก้ปัญหาขยะอินทรี ยอ์ ย่างยัง่ ยืน
โดยการแปรสภาพขยะอินทรี ยห์ รื อขยะเศษอาหารให้กลายเป็ นปุ๋ ย และนําไปใช้ภายในครัวเรื อน โดยการใช้ถงั
ขยะหอมมาแก้ไขปั ญหาเพื่อลดปริ มาณขยะอินทรี ยห์ รื อขยะเศษอาหาร ก่อนการจัดการขยะมูลฝอยอื่นๆต่อไป
การทําถังขยะหอมจะตัดก้นที่ถงั ขยะแบบมีฝาปิ ดแล้วนําไปฝังไว้ที่ดิน ความสูงของปากถังขณะที่ฝังแล้วประมาณ
15 เซนติเมตร โดยหลักการทํางานของถังขยะหอม คือ เมื่อนําขยะเศษอาหารใส่ ลงไปในถัง และปิ ดฝา จุลินทรี ย ์
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และสิ่ งมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ภายในดิ น จะย่อยสลายเศษอาหาร หรื อที่ เรี ยกว่าสารอินทรี ย ์ ผ่านเมตาบอลิซึมของ
จุลินทรี ย ์ ส่งผลให้สารอินทรี ยม์ ีขนาดเล็กลง และเปลี่ยนเป็ นธาตุอาหาร ทําให้เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหารกลับมา
ใช้ใหม่ของเศษอาหาร หรื อสารอินทรี ย ์ ให้อยูใ่ นรู ปแบบที่เป็ นประโยชน์ต่อพืช (วิไลลักษณ์ สวนมะลิ และ สุรชัย
มูลมวล, 2560)
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะนําถังขยะหอมมาใช้ในการแก้ปัญหาขยะอินทรี ย ์ หรื อขยะเศษอาหาร
ภายในครัวเรื อน โดยใช้พ้ืนที่ชุมชนเทศบาลเมืองลําสามแก้ว ให้เป็ นชุมชนต้นแบบในการใช้ถงั ขยะหอมในการ
แก้ปัญหาขยะเศษอาหารอย่างยัง่ ยืน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อศึ กษาการปริ มาณขยะและการลดปริ มาณขยะอินทรี ยข์ องเทศบาลเมืองลําสามแก้ว ตําบลคูคต
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
2.2 เพื่อเสนอแนวทางการลดปริ มาณขยะอินทรี ยโ์ ดยการใช้ถงั ขยะหอมของเทศบาลเมืองลําสามแก้ว
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

3. ขอบเขตของการวิจัย

เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research: PAR) เปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี่ มี
ส่ วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) เข้ามามีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอนซึ่ งมีความสําคัญเพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในสังคมที่
เป็ นปั ยหาโดยเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ ยวข้องเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั (อมาวสี อัม
พันศิริรัตน์, 2560) ในชุมชนโดยเริ่ มจากการสํารวจสภาพปั ญหาขยะอินทรี ยใ์ นชุมชนที่สมัครใจเป็ นชุมชนต้นแบบ
ของพื้ น ที่ เทศบาลเมื อ งลํา สามแก้ว จากนั้น นํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าวิเคราะห์ ส ภาพ และปั ญ หา จากนั้น หาวิธี ก ารที่
เหมาะสมในการจัดการขยะอินทรี ย ์ ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่ วมของชุมชนนําไปสู่การสร้าง “ถังขยะหอม” และใน
ขั้นตอนสุ ดท้ายมีการเปรี ยบเทียบผลการใช้ ถังขยะหอม โดยพิจารณาว่าสามารถลดปริ มาณขยะอินทรี ย ์ หรื อขยะ
เศษอาหารได้หรื อไม่ เพื่อนําไปปรับใช้ในชุมชนอื่นต่อไป

4. วิธีการวิจัย

การวิจยั เรื่ องการจัดการขยะอินทรี ยโ์ ดย “ถังขยะหอม” ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลําสามแก้ว
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี แบ่งเป็ นขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรี ยมการ
1.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะอินทรี ยท์ ี่ตน้ ทาง
1.2 กําหนดกระบวนการและขั้นตอนการวิจยั
ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้างและหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือ
สร้างและหาประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือ โดยให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดการขยะ เพื่อให้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องของข้อคําถามที่อยูใ่ นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
ก่อนการนําไปใช้งาน
ขั้นที่ 3 ดําเนินการทดลอง
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการทดลอง ดังนี้
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1. ขั้น การสํา รวจสภาพและปั ญ หาขยะมูล ฝอยในชุ ม ชนโดยเลื อกชุ ม ชนที่ ส มัครใจให้เ ป็ นชุ มชน
ต้นแบบสําหรับการจัดการขยะมูลฝอยของพื้นที่เทศบาลเมืองลําสามแก้ว โดยการใช้เครื่ องมือคือแบบสัมภาษณ์
และแบบสอบถาม
2. ขั้นการวางแผนและการสร้างถังขยะหอม แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นการวางแผนและออกแบบถังขยะหอม โดยการร่ วมกันวางแผนกันระหว่างชุมชนและ
ตัวแทนจากเทศบาลฯ เพื่อให้มีประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืน จากนั้นจัดทําแบบร่ างถังขยะหอม และนําไปสู่การสร้างถัง
ขยะหอมต่อไป
2.2 ขั้นการสร้างถังขยะหอม โดยการนําแบบร่ างจากข้อ 2.1 มาใช้เป็ นต้นแบบในการสร้างถัง
ขยะหอม และนําไปทดลองใช้ในชุมชน
3. ขั้นการเปรี ยบเทียบการใช้งานและสรุ ปผลการใช้ถงั ขยะหอม เมื่อมีการทดลองใช้ถงั ขยะหอมโดย
ชุมชนต้นแบบ จะมีการติดตามผลการใช้งาน โดยการเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการใช้งาน โดยใช้สถิติพ้นื ฐานใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อนําไปใช้เป็ นต้นแบบสําหรับชุมชนอื่นๆ ในการจัดการขยะอินทรี ยห์ รื อขยะเศษอาหาร
ต่อไป

5. ผลการวิจัย และวิจารณ์

5.1 สภาพและปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน
จากการสอบถามสภาพปั ญหาผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล พบว่าขยะมูลฝอยที่
อยูใ่ นชุมชนมากที่สุดคือขยะที่เปื้ อนนํ้าแกง เศษอาหาร ทําให้มีกลิ่นเหม็นเวลาเก็บขยะจะทําให้เกิดความสกปรก
ชุมชนที่มีการจัดการขยะที่ดีที่สุดคือชุมชนฟ้ ากรี นพาร์ ครังสิ ต เฟส 2 เนื่ องจากขยะมีนอ้ ยบางถังไม่มีกลิ่นเหม็น
จากนํ้าขยะ มีการแยกขยะอย่างเรี ยบร้อยทําให้การจัดเก็บขยะมูลฝอยได้อย่างรวดเร็ ว แนวทางในการจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลที่เหมาะสมคือต้องการให้ประชาชนในชุมชนมีการคัดแยกขยะจากต้นทาง แยกก่อนทิ้งลงถัง
ขยะทุกครั้งโดยเฉพาะมีการจัดทําถังขยะหอมทุกหลังคาเรื อน การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรมีผลต่อการเพิ่มขึ้น
ของปริ มาณขยะมูลฝอยเนื่ องจากเกิ ดเป็ นหมู่บา้ นใหม่ตอ้ งเข้าไปจัดเก็บขยะ ขยะที่ จดั การได้ยากที่ สุดคือขยะ
ประเภทหลอดไฟมักจะพบมี การปนปนมากับขยะในครั วเรื อน และอันตรายหากทําแตกจะมีสารพิษและเศษ
กระจก การลดปริ มาณขยะมูลฝอยที่ ส ามารถทํา ได้ง่ ายที่ สุดคื อ การคัดแยกขยะก่ อนทิ้ ง ปั ญหาอุปสรรคที่ ไ ม่
สามารถลดปริ มาณขยะมูลฝอยได้คือประชาชนไม่ให้ความร่ วมมือ ไม่คดั แยกขยะ ขยะอินทรี ยส์ ามารถลดได้โดย
วิธีการทําถังขยะอินทรี ยท์ ุกครัวเรื อน
จากการสอบถามสภาพปั ญหากับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลําสามแก้วเรื่ องการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบมีส่วนร่ วมของชุมชนกับเทศบาลเมืองลําสามแก้ว เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า
ชุมชนรับทราบข้อมูลว่าการจัดการขยะว่าการรักษาความสะอาดเป็ นหน้าที่ของทุกคน ควรมีการคัดแยกขยะก่อน
ทิ้งลงถังขยะ หากมีการคัดแยกขยะสามารถลดปริ มาณขยะมูลฝอย ถังคัดแยกขยะยังไม่เพียงพอและการแนะการ
คัดแยกขยะก่อนนําไปทิ้งไม่ทวั่ ถึงการส่ งเสริ มการคัดแยกขยะของเทศบาลอยูใ่ นระดับปานกลาง การคัดแยกขยะ
ก่ อนทิ้ งสามารถลดปริ มาณขยะมูลฝอยได้อยู่ในระดับมากที่ สุด ชุ มชนได้รับการส่ งเสริ มเรื่ องการคัดแยกขยะ
มูลฝอยอยูใ่ นระดับมาก ชุมชนรับทราบข้อมูลว่ามีขยะบางอย่างสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อยูใ่ นระดับมากที่ สุด
การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรทําให้มีปริ มาณขยะมูลฝอยอยูใ่ นระดับมากที่สุด รับรู ้ขอ้ มูลเรื่ องการคัดแยกขยะ
มูลฝอยและได้คดั แยกขยะในชีวิตประจําวันอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนประเด็นด้านความร่ วมมือกับเทศบาล คือ
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การให้ความร่ วมมือในการลดปริ มาณขยะมูลฝอยที่ เกิ ดขึ้นในชี วิตประจําวันอยู่ในระดับมากที่สุด การให้ความ
ร่ วมมือในการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่หรื อการรี ไซเคิลอยูใ่ นระดับปานกลาง การส่งเสริ มการจัดการขยะมูล
ฝอยโดยชุ ม ชนเพื่ อ นํา ไปสู่ ชุ ม ชนต้น แบบอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ความร่ ว มมื อ กับ เทศบาลอยู่ใ นระดับ มาก
การอบรมให้ความรู ้ดา้ นการคัดแยกขยะอยูใ่ นระดับมาก เจ้าหน้าที่เทศบาลมีส่วนร่ วมในการจัดการขยะเพื่อการลด
ปริ มาณขยะตั้งแต่ตน้ ทางอยู่ในระดับมาก ปริ มาณขยะอินทรี ยใ์ นครัวเรื อนมีปริ มาณมากที่สุดทําให้เกิ ดปั ญหามี
กลิ่นเหม็นเวลาที่รถขยะมาเก็บขยะ แต่เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ
สภาพปั ญหาในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลําสามแก้ว ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่ 12.5 ตารางกิโลเมตร เป็ นเขตปริ มณฑลติดมีพ้ืนที่ติดกับกรุ งเทพมหานคร บริ เวณพื้นที่
อยู่ใกล้จุดขึ้นรถไฟฟ้ าสายสี เขียว BTS สถานี คูคต ทําให้มีการขยายตัวของจํานวนประชากรซึ่ งเข้ามาอยู่อ าศัย
ปริ มาณขยะมูลฝอยที่จดั เก็บในชุมชนมีอตั ราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองลําสามแก้วได้พยายามแก้ไขปั ญหา
การจัดการขยะมูลฝอยภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีการรณรงค์คดั แยกขยะให้แก่ผนู ้ าํ ชุมชน ประชาชนในพื้นที่
มีการส่ งเสริ มการจัดตั้งธนาคารขยะให้แก่โรงเรี ยน ชุมชน มีการส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดการขยะอินทรี ยโ์ ดยมี
กลุ่มประชาชน สนใจและเข้าร่ วมโครงการทําให้มีกลุ่มขยะหอมเพื่อจัดการขยะอินทรี ยเ์ กิดขึ้นในพื้นที่
5.2 การวางแผนและการสร้ างถังขยะหอม
5.2.1 การวางแผนและออกแบบถังขยะหอม
เมื่อผ่านการวางแผนการสร้างถังขยะหอม จึงมีการออกแบบ โดยการจัดทําแบบร่ างก่อนการ
นําไปสร้างจริ ง ดังรู ปที่ 1

Front view

Top view (ฝาถัง)
Top view (ก้ นถัง)
รู ปที่ 1 แสดงแบบร่ างถังขยะหอม
จากแบบร่ างถังขยะหอมทําให้สามารถสร้างถังขยะหอมที่นาํ ไปใช้ในชุมชนต้นแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 1 จัดเตรี ยมถังพลาสติ กสี ดาํ มี ฝาปิ ดขนาดความจุ 60 ลิ ตร (รู ปที่ 2) โดยขนาดของถัง
พลาสติกสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของขนาดครัวเรื อน
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รู ปที่ 2 ตัวอย่างถังพลาสติกสี ดาํ
ขั้นที่ 2 ตัดก้นถังพลาสติ กสี ดาํ ออก ดังรู ปที่ 3 เพื่อให้ขยะอินทรี ยท์ ี่ ใส่ ลงไปในถัง สามารถ
สัมผัสกับดินและกลุ่มจุลินทรี ยภ์ ายในดินได้ ทําให้ขยะอินทรี ยท์ ี่ใส่เข้าไปเกิดการย่อยสลายต่อไป

รู ปที่ 3 ตัวอย่างการตัดก้นถังพลาสติก
ขั้นที่ 3 การเตรี ยมพื้นที่ สําหรับวางถังขยะหอม โดยการขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่ วน
ของความสู งของถังพลาสติกสี ดาํ ดังรู ปที่ 4 ที่ ผ่านการตัดก้นถังแล้ว จากนั้นนําถังพลาสติกสี ดาํ ใส่ ลงในหลุมที่
เตรี ยมไว้

รู ปที่ 4 การเตรี ยมพื้นที่สาํ หรับวางถังขยะหอม
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ขั้นที่ 4 การทดลองใช้งานถังขยะหอม ขั้นตอนการใช้งานแสดงดังรู ปที่ 5 โดยใช้ระยะเวลา 2 เดือน จึง
ติดตามผลการใช้งาน รวมถึงปริ มาณการลดลงของขยะอินทรี ยใ์ นครัวเรื อน

รู ปที่ 5 การทดลองการใช้งานถังขยะหอม
5.3. การเปรียบเทียบการใช้ งานและสรุปผลการใช้ ถังขยะหอม
หลังจากการใช้ถงั ขยะหอม ในขั้นสุ ดท้ายจึ งมี การเปรี ยบเที ยบการใช้งานโดยใช้การเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามชุมชนที่เข้าร่ วมโครงการถังขยะหอมพบว่าเป็ นเพศหญิงเป็ นส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
อาชีพแม่บา้ น มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท จากการตั้งคําถามเรื่ องถังขยะหอมสามารถลดปริ มาณขยะ
อินทรี ยไ์ ด้เป็ นอย่างดี ร้อยละ 73.9 ระดับมากที่สุดรองลงมา ร้อยละ 26.1 ระดับมาก ถังขยะขยะหอมมีข้ นั ตอนและ
วิธีใช้ที่สะดวกสามารถใช้งานได้ง่าย ร้อยละ 52.2 ระดับมากรองลงมาร้อยละ 43.5 ระดับมากที่สุด ถ้าหน่วยงาน
ภาครัฐไม่สนับสนุนถังขยะหอมก็จะไม่เข้าร่ วมโครงการ ร้อยละ 55 ระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 25 ระดับ
น้อย และ ร้อยละ 10 ระดับมาก ตามลําดับ ถังขยะหอมสามารถทําให้ท่านมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะ ร้อยละ
82.6 ระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 13 ระดับมาก ท่านยินดีที่จะใช้ถงั ขยะหอมตลอดไป ร้อยละ 73.9 ระดับมาก
ที่สุด รองลงมา 26.1 ระดับมาก ถังขยะหอมสิ้นเปลืองเนื้อที่ใช้สอยในบ้าน ร้อยละ 59.1 ระดับน้อยที่สุด รองลงมา
ร้อยละ 27.3 ระดับน้อย และร้อยละ 9.1 ระดับปานกลาง ท่านยินดีที่จะสนับสนุนหรื อช่วยบอกต่อการใช้งานถัง
ขยะหอม ร้อยละ 73.9 ระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 13 ระดับมาก รองลงมาร้อยละ 13 ระดับมาก และร้อยละ
13 ระดับปานกลาง ท่านตัดสิ นใจใช้ถงั ขยะหอมเพราะเห็นประโยชน์จากผูท้ ี่เคยใช้ ร้อยละ 69.6 ระดับมากที่สุด
รองลงมาร้อยละ 17.4 ระดับมาก และร้อยละ 13 ระดับปานกลาง ท่านยินดี ที่จะมีส่วนร่ วมในการคัดแยกขยะ
ให้กบั ชุมชน ร้อยละ 69.6 ระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 30.4 ท่านพึงพอใจต่อการใช้งานถังขยะหอม ร้อยละ 70
ระดับ มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 25 ระดับมาก
จากการศึ กษาพบว่าอาชี พที่ มีความสนใจในการจัดการขยะอินทร์ คือแม่บา้ น หากมีถงั ขยะอินทรี ยไ์ ว้
สําหรับคัดแยกขยะจะมีพฤติกรรมในการจัดการขยะนอกจากขยะอินทรี ย ์ ถังขยะอินทรี ยไ์ ม่เปลืองเนื้ อที่ใช้สอย
ภายในบ้านสําหรับบ้านที่มีเนื้ อที่เหลือและมีดิน หน่ วยงานภาครัฐมีบทบทสําคัญในการส่ งเสริ มให้ประชาชนมี
ส่ วนร่ วมในการจัดการขยะหากมีการสนับสนุ นส่ งเสริ มประชาชนจะมีความสนใจ และเกิ ดเป็ นนวัตกรรมการ
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จัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเกิ ดการบอกต่อถึงประโยชน์การใช้งานถังขยะหอม และมีการเชิ ญชวนให้มีการ
จัดการขยะอินทรี ยอ์ ย่างยัน่ ยืน

6. บทสรุ ป

ปั ญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเกิดจากการที่ไม่มีการคัดแยกขยะจากต้นทางทําให้มีปริ มาณขยะ
มูลฝอย เป็ นจํานวนมากส่ วนใหญ่ปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นคือขยะอินทรี ย ์ รองลงมาคือขยะที่สามารถนําไป
รี ไซเคิลได้ เมื่อมีการแยกขยะอินทรี ยจ์ ะทําให้เกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะประเภทอื่น ปริ มาณขยะครัวเรื อนเมื่อ
มีการคัดแยกขยะอินทรี ย ์ จะมีปริ มาณขยะมูลฝอยที่เทศบาลจัดเก็บจํานวนลดน้อยลดไม่มีกลิ่นเหม็นจากถังขยะ
เพราะขยะที่มีกลิ่นส่ วนใหญ่มาจากขยะอินทรี ย ์ เมื่อจัดการขยะต้นปั ญหาก็จะช่วยลดกลิ่นเหม็น ปั ญหากลิ่นเหม็น
ออกจากนํ้าขยะก็ลดลง ทําให้ได้ชื่อว่าถังขยะหอม การจัดการโดยภาคประชาชนมีความสําคัญในการช่วยให้เกิ ด
ประสบผลสําเร็ จอย่างยัง่ ยืน

7. ข้ อเสนอแนะ

1. ภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์ทาํ ให้เห็นอย่างจริ งจัง จัดโครงการแยกขยะในทุกหน่วยงานราชการ
อย่างต่อเนื่ อง เป็ นการนําร่ องให้ประชาชนเห็นคุณค่าประโยชน์ รักษาสิ่ งแวดล้อม และช่วยรัฐประหยัดต้นทุนใน
การกําจัดขยะ
2. ถึงแม้งานขยะหอมจะเห็นผลช้าแต่เชื่อมัน่ ได้เลยยัง่ ยืนขอให้ภาครัฐสนับสนุนตลอดไป
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โพรดิวเซอร์ ก๊าซจากชีวมวลอัดแท่ งสํ าหรับเชื้อเพลิงทางเลือกในโหมดเชื้อเพลิงร่ วมของ
เครื่ องยนต์ ดีเซลกําเนิดไฟฟ้ า
PRODUCER GAS FROM WOOD-PELLET BIOMASS FOR ALTERNATIVE
FUEL IN DUAL-FUEL MODE OF A DIESEL-ENGINE GENERATOR
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยบูรพา
E-mail: ekkachai@eng.buu.ac.th
บทคัดย่ อ

วัตถุประสงค์หลักของงานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาสมรรถนะและการปล่อยสารพิษต่างๆ จากก๊าซไอเสี ยของ
เครื่ องยนต์ดีเซลกําเนิดไฟฟ้า ณ ความเร็ วรอบคงที่ 2,600 รอบต่อนาที (rpm) และเปลี่ยนแปลงภาระงานต่างๆ เมื่อ
ใช้โพรดิวเซอร์ก๊าซซึ่งผลิตจากชีวมวลอัดแท่งโดยใช้เตาก๊าซซิ ไฟเออร์แบบไหลลงในโหมดเชื้อเพลิงร่ วม ผลลัพธ์
ต่างๆ ของการทดสอบเครื่ องยนต์ แสดงให้เห็นว่า การใช้น้ าํ มันดีเซลร่ วมกับโพรดิวเซอร์ ก๊าซร้อยละ 80 ในโหมด
เชื้ อเพลิ งร่ วม สามารถใช้เป็ นเชื้ อเพลิ งทดแทนได้ เนื่ องจากการประหยัดนํ้ามันดี เซลถูกเพิ่มขึ้นถึ งร้ อยละ 24
สมรรถนะของเครื่ องยนต์สูงกว่าแต่การปล่อยสารพิษต่างๆ ของเครื่ องยนต์มากกว่าโหมดการใช้น้ าํ มันดีเซลเพียง
อย่างเดียว อย่างไรก็ตาม การใช้โพรดิวเซอร์ ก๊าซร้อยละ 80 ในโหมดเชื้อเพลิงร่ วม ให้สมรรถนะของเครื่ องยนต์
สูงกว่า และการปล่อยสารพิษต่างๆ จากก๊าซไอเสี ยตํ่ากว่าการใช้โพรดิวเซอร์ก๊าซร้อยละ 100
คําสําคัญ: เครื่ องยนต์ดีเซล โพรดิวเซอร์ก๊าซ นํ้ามันดีเซล สมรรถนะ สารพิษต่างๆ จากก๊าซไอเสี ย

ABSTRACT

The main purpose of this research is to study the performance and exhaust-gas emissions of a dieselengine generator at constant speed 2,600 rpm with different loads. When using producer gas that was generated
from wood-pellet biomass by using a downdraft gasifier in dual-fuel mode, results of the engine test indicated
that the use of diesel combining with 80% producer gas in dual-fuel mode can be used as alternative fuel, because
the diesel saving was increased to 24%. Engine performance was high but engine emissions was higher than the
pure diesel mode. However, using 80% of producer gas in dual-fuel mode has given a higher engine performance
and the exhaust-gas emissions was lower than using 100% producer gas.
Keywords: Diesel engine, Producer gas, Diesel, Performance, Exhaust-gas emissions
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การใช้พลังงานหมุนเวียนจากชีวมวลต่างๆ มีปริ มาณ 685 พันตัน เทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1
ของการใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายของประเทศไทยในเดื อนแรกของปี 2562 ขณะที่เป้ าหมายการใช้พลังงานชี วมวล
ต่างๆ ตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP2015) พ.ศ. 2558-2579 โดยสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน มีแผนจะเพิ่มการใช้พลังงานจากชีวมวลต่างๆ ให้สูงขึ้นถึงร้อยละ 25
สําหรับแหล่งที่มาของชีวมวลต่างๆ นั้น มาจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น แกลบ ชานอ้อย เศษไม้ และ
อื่นๆ โดยนํามาอัดเป็ นแท่ง เรี ยกว่า ชีวมวลอัดแท่ง ซึ่งถูกป้ อนเข้าเตาก๊าซซิไฟเออร์ เพื่อผลิตโพรดิวเซอร์ก๊าซ และ
นํามาใช้ในกระบวนการอบแห้ง สําหรับพืชผลทางการเกษตร และกระบวนการผลิตไฟฟ้ า สําหรับโรงไฟฟ้ า
พลังงานชีวมวล [Sutheerasak et al., (2018)]
อย่างไรก็ตามในถิ่นทุรกันดาร มีประชาชนซึ่งต้องการไฟฟ้า เพื่อใช้ในการดํารงชีวติ และประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรและการประมง โดยการใช้เครื่ องยนต์ดีเซลกําเนิ ดไฟฟ้ า เนื่ องจากเครื่ องยนต์น้ ี มีการประหยัด
เชื้อเพลิง กําลังงานสู ง และค่าบํารุ งรักษาตํ่า แต่ความผันผวนของราคานํ้ามันดีเซล และความไม่สะดวกในการหา
แหล่งจัดซื้อนํ้ามัน B10 และ B20 นํามาสู่การหาแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่ เพื่อประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้ใช้
ในขณะที่เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เป็ นเชื้อเพลิงทางเลือกหนึ่ง โดยนํามาผลิตโพรดิวเซอร์ ก๊าซจากเตาก๊าซ
ซิ ไฟเออร์ ต่างๆ แต่โพรดิ วเซอร์ ก๊าซ ไม่สามารถจุดระเบิดโดยตรงภายในเครื่ องยนต์ดีเซล เนื่ องจากอุณหภูมิใน
การจุ ดระเบิ ดโพรดิ วเซอร์ ก๊าซด้วยตัวเองสู งประมาณ 500 oC Hadkar และ Amarnath (2015) เสนอว่า การใช้
โพรดิวเซอร์ ก๊าซในโหมดเชื้อเพลิงร่ วม โดยโพรดิวเซอร์ ก๊าซผสมกับอากาศผ่านห้องผสม และส่ งเข้าท่อร่ วมไอดี
ขณะที่น้ าํ มันดีเซลถูกฉี ดตามจังหวะการทํางานปกติน้ นั สามารถจุดระเบิดโพรดิวเซอร์ก๊าซได้ และประหยัดนํ้ามัน
ดีเซล
ต่อมา Sutheerasak et al. (2018) ศึกษาการใช้โพรดิวเซอร์ ก๊าซที่ผลิตจากถ่านไม้ และกะลามะพร้าว ใน
โหมดเชื้อเพลิงร่ วม โดยเพิ่มอัตราการไหลของโพรดิวเซอร์ก๊าซถึง 125 lpm เมื่อใช้ในเครื่ องยนต์ดีเซลแบบฉี ดตรง
3 สู บ 4 จัง หวะ แบบไม่ ดัด แปลง ทํา ให้ ก ารประหยัด นํ้ามัน ดี เ ซลเพิ่ ม ถึ ง ร้ อ ยละ 41 นอกจากนี้ Singh และ
Mohapatra (2018) และ Lal และ Mohapatra (2017) ใช้ เ ศษไม้ ขี้ เลื่ อ ย และก้ า นฝ้ า ย Mathanmohan และ
Vivekanandan (2017) ใช้ช านอ้อ ย และเศษไม้ Indrawan et al. (2017) ใช้ไ ม้สับ Dhole et al. (2016) ใช้แ กลบ
Rith et al. (2016) ใช้ตน้ สบู่ดาํ และเปลือกของเม็ดสบู่ดาํ และ Das et al. (2012) ใช้เศษไม้และซังข้าวโพด เพื่อผลิต
โพรดิวเซอร์ ก๊าซจากเตาก๊าซซิ ไฟเออร์ แบบไหลลง และใช้ร่วมกับนํ้ามันดีเซล ทดสอบกับเครื่ องยนต์ดีเซลแบบ
ฉี ดตรง 1 สู บ 4 จังหวะ และปรับแต่งเครื่ องยนต์ มีการประหยัดนํ้ามันดีเซลเพิ่มถึงร้อยละ 60 ขณะที่กาํ ลังงานจาก
การใช้ก๊าซซึ่งผลิตจากชีวมวลเหล่านี้ เมื่อใช้โหมดเชื้อเพลิงร่ วมมีค่าใกล้เคียงกับโหมดนํ้ามันดีเซลเพียงอย่างเดียว
จากการทบทวนงานวิจยั ที่ ผ่านมา มี งานวิจัยบางส่ วนใช้ชีวมวลอัดแท่ งผลิ ตโพรดิ วเซอร์ ก๊าซเพื่อใช้
สําหรับเครื่ องยนต์ แต่มีการปรับแต่งเครื่ องยนต์ เพื่อนําเสนอการใช้ก๊าซที่ ผลิตจากชี วมวลอัดแท่งเป็ นพลังงาน
ทางเลือก สําหรับประชาชนในถิ่นทุรกันดาร วัตถุประสงค์หลักของการวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาการใช้โพรดิวเซอร์
ก๊าซจากชี วมวลอัดแท่ งร่ วมกับนํ้ามันดี เซลในโหมดเชื้ อเพลิ งร่ วมเที ยบกับการใช้น้ ํามันดี เซลเพียงอย่างเดี ยว
โดยตรวจสอบคุณสมบัติของโพรดิ วเซอร์ ก๊าซที่ ผลิตจากชี วมวลอัดแท่ง และทดสอบสมรรถนะและการปล่อย
สารพิษต่างๆ ของเครื่ องยนต์ดีเซลกําเนิ ดไฟฟ้ าที่ ไม่ปรับแต่ง ณ ความเร็ วรอบคงที่ และเปลี่ยนแปลงภาระงาน
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานสําหรับการนําเสนอประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และใช้เป็ นเชื้อเพลิงทดแทนนํ้ามันดีเซล
ในอนาคต
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2. วิธีดําเนินการวิจัย

2.1 การผลิตโพรดิวเซอร์ ก๊าซจากชีวมวลอัดแท่ ง
การวิจยั นี้ โพรดิวเซอร์ ก๊าซ ถูกผลิตจากชีวมวลอัดแท่ง โดยชีวมวลอัดแท่งถูกป้ อนทางด้านบนของเตา
ก๊าซซิ ไฟเออร์ แบบไหลลงขนาดเล็ก ซึ่ งมีขอ้ มูลต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 ต่อมาโพรดิวเซอร์ ก๊าซถูกขจัดฝุ่ นผง
ด้วยไซโคลน และลดอุณหภูมิของก๊าซและปริ มาณนํ้ามันดิ นโดยใช้อุปกรณ์ แลกแปลี่ ยนความร้ อน ขณะที่ มี
การทดสอบความสามารถในการติดไฟของก๊าซ ก่อนส่ งเข้าไปทําความสะอาด และลดปริ มาณนํ้ามันดินอี กครั้ง
โดยใช้สครับเบอร์แบบเปี ยก และดึงความชื้นและไอนํ้าที่ปะปนมากับโพรดิวเซอร์ก๊าซสะอาดโดยใช้ฟิวเตอร์
ตารางที่ 1 ข้อมูลต่างๆ ของเตาก๊าซซิไฟเออร์ที่ใช้ในงานวิจยั
ข้อมูล

รายละเอียด
แบบไหลลง และ เติมชีวมวลตลอดเวลา
27.82±0.03
5.7±0.3
17.57±0.08
30±2
72±3

ลักษณะเตาก๊าซซิไฟเออร์
ความจุสูงสุด (kWth)
อัตราการป้ อนชีวมวลอัดแท่ง (kg/h)
ค่าความร้อนของชีวมวลอัดแท่ง (MJ/kg)
ความยาวของชีวมวลอัดแท่ง (mm)
ประสิ ทธิภาพของเตา (%)

ก่ อ นโพรดิ ว เซอร์ ก๊ า ซสะอาด ถู ก ส่ ง เข้า เครื่ อ งยนต์ดี เซลกํา เนิ ดไฟฟ้ า ดัง แสดงในรู ปที่ 1 นั้น มี ก าร
ตรวจสอบความสามารถในการติดไฟของโพรดิวเซอร์ ก๊าซสะอาดอีกครั้ง และมีการเก็บตัวอย่างของโพรดิวเซอร์
ก๊าซสะอาดเพื่อวิเคราะห์ องค์ประกอบต่างๆ ของโพรดิ วเซอร์ ก๊าซ โดยใช้เครื่ อง Gas Chromatography พบว่า
โพรดิ วเซอร์ ก๊าซสะอาดนี้ มีองค์ประกอบต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2 และค่าความร้อนของโพรดิ วเซอร์ ก๊ าซ
สะอาดจากการคํานวณเท่ ากับ 4.76±0.12 MJ/m3 สําหรั บนํ้ามันดี เซลที่ ใช้ร่วมกับโพรดิ วเซอร์ ก๊าซสะอาดนั้น
เป็ นนํ้ามันดีเซลธรรมดา มีค่าความร้อนของเชื้อเพลิงเท่ากับ 44.46±0.07 MJ/kg

รู ปที่ 1 รู ปแบบของชุดทดสอบ
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบของโพรดิวเซอร์ก๊าซที่ผลิตจากชีวมวลอัดแท่ง
ชนิดของก๊าซ
องค์ประกอบก๊าซ (%) โดยปริ มาตร
ไฮโดรเจน (H2)
13.7±3.5
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
20.3±3.0
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
10.5±1.5
มีเทน (CH4)
1.5±0.5
ไนโตรเจน (N2)
53.5±2.5
หลังจากโพรดิ วเซอร์ ก๊าซสะอาดมีความสามารถในการติดไฟ มีการเปิ ดวาล์วเพื่อส่ งโพรดิวเซอร์ ก๊าซ
สะอาดเข้าห้องผสม และผสมกับอากาศ ก่อนส่ งเข้าท่อร่ วมไอดี และห้องเผาไหม้ของเครื่ องยนต์ ขณะที่ น้ าํ มัน
ดี เซลถูกฉี ดตามจังหวะการทํางานปกติของเครื่ องยนต์น้ ี โดยแต่ละจุดของโพรดิ วเซอร์ ก๊าซและอากาศที่ ไหล
ภายในท่อนั้น มีการตรวจสอบอัตราการไหล โดยใช้เวนจูรี่ซ่ ึงต่อกับดิจิตอลมานอมิเตอร์
2.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
รู ปที่ 1 ณ อี กส่ วนหนึ่ งของการวิจัยนี้ แสดงชุ ดทดสอบสมรรถนะและการปล่อยสารพิษต่างๆ ของ
เครื่ องยนต์ดีเซลกําเนิดไฟฟ้า ซึ่งเป็ นเครื่ องยนต์ดีเซลกําเนิดไฟฟ้า Mitsuki 418 cc รุ่ น 5GF-ME แบบฉี ดตรง 1 สูบ
4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ใช้น้ าํ มันดี เซลเป็ นเชื้ อเพลิง ผลิตกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ด 5 kWele ณ ความเร็ ว
รอบ 3,000 rpm โดยไม่ดดั แปลงเครื่ องยนต์ สําหรับการเพิ่มภาระงานให้กบั เครื่ องยนต์น้ ี การวิจยั นี้ ใช้ภาระงาน
ทางไฟฟ้าที่ออกแบบเป็ นวงจรไฟฟ้าแบบผสม และวัดกําลังไฟฟ้าที่ผลิตออกมาจากการเพิ่มภาระงานร้อยละ 20 ถึง
100 โดยการใช้มิเตอร์ไฟฟ้า Richtmass รุ่ น RP-96EN ต่อกับแคมป์ ล็อค IMARI-CT100/1A และตัวแปลงสัญญาณ
Richtmass RS485 เพื่อแปลงสัญญาณเข้าคอมพิวเตอร์ ผ่าน Hardlock RP series และประมวลผลของกําลังไฟฟ้าที่
ผลิตออกมา สําหรับการตรวจสอบอุณหภูมิ ณ จุดต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิหล่อเย็น โพรดิวเซอร์ก๊าซ อากาศ และแก๊ส
ไอเสี ย การวิจยั นี้ เลือกใช้เทอร์โมคัปเปิ ล Type K ต่อกับมิเตอร์วดั อุณหภูมิ และมีมิเตอร์วดั รอบสําหรับตรวจสอบ
ความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์ซ่ ึ งติดตั้งในตูค้ วบคุม สําหรับการวัดอัตราการใช้เชื้อเพลิงนั้น กระบอกเชื้อเพลิงถูก
ติดตั้งกับมิเตอร์ วดั อัตราการไหล ในส่ วนของการตรวจสอบสารพิษต่างๆ จากก๊าซไอเสี ย การวิจยั นี้ ใช้เครื่ องวัด
สารพิษจากก๊าซไอเสี ยรุ่ น Cosber: KWQ-5 Automotive emission analyzer และเครื่ องวัดความเข้มของควันดํารุ่ น
Cosber: KYD-6 Opacimeter เพื่อวัดปริ มาณของ CO2, CO, NO และควันดํา ซึ่งวิเคราะห์จากความเข้มของควันดํา
2.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เริ่ มต้นจากการอุ่นเครื่ องยนต์เวลา 15 min โดยตรวจสอบอุณหภูมิเครื่ องยนต์จากมิเตอร์ วดั อุณหภูมิ เมื่อ
อุณหภูมิต่างๆ คงที่ ทําการทดสอบโหมดการใช้น้ าํ มันดีเซลเพียงอย่างเดียว โดยปรับความเร็ วรอบคงที่ 2,600 rpm
ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±50 rpm หลังจากนั้น เพิ่มภาระงานทางไฟฟ้าร้อยละ 20 เมื่อเครื่ องยนต์อยูใ่ นสภาวะ
คงที่ บันทึกความเร็ วรอบ กําลังไฟฟ้า อุณหภูมิ ณ จุดต่างๆ อัตราการไหลของอากาศ เวลาในการเผาผลาญนํ้ามัน
ดีเซลจากการกําหนดปริ มาณนํ้ามันดีเซลคงที่ 20 ml เทียบกับเครื่ องวัดอัตราการไหลเชื้อเพลิง เพื่อนําไปวิเคราะห์
ความสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิง และการปล่อยสารพิษต่างๆ จากก๊าซไอเสี ย ต่อมา เพิ่มภาระงานร้อยละ 40 และ บันทึก
ข้อมูลต่างๆ เหมือนกับการทดสอบที่ภาระงานร้อยละ 20 หลังจากนั้น เพิ่มภาระงานร้อยละ 60 ถึง 100 และบันทึก
ข้อมูลต่างๆ เหมือนกับการทดสอบที่ภาระงานร้อยละ 20
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หลังจากสิ้นสุดการทดสอบการใช้น้ าํ มันดีเซล เริ่ มเปิ ดวาล์วจากจุดตรวจสอบการติดไฟของโพรดิวเซอร์
ก๊าซสะอาด โดยเปิ ดวาล์วร้อยละ 20 เพื่อส่ งโพรดิวเซอร์ ก๊าซสะอาด (PG) ผสมกับอากาศภายในห้องผสม และส่ ง
เข้าท่อไอดี ของเครื่ องยนต์ โดยควบคุมความเร็ วรอบคงที่ 2,600±50 rpm เมื่อเครื่ องยนต์อยู่ในสภาวะคงที่ เพิ่ม
ภาระงานทางไฟฟ้าร้อยละ 20 หลังจากนั้น บันทึกข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ความเร็ วรอบ กําลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ อุณหภูมิ
ณ จุดต่างๆ อัตราการไหลของ PG และอากาศ เวลาในการเผาผลาญนํ้ามันดีเซลจากการกําหนดปริ มาณนํ้ามันดีเซล
คงที่ 20 ml เทียบกับเครื่ องวัดอัตราการไหลเชื้อเพลิง และปริ มาณสารพิษต่างๆ เมื่อสิ้นสุดการทดสอบนี้ เพิม่ ภาระ
งานร้อยละ 40 จนถึง 100 และบันทึกข้อมูลต่างๆ เหมือนการทดสอบที่ภาระงานร้อยละ 20
เมื่อเสร็ จสิ้ นการทดสอบ ณ ปริ มาณของ PG จากการเปิ ดวาล์วร้อยละ 20 มีการเพิ่มปริ มาณของ PG จาก
การเปิ ดวาล์วร้อยละ 40 และทําการทดสอบเครื่ องยนต์ ในสภาวะเดียวกันกับการใช้ปริ มาณของ PG จากการเปิ ด
วาล์ว ร้ อ ยละ 20 หลัง จากนั้น มี ก ารเปิ ดวาล์ว เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณของ PG ร้ อ ยละ 60 จนถึ ง 100 โดยใช้ส ภาวะ
การทดสอบเดี ยวกันกับการใช้ปริ มาณของ PG จากการเปิ ดวาล์วร้อยละ 20 สุ ดท้าย นําข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดจาก
การใช้น้ าํ มันดี เซล (D) ร่ วมกับปริ มาณของ PG จากการเปิ ดวาล์วร้ อยละ 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยกําหนด
ตัว แปรต่ า งๆ เป็ น D+PG20%, D+PG40%, D+PG60%, D+PG80% และ D+PG100% ณ สภาวะการทดสอบ
ความเร็ วรอบคงที่ 2,600 rpm และภาระงานถูกเพิ่มจาก 20 ถึง 100 เปรี ยบเทียบกับโหมดการใช้น้ าํ มันดีเซลเพียง
อย่างเดียว (D)

3. ผลการวิจัย
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รู ปที่ 2 (ก) แสดงกําลังไฟฟ้า ณ ภาระงานต่างๆ พบว่า กําลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มภาระงานทางไฟฟ้า
ขณะที่ กาํ ลังไฟฟ้ าที่ ผลิ ตออกมาจากการใช้น้ าํ มันดี เซลร่ วมกับ PG (D+PG) มี การเปลี่ ยนแปลงไป โดยการใช้
D+PG100% ณ ภาระงานเต็มที่ (100%) มีกาํ ลังไฟฟ้าตํ่ากว่าโหมดการใช้น้ าํ มันดีเซล ในขณะเดียวกัน รู ปที่ 2 (ข)
แสดงให้เห็นว่า อัตราการใช้น้ าํ มันดีเซลเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มภาระงาน สําหรับการใช้ D+PG นั้น มีการลดลงของ
อัตราการใช้น้ าํ มันดีเซลตามการเพิ่มปริ มาณของ PG ซึ่ งนําไปสู่ การประหยัดนํ้ามันดีเซลเพิ่มขึ้น รู ปที่ 3 (ก) แสดง
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม โดยเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มภาระงานจนถึงภาระงานร้อยละ 80 ขณะที่การใช้ภาระงานเต็มที่
มีการลดลงของประสิ ทธิภาพโดยรวม เนื่องจากมีการสูญเสี ยความร้อนและความเสี ยดทานเพิ่มขึ้น
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รู ปที่ 2 กําลังไฟฟ้า และอัตราการใช้น้ าํ มันดีเซล ณ ภาระงานต่างๆ
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สําหรับการใช้ D+PG มีประสิ ทธิ ภาพโดยรวมสู งกว่าการใช้น้ าํ มันดี เซลตามการเพิ่มปริ มาณของ PG
ส่ วนรู ปที่ 3 (ข) แสดงผลลัพธ์ของความสิ้ นเปลืองพลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption, SEC) พบว่า
SEC ลดลงตามการเพิ่มภาระงานจนถึงภาระงานร้อยละ 80 ขณะที่ การใช้ภาระงานเต็มที่ มีการเพิ่มขึ้นของ SEC
โดยสอดคล้องกับประสิ ทธิ ภาพโดยรวม เนื่ องจาก SEC มีผลลัพธ์ตรงกันข้ามกับประสิ ทธิ ภาพโดยรวม ดังนั้น
การใช้ภาระงานร้อยละ 80 เป็ นจุดที่ให้สมรรถนะของเครื่ องยนต์ดีเซลกําเนิดไฟฟ้านี้ดีที่สุด สําหรับการใช้ D+PG
แสดงให้เห็นว่า มีการลดลงของ SEC ตามการเพิ่มปริ มาณของ PG ดังนั้น การใช้ D+PG มีการประหยัดพลังงาน
มากกว่ า และประสิ ท ธิ ภ าพโดยรวมสู ง กว่ า การใช้น้ ํามัน ดี เ ซล ตามการเพิ่ ม ปริ มาณของ PG สํ า หรั บ ผล
การตรวจสอบการปล่อยสารพิษต่างๆ จากแก๊สไอเสี ยของเครื่ องยนต์ดีเซลกําเนิดไฟฟ้านี้ ถูกแสดงในรู ปที่ 4 และ 5
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รู ปที่ 3 ประสิ ทธิภาพโดยรวม และความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ ณ ภาระงานต่างๆ
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รู ปที่ 4 คาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ ณ ภาระงานต่างๆ
โดยรู ปที่ 4 (ก) แสดงผลการวัดระดับของคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) พบว่า ระดับของ CO2 ถูกเพิ่มขึ้น
ตามการเพิ่มภาระงานและปริ มาณของ PG ส่ วนรู ปที่ 4 (ข) แสดงผลการปล่อยคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) โดย
ปริ มาณของ CO ลดลงตามการเพิ่มภาระงาน แต่การใช้ D+PG นําไปสู่ การเพิ่มขึ้นของระดับ CO ตามการเพิ่ม
ปริ มาณของ PG สําหรับรู ปที่ 5 (ก) แสดงผลการปล่อยไนตริ กออกไซด์ (NO) พบว่า การปล่อย NO เพิ่มขึ้นตาม
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การเพิ่มภาระงาน แต่การใช้ D+PG นําไปสู่การลดลงของ NO ตามการเพิ่มปริ มาณของ PG ในทุกภาระงาน ส่งผล
ให้การปล่อยควันดําเพิ่มขึ้นดังแสดงในรู ปที่ 5 (ข) ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า การใช้ D+PG ก่อให้เกิ ดการเพิ่มขึ้นของ
การปล่อยปริ มาณควันดํา โดยสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้ นจากการปล่อย CO ขณะที่ ปริ มาณควันดําเพิ่มขึ้ นตาม
การเพิ่มภาระงานด้วย
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รู ปที่ 5 ไนตริ กออกไซด์ และ ปริ มาณควันดํา ณ ภาระงานต่างๆ

4. อภิปรายผลการวิจัย

(1) กําลังไฟฟ้ าที่ ผลิ ตออกมาจากการใช้ D+PG ใกล้เคี ยงกับการใช้น้ าํ มันดี เซล เนื่ องจากการวิจัย นี้
กําหนดภาระงานทางไฟฟ้าคงที่ เพื่อผลิตกําลังไฟฟ้าใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม การวิจยั นี้พบว่า การใช้ D+PG เมื่อ
PG ถูกเพิ่มจากร้อยละ 60 ถึง 100 ณ ภาระงานร้อยละ 60 ถึง 100 ดังแสดงในรู ปที่ 2 (ก) นั้น เกิ ดการลดลงของ
กําลังไฟฟ้ า โดยผลลัพธ์เหล่านี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Singh และ Mohapatra (2018) ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจาก
การทดสอบที่ภาระงานร้อยละ 60 ถึง 100 โพรดิวเซอร์ ก๊าซ (PG) สามารถจุดระเบิดรวดเร็ วกว่านํ้ามันดีเซล ซึ่ งนํา
ไปสู่ การลดลงของการฉี ดนํ้ามันดีเซล ดังนั้น พลังงานหลักที่ป้อนเข้าไปจากนํ้ามันดีเซลถูกลดลง ด้วยพลังงานอีก
ส่ วนจาก PG ที่ป้อนแทนที่ แต่พลังงานจาก PG ตํ่ากว่า เพราะค่าความร้อนของ PG ซึ่ งผลิตจากชีวมวลอัดแท่งตํ่า
กว่านํ้ามันดีเซลหลายเท่า ถึงแม้วา่ มีการเพิ่มปริ มาณของ PG ส่งผลให้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้ถูกเปลี่ยน
รู ปเป็ นพลังงานกลและถูกผลิ ตออกมาเป็ นกําลังไฟฟ้ าจากการใช้ D+PG เมื่ อ PG ถูกเพิ่มขึ้ น มี การลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง
(2) อัตราการใช้น้ าํ มันดีเซลจากการใช้ D+PG ตํ่ากว่าการใช้น้ าํ มันดีเซลทุกภาระงาน และการเพิ่มปริ มาณ
PG นําไปสู่ การลดลงของอัตราการใช้น้ าํ มันดี เซลอย่างต่อเนื่ อง ณ ภาระงานเต็มที่ การใช้ D+PG100% มีอตั รา
การใช้น้ าํ มันดีเซลลดลงถึง 0.4 lph ทําให้การประหยัดนํ้ามันดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 โดยไม่ดดั แปลงเครื่ องยนต์
และผลลัพธ์เหล่านี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Sutheerasak et al. (2018) เนื่องจากการใช้ PG นําไปสู่จงั หวะการจุด
ระเบิ ดรวดเร็ ว และอัตราการเผาไหม้รวดเร็ วกว่าการใช้น้ าํ มันดี เซล ส่ งผลให้การฉี ดนําร่ องในช่วงเริ่ มต้นของ
การเผาไหม้น้ าํ มันดีเซลลดลง ทําให้อตั ราการใช้น้ าํ มันดีเซลลดลง และการประหยัดนํ้ามันดีเซลเพิ่มขึ้น
(3) ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมจากการใช้ D+PG สู งกว่าการใช้น้ าํ มันดีเซลทุกภาระงาน และการเพิ่มปริ มาณ
PG จากร้ อ ยละ 20 ถึ ง 80 นํา ไปสู่ ก ารเพิ่ มขึ้ นของประสิ ทธิ ภ าพโดยรวมอย่า งต่ อเนื่ อง ขณะที่ ผ ลลัพ ธ์เหล่านี้
สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ Sutheerasak et al. (2018) เนื่ อ งจากประสิ ท ธิ ภ าพโดยรวม เป็ นอัต ราส่ ว นของ
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กําลังไฟฟ้าที่ผลิตออกมาต่อพลังงานทั้งหมดของเชื้อเพลิงที่ป้อนเข้าเครื่ องยนต์ โดยกําลังไฟฟ้าที่ผลิตออกมาจาก
การใช้ D+PG มีค่าใกล้เคียงกับการใช้น้ าํ มันดีเซล แต่พลังงานทั้งหมดของเชื้อเพลิงจากการใช้ D+PG ถูกลดลงตาม
การเพิ่มปริ มาณ PG เพราะอัตราการใช้น้ าํ มันดี เซลลดลง ทําให้พลังงานจากการใช้น้ าํ มันดีเซลลดลง ผลลัพธ์ที่
ตามมา การใช้ D+PG ขณะที่ เพิ่มปริ มาณ PG สู งถึงร้อยละ 80 จึ งมีประสิ ทธิ ภาพโดยรวมสู งกว่า อย่างไรก็ตาม
การใช้ D+PG100% มีประสิ ทธิภาพโดยรวมตํ่ากว่าการใช้ D+PG80% ในทุกภาระงาน ขณะที่ผลลัพธ์น้ ี สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Rith et al. (2016) เพราะมีการเพิม่ ขึ้นของการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จากการใช้ปริ มาณ PG มากเกินไป
(4) SEC จากการใช้ D+PG ตํ่ากว่าการใช้น้ าํ มันดีเซลในทุกภาระงาน และการเพิ่มปริ มาณ PG จากร้อยละ
20 ถึง 80 นําไปสู่ การลดลงของ SEC อย่างต่อเนื่ อง โดยผลลัพธ์เหล่านี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Sutheerasak
et al. (2018) เนื่องจาก SEC มีผลลัพธ์ตรงกันข้ามกับประสิ ทธิภาพโดยรวมตามที่กล่าวมาในข้อที่ (3) และการเพิ่ม
ปริ มาณ PG ทําให้อตั ราการใช้น้ าํ มันดีเซลและพลังงานจากการใช้น้ าํ มันดีเซลลดลง ส่งผลให้พลังงานทั้งหมดของ
เชื้ อเพลิงลดลง ขณะที่ กาํ ลังงานจากการใช้ D+PG มีค่าใกล้เคียงกับการใช้น้ าํ มันดี เซล ผลลัพธ์ที่ตามมา การใช้
D+PG จากการเพิ่มปริ มาณ PG ถึงร้อยละ 80 นําไปสู่ มีการประหยัดพลังงานมากกว่าการใช้น้ าํ มันดีเซล อย่างไรก็
ตาม การใช้ D+PG100% มี SEC สู งกว่า D+PG80% โดยผลลัพธ์น้ ี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Rith et al. (2016)
เพราะมีการเพิ่มขึ้นของการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จากการใช้ปริ มาณ PG มากเกินไป
(5) ผลการตรวจสอบการปล่อยสารพิษต่างๆ พบว่า ระดับของ CO2 และ CO จากการใช้ D+PG ขณะที่
เพิ่มปริ มาณ PG นั้น สู งกว่าการใช้น้ าํ มันดี เซลในทุกภาระงาน โดยผลลัพธ์เหล่านี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Sutheerasak et al. (2018) Lai และ Mohapatra (2017) และ Rith et al. (2016) เนื่ องจาก PG มี องค์ประกอบของ
CH4, CO2 และ CO ขณะที่ PG ถูกส่งเข้าห้องเผาไหม้พร้อมกับออกซิเจน (O2) ในองค์ประกอบของอากาศโดยผ่าน
ท่อร่ วม และมีการเพิ่มปริ มาณของ PG ซึ่ งนําไปสู่ การลดลงของ O2 ผลลัพธ์ที่ตามมา การเผาไหม้ถูกเริ่ มต้นขึ้น
องค์ประกอบของ PG ถูกทําปฎิกิริยาการเผาไหม้กบั O2 อย่างรวดเร็ ว นําไปสู่ การปล่อย CO2 และ CO ซึ่ งเพิ่มขึ้น
ตามการเพิ่มปริ มาณ PG ในขณะเดียวกัน มีปริ มาณของ O2 บางส่ วนทําปฏิกิริยากับคาร์ บอนภายในองค์ประกอบ
ของนํ้ามันดีเซลด้วย ดังนั้น ภายหลังปฏิกิริยาการเผาไหม้ของ D+PG และ O2 จึงมีการปล่อย CO2 และ CO มากกว่า
การใช้น้ าํ มันดีเซล และผลลัพธ์เหล่านี้ สอดคล้องกับการลดลงของ NO เพราะว่า การเกิด NO นั้น ส่วนหนึ่งมาจาก
ปริ มาณของ O2 ถ้าปฏิ กิริยาการเผาไหม้มีการใช้ O2 จํานวนมาก จะนําไปสู่ การเกิ ด NO จํานวนมาก แต่การใช้
D+PG ขณะที่เพิ่มปริ มาณ PG นั้น นําไปสู่การลดลงของ O2 อย่างต่อเนื่อง ทําให้การปลดปล่อย NO ลดลงด้วย
(6) ผลการตรวจสอบปริ มาณควันดําจากการใช้ D+PG ขณะที่ เพิ่มปริ มาณ PG นั้น พบว่า ปริ มาณของ
ควัน ดํา เพิ่ ม ขึ้ น ตามการเพิ่ ม ปริ ม าณ PG โดยสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ Sutheerasak et al. (2018) Lai และ
Mohapatra (2017) และ Rith et al. (2016) เนื่ องจากการเพิ่มปริ มาณ PG ลดปริ มาณของ O2 เพราะใช้ท่อร่ วมเดี ยวกัน
ส่งผลให้ปริ มาณของ O2 ส่วนใหญ่ถูกทําปฏิกิริยาการเผาไหม้กบั องค์ประกอบของ PG ในช่วงการเผาไหม้ที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ ว (Premixed combustion) ผลลัพธ์ที่ตามมา มีปริ มาณ O2 ไม่เพียงพอต่อการเผาไหม้ในช่วงการเผาไหม้
ที่ ถู ก ควบคุ มโดยการผสม (Mixing controlled combustion) ซึ่ ง เป็ นช่ วงการเผาไหม้หลัก ของเครื่ องยนต์ดีเซล
นําไปสู่การเพิ่มขึ้นของช่วงความล่าช้าของการเผาไหม้ (Late combustion) ส่งผลให้มีการปล่อยควันดําเพิ่มขึ้นตาม
การเพิ่มปริ มาณ PG และสูงกว่าการใช้น้ าํ มันดีเซลเพียงอย่างเดียว
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5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการวิจยั สมรรถนะและการปล่อยสารพิษต่างๆ จากก๊าซไอเสี ยของเครื่ องยนต์ดีเซลกําเนิดไฟฟ้า โดย
ไม่ดดั แปลงเครื่ องยนต์ เมื่อใช้ D+PG ซึ่งถูกเพิ่มจากร้อยละ 20 ถึง 100 เทียบกับการใช้น้ าํ มันดีเซล ณ ความเร็ วรอบ
คงที่ และเปลี่ยนแปลงภาระงาน สามารถสรุ ปประเด็นสําคัญดังนี้
(1) การใช้ D+PG ขณะเพิ่ ม ปริ มาณ PG เมื่ อ เที ย บกับ การใช้น้ ํามัน ดี เ ซลเพี ย งอย่ า งเดี ย ว พบว่ า
มี กาํ ลังไฟฟ้ าใกล้เคี ยงกัน แต่การประหยัดนํ้ามันดี เซลสู งกว่า ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมสู งกว่า และ SEC ตํ่ากว่า
อย่างไรก็ตาม การใช้ D+PG ขณะเพิ่มปริ มาณ PG เต็มที่ (D+PG100%) นั้น ทําให้กาํ ลังไฟฟ้าลดลงร้อยละ 2 และ
การประหยัด นํ้ามัน ดี เ ซลเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 21 เมื่ อ เที ย บกับ การใช้น้ ํามัน ดี เ ซล ณ ภาระงานสู ง สุ ด แต่ ก ารใช้
D+PG80% นั้น มีกาํ ลังไฟฟ้าลดลงเพียงร้อยละ 1 ขณะที่การประหยัดนํ้ามันดีเซลเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 24 ผลลัพธ์ที่
ตามมา ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม และ SEC จากการใช้ D+PG80% ดีกว่าการใช้ D+PG100% และการใช้น้ าํ มันดีเซล
เพียงอย่างเดียว เมื่อพิจารณาจากภาระงานร้อยละ 80 ประสิ ทธิภาพโดยรวมจากการใช้ D+PG80% เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
และ SEC ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเที ยบกับการใช้น้ าํ มันดี เซล ดังนั้น การวิจยั นี้ แสดงให้เห็ นว่า การใช้น้ าํ มันดี เซล
ร่ วมกับโพรดิวเซอร์ ก๊าซนั้น ควรใช้ปริ มาณโพรดิวเซอร์ ก๊าซร้อยละ 80 ไม่ควรใช้ปริ มาณโพรดิวเซอร์ ก๊าซเต็มที่
เพราะสมรรถนะของเครื่ องยนต์ลดลง และ การประหยัดนํ้ามันดีเซลน้อยกว่าการใช้ปริ มาณโพรดิวเซอร์ ก๊าซร้ อยละ
80
(2) การใช้ D+PG ขณะเพิ่มปริ มาณ PG เมื่อเทียบกับการใช้น้ าํ มันดีเซลเพียงอย่างเดียว พบว่า การปล่อย
ปริ มาณของ CO2, CO และควันดําเพิ่มขึ้น แต่ระดับของ NO ลดลง โดยการใช้ D+PG ขณะที่เพิ่มปริ มาณ PG เต็มที่
นําไปสู่ การปล่อย CO2, CO และความเข้มของควันดําเพิ่มขึ้น 1.36%vol, 0.31%vol และ 0.87 m-1 ตามลําดับ และ
ระดับของ NO ลดลงร้อยละ 22 ขณะที่การใช้ D+PG80% พบว่า มีการปล่อย CO2 เพิ่มขึ้น 1.1%vol การปล่อย CO
เพิ่มขึ้น 0.19%vol และความเข้มของควันดําเพิ่มขึ้น 0.53 m-1 และระดับ NO ลดลงร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับการใช้
นํ้ามันดีเซล ณ ภาระงานร้อยละ 80 ดังนั้น การใช้ D+PG80% ลดการปล่อย CO2 ถึงร้อยละ 19 ขณะที่การปล่อย CO
ลดลงร้อยละ 39 และความเข้มของควันดําลดลงร้อยละ 30 เมื่อเที ยบกับ D+PG100% ดังนั้น การวิจยั นี้ สรุ ปว่า
การใช้น้ าํ มันดีเซลร่ วมกับโพรดิวเซอร์ ก๊าซร้อยละ 80 ในโหมดเชื้อเพลิงร่ วม เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานกับ
เครื่ องยนต์ดีเซลกําเนิ ดไฟฟ้ า เพราะมีสมรรถนะดี กว่าการใช้น้ าํ มันดีเซลเพียงอย่างเดี ยว และการปล่อยสารพิษ
ต่างๆ จากก๊าซไอเสี ยตํ่ากว่าการใช้ปริ มาณโพรดิวเซอร์ก๊าซเต็มที่ในโหมดเชื้อเพลิงร่ วม

6. ข้ อเสนอแนะ

6.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) เพื่ออธิ บายผลของการเปลี่ยนสมรรถนะและการปล่อยสารพิษต่างๆ อย่างละเอียด ควรศึกษา
คุณลักษณะของการเผาไหม้ของเครื่ องยนต์ดีเซลกําเนิ ดไฟฟ้ า จากการใช้น้ าํ มันดี เซลร่ วมกับโพรดิ วเซอร์ ก๊าซที่
ผลิตจากชีวมวลอัดแท่งในโหมดเชื้อเพลิงร่ วมเทียบกับการใช้น้ าํ มันดีเซลเพียงอย่างเดียว
(2) ควรศึกษาวิธีการลดการปล่อยสารพิษต่างๆ จากการใช้น้ าํ มันดีเซลร่ วมกับโพรดิวเซอร์ก๊าซ
6.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ศึ กษาเศรษฐศาสตร์ และการสึ กหรอของชิ้นส่ วนต่างๆ ของเครื่ องยนต์ในระยะยาว จากการใช้
นํ้ามันดีเซลร่ วมกับโพรดิวเซอร์ก๊าซร้อยละ 80 ในโหมดเชื้อเพลิงร่ วมเทียบกับการใช้น้ าํ มันดีเซลเพียงอย่างเดียว
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วัตถุหลักของการวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาการใช้น้ าํ มันดีเซลผสมไบโอดีเซลจากปาล์มเอทิลเอสเตอร์ ร้อยละ
10 และเอทานอลร้ อยละ 5 (B10E5) สําหรั บเครื่ องยนต์ดีเซลกําเนิ ดไฟฟ้ า ซึ่ งเปรี ยบเที ยบกับเครื่ องยนต์แบบ
เดียวกันที่ใช้น้ าํ มันดีเซล ณ ความเร็ วรอบ 2,600 รอบต่อนาที (rpm) และเปลี่ยนแปลงภาระงาน ในระยะเวลา 500
ชัว่ โมง ผลลัพธ์ที่ได้พบว่า สมรรถนะของเครื่ องยนต์ที่ใช้ B10E5 และนํ้ามันดี เซลใกล้เคียงกัน ขณะที่ B10E5 มี
การเพิ่มขึ้นของคาร์ บอนไดออกไซด์แต่ไม่เกินร้อยละ 6 อย่างไรก็ตาม การใช้ B10E5 นําไปสู่ การเพิ่มขึ้นของการ
เผาไหม้สมบูรณ์ ซึ่ งลดการปล่อยควันดําถึงร้อยละ 26 ดังนั้น B10E5 สามารถใช้เป็ นเชื้อเพลิงทดแทนนํ้ามันดีเซล
ในอนาคตได้

คําสําคัญ: เครื่ องยนต์ดีเซล B10E5 นํ้ามันดีเซล สมรรถนะ สารพิษต่างๆ จากแก๊สไอเสี ย

ABSTRACT

The main objective of this research is to study the use of diesel mixed with 10% biodiesel from palm
ethyl ester and 5% ethanol (B10E5). For a diesel-engine generator comparing with the same engine that using
diesel fuel at speed 2,600 rpm with different loads in a period of 500 hours. Results shown that engine
performance of using B10E5 and diesel fuel was similarly while B10E5 has increased a carbon dioxide not over
6%. However, using B10E5 leads to the increasing of complete combustion and decreasing the black-smoke
release up to 26%. Therefore, B10E5 can be used as a replacement fuel for the diesel in the future.

Keywords: Diesel engine, B10E5, Diesel, Performance, Exhaust-gas emissions
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ไฟฟ้าเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับการดํารงชีวติ ของมนุษย์ ขณะที่ไฟฟ้าถูกผลิตจากโรงไฟฟ้า และบางครั้งถูก
ผลิตจากเครื่ องยนต์กาํ เนิดไฟฟ้า ซึ่งใช้เครื่ องยนต์ดีเซลเป็ นต้นกําลัง เนื่องจากกําลังงานสูง ประหยัดเชื้อเพลิง และ
ค่าบํารุ งรักษาตํ่า อย่างไรก็ตาม เครื่ องยนต์น้ ี ใช้น้ าํ มันดีเซล และปล่อยสารพิษต่างๆ ได้แก่ คาร์ บอนมอนอกไซด์
(CO) ไฮโดรคาร์ บอน (HC) และควันดํา ซึ่ งนําไปสู่ การปล่อยฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิ น 2.5 ไมครอน หรื อ PM2.5
จํานวนมาก เมื่อประชาชนสู ดดม ทําให้เกิ ดโรคระบบทางเดิ นหายใจ และเสี ยชี วิตได้ เพื่อลดการปล่อยสารพิษ
เหล่านี้ สถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ปรับปรุ งสมบัติของนํ้ามันดีเซล โดยการผสมสารเติมแต่งหรื อสาร
เพิ่มออกซิ เจน (Oxygenated additives) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไบโอดีเซล และเอทานอล เพราะมีออกซิ เจน (O2) เป็ น
องค์ประกอบนําไปสู่การลดลงของสารพิษทั้งสามนี้ [Yahuza และ Dandakouta, (2015) และ Kumar et al., (2013)]
สําหรับการใช้ไบโอดีเซล และเอทานอล ผสมหรื อร่ วมกับนํ้ามันดีเซลนั้นมี 3 วิธีหลัก ได้แก่ อิมลั ซิ ฟิเค
ชัน (Emulsification) ฟูมิเกชัน (Fumigation) และการปรับเปลี่ยนการฉี ดเชื้ อเพลิง ขณะที่ อิมลั ซิ ฟิเคชัน เป็ นการ
เติมสารอิมลั ซิไฟเออร์ (Emulsifier) เพื่อผสานของเหลว 2 ชนิดที่ไม่ละลายเป็ นเนื้อเดียวกันให้ผสานกันได้ โดยวิธี
นี้ ดีกว่าสองวิธีที่กล่าวมา เพราะต้นทุนตํ่า และไม่ดดั แปลงเครื่ องยนต์ [Sutheerasak, (2017)] ขณะที่ การเติมสาร
อิ มลั ซิ ไฟเออร์ เพื่อใช้ร่วมกับเอทานอลนั้น งานวิจัยส่ วนใหญ่ มุ่งเน้นการใช้ไบโอดี เซล เพราะไบโอดี เซลมี
โครงสร้างคล้ายคลึงกับนํ้ามันดีเซล และมีความเป็ นขั้วใกล้เคียงกัน [Krishna et al., (2019)] โดย Phasinam et al.
(2019) ศึ กษาสมรรถนะและการสึ กหรอของเครื่ องยนต์ดีเซลในระยะเวลา 500 hr เมื่อใช้น้ าํ มันดี เซลผสมไบโอ
ดี เซลในสัดส่ วนต่างๆ พบว่า การผสมไบโอดี เซลร้ อยละ 20 ให้กาํ ลังลดลงร้ อยละ 4.57 และการสึ กหรอของ
เครื่ องยนต์ใกล้เคียงกับการใช้น้ าํ มันดีเซล แต่การเพิ่มปริ มาณไบโอดีเซลมากกว่าร้อยละ 20 นําไปสู่ การสึ กหรอ
ของเครื่ องยนต์เพิ่มขึ้น Sutheerasak และ Chinwanitcharoen (2018) และ Santasnachok et al. (2018) นําเสนอว่า
การผสมไบโอดี เซลร้อยละ 10 (B10) มี ค่าความหนื ดเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และค่าความร้ อนลดลงร้ อยละ 3 ทําให้
ประสิ ท ธิ ภ าพทางความร้ อ นลดลงร้ อยละ 0.64 แต่ ก ารเพิ่ มไบโอดี เซลมากกว่า ร้ อยละ 10 ลดสมรรถนะของ
เครื่ องยนต์ขณะที่การปล่อยสารพิษทั้งสามลดลง ส่ วนการเพิ่มเอทานอลนั้น Sutheerasak และ Chinwanitcharoen
(2016) นําเสนอว่า การผสมเอทานอลมากกว่าร้อยละ 5 เกิ ดการแยกชั้นระหว่างนํ้ามันดี เซล เอทานอล และสาร
อิมลั ซิ ไฟเออร์ ไม่เกิน 1 วัน สมรรถนะเครื่ องยนต์ลดลงอย่างมาก และปริ มาณของ HC เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มเอทา
นอล ขณะที่การผสมเอทานอลร้อยละ 5 มีความเป็ นเนื้อเดียวกันของสารผสมนานถึง 3 เดือน สมรรถนะเครื่ องยนต์
ใกล้เคียงกับนํ้ามันดีเซล แต่ลดการปล่อย CO และควันดํา ต่อมา Sutheerasak (2017) ตรวจสอบการผสมเอทานอล
ร้อยละ 10 ซึ่ งเกิ ดการแยกชั้นของสารผสมภายใน 7 วัน ขณะที่ สมรรถนะของเครื่ องยนต์ต่าํ กว่า การปล่อย HC
สูงกว่า และการสึ กหรอของชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่ องยนต์มากกว่านํ้ามันดีเซล
ปั จจุบนั สถาบันปิ โตรเลียมต่างๆ ผลิต B10 ใช้กบั เครื่ องยนต์ดีเซลกําเนิ ดไฟฟ้ า และเครื่ องยนต์ดีเซล
ติดตั้งภายในรถยนต์ แต่น้ าํ มันชนิ ดนี้ มีค่าความหนื ดสู งกว่านํ้ามันดีเซล เพื่อปรับปรุ งคุณสมบัติทางกายภาพของ
B10 วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ของงานวิจัย นี้ ศึ ก ษาการใช้ B10 ผสมเอทานอลร้ อ ยละ 5 (B10E5) สํา หรั บ เชื้ อ เพลิ ง
ทางเลือกในเครื่ องยนต์ดีเซลกําเนิดไฟฟ้า โดยการตรวจสอบสมบัติของเชื้อเพลิง สมรรถนะและการปล่อยสารพิษ
ต่างๆ และการสึ กหรอของชิ้นส่ วนต่างๆ ภายในเครื่ องยนต์ดีเซลกําเนิ ดไฟฟ้ าในระยะเวลา 500 ชัว่ โมง เมื่อใช้
B10E5 เทียบกับนํ้ามันดีเซล ณ ความเร็ วรอบคงที่ เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานสําหรับเชื้อเพลิงทดแทนนํ้ามันดีเซลใน
อนาคต
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2. วิธีดําเนินการวิจัย

2.1 นํา้ มันเชื้อเพลิง
งานวิจยั นี้ ผลิตนํ้ามันดี เซลผสมไบโอดีเซลซึ่ งเป็ นปาล์มเอทิลเอสเตอร์ ร้อยละ 10 ซึ่ งถูกผสมกับเอทา
นอลปราศจากนํ้า (99.9%w) ร้อยละ 5 ในสัดส่ วนโดยมวล ผ่านกรรมวิธีอิมลั ซิ ฟิเคชัน โดยใช้เครื่ องกวนสารผสม
แบบอิ เ ล็ ค โตรแมคเนติ ก (Electromagnetic machine) และเครื่ อ งกวนสารแบบใบกวน (Mechanical stirrer)
ณ ความเร็ วรอบการกวนคงที่ 1,000 รอบต่อนาที ระยะเวลากวน 30 นาที และอุณหภูมิคงที่ 30 องศาเซลเซี ยสโดย
ศึกษาจาก Shahir et al. (2014) หลังจากนั้น ตรวจสอบสมบัติเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM ดังแสดงในตารางที่ 1
ผลลัพธ์ที่ได้ พบว่า B10E5 มีความเป็ นเนื้อเดียวกันนานถึง 2 เดือน ค่าความหนาแน่นและค่าความหนื ด ลดลงร้อย
ละ 0.96 และ 1.85 อุณหภูมิของจุดวาบไฟลดลง 53 องศาเซลเซี ยส และค่าความร้อนของเชื้ อเพลิง (LHV) ลดลง
ร้อยละ 7.69 เมื่อเที ยบกับนํ้ามันดี เซล ตามลําดับ นอกจากนี้ งานวิจยั นี้ แสดงให้เห็ นว่า B10E5 สามารถใช้เป็ น
เชื้อเพลิงทดแทนนํ้ามันดีเซลในอนาคตได้ เนื่องจากมีค่าความหนาแน่นและค่าความหนืดของเชื้อเพลิงอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน โดยอ้างอิงจาก Krishna et al. (2019) และ Sutheerasak (2017)
ตารางที่ 1 การตรวจสอบคุณสมบัติความเป็ นเชื้อเพลิง
คุณสมบัติทาง
ความหนาแน่น ความหนืด
กายภาพ
(kg/m3)
(mm2/s)
มาตรฐาน ASTM
D 1298
D 445
มาตรฐานนํ้ามันดีเซล
810-870
1.8-4.1
นํ้ามันดีเซล (D)
830
3.25
B10E5
822
3.19

จุดวาบไฟ
(°C)
D 93
≥ 52
73
20

LHV
(MJ/kg)
D 240
44.46
41.04

ระยะเวลา
การแยกชั้น
Krishna et al. (2019)
หลัง 2 เดือน

2.2 เครื่ องยนต์ ทใี่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องยนต์ที่ใช้ในการวิจยั นี้ เป็ นเครื่ องยนต์ดีเซลกําเนิ ดไฟฟ้า Mitsuki รุ่ น 5GF-ME แบบฉี ดตรง หนึ่ ง
สู บ สี่ จงั หวะ อัตราส่ วนการอัด 18:1 กําลังไฟฟ้ าสู งสุ ด 5 กิ โลวัตต์ไฟฟ้ า ที่ ความเร็ วรอบสู งสุ ดของเครื่ องยนต์
3,000 รอบต่อนาที จํานวน 2 ชุด โดยแต่ละชุดใช้น้ าํ มันดีเซล (เครื่ องยนต์ A) และ B10E5 (เครื่ องยนต์ B) ขณะที่
เครื่ องยนต์ท้ งั สอง มีขอ้ มูลของชิ้นส่ วนต่างๆ ภายในเครื่ องยนต์ (ได้แก่ ความดันการฉี ดเชื้อเพลิง (Pinj) เส้นผ่าน
ศูนย์กลางกระบอกสู บ (B) ระยะชัก (S) ระยะห่ างปากแหวนแรงอัดบน (Xt) แหวนแรงอัดกลาง (Xm) และแหวน
นํ้ามันล่าง (Xr) และช่องว่างระหว่างแหวนกับร่ องแหวนลูกสูบ ณ แหวนแรงอัดบน (Gt) แหวนแรงอัดกลาง (Gm)
และแหวนนํ้ามันล่าง (Gr)) เท่ากัน ดังแสดงในตารางที่ 2
2.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั นี้ นําเครื่ องยนต์ดีเซลกําเนิ ดไฟฟ้าจํานวน 2 ชุดติดตั้งบนแท่นทดสอบ และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ
ดังแสดงในรู ปที่ 1 ขณะที่การเพิ่มภาระงาน เพื่อทดสอบสมรรถนะและการปล่อยสารมลพิษต่างๆ ของเครื่ องยนต์
ดีเซลกําเนิดไฟฟ้าทั้งสองนั้น การวิจยั นี้ ใช้ภาระงานทางไฟฟ้า และวัดกําลังไฟฟ้าจากการเพิ่มภาระงานร้อยละ 20
ถึง 100 โดยใช้มิเตอร์ ไฟฟ้า Richtmass รุ่ น RP-96EN ต่อกับแคมป์ ล็อค IMARI-CT100/1A และตัวแปลงสัญญาณ
Richtmass RS485 เพื่อแปลงเข้าคอมพิวเตอร์ โดยผ่าน Hardlock RP series เพื่อประมวลผลของกําลังไฟฟ้า สําหรับ
การตรวจสอบอุณหภูมิต่างๆ (ได้แก่ อุณหภูมิหล่อเย็น อากาศ และแก๊สไอเสี ย) ใช้เทอร์ โมคัปเปิ ล Type K ต่อกับ
มิเตอร์วดั อุณหภูมิ และมีมิเตอร์วดั รอบสําหรับตรวจสอบความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์ ซึ่งติดตั้งในตูค้ วบคุม
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ตารางที่ 2 ข้อมูลของชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่ องยนต์ดีเซลกําเนิดไฟฟ้า Mitsuki รุ่ น 5GF-ME
เครื่ อง
Pinj
B
S
Xt
Xm
Xr
Gt
Gm
เชื้อเพลิง
ยนต์
(MPa) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
A
D
20.00 86.00 70.00 0.25
0.28
0.28 0.06 0.04
B
B10E5 20.00 86.00 70.00 0.25
0.28
0.28 0.06 0.04

Gr
(mm)
0.04
0.04

รู ปที่ 1 รู ปแบบของชุดทดสอบ
สําหรับการวัดอัตราการใช้เชื้อเพลิงนั้น กระบอกเชื้อเพลิงถูกติดตั้งกับมิเตอร์วดั อัตราการไหล ส่ วนการ
ตรวจสอบสารพิ ษ ต่ า งๆ จากแก๊ ส ไอเสี ย การวิ จัย นี้ ใช้ Cosber: KWQ-5 Automotive emission analyzer และ
Cosber: KYD-6 Opacimeter เพื่อวัดปริ มาณของ CO2, CO, HC และควันดํา ซึ่งวิเคราะห์จากความเข้มของควันดํา
2.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้อมูลต่างๆ จากการใช้ B10E5 เที ยบกับนํ้ามันดี เซลในแต่ละเครื่ องยนต์น้ นั การวิจยั นี้ อ้างอิง
การทดสอบตามมาตรฐาน SAE J1312 (JAN90) และ SAE J1349 (JUN90) เพื่อทดสอบสมรรถนะของเครื่ องยนต์
ดี เซล ณ ความเร็ วรอบคงที่ 2,600±50 รอบต่อนาที และทดสอบ ณ อุณหภูมิบรรยากาศ ค่าความคลาดเคลื่อน
ไม่เกิน ±0.5 องศาเซลเซี ยส โดยทําการทดสอบระยะเวลา 200 ชัว่ โมง เริ่ มต้นจากการอุ่นเครื่ องยนต์ท้ งั สองเป็ น
เวลา 10 นาที หลังจากนั้น เพิ่มภาระงานทางไฟฟ้ าร้ อยละ 20 เมื่ อทั้งสองเครื่ องยนต์อยู่ในสภาวะคงที่ บันทึ ก
ความเร็ วรอบ กําลังไฟฟ้ าจากมิเตอร์ ไฟฟ้ า และคอมพิวเตอร์ อุณหภูมิต่างๆ อัตราการไหลของอากาศ เวลาใน
การเผาผลาญนํ้ามันทั้งสอง จากการกําหนดปริ มาณเชื้ อเพลิงคงที่ 20 มิลลิลิตร เที ยบกับเครื่ องวัดอัตราการไหล
เชื้ อเพลิง เพื่อนําไปวิเคราะห์ความสิ้ นเปลืองเชื้ อเพลิง และปริ มาณของสารพิษต่างๆ ทั้งสองเครื่ องยนต์ ต่อมา
เพิ่มภาระงานร้อยละ 40 ถึง 100 เมื่อทั้งสองเครื่ องยนต์อยูใ่ นสภาวะคงที่ บันทึกข้อมูลต่างๆ เหมือนการทดสอบที่
ภาระงานร้อยละ 20 สุ ดท้าย นําข้อมูลต่างๆ ทั้งหมด เปรี ยบเทียบสมรรถนะ และการปล่อยสารพิษต่างๆ เมื่อใช้
B10E5 เที ยบกับนํ้ามันดีเซล ส่ วนการทดสอบการสึ กหรอของเครื่ องยนต์ท้ งั สองนั้น อ้างอิงจากมาตรฐาน SAE
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J1940 (JUN89) และ JIS B8018 (1989) โดยทําการทดสอบที่ความเร็ วรอบคงที่ 2,600 ±50 รอบต่อนาที ณ ภาระ
คงที่ร้อยละ 60 ในระยะเวลาของการทดสอบ 300 ชัว่ โมง รวมระยะเวลาของการทดสอบทั้งหมด 500 ชัว่ โมง

3. ผลการวิจัย

ผลการตรวจสอบกําลังไฟฟ้ า และประสิ ทธิ ภาพโดยรวมที่ ภาระงานต่างๆ ถูกแสดงในรู ปที่ 2 พบว่า
กําลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามภาระงานทางไฟฟ้า ขณะที่ประสิ ทธิภาพโดยรวม (ซึ่งเป็ นอัตราส่วนระหว่างกําลังไฟฟ้ าต่อ
พลัง งานจากเชื้ อ เพลิ ง ที่ ป้ อ นให้เ ครื่ อ งยนต์) เพิ่ ม ขึ้ น จนถึ ง ภาระงานร้ อ ยละ 80 แต่ ภ าระงานสู ง สุ ด (100%)
มีประสิ ทธิ ภาพโดยรวมลดลง เพราะมีการสู ญเสี ยความร้อนและความเสี ยดทานเพิ่มขึ้น สําหรับการใช้ B10E5
สามารถผลิตกําลังไฟฟ้ า และประสิ ทธิ ภาพโดยรวมใกล้เคี ยงกับการใช้น้ าํ มันดี เซล ยกเว้ณกรณี ของภาระงาน
ร้อยละ 60 ถึง 100 แสดงให้เห็นชัดเจนว่า มีประสิ ทธิภาพโดยรวมตํ่ากว่าการใช้น้ าํ มันดีเซลเพียงเล็กน้อย
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(ก) กําลังไฟฟ้า
(ข) ประสิ ทธิภาพโดยรวม
รู ปที่ 2 กําลังไฟฟ้าและประสิ ทธิภาพโดยรวมที่ภาระงานต่างๆ
ผลลัพ ธ์ ข องความสิ้ น เปลื อ งเชื้ อ เพลิ ง จํา เพาะ (Specific Fuel Consumption, SFC) และอุ ณ หภู มิ แ ก๊ ส
ไอเสี ย (Texh) ที่ภาระงานต่างๆ ถูกแสดงในรู ปที่ 3 พบว่า SFC (ซึ่งเป็ นอัตราส่วนระหว่างอัตราการใช้เชื้อเพลิงต่อ
กําลังไฟฟ้า) ลดลงตามภาระงานที่เพิ่มขึ้นจนถึงภาระงานร้อยละ 80 ขณะที่ภาระงานสูงสุ ด มีการเพิ่มขึ้นของ SFC
ซึ่ งสอดคล้องกับประสิ ทธิ ภาพโดยรวม ดังนั้น ภาระงานร้อยละ 80 เป็ นภาระงานเหมาะสม สําหรับอุณหภูมิแก๊ส
ไอเสี ย ถูกเพิ่มขึ้นตามภาระงานที่ เพิ่มขึ้น กรณี ของการใช้ B10E5 พบว่า SFC และอุณหภูมิแก๊สไอเสี ย สู งกว่า
การใช้น้ าํ มันดีเซลทุกภาระงาน รู ปที่ 4 แสดงผลลัพธ์ของปริ มาณสารพิษต่างๆ ได้แก่ คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2)
คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรคาร์ บอน (HC) และควันดําที่ภาระงานต่างๆ พบว่า ปริ มาณของ CO2 และควัน
ดําเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริ มาณของ CO และ HC ลดลงตามภาระงานที่เพิ่มขึ้น สําหรับการใช้ B10E5 มีระดับของ CO2
สู งกว่า แต่การปลดปล่อย CO, HC และควันดําตํ่ากว่าการใช้น้ าํ มันดีเซลในทุกภาระงาน ขณะที่ผลลัพธ์ต่างๆ ของ
การทดสอบทั้งหมดตลอดระยะเวลา 200 ชัว่ โมง ถูกแสดงเป็ นค่าเฉลี่ยดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4
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0.08

นํ้ามันดีเซล
B10E5

6

คาร์ บอนมอนอกไซด์ (%vol)

คาร์ บอนไดออกไซด์ (%vol)

8

4
2

0.06
0.04
0.02
0

0
0

20 40 60 80
ภาระงานทางไฟฟ้า (%)

0

100

(ก) คาร์บอนไดออกไซด์

20
15
10
5

นํ้ามันดีเซล
B10E5

0
0

20 40 60 80
ภาระงานทางไฟฟ้า (%)

20 40 60 80
ภาระงานทางไฟฟ้า (%)

100

(ข) คาร์บอนมอนอกไซด์

ปริ มาณควันดํา (m-1)

ไฮโดรคาร์ บอน (ppm)

นํ้ามันดีเซล
B10E5

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

นํ้ามันดีเซล
B10E5

0

100

20 40 60 80
ภาระงานทางไฟฟ้า (%)

(ค) ไฮโดรคาร์บอน
(ง) ปริ มาณควันดํา
รู ปที่ 4 การปลดปล่อยสารมลพิษต่างๆ ที่ภาระงานต่างๆ
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของตัวแปรต่างๆ ของสมรรถนะของเครื่ องยนต์จากการทดสอบ 200 ชัว่ โมง
ภาระงาน กําลังไฟฟ้า (kWele)
ประสิ ทธิภาพ (%)
SFC (kg/kWele.hr)
Texh ( oC)
(%)
ดีเซล
B10E5
ดีเซล
B10E5
ดีเซล
B10E5
ดีเซล
B10E5
20
0.87
0.86
11.61
11.45
0.70
0.77
174.29 194.51
40
1.73
1.72
17.99
17.46
0.45
0.50
224.69 244.58
60
2.58
2.57
22.40
21.90
0.36
0.40
270.85 298.64
80
3.48
3.46
24.61
24.00
0.33
0.37
323.66 358.57
100
4.33
4.32
23.71
23.11
0.34
0.38
391.89 417.34
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของตัวแปรต่างๆ ของสารพิษจากแก๊สไอเสี ยของเครื่ องยนต์จากการทดสอบ 200 ชัว่ โมง
ภาระงาน
CO2 (%vol)
CO (%vol)
HC (ppm)
ควันดํา (m-1)
(%)
ดีเซล
B10E5
ดีเซล
B10E5
ดีเซล
B10E5
ดีเซล
B10E5
20
3.68
3.91
0.046
0.041
14.46
12.02
0.13
0.09
40
4.17
4.40
0.038
0.034
11.82
9.53
0.16
0.11
60
4.66
4.89
0.031
0.027
9.32
7.17
0.20
0.15
80
5.23
5.44
0.029
0.026
7.34
5.19
0.53
0.39
100
5.69
5.92
0.032
0.029
6.85
4.73
1.27
1.07
สําหรับการตรวจสอบการสึ กหรอของเครื่ องยนต์ท้ งั สองนั้น ทําการวัดระยะของชิ้นส่วนต่างๆ ตามที่กล่าว
มาในตารางที่ 2 โดยใช้บรรทัดเหล็ก เวอร์ เนี ยคาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์คาลิเปอร์ ฟี ลเลอร์ เกจ และ บอร์ เกจ ขณะที่
ผลลัพธ์ต่างๆ ของการสึ กหรอของชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่ องยนต์ท้ งั สอง ถูกแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการตรวจสอบการสึ กหรอของชิ้นส่วนต่างๆ ภายหลังระยะเวลา 500 ชัว่ โมง
เครื่ อง
Pinj
B
S
Xt
Xm
Xr
Gt
เชื้อเพลิง
ยนต์
(MPa) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
A
D
18.03 86.04 70.00 0.31
0.30
0.30 0.09
B
B10E5 17.17 86.08 70.00 0.32
0.31
0.30 0.10

4. อภิปรายผลการวิจัย

Gm
(mm)
0.06
0.07

Gr
(mm)
0.05
0.06

(1) กํา ลัง ไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต ออกมาจากการใช้ B10E5 และนํ้า มัน ดี เ ซลในแต่ ล ะเครื่ อ งยนต์ใ กล้เ คี ย งกัน
เนื่ องจากการวิจยั นี้ เพิ่มภาระงานทางไฟฟ้ าให้กบั เครื่ องยนต์ดีเซลกําเนิ ดไฟฟ้ าทั้งสองใกล้เคียงกัน เพื่อศึ กษา
การเปลี่ยนแปลงของประสิ ทธิภาพโดยรวม ความสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง และตัวแปรอื่นๆ ขณะที่มีการใช้ B10E5
และนํ้ามันดีเซลในสภาวะการทํางานใกล้เคียงกัน
(2) ผลการวิจยั นี้ แสดงให้เห็นว่า ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมจากการใช้ B10E5 ลดลงเพียงเล็กน้อยโดยไม่
เกิ นร้อยละ 1 ขณะที่ SFC จากการใช้ B10E5 เพิ่มขึ้นไม่เกิ นร้อยละ 12 เมื่อเที ยบกับนํ้ามันดีเซลในทุกภาระงาน
สําหรับสาเหตุของการลดลงของประสิ ทธิ ภาพโดยรวมและการเพิ่มขึ้นของ SFC จากการใช้ B10E5 ส่ วนหนึ่ งมา
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จากค่าความร้อนของ B10E5 ตํ่ากว่าค่าความร้อนของนํ้ามันดี เซล เมื่อทดสอบที่ กาํ ลังไฟฟ้ าใกล้เคียงกัน ทําให้
อัตราการใช้ B10E5 เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความสิ้นเปลืองการใช้ B10E5 เพิ่มขึ้น ทําให้พลังงานจากเชื้อเพลิงที่ป้อนให้
เครื่ องยนต์เพิ่มขึ้น แต่กาํ ลังไฟฟ้ าถูกผลิตออกมาคงที่ ดังนั้น การใช้ B10E5 มีประสิ ทธิ ภาพโดยรวมตํ่ากว่า และ
SFC สู ง กว่า การใช้น้ ํา มัน ดี เ ซล ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ Krishna et al. (2019) Sutheerasak (2017) และ
Tse et al. (2016)
(3) อุณหภูมิแก๊สไอเสี ยจากการใช้ B10E5 สู งกว่าการใช้น้ าํ มันดีเซล และอุณหภูมิแก๊สไอเสี ยเพิ่มขึ้นถึง
35 องศาเซลเซี ยส เมื่ อเที ยบกับนํ้ามันดี เซลที่ ภาระงานร้ อยละ 80 ซึ่ งผลการวิจัยนี้ ตรงกันข้ามกับงานวิจยั ของ
Sutheerasak และ Chinwanitcharoen (2016) ซึ่ งอธิ บายว่า การผสมเอทานอลนําไปสู่ การระเหยกลายเป็ นไออย่าง
รวดเร็ ว ทําให้อตั ราการเผาไหม้ในช่ วงการเผาไหม้ที่เกิ ดขึ้ นอย่างรวดเร็ ว (Premixed combustion) ลดลง และ
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ในช่วงการเผาไหม้ที่ถูกควบคุมโดยการผสม (Mixing controlled combustion) ลดลง ส่งผลให้
อุณหภูมิการเผาไหม้ต่าํ กว่านํ้ามันดีเซล แต่การวิจยั นี้ ใช้ปาล์มเอทิลเอสเตอร์ร้อยละ 10 ผสมกับเอทานอลร้อยละ 5
ดัง นั้ น พฤติ ก รรมของการเผาไหม้ จึ ง เปลี่ ย นแปลงไป โดยสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ Sutheerasak และ
Chinwanitcharoen (2018) และ Santasnachok et al. (2018) เพราะปาล์มเอทิลเอสเตอร์และนํ้ามันดีเซลมีการระเหย
กลายเป็ นไอใกล้เคียงกัน ส่ งผลให้ปฏิกิริยาของการเผาไหม้ในช่วงการเผาไหม้ที่ถูกควบคุมโดยการผสมเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง ทําให้อุณหภูมิของการเผาไหม้เพิ่มขึ้นจนกระทัง่ วาล์วไอเสี ยถูกเปิ ด ส่ งผลให้อุณหภูมิของแก๊ส
ไอเสี ยจากการใช้ B10E5 สูงกว่าการใช้น้ าํ มันดีเซล [Rajesh และ Ganesh, (2019) และ Tse et al., (2016)]
(4) การใช้ B10E5 มีระดับของ CO2 สู งกว่าการใช้น้ าํ มันดีเซล ขณะที่การปลดปล่อย CO2 เพิ่มขึ้นสู งสุด
ร้ อยละ 6 เมื่ อเที ยบกับนํ้ามันดี เซลที่ ภาระงานร้ อยละ 20 ดังนั้น การใช้ B10E5 มี ระดับของ CO2 เพิ่มขึ้ นเพียง
เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม สาเหตุของการใช้ B10E5 มีการปลดปล่อย CO2 สู งกว่านํ้ามันดี เซล เพราะว่า B10E5 มี
ปริ มาณของ O2 เป็ นองค์ประกอบของนํ้ามันดังกล่าว ซึ่ งนําไปสู่ การเผาไหม้สมบูรณ์เพิ่มขึ้นในช่วงการเผาไหม้ที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว และช่วงการเผาไหม้ที่ถูกควบคุมโดยการผสม ดังนั้น คาร์บอนอะตอมเดี่ยวภายใน B10E5 ถูก
ทําปฎิ กิริยากับ O2 จากองค์ประกอบของอากาศ และภายในตัวมันเอง นําไปสู่ การปลดปล่อย CO2 จํานวนมาก
นอกจากนี้ ไฮโดรเจนอะตอมคู่เกิ ดการรวมตัวกับออกซิ เจนอะตอมเดี่ ยวที่ แตกตัวอย่างอิ สระ ทําให้เกิ ดไอนํ้า
(H2O) เพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้คาร์ บอนและไฮโดรเจนที่เป็ นอะตอมเดี่ยวลดลง ทําให้การรวมตัวของ CO และ HC
ลดลง ส่ งผลให้การสะสมของสารพิษทั้งสองเพื่อก่อให้เกิ ดควันดําลดลง [Sutheerasak และ Chinwanitcharoen,
(2018)]
(5) การวิจยั นี้ แสดงให้เห็นว่า การใช้ B10E5 ลดการปล่อยปริ มาณของ CO, HC และควันดําถึงร้อยละ
10, 29 และ 26 เมื่อเทียบกับนํ้ามันดีเซลที่ภาระงานร้อยละ 80 ตามลําดับ ที่สาํ คัญที่สุด การใช้ B10E5 ลดการปล่อย
ปริ มาณ HC เมื่อเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ของ Sutheerasak (2017) ซึ่งศึกษาการใช้น้ าํ มันดีเซลผสมเอทานอลร้อยละ
10 พบว่า มีการปล่อย HC สู งกว่านํ้ามันดีเซล ในขณะที่สาเหตุของการใช้ B10E5 นําไปสู่ การลดลงของการปล่อย
สารพิษทั้งสาม เพราะว่า B10E5 มีปริ มาณของ O2 เป็ นองค์ประกอบ ทําให้เกิ ดการเผาไหม้สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
ตามที่ได้กล่าวในหัวข้อที่ (4)
(6) ผลการตรวจสอบการสึ กหรอของชิ้นส่ วนต่างๆ ภายหลังการทดสอบทั้งหมด 500 ชั่วโมง พบว่า
ทั้งสองเครื่ องยนต์ มีระยะการสึ กหรอของชิ้นส่ วนต่างๆ ใกล้เคียงกัน แต่ความดันของการฉี ดเชื้อเพลิงจากการใช้
B10E5 ตํ่า กว่า การใช้น้ ํา มัน ดี เ ซล โดยสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ Sutheerasak (2017) เพราะว่า B10E5 มี ค่ า
ความหนืดและความหนาแน่นของเชื้อเพลิงตํ่ากว่านํ้ามันดีเซล ส่งผลให้ความสามารถในการอัดตัวได้มากขึ้น และ
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การสร้างแรงดันเพื่อเอาชนะแรงกดของสปริ งบนเข็มหัวฉี ดลดลง นําไปสู่ การสึ กหรอของสปริ งที่กดเข็มหัวฉี ด
ส่งผลให้ความดันของการฉี ดเชื้อเพลิงจากการใช้ B10E5 ตํ่ากว่าการใช้น้ าํ มันดีเซล

5. สรุ ปผลการวิจัย

ความเป็ นไปได้ของการใช้ B10E5 เทียบกับนํ้ามันดีเซลในแต่ละเครื่ องยนต์ดีเซลกําเนิดไฟฟ้า ที่ความเร็ ว
รอบคงที่ และเปลี่ยนแปลงภาระงาน ในระยะเวลา 500 ชัว่ โมง สรุ ปประเด็นที่สาํ คัญดังนี้
(1) คุณสมบัติทางกายภาพของ B10E5 ใกล้เคียงกับนํ้ามันดีเซล และค่าความหนืดและความหนาแน่นอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ดังนั้น B10E5 เป็ นเชื้อเพลิงทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้ทดแทน
นํ้ามันดีเซลในอนาคตได้
(2) ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่ อ งยนต์ เมื่ อ ใช้ B10E5 เป็ นเชื้ อ เพลิ ง แสดงให้เ ห็ นชัด เจนว่า
ประสิ ทธิภาพโดยรวมใกล้เคียงกับการใช้น้ าํ มันดีเซล ที่สาํ คัญ ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจากการใช้ B10E5 เพิ่มขึ้น
เพียงเล็กน้อย โดยไม่เกินร้อยละ 12
(3) แม้ว่าการใช้ B10E5 ทําให้อุณหภูมิแก๊สไอเสี ยเพิ่มขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของระดับ CO2
เพราะมีการเผาไหม้สมบู รณ์ มากขึ้น แต่การปลดปล่อย CO2 ไม่เกิ นร้อยละ 6 ที่ สาํ คัญ การวิจยั นี้ แสดงให้เห็ น
ชัดเจนว่า การใช้ B10E5 ทําให้การเผาไหม้สมบูรณ์ข้ ึน เพราะปริ มาณ O2 จํานวนมากในองค์ประกอบของ B10E5
ช่วยลดการก่อตัวของ CO, HC และควันดํา ซึ่ งนํามาสู่ การปล่อยฝุ่ นละอองขนาดเล็กลดลง ยิ่งไปกว่านั้น การสึ กหรอ
ของชิ้นส่ วนต่างๆ ภายในเครื่ องยนต์ที่ใช้ B10E5 ใกล้เคียงกับเครื่ องยนต์ที่ใช้น้ าํ มันดี เซล ยกเว้นความดันของ
การฉี ดเชื้อเพลิงจากการใช้ B10E5 ลดลงร้อยละ 4.77 เมื่อเทียบกับการใช้น้ าํ มันดีเซล ดังนั้น การนํา B10E5 มาใช้
ทดแทนนํ้ามันดี เซล จะช่ วยลดการปล่อย PM2.5 และไม่มีผลกระทบต่อการสึ กหรอของเครื่ องยนต์ดีเ ซลใน
ระยะเวลา 500 ชัว่ โมง ขณะที่การวิจยั นี้ แนะนําว่า การปรับปรุ งคุณสมบัติของ B10 ในปั จจุบนั ควรเพิม่ เอทานอล
ร้อยละ 5 เนื่ องจาก นํ้ามันชนิ ดนี้ ช่วยลดค่าความหนื ดของ B10 ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะ
ของเครื่ องยนต์ และยังช่วยลดการปล่อย PM2.5

6. ข้ อเสนอแนะ

6.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) เพื่อนํา B10E5 ใช้ทดแทนนํ้ามันดีเซลในอนาคต ควรศึกษาสมรรถนะ คุณลักษณะของการเผาไหม้
การปล่อยสารพิษต่างๆ และการสึ กหรอของเครื่ องยนต์ดีเซลระบบฉี ดเชื้อเพลิงแบบรางร่ วมที่ใช้ในรถยนต์
(2) ควรศึกษาต้นทุน และจุดคุม้ ทุนของการผลิต B10E5 เพื่อใช้ทดแทนนํ้ามันดีเซลในอนาคต
6.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ภายหลังการสรุ ปผลของคุณสมบัติของ B10E5 และสรุ ปผลการตรวจสอบสมรรถนะและการปล่อย
สารพิษต่างๆ จากเครื่ องยนต์ดีเซลกําเนิดไฟฟ้าที่ใช้ B10E5 เทียบกับนํ้ามันดีเซลในระยะเวลา 500 ชัว่ โมง การวิจยั
ครั้งต่อไป ควรทําการศึกษาการสึ กหรอของระบบฉี ดเชื้อเพลิง และชิ้นส่ วนต่างๆ ภายในเครื่ องยนต์ดีเซลกําเนิ ด
ไฟฟ้าที่ใช้ B10E5 เทียบกับนํ้ามันดีเซลในระยะเวลา 1,000 ถึง 3,000 ชัว่ โมง
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ในปั จจุบนั ไฮดรอกซี เมทิลเฟอร์ ฟรู ัลนั้นเป็ นสารเคมีแพลตฟอร์ มโดยสามารถผลิตจากสารชีวมวลต่างๆ
ซึ่ งสามารถนําไปผลิตเป็ นเชื้ อเพลิงชี วภาพ มอนอเมอร์ รวมไปถึงสารป้ อนในอุตสาหกรรม ในงานวิจยั นี้ ได้ใช้
เครื่ องปฏิกรณ์แบบกะในระบบสองวัฏภาค (สารละลายกลูโคสและเมทิลไอโซบิวทิ ลคีโตน) โดยใช้อะลูมิเนี ยม
ออกไซด์และเรซินแลกเปลี่ยนไอออนบวกเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา เพื่อทําการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและอิทธิพลของ
อัตราส่ วนของสารละลายนอร์ มอลเมทิ ลไพโรริ โดน, ปริ มาณเมทิ ลไอโซบิ วทิ ลคีโตน และปริ มาณของตัวเร่ ง
ปฏิ กิริยาที่ ส่งผลต่อการสังเคราะห์ไฮดรอกซี เมทิ ลเฟอร์ ฟูรัลจากนํ้าตาลกลูโคส พบว่า สภาวะที่ เหมาะสมใน
การสังเคราะห์ไฮดรอกซี เมทิลเฟอร์ฟูรัลคือ ที่อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการทําปฏิกิริยาเท่ากับ 120 องศาเซลเซียส
และ 360 นาที ตามลําดับ โดยใช้อตั ราส่ วนของนอร์ มอลเมทิ ลไพโรริ โดนและนํ้าเท่ากับ 4 ต่อ 1, ปริ มาณเมทิล
ไอโซบิ วทิ ลคีโตนต่อสารละลายกลูโคสเท่ากับ 7 ต่อ 3 และปริ มาณของตัวเร่ งปฏิ กิริยาเท่ากับ 0.3 กรั ม ซึ่ งให้
ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของนํ้าตาลกลูโคสเท่ากับ 84.79, ร้อยละการเลือกเกิดเป็ นสารไฮดรอกซี เมทิ ลเฟอร์ ฟูรัล
เท่ากับ 76.49 และร้อยละผลได้ของไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟรู ัลเท่ากับ 64.86
คําสําคัญ: นํ้าตาลกลูโคส ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟรู ัล เรซินแลกเปลี่ยนไอออน อะลูมิเนียมออกไซด์ เมทิลไอโซ
บิวทิลคีโตน

ABSTRACT

Nowadays hydroxymethylfurfural (HMF) is a platform chemical that can be produced from biomass.
HMF can be used in many applications such as biofuel, monomer, and industrial bio feed stock. In this work
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HMF was synthesized from glucose by using batch reactor to mix glucose with methyl isobutyl ketone.
Aluminium oxide and ion exchange resin were used as a catalyst in this reaction. The optimum conditions for
synthesis HMF were studied such as ratio of methylpyrrolidone, content of methyl isobutyl ketone, and amount
of catalyst loading that affected the synthesis of HMF from glucose. The optimum condition was achieved by
using temperature at 120°C and time 360 min. In order to apply the optimum condition, the ratio between
methylpyrrolidine and water must be 4:1, the ratio between methyl isobutyl ketone and glucose need to be 7:3,
and the catalyst loading was found to be 0.3g. The conversion of glucose, yield of 5-HMF, and selectivity of
5-HMF were 84.79%, 64.86% and 76.49, respectively.
Keywords: Glucose, Hydroxymethylfurfural, Ion exchange resin, Aluminiumoxide, Methylisobutylketone

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในปั จจุบนั ปั ญหาที่สาํ คัญที่ส่งผลกระทบต่อโลกนั้นคือ ปั ญหาด้านพลังงาน อันเนื่ องมาจากการเพิ่มขึ้น
ของประชากร การพัฒนาของอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ เป็ นต้น ซึ่ งทําให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติเนื่ องจากมี
การปล่อยปริ มาณของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์สู่ ช้ นั บรรยากาศมากขึ้ นทําให้เกิ ดภาวะเรื อนกระจกส่ งผลให้
อุณหภูมิของโลกนั้นสู งขึ้น สาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้ปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นคือ การใช้พลังงานจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิ ล และการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงปิ โตรเลียม ซึ่ งพลังงานนั้นเป็ นปั จจัยหลักในการนํามาพัฒนา
ประเทศ ไม่วา่ จะไปในด้านอุตสาหกรรม การขนส่ ง การผลิตไฟฟ้า และด้านอื่นๆอีกหลายประเภท ดังนั้นเพื่อลด
ผลกระทบจากการใช้พลังงานจากเชื้ อเพลิงฟอสซิ ลและปิ โตรเลียม ผูว้ ิจยั เล็งเห็ นว่า สารชี วมวลนั้นพบได้ตาม
ธรรมชาติและสามารถนํามาผลิตเป็ นพลังงานได้จึงหาทางพัฒนาการเปลี่ยนสารชี วมวลให้กลายเป็ นพลังงานที่
สามารถนํามาทดแทนพลังงานจากฟอสซิ สและปิ โตรเลียม โดยสารชี วมวลจะมีกลูโคสเป็ นองค์ประกอบหลัก
ซึ่ งกลูโคสนั้นสามารถนําไปสังเคราะห์เป็ นไฮดรอกซี เมทิ ลเฟอร์ ฟูรัล (5-Hydroxymethylfurfural; 5-HMF) ได้
ซึ่ ง 5-HMF นั้นสามารถนําไปผลิตเป็ นนํ้ามันเชื้ อเพลิงไดเมทิ ลฟูแรน (Dimethylfuran) และสารป้ อนในระบบ
อุตสาหกรรมได้ เช่น กรดลีวูรินิก (Levulinic acid) 2,5-ไดฟอร์ มิลฟิ วแรน (2,5-Diformylfuran) 2,5-ไดไฮดรอก
ซี เมทิลฟิ วแรน (2,5-Dihydroxymethylfuran) 5-คลอโรเมทิลฟเฟอฟูรัล (5-Chloromethyl furfural) เป็ นต้น อีกทั้ง
ยังสามารถนําไปผลิตเป็ น กรดฟูแรนไดคาร์บอกซี ลิก (2,5-Furandicarboxylic acid; FDCA) ซึ่งเป็ นมอนอเมอร์ ใน
การสังเคราะห์พอลิเอทิ ลลีนฟูราโนเอต (Polyethylene furanoate; PEF) ซึ่ งสามารถนําไปใช้แทนพอลิเอทิ ลลี น
เทเรฟทาเลท (Polyethylene terephthalate; PET) ที่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ ได้จากกระบวนการปิ โตรเคมี ได้
อีกด้วย
กระบวนการเปลี่ยนกลูโคสเป็ น 5-HMF สามารถทําได้โดยใช้ตวั เร่ งปฏิ กิริยาที่ มีตาํ แหน่งที่ว่องไวเป็ น
กรดผ่านปฏิกิริยาไอโซเมอไรเซชัน่ (Isomerization) เพื่อเปลี่ยนจากกลูโคสให้กลายเป็ นฟรุ กโตส จากนั้นฟรุ กโตส
จะเกิ ดปฏิ กิริยาดี ไฮเดรชัน่ (Dehydration) เพื่อเปลี่ยนเป็ น 5-HMF ในปี ค.ศ. 1990 Kuster ได้ทาํ การสังเคราะห์
5-HMF โดยใช้น้ ํา เป็ นตัว ทํา ละลาย พบว่า ได้ผ ลิ ตภัณ ฑ์น้อ ยมาก เนื่ อ งจาก 5-HMF นั้น สามารถเกิ ดปฏิ กิริยา
รี ไฮเดรชัน่ (Rehydration) กับนํ้าที่มีอยูใ่ นระบบ ซึ่งจะเกิดผลิตภัณฑ์ขา้ งเคียงคือ กรดลิวรู ี นิก (Levulinic acid) และ
กรดฟอร์ มิ ก (Formic acid) อี ก ทั้ง 5-HMF นั้น สามารถเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าพอลิ เ มอไรเซชั่น (Polymerization) หรื อ
ปฏิกิริยาการสลายตัว (Degration) เกิดเป็ นฮิวมิน (Humin)ได้ ดังนั้นจึงได้มีการสังเคราะห์ 5-HMF โดยใช้ตวั เร่ ง
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ปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ (Homogeneous catalyst) ที่มีสภาวะเป็ นกรด เช่น กรดไฮโดรคลอริ ก (Hydrochloric acid;
HCl) และกรดซัลฟิ วริ ก (Sulfuric acid; H2SO4) ซึ่ งให้ร้อยละผลผลิ ตของ 5-HMF เท่ ากับ 30-50 แต่ขอ้ เสี ยของ
การใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์น้ นั คือ ต้องมีการแยกผลิตภัณฑ์ออกจากสารละลายทําให้ตน้ ทุนในการผลิตสู ง
เกิดผลิตภัณฑ์ขา้ งเคียงเนื่ องจากใช้น้ าํ เป็ นตัวทําละลาย อีกทั้งการใช้กรดเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยานั้นทําให้เกิดการกัด
กร่ อนอุปกรณ์ต่างๆได้ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ จึงได้มีการพัฒนาการสังเคราะห์ 5-HMF โดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาแบบ
วิ วิ ท ธพัน ธ์ (Heterogeneous catalyst) โดยในปี ค.ศ. 2007 Chheda ได้ศึ ก ษาการสั ง เคราะห์ 5-HMF โดยใช้
เรซิ นแลกเปลี่ยนไอออนประจุบวก ในระบบสองวัฏภาคระหว่างวัฏภาคนํ้าเป็ นสารผสมระหว่างนอร์ มอลเมทิ ล
ไพโรลิโดน (N-Methyl-2-pyrrolidone; NMP) และวัฏภาคอินทรี ยเ์ ป็ นเมทิลไอโซบิวทิลคีโตน (Methyl isobutyl
ketone; MIBK) พบว่าได้ค่าร้อยละผลผลิตสูงถึง 83
ในงานวิจัย นี้ จะเป็ นการศึ ก ษาการสัง เคราะห์ 5-HMF โดยใช้ต ัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าแบบวิวิธ พัน ธ์ ได้แ ก่
เรซิ นแลกเปลี่ยนไอออนบวกที่มีตาํ แหน่งหมู่ฟังก์ชน่ั กรดซัลโฟนิ ก (Sulfonic; -HSO3) และอะลูมิเนี ยมออกไซด์
(Alminium oxide; Al2O3) โดยมี ก ารใช้เ กลื อ โซเดี ย ม (Sodium chloride; NaCl) เพื่ อ ช่ ว ยในการสกัด 5-HMF
ในระบบสองวัฏภาค (วัฏภาคนํ้าและวัฏภาคอิ นทรี ย)์ โดยศึ กษาอิ ทธิ พลของปั จจัยที่ ส่งผลต่อการสังเคราะห์
5-HMF ที่ จะทําให้ได้ค่าการเปลี่ยนแปลง ร้อยละผลผลิต และค่าการเลือกจําเพาะที่ เหมาะสมที่ สุดในปฏิ กิริ ยา
การสังเคราะห์ 5-HMF โดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาเป็ นแบบวิวธิ พันธ์ (Heterogeneous catalyst)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่ อ สัง เคราะห์ 5-HMF จากกลู โ คสโดยใช้เ รซิ นแลกเปลี่ ย นไอออนประจุ บวกและอะลูมิ เนี ยม
ออกไซด์เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
(2) เพื่อหาสภาวะที่ เหมาะสมในการสังเคราะห์ 5-HMF เพื่อให้ได้ร้อยละผลได้ของ 5-HMF ร้ อยละ
การเปลี่ยนแปลงของกลูโคส และร้อยละการเลือกเกิด 5-HMF ในการเกิดปฏิกิริยาได้ดีที่สุด

3. วิธีดําเนินการวิจัย

Aldrich

ยีห่ อ้ IKA

3.1 อุปกรณ์ และสารเคมี
1. นํ้าตาลกลูโคส (D–glucose AR Grade) จาก Fisher Scientific
2. นํ้าบริ สุทธิ์ (Deionized water)
3. เมทิลไอโซบิวทิวคีโตน (MIBK AR Grade) จาก Merck
4. เรซินแลกเปลี่ยนไอออน (DIAIONTMRCP 160M) จาก Mitsubishi Chemical
5. สารมาตรฐานไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟรู ัล (5-Hydroxymethylfurfural AR Grade 98%) จาก Sigma6. นอร์มอลเมทิลไพโรลิโดน (N-Methyl-2-pyrrolidone; NMP) AR Grade จาก Sigma-Aldrich
7. อะลูมิเนียมออกไซด์ (Aluminium oxide; Al2O3)
8. เครื่ องชัง่ ดิจิตอล ทศนิยม 3 ตําแหน่ง Precision Balance รุ่ น GF-300 ยีห่ อ้ AND
9. เครื่ องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน Hotplate and Magnetic Stirrer รุ่ น C – MAG HS7
10. ชุดอุปกรณ์รีฟลักซ์
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11. เครื่ องโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) รุ่ น LC-10AT VT ยีห่ อ้ Shimadzu
12. UV detector รุ่ น 2550 ยีห่ อ้ Varian
13. RI detector รุ่ น YL9170 RI ยีห่ อ้ YL Instrument
14. คอลัมน์ APS – 2 Hypersil (4.6 mm x 250 mm 5 μm particle size) จาก Thermo Scientific
15. คอลัม น์ ACE Excel 5 super C18 ชนิ ด กลับ เฟส (4.6 mm x 250 mm 5 μm particle size) จาก
Advanced Chromatography Technologies
16. เยือ่ กรองไนลอนขนาด 0.45 ไมครอน (13 mm. 0.45 μm Nylon Syringe filter) จากCNW
17. หลอดเก็บสารตัวอย่างขนาดเล็ก (microtube) ขนาด 2 มิลลิลิตร
3.2 ปัจจัยทีท่ าํ การศึกษา
1. อัตราส่วนโดยนํ้าหนักระหว่างนอร์มอลเมทิลไพโรลิโดนต่อนํ้าในวัฏภาคนํ้าระหว่าง 1:1 ถึง 4:1
2. อัตราส่วนโดยนํ้าหนักระหว่างวัฏภาคอินทรี ยต์ ่อวัฏภาคนํ้าระหว่าง 1:1 ถึง 4:1
3. ปริ มาณของตัวเร่ งปฏิกิริยาที่ใช้ในการทําปฏิกิริยาระหว่าง 0 ถึง 0.2 กรัม
3.3 ขั้นตอนการทดลอง
1. การสังเคราะห์ 5-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟูรัลจากนํ้าตาลกลูโคส
เครื่ องปฏิกรณ์แบบกะ (Batch reactor) ถูกนํามาใช้ในทําปฏิกิริยาการสังเคราะห์ 5-HMF โดยระบบ
สองวัฏ ภาคซึ่ งประกอบไปด้ว ยสารละลายกลู โ คส โซเดี ย มคลอไรด์ ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า และMIBK ปฏิ กิ ริ ย า
การสังเคราะห์ในเครื่ องปฏิ กรณ์แบบกะทั้งหมดจะถูกศึกษาโดยใช้ขวดก้นกลมขนาด 50 มิลลิลิตร จุ่มลงในอ่าง
นํ้ามัน (Oil bath) ที่ มีการให้ความร้อนและทําการกวนด้วยแท่งแม่เหล็กโดยใช้เครื่ อง Hot plat (model C-MAG
H57, IKA) ซึ่ งขวดก้นกลมนั้นจะต่อกับตัวควบแน่น (Condenser) เพื่อให้เกิดกระบวนการรี ฟลักซ์ (Reflux) อย่าง
ต่อเนื่องในระบบปิ ด ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การทดลองการสังเคราะห์ 5-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟูรัลในเครื่ องปฏิกรณ์แบบกะ
เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดจะนําขวดก้นกลมจุ่มลงในอ่างนํ้าเย็น (Ice bath) เพื่อเป็ นการหยุดปฏิกิริยา จากนั้นทํา
การกรองเพื่อแยกตัวเร่ งปฏิกิริยาออกจากสารละลายโดยการกรองแบบสู ญญากาศ สารละลายที่ผ่านการกรองจะ
แยกเป็ นสองวัฏภาคนั้น คื อ วัฏ ภาคอิ น ทรี ย ์ และวัฏ ภาคนํ้า ทํา การเก็ บสารละลายผลิ ตภัณ ฑ์โ ดยใช้ปิเปตดู ด
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สารละลายแต่ ละชั้น ออกมาเพื่อนํา ไปวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิ คโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสู ง (High
performance Chromathography; HPLC) เพื่อคํานวณหาค่าการเปลี่ยนแปลง (%Conversion) ค่าร้อยละผลผลิตของ
5-HMF (%Yield) และค่าการเลื อกจําเพาะ (%Selectivity) โดยมี สูตรการคํานวณตามสมการที่ 1-4 ด้านล่างนี้
(Teng, J. และคณะ, 2016) ส่วนตัวเร่ งปฏิกิริยาที่ไม่ผา่ นกระดาษกรองจะนําไปล้างด้วยนํ้าปราศจากไอออน 3 รอบ
และนําไปอบเพื่อไล่ความชื้นที่ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสเพื่อนําไปวิเคราะห์ต่อไป
ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของนํ้าตาลกลูโคส (%conversion)
%conversion =

  moles of fructose unreacted 
 x 100%
1 − 
  moles of starting glucose units 

(1)

ร้อยละผลผลิตของไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟรู ัล (%yield)
%yield =  moles of 5 - HMF produced  x 100%
 moles of starting glucose units 




(2)

ร้อยละการเลือกจําเพาะเป็ นไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟรู ัล (%selectivity)


%yield



x 100%
%selectivity = 
 %conversion 

(3)

2. การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นหลังเกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์จะถูกแยกชั้นเป็ นชั้นวัฏภาคนํ้า และวัฏภาคอินทรี ย ์
จากนั้นนํามาเก็บในช่องแช่เย็น –5 องศาเซลเซี ยส และวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง
ที่ ประกอบไปด้วยปั๊ มของเหลวความดันสู ง (Shimadzu LC-10AT VT) ต่อกับเครื่ อง ultraviolet detector (UV;
model 2550 variable λ detector, Varian) และเครื่ อง refractive index detector (RI; model YL9170 RI Detector,
YL Instrument) โดยควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ด้ว ยเตาอบ (model TCM-004076, Waters) เพื่ อ ให้ อุ ณ หภู มิ ข ณะทํา การ
วิเคราะห์มีค่าคงที่
ปริ มาณของนํ้าตาลกลูโคสที่เหลืออยูใ่ นวัฏภาคนํ้าหลังเกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์จะถูกวิเคราะห์ดว้ ยตัว
ตรวจชนิ ด RI โดยใช้ค อลัม น์ APS – 2 Hypersil (4.6 mm x 250 mm 5 μm particle size, Thermo Scientific) ที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซี ยส และมี อะซิ โตไนไตรล์และนํ้าในอัตราส่ วน 75:25 (v/v) ตามลําดับเป็ นสารตัวพา
(mobile phase) ด้วยอัตราการไหล 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที
ส่ วนปริ มาณของ 5-HMF ที่เกิดขึ้นหลังเกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์ในทั้งสองวัฏภาคจะถูกวิเคราะห์ดว้ ย
ตัวตรวจชนิ ดอุลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 320 นาโนเมตร โดยใช้คอลัมน์ ACE Excel 5 super C18 ชนิ ดกลับ
เฟส (4.6 mm x 250 mm 5 μm particle size, Advanced Chromatography Technologies) ที่ อุ ณ หภู มิ 30 องศา
เซลเซี ยส และอะซิ โตไนไตรล์และนํ้าในอัตราส่ วน 10 : 90 (v/v) ตามลําดับเป็ นสารตัวพาด้วยอัตราการไหล 0.7
มิลลิลิตรต่อนาที
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4. ผลการทดลองและวิจารณ์

1. ผลของอัตราส่วนโดยปริ มาตรระหว่างวัฏภาคนํ้าและวัฏภาคอินทรี ย ์ (AQ : ORG ratio)
ในการเริ่ มต้นการทดลองผูว้ ิจยั ได้เริ่ มต้นศึกษาจากการปรับเปลี่ยนอัตราส่ วนโดยปริ มาตรระหว่างวัฏ
ภาคนํ้าและวัฏภาคอินทรี ย ์ การเติม MIBK ในระบบนั้นช่วยให้ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาข้างเคียงได้ดี โดยปฏิกิริยา
ดีไฮเดรชัน่ ของกลูโคสนั้นจะเกิดอยูใ่ นชั้นวัฏภาคนํ้า จากนั้น 5-HMF ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาดีไฮเดรชัน่ นั้นจะถูก
สกัดขึ้นไปยังชั้นวัฏภาคอินทรี ยเ์ พื่อป้ องกันการเกิดปฏิกิริยาข้างเคียง ในการทดลองจะเริ่ มต้นจากการปรับเปลี่ยน
อัตราส่วนโดยปริ มาตรระหว่างวัฏภาคนํ้าและวัฏภาคอินทรี ยต์ ้ งั แต่ 1:1 ถึง 1:4 อัตราส่วนของสารละลาย NMP ต่อ
นํ้าในชั้นวัฏภาคนํ้าเท่ากับ 3:1 ปริ มาตรรวมของสารละลายเท่ากับ 10 มิลลิลิตร ทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 120 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 360 นาที ผลการทดลองที่ได้แสดงดังภาพที่ 2 การเพิม่ ขึ้นของอัตราส่วนของ AQ : ORG ส่งผล
ให้ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของนํ้าตาลกลูโคส, ค่าร้อยละผลผลิตของ 5-HMF และค่าการเลือกเกิด 5-HMF เพิ่มขึ้น
ตามลําดับ เนื่องจากเมื่ออัตราส่ วนของวัฏภาคนํ้าลดลง ปริ มาณนํ้าในระบบจะลดลงส่งผลให้ 5-HMF ที่เกิดขึ้นนั้น
ถูกสกัดไปยังชั้นวัฏภาคอิ นทรี ยไ์ ด้มากขึ้น และสามารถป้ องกันการเกิ ดปฏิ กิริยาข้างเคียงได้ ซึ่ งถ้าในระบบมี
ปริ มาณนํ้าที่มากเกินพอจะทําให้เกิดกรดเรวูรีนิกและกรดฟอร์มิกจากปฏิกิริยารี ไฮเดรชัน่ กับนํ้าที่เหลือในระบบได้
แต่จะพบว่าเมื่อเพิ่มอัตราส่วนระหว่างวัฏภาคนํ้าและวัฏภาคอินทรี ยจ์ าก 3:7 ถึง 2:8 จะพบว่า ค่าร้อยละผลผลิตของ
5-HMF และค่าการเลือกเกิด 5-HMF นั้นเปลี่ยนแปลงจาก 33.61 และ 39.38 ลดลงเหลือ 15.96 และ 18.2 ตามลําดับ
เนื่ องจากการลดปริ มาณนํ้าในระบบนั้นทําให้ความเข้มข้นของกลูโคสในระบบนั้นเพิ่มขึ้น อัตราการเกิดปฏิกิริยา
จึงเร็ วขึ้นทําให้กลูโคสอาจทําปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน่ เกิดเป็ นฮิวมินได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Zhou และ
คณะได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะห์ 5-HMF จากกลูโคสโดยใช้สารละลายและตัวเร่ งปฏิกิริยาต่างๆ และใน
งานวิจยั ของ Kuster และคณะได้ศึกษาเกี่ ยวกับปฏิกิริยาดีเดรชัน่ ของฟรุ กโตสเพื่อสังเคราะห์เป็ น 5-HMF พบว่า
5-HMF และฟรุ กโตสนั้นสามารถเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน่ กลายเป็ นฮิวมินได้ โดยจะเกิดเฉพาะวัฏภาคนํ้า

ภาพที่ 2 ผลของอัตราส่วนโดยปริ มาตรระหว่างวัฏภาคนํ้าและวัฏภาคอินทรี ย ์
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2. อิทธิผลของอัตราส่วนระหว่างนอร์มอลไพโรริ โดนต่อนํ้า
การศึกษาอิทธิ พลของนํ้าในระบบการสังเคราะห์ 5-HMF นั้นทําได้โดยการเติมนอร์ มอลไพโรริ โดนลง
ไปบางส่วนแทนนํ้าวัฏภาคนํ้า อัตราส่วนระหว่างนอร์มอลไพโรริ โดนต่อนํ้าในวัฏภาคของนํ้านั้นจะถูกปรับเปลี่ยน
โดยเพิ่มขึ้นจาก 3:1 เพิ่มเป็ น 1:0 และ ลดลงจาก 3:1 จนถึง 1:1 ขณะที่เวลา อุณหภูมิ และอัตราส่ วนของวัฏภาคนํ้า
และวัฏภาคอินทรี ยน์ ้ นั คงที่เท่ากับ 360 นาที, 120 องศาเซลเซียส และ อัตราส่วน 3:7 ตามลําดับ ผลการทดลองที่ได้
แสดงดังภาพที่ 3 พบว่า ในช่ วงอัตราระหว่างนอร์ มอลไพโรริ โดนต่อนํ้าเท่ากับ 1:1 จนถึ ง 4:1 พบว่าการเพิ่ม
ปริ มาณนอร์มอลไพโรริ โดน ร้อยละผลผลิตของ 5-HMF และการค่าการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น เนื่องจากนํ้าในระบบ
จะค่อยๆลดลง การเติมนอร์ มอลไพโรริ โดนเป็ นการช่วยป้ องกันการเกิ ดปฏิกิริยาข้างเคียงเช่น กรดเลวูรินิกและ
กรดฟอร์ มิกได้ อีกทั้งนอร์ มอลเมิทิลไพโรริ โดนนั้นสามารถปรับปรุ งวัฏภาคช่วยป้ องกันการเกิดเป็ นฮิวมินได้อีก
ด้วย ในงานวิจยั ของ Horvat และคณะได้ศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะห์ 5-HMF พบว่า เมื่อในระบบมีปริ มาณนํ้าที่
มากเกิ นไป 5-HMF ที่ เกิ ดขึ้นในปฏิ กิริยานั้นจะสามารถเกิ ดปฏิ กิริยากับนํ้าที่ เหลือในระบบ ที่ ตาํ แหน่ ง 2 และ3
คาร์ บอนอะตอมของ 5-HMF และเกิ ดปฏิ กิริยาพอริ เมอร์ ไรเซชั่นกลายเป็ นฮิ วมิ นได้ และ ที่ ตาํ แหน่ ง 4 และ5
คาร์ บอนอะตอมของ 5-HMF นั้นสามารถเกิดปฏิกิริยาดีไฮเดรชัน่ กับนํ้ากลายเป็ นกรดเรวูรีนิก และเกิดปฏิกิริยาดี
คาร์ บอกซี เรชัน่ (Decarboxylation) กลายเป็ นกรดฟอร์ มิกได้อีกด้วย การเติมนอร์ มอลไพโรริ โดนเข้าไปในระบบ
นั้นจะช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาเหล่านี้ และในช่วงอัตราส่ วนระหว่างนอร์ มอลไพโรริ โดนต่อนํ้าเท่ากับ 4:1 จนถึง
1:0 จะพบว่าร้อยละผลได้ของ 5-HMF ลดลง เนื่ องการเติมนอร์ มอลไพโรริ โดนมากเกินไปนั้นจะทําให้เรซิ นแลก
เปลี่ยนไอออนที่เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยานั้นความว่องไวลดลง เนื่ องจากเรซิ นแลกเปลี่ยนไอออนมีตาํ แหน่งว่องไวเป็ น
หมู่ฟังก์ชน่ั ที่ ชอบนํ้าคือ หมู่ซัลโฟนิ ก ดังนั้นถ้าในระบบไม่มีน้ าํ หรื อนํ้าน้อยเกิ นไป ประสิ ทธิ ภาพของตําแหน่ง
ว่องไวในการเร่ งปฏิกิริยานั้นลดลง ส่ งผลให้ร้อยละผลผลิตและค่าการเลือกจําเพาะของ 5-HMF นั้นลดลง Chen
และคณะได้สังเคราะห์ 5-HMF จากกลูโคสโดยใช้พอลิเมอร์ที่มีรูพรุ นเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์โดยศึกษา
อิทธิพลของปริ มาณนํ้ากับร้อยละผลผลิตของ 5-HMF พบว่าได้ผลการทดลองในลักษณะเดียวกัน

ภาพที่ 3 ผลของอัตราส่วนระหว่างนอร์มอลไพโรริ โดนต่อนํ้า
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3. อิทธิผลของปริ มาณนํ้าหนักตัวเร่ งปฏิกิริยาที่ใช้ในการสังเคราะห์ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟรู ัล
การศึ ก ษาอิ ท ธิ ผ ลของปริ มาณนํ้าหนั ก ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าที่ ใ ช้ใ นการสั ง เคราะห์ 5-HMF ทํา ได้โ ดย
การปรับเปลี่ยนปริ มาณนํ้าหนักของตัวเร่ งปฏิกิริยาได้แก่ เรซิ นแลกเปลี่ยนไอออนบวกและอะลูมิเนี ยมออกไซด์
โดยที่ อตั ราส่ วนของตัวเร่ งปฏิ กิริยาทั้งสองชนิ ดเท่ ากันคื อ 1 ต่อ 1 ปริ มาณนํ้าหนักของตัวเร่ งปฏิ กิริยาจะเริ่ ม
ปรับเปลี่ยนตั้งแต่ 0.10 กรัมจนถึง 0.40 กรัม ซึ่ งเวลาและอุณหภูมิที่ใช้ในการทําปฏิ กิริยาคือ 360 นาที และ 120
องศาเซลเซี ยส ตามลําดับ อัตราส่ วนของวัฏภาคนํ้าและวัฏภาคอิ นทรี ยน์ ้ นั คงที่ เท่ากับ 3 ต่อ 7 อัตราส่ วนของ
ปริ มาณนํ้าและนอร์ มอลเมทิ ลไพโรริ โดนเท่ากับ 1 ต่อ 4 โดยปริ มาณกลูโคสที่ใช้ในการทําปฏิกิริยาคือ 0.1 กรัม
และปริ มาณโซเดียมคลอไรด์เท่ากับ 0.4 กรัม ผลการทดลองที่ได้แสดงดังภาพที่ 4 จากผลการทดลองพบว่า เมื่อ
เพิ่มปริ มาณนํ้าหนักของตัวเร่ งปฏิกิริยาจาก 0.1 กรัมจนถึง 0.3 กรัม ส่ งผลให้ค่าร้อยละผลผลิตของ 5-HMF นั้น
สูงขึ้นจาก 24.68 จนถึง 64.86 ค่าการเปลี่ยนแปลงและค่าการเลือกเกิดจําเพาะเพิม่ ขึ้นตามลําดับ แต่เมื่อเพิม่ ปริ มาณ
นํ้าหนักของตัวเร่ งปฏิกิริยาจนถึง 0.4 กรัม พบว่าค่าร้อยละผลได้ของ 5-HMF ลดลงจาก 64.68 เหลือเพียง 53.98
เนื่ องจากเมื่อปริ มาณของตัวเร่ งปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นในระบบ อาจทําให้ปริ มาณตําแหน่งที่วอ่ งไวต่อการเกิดปฏิกิริยา
นั้นมากเกิ นพอทําให้อาจเกิ ดปฏิ กิริยาข้างเคียง (ปฏิ กิริยารี ไฮเดรชัน่ ) และที่ ค่าการเปลี่ยนแปลงลดลงเนื่ องจาก
เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน่ เกิดเป็ นฮิวมินได้ โดยงานวิจยั ของ Elsayed และคณะได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยา
ดี ไ ฮเดรชั่น ของกลู โ คสเพื่ อ สัง เคราะห์ 5-HMF โดยใช้ Fe3O4@SiO2 -SO3H เป็ นตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า พบว่า มี ผ ล
การทดลองที่คล้ายคลึงกัน

ภาพที่ 4 ผลของปริ มาณนํ้าหนักตัวเร่ งปฏิกิริยาที่ใช้ในการสังเคราะห์ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟรู ัล

5. สรุ ปผลงานวิจัย

งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาผลของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการสังเคราะห์ 5-HMF ซึ่งได้แก่ อัตราส่วนของนอร์
มอลเมทิ ลไพโรริ โดนและนํ้า, ปริ มาณเมทิ ลไอโซบิ วทิ ลคี โ ตนต่อ สารละลายกลูโคสและปริ ม าณของตัว เร่ ง
ปฏิกิริยาที่ใช้ในการทําปฏิกิริยาโดยใช้เรซิ นแลกเปลี่ยนไอออนบวกเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาในเครื่ องปฏิกรณ์แบบกะ
ในระบบสองวัฎภาค การเพิ่มปริ มาณของเมทิ ลไอโซบิวทิลคีโตน การเพิ่มอัตราส่ วนของนอร์ มอลเมทิลไพโรริ โดน
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และนํ้านั้นส่ งผลให้ร้อยละการเปลี่ยนแปลง ร้อยละผลได้ของ 5-HMF และร้อยละการเลือกเกิด 5-HMF เพิ่มขึ้น
โดยสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ 5-HMF คืออุณหภูมิ120อ งศาเซลเซี ยส และเวลาในการทําปฏิกิริยา 360
นาที โดยใช้อตั ราส่ วนของนอร์ มอลเมทิลไพโรริ โดนและนํ้าเท่ากับ 4 ต่อ 1, ปริ มาณเมทิลไอโซบิ วทิลคีโตนต่อ
สารละลายกลูโคสเท่ากับ 7 ต่อ 3, ปริ มาณของตัวเร่ งปฏิ กิริยาเท่ากับ 0.3 กรัม ซึ่ งให้ค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลง
เท่ากับ 84.79, ร้อยละการเลือกเกิด 5-HMF เท่ากับ 76.49 และร้อยละผลได้ของ 5-HMF เท่ากับ 64.86

6. ข้ อเสนอแนะ

6.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
การนําผลวิจยั ไปใช้ต่อในเชิ งอุตสาหกรรมนั้น ควรมีการศึ กษาเกี่ ยวกับการเพิ่มกําลังการผลิตใน
เครื่ องปฏิ กรณ์ แบบกะ ไม่ว่าจะเป็ นการเพิ่มขนาดของเครื่ องปฏิ กรณ์ แบบกะหรื อออกแบบความสามารถใน
การป้ อนสารและนําสารออก เพื่อศึกษาพฤติกรรมของสารในเครื่ องปฏิกรณ์ในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป
6.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ในการวิจยั ครั้งต่อไปอาจจะเลือกเครื่ องปฏิกรณ์ชนิดอื่นๆเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพและกําลังการผลิต
ในการสังเคราะห์
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ภาวะโลกร้อนที่ทาํ ให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคปั จจุบนั เป็ นสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจาก
ความไม่สมดุลของปริ มาณก๊าซเรื อนกระจก โดยเฉพาะคาร์ บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มมากขึ้นในชั้นบรรยากาศ อันมี
สาเหตุสาํ คัญมาจากปรากฏการณ์เรื อนกระจกที่รุนแรง ซึ่ งเกิดขึ้นเนื่ องจากผลการพึ่งพิงพลังงานกระแสหลักจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกยุคอุตสาหกรรม ที่มีแหล่งปล่อยใหญ่มาจากภาคพลังงานและ
การขนส่ ง รวมทั้งมีแรงเสริ มจากการทําลายพื้นที่ป่าเพื่อปรับเปลี่ยนที่ดินมาใช้ขยายพื้นที่ต่าง ๆ ร่ วมสมทบด้วย
ปั จจุบนั ภาวะโลกร้อนซึ่ งเป็ นปั ญหาสะสมที่เกิดขึ้นมากว่าศตวรรษได้ทวีความรุ นแรง ทําลายคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ทั้งในภาคผืนดิ น ผืนนํ้า และอากาศเพิ่มมากขึ้น จนทุ กชี วิตต้องได้รับความเดื อดร้อนจากผลกระทบที่ ตามมา
มากมาย ทั้งจากการเผชิญกับสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง การโหมกระหนํ่าของพิบตั ิภยั ที่ร้ายแรงจากคลื่นความร้อน
ภัยแล้ง ไฟป่ า และพายุอย่างบ่อยครั้งยิง่ ขึ้น ตลอดรวมถึงการเพิ่มสูงของระดับนํ้าทะเล อันเนื่องมาจากการขยายตัว
ของนํ้าทะเลผนวกกับการละลายตัวลงที่เร็ วยิง่ ของนํ้าแข็งทัว่ โลก การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยการลดอัตราการ
ปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออกสู่ ช้ นั บรรยากาศ ร่ วมกับการกําจัดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออกจากชั้น
บรรยากาศ และการกําจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งผลิตก่อนขึ้นสู่ช้ นั บรรยากาศ จึงถือ
เป็ นสามแนวทางออกสําคัญที่จะยับยั้งไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นต่อไปกระทัง่ ก่อหายนภัยทําลายทุกชีวติ ได้
คําสําคัญ: ภาวะโลกร้อน ก๊าซเรื อนกระจก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พลังงานทดแทน แหล่งกักเก็บคาร์บอน

ABSTRACT

The global warming that causes climate change in today world is a situation that arises from an
imbalance in the amount of greenhouse gases, especially carbon dioxide that is increasing in the atmosphere,
which is the cause of the severe greenhouse effect and which occurs due to the dependency on mainstream energy
from fossil fuels that drive the economy of the industrial age world. The industrial age which has a large source
of emission from the energy and transportation sector as well as having reinforcements from deforestation of the
forest in order to change the land to be used to expand the various areas. Nowadays, global warming, which has
accumulated problems that have occurred for over a century, has intensified. It has increased in destruction of
environmental quality in the land, water and air sectors. Today all lives have suffered from many consequences,
both from facing the severe climate the raging of serious disasters from heat waves, drought, forest fires and
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storms more often. Throughout, including rising sea levels due to the expansion of sea water combined with the
rapid melting of ice around the world. Therefore, it is considered that there are three important ways to stop the
global temperature from rising until it can endanger every life, that is the reducing the rate of carbon dioxide
emissions into the atmosphere together with the removal of carbon dioxide from the atmosphere and the removal
of carbon dioxide gas released from the production source before reaching the atmosphere.
KEYWORDS: Global warming, Greenhouse gas, Carbon dioxide, Renewable energy, Carbon storage

1. บทนํา

ในขณะที่ มนุ ษย์เรากําลังอยู่ท่ามกลางความเจริ ญ ที่ พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่ งอํานวยความสะดวกสบายและ
เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดรวมถึงการสัญจรที่เต็มไปด้วยรถยนต์ เรื อยนต์ และเครื่ องบิน สถานการณ์ความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศและการพังทลายของผืนนํ้าแข็งหลายแห่งทัว่ โลก ก็กาํ ลังทวีความรุ นแรงส่ งผลกระทบลุกลามให้
มนุษย์เราต้องเผชิญกับภัยพิบตั ิต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการเกิดคลื่นความร้อน ภัยแล้ง ไฟป่ า พายุ และการเพิ่มสู งของ
ระดับนํ้าทะเล อันเป็ นผลพวงมาจากภาวะโลกร้อน โดยมีมนุษย์เป็ นผูร้ ่ วมกันก่อขึ้นจากการเพิ่มปริ มาณก๊าซเรื อน
กระจกนานาชนิด โดยเฉพาะคาร์ บอนไดออกไซด์เข้าสู่ ช้ นั บรรยากาศอย่างไม่หยุดยั้งในสังคมโลกยุคอุตสาหกรรม
อันเป็ นยุคแห่ งการผลิตที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมบนฐานพลังงานของเชื้อเพลิงฟอสซิ ล ซึ่ งเป็ นแหล่ง
ปล่อยใหญ่สุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
แน่นอนว่า หากยังคงปล่อยให้การพัฒนาดําเนินไปในรู ปแบบเดิมๆ โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนแหล่งพลังงาน
ภาวะโลกร้อนก็จะขยายขนาดความรุ นแรงไปสู่จุดอันตรายอย่างยิง่ ยวดขึ้นเรื่ อยๆ จนถึงขั้นที่ทาํ ให้ระบบนิเวศของโลก
ล่มสลายและอันตรายก็จะมาถึงมนุ ษย์เราได้ในท้ายสุ ด ดังนั้นการก้าวพ้นจากยุคพลังงานเชื้ อเพลิงฟอสซิ ลไปสู่ ยุค
พลังงานทดแทน จึงเป็ นทางออกอันสําคัญที่นาํ ไปสู่ การลดระดับความรุ นแรงของภาวะโลกร้อน ไม่ให้รุกคืบก่อเหตุ
หายนะสร้างความเดือดร้อนได้มากยิง่ ไปกว่านี้ และเพื่อให้ทุกสรรพสิ่ งมีโอกาสอยูค่ ู่โลกไปได้อีกตราบนานเท่านาน

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อเผยแพร่ สาเหตุที่แท้จริ งของการเกิดภาวะโลกร้อนในยุคปั จจุบนั
(2) เพื่อเผยแพร่ ถึงผลกระทบและปั ญหาที่ตามมาจากภาวะโลกร้อน
(3) เพื่อเผยแพร่ แนวทางการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

3. สาเหตุการเกิดภาวะโลกร้ อนในยุคปัจจุบัน

3.1 การผันแปรของสภาพภูมอิ ากาศตามธรรมชาติและภาวะโลกร้ อนในยุคปัจจุบัน
ผลการวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศโลกช่วงยุคดึกดําบรรพ์ จากฟองอากาศโบราณซึ่ งถูกกักเก็บภายในแท่ง
นํ้าแข็งระดับลึก ทั้งที่เกาะกรี นแลนด์และเขตวอสทอคในทวีปแอนตาร์กติกา ทําให้นกั วิทยาศาสตร์ สามารถศึ กษา
พบความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างค่าอุณหภูมิบนพื้นผิวโลกและปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ใ น
บรรยากาศ และพบว่าตลอดช่ วงหนึ่ งล้านปี ที่ ผ่านมาโลกประสบกับช่ วงที่ โลกร้อนขึ้นซึ่ งเรี ยกว่า “ยุคนํ้าแข็ง
ละลาย” สลับกับช่วงที่โลกเย็นลงซึ่ งเรี ยกว่า “ยุคนํ้าแข็ง” มาแล้วอย่างเป็ นวัฎจักรประมาณ 7 – 8 รอบ ซึ่ งแต่ละรอบ
มีคาบเวลายาวนานประมาณ 100,000-150,000 ปี โดยช่วงการเปลี่ยนจากยุคนํ้าแข็งสู่ ยคุ โลกร้อนนั้นมีระยะเวลา
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ประมาณ 20,000 ปี ส่ วนช่วงที่โลกร้อนสู งสุ ดแล้วค่อยๆ เย็นตัวลงจนเข้าสู่ ยคุ นํ้าแข็งมีระยะเวลานานราวกว่าแสนปี
(สุ วฒั น์ อัศวไชยชาญ, 2551: 7) โดยมีตวั กําหนดอัตรารอบคือการเปลี่ยนวงโคจรของโลก ที่รู้จกั ในชื่อ "วัฎจักร
มิลานโควิทซ์" (Milankovich cycle) และการเปลี่ยนแปลงปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ซึ่งมี
คุณสมบัติเป็ นก๊าซเรื อนกระจก (Greenhouse Gas) เป็ นปั จจัยร่ วมสําคัญ (ธนวัฒน์ จารุ พงษ์สกุล, 2550: 19-21)
ด้วยข้อเท็จจริ งที่วา่ โลกผ่านยุคโลกร้อนครั้งล่าสุ ดมาเมื่อประมาณ 6,000 ปี ก่อน ดังนั้นหากเป็ นไปตาม
วิถีแห่งธรรมชาติ โลกในยุคปั จจุบนั ต้องอยูใ่ นช่วงเวลาของการปรับสมดุลให้อุณหภูมิลดตํ่าลงอย่างช้าๆ เพื่อเข้าสู่
ยุคนํ้าแข็งอีกครั้งตามแนวโน้มรอบวัฏจักร ซึ่ งใช้ระยะเวลานานราวกว่าแสนปี หากแต่สิ่งที่ปรากฏกลับตรงข้าม
ด้วยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2404 เป็ นต้นมา อุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นผิวโลกได้ขยับเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ วเกิน
กว่าค่าเฉลี่ยในเกณฑ์ปกติ (Dennis, 1993: 184) นักวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่จึงมีความเห็นว่า ภาวะโลกร้อนที่กาํ ลัง
ทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นผิวโลกเพิ่มสู งขึ้นแบบผิดปกติน้ ี ไม่ได้เป็ นการผันแปรของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น
ตามวิถีธรรมชาติดงั เช่นที่โลกเคยประสบมา
ทั้งเมื่อในปี พ.ศ. 2550 ทางคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรื อ
“ไอพี ซี ซี ” (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ขององค์ก ารสหประชาชาติ ยัง ได้นํา เสนอ
รายงานการตรวจประเมิ นสภาพภูมิอากาศครั้ งที่ 4 (Fourth Assessment Report: AR4) ที่ ระบุ ยืนยันว่า มี ความ
เป็ นไปได้สูงถึงร้อยละ 90 ที่อุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นผิวโลกในยุคปั จจุบนั ซึ่งเพิ่มสูงอย่างผิดปกติโดยเฉพาะในตลอด
ช่วงระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ผา่ นมานั้น เกิดขึ้นจากผลการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ยคุ อุตสาหกรรม ที่ร่วมกัน
ปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกนานาชนิ ดโดยเฉพาะคาร์ บอนไดออกไซด์เข้าสู่ ช้ นั บรรยากาศ จนมีปริ มาณเพิ่มมาก
เกินกว่าระดับความพอดีที่ธรรมชาติจะระบายออกไปได้ทนั (สื บค้นเมื่อ 29 ต.ค. 2562, จาก https://archive.ipcc.ch/
publications _ and_data/ar4/wg1/en/faq-2-1.html)
3.2 ปรากฏการณ์ เรื อนกระจกทีร่ ุนแรง: สาเหตุของภาวะโลกร้ อน
ตามสภาพธรรมชาติ แ ล้ว ภายในชั้น บรรยากาศใกล้ผิ ว โลกจะมี ก๊ า ซเรื อ นกระจกชนิ ด ต่ า งๆ อาทิ
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) มี เทน (CH4) ไนตรั สออกไซด์ (N2O) ไอนํ้า (H2O) และโอโซน (O3) ซึ่ งมี คุณสมบัติ
กักเก็บความร้อนได้ดีแพร่ กระจายอยู่ในปริ มาณที่ คงความสมดุล ทําให้ปรากฏการณ์เรื อนกระจก (Greenhouse
Effect) ซึ่งเป็ นกลไกการควบคุมสมดุลอุณหภูมิโลกดําเนินไปอย่างปกติ
กล่าวคื อ เมื่ อรั งสี จากดวงอาทิ ตย์ส่องผ่านชั้นบรรยากาศมายังพื้นผิวโลก รั งสี ส่วนใหญ่ซ่ ึ งเป็ นรังสี
ความยาวคลื่นสั้น (Shot-Wave Radiation) ในช่วงที่แสงมองเห็น (Visible Light) จะสะท้อนและกระจายความร้อน
ออกสู่ อวกาศในทันที ร้อยละ 30 โดยกลุ่มเมฆและอนุ ภาคสารต่างๆ ในบรรยากาศ และโดยสารชนิ ดต่างๆ เช่น
ทราย ก้อนหิ น หิ มะ นํ้าแข็ง และวัตถุสะท้อนอื่นๆ บนพื้นผิวโลก และส่ วนที่เหลือร้อยละ 70 นั้น ส่ วนหนึ่ ง (ร้อยละ
20) จะถูกดู ดกลื นไว้โดยกลุ่มเมฆ ฝุ่ นละออง และก๊าซชนิ ดต่างๆ และอี กส่ วน (ร้ อยละ 50) จะเดิ นทางเข้ามา
ตกกระทบบนพื้นผิวโลก จนเมื่อพื้นผิวโลกได้รับความอบอุ่นอย่างเพียงพอแล้ว พื้นผิวโลกจะแผ่ความร้อนส่ วน
ที่เหลือในรู ปรังสี อินฟราเรด ซึ่ งเป็ นรังสี คลื่นยาว (Long-Wave Radiation) ออกสู่ บรรยากาศอย่างช้าๆ ร้อยละ 20
ซึ่ ง มี เ พี ย งส่ ว นน้อ ยที่ อ ยู่ในช่ ว งความยาวคลื่ น 8-13 ไมครอนเท่ า นั้นที่ เคลื่ อนที่ ผ่านออกไปสู่ อวกาศได้ทันที
(ร้อยละ 6) แต่อีกส่ วน (ร้อยละ 14) จะถูกกลุ่มเมฆและก๊าซเรื อนกระจกชนิดต่างๆ ร่ วมกันดูดกลืนไว้ ต่อจากนั้น
ก๊าซเรื อนกระจกจะแผ่รังสี ความร้ อนปล่อยกระจายกลับคืนสู่ บรรยากาศและพื้นผิวโลกอีกครั้ งอย่างต่อเนื่ อง
(บรรจบ คิดเลิศลํ้า, 2547: 61; ศิริจนั ทร์ ทองประเสริ ฐ และมานิ จ ทองประเสริ ฐ, 2549: 70) ส่ งผลให้พ้ืนผิวโลกมี
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ความอบอุน่ อยูท่ ี่ประมาณ 15 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็ นระดับอุณหภูมิที่มีคุณประโยชน์ต่อการกําเนิดและดํารงอยูข่ อง
ชีวติ (ดอว์ และดาว์น่ิง, 2551: 30)
หากแต่หลังจากที่โลกเข้าสู่ ยคุ อุตสาหกรรม ภายในชั้นบรรยากาศได้มีปริ มาณการแพร่ กระจายของก๊าซ
เรื อนกระจกเพิ่มมากขึ้นจนเกินระดับความสมดุลทางธรรมชาติ ปรากฏการณ์เรื อนกระจกจึงดําเนิ นไปในทิศทาง
ที่รุนแรง กระทัง่ ส่งผลให้ความร้อนถูกเก็บสะสมไว้บนพื้นผิวโลกและในชั้นบรรยากาศเหนือโลกได้มากเกินปกติ
อุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นผิวโลกจึงเพิม่ สู งขึ้นตามมาอย่างผิดธรรมชาติ แล้วเกิดเป็ นภาวะโลกร้อน (Global Warming)
ที่ส่งผลกระทบอันร้ายแรงให้สภาพภูมิอากาศโลกต้องเปลี่ยนแปลงไป (Climate Change) ดังเช่นที่ได้ปรากฏอยูใ่ น
ทุกวันนี้
3.3 คาร์ บอนไดออกไซด์ : ก๊ าซเรื อนกระจกตัวการหลักแห่ งปัญหาภาวะโลกร้ อน
แม้ภายในชั้นบรรยากาศเหนือโลกจะมีก๊าซเรื อนกระจกเป็ นองค์ประกอบอยูน่ านาชนิด หากแต่ก๊าซเรื อน
กระจกตัวการหลักที่มีอิทธิพลต่อปั ญหาภาวะโลกร้อนมากสุดคือคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากเป็ นก๊าซที่สามารถ
กักเก็บความร้อนได้มากสุดและนานสุดเมื่อเทียบกับก๊าซเรื อนกระจกชนิดอื่น เหตุเพราะมีปริ มาณการสะสมตัวอยู่
ในชั้นบรรยากาศมากกว่าก๊าซเรื อนกระจกชนิ ดอื่นด้วยสัดส่ วนถึงเกือบสองในสาม อีกทั้งแต่ละโมเลกุลของก๊าซ
ยัง มี ช่ ว งเวลาคงอยู่ในชั้นบรรยากาศ 200-450 ปี ซึ่ ง นับ ว่า นานยิ่ง กว่า ก๊ า ซเรื อ นกระจกชนิ ดอื่ น ถึ ง แม้ว่าจะมี
ศักยภาพก่ อให้เกิ ดภาวะโลกร้ อน (Global Warming Potential : GWP) น้อยกว่าก๊าซเรื อนกระจกชนิ ดอื่นก็ตาม
(ธนวัฒน์ จารุ พงษ์สกุล, 2550: 58-59)
3.4 ต้ นเหตุทที่ าํ ให้ ปริมาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เพิม่ สู งขึน้ ในชั้นบรรยากาศ
การเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ซึ่ งก่อตัวมาตั้งแต่ที่สังคมโลกเข้าสู่ ยคุ ของ
การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมจนถึงปั จจุบนั นั้น มีตน้ เหตุหลักมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมบนฐานพลังงาน
ของเชื้ อเพลิงฟอสซิ ล ซึ่ งเป็ นแหล่งปล่อยใหญ่ของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เหตุเพราะการเผาผลาญเชื้ อเพลิ ง
ฟอสซิ ล อันได้แก่ ถ่านหิ น นํ้ามัน และก๊าซธรรมชาติกนั อย่างมหาศาลในนานาประเทศ เพื่อผลิตพลังงานมาใช้
ดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การคมนาคมขนส่ ง และการผลิตไฟฟ้ านั้น จะส่ งผล
ข้างเคียงให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกผลิตแล้วปล่อยออกมาสู่ช้ นั บรรยากาศอย่างไม่หยุดยั้ง
นอกจากนี้ การทําลายป่ า เพื่อปรับเปลี่ยนที่ดิน มาใช้ในการเกษตร การทําฟาร์ มปศุสัตว์ การขยายพื้นที่
เมือง และอื่นๆ เพื่อรองรับจํานวนประชากรโลกที่เพิม่ มากขึ้นในทุกๆ ปี ก็เป็ นอีกต้นเหตุของการเพิม่ เติมปริ มาณ
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศด้วย ทั้งนี้ เพราะเมื่อต้นไม้ถูกตัดทําลายตายลง ธาตุคาร์ บอนที่ถูกต้นไม้
กัก เก็ บ ไว้ใ นรู ป มวลชี ว ภาพ ทั้ง ที่ อ ยู่ใ นเนื้ อ ไม้แ ละตามส่ ว นต่ า งๆ ของต้น จะเกิ ด การย่อ ยสลายทํา ให้ ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ถูกผลิตสู่ ช้ นั บรรยากาศได้เป็ นจํานวนมาก ส่ วนการเผาป่ าก็ทาํ ให้ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ถู ก ผลิ ต ออกสู่ ช้ ัน บรรยากาศด้ว ยเช่ น กัน โดยการเผาป่ าที่ ไ ม่ มี ก ารปลู ก ป่ าทดแทนนั้น จะมี ผ ลทํา ให้ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นได้ถึงร้อยละ 30 ของจํานวนที่ถูกผลิตออกมาทัว่ โลก (วัลยา วิริยเสนกุล,
2550: 67)
ที่สาํ คัญอีกประการคือ การทําลายป่ ายังเป็ นการบัน่ ทอนศักยภาพการตรึ งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออก
จากชั้นบรรยากาศได้อีกด้วย เหตุเพราะโดยธรรมชาติแล้วต้นไม้จะมีกลไกการดูดซับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ออกจากชั้น บรรยากาศโดยผ่า นกระบวนการสังเคราะห์ แสง (Photosynthesis) เพื่ อ นํา มาสร้ า งสารอาหารใน
ระหว่างการเจริ ญเติบโต แล้วสะสมคาร์บอนไว้ในรู ปเนื้ อไม้ ดังนั้นเมื่อไม่มีตน้ ไม้เป็ นแหล่งกักเก็บคาร์บอน ก็จะ
ส่ งผลให้ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์สะสมตัวในชั้นบรรยากาศมากขึ้นได้ โดยทาง IPCC ได้ระบุวา่ การทําลายป่ า
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เป็ นการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกถึงราวร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปริ มาณการปล่อยทั้งหมด (พิพฒั น์ พัฒนผลไพบูลย์
และศศิธร พ่วงปาน, 2558: 113)
3.5 แนวโน้ มการเพิม่ ขึน้ ของก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ในชั้นบรรยากาศ
ตลอดช่วงเวลาราว 10,000 ปี ก่อนยุคการปฏิ วตั ิอุตสาหกรรม ความสมดุลระหว่างการปลดปล่อยและ
การกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่ งดําเนิ นไปตามวิถีแห่งธรรมชาติ ได้ส่งผลสะท้อนให้ภายในชั้นบรรยากาศ
มีปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์สะสมอยูใ่ นระดับความเข้มข้นที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพที่ 280 ส่ วนในล้านส่วน
(ppm)
หากแต่เมื่อโลกเข้าสู่ ยคุ อุตสาหกรรม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนฐานเชื้อเพลิงฟอสซิ ลและการทําลายป่ า
ได้ส่งผลร่ วมกันผลักดันให้ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์มีปริ มาณการสะสมตัวเพิ่มมากขึ้นในชั้นบรรยากาศ โดยเพิ่ม
สู งถึงระดับ 351.57 ppm เมื่อในปี พ.ศ. 2531 ซึ่ งนับว่าสู งเกินระดับความปลอดภัยที่ถูกกําหนดไว้ที่ 350 ppm เป็ น
ครั้งแรก และถึงระดับ 400.83 ppm ในปี พ.ศ. 2558 ในขณะที่ขีดเริ่ มต้นของการเข้าสู่ หายนะของสภาพภูมิอากาศ
ถูกกําหนดไว้ที่ 400 ppm และเพิ่มสู งอยู่ที่ระดับ 415.09 ppm แล้วในปั จจุ บัน (สื บค้นเมื่ อ 29 ต.ค. 2562, จาก
https://th.co2.earth/daily-co2) ซึ่ งนับ ว่า เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ถึ ง ร้ อ ยละ 48.2 เมื่ อ เที ย บจากระดับ ก่ อ นยุค การปฏิ ว ตั ิ
อุตสาหกรรม ทั้งที่ตลอดช่วงเวลา 800,000 ปี ที่ผ่านมา ปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้ปรากฏ
ค่ า ความเข้ม ข้น ระดับสู ง สุ ดที่ 300 ppm เท่ า นั้น (สื บ ค้น เมื่ อ 29 ต.ค. 2562, จาก https://www.rereef.co/singlepost/CO2-415-ppm)

4. ผลกระทบทีต่ ามมาจากภาวะโลกร้ อน

การสะสมตัวที่เพิ่มมากขึ้นของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในชั้นบรรยากาศ จากฝี มือมนุษย์ท้ งั โลกที่
ร่ วมกันก่ อขึ้ นมา ได้ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ ยบนพื้นผิวโลกเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยมี รายงานจากองค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization; WMO) ระบุวา่ อุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นผิวโลกมีความร้อน
สูงสุดในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา (พ.ศ. 2558-2562) นับตั้งแต่ที่เริ่ มมีการบันทึกสถิติในปี พ.ศ. 2393 และมีอุณหภูมิเพิ่ม
สู งจากช่วงก่อนการปฏิวตั ิยคุ อุตสาหกรรมถึง 1.1 องศาเซลเซี ยสแล้วในปั จจุบนั (สื บค้นเมื่อ 29 ต.ค. 2562, จาก
https://www.posttoday.com/world/601532)
ทั้งยังมีรายงานการวิจยั จากทีมนักวิทยาศาสตร์ดว้ ยว่า ปั จจุบนั ภาวะโลกร้อนได้ขยายขนาดความรุ นแรง
จนครอบคลุมพื้นที่ทว่ั โลกไปกว่าร้อยละ 98 แล้ว ในขณะที่ยงั ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งใดๆ
ที่ ส่ง ผลกระทบถึ ง ร้ อ ยละ 50 ของพื้ น ที่ โ ลกเลย (สื บ ค้น เมื่ อ 24 ก.ย. 2562, จาก http://www.onep.go.th/env_
data/2019)
สําหรับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนั้น นอกจากจะทําให้อุณหภูมิบนพื้นผิวโลกเพิ่มสู งขึ้น จนสภาพ
ภูมิอากาศโลกเกิ ดการเปลี่ยนแปลง ดังเห็นได้ชดั จากความแปรปรวนของฤดูกาลที่ปรากฏช่วงฤดูร้อนที่ร้อนขึ้น
อย่างยาวนานและฤดูหนาวที่ ส้ ันลง อีกทั้งฝนก็ไม่ตกตามรู ปแบบที่เคยเป็ น โดยบางพื้นที่ตอ้ งประสบกับฝนตก
หนักจนเกิดปั ญหานํ้าท่วมใหญ่ หากแต่บางพื้นที่กลับแทบไม่มีฝนตกจนเกิดปั ญหาภัยแล้งและไฟป่ าตามมาแล้ว
ความรุ นแรงของสภาพภูมิอากาศและการละลายตัวอย่างผิดปกติของนํ้าแข็งขั้วโลก ก็เป็ นอีกสองวิกฤติ การณ์
อันตรายที่กาํ ลังรุ กคืบเข้าสร้างความเสี ยหายอย่างเห็นได้ชดั
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4.1 ความรุนแรงของสภาพภูมอิ ากาศ
ขณะนี้ ภาวะโลกร้ อ นได้ท วี ค วามรุ น แรง ถึ ง ขั้น ทํา ให้ห ลายพื้ น ที่ โ ลกเผชิ ญ กับ เหตุ ก ารณ์ “สภาพ
ภูมิอากาศสุดขั้ว” หรื อที่รู้จกั กันในชื่อ “Extreme Weather Event” โดยที่เพิ่งผ่านไปในปี พ.ศ. 2561 มีดงั เช่นกรณี ที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาต้องเผชิ ญกับสภาพอากาศหนาวเหน็บ จากอุณหภูมิที่ลดตํ่าลงอย่างรวดเร็ วจนติดลบ อัน
เนื่ องมาจากอิทธิ พลของพายุฤดูหนาวกําลังแรง ในขณะที่ประเทศออสเตรเลียกลับถูกคลื่นความร้อนเข้าแผ่ปกคลุม
สามรัฐใหญ่ จนทําให้นครซิ ดนี ยม์ ีสภาพอากาศร้อนจัดที่สุดในรอบ 79 ปี เนื่ องจากมีอุณหภูมิเฉลี่ยในวันที่ 7 มค.
2561 สูงถึง 47.3 องศาเซลเซียส
อีกทั้งในปี พ.ศ. 2562 ประเทศสหรัฐอเมริ กาก็เผชิญกับความหนาวจัดราวกับอยูใ่ นเมืองแช่แข็งกว่าหนึ่ง
สัปดาห์ จากอิทธิ พลของปรากฏการณ์ "ลมวนขั้วโลก" ส่ วนประเทศออสเตรเลียก็เผชิ ญกับคลื่นความร้อนครั้ง
รุ นแรง จนอุณหภูมิเฉลี่ยทัว่ ประเทศตลอดช่วงเวลาเดียวกันนี้สูงเกินกว่า 35 องศาเซลเซียส
นอกจากนี้ ภัยพิบตั ิทางอากาศยังเพิ่มความถี่และความรุ นแรงเหนือธรรมชาติยง่ิ ขึ้น สําหรับกรณี ที่สร้าง
ความเสี ยหายอย่างหนัก มีดงั เช่น
- ปี พ.ศ. 2546 เกิดคลื่นความร้อนแถบทวีปยุโรป จนคร่ าชีวติ ผูค้ นกว่า 30,000 ราย
- ปี พ.ศ. 2548 เกิดพายุเฮอร์ริเคน “แคทรี นา” ซึ่งมีกาํ ลังแรงสูงสุดถึงระดับ 5 พัดถล่มทําลายเมือง
นิวออร์ลีนส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา จนมีผเู ้ สี ยชีวติ ถึง 1,300 คน
- ปี พ.ศ. 2550 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ 60 ปี ที่ประเทศอังกฤษ
- ปี พ.ศ. 2551 เกิดพายุไซโคลน “นาร์กีส” พัดถล่มประเทศพม่าจนมีผเู ้ สี ยชีวติ นับแสนคน
- ปี พ.ศ. 2561 เกิดไฟป่ าลุกลามรุ นแรงที่สุดในรอบ 10 ปี ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย
4.2 การละลายตัวอย่ างรวดเร็วของนํา้ แข็งขั้วโลก
การละลายตัวอย่างรวดเร็ วของนํ้าแข็งทุกแห่ งทัว่ โลก เป็ นทั้งผลกระทบและหลักฐานสําคัญที่ยืนยันได้
ว่าโลกกําลังร้อนยิ่งขึ้นในทุกขณะแล้ว โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ของศูนย์ขอ้ มูลนํ้าแข็งและหิ มะแห่งชาติ (National
Snow and Data Center-NSIDC) ได้เปิ ดเผยว่า แผ่นนํ้าแข็งที่ปกคลุมผืนโลกบริ เวณมหาสมุทรอาร์ กติก ซึ่ งมีขนาด
เฉลี่ย 7.7 ล้านตารางกิโลเมตรในฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2522-2543 (สื บค้นเมื่อ 29 ต.ค. 2562, จาก http://news.bbc.
co.uk/2/hi/science/nature/ 6944401.stm)ได้เกิดการละลายตัวมากขึ้นและเร็ วขึ้น จนมีความหนาบางลงและมีขนาด
พื้นที่เล็กลงเหลือเพียง 4.15 ล้านตารางกิโลเมตร เมื่อในฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2562 ซึ่งแม้จะไม่ใช่ขนาดเล็กลงตํ่าสุ ด
ที่มีพ้ืนที่หดเหลือเพียง 3.39 ล้านตารางกิโลเมตรดังที่เคยเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2555 หากแต่ก็นอ้ ยกว่าในรอบปี ที่ผ่านมา
ของเดือนเดียวกันถึง 0.51 ล้านตารางกิโลเมตร (สื บค้นเมื่อ 29 ต.ค. 2562, จาก https://nsidc.org/arcticseaicenews/
2019/09/arctic-sea-ice-reaches-second-lowest-minimum-in-satellite-record/
ที่เป็ นเช่นนี้เพราะ อุณหภูมิที่เพิม่ สูงอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลอันตรายให้น้ าํ ในมหาสมุทรมีความร้อนสะสม
เพิ่มขึ้น จนนํ้าแข็งขั้วโลกละลายตัวมากขึ้นและเร็ วขึ้น นํ้าแข็งส่ วนที่เหลือจึงสะท้อนรังสี ความร้อนกลับสู่ อวกาศ
ได้นอ้ ยลง ในขณะที่ปริ มาณนํ้าในมหาสมุทรที่เพิ่มขึ้นจากการละลายของผืนนํ้าแข็ง จะดูดเก็บรังสี ความร้อนจาก
ดวงอาทิตย์ไว้ได้มากขึ้น นํ้าในมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นจึงปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออกสู่ บรรยากาศได้มากขึ้น
อุณหภูมิโลกจึงเพิ่มสูงขึ้นแล้วป้ อนกลับมาเร่ งการละลายตัวของผืนนํ้าแข็งให้เพิ่มขึ้นได้เรื่ อยๆ
เนื่ องจากการขยายตัวของนํ้าทะเลที่อุ่นขึ้นและการละลายตัวของนํ้าแข็งที่ข้ วั โลก จะส่ งผลร่ วมกันทําให้
นํ้าทะเลมีระดับเพิ่มสู งขึ้น ดังนั้นจึงมีการคาดการณ์จากนักวิทยาศาสตร์ วา่ หากนํ้าทะเลมีระดับเพิ่มสู งขึ้น 1 เมตร
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อันตรายจะเกิ ดกับพื้นที่ ชายฝั่ งของประเทศต่างๆ โดยประเทศอุรุกวัย เนเธอร์ แลนด์ และบังคลาเทศ จะมีพ้ืนที่
สูญหายไปถึงร้อยละ 0.05, 6 และ 17.5 ตามลําดับ (ธนวัฒน์ จารุ พงษ์สกุล, 2558: 154)
โดยล่าสุ ดนี้ มีการคาดการณ์จากรายงานด้านสิ่ งแวดล้อมว่า ระดับนํ้าทะเลอาจเพิ่มสู งขึ้นกว่า 2 เมตร
ภายในศตวรรษนี้ หรื อภายในปี 2100 ซึ่งจะส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อมนุษยชาติ เพราะจะทําให้ที่ดินกว่า 1.79 ล้าน
ตารางกิโลเมตรได้รับความเสี ยหาย ประชากรโลกกว่า 187 ล้านคนไร้ที่อยูอ่ าศัย โดยเฉพาะดินแดนและประเทศ
ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก (สื บค้นเมื่อ 29 ต.ค. 2562, จาก https://thestandard.co/2-metre-sea-level-rise-plausibleby-2100/)

5. ปัญหาทีต่ ามมาจากภาวะโลกร้ อน

เป็ นที่ชดั เจนว่า ภาวะโลกร้อนกําลังส่ งผลให้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีความเสื่ อมทรุ ดลง และก่อให้เกิ ด
ปั ญหาลุกลามตามมาหลายด้านมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาความมัน่ คงทางอาหาร การลี้ภยั เนื่ องจากสิ่ งแวดล้อม
สุ ขภาพอนามัยเสื่ อมโทรม การแพร่ ระบาดของภูมิแพ้และโรคติดต่อต่างๆ และการสู ญเสี ยความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพ ที่ น่ า ห่ ว งยิ่ ง คื อ หากก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ย งั คงทวี จ ํา นวนเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ถึ ง 450 ppm อุ ณ หภู มิ บ น
พื้นผิวโลกก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามมาได้ถึง 2 องศาเซลเซียส ซึ่งนัน่ จะเป็ นจุดเริ่ มของเหตุหายนะที่นาํ ไปสู่ การสู ญพันธุ์
ครั้ งใหญ่ ไ ด้ (สื บ ค้น เมื่ อ 29 ต.ค. 2562, จาก https://www.greenpeace.or.th/report/endcoal_ factsheet/owardsclimate-catastrophe.pdf)
ที่ เป็ นเช่นนี้ เพราะ อุณหภูมิที่เพิ่มสู งถึงระดับนี้ จะเป็ นปั จจัยเร่ งให้ช้ นั ดิ นเยือกแข็งคงตัว (Permafrost)
ซึ่งเป็ นแหล่งดูดซับคาร์บอนตามธรรมชาติและมีเป็ นจํานวนมากละลายมากขึ้น จนทําให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และมีเทน (ศักยภาพก่อโลกร้อนมากกว่าคาร์ บอนไดออกไซด์ 21 เท่า) ซึ่ งถูกกักเก็บไว้มานาน รั่วไหลออกสู่ ช้ นั
บรรยากาศได้อย่างมหาศาล โลกจึงร้อนยิง่ ขึ้น แล้วเวียนกลับเข้ามากระตุน้ ให้ช้ นั ดินเยือกแข็งคงตัวส่ วนที่ เหลือ
ละลายเร็ วขึ้นและมากขึ้นต่อไปได้อีก ภาวะโลกร้อนก็จะยิง่ ทวีความรุ นแรง เพิ่มอํานาจการทําลายล้างเข้าคุกคาม
ธรรมชาติส่ิ งแวดล้อมให้เสื่ อมทรุ ดลงอย่างหนัก และโลกก็จะเข้าสู่ระยะวิกฤติโดยไม่สามารถหลีกพ้นได้

6. แนวทางการแก้ ปัญหาภาวะโลกร้ อน

แม้ความเคลื่อนไหวต่อการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนจากนานาประเทศ ที่ เริ่ มมีมาตั้งแต่พิธีสารเกียวโต
(Kyoto Protocol ) จนถึงความตกลงปารี ส (Paris Agreement) จะดําเนิ นมากว่าทศวรรษแล้ว หากแต่ความพยายาม
แก้ปัญหาภาวะโลกร้อนจากนานาประเทศนั้นยังประสบความล้มเหลวอยู่มาก เหตุเพราะต้องเผชิ ญกับอุปสรรค
หลายด้าน ทั้งจาก 1) การสวนกระแสกับสังคมโลกที่วางโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานบนฐานเชื้อเพลิงฟอสซิล
2) การไม่ได้รับความร่ วมมือจากประเทศสหรัฐอเมริ กา เพราะอยูใ่ นสถานะการถอนตัวทั้งจาก “พิธีสารเกียวโต”
และ “ความตกลงปารี ส” ทั้งที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเป็ นอันดับสองรองจากจีน และ 3) ปั จจัยเร่ งจาก
ไฟป่ าและมหาสมุทรที่ อุ่นขึ้น ซึ่ งสามารถป้ อนกลับมาเพิ่มปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ
โลกจึงร้อนยิง่ ขึ้นสื บไปได้เรื่ อยๆ
แต่เนื่ องด้วยสิ่ งที่ ตอ้ งเฝ้ าระวังคือ การสกัดกั้นไม่ให้อุณหภูมิบนพื้นผิวโลกเพิ่มสู งเกิ นจุดพลิกผันที่ 2
องศาเซลเซี ยส ดังนั้นการหลีกเลี่ยงหายนะจากสถานการณ์ดงั กล่าวจึงเป็ นสิ่ งสําคัญ ที่ทุกประเทศจะต้องร่ วมมือ
กันต่อต้านการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์อย่างจริ งจังและเร่ งด่วน เพื่อปกป้ องไม่ให้อุณหภูมิบนพื้นผิวโลก
เพิ่มสู งขึ้นถึง 2 องศาเซลเซี ยสภายในปี พ.ศ. 2643 ตามเป้ าหมายของ“ความตกลงปารี ส” ให้ได้ โดยทางองค์การ
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อุตุนิยมวิทยาโลกได้ออกมาระบุวา่ การจะบรรลุเป้ าหมายตามความตกลงปารี ส เพื่อควบคุมไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่ม
สู งถึง 2 องศาเซลเซี ยส และ 1.5 องศาเซลเซี ยสได้น้ นั นานาประเทศทัว่ โลกจะต้องเพิ่มความพยายามขึ้นเป็ น 3
เท่า และ 5 เท่าตามลําดับ (สื บค้นเมื่อ 24 ก.ย. 2562, จาก http://www.onep.go.th/env_data/2019)
สําหรับแนวทางการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนให้ได้ผล สามารถดําเนินการได้บน 3 แนวทางหลักดังนี้
1) การลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ช้ นั บรรยากาศ
โดยลดการใช้พลังงานจากฐานเชื้อเพลิงฟอสซิ ล ด้วยการอนุรักษ์พลังงานทั้งการนําผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
กลับมาผลิตใหม่ (Recycle) ลดการบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่เกิ นความจําเป็ น (Reduce) การนําผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วที่มี
ประสิ ทธิภาพดีมาหมุนเวียนใช้ใหม่ (Reuse) และการซ่อมแซมเครื่ องใช้ที่สึกหรอให้ใช้ประโยชน์ได้ (Repair)
ที่สาํ คัญยิ่งคือ ความพยายามยุติการพึ่งพิงพลังงานจากฐานเชื้อเพลิงฟอสซิ ล แล้วหันมาให้ความสําคัญ
และส่ งเสริ มการใช้พลังงานทดแทน (เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า) เพื่อหยุดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
2) การกําจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศ
โดยการเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เช่น การเพิ่มพื้นที่ ป่า เนื่ องจากป่ ามีกระบวนการ
สังเคราะห์ แสงเป็ นกลไกทางธรรมชาติ ที่ดูดซับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศที่ ดีย่ิง มี การ
คํานวณจากนักวิทยาศาสตร์ ว่า หากต้องการให้ป่าดูดซับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ให้ได้ร้อยละ 10 ของก๊าซที่
เกิดขึ้นทัว่ โลกได้น้ นั จําเป็ นต้องปลูกป่ าอย่างน้อย 700,000 ตารางกิโลเมตร (สุพตั รา แซ่ลิ่ม, 2550: 159)
อี กทั้งยังมี ขอ้ มูลสนับสนุ นจากงานวิจัยของ ดร.โทมัส ครอว์เธอร์ นักวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมชาว
อเมริ กนั ด้วยว่า หากทัว่ โลกร่ วมกันปลูกต้นไม้จาํ นวน 1.2 ล้านล้านต้น จะสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ถูกปล่อยออกมาในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมาได้ (สื บค้นเมื่อ 24 ก.ย. 2562, จาก https://www.khaosod.co.th /sci-tech/
news_2224199)
3) การกําจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งผลิต
โดยการเปลี่ยนก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ให้อยู่ในรู ปของสารประกอบชนิ ดอื่น ด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพ เช่น การใช้จุลสาหร่ าย (กษิดิศ หนูทอง และประเสริ ฐ ภวสันต์, 2551: 22-36) และ/หรื อด้วยกระบวนการ
ทางเคมี เช่น การเปลี่ยนก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ให้อยู่ในรู ปของแข็งคาร์ บอเนตหรื อไบคาร์ บอเนตซึ่ งมีความ
คงทนมากกว่า (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2546: 58)
รวมถึงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ออกจากแหล่งผลิต (CO2 Capture and Storage:
CCS) มาอัดฝั งเก็บไว้ใต้พ้ืนดิ นระดับลึก เช่น แหล่งนํ้ามัน ซึ่ งต้องคํานึ งถึงระยะเวลาและผลกระทบที่ อาจเกิ ด
ขึ้นกับมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมด้วย เพราะแหล่งกักเก็บนั้นสามารถรั่วร้าวตามมาได้ หากมีภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ
เกิดขึ้น

7. สรุ ป

การพัฒนาระบบเศรษฐกิ จบนฐานเชื้ อเพลิงฟอสซิ ลในโลกยุคอุตสาหกรรม คือต้นเหตุสําคัญที่ ทาํ ให้
ภายในชั้นบรรยากาศมีปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่ งเป็ นก๊าซเรื อนกระจกตัวการหลักเพิ่มสู งขึ้นอย่างผิด
ธรรมชาติ จนส่ งผลลัพธ์เชิงลบก่อปั ญหาภาวะโลกร้อนที่มีความรุ นแรงมากพอ ที่ จะทําให้สภาพภูมิอากาศโลก
ต้องเปลี่ ยนแปลงไปและนํ้าแข็งทัว่ โลกละลายตัวมากยิ่งขึ้น จนส่ งผลอันตรายให้ทุกสรรพชี วิตต้องเผชิ ญกับ
ผลกระทบต่างๆ ที่รุกไล่ตามมาอย่างเป็ นลูกโซ่
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การปรับเปลี่ยนวิถีทางการพัฒนาสู่ สังคมคาร์ บอนตํ่า เพื่อลด-ละ-เลิกการพึ่งพิงพลังงานจากเชื้ อเพลิง
ฟอสซิล พร้อมกับก้าวไปสู่อนาคตแห่งพลังงานทดแทนโดยเร็ ว จะเป็ นทางออกสําคัญที่ทาํ ให้ทุกชีวติ มีโอกาสรอด
พ้นจากสถานการณ์อนั เลวร้ายได้ แต่หากยังคงดําเนินการแก้ปัญหาอย่างล่าช้าและยังคงมีการพัฒนาบนวิถีทางเดิม
ภายในบรรยากาศก็จะมีก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์สะสมตัวหนาแน่นขึ้นเรื่ อยๆ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ครั้งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นและคงอยูส่ ื บไปอีกหลายศตวรรษ และทุกชีวิตก็ตอ้ งเผชิญกับภาวะวิกฤตแบบสุ ดวิกฤตอย่าง
ไม่สามารถหลีกพ้นได้

8. ข้ อเสนอแนะ

การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนจะประสบผลสําเร็ จได้ จําเป็ นต้องอาศัยวิธีผสมผสานกันทั้งการลดอัตราการ
ปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออกสู่ ช้ นั บรรยากาศ การกําจัดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศ
และการกําจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งผลิต
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