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การสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องกลั่นน้ํามันสมุนไพรขนาดเล็ก

สําหรับชุมชน 

 
ณัฐเศรษฐ  นํ้าคํา 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 
บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกล่ันนํ้ามันสมุนไพรขนาดเล็กสําหรับชุมชน  

เครื่องกล่ันนํ้ามันสมุนไพรมีสวนประกอบจํานวน 4 สวน ไดแก หมอตมไอนํ้า ฝาหมอตมไอนํ้า  ถังควบแนนไอหอมระเหย และ

ระบบไหลเวียนนํ้าหลอเย็น มีปริมาณบรรจุ 70 ลิตร และสามารถบรรจุสมุนไพรไดประมาณ 5-15 กิโลกรัม ในการทดสอบ

ประสิทธิภาพเครื่องกล่ันนํ้ามันสมุนไพรโดยนําวัตถุดิบไดแกตะไครหอม จํานวน 4,000 กรัม มาทําการกล่ันนํ้ามันสมุนไพร 

พบวา ใชเชื้อเพลิงแกสในการกล่ันสมุนไพรเฉล่ียอยูที่ 2.56 กิโลกรัม และใชพลังงานไฟฟาโดยเฉล่ียจํานวน 0.416 หนวย คิด

เปนเงิน 50.83 บาท/ครั้ง โดยปริมาณการกล่ันนํ้ามันสมุนไพร 15.58 มิลลิลิตร คิดเปนเปอรเซ็นตนํ้ามันหอมระเหยเทากับ 

0.389 เปอรเซ็นต 
 
คําสําคัญ: การกล่ันนํ้ามัน, พืชสมุนไพร, นํ้ามันหอมระเหย 
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Construction and Efficiency Evaluation of Small 

Herbal Oil Refiner for the Community 

 
Nuttasate  Namkham 
Industrial Technology, Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology, Nakhon Sawan Rajabhat University. 

 
Abstract 

  The purpose of this research is to develop and evaluate the efficiency of small herbal oil refiner  

for the community. The machine has 4 main component (boiler, boiler cover, condenser, and cooling 

water circulation system) which it has a capacity of 70 liters. And, it can contain about 5-15 kilograms of 

herbs. The result of testing for the efficiency of small herbal oil refiner by using 4,000 gram of citronella 

grass show that the average gas used for herbal distillation is 2.56 kilogram, the average electricity 

consumption is 0.416 unit and the cost is 50.83 bath/time. Also, it can distill an herbal oil about 15.58 

milliliter and the percentage of essential oil is 0.389%, respectively. 

 
Keywords: Oil Refiner, Herb, Essential Oils. 
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1. บทนํา 

 ประเทศไทยเปนประเทศที่มีภูมิอากาศที่เหมาะสมตอ

การปลูกพืชหลายชนิดโดยเฉพาะพืชสมุนไพรของไทยที่มีอยู

หลายชนิดมากที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไดจากการ

เพาะปลูก พืชสมุนไพรบางชนิดนํามาใชเปนวัตถุดิบในการ

ผลิตยาแผนโบราณและยาแผนปจจุบันเพื่อปองกันและรักษา

โรคตางๆ รวมไปถึงการนําสมุนไพรนําไปเปนสวนประกอบ

ของอาหารและเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพ  ซ่ึงในปจจุบันรัฐบาล

มีการสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรเพื่อ

ทดแทนการใชสารเคมีเน่ืองจากอันตรายมีนอยกวาและราคา

ถูกกวาอีกทัง้ยังเปนการสงเสริมใหมีการทําการเกษตรกรรม

มากขึน้ จึงมีการวิจัยและพัฒนาที่จะนําพืชสมุนไพรตางๆ มา

ใชประโยชนในดานตางๆ 

 ปจจุบันนํ้ามันหอมระเหยกลายเปนส่ิงจําเปนตอมนุษย

เพิ่ ม ขึ้ น   แ ละ มีบทบาทอย า ง กว า ง ข วา ง ในว งการ

อุตสาหกรรม  ทั้งทางดานบริโภคและอุปโภค  และที่

เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน  จะเห็นไดวาในแตละวันตั้งแต

เชาจรดค่ํา  ตื่นเชาขึ้นมา  ลางหนา  แปรงฟน  อาบนํ้า  หวี

ผม  แตงหนา  ลวนแลวแตใชในเครื่องอุปโภคชวยปรุงแตง

ดวยนํ้ามันหอมระเหย  และเครื่องหอมทั้งส้ิน  นับตั้งแต  

สบู  ยาสีฟน  ยาสระผม  นํ้ามันใสผม  โลชั่น  โคโลญจ  

เปนตน และปจจุบันประเทศไทยตองส่ังนํ้ามันหอมระเหย

และกล่ินตางๆ  เขามา  คิดเปนมูลคาหลายพันลานบาทและ

มีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นทุกป  โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม

ทั้ ง เครื่ องบริ โภคและอุป โภค   อุตสาหกรรมอาหาร  

เครื่องสําอาง  ผงซักฟอก  ยาสูบ  เบียร  สบู   นมสด  

ไอศกรีม  ฯลฯ  ซ่ึงมีอยู ในประเทศไทยมากกวา  200  

โรงงาน  โรงงานเหลาน้ีมีความจําเปนตองใชนํ้ามันหอม

ระเหย 

 นอกจากจะใชในอุตสาหกรรมตางๆ ที่กลาวมาแลว 

ปจจุบันนิยมนํานํ้ามันหอมระเหยมาใชในกิจกรรมสุวคนธ

บําบัด (Aromatherapy) มากขึ้น [1] ซ่ึงกิจกรรมน้ีเปนการ

บําบัดรางกายและปรุงแตงอารมณดวยกล่ินหอมจาก

ธรรมชาติ โดยผานอารมณ ความรูสึก เพื่อใหรางกายและ

จิตใจมีพลานามัยสมบูรณ โดยการสูดดม บีบนวดใหนํ้ามัน

ซึมเขาสูรางกาย หรือผสมนํ้าอาบ [2] การสกัดนํ้ามันหอม

ระเหยในปจจุบันมักดําเนินการโดยโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ และนิยมใชสารสังเคราะหเติมลงไปเพื่อลดตนทุน

การผลิต เพื่อใหมีราคาจําหนายไมสูงเกินไป เม่ือนํานํ้ามัน

หอมระเหยดังกลาวมาใชในกิจกรรมสุวคนธบําบัดจะมีกล่ิน

หอมไมเปนธรรมชาต ิบางครั้งมีผลขางเคียง เชน เวียนศีรษะ 

แสบจมูก และเกิดผ่ืนคันตามผิวหนัง เปนตน การสกัดนํ้ามัน

หอมระเหยจากพืช นอกจากจะไดนํ้ามันหอมระเหยที่มี

คุณภาพดีกวาสารสังเคราะหแลว ยังเปนการใชประโยชน

จากพืชสมุนไพรและพรรณไมปาที่มีอยางหลากหลายใน

ประเทศ รวมทั้งสนับสนุนผูผลิตนํ้ามันหอมระเหยรายยอยที่

อาจเปนเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรใหมีบทบาทในการ

จําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหอมระเหยดวย [3]  

 การกล่ัน (distillation) เปนวิธีที่นิยมใชอยางแพรหลาย

เน่ืองจากเปนวิธีที่ประหยัดโดยการใหไอนํ้าผานพืชสมุนไพร

ที่จะสกัดนํ้ามันหอมระเหยที่อยูในหมอกล่ัน นํ้ามันหอม

ระเหยจะถูกสกัดออกมาพรอมกับไอนํ้าซ่ึงจะผานไปตามทอ 

และถูกทําใหเย็นตัวเปนของเหลวเก็บไวในขวด นํ้ามันหอม

ระเหยจะแยกตัวออกจากชั้นนํ้า ทําใหสามารถที่จะนํา

ออกมาใชไดงาย [4] การกล่ันเปนวิธีหน่ึงที่จะสามารถสกัด

เอานํ้ามันออกมาจากสวนตางๆ ของสมุนไพร เชน ใบ ลําตน 

เพื่อที่จะนําไปใชประโยชนได เครื่องกล่ันนํ้ามันที่ใชใน

อุตสาหกรรม เปนเครื่องมือที่มีขนาดใหญ ตองใชพื้นที่

ภายในอาคารจึงจะติดตั้งเครื่องสกัดได อีกทั้ง ซ้ือจาก

ตางประเทศจึงมีราคาแพง เพื่อมาใชในการผลิตนํ้ามันหอม

ระเหย และตองใชตนทุนสูงในการประกอบกิจการ จึงทําให

อุตสาหกรรมการผลิตนํ้ามันหอมระเหยเกิดไดในกลุมนายทุน

ที่มีเงิน ในกลุมเกษตรกรหรือคนระดับกลางไมสามารถผลิต

ได 

 ในปจจุบันรัฐบาลมีการสงเสริมใหมีการใชประโยชนจาก

พืชสมุนไพรเพื่อทดแทนการใช สารเคมีเน่ืองจากอันตรายมี

นอยกวาและราคาถูกกวาอีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหมีการ

ทําการเกษตรกรรมมากขึ้นจึงมีการวิจัยและพัฒนาที่จะนํา

พืชสมุนไพรตางๆ มาใชประโยชนในดานตางๆ จึงเปนที่มา

ของนักวิจัยที่ไดผลิตเครื่องกล่ันนํ้ามันหอมระเหยมาเพื่อเปด

โอกาสและเปนทางเลือกของเกษตรกรและสงเสริมใหเกิด

อุตสาหกรรมการผลิตนํ้ามันหอมระเหยขึ้นในชุมชน และ

สนับสนุนใหเปนสินคา OTOP ตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องกล่ัน

น้ํามันสมุนไพรขนาดเล็ก 

 

3. ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

3.1 การแยกนํ้ามันหอมจากพืช [5] 

 ในการ แยก น้ํ า มั นหอมออกจากพื ช  อาศั ย ห ลั ก

ความสามารถในการกลายเปนไอของสาร ซ่ึงไดแก การกล่ัน

ดวยวิธีตางๆ นอกจากน้ียังตองอาศัยหลักความสามารถใน

การละลายของสารในตัวทําละลาย  ตองพึงระลึกอยูเสมอวา

สารระเหยมีมากมายหลายชนิด   และมีจุดเดือดตางกัน  

การเลือกกรรมวิธีที่ใชในการแยกน้ันตองคํานึงถึงความ

เสถียรของสารระเหย      ความเขมขนของสารระเหยเพื่อ

ชวยในการประมาณปริมาณวัสดุที่นํามาใชสถานะของสาร

พิจารณาถึงวัตถุประสงคของการทดลอง   องคประกอบของ

ผลิตภัณฑที่จะนํามาทดลอง   จึงกลาวไดวาวิธีการแยกน้ํา

มันหอมระเหยจากพืชแตละวิธี  มักจะมีความจําเพาะตอสาร

ตางชนิดกันไป 

 

3.2 การกล่ันดวยไอนํ้า (Steam distillation)  

 การกล่ันดวยไอน้ําเปนวิธีการแยกสาร และการทําให

บริสุทธ์ิสารที่นํามากล่ันดวยไอน้ําจะตองไมรวมเปน เน้ือ

เดียวกันกับน้ํา   เปนการกล่ันที่ใหสารและน้ํามันหอมระเหย

ออกมาดวยกัน  ประโยชนของการกล่ันดวยไอน้ําคือแยกสาร

ที่ระเหยงาย และไมละลายน้ําออกจากสารผสมที่กลายเปน

ไอไดยาก โดยในที่น้ีจะใชวิธีการกล่ัน คือ การกล่ันดวยไอน้ํา

โดยออม (Indirect steam distillation) เปนการกล่ันโดย

ผานไอ น้ําเข าไปในสารที่ ตองการแยกใชทําการสกัด

สารอินทรียที่จุดเดือดสูง   และสลายตัวที่จุดเดือดของมัน  

วิธีน้ีเปนการกล่ันน้ํามันหอมระเหยที่ลดการเดือดอยาง

รุนแรง และการไหมของสาร หลักการกล่ันดวยไอน้ําโดย

ออมทําโดยเอาสารที่จะทําการกล่ันใสในขวดกล่ันแลวผาน

ไอน้ําออกจากหมอตมเขาไปยังขวดกล่ันไอน้ําน้ีจะพาน้ํามัน

หอมระเหยออกมาแลวกล่ันเปนของเหลวที่เครื่องควบแนน 

เชนเดียวกับวิธีแรก นิยมใชกับพืชสดเพราะพืชยังคงมี

ความชื้นอยูดังน้ันการหมักจึงไมจําเปนการกล่ันดวยไอน้ํา 

 

3.3 สมการที่ใชในการสรางเคร่ืองกล่ันน้ํามัน 

 การกล่ันดวยไอนํ้าเปนวิธีทําสารใหบริสุทธ์ิหรือเปนวิธี

แยกองคประกอบของสารตางๆ โดยใชเทคนิคการกล่ันแบบ

แบ็ชซ่ึงเปนวิธีการกล่ันโดยการนําเอาใบตะไครหอมกับนํ้า

บรรจุลงหมอตมแลวใหความรอนแกใบตะไครหอมกับทําให

ระเหยนํ้ามันหอมระเหยจากออกมาปะปนผสมกับนํ้า 

อุณหภูมิดังกลาวจะทําใหนํ้ากลายเปนไอพาเอานํ้ามันหอม

ระเหยออกมาทําการควบแนนที่คอนเดนเซอรซ่ึงเราจะได

นํ้ามันหอมระเหยจากใบตะไครหอมที่มีคุณภาพซ่ึงมีความ  

เขมขน 

 การหาปริมาตรถังในการหาปริมาตรถังสามารถหาได

จากสมการ ดังน้ี 
 

 V = D2h    (1) 

   4 
 

เม่ือ  V = ปริมาตร (m3) 

 D = เสนผาศูนยกลาง (m) 

 h = ความสูงถัง (m) 

 ความดันคือแรงที่กระทําตอหน่ึงหนวยพื้นที่ใชความดันมี

หลายหนวยเพราะความดันมีตั้งแตคาต่ํา (Vacuum) จนถึง

ความดันสูงๆ หนวยที่ใชวัดความดัน เชน นิวตันตอตาราง

เมตร (N/m2) ปอนด/ตารางน้ิว (lb/in2) และปาสคาล

(Pascal) เปนตน โดยการหาความดันไดจากสมการ ดังน้ี 
 

P  =  . g h    (2) 
 

เม่ือ P = ความดัน (N/m2) 

  = ความหนาแนน (kg/m3) 

 h = ความสูงของของเหลว (m) 

 g = แรงโนมถวงของโลก (m/s2) 

 

 ความหนาผนังที่ตองการในถังภายในความดัน (Code 

UG-45) ค วามหนาที่ คํ า นวณได สํ าห รั บภ าร ะแ ร งที่

ประยุกตใชใน UG-22 บวกคาเผ่ือการกัดกรอนและสําหรับ

ทางเขาหรือรูเจาะอ่ืนๆ ความหนาผนังที่ตองการสําหรับถัง

ทรงกระบอกภายใตความดันภายในที่ตองการหาไดจาก

สมการดังน้ี 
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t = PR      (3) 

        2SE-0.2P 
 

เม่ือ  t = ความหนาผนัง (mm) 

  P = ความดันสูงสุด (N/m2) 

  S = คาความเคนของวัสด ุ(kg/cm2) 

  E = ประสิทธิภาพรอยตอ 

  R = รัศมีภายใน (mm) 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ในการวิ จัย ในครั้ ง น้ี ผู วิ จั ย ได กํ าหนดขั้ นตอนการ

ดําเนินการโดยกําหนดไว 3 ขั้นตอน ดังรายละเอียด คือ 

 

4.1 วัสดุอุปกรณที่ใชในการวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยในครั้ง น้ี วัสดุและอุปกรณตางๆ

ประกอบดวยสมุนไพรที่ใชในการกล่ันนํ้ามันซ่ึงไดแก ตะไคร

หอม จํานวน 4,000 กรัม โดยนํามาหั่นใหมีขนาดเล็ก และ

เครื่องกล่ันนํ้ามันสมุนไพรซ่ึงประกอบดวย 1. หมอตมไอนํ้า 

2. ฝาหมอตมไอนํ้า 3. ถังควบแนนไอหอมระเหย และ 4.

ระบบไหลเวียนนํ้าหลอเย็น 

 

4.2 การสรางเคร่ืองกล่ัน 

 เครื่องกล่ันสมุนไพรขนาดเล็กสําหรับชุมชนเปนเครื่อง

กล่ันที่มีโครงสรางโดยมีประกอบจํานวน 4 สวน ไดแก หมอ

ตมไอนํ้า ฝาหมอตมไอนํ้า ถังควบแนนไอหอมระเหย และ

ระบบไหลเวียนนํ้าหลอเย็น จากน้ันนําสวนประกอบทั้ง 4 

สวนมาประกอบเปนชุดเครื่องกล่ันนํ้ามันหอมระเหย โดยใน

แตละสวนมีรายละเอียด ดังน้ี 

  1. หมอตมไอนํ้า 

  หมอตมไอนํ้าผลิตจากเหล็กไรสนิม (stainless 

steel) มีลักษณะเปนทรงกระบอก กนหมอเปนลักษณะทรง

โดม ตัวหมอตมมีสวนสูง 60 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 

40 เซนติเมตร มีขนาดบรรจุ 70 ลิตร มีตะแกรงที่ทําจาก

อะลูมิเนียมขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 เซนติเมตร รองรับ

ตัวอยางพืชสมุนไพรใหอยูเหนือนํ้าตม ซ่ึงสามารถถอดออก

เพื่อทําความสะอาดไดงาย กนหมอตมไอนํ้ามีวาลวเปด-ปด

เพื่อระบายนํ้าตมออกทิ้งได และมีระบบใหความรอนของ

หมอตมไอนํ้าจะใชแกสเปนเชื้อเพลิง แสดงดังรูปที่ 1 

 
 

รูปที่ 1 หมอตมไอนํ้า 

 

  2. ฝาหมอตมไอนํ้า 

  ฝาหมอตมไอนํ้าผลิตจากเหล็กไรสนิม (stainless 

steel) มีลักษณะเปนทรงกรวยมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 40 

เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร ดานบนฝาหมอมีเครื่องวัด

ความดัน (presser gauge) เครื่อง วัดอุณหภู มิ 

(thermometer) สามารถวัดได 0-200  องศาเซลเซียส 

และมีชองเปด-ปดไอนํ้าในการควบคุมการไหลของไอนํ้า 

ขอบฝาหมอมีชุดนอตเปนตัวยึดฝาหมอตมใหติดกับตัวหมอ

ตมไอนํ้า โดยมีแผนยางซิลิโคนทนความรอนวางรองฝาหมอ

และตัวหมอตมเพื่อปองกัน การรั่วของไอนํ้าแสดงดังรูปที ่2 

 

 
 

รูปที่ 2 ฝาหมอตมไอนํ้า 

 

  3. ถังควบแนนไอหอมระเหย 

  หอควบแนนผลิตจากเหล็กไรสนิม (stainless 

steel) มีลักษณะเปนทรงกระบอก สูง 60 เซนติเมตร 

เสนผาศูนยกลาง 40 เซนติเมตร ภายในมีทอนําไอนํ้าโดยขด

รอบภายในถังควบแนนมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 

           

86 

เซนติเมตร และตอออกสูภายนอกถังควบแนน แสดงดังรูปที่ 

3 

 

 
 

รูปที่ 3 ถังควบแนนไอหอมระเหย 

 

  4. ระบบไหลเวียนนํ้าหลอเย็น 

  ระบบไหลเวียนนํ้าหลอเย็นในการควบแนนไอหอม

ระเหย ตัวชุดเครื่องทําความเย็นประกอบดวยปมดูดนํ้าใหนํ้า

ไหลเวียนขนาดกําลัง 12 ลิตรตอนาที ถังแชเย็นขนาด 30 

ลิตร คอมเพรสเซอร (Compressor) ทอแลกเปล่ียนความ

รอนสวนที่เปนคอยลรอนมีลักษณะขดไปมาอยูนอกถังทอ

แลกเปล่ียนความรอนสวนที่เปนคอยลเย็นมีลักษณะขดไปมา

อยูภายในถัง และสารทําความเย็นเปนของเหลวบรรจุอยูใน

คอมเพรสเซอรไหลเวียนอยูภายในระบบคอยล ตัวชุดระบบ

ไหลเวียนนํ้าหลอเย็นมีเครื่องควบคุมระบบทําความเย็น

อัตโนมัติ สามารถทําความเย็นไดต่ําสุด 18 องศาเซลเซียส 

แสดงดังรูปที่ 4 

 

 
 

รูปที่ 4 ระบบไหลเวียนนํ้าหลอเย็น 

 

  เครื่องกล่ันนํ้ามันหอมระเหยขนาดเล็กมีทั้งหมด 4 

สวน เม่ือนํามาประกอบกันแลวจะไดชุดเครื่องสกัดนํ้ามัน

หอมระเหยขนาดเล็ก มีขนาดความกวาง 50 เซนติเมตร ยาว 

100 เซนติเมตร และสูง 160 เซนติเมตร สามารถ

เคล่ือนยายไดอยางงายดายดวยลอเล่ือน และถอดชุดเครื่อง

สกัดนํ้ามันหอมระเหยได แสดงดังรูปที่ 5 

 

 
 

รูปที่ 5 เครื่องสกัดนํ้ามันหอมระเหยขนาดเล็ก 

 

 
 

รูปที่ 6 แสดงขั้นตอนการดําเนินการ 

 

4.3 การทดสอบหาประสิทธิภาพเคร่ืองกล่ัน 

 ในการการทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องกล่ันสมุนไพร

ขนาดเล็กสําหรับชุมชนผูวิจัยไดดําเนินการโดยมีขั้นตอน

ดังตอไปน้ี คือ 

 
เร่ิมตน 

ทําการศึกษาคนควาขอมูล 

ทดสอบการทํางาน 

ออกแบบโครงสราง 

ลงมือปฏิบัติงาน 

ทดสอบหาประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง 

สรุปผล 

ผาน 
ไมผาน 
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  1. นําตะไครหอมจํานวน 4,000 กรัม มาหั่นให

เปนชิ้นขนาดเล็ก 

  2. นําตะไครหอมที่หั่นเทลงในหมอตม โดยมี

ตะแกรงรองรับไมใหสัมผัสกับนํ้า ชิ้นสวนตะไครหอมที่บรรจุ

เต็มที่จะตองอยูต่ํากวาขอบฝาปดดานบน 15–20 เซนติเมตร 

แลวเติมนํ้าในลงในหมอตม จํานวน 10 ลิตร 

  3. ปดฝาหมอตมใหแนนสนิท ตอทอนําไอนํ้ามายัง

ถังควบแนน 

  4. ตมนํ้าที่อยูในหมอตม โดยใชแกสใหความรอน 

และเม่ืออุณหภูมิภายในหมอตม 60 องศาเซลเซียส แลวเปด

สวิตซควบคุมระบบนํ้าหลอเย็น และระบบนํ้าวนที่ตออยูกับ

ควบคุมระบบนํ้าหลอเย็น  

  5. ตรวจสอบเวลาที่ไอนํ้าและนํ้ามันเริ่มกล่ันตัว 

บันทึกผลปริมาณนํ้ามันหอมระเหยที่เพิ่มขึ้นในขวดรองรับ

ทุก 20 นาที จนครบเวลา 3 ชั่วโมงและปดเครื่องกล่ัน ทํา

การทดลองซํ้า 5 ครั้งตามขั้นตอนที่ 1-5  
 

 เปอรเซ็นตนํ้ามันหอมระเหย(%)  = n  x  100      (4)      

                                                   m  
 

เม่ือ  n  = ปริมาณนํ้ามันหอมระเหย (ml)   

  m = นํ้าหนักตัวอยางพืช (g) 

 

5. ผลการวิจัย 

 ผลการหาทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกล่ันสมุนไพร

ขนาดเล็กสําหรับชุมชน มีผลดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการใชพลังงาน (แกสหุงตม) ในการกล่ัน

นํ้ามันสมุนไพรจากเครื่องกล่ันสมุนไพรขนาดเล็กสําหรับ

ชุมชน 

คร้ังที ่ ปริมาณ

แกสที่ใช 

(kg) 

คาเฉลี่ย 

(kg) 

ราคาตอ 

1 kg 

(baht) 

จํานวน

เงิน 

(baht) 

1 2.5  

 

2.56 

 

 

19.33 

 

 

49.48 

2 2.6 

3 2.5 

4 2.7 

5 2.5 

 จากตารางที่1 พบวาอัตราการใชพลังงานเชื้อเพลิงแกส

หุงตมในการกล่ันนํ้ามันสมุนไพรของเครื่องกล่ันนํ้ามัน

สมุนไพรขนาดเล็กสําหรับชุมชน โดยใชพลังงานแกสหุงตม

ในการกล่ันโดยเฉล่ียในแตละครั้งเทากับ 2.56 กิโลกรัม คิด

เปนจํานวนเงินเทากับ 49.48 บาท/ครั้ง 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการใชพลังงาน (ไฟฟา) ในการกล่ัน

นํ้ามันสมุนไพรจากเครื่องกล่ันสมุนไพรขนาดเล็กสําหรับ

ชุมชน 

คร้ังที ่ ปริมาณ

ไฟฟาที่ใช 

(unit) 

คาเฉลี่ย

(unit) 

ราคาตอ 

1 unit 

(baht) 

จํานวน

เงิน 

(baht) 

1 0.400  

 

0.416 

 

 

3.2484 

 

 

1.35 

2 0.450 

3 0.390 

4 0.450 

5 0.390 

 

 จากตารางที่ 2 พบวาอัตราการใชพลังงานไฟฟาในการ

กล่ันนํ้ามันสมุนไพรของเครื่องกล่ันนํ้ามันสมุนไพรขนาดเล็ก

สําหรับชุมชนไดใชพลังงานไฟฟาโดยเฉล่ียจํานวน 0.416 

หนวย คิดเปนจํานวนเงินเทากับ 1.35 บาท/ครั้ง 

 จากตารางที่ 1 และ 2 จะเห็นวามีการใชพลังงานรวม

เฉล่ียตอครั้งในการกล่ันสมุนไพรจากเครื่องกล่ันสมุนไพร

ขนาดเล็กสําหรับชุมชนเปนเงิน 50.83 บาท/ครั้ง 

 

ตารางที่ 3 แสดงปริมาณการกล่ันนํ้าสมุนไพรของเครื่อง

กล่ันสมุนไพรขนาดเล็กสําหรับชุมชน 

คร้ังที่ จํานวน 

(g) 

ปริมาณน้ําสมุนไพร 

(ml) 

1 4,000 2,900 

2 4,000 2,850 

3 4,000 2,900 

4 4,000 2,950 

5 4,000 2,900 

เฉล่ีย 2,900 
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 จากตารางที่ 3 พบวาในการกล่ันนํ้าสมุนไพรของเครื่อง

กล่ันสมุนไพรขนาดเล็กสําหรับชุมชนมีปริมาณนํ้ากล่ัน

สมุนไพรที่ไดโดยเฉล่ีย 2,900 มิลลิลิตร 

 

ตารางที ่4  แสดงปริมาณนํ้ามันหอมระเหยของเครื่องกล่ัน

สมุนไพรขนาดเล็กสําหรับชุมชน 

คร้ังที่ จํานวน 

(g) 

ปริมาณน้ํามัน

หอมระเหย 

(ml) 

เปอรเซ็นต

น้ํามันหอม

ระเหย 

(%) 

1 4,000 15.60 0.390 

2 4,000 15.20 0.380 

3 4,000 15.80 0.395 

4 4,000 15.80 0.395 

5 4,000 15.50 0.387 

เฉล่ีย 15.58 0.389 

 

 จากตารางที่ 4 พบวาในการกล่ันนํ้ามันหอมระเหยของ

เครื่องกล่ันสมุนไพรขนาดเล็กสําหรับชุมชนมีปริมาณนํ้ามัน

หอมระเหยเฉล่ีย 15.58 มิลลิลิตร และคิดเปนเปอรเซ็นต

นํ้ามันหอมระเหยเฉล่ียเทากับ 0.389 

 

 
 

รูปที่ 7 กราฟแสดงอัตราปริมาณนํ้ามันหอมระเหยสมุนไพร

จากตะไครหอม 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5  แสดงอัตราการกล่ันนํ้ามันของเครื่องกล่ัน

สมุนไพรขนาดเล็กสําหรับชุมชน 

เวลา 

(min) 

อุณหภูมิ 

ในหมอตม 

(0C) 

ปริมาณน้ํา

สมุนไพร 

(ml) 

ปริมาณน้ํามัน 

หอมระเหย 

(ml) 

20 70 0 0 

40 100 200 1 

60 105 300 1 

80 105 500 2 

100 105 500 3 

120 105 500 3 

140 105 500 3 

160 105 400 1.5 

180 105 200 1 

รวม 2,900 15.5 

 

 จากตารางที่ 5 พบวาในการกล่ันนํ้ามันสมุนไพรตะไคร

หอมโดยใชเครื่องกล่ันสมุนไพรขนาดเล็กสําหรับชุมชนได

ปริมาณนํ้ากล่ันสมุนไพรจากตะไครหอมจํานวน 2,900 

มิลลิลิตร โดยมีปริมาณนํ้ามันหอมระเหยจํานวน 15.5 

มิลลิลิตร  

 

 
 

รูปที่ 8 กราฟแสดงอัตราปริมาณการกล่ันนํ้าสมุนไพรจาก

ตะไครหอม 
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รูปที่ 9 กราฟแสดงอัตราปริมาณการกล่ันนํ้ามันหอมระเหย

จากตะไครหอม 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางและทดสอบ

ประสิทธิภาพของเครื่องกล่ันสมุนไพรขนาดเล็กสําหรับ

ชุ ม ชน โ ด ยการ สร า ง เ ค รื่ อ ง ก ล่ั น นํ้ า มันส มุน ไพร จะ

ประกอบดวย 4 สวน ไดแก 1. หมอตมไอนํ้า 2. ฝาหมอตม

ไอนํ้า 3. ถังควบแนนไอหอมระเหย และ 4. ระบบไหลเวียน

นํ้าหลอเย็น สําหรับผลจาการทดสอบประสิทธิภาพของ

เครื่องกล่ันสมุนไพรโดยพบวาการใชพลังงานเชื้อเพลิงจาก

แกสหุงตมในการทดสอบโดยในการกล่ันสมุนไพรใชแกสหุง

ตมเฉล่ีย 2.56 กิโลกรัมตอครั้ง ใชไฟฟาจํานวน 0.4657 

หนวย โดยในการกล่ันนํ้ามันสมุนไพรจากตะไครหอมได

ปริมาณนํ้ามันสมุนไพรจากตะไครหอมจํานวนเฉล่ีย 15.58 

มิลลิลิตร คิดเปนเปอรเซ็นตนํ้ามันหอมระเหยเทากับ 0.389 

เปอรเซ็นต 

 ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาตอไปคือ ควรมีการ

พัฒนาเครื่องกล่ันที่ มีประสิท ธิภาพของการกล่ันที่ มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น นํ้ามันหอมระเหยของพืชแตละชนิดจะมี

ความแตกตางกัน ดังน้ันควรมีการสกัดนํ้ามันหอมระเหยใน

พืชแตละชนิด และควรศึกษาปริมาณพืชหอมระบบการสกัด

นํ้ามันหอมระเหยอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกในการสกัด

นํ้ามันหอมระเหย 

 

7. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

งานวิจัยบรรลุผลสําเร็จไดดีเน่ืองดวยไดรับความรวมมือ และ

ความชวยเหลือจากคณาจารยนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค นอกจากน้ี 

ผูวิจัยขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิและผูมีสวนเก่ียวของในการทํา

วิจัยครั้งน้ีทุกทาน และผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ใหคําแนะนํา 

และใหขอมูลในงานวิจัยในครั้งน้ี  
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การพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอผาพื้นเมือง 

 
ศุทธินี  กลอมแสร 

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 
บทคัดยอ 
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอผาพื้นเมือง 2. ทดสอบหา

ประสิทธิภาพเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอผาพื้นเมือง และ 3. ศึกษาความพึงพอใจของกลุมสตรีทอผาบานรองยางที่มีตอ

การใชเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอผาพื้นเมือง การดําเนินการวิจัยแบงออกเปนสามสวนตามวัตถุประสงค โดยมี

ผลการวิจัยดังน้ี 1. การออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัม ประกอบดวย 5 สวนหลัก คือ โครงเครื่องกรอดาย ชุด

ลําเลียงดาย ชุดแขนกรอ ชุดกลไกขับลูกดรัมและชุดควบคุมเครื่องกรอดายแบบดรัม การทํางานของเครื่องกรอดายแบบ ดรัมมี

การใชมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 90 วัตต แบบปรับความเร็ว 1,500 รอบตอนาที เปนตนกําลังในการขับลูกดรัมใหเกิดการ

หมุน เพื่อดึงเสนดายจากชุดลําเลียงดายเขาสูหลอดกรอ และมีไทเมอรเปนตัวตั้งเวลาการเปด-ปด เพื่อกําหนดการทํางาน ซ่ึง

ผลการประเมินการออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัมโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พบวา มีคาเฉล่ียโดยรวม

เทากับ 4.58 อยูในระดับมากที่สุด 2. การทดสอบหาประสิทธิภาพการใชงานของเครื่องกรอดายแบบดรัม แบงผลการศึกษา

ออกเปน 2 สวน คือ การทดสอบประสิทธิภาพการกรอดายพุงและดายยืน พบวา การกรอดายพุงและดายยืนดวยเครื่องกรอ

ดายแบบดรัมที่ความเร็วมอเตอร 1,500 รอบตอนาท ีมีประสิทธิภาพคิดเปน 1.83 และ 1.48 เทาของการกรอดายดวยเครื่อง

กรอดายไฟฟาแบบดั่งเดิม และการประเมินการใชงานของเครื่องกรอดายแบบดรัมโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พบวา มี

คาเฉล่ียการใชงานโดยรวมเทากับ 4.67 อยูในระดับมากที่สุด และ 3. การประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชงานเครื่องกรอ

ดายแบบดรัมสําหรับทอผาพื้นเมืองของสมาชิกกลุมสตรีทอผาบานรองยาง จํานวน 7 คน พบวา มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ

โดยรวมเทากับ 4.45 อยูในระดับมากที่สุด สรุปไดวา เครื่องกรอดายแบบดรัมไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ: เครื่องกรอดาย, การกรอดายแบบดรัม, ผาพื้นเมือง 
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The development of drum winding machine for 

traditional weaving 

 
Sutthinee  Klomsae 
Program in Industrial Technology, Faculty of Industrial Technology, Uttaradit Rajabhat University. 
 
Abstract 

  The purposes of this research were as follows, 1. to design and develop the drum winding 

machine for traditional weaving, 2. to test the efficiency of the drum winding machine for traditional 

weaving and, 3. to study the satisfaction of Ban Rong Yang weaving woman group about using the drum 

winding machine for traditional weaving. The research operations were divided into 3 parts according to 

the research purpose and the result were as follows, 1. the design and development of drum winding 

machine consisted of 5 major parts which were machine frame, yarn reciprocating guide, groove drum, 

grooved traverse roller, and drum winding control system. The drum winding machine was driven by 90 

watt AC motor which was adjusted speed at 1,500 rounds per minute as the primary power source to 

rotate the drum in order to pull the yarn from reciprocating guide to the cylinder and there was a timer 

to set the on-off time in order to set the operation time. The evaluation result of design and 

development of the drum winding machine by 3 experts and it was found that the overall average value 

was 4.58 which was the highest level, 2. the efficiency test of using drum winding machine that divided 

the study result into 2 parts which were the efficiency test of weft and warp thread winding which was 

found that the weft and warp winding with drum winding machine at 1,500 rounds per minute motor 

speed had the efficiency of 1.83 and 1.48 times compared with original electric winding machine, and the 

evaluation result of using the drum winding machine by 3 experts and it was found that the overall 

average value was 4.67 which was the highest level and, 3. the satisfaction evaluation about using drum 

winding machine for traditional weaving of 7 members from Ban Rong Yang weaving women group and it 

was found that the overall averaged satisfaction value was 4.45 which was the highest level. Concluded 

that the drum winding machine has been developed effectively. 

 
Keywords: winding machine, drum winding, traditional fabric. 
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1. บทนํา 

 การทอผาเปนหัตถกรรมพื้นบานที่เกิดจากการส่ังสมภูมิ

ปญญาในแตละทองถิ่นจนเกิดเปนความรู ความเชี่ยวชาญ 

การทอผาเปนเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีการถายทอด

สืบตอจากรุนหน่ึงสูอีกรุนหน่ึง แตเม่ือมีการสงเสริมใหเกิด

การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมทอผาทําใหผูบริโภคหันมาใช

ผาทอจากเครื่องจักรแทนการทอผาดวยมือ เน่ืองจากตองใช

เวลาในการทอนาน มีขอจํากัดดานรูปแบบและสีสันกวา   

ผาทอโรงงาน หัตถกรรมการทอผาจึงซบเซาลงจนเกือบจะ

สูญหาย แตดวยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงใหการสนับสนุนการทอผา ทํา

ใหผาทอกลับมาไดรับความนิยมอีกครั้งหน่ึง พระองคทรง

เปนองคผูนําในการใชผาพื้นเมืองฉลองพระองคทั้งในขณะที่

ประทับในประเทศ และวโรกาสเสด็จเยือนตางประเทศ ทํา

ใหผาพื้นเมืองของไทยไดมีโอกาสอวดโฉมตอสายตาของ

ชาวโลกวาผาไทยน้ันเปนผาที่มีความงดงาม และแสดงถึง

เอกลักษณของชาติจนเปนที่ยอมรับทั่วโลก ผาทอไดถูกนํามา

เปนภูมิปญญาในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ ทําใหเกิดรายได

หมุนเวียนภายในประเทศ สรางรายไดใหกับประชาชน [1] 

 กลุมสตรีทอผาบานรองยาง กอตั้งจากการรวมตัวของ

กลุมคนในหมูที่ 8 บานรองยาง ตําบลชัยชุมพล อําเภอ    

ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ มีจุดประสงคเพื่อสรางรายไดเสริม

ใหกับคนในชุมชนนอกเหนือจากการทํางานดานเกษตรกรรม 

และเพื่ออนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาในการทอผาพื้นเมือง 

แตเน่ืองจากการทอผาของทางกลุมไดรับการถายทอดจาก

รุนหน่ึงสูอีกรุนหน่ึงจนเกิดเปนความชํานาญผานการลองผิด

ลองถูก การทอผาดวยมือจึงมีเวลาการผลิตที่คอนขางนาน 

สงผลตอการตอบสนองตอความตองการของลูกคา 

 การกรอดายเพื่อเตรียมเสนพุงและเสนยืนถือไดวาเปน

ขั้นตอนที่ มีความสําคัญและใช เวลาในการทํางานนาน 

เน่ืองจากการกรอดายดวยความเร็วที่มากจะทําใหเสนดาย

ขาด หากกรอดายใสหลอดกรอไมแนน การเรียงตัวของดาย

จะไมเปนลําดับ มีผลทําใหเสนดายที่ว่ิงออกจากหลอดดาย

พุงและหลอดดายยืนขาดความสมํ่าเสมอ โดยเสนดายพุงที่

ว่ิงออกจากกระสวยแบบไมสมํ่าเสมอในขณะทอ จะทําให

กระสวยมีการพุงตัวที่ผิดทิศทางและเกิดการตกราง สงผลตอ

ความสมํ่าเสมอของเน้ือผาที่ทอ กอใหเกิดการสูญเสียเวลาใน

การตกแตงเพื่อใหผาดูสวยงาม [2] ขณะที่การกรอเสนดาย

ยืนใสหลอดกรอไมแนน การเรียงตัวของเสนดายที่ว่ิงออก

จากหลอดกรอเขาสูแกนมวนดายยืนจะขาดความสมํ่าเสมอ 

เกิดการกระตุกขณะที่แกนมวนดายยืนหมุน สงผลให

เสนดายขาด กอใหเกิดความลาชาในการโวนเครือ (การจัด

วางดายยืนใหเปนรูปโครงของผืนผา) โดยแตเดิมการกรอ

ดายใสหลอดจะเปนการกรอดายจากดายที่มีลักษณะเปนไจ

เขาสูหลอดกรอดายดวยเครื่องมือที่เรียกวา “หลา” หรือ 

“ไน” ที่มีลักษณะเปนวงลอ 2 วงที่ มีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางตางกัน ตั้งอยูระหวางปลายขาไมทั้งสองดาน วง

ลอวงใหญจะมีเหล็กสอดเปนคันสําหรับหมุนวงลอ วงลอวง

เล็กจะมีเหล็กไนสอดอยูเพื่อใชสําหรับเปนที่สวมหลอดกรอ

ดาย มีการใชเชือกเปนสายพาน ดังน้ันเม่ือมีการหมุนวงลอ 

เหล็กไนก็จะหมุนตามทําใหสามารถเก็บดายใสเขาหลอดได 

ตอมาจึงไดมีการพัฒนาเครื่องกรอดายไฟฟาโดยใชมอเตอร

มาเปนตัวชวยหมุนแทนการใชหลา [3] 
 

 
 

รูปที่ 1 การกรอดายยืนดวยเครื่องกรอดายไฟฟา 
 

 จากการศึกษาวิธีการกรอดายดวยเครื่องกรอดายไฟฟา

ของกลุมสตรีทอผาบานรองยาง (รูปที่ 1) พบวา การกรอ

ดาย 1 ไจเขาสูหลอดดายพุงดวยเครื่องกรอดายไฟฟาจะกรอ

ดายพุงได จํานวน 7 – 8 หลอด โดยชางทอผา 1 คน จะใช

ดายพุงในการทอผาที่มีหนากวาง 37 น้ิว จํานวน 5 ไจ ตอ

ผาทอ 1 เมตร ซ่ึงจะใชเวลาในการกรอดายประมาณ 40 – 

50 นาที ขณะที่การกรอดาย 1 ไจ เขาสูหลอดกรอดายยืน

ดวยเครื่องกรอดายไฟฟาจะใชเวลากรอ ประมาณ 3 – 4 

นาทีตอหลอด ชางทอผา 1 คน จะใชดายในการทอผาที่มี

หนาผากวาง 37 น้ิว จํานวน 228 ไจ และใชเวลาในการ 

กรอประมาณ 14 – 16 ชั่วโมง โดยในการกรอดายพุงและ  

ดายยืนจะไมสามารถกรอไดอยางตอเน่ืองเพราะเกิดความ
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เม่ือยลา การกรอดายพุงและดายยืนจึงเปนขั้นตอนที่ใช

เวลานาน 

 จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ

ของปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการกรอดาย จึงมีแนวคิดใน

การนําหลักการกรอดายแบบดรัมมาประยุกตใชในการ

พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องกรอดายสําหรับ

ทอผาพื้นเมือง ใหมีประสิทธิภาพในการกรอดายพุงและ  

ดายยืนเขาสูหลอดกรอเพิ่มสูงขึ้น  สามารถลดระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน และลดความเม่ือยลาจากการปฏิบัติงานเปน

ระยะเวลานาน 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัม

สําหรับผาทอพื้นเมือง 

 2.2 เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพการใชงานของเครื่อง

กรอดายแบบดรัมสําหรับผาทอพื้นเมือง 

 2.3 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุมสตรีทอผา

บานรองยางที่ มีตอการใชงานเครื่องกรอดายแบบดรัม

สําหรับทอผาพื้นเมือง 

 

3. นิยามศัพทเฉพาะ 

 3.1 เครื่องกรอดายแบบดรัม หมายถึง เครื่องกรอดายที่

ใชมอเตอรไฟฟาเปนตนกําลังในการขับใหลูกดรัมเกิดการ

หมุน เพื่อนําเสนดายเขาสูหลอดดายพุงและหลอดดายยืน 

โดยมีการเรียงตัวของเสนดายตามทิศทางของรองลูกดรัม  

 3.2 เครื่องกรอดายไฟฟา หมายถึง เครื่องกรอดายที่ใช

มอเตอรไฟฟาเปนตนกําลังในการดึงเสนดายเขาสูหลอดดาย

พุงหรือหลอดดายยืน โดยใชมือชวยในการสายนําทิศทาง 

 3.3 หลอดดายพุง หมายถึง หลอดดายพลาสติก ทรง

กรวย  

 3.4 หลอดดายยืน หมายถึง หลอดดายที่ทําจากทอพีวีซี 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

4.1 ขอบเขตของการวิจัย 

 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ี 

  4.1.1 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 1 

  ขอบเขตดานเน้ือหา ไดแก การออกแบบและ

พัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอผาพื้นเมือง   

  ขอบเขตดานตัวแปร ไดแก คุณลักษณะที่

เหมาะสมกับการใชงานเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอ

ผาพื้นเมือง ประกอบดวย 

  1) คุณลักษณะด านรูปแบบเครื่ อ งกรอด า ย       

แบบดรัม 

  2) คุณลั กษณะด านคุณสมบัติ ขอ ง วั สดุ ที่ ใ ช

ออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัม 

  3) คุณลักษณะดานความสามารถในการใชงาน

เครื่องกรอดายแบบดรัม 

  4.1.2 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 2 

  ข อบ เ ข ต ด าน เ น้ื อ ห า  ไ ด แ ก  ก า ร ทด สอ บ

ประสิทธิภาพการใชงานของเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับ

ผาทอพื้นเมือง 

  ขอบเขตดานตัวแปร ไดแก ประสิทธิภาพการใช

งานเครื่องกรอดายแบบดรัมประกอบดวย 

  1) ประสิทธิภาพดานระบบขับเคล่ือน 

  2) ประสิทธิภาพดานคุณสมบัติของวัสด ุ

  3) ประสิทธิภาพดานความสามารถในการทํางาน

ของเครื่องกรอดายแบบดรัม 

  4.1.3 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 3 

  ขอบเขตดานเน้ือหา ไดแก การศึกษาความพึง

พอใจของกลุมสตรีทอผาบานรองยางที่มีตอการใชเครื่องกรอ

ดายแบบดรัมสําหรับทอผาพื้นเมือง 

  ขอบเขตดานตัวแปร ไดแก ระดับความพึงพอใจ

ตอคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใชงานเครื่องกรอดายแบบ 

ดรัมสําหรับทอผาพื้นเมือง 
 

4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 4.2.1 แบบสอบถามคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใช

งานเครื่องกรอดายแบบดรัม 

 4.2.2 แบบบันทึกผลการทดสอบประสิทธิภาพการ

ทํางานของเครื่องกรอดายแบบดรัม 

 4.2.3 แบบประเมินประสิทธิภาพการใชงานเครื่องกรอ

ดายแบบดรัม 

 4.2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของกลุมสตรีทอผา

บานรองยางที่มีตอเครื่องกรอดายแบบดรัม 
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4.3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีการทดสอบหาคา

ความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไป

ใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล ประเมินผล จํานวน 3 ทาน 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาแลวนํามาหาคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) [4] 
 

                          IOC  = 
N

R                        (1) 

 

เม่ือ   R  หมายถึง คาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  

  N  หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 เกณฑการตัดสิน IOC ถามีคา 0.67 ขึ้นไป แสดงวาขอ

คําถามน้ันวัดไดตรงตามเน้ือหา กลาวคือ ขอคําถามน้ันใชได 

 

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 

 4.4.1 นําแบบสอบถามคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใช

งานเครื่องกรอดายแบบดรัมไปสอบถามผูเชี่ยวชาญดาน

เครื่องจักรกล จํานวน 3 ทาน 

 4.4.2 นําแบบบันทึกผลการทดสอบประสิทธิภาพการ

ทํางานของเครื่องกรอดายแบบดรัม ไปใชเก็บผลการทดลอง 

 4.4.3 นําแบบประเมินประสิทธิภาพการใชงานเครื่อง

กรอดายแบบดรัม ไปทําการสอบถามผูเชี่ ยวชาญดาน

เครื่องจักรกล จํานวน 3 ทาน 

 4.4.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมสตรีทอผา

บานรองยางที่ มีตอเครื่องกรอดายแบบดรัม ไปทําการ

สอบถามสมาชิกกลุมสตรีทอผาบานรองยาง จํานวน 7 คน 

 

4.5 การวิเคราะหขอมูล  

 การวิเคราะหขอมูลและสถิติ มีการนําคะแนนจากการ

ประเมินมาวิเคราะหหาคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

[4] โดยใชสูตรคือ 

 

                            
n

X
X                         (2) 

เม่ือ  X   หมายถึง  คาเฉล่ีย  

  X   หมายถึง  คาคะแนนการประเมิน 

  n   หมายถึง  จํานวนขอมูล 

 ภายหลังจากไดคาเฉล่ียเปนรายขอแลวจะนําผลมา

เปรียบเทียบกับเกณฑและแปลความหมาย ดังตอไปน้ี 

 คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 แปลวา อยูในเกณฑมากที่สุด 

 คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 แปลวา มีอยูในเกณฑมาก 

 คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 แปลวา มีอยูในเกณฑปานกลาง 

 คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 แปลวา อยูในเกณฑนอย  

 คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 แปลวา อยูในเกณฑนอยที่สุด  
 

                    
)1(

)( 2




 

n

XX
SD                    (3) 

เม่ือ  SD  หมายถึง  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน  

  X   หมายถึง  คาคะแนนการประเมิน 

  X   หมายถึง  คาเฉล่ีย 

  n    หมายถึง  จํานวนขอมูล 

 

5. ผลการวิจัย 

5.1 การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองกรอดายแบบดรัม 

 การออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับ

ทอผาพื้นเมือง (รูปที่ 2) ประกอบดวย 5 สวนหลักคือ โครง

เครื่องกรอดาย ชุดลําเลียงดาย ชุดแขนกรอ ชุดกลไกขับ

ลูกดรัมและชุดควบคุมเครื่องกรอดาย ซ่ึงการทํางานของ

เครื่องกรอดายแบบดรัมมีการใชมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 

90 วัตต แบบปรับความเร็วรอบสูงสุด 1,500 รอบตอนาที 

เปนตนกําลังในการขับลูกดรัมใหหมุน เพื่อดึงเสนดายจากชุด

ลําเลียงดายเขาสูหลอดกรอ จํานวน 2 หลอดตอครั้ง และมี

ไทเมอรเปนตัวตั้งเวลาการเปด-ปด เพื่อกําหนดการทํางาน 

 

 
 

รูปที่ 2 เครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอผาพื้นเมือง 

 

 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 

           

96 

ตารางที่ 1 คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใชงานเครื่องกรอ

ดายแบบดรัม 

ขอที่ คุณลักษณะ 

ที่เหมาะสมกับการใช

งานเคร่ืองกรอดาย 

แบบดรัม 

คาเฉล่ีย คา 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ดานรูปแบบของเครื่องกรอดายแบบดรัม 

1 ระบบการทํางานไม

ยุงยาก ไมซับซอน 

4.67 0.58 

2 ขนาดรูปรางเหมาะสม

กับการใชงาน 

4.33 1.15 

3 ความปลอดภัยในขณะ

ใชงาน 

4.33 1.15 

4 งายตอการบํารุงรักษา 4.67 0.58 

5 มีโครงสรางที่แข็งแรง

เหมาะสมตอการกรอ 

4.67 0.58 

ดานคุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการออกแบบและพัฒนา

เครื่องกรอดายแบบดรัม 

6 วัสดุ มีความแข็งแรง

ทนทานตอการใชงาน 

4.67 0.58 

7 วั ส ดุ มี ค ว า ม ท น ต อ

สภาพแวดลอม ไม ผุ

กรอน แตก หัก 

4.00 0.00 

8 วัสดุและอุปกรณหาซ้ือ

ไดงาย 

4.67 0.58 

ดานความสามารถในการใชงานเครื่องกรอดายแบบดรัม 

9 สะดวกและงายตอการ

ใชงาน 

5.00 0.00 

10 สามารถกรอด าย ได

ปริมาณมากขึ้น 

4.67 0.58 

11 สามารถทํางานไดอยาง

ตอเน่ือง 

4.67 0.58 

12 สามารถเคล่ือนยายได

สะดวก 

4.67 0.58 

 รวมเฉล่ีย 4.58 0.58 

 

 จากการประเมินผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอ

ดายแบบดรัมโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ดวยแบบสอบ 

ถามคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใชงานเครื่องกรอดาย         

แบบดรัม (ตารางที่ 1) พบวา คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการ

ใชงานเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอผาพื้นเมือง มี

คาเฉล่ียโดยรวม 4.58 อยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาใน

แตละดาน พบวา คุณลักษณะดานความสามารถในการใช

งานเครื่องกรอดายแบบดรัม มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.75 

อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ คุณลักษณะดานรูปแบบ

ของเครื่องกรอดายแบบดรัม มีคาเฉล่ีย 4.53 อยูในระดับ

มากที่สุด และคุณลักษณะดานคุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการ

ออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัม มีคาเฉล่ีย 

4.44 อยูในระดับมาก 

 

5.2 การทดสอบประสิทธิภาพการใชงานเคร่ืองกรอดาย 

แบบดรัม 

 การทดสอบประสิทธิภาพการใชงานเครื่องกรอดาย    

แบบดรัม สามารถแสดงผลการทดสอบไดดังน้ี 

 5.2.1 ผลการทดสอบการทํางานของเครื่องกรอดาย   

แบบดรัม 

 การทดสอบการทํางานของเครื่องกรอดายแบบดรัม 

แบงเปน 2 สวน คือ การทดสอบประสิทธิภาพการกรอดาย

พุง และการทดสอบประสิทธิภาพการกรอดายยืน โดยมี

รายละเอียดดังน้ี  

  1) การทดสอบประสิทธิภาพการกรอดายพุง  

  การทดสอบประสิทธิภาพการกรอดายพุงของ

เครื่องกรอดายแบบดรัม มีการปรับตั้งความเร็วรอบของ

มอเตอรตนกําลังที่ 2 ระดับ คือ 775 รอบตอนาที และ 

1,500 รอบตอนาที โดยทําการทดสอบจํานวน 5 ครั้งแลว

นํามาคํานวณหาคาเฉล่ีย ดังตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 3 
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ตารางที่ 2  ผลการทดสอบการกรอดายพุงที่ความเร็ว

มอเตอร 775 รอบตอนาท ี

เวลาใน

การ

กรอ

ดาย 

(วินาที) 

หลอดที่ 1 หลอดที่ 2 

ความ

ยาว 

(เมตร) 

เสนผาน 

ศูนยกลาง 

(ซม.) 

ความ

ยาว 

(เมตร) 

เสนผาน 

ศูนยกลาง 

(ซม.) 

70 128.86 2.23 129.99 2.24 

80 144.74 2.31 145.61 2.30 

 

 จากตารางที่ 2 พบวา การกรอดายพุงที่เวลา 70 วินาที 

จากหลอดที่ 1 และหลอดที่ 2 มีความยาวดายเฉล่ีย 129.43 

เมตรตอหลอด และ มีเสนผานศูนยกลาง เฉ ล่ีย  2.24 

เซนติเมตร ดายพุงที่กรอไดมีลักษณะพองฟู (รูปที่ 3) เม่ือ

นําไปใชทอผา พบวา ดายพุงที่ว่ิงออกจากกระสวยจะมีการ

คลายตัวที่ไมสมํ่าเสมอ สวนหัวของเสนดายมีการคลายตัว

หลุดออกจากหลอดกรอ และในบริเวณที่เสนดายเรียงตัวไม

สมํ่าเสมอจะเกิดการพันกันของเสนดาย สงผลใหผาทอขาด

ความสมํ่าเสมอ ขณะที่การกรอดายพุงที่เวลา 80 วินาที จาก

หลอดที่ 1 และหลอดที่ 2 มีความยาวดายเฉล่ีย 145.18 

เมตรตอหลอด และ มีเสนผานศูนยกลาง เฉ ล่ีย  2.31 

เซนติเมตร ดายพุงที่กรอไดมีลักษณะพองฟู และเม่ือนําดาย

พุงบรรจุลงในกระสวยทอผาจะเกิดการเบียดกันระหวาง

เสนดายกับกระสวย 

 

 
 

รูปที่ 3 ดายพุงที่กรอที่ความเร็ว 775 รอบตอนาที 

 

 

 

ตารางที่ 3  ผลการทดสอบการกรอดายพุงที่ความเร็ว

มอเตอร 1,500 รอบตอนาท ี

เวลาใน

การ

กรอ

ดาย

(วินาที) 

หลอดที่ 1 หลอดที่ 2 

ความ

ยาว 

(เมตร) 

เสนผาน 

ศูนยกลาง 

(ซม.) 

ความ

ยาว 

(เมตร) 

เสนผาน 

ศูนยกลาง 

(ซม.) 

35 118.21 2.21 120.04 2.20 

40 135.45 2.25 137.60 2.25 

 

 จากตารางที่ 3 พบวา การกรอดายพุงที่เวลา 35 วินาที 

จากหลอดที่ 1 และหลอดที่ 2 มีความยาวดายเฉล่ีย 119.13 

เมตรตอหลอด และ มีเสนผานศูนยกลาง เฉ ล่ีย  2.21 

เซนติเมตร ดายพุงที่กรอไดมีการเรียงตัวแนน (รูปที่ 4) เม่ือ

นําไปใชทอผา พบวา ดายพุ งที่ ว่ิ งออกจากกระสวยใน

บางครั้งจะมีการคลายตัวที่ไมสมํ่าเสมอ สงผลใหเกิดการรั้ง

ของเสนดายบริเวณขอบผาทอ และในบริเวณที่เสนดายมี

การเรียงตัวไมสมํ่าเสมอจะเกิดการพันกันของเสนดาย 

ขณะที่การกรอดายพุงที่เวลา 40 วินาที จากหลอดที่ 1 และ

หลอดที่ 2 มีความยาวดายเฉล่ีย 136.53 เมตรตอหลอด 

และมีเสนผานศูนยกลางเฉล่ีย 2.25 เซนติเมตร ดายพุงที่

กรอไดจะมีการเรียงตัวแนน แตดายพุงในบางหลอดเม่ือ

บรรจุลงในกระสวยทอผาจะเกิดการเบียดกันระหวาง

เสนดายกับกระสวย 

 

 
 

รูปที่ 4 ดายพุงที่กรอที่ความเร็ว 1,500 รอบตอนาที 
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  2) การทดสอบประสิทธิภาพการกรอดายยืน 

  การทดสอบประสิทธิภาพการกรอดายยืนของ

เครื่องกรอดายแบบดรัม มีการปรับตั้งความเร็วรอบของ

มอเตอรตนกําลังที่ 2 ระดับ คือ 775 รอบตอนาที และ 

1,500 รอบตอนาที โดยทําการทดสอบจํานวน 5 ครั้ง แลว

นํามาคํานวณหาคาเฉล่ีย ดังตารางที่ 4  

 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบการกรอดายยืน 

ความเร็วรอบ  

(รอบตอนาท)ี 

หลอดที่ 1 

(นาที) 

หลอดที่ 2 

(นาที) 

775 8.45 8.34 

1,500 4.38 4.25 

 

 จากตารางที่ 4 พบวา การกรอดายยืนที่ความเร็ว

มอเตอร 775 รอบตอนาที จากหลอดที่ 1 และหลอดที่ 2 

จะมีเวลากรอโดยเฉล่ีย 8.39 นาทีตอครั้ง หรือ 4.19 นาทีตอ

หลอด และการกรอดายยืนที่ความเร็วมอเตอร 1,500 รอบ

ตอนาที จากหลอดที่ 1 และหลอดที่ 2 จะมีเวลากรอโดย

เฉล่ีย 4.32 นาทีตอครั้ง หรือ 2.16 นาทีตอหลอด โดยการ

กรอดายยืนที่ความเร็วมอเตอรทั้ง 2 ระดับ (รูปที่ 5) เม่ือ

นํามาใชในการโวนเครือจะมีการคลายตัวอยางสมํ่าเสมอ 

 

 
 

รูปที่ 5 ดายยืนที่กรอที่ความเร็ว 775 รอบตอนาที (ซาย) 

และ 1,500 รอบตอนาที (ขวา) 

 

 

 

 

 

ตารางที่  5 ผลการประเมินการใชงานเครื่องกรอดาย       

แบบดรัม 

ขอที่ ประสิทธิภาพที่เหมาะสม

กับการใชงาน 

คาเฉลี่ย คา 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพดานระบบขับเคลื่อน   

1 ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง

มอเตอร 

4.67 0.58 

2 ความเหมาะสมของระบบ

สงกําลัง 

4.67 0.58 

3 ความเหมาะสมในการ

ประกอบติดต้ังอุปกรณ 

4.67 0.58 

4 ความเหมาะสมตอความ

ปลอดภัยในขณะใชงาน 

4.67 0.58 

ประสิทธิภาพดานคุณสมบัติของวัสดุ   

5 ความเหมาะสมของวัสดุท่ี

ใชในการสรางเคร่ือง 

4.33 0.58 

6 ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง

คุณสมบัติวัสดุกับการใช

งาน 

4.33 0.58 

7 ความเหมาะสมของวัสดุ

ตอสภาพแวดลอม 

4.67 0.58 

ประสิทธิภาพดานความสามารถในการทํางาน 

8 ความเหมาะสมตอการใช

งานท่ีไมยุงยากซับซอน 

4.67 0.58 

9 ความเหมาะสมตอการใช

แทนแรงงานคน 

5.00 0.00 

10 ความเหมาะสมตอการ

เคลื่อนยาย 

4.67 0.58 

11 ความเหมาะสมในการกรอ

ดายอยางตอเนื่อง 

5.00 0.00 

12 มีอัตราการกรอดายพุง ท่ี

เหมาะสม 

4.67 0.58 

13 ดายพุงท่ีกรอไดมีการเรียง

ตัวแนน สม่ําเสมอ 

4.00 0.00 

14 มีอัตราการกรอดายยืนท่ี

เหมาะสม 

5.00 0.00 

15 ดายยืนท่ีกรอไดมีการเรียง

ตัวแนนสม่ําเสมอ 

5.00 0.00 

 รวมเฉลี่ย 4.67 0.38 
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 5.2.2 ผลการประเมินการใชงานของเครื่องกรอดาย   

แบบดรัม 

 จากการประเมินการใชงานเครื่องกรอดายแบบดรัมโดย

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน (ตารางที่ 5) พบวา เครื่องกรอ

ดายแบบดรัมมีคาเฉล่ียการใชงานโดยรวมเทากับ 4.67 อยู

ในระดับมากที่สุด ซ่ึงเม่ือพิจารณาการใชงานเครื่องกรอดาย

แบบดรัมในแตละดาน พบวา ดานความสามารถในการ

ทํางานมีคาเฉล่ียเทากับ 4.75 อยู ในระดับมากที่ สุด 

รองลงมา คือ ดานระบบขับเคล่ือนมีคาเฉล่ียเทากับ 4.67 

อยูในระดับมากที่สุด และสุดทาย คือ ดานคุณสมบัติของ

วัสดุมีคาเฉล่ียเทากับ 4.44 อยูในระดับมาก 

 

5.3 การศึ กษ าค วามพึ งพอใ จของก ลุ มสต รีท อผ า        

บานรองยางที่มีตอเคร่ืองกรอดายแบบดรัม 

 จากการประเมินความพึงพอใจของกลุมสตรีทอผาบาน

รองยาง ที่มีตอการใชงานเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับ 

ทอผาพื้นเมือง จํานวน 7 คน (รูปที่ 6) พบวา กลุมสตรี       

ทอผาบานรองยางมีความพึงพอใจตอเครื่องกรอดายแบบ 

ดรัมสําหรับทอผาพื้นเมือง โดยมีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ 

4.45 อยูในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจในประเด็น

การลดความเม่ือยลาในการปฏิบัติงานมากที่ สุด เทากับ 

4.86 อยูในระดับมากที่สุด 

 

 
 

รูปที่ 6 ความพึงพอใจของกลุมสตรีทอผาบานรองยางที่มีตอ 

เครื่องกรอดายแบบดรัม 

 

 

 

6. สรุปผลและอภิปรายผล 

 จากการพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอผา

พื้นเมือง สามารถสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

6.1 การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองกรอดายแบบดรัม

สําหรับทอผาพื้นเมือง 

 จากการออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัม

สําหรับทอผาพื้นเมือง และทําการประเมินคุณลักษณะที่

เหมาะสมกับการใชงานเครื่องกรอดายแบบดรัมโดย

ผูเชี่ยวชาญ พบวา เครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอผา

พื้นเมืองที่ไดทําการออกแบบและพัฒนา มีคุณลักษณะที่

เหมาะสมกับการใชงานเครื่องกรอดายแบบดรัมอยูในระดับ

มากที่สุด และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณลักษณะ

ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก คุณลักษณะดานความสามารถ

ในการใชงานเครื่องกรอดายแบบดรัม มีคาเฉล่ียอยูในระดับ

มากที่สุด ซ่ึงเปนผลจากความสะดวกและงายตอการใชงาน 

รองลงมาคือ คุณลักษณะดานรูปแบบของเครื่องกรอดาย  

แบบดรัม มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงเปนผลจากการ

มีระบบการทํางานไมยุงยาก ไมซับซอน งายตอการ

บํารุงรักษา และมีโครงสรางที่แข็งแรงเหมาะสมตอการกรอ

ดาย สุดทายคือ คุณลักษณะดานคุณสมบัติของวัสดุที่ใชใน

การออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัม มีคาเฉล่ีย

อยูในระดับมาก ซ่ึงเปนผลจากการใชวัสดุที่มีความแข็งแรง

ทนทานตอการใชงาน และวัสดุและอุปกรณหาซ้ือไดงาย 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอ

ผาพื้นเ มืองจึงมีคุณลักษณะที่ เหมาะสมกับการใชงาน 

สามารถตอบสนองตอการใชงานของกลุมสตรีทอผาบานรอง

ยางที่สวนใหญมีอายุมากกวา 50 ป ไดเปนอยางดี ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดในการออกแบบส่ิงประดิษฐ [5] ที่กลาว

วา การออกแบบส่ิงประดิษฐผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตอง

คํานึงถึ งคุณลักษณะที่ดี ในการ ใชงานดานตางๆ .ของ

ส่ิงประดิษฐ ไดแก หนาที่ใชสอย ความปลอดภัย ความ

แข็งแรง ทนทาน วัสด ุโครงสราง ความสะดวกสบายในการ

ใชและการซอมบํารุง นอกจากน้ียังสอดคลองกับการเลือกใช

วัสดุ [6] ที่กลาววาการเลือกใชวัสดุทําชิ้นสวนเครื่องจักรกล

จะพิจารณาจากหนาที่การทํางาน ภาระและอายุการใชงาน 

จากน้ันจะพิจารณาจากวิธีการขึ้นรูปและการผลิต ตนทุน

การผลิตและการจัดหาวัสดุ และสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง 
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เครื่องกรอไหมพลังงานแสงอาทิตย [7] ซ่ึงมีการประเมินการ

ออกแบบเครื่องกรอไหมพลังงานแสงอาทิตยโดยผูเชี่ยวชาญ 

ในดานการออกแบบโครงสรางและดานประสิทธิภาพการใช

งาน ซ่ึงผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันในดาน

คุณภาพการออกแบบและเครื่องมีประสิทธิภาพในดานการ

ใชงานและทํางานไดจริง เน่ืองจากในการออกแบบโครงสราง

มีการออกแบบการทํางานของเครื่องใหใชงานไดงาย มีระบบ

การทํางานไมซับซอน เลือกใชชิ้นสวนเครื่องกลที่สามารถ

สรางและมีขายตามทองตลาดมาเปนสวนประกอบ ขณะที่

ดานประสิทธิภาพการใชงาน มีการเปรียบเทียบเวลาการ

ทํางานระหวางเครื่องที่พัฒนาขึ้นกับวิธีการทํางานเดิม ซ่ึง

เครื่องที่พัฒนาขึ้นมีเวลาทํางานนอยกวา และขณะทํางานมี

อัตราการกรอเสนไหมไดด ี

 

6.2 การทดสอบหาประสิทธิภาพการใชงานเคร่ืองกรอดาย

แบบดรัม 

 จากการทดสอบประสิทธิภาพการกรอดายดวยเครื่อง

กรอดายแบบดรัม ซ่ึงสามารถกรอดายไดครั้งละ 2 หลอด 

พบวา การกรอดายโดยใชมอเตอรที่ความเร็ว 1,500 รอบตอ

นาที จะใชเวลาในการกรอดายนอยกวาการกรอดายที่

ความเร็ว 775 รอบตอนาที โดยการกรอดายพุงที่ความเร็ว  

1,500 รอบตอนาที จะมีการเรียงตัวแนนและไมมีปญหาการ

คลายตัวของเสนดายบริเวณสวนหัวหลุดออกจากหลอดกรอ 

และเม่ือทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกรอดายกับ

เครื่องกรอดายไฟฟาแบบดั่งเดิมที่ความเร็วรอบ 1,500 รอบ

ตอนาที พบวา เครื่องกรอดายแบบดรัมมีประสิทธิภาพการ

กรอดายพุงคิดเปน 1.83 เทาของเครื่องกรอดายไฟฟาแบบ

ดั่งเดิม ขณะที่การกรอดายยืนดวยเครื่องกรอดายแบบดรัมที่

ความเร็ว 1,500 รอบตอนาที จะมีการเรียงตัวแนนกวาการ

กรอดายยืนที่ความเร็ว 775 รอบตอนาที และเม่ือทําการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกรอดายกับเครื่องกรอดาย

ไฟฟาแบบดั่งเดิมที่ความเร็วรอบ 1,500 รอบตอนาที พบวา 

เครื่องกรอดายแบบดรัมมีประสิทธิภาพการกรอดายยืนคิด

เปน 1.48 เทาของเครื่องกรอดายไฟฟาแบบดั่งเดิม ดังน้ันจึง

กลาวไดวา เครื่องกรอดายแบบดรัมที่พัฒนาขึ้นสามารถ

ตอบสนองตอการใชงานไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยเรื่อง การออกแบบเครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร

สําหรับปรับความเร็วเครื่องกรอไหมแบบก่ึงอัตโนมัติ [8] ที่มี

การออกแบบและสรางเครื่องควบคุมสัญญาณไฟฟา โดยใช

พัลสวิดทมอดูเลชั่น (PWM) สําหรับปรับความเร็วรอบของ

เครื่องกรอไหมแบบก่ึงอัตโนมัติ ทําใหเวลาในการปฏิบัติงาน

ลดลง และยังสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง เครื่องกรอดาย

สายสิญจน [9] ซ่ึงทําการทดสอบกรอดายที่มีความยาว 100 

เมตร โดยใชเวลา 27 วินาที หรือ 3.70 เมตรตอวินาที ซ่ึง

เร็วกวาการใชแรงงานคน และลดความเม่ือยลาในการ

ทํางาน 

 ทั้งน้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหผลการประเมินการใชงานเครื่อง

กรอดายแบบดรัมโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา การใชงานเครื่อง

กรอดายแบบดรัมโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด ซ่ึง

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสามารถในการ

ทํางานอยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงอาจเปนผลเน่ืองจากเครื่อง

กรอดายแบบดรัมมีการใชลูกดรัมเปนตัวบังคับทิศทางของ

เสนดายที่ เขาสูหลอดกรอแทนการใชมือ และมีการใช

มอเตอรแบบปรับความเร็วรอบทําใหสามารถเลือกระดับ

ความเร็วในการกรอ ซ่ึงมีผลตอระยะเวลา ความยาวและ

ความสมํ่าเสมอของดายที่เขาสูหลอดกรอ รองลงมา คือ ดาน

ระบบขับเคล่ือน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงอาจเปน

ผลเน่ืองจากกอนการสรางเครื่องกรอดายแบบดรัมไดมี

การศึกษาวิธีการและขอจํากัดตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางใน

การออกแบบและติดตั้งชุดสงกําลังกอนดําเนินการสรางจริง 

สุดทายดานคุณสมบัติของวัสดุมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ซ่ึง

อาจเปนผลจากการจัดหาวัสดุในทองถิ่นมาใชสรางเครื่อง  

 

6.3 การศึ กษ าค วามพึ งพอใ จของก ลุ มสต รีท อผ า        

บานรองยางที่มีตอการใชงานเคร่ืองกรอดายแบบดรัม

สําหรับทอผาพื้นเมือง 

 จากการสอบถามความพึงพอใจของกลุมสตรีทอผาบาน

รองยางที่มีตอเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอผาพื้นเมือง 

จํานวน 7 คน พบวา กลุมสตรีทอผาบานรองยางมีความ   

พึงพอใจโดยรวมตอเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอผา

พื้นเมืองอยูในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาเปนราย

ประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 

ไดแก การลดความเม่ือยลาในการปฏิบัติงาน มีความพึง

พอใจในระดับมากที่สุด เน่ืองจากการทํางานของเครื่องกรอ
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ดายแบบดรัมจะมีลูกดรัมทําหนาที่เปนตัวลําเลียงเสนดาย

เขาสูหลอดกรอแทนการใชแรงงานคน รองลงมา ไดแก การ

ใชงานเครื่องกรอดายไมยุงยากซับซอน ความปลอดภัย

ในขณะทํางาน ระยะเวลาในการกรอดายและคุณภาพของ

ดายเรียบแนน เรียงตัวสมํ่าเสมอ จึงกลาวไดวาการกรอดาย

ดวยเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอผาพื้นเมือง สามารถ

ตอบสนองตอความตองการในการใชงานของกลุมสตรีทอผา

บานรองยางไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย เรื่อง

การพัฒนาเครื่องกรอดายจากฝายเพื่อทอผาดวยก่ี [10] โดย

ศึกษาความพึงพอใจของผูใชตอคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ

การใชงานของเครื่องกรอดายจากฝายเพื่อทอผาดวยก่ี ซ่ึงมี

การใชแรงงานคนในการควบคุมทิศทางการลําเลียงดายเขาสู

หลอดกรอ พบวา สมาชิกกลุมทอผาบานหนองจอก ตําบล

ทามะเขือ จังหวัดกําแพงเพชร มีความพึงพอใจตอการใชงาน

เครื่องกรอดายจากฝายเพื่อทอผาดวยก่ีโดยรวมอยูในระดับ

มากที่สุด เน่ืองจากมีความปลอดภัยในขณะทํางาน ความเร็ว

รอบในการกรอดายสม่ําเสมอ ระยะเวลาที่ใชในการกรอดาย

รวดเร็ว และคุณภาพของดายเรียงตัวสม่ําเสมอ เรียบแนน 

 

7. ขอเสนอแนะ 

 7.1 ควรมีการพัฒนาระบบแจงเตือนเม่ือมีเสนดายขาด 

 7.2 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับวัสดุที่นํามาใชทําชุดแขน

กรอ เพื่อลดปญหาเรื่องแรงเสียดทาน ซ่ึงสงผลตอความเร็ว

ในการกรอดาย 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัม

สําหรับทอผาพื้นเมือง” ไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุตรดิตถ  
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การพัฒนาและคุณลักษณะของเสนใยอิเล็กโทรสปน 

จากพอลิแลคติกแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตกับอนุภาค 

นาโนซิงคออกไซดสําหรับประยุกตใชเปนวัสดุหนากากอนามัย 

 
สุวรา วรวงศากุล1, สุรเชษฐ ตุมมี2 และชิราวุฒิ เพชรเย็น1 
1สาขาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
2โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
บทคัดยอ 
  งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาการเตรียมพอลิแลคติกแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตกับอนุภาคนาโนซิงคออกไซดหรือ  

ซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียม โดยเตรียมดวยกระบวนการอิเล็กโตรสปนนิงซ่ึงงานวิจัยน้ีไดศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติ

ทางความรอน สมบัติเชิงกล และสมบัติการยับยั้งแบคทีเรีย การเติมอนุภาคนาโนในเสนใยพอลิเมอรผสมชวยเพิ่มปริมาณผลึก 

จากการศึกษาสัณฐานวิทยาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดของเสนใยพอลิเมอรผสมที่เติมอนุภาคนาโนซิงค 

ออกไซดหรือนาโนซิงคออกไซดเจืออะลูมิเนียมที่อัตราสวนรอยละ 0.5 1.0 3.0 และ 5.0 โดยนํ้าหนัก พบวาเสนใยหลังเติม

อนุภาคนาโนมีลักษณะปราศจากขอบกพรองและขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนใยไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญเม่ือ

เปรียบเทียบกับกอนเติมอนุภาคนาโนในพอลิเมอรผสมพอลิแลคติกแอซิดกับพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (80:20) มีคาเทากับ 3.43 ± 

1.10 ไมโครเมตร และเสนใยหลังเติมอนุภาคนาโนแสดงถึงความไมชอบนํ้า จากผลการทดสอบสมบัติทางความรอนและสมบัติ

เชิงกล พบวาการเติมอนุภาคนาโนในปริมาณที่มากเกินไปมีแนวโนมทําใหอุณหภูมิการสลายตัวทางความรอนและสมบัติเชิงกล

มีคาลดลงและจากการทดสอบความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococus aureus และ Escherichia coli ดวย

เทคนิค Disc diffusion พบวาแผนของเสนใยทุกอัตราสวนผสมของการเติมอนุภาคนาโนสามารถยับยั้งแบคทีเรียไดในบางสวน 

ซ่ึงมีความนาสนใจในการนํามาพัฒนาเปนหนากากอนามัยได 
 
คําสําคัญ: พอลิแลคติกแอซิด, พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต, อิเล็กโทรสปนนิง, ซิงคออกไซด 
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Development and Characterization of Poly (lactic 

acid) and Poly (butylene succinate) Electrospun 

Fibers Face Mask Material with Zinc Oxide 

Nanoparticles 

 
Suwara Vorawongsagul1, Surachet Toommee2 and Chiravoot Pechyen1 

1Department of Materials and Textile Technology, Faculty of Science and Technology, Thammasat University. 
2Industrial Product Design Program, Faculty of Industrial Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University. 

 
Abstract 

  Poly (lactic acid) and Poly (butylene succinate) (PLA/PBS) were prepared with zinc oxideor zinc 

oxide aluminum alloys using electrospining process. The electrospun fibers were characterized for 

physical, structural, thermal, mechanical, and antimicrobial properties. The addition of nanoparticles into 

the PLA/PBS electrospun fibers increased the degree of crytallinity. Scanning electron microscopy (SEM) 

images characterized the fracture morphology of the fiber mats with different contents of nano-zinc oxide 

or nanosized zinc oxide aluminum alloys at varying amounts (0.5, 1.0, 3.0, and 5.0% by weight). The 

morphology of fibers after incorporated nanoparticles showed defect-free fibers and the diameter was 

not significantly different compared to PLA/PBS ratio (80:20) electrospun fibers was   3.43 ± 1.10 µm. The 

PLA/PBS electrospun fibers with nanoparticles showed hydrophobicity. The properties of thermal and 

mechanical decreased when added excessive nanoparticles. Various amounts of nanoparticle sized zinc 

oxide (ZnO) or aluminum doped ZnO (Al-doped ZnO) were added into the fibers and the antibacterial 

activity were tested against Staphylococcus aureus and Escherichia coli by using disc diffusion technique.  

The results showed that all electrospun fibers could inhibit the bacteria. This study suggests that the 

PLA/PBS blends fiber with nanoparticles could be could be applied for face mask materials. 

 
Keywords: Poly (lactic acid), Poly (butylene succinate), Electrospinning, Zinc Oxide. 
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1. บทนํา 

 ในปจจุบันมีการใชวัสดุที่ทําจากพลาสติกเปนจํานวนมาก

ไมวาจะเปนถุงพลาสติกขวดพลาสติกฟลมพลาสติกหรือ

ภาชนะตางๆ ซ่ึงปฏิเสธไมไดวาการใชวัสดุที่ทําจากพลาสติก

น้ันชวยอํานวยความสะดวกอีกทั้งยังมีราคาที่ไมสูงจึงมีการ

ใชกันอยางกวางขวางแตก็ยังมีผลกระทบตามมาก็คือปญหา

ขยะจากการใชพลาสติกเหลาน้ีเน่ืองจากพลาสติกสวนมากที่

ใชกันในปจจุบันเชนพอลิเอทิลีน (PE), พอลิโพพิลีน (PP), 

พอลิสไตรีน (PS), พอลิไวนิลคลอไรด (PVC), และพอลิ     

เอสเตอรไดแกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) เปนตนโดย

พลาสติกเหลาน้ีใชวัตถุดิบที่ไดจากอุตสาหกรรมปโตรเลียม

ในการผลิตทําใหขยะจากพลาสติกจําพวกน้ียอยสลายไดยาก

ใชเวลานานในการยอยสลายหรือพลาสติกบางชนิดไม

สามารถยอยสลายไดจึงเกิดปญหาในการจัดการกับขยะซ่ึง

ถาเผาทําลายเพื่อยอยสลายพลาสติกก็จะกอใหเกิดมลพิษตอ

ส่ิงแวดลอม 

 สังคมในปจจุบันไดใหความสนใจในเรื่องส่ิงแวดลอมมาก

ขึ้นแนวทางหน่ึงในการแกปญหาขยะที่นาสนใจในปจจุบันคือ

การใชพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ (Biodegradable 

plastics) แทนพลาสติกสังเคราะห (Synthesis plastic) 

เน่ืองจากพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพน้ันสามารถถูก

ยอยสลายไดดวยเชื้อจุลินทรียทางส่ิงแวดลอมทําใหไมเปน

พิษตอผูบริโภคและส่ิงแวดลอมอีกดวยโดยพลาสติกยอย

สลายไดทางชีวภาพมีอยูหลายชนิดแตที่ไดรับความสนใจ

และกําลังพัฒนาสูระดับอุตสาหกรรมก็คือพอลิแลคติกแอซิด 

(PLA) และพอลิบิวทีลีนซัคซิเนต (PBS)  

 พอลิแลคไทดหรือพอลิแลคติกแอซิด (PLA) เปน

พลาสติกที่สามารถผลิตไดจากวัสดุทางธรรมชาติไดแกมัน

ฝรั่งมันสําปะหลังแปงขาวโพดเปนตนสามารถยอยสลายได

ทางธรรมชาติมีความเปนพิษต่ํามีสมบัติเชิงกลที่ดีแต มี

ขอจํากัดในเรื่องของการทนความรอนต่ําความเหนียวและ

ยืดหยุนต่ําทําใหมีความแข็งเปราะจึงทําใหยากตอการ

นําไปใชงานดังน้ันจึงมีการปรับปรุงสมบัติดานการยืดหยุน

ของพอลิแลคติกแอซิดดวยการผสมกับพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต

เน่ืองจากพอลิบิวทิบีนซัคซิเนตเปนพลาสติกที่มีเสถียรภาพ

ทางความรอนที่ดี มีความยืดหยุนสูงและเปนพลาสติกที่

สามารถยอยสลายทางชีวภาพได [1-2] 

 Elwathig AM Hassan และคณะ [2] และ Amita 

Bhatia และคณะ [3] ศึกษาความเขากันไดของพอลิเมอร

ผสมระหวางพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต 

พบวาการผสมกันของพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัค

ซิเนตจะเริ่มมีความไมเขากันเม่ือผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต

เกินรอยละ 20 โดยนํ้าหนัก ซ่ึงจะทําใหคาตานทานแรงดึง

และคามอดูลัสจะลดลง และผลจาก DSC ชวยยืนยันผล

ความไมเขากันของการผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเกินรอยละ 

20 โดยนํ้าหนัก โดยอัตราสวนที่เหมาะสมที่สุดในการผสม

พอลิเมอรทั้งสอง คือ 90:10 และ 80:20 [2-3] 

 อยางไรก็ตามการเพิ่มสมบัติพิเศษในดานการตานเชื้อ

แบคทีเรียใหกับพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพของพอลิ

แลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเปนที่นาสนใจอยาง

ยิ่งดังน้ันจึงมีแนวคิดในการปรับปรุงสมบัติดังกลาวโดยใช   

ซิงคออกไซดระดับนาโนซ่ึงซิงคออกไซดระดับนาโนเปนสาร

ที่มีอยูในธรรมชาตแิละไมมีความเปนพิษตอรางกายสามารถ

เพิ่มความแข็งแรงทนทานแกวัสดุตานทานรังสียูวี และ

สามารถยับยั้งแบคทีเรียไดทั้งแกรมบวกและแกรมลบอีกดวย 

เพื่อใหสามารถใชงานไดจริงในเชิงพานิชยตอไปไดในอนาคต 

 กลไกการยับยั้งแบคทีเรียโดยใชหลักการโฟโตแคตะไล

ติก (Photocatalytic) คือ เ ม่ือแสงมากระทบกับอนุภาค  

นาโนซิงคออกไซด  อิเล็กตรอนจะถูกกระตุนไปยังสถานะ

กระตุน (Excited state : e-) ทําใหเกิดชองวางของ

อิเล็กตรอน (hole : h+) ในชั้นสถานะเดิม (ground state)  

เม่ือh+ทําปฏิกิริยากับนํ้า (H2O) จะไดไฮดรอกซิลเรดิคอล 

(OH·) กับไฮโดรเจนไอออน (H+) โดย OH˙ เปนตัวออกซิไดซ

ที่รุนแรง ทําใหสารอินทรียสลายตัว สวน e- ในสถานะ

กระตุนจะทําปฏิกิริยากับกาซออกซิเจนไดซุปเปอรออกไซด 

(O2
-˙) และทําปฏิกิริยาตอไปกับ H+ ไดไฮโดรเจนเปอรออก

ซิลเรดิคอล (HO2˙) และเกิดปฏิกิริยาตอเน่ืองกันระหวาง 

HO2˙ กับ H+ และ e- ไดไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) 

โดยพบวา H2O2 จะผานเขาไปในผนังเซลลของแบคทีเรีย

เกิดอันตรกิริยากับวัสดุอินทรียจนเกิดการเส่ือมสลาย และ

ฆาแบคทีเรียไดกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และนํ้า 

(H2O) [4] 

 Lliya Rashkova และคณะ [5] ศึกษาสมบัติโฟโตแค

ตะไลติกและการยับบั้งแบคทีเรียของแผนเสนใยพอลิแลคติก
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แอซิดที่เคลือบผิวดวยซิงคออกไซด พบวาการเคลือบซิงค 

ออกไซดบนผิวของแผนเสนใยทําใหมีสมบัติโฟโตแคตะไลติก

และสามารถยับยั้งแบคทีเรีย S.aureus ได 

 Garciela Morales และคณะ [6] ศึกษาการขึ้นรูปเสน

ใยผสมระหวางพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตและนาโนซิงคออกไซด 

ขึ้นรูปดวยอิเ ล็คโตรสปนนิง พบวาแผนเสนใยผสม มี

ประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย S.aureus และ E.coli

ได 

 จากที่กลาวมาทั้ งหมดน้ีได นํามาถึงงานวิจัย น้ีโดย

ทําการศึกษาประสิทธิภาพของพลาสติกยอยสลายไดทาง

ชีวภาพของวัสดุเสริมองคประกอบระดับนาโนจากการผสม

พอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตและดัดแปรดวย

อนุภาคนาโนซิงคออกไซดและซิงคออกไซดที่ เ จือดวย

อลูมิเนียมเพื่อศึกษาการพัฒนาสมบัติยับยั้งแบคทีเรียของ

พลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพอีกทั้งสมบัติดานอ่ืนๆของ

พลาสติกหลังขึ้นรูปแบบนอนวูเวน (Non-woven) ดวยวิธี 

อิเล็กโตรสปนนิงเพื่อเปนประโยชนในการนําไปพัฒนาเปน

หนากากอนามัย 

 

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 1. เตรียมและศึกษาคุณลักษณะแผนเสนใยจากการผสม

พอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต และดัดแปร

ดวยอนุภาคนาโนซิงคออกไซดและซิงคออกไซดที่เจือดวย

อลูมิเนียมในอัตราสวนแตกตางกัน ขึ้นรูปดวยวิธีอิเล็กโตร 

สปนนิง 

 2. ศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี สมบัติทาง

ความรอน สมบัติเชิงกล และสมบัติการยับยั้งแบคทีเรีย ของ

แผนเสนใยจากการผสมพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีน

ซัคซิเนตและดัดแปรดวยอนุภาคนาโนซิงคออกไซดและ     

ซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียม 

 

3. วิธีการทดลอง 

 การขึ้นรูปแผนเสนใยจากการผสมพอลิแลคติกแอซิด 

(IngeoTM Biopolymer 6100D) และพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต 

(BioPBSTM FZ91PM) และดัดแปรโครงสรางดวยอนุภาค  

นาโนซิงคออกไซด (ขนาดอนุภาคเฉล่ีย 20-40 นาโนเมตร) 

และซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมรอยละ 10 โดยนํ้าหนัก 

 1. เตรียมพอลิเมอรผสมระหวางพอลิแลคติกแอซิดผสม

พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตในอัตราสวน 80:20 โดยนํ้าหนัก โดย

ละลายในสารละลายไดคลอโรมีเทนและเอทานอลที่ 90:10 

โดยปริมาตร 

 2. นําพอลิเมอรผสมมาเติมอนุภาคนาโนซิงคออกไซด

หรือซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมในอัตราสวนที่แตกตาง

กันคือ รอยละ 0.5 1.0 3.0 และ 5.0 โดยนํ้าหนักแลวนําไป

เขาเครื่องโซนิคซิเคชันเปนเวลา 30 นาท ี

 3. นําสารผสมที่ไดไปฉีดขึ้นรูปเสนใยนาโนเปนผืนเสนใย

ดวยวิธีอิเล็กโตรสปนนิงโดยบรรจุสารละลายลงในกระบอก

ฉีดยาขนาด 5 มิลลิลิตรและติดตั้งบนระบบฉีดสารละลายใช

ศักยไฟฟาเทากับ 25 กิโลโวลตระยะหางระหวางปลายเข็ม

ถึงแผนรองรับ 17 เซนติเมตรอัตราการฉีดสารละลายเทากับ 

3 มิลลิลิตรตอชั่วโมง 

 4. ไดแผนเสนใยจากการผสมพอลิแลคติกแอซิดและ  

พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตกับอนุภาคนาโนซิงคออกไซดหรือซิงค 

ออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมในอัตราสวนที่แตกตางกันแลว

นําไปทดสอบสมบัติตางๆ ของแผนเสนใย 

 

4. ผลการทดลอง 

 การเตรียมเสนใยผสมระหวางพอลิแลคติกแอซิดและพอ

ลิบิวทิ ลีนซัคซิเนตในอัตราสวน 80:20 โดยนํ้าหนักกับ

อนุภาคนาโนซิงคออกไซดและซิงคออกไซดที่ เ จือดวย

อลูมิเนียมในปริมาณรอยละ 0.5 1.0 3.0 และ 5.0 โดย

นํ้าหนัก เพื่อนําไปพัฒนาเปนหนากากอนามัย ตองมี

การศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี สมบัติทาง

ความรอน สมบัติเชิงกล และสมบัตกิารยับยั้งแบคทีเรีย 

4.1 การทดสอบสมบัติการดูดกลืนรังสียูวีของอนุภาคนาโน

ซิงคออกไซดและซิงคออกไซดที่ เจือดวยอลูมิเนียม     

(UV absorption)  

 การทดสอบสมบัติการดูดกลืนรังสียูวีของอนุภาคนาโน  

ซิงคออกไซดและซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมรอยละ 

10 โดยนํ้าหนักดวยเครื่อง UV-VIS Spectroscopy รุน 

Shimadzu UV-2600 เริ่มตั้งแตความยาวคล่ืน 200 ถึง 

900 นาโนเมตรซ่ึงผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 1 พบวาจาก

สเปคตรัมการดูดกลืนแสงของอนุภาคทั้งสองมีประสิทธิภาพ

ในการดูดกลืนรังสียูวีที่ความยาวคล่ืนต่ํากวา 400 นาโน
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เมตร [7] โดยอนุภาคซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมจะมี

ประสิทธิภาพในการดูดกลืนรังสียูวีมากกวา  ซิงคออกไซดที่

ไมไดเจืออลูมิเนียม 

 การดูดกลืนแสงจะขึ้นกับขนาดและรูปรางของอนุภาค

จากงานวิจัยของณิชากร ภูตานนท และศรุต อํามาตยโยธิน 

[8] ศึกษาเก่ียวกับสมบัติทางกายภาพคุณลักษณะพื้นที่ผิว

และการยับยั้งแบคทีเรียของอนุภาคนาโนซิงคออกไซดและ 

ซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมผลปรากฏวาเม่ือวัดขนาด

พื้นที่ผิวและสมบัติความเปนรูพรุนของอนุภาคดวยเทคนิค 

BET โดยอาศัยการแทนที่ของแกสไนโตรเจนในรูพรุนและ

พื้นที่ผิวพบวาการเจือดวยอลูมิเนียมลงไปในซิงคออกไซดทํา

ใหขนาดอนุภาคเล็กลงแตมีการเกาะกลุมกันของอนุภาคมาก

ขึ้นเม่ือวัดพื้นที่ผิวของอนุภาคจะไดวาอนุภาคซิงคออกไซดมี

พื้นที่ ผิวรูพรุนเทากับ 10.12 ตารางเมตรตอกรัม              

ซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมรอยละ 10 โดยนํ้าหนักมี

พื้นที่ผิวรูพรุนเทากับ 76.54 ตารางเมตรตอกรัม [8] จะเห็น

ไดวาผลของการดูดกลืนรังสียูวีที่พบวาซิงคออกไซดที่เจือ

ดวยอลูมิเนียมมีประสิทธิภาพในการดูดซับรังสียูวีสูงกวา    

ซิงคออกไซดซ่ึงอธิบายไดจากพื้นที่ผิวรูพรุนที่เกิดขึ้น 
 

 
 

รูปที่ 1 การดูดกลืนรังสียูวีของอนุภาคนาโนซิงคออกไซด

และซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียม 

 

 

 

 

4.2 การวิเคราะหลักษณะทางสัณฐานเสนใยผสมระหวาง

พอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่บรรจุ    

สารตานจุลชีพ 

 จากการศึกษาอัตราสวนที่แตกตางกันไดแกรอยละ 0.5 

1.0 3.0 และ 5.0 โดยนํ้าหนักของการเติมอนุภาคนาโน     

ซิงคออกไซดหรือซิงคออกไซดเจืออลูมิเนียมในพอลิเมอร

ผสมระหวางพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตขึ้น

รูปโดยวิธีอิเล็กโทรสปนนิงวิเคราะหลักษณะสัณฐานและ

ขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนใยดวยกลองจุลทรรศน

อิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) ที่กําลังขยาย 1000 เทา

แสดงผลดังตารางที่ 1 พบวาเสนใยมีลักษณะที่ปราศจาก

ขอบกพรอง (Defect-free fibers) เปนรูพรุนและมีการสาน

กันแบบสุมคลายกันกับกอนที่จะเติมอนุภาคลงไปและจาก

ภาพเม่ือเติมอนุภาคนาโนซิงคออกไซดหรือซิงคออกไซดเจือ

อลูมิเนียมลงในเสนใยผสมระหวางพอลิแลคติกแอซิดและพอ

ลิบิวทิลีนซัคซิเนตทําใหเสนใยมีขนาดเสนผานศูนยกลาง

เพิ่มขึ้นเน่ืองจากการเติมอนุภาคนาโนซิงคออกไซดหรือ     

ซิงคออกไซด เจืออลูมิเ นียมลงไปทํา ใหความหนืดของ

สารละลายที่ใชในการขึ้นรูปเสนใยเพิ่มขึ้น [9] 

 การศึกษาขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนใยที่มีการเติม

อนุภาคซิงคออกไซดและซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียม

แสดงผลดังรูปที่ 2 เม่ือเติมอนุภาคซิงคออกไซดลงไปในเสน

ใยผสมรอยละ 0.5 1.0 3.0 และ 5.0 โดยนํ้าหนักทําใหเกิด

เสนใยที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางเฉล่ียเทากับ 3.57 3.92 

4.15 และ 3.33 ไมโครเมตร ตามลําดับเม่ือเติมอนุภาคซิงคอ

อกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมลงไปในเสนใยผสมรอยละ 0.5 

1.0 3.0 และ 5.0 โดยนํ้าหนักทําใหเกิดเสนใยที่มีขนาดเสน

ผานศูนยกลางเฉล่ียเทากับ 4.84 3.09 3.68 และ 3.26 

ไมโครเมตร ตามลําดับจะเห็นวาในชวงของการเติมอนุภาค 

ซิงคออกไซดไมเกินรอยละ 3 โดยนํ้าหนักเสนใยมีแนวโนมที่

เสนผานศูนยกลางเพิ่มขึ้นตามลําดับและการเติมอนุภาค    

ซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมรอยละ 0.5 โดยนํ้าหนักทํา

ใหเกิดเสนใยที่ มีขนาดใหญที่สุดแตเม่ือวิเคราะหผลของ

ขนาดเสนใยที่เกิดขึ้นดวย Anova test พบวาเสนใยกอนที่

จะเติมอนุภาคและหลังจากเติมอนุภาคซิงคออกไซดและ    

ซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมในอัตราสวนแตกตางกันมี
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ความแตกตางกันของขนาดเสนผานศูนยกลางไมมากหรือไม

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

 

ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของเสนใยผสมระหวาง  

พอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตอัตราสวน 

80:20 โดยนํ้าหนัก และบรรจุอนุภาคนาโนซิงคออกไซดและ

ซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมในอัตราสวนที่แตกตางกันที่

กําลังขยาย 1000 เทา 

 กําลังขยาย 1000 เทา 

Undoped 

 
 ZnO Al-doped ZnO 

0.5% 

  

1.0 % 

  

3.0 % 

  

5.0 % 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2 ขนาดเสนผานศูนยกลางเฉล่ียของเสนใยผสม

ระหวางพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต

อัตราสวน 80:20 โดยนํ้าหนักบรรจุอนุภาคนาโนซิงคออก

ไซดและซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมในอัตราสวนที่

แตกตางกัน 

 

4.3 การทดสอบความสามารถในการเปยก (Wettability)  

 จากการวัดคามุมสัมผัส (Contact angle) ของแผนเสน

ใยผสมระหวางพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต

โดยการหยดนํ้าปราศจากไอออนลงบนแผนเสนใยพบวาคา

ของมุมที่วัดไดอยูในชวง 116-134 องศาดังตารางที่ 2 และ

รูปที่ 3 มีลักษณะของหยดนํ้าเปนรูปทรงคอนขางกลมและมี

บริเวณเล็กๆ ที่ฐานของหยดนํ้าที่ยังคงแตะกับผิวของแผน

เสนใยเม่ือเปรียบเทียบกับแผนเสนใยกอนเติมอนุภาคลงไป

การเติมซิงคออกไซดในอัตราสวนรอยละ 0.5 1.0 3.0 และ 

5.0 โดยนํ้าหนักวัดคามุมสัมผัสเฉล่ียไดเทากับ 116.76 

121.88 128.98 และ 134.7 องศาตามลําดับการเติม       

ซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมในอัตราสวนรอยละ 0.5 

1.0 3.0 และ 5.0 โดยนํ้าหนักวัดคามุมสัมผัสเฉล่ียไดเทากับ 

131.5 132.21 130.86 และ 131.58 องศาตามลําดับซ่ึง

แสดงถึงความไมชอบนํ้า (Hydrophobic) ของแผนเสนใยไม

แตกตางจากกอนเติมอนุภาคลงไปมากนัก [10] และเม่ือ

วิเคราะหดวย Anova test พบวาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ

มุมสัมผัสที่วัดไดไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
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ตารางที่ 2 คามุมสัมผัสและรูปภาพของเสนใยผสมระหวาง

พอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต และบรรจุ

อนุภาคนาโนซิงคออกไซดและซิงคออกไซดที่ เ จือดวย

อลูมิเนียมในอัตราสวนที่แตกตางกัน 

 

 มุมสัมผัส (องศา) และรูปภาพ 

Undoped 
 

123.51 ± 6.12 

 ZnO Al-doped ZnO 

0.5% 
 

116.77 ± 7.69 
 

131.50 ± 6.66 

1.0 % 
 

121.88 ± 8.60 
 

132.21 ± 8.81 

3.0 % 
 

128.98 ±5.86 
 

130.86 ± 7.05 

5.0 % 
 

134.70 ± 9.76 
 

131.57 ± 1.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3 คามุมสัมผัสของเสนใยผสมระหวางพอลิแลคติก

แอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตอัตราสวน 80:20 โดย

นํ้าหนักบรรจุอนุภาคนาโนซิงคออกไซดและซิงคออกไซดที่

เจือดวยอลูมิเนียมในอัตราสวนที่แตกตางกัน 

 

4.4 การวิเคราะหความเปนผลึกของเสนใยดวยเทคนิคเอ็ก

เรยดิฟแฟรกชัน (X-ray diffraction)  

 การวิเคราะหหาโครงสรางผลึกดวยเทคนิคตรวจสอบ

การเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซของแผนเสนใยพอลิเมอรผสม

ระหวางพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิ ลีนซัคซิเนต

อัตราสวน 80:20 โดยนํ้าหนักบรรจุอนุภาคนาโนซิงคออก

ไซดและซิงคออกไซดที่ เจือดวยอลูมิเนียมในอัตราสวนที่

แตกตางกันคือ รอยละ0.5 1.0 3.0 และ 5.0 โดยนํ้าหนัก

ดวยเครื่องเอ็กซเรยดิฟแฟรกชันโดยใชแหลงกําเนิดรังสี

CuKα เม่ือแกน x เปนคามุม 2θ ในชวง 10º ถึง 70º และ

แกน y เปนคาความเขมของรังสีเอ็กซแสดงดังรูปที่ 4 ซ่ึงจาก

ผลการทดลองพบวาเสนใยพอลิเมอรผสมระหวางพอลิแล

คติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่มีปริมาณซิงคออกไซด 

(ZnO) รอยละ 3.0 และ 5.0 โดยนํ้าหนักปรากฏพีคชัดเจนที่

ตําแหนงมุม 2θ เทากับ 31.8º 34.4º และ 36.2º [11-13] 

สวนเสนใยพอลิเมอรผสมระหวางพอลิแลคติกแอซิดและพอ

ลิบิวทิ ลีนซัคซิเนตที่ มีปริมาณซิงคออกไซดที่ เ จือดวย

อลูมิเนียม (Al-doped ZnO) รอยละ 3.0 โดยนํ้าหนัก

ปรากฏพีคชัดเจนที่ตําแหนงมุม 2θ เทากับ 31.8º และ 

36.2º เม่ือเปรียบเทียบลักษณะการเกิดพีคระหวางแผนเสน

ใยกอนเติมและหลังเติมอนุภาคในอัตราสวนแตกตางกัน

พบวาลักษณะเสนกราฟไมแตกตางกันอาจเพราะการเติม

อนุภาคเขาไปไมไดมีผลในเรื่องของการเกิดผลึกในเสนใยที่
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มากขึ้นหรืออาจเพราะผลึกมีขนาดเล็กมากจนไมสามารถ

วิเคราะหผลดวยเทคนิคดังกลาวไดชัดเจน 

 
 

รูปที่ 4 ผลเอ็กเรยดิฟแฟรกชันของเสนใยผสมระหวางพอลิ

แลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตอัตราสวน 80:20 

โดยนํ้าหนักบรรจุอนุภาคนาโนซิงคออกไซดและซิงคออกไซด

ที่เจือดวยอลูมิเนียมอัตราสวนแตกตางกัน 

 

4.5 การทดสอบสมบัติทางความรอนดวยเทคนิคดิฟเฟอ

เรนเชียลสแกนนิงแคลอริเมทรี (Differential Scanning 

Calorimetry, DSC) 

 การทดสอบสมบัติทางความรอนดวยเทคนิคดิฟเฟอเรน

เชียลสแกนนิงแคลอริเมทรีของแผนเสนใยพอลิเมอรผสม

ระหวางพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิ ลีนซัคซิเนต

อัตราสวน 80:20 โดยนํ้าหนักบรรจุอนุภาคนาโนซิงคออก

ไซดและซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมอัตราสวนแตกตาง

กันไดแกรอยละ 0.5 1.0 3.0 และ 5.0 โดยนํ้าหนักเริ่มตั้งแต

อุณหภูมิ -50 ถึง 250 องศาเซลเซียสโดยใชอัตราการให

ความรอน (Heating rate) ในการทดสอบ 10 องศา

เซลเ ซียสต อนาที ผลการทดสอบแสดงดั งรู ปที่  5 ซ่ึ ง

เปรียบเทียบระหวางแผนเสนใยที่ไมไดเติมอนุภาคกับแผน

เสนใยที่เติมอนุภาคนาโนซิงคออกไซดและซิงคออกไซดที่เจือ

ดวยอลูมิเนียมอัตราสวนแตกตางกันพบวาจากรูปที่ 5 เสนใย

ที่ไมไดเติมอนุภาคมีคาอุณหภูมิคลายแกว (Tg) เทากับ 35.8 

องศาเซลเซียส อุณหภูมิการเกิดผลึก (Tcc) เทากับ 74.1 

องศาเซลเซียส และอุณหภูมิในการหลอมเหลว (Tm) ของพอ

ลิบิวทิลีนซัคซิเนตและพอลิแลคติกแอซิด เทากับ 110.5 

และ 175.5 องศาเซลเซียส ตามลําดับ เสนใยที่เติมอนุภาค

นาโนซิงคออกไซดและซิงคออกไซดที่ เจือดวยอลูมิเนียม

อัตราสวนแตกตางกันน้ันปรากฏพีคของ Tg Tccและ Tm ใน

ตําแหนงอุณหภูมิแทบไมแตกตางจากแผนเสนใยกอนเติม

อนุภาคแตอยางไรก็ตาม Degree of crystallinityของแผน

เสนใยที่เติมอนุภาคซิงคออกไซดและซิงคออกไซดที่เจือดวย

อลูมิเนียมในอัตราสวนแตกตางกันมีคาเพิ่มมากขึ้นทั้งในสวน

ของพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเม่ือเทียบ

กับแผนเสนใยที่ไมไดเติมอนุภาคดังกลาวลงไปอาจเกิดจาก

อนุภาคนาโนที่ เติมในพอลิเมอรผสมเขาไปแทรกตัวอยู

ระหวางโมเลกุลของพอลิเมอรทําใหสายโซของพอลิเมอร

เคล่ือนตัวมาจัดเรียงตัวเปนผลึกไดงายขึ้นและอนุภาคนาโนมี

ประสิทธิภาพเปนจุดกําเนิดนิวเคลียส (Nucleating site) 

สงผลให Degree of crystallinity เพิ่มมากขึ้น [14-15] 

 
 

รูปที่ 5 สมบตัิทางความรอนดวยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียล

สแกนนิงแคลอริเมทรีของเสนใยผสมระหวางพอลิแลคติก

แอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตอัตราสวน 80:20 โดย

นํ้าหนักบรรจุอนุภาคนาโนซิงคออกไซดและซิงคออกไซดที่

เจือดวยอลูมิเนียมในอัตราสวนที่แตกตางกัน 

 

4.6 การทดสอบสมบัติการสลายตัวทางความรอนดวย

เทคนิคเทอรโมกราวิเมทริกแอนาลิซสิ

(Thermogravimetric Analysis, TGA)  

 การทดสอบสมบัติการสลายตัวทางความรอนดวย

เทคนิคเทอรโมกราวิเมทริกแอนาลิซิสของแผนเสนใย      

พอลิเมอรผสมระหวางพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีน

ซัคซิเนตอัตราสวน 80:20 โดยนํ้าหนักบรรจุอนุภาคนาโน   
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ซิงคออกไซดและซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมอัตราสวน

แตกตางกันไดแกรอยละ 0.5 1.0 3.0 และ 5.0 โดยนํ้าหนัก

เริ่มตั้งแตอุณหภูมิ 35 ถึง 600 องศาเซลเซียสโดยใชอัตรา

การใหความรอน (Heating rate) ในการทดสอบ 10 องศา

เซลเซียสตอนาทีซ่ึงผลการทดสอบแสดงดังรูปที่  6 ซ่ึง

เปรียบเทียบกันระหวางแผนเสนใยกอนเติมอนุภาคและหลัง

เติมอนุภาคซิงคออกไซดและซิงคออกไซดที่ เ จือดวย

อลูมิเนียมอัตราสวนแตกตางกันพบวากอนเติมอนุภาคเสนใย

มีอุณหภูมิสลายตัว (Td) ที่ 355.1 องศาเซลเซียสรอยละการ

สลายตัวทางความรอนเทากับรอยละ 98.20 เม่ือเติมอนุภาค

ซิงคออกไซดและซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมลงไปใน

เสนใยทําใหเกิดการสลายตัว 2 ชวงและทําใหมีอุณหภูมิการ

สลายตัวของเสนใยเพิ่มขึ้นรอยละ 6.8 การเติมอนุภาคซิงค 

ออกไซดอัตราสวนแตกตางกันไดแกรอยละ 0.5 1.0 3.0 

และ 5.0 โดยนํ้าหนักในเสนใยทําใหมีอุณหภูมิสลายตัว

ชวงแรก (Td1) เฉล่ียที่ 288.48 องศาเซลเซียสรอยละการ

สลายตัวทางความรอนเฉล่ียเทากับรอยละ 77.37 อุณหภูมิ

สลายตัวชวงที่สอง (Td2) เฉล่ียที่ 379.55 องศาเซลเซียสรอย

ละการสลายตัวทางความรอนเฉล่ียเทากับรอยละ 19.48 

สวนการเติมอนุภาคซิงคออกไซดที่ เ จือดวยอลูมิเ นียม

อัตราสวนแตกตางกันไดแกรอยละ 0.5 1.0 3.0 และ 5.0 

โดยนํ้าหนักในเสนใยทําใหมีอุณหภูมิสลายตัวชวงแรก (Td1) 

เฉล่ียที่ 290.55 องศาเซลเซียสรอยละการสลายตัวทางความ

รอนเฉล่ียเทากับรอยละ 77.69 อุณหภูมิสลายตัวชวงที่สอง 

(Td2) เฉล่ียที่ 379.13 องศาเซลเซียสรอยละการสลายตัวทาง

ความรอนเฉล่ียเทากับรอยละ 19.58  

 จะเห็นไดวาการเติมอนุภาคลงในเสนใยสงผลใหเกิด

อุณหภูมิการสลายตัวขึ้นสองชวงซ่ึงเพิ่มอุณหภูมิการสลายตัว

ของแผนเสนใยมากขึ้นแตจะเกิดการสลายตัวชวงแรกซ่ึงเปน

ของพอลิเมอรผสมระหวางพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิ

ลีนซัคซิเนตที่อุณหภูมิลดลงและอุณหภูมิการสลายตัวมี

แนวโนมลดลงเม่ือปริมาณการเติมอนุภาคเพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 

1.0 3.0 และ 5.0 โดยนํ้าหนักทั้งน้ีอาจเก่ียวของกับการยึด

เกาะกับระหวางอนุภาคกับพอลิเมอรผสมซ่ึงการเติมอนุภาค

ในปริมาณมากเกินไปอาจจะทําใหเกิดการแยกตัวออก

บริเวณผิวสัมผัสระหวางอนุภาคและพอลิเมอรผสมสงผลให

อุณหภูมิการสลายตัวมีแนวโนมลดลง [6] 

 
 

รูปที่ 6 แสดงรอยละการเปล่ียนแปลงของนํ้าหนัก (Weight 

loss (%)) ของเสนใยผสมระหวางพอลิแลคติกแอซิดและ 

พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตอัตราสวน 80:20 โดยนํ้าหนักบรรจุ

อนุภาคนาโนซิงคออกไซดและซิงคออกไซดที่เจือดวย

อลูมิเนียมในอัตราสวนที่แตกตางกัน 

 

4.7 การทดสอบสมบัติเชิงกล 

 การทดสอบสมบัติเชิงกลดวยเครื่อง Universal testing 

machine ตามมาตรฐาน ASTM D 882 ของแผนเสนใยพอ

ลิเมอรผสมระหวางพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิ

เนตอัตราสวน 80:20 โดยนํ้าหนักบรรจุอนุภาคนาโนซิงค 

ออกไซดและซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมในอัตราสวนที่

แตกตางกันไดแก รอยละ 0.5 1.0 3.0 และ 5.0 โดยนํ้าหนัก

ผลการทดสอบแสดงดั ง รูปที่  7 พบว าค ายั งมอดู ลัส 

(Young’s modulus) ของแผนเสนใยกอนเติมอนุภาค

เทากับ 6.85 GPa เม่ือเติมอนุภาคซิงคออกไซดหรือซิงค  

ออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมอัตราสวนแตกตางกันในแผน

เสนใยผสมพบวามีคายังมอดูลัสมีคาลดลงเม่ือเติมอนุภาค   

ซิงคออกไซดหรือซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมในทุก

อัตราสวน 
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รูปที่ 7 ยังมอดูลัสของเสนใยผสมระหวางพอลิแลคติกแอซิด

และพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตอัตราสวน 80:20 โดยนํ้าหนัก

บรรจุอนุภาคนาโนซิงคออกไซดและซิงคออกไซดที่เจือดวย

อลูมิเนียมในอัตราสวนที่แตกตางกัน 

 

 

 
 

รูปที่ 8 ความสามารถในการทนตอแรงดึงของเสนใยผสม

ระหวางพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต

อัตราสวน 80:20 โดยนํ้าหนักบรรจุอนุภาคนาโนซิงคออก

ไซดและซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมในอัตราสวนที่

แตกตางกัน 

 

 

 จากรูปที่ 8 แสดงคาความสามารถในการทนตอแรงดึง 

(Tensile strength) ของเสนใยผสมระหวางพอลิแลคติก

แอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตอัตราสวน 80:20 โดย

นํ้าหนักบรรจุอนุภาคนาโนซิงคออกไซดและซิงคออกไซดที่

เ จือดวยอลูมิเนียมในอัตราสวนที่แตกตางกันพบวาคา

ความสามารถในการทนตอแรงดึงลดลงเชนเดียวกับ        

คายั งมอดูลัสเม่ือเติมอนุภาคลงในแผนเสนใยผสมคา

ความสามารถในการทนตอแรงดึงของแผนเสนใยกอนเติม

อนุภาคเทากับ 31.96 MPa เม่ือเติมอนุภาคซิงคออกไซด

หรือซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมในอัตราสวนที่แตกตาง

กันในแผนเสนใยผสมพบวามีคาความสามารถในการทนตอ

แรงดึงลดลงเม่ือเติมอนุภาคซิงคออกไซดหรือซิงคออกไซดที่

เจือดวยอลูมิเนียมในทุกอัตราสวน 

 เม่ือมาพิจารณาคารอยละการยืดตัว (%Elongation) 

ของเสนใยผสมระหวางพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีน

ซัคซิเนตอัตราสวน 80:20 โดยนํ้าหนักบรรจุอนุภาคนาโน   

ซิงคออกไซดและซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมอัตราสวน

แตกตางกันผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 9 พบวาคารอยละ

การยืดตัวของแผนเสนใยกอนเติมอนุภาคเทากับรอยละ 

2.62 เม่ือเติมอนุภาคซิงคออกไซดหรือซิงคออกไซดที่เจือ

ดวยอลูมิเนียมในอัตราสวนที่แตกตางกันในแผนเสนใยผสม

พบวาคารอยละการยืดตัวมีคาลดลงเม่ือมีการเติมอนุภาค   

ซิงคออกไซด หรืออนุภาคซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียม 

เม่ือมีการเติมอนุภาคซิงคออกไซดในปริมาณที่มากขึ้น พบวา

คารอยละการยืดตัวมีคาเพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.40 (รอยละ

0.5 โดยนํ้าหนัก) เปนรอยละ 3.05 (รอยละ 5.0 โดย

นํ้าหนัก) แตเม่ือเติมซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมใน

ปริมาณที่มากขึ้น พบวาคารอยละการยืดตัวมีแนวโนมลดลง 

 จะเห็นไดวาสมบัติทางกลของเสนใยผสมระหวางพอลิ 

แลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตอัตราสวน 80:20 

โดยนํ้าหนักที่ มีการบรรจุอนุภาคนาโนซิงคออกไซดและ     

ซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมอัตราสวนแตกตางกันทําให

คายังมอดูลัสคาการทนตอแรงดึง และคารอยละการยืดตัว

ของเสนใยมีคาลดลง เน่ืองจากการเติมอนุภาคลงไปในเสน

ใยผสมมีการกระจายตัวที่ไมคอยดี จึงอาจจะทําใหเกิดการ

เกาะกลุมกันของอนุภาค จึงสงผลใหการยึดเกาะระหวาง

ผิวสัมผัสของอนุภาคและพอลิเมอรเกิดความไมเขากัน ทําให

สมบัติเชิงกลมีคาลดลง 
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รูปที่ 9 รอยละการยึดตัวของเสนใยผสมระหวางพอลิแลคติก

แอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตอัตราสวน 80:20 โดย

นํ้าหนักบรรจุอนุภาคนาโนซิงคออกไซดและซิงคออกไซดที่

เจือดวยอลูมิเนียมอัตราสวนแตกตางกัน 

 

4.8 การทดสอบสมบัติการยับย้ังแบคทีเรีย 

 การทดสอบการยับยั้ง เชื้อแบคทีเรียดวยวิธี Disc 

diffusion ตามมาตรฐาน AATCC 147 ของแผนเสนใยพอลิ

เมอรผสมระหวางพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิ

เนตอัตราสวน 80:20 โดยนํ้าหนักบรรจุอนุภาคนาโนซิงค 

ออกไซดและซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมอัตราสวน

แตกตางกันไดแกรอยละ 0.5 1.0 3.0 และ 5.0 โดยนํ้าหนัก

ทําการทดสอบกับเชื้อแบคทีเรียสองชนิดคือแบคทีเรียแกรม

ลบชนิด Escherichia coli (E.coli) และแบคทีเรียแกรม

บวกชนิด Staphylococcus aureus (S. aureus) ซ่ึงใน

การทดสอบน้ีไดตัดชิ้นงานเปนวงกลมขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 0.5 มิลลิเมตรและนําตัวอยางไปแชในอาหาร

เล้ียงเชื้อแบคทีเรียซ่ึงมีเชื้อแบคทีเรียอยูแลวบมที่อุณหภูมิ 

37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมงและวัดขนาดเสนผาน

ศูนยกลางของบริ เวณใสผลการทดสอบการต านเชื้ อ

แบคทีเรียแสดงดังตารางที่ 3 พบวาการเติมอนุภาคซิงค 

ออกไซดและซิงคออกไซดที่เ จือดวยอลูมิเนียมลงไปทุก

อัตราสวนพบวาสามารถยับยั้งการเกิดแบคทีเรียแกรมบวก

และแกรมลบไดบางสวน เน่ืองจากเทคนิคดังกลาวเปนการ

อาศัยการแพรของสารที่ใชยับยั้งออกมายับยั้งแบคทีเรียใน

อาหารเล้ียงเชื้อแตการเติมอนุภาคลงในเสนใยอาจทําใหเสน

ใยซ่ึงเปนพอลิเมอรขัดขวางการแพรออกของสารซิงค  

ออกไซดและซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมที่อยูภายในอีก

ทั้งแผนเสนใยยังแสดงความไมชอบนํ้าจึงทําใหสารยับยั้งและ

แบคทีเรียไมสัมผัสกันและไมเกิดการแพรตามหลักการน้ีจึงมี

ผลในการยับยั้งแบคทีเรียเกิดขึ้นในบางสวน 

 

ตารางที่ 3 ผลการยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบ (E.coli) และ 

แกรมบวก (S. aureus) ของเสนใยผสมระหวางพอลิแลคติก

แอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตอัตราสวน 80:20 โดย

นํ้าหนัก บรรจุอนุภาคนาโนซิงคออกไซด ในอัตราสวนที่

แตกตางกัน 
 

(E.coli) Undoped (S.aureus) Undoped 

  

  

  
 

5. สรุปผลการทดลอง 

 งานวิจัยน้ีไดทําการปรับปรุงความเขากันไดระหวางพอลิ

แลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตและดัดแปรดวย

อนุภาคนาโนซิงคออกไซดและซิงคออกไซดที่ เ จือดวย

อลูมิเนียมเพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพสมบัติทางเคมี 

สมบัติเชิงกลสมบัติทางความรอนและความสามารถในการ

ยับยั้งแบคทีเรียของแผนเสนใยที่ขึ้นรูปดวยวิธีการอิเล็ก    

โตรสปนนิง 

 การเตรียมแผนเสนใยพอลิเมอรผสมระหวางพอลิ      

แลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตอัตราสวน 80:20 

โดยนํ้าหนักบรรจุอนุภาคนาโนซิงคออกไซดและซิงคออกไซด

ที่เจือดวยอลูมิเนียมอัตราสวนแตกตางกันไดแกรอยละ 0.5 

1.0 3.0 และ 5.0 โดยนํ้าหนักเม่ือนํามาทดสอบสมบัติทาง
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กายภาพดวยกลองจุลทรรศนแบบสองกราดพบวาเกิดเสนใย

ไมเกิดขอบกพรองมีลักษณะเหมือนกับเสนใยกอนเติม

อนุภาคลงไปแตมีขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนใยที่

เพิ่มขึ้นเล็กนอยเน่ืองจากการเติมอนุภาคทําใหความหนืด

ของสารละลายที่ใชในการขึ้นรูปเสนใยเพิ่มขึ้นแตการเพิ่มขึ้น

ของขนาดเสนผานศูนยกลางที่เกิดขึ้นยังคงไมแตกตางอยางมี

นัยสําคัญผลการวัดมุมสัมผัสของแผนเสนใยพบวาเสนใย

ยังคงมีสมบัติความไมชอบนํ้าทุกอัตราสวนของการเติม

อนุภาคทั้งสองเหมือนกับแผนเสนใยกอนเติมอนุภาคลงไป

ผลการทดสอบสมบัติทางความรอนดวยเทคนิคดิฟเฟอเรน

เชียลสแกนนิงแคลอริเมทรีพบวาการเติมอนุภาคซิงคออก

ไซดหรือซิงคออกไซดในอัตราสวนตางๆ ทําให Degree of 

crystallinity ของแผนเสนใยเพิ่มมากขึ้นทั้งในสวนของพอลิ

แลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตอาจเกิดจากการที่

อนุภาคที่เติมเขาไปในพอลิเมอรผสมแทรกตัวอยูระหวาง

โมเลกุลของพอลิเมอร ทําใหสายโซของพอลิเมอรเคล่ือนตัว

มาจัดเรียงตัวเปนผลึกไดงายขึ้นสงผลให Degree of 

crystallinity เพิ่มมากขึ้นการทดสอบสมบัติการสลายตัว

ทางความรอนดวยเทคนิคเทอรโมกราวิเมทริกแอนาลิซิส

พบวาจะเห็นไดวาการเติมอนุภาคลงในเสนใยสงผลใหเกิด

อุณหภูมิการสลายตัวขึ้นสองชวงซ่ึงเพิ่มอุณหภูมิการสลายตัว

ของแผนเสนใยมากขึ้นผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของแผน

เสนใยพอลิเมอรผสมที่มีการเติมอนุภาคซิงคออกไซดและ   

ซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมในอัตราสวนแตกตางกัน

พบวาเสนใยพอลิเมอรผสมที่มีการเติมอนุภาคลงไปจะมีคา

ยังมอดูลัสคาการทนตอแรงดึงและคารอยละการยืดตัวของ

เสนใยมีคาลดลง เน่ืองจากการเติมอนุภาคลงไปในเสนใยพอ

ลิเมอรผสมมีการเกาะกลุมกันอนุภาคจึงทําใหเกิดความไม

เขากันของอนุภาคนาโนกับเสนใยพอลิเมอรสวนสมบัติดาน

การยับยั้งแบคทีเรียของแผนเสนใยที่ มีการเติมอนุภาค       

ซิงคออกไซดและซิงคออกไซดที่เจือดวยอลูมิเนียมดวยวิธี 

Disc diffusion พบวาแผนเสนใยสามารถยับยั้งแบคทีเรีย 

E.coli และ S.aureus ไดในบางสวนในทุกอัตราสวนของ

การเติมอนุภาคดังกลาวเน่ืองจากเพราะเสนใย ซ่ึงเปน      

พอลิเมอรขัดขวางการแพรออกของสารซิงคออกไซด และ   

ซิงคออกไซดที่ เ จือดวยอลูมิเนียมที่อยูภายในจึงยับยั้ ง

แบคทีเรียไดบางสวนจากการทดสอบดวยวิธีน้ีได 
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การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของขั้วไฟฟาแบบพิมพสกรีน 

ท่ีผานการปรับปรุงดวยวัสดุเชิงประกอบมัลติวอลลคารบอนนาโน 

ทิวบ/ไททาเนียมไดออกไซดสําหรับตรวจคัดกรองโรคเกาท 

 
อัสสรีญา อบอุน, เบญญา เชิดหิรัญกร และชิราวุฒิ เพชรเย็น 

สาขาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
บทคัดยอ 
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเตรียมและการวิเคราะหวัสดุเชิงประกอบมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบ/ไททา

เนียมไดออกไซด โดยการสังเคราะหวัสดุเชิงประกอบดวยวิธีการโซลเจล (sol-gel) เพื่อนําไปปรับปรุงขั้วไฟฟาใชงานที่ขึ้นรูป

ดวยวิธีพิมพสกรีน ซ่ึงการสังเคราะหใชอัตราสวนของมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบ/ไททาเนียมไดออกไซดที่แตกตางกัน ไดแก 

1:1 1:2 และ 2:1 จากน้ันเผาที่อุณหภูมิ 450 500 550 600 และ 650 องศาเซลเซียส และศึกษาการนําไฟฟาดวยวิธีไซคลิก

โวแทมเมตรี โดยจะเปรียบเทียบขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงดวยวัสดุเชิงประกอบกับขั้วไฟฟาเปลา และขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงดวย

คารบอนบริสุทธ์ิพบวา การนําไฟฟาของขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงดวยวัสดุเชิงประกอบมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบ/ไททาเนียมได

ออกไซด อัตราสวน 2:1 เผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส มีการนําไฟฟาไดสูงที่สุด เน่ืองจากมีปริมาณของคารบอนนาโน

ทิวบมากกวาและมีความเสถียรภาพดีที่สุดเม่ือมีการวัดซํ้าหลายๆ ครั้ง นอกจากน้ียังศึกษาการตอบสนองของขั้วไฟฟากับกรด

ยูริกและกรดแอสคอรบิกดวยวิธีไซคลิกโวลแทมเมตรี พบวาขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงดวยวัสดุเชิงประกอบมีการตอบสนองตอกรด

ยูริกและกรดแอสคอรบิกดี ไดพีคที่ชัดเจนเม่ือเทียบกับขั้วไฟฟาเปลา นอกจากน้ียังศึกษาการตอบสนองของกรดยูริกผสมกับ

กรดแอสคอรบิกดวยวิธีสแควรเวฟโวลแทมเมตรี พบวา ขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงดวยวัสดุเชิงประกอบจะสามารถแยกพีคของกรดทั้ง

สองไดเม่ือเทียบกับขั้วไฟฟาเปลา 

 
คําสําคัญ: มัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบ, ไททาเนียมไดออกไซด, กรดแอสคอรบิก, กรดยูริก, การสังเคราะหแบบโซลเจล, เกาท 
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Preparation and Characterization of Printed screen 

electrodes modified with MWCNTs/TiO2 

nanocomposite for Gout detection  

 
Assareeya Aoboun, Benya Cherdhirunkorn and Chiravoot Pechyen 

Department of Materials Technology and Textile, Faculty of Science and Technology, Thammasat University. 

 
Abstract 

  Multi-walled Carbon Nanotube-Titanium dioxide (MWCNTs/TiO2) nanocomposites were prepared 

by in situ sol-gel synthesis. This method is convenient, low cost and high purity composite. The MWCNTs-

TiO2 were characterized by transmission electron microscopy (TEM), revealing that TiO2 adhered to the 

MWCNT surface. After annealing MWCNTs/TiO2 at a suitable temperature (550°C) they were given a good 

crystallinity of TiO2, characterized by the XRD pattern. The crystalline nature was used to make 

microelectrodes, which exhibited strong electrocatalytic activity towards the oxidation of uric acid (UA). 

The combination of MWCNT and TiO2 significantly increased the electron transfer at the electrode surface, 

microelectrode portability, increased selectivity and sensitivity for uric (UA). The optimum potential of 

MWCNTs/TiO2 working electrode to determinate UA was 0.4 Volts. The biosensor was developed for the 

detection of UA with respect to the above properties. The linear range for UA 50-300 μM working 

electrode in 1M PBS (pH = 7.4). The MWCNTs/TiO2 working electrode can detect the concentration of UA 

in the human’s urine, and normal pH conditions (5.5-6.5). These findings suggest that a portable test 

center for clinical diagnosis may be possible in Thailand. 

 
Keywords: Multiwall carbon nanotube, Titaniumdioxide, Ascorbic acid (AA), Uric acid (UA), Insitu sol-gel 

synthesis, Gout. 
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1. บทนํา 

 สังคมไทยกําลังกาวเขาสู สั งคมของผู สูงอายุหรือมี

ผูสูงอายุในวัยอายุ 60 ปขึ้นไปที่มีมากขึ้นถึงรอยละ 10 ของ

ประชากรไทยในทุกป ทําใหสามารถมองเห็นภาพแนวโนม

ของภาวะความเจ็บปวยของประชากรที่นาจะเกิดขึ้นมากใน

อนาคต เน่ืองจากผูสูงอายุน้ันมีโอกาสเจ็บปวยมากกวาคนที่

อายุนอยยิ่งทําใหมีความเส่ียงมากที่จะเจ็บปวยไดงายกวา 

โรคที่ผูสูงอายุมักเปนและทําใหเส่ียงตอการเสียชีวิต ไดแก 

โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไตผิดปกติ และโรคติดเชื้อในกระแส

เลือด [1] นอกจากน้ีผูสูงอายุที่ยังมีชีวิตอยูสวนใหญน้ันมักจะ

เปนโรคเรื้อรังที่ตองการการดูแลรักษาระยะยาว เชน 

โรคเบาหวาน โรคความจําเส่ือม อัมพฤกษ อัมพาต โรค

เก่ียวกับกระดูกและฟน โรคเกาท เปนตน โรคเหลา น้ี

ตองการการดูแลรักษาอยางตอเน่ือง [2] 

 จํานวนผูปวยโรคเกาทน้ันมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในชวง

หลายสิบปที่ผานมา มีผลกระทบถึงรอยละ 1-2 ของ

ประชากรไทยในชวงใดชวงหน่ึงของชีวิต จํานวนที่เพิ่มขึ้น

เปนผลมาจากป จจัย เ ส่ีย งที่พบมากขึ้ น ในประชากร 

ยกตัวอยางเชนกลุมอาการเมตาบอลิกอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น 

และพฤติกรรมการกินอาหารที่เปล่ียนแปลงไป โรคเกาต

สามารถพบไดหลายรูปแบบ ที่พบมากที่สุดคืออาการไขขอ

อักเสบกําเริบแบบเฉียบพลัน ขอตอแดง ตึง แสบรอน บวม

ขอตอกระดูกฝาเทา น้ิวเทาที่ โคนน้ิวหัวแมเทามักไดรับ

ผลกระทบมากที่สุด โดยคิดเปนจํานวนครึ่งหน่ึงของผูปวย

ทั้งหมดขอตออ่ืนๆ เชน สนเทา หัวเขา ขอมือ และน้ิวมือก็

อาจไดรับผลกระทบไดเชนกัน ความเจ็บปวดที่ขอตอมักเริ่ม

ขึ้นประมาณ 2-4 ชั่วโมงในเวลากลางคืน เหตุผลที่เกิดอาการ

กําเริบในเวลากลางคืนเน่ืองจากอุณหภูมิของรางกายที่ลดลง

ในชวงเวลาน้ันอาจมีอาการอ่ืนๆ เกิดขึ้นพรอมกับอาการปวด

ขอบาง เชน ความเหน่ือยลาและมีไขสูง ระดับของกรดยูริกที่

สูงอยางตอเน่ืองเปนเวลานานหรือภาวะกรดยูริกในเลือดสูง

อาจสงผลใหเกิดอาการอ่ืนๆ รวมถึงการจับตัวของผลึกกรด

ยูริกที่แข็งแตไมแสดงอาการเจ็บปวดที่รูจักกันในนามของ

กอนโทไฟ การขยายตัวของกอนโทไฟอาจนําไปสูโรคไขขอ

อักเสบเรื้อรังเน่ืองจากการผุกรอนของกระดูก นอกจากน้ี

ระดับที่ สูงของกรดยูริกยังอาจนําไปสูการเกิดผลึกในไต

กอใหเกิดน่ิว และสงผลใหเกิดโรคไตจากกรดยูริก โดยเม่ือ

ผู ป วย เปน โ รค เก าท มักจะพบโร ค อ่ืนร วมด วย  เช น 

โรคเบาหวาน โรคดวามดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูงรวม

ไปถึงโรคหลอดเลือดในหัวใจ และกลุมอาการเมตาบอลิก 

ดังน้ันจึงสามารถบอกไดวาโรคเกาทน้ันเปนโรคที่อันตรายก็

ตอประชากรผูสูงอายุในปจจุบันอยางมาก การวินิจฉัยโรค

เกาทที่ดีที่สุดไดแก การตรวจพบของผลึกเกลือยูเรตจากนํ้า

ไขขอในขณะที่มีการอักเสบ การตรวจเลือดเพื่อดูปริมาณ

ของกรดยูริก เปนตน [3] 

 มัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบ (Multiwall Carbon 

nanotube) คือวัสดุสังเคราะหโครงสรางระดับนาโนรูป

ทรงกระบอกที่ดัดแปลงมากจากแผนแกรฟน มีขนาดเสน

ผานศูนยกลางอยูในระดับนาโนเมตร มีคุณสมบัติที่โดดเดน

มากเชน มีความยืดหยุนสูง แข็งแรง นําความรอนไดดี นํา

ไฟฟาไดดี และไมปลอยมลพิษสูส่ิงแวดลอมเม่ือนํามาใชงาน

แลว ซ่ึงคุณสมบัติของการนําไฟฟาไดดีเปนสวนสําคัญมาก

ที่สุดในการนํามาใชทําวัสดุสําหรับปรับปรุงขั้วไฟฟาของ

เซ็นเซอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทําปฏิกิริยากับกรด

ยูริก แตมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบเพียงอยางเดียวไม

สามารถหาความเขมขนของกรดยูริกในปริมาณต่ําๆได และ

เม่ือถูกรบกวนดวยกรดแอสคอรบิกก็ไมสามารถหาคาความ

เขมขนของกรดยูริกไดดวยเชนกัน [4-13] ดังน้ันจึงจําเปน

จะตองสังเคราะหมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบรวมกับสาร

ตัวอ่ืนเพื่อปรับปรุงใหสารเชิงประกอบมีความจําเพาะตอการ

หาความเขมขนของกรดยูริกและกรดแอสคอรบิกไมมีผลตอ

การทําปฏิกิริยาของสารเชิงประกอบที่สังเคราะหขึ้น โดย  

ไททาเนียมไดออกไซด เปนสารตั วห น่ึงที่ ใช กันอย าง

กวางขวางเน่ืองจากวามีคุณสมบัติเปนตัวกระตุนปฏิกิริยาที่ดี

และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ผูวิจัยคาดหวังวาคุณสมบัติของ

ไททาเนียมในสวนน้ีจะชวยปรับปรุงความจําเพาะเจาะจง

ของมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

ในการทําปฏิกิริยากับกรดยูริกและสารตัวอ่ืนๆ เชน กรด

แอสคอรบิก และ โปรตีนตางๆในปสสาวะจะไมสงผลตอการ

ทํางานของสารเชิงประกอบ 

 การวิเคราะหสมบัติทางเคมีไฟฟาดวยวิธีไซคลิก-โวล 

แทมเมตรี (Cyclic voltammetry: CV) เปนเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากในการใชตรวจกรดยูริก

สําหรับวิเคราะหโรคเกาทในปสสาวะไดดีและใชเวลารวดเร็ว
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ในการวิเคราะหผล [14] ซ่ึงในงานวิจัยที่กําลังศึกษาคือผูวิจัย

สนใจทําการประดิษฐขั้วไฟฟาใชงานหรือตัววัดสัญญาณเพื่อ

นํามาทําไบโอเซนเซอรในการวิเคราะหดวยเทคนิคไซคลิก  

โวลแทมเมตรี ชวยในการวินิจฉัยโรคเกาทจากปสสาวะของ

ผูปวย ในการประดิษฐขั้วไฟฟาใชงานหรือตัววัดสัญญาณจะ

ทําการสังเคราะหโดยใชมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบ/ไททา

เนียมไดออกไซด (Multiwall carbon nanotube/ 

Titanium dioxide) โดยวิธีการโซลเจล (Sol-gel) เน่ืองจาก

การสังเคราะหวัสดุดวยวิธีน้ีเปนวิธีการที่งาย ไดสารที่มีความ

บริสุทธ์ิสูง และไดสารในปริมาณมาก [15] นอกจากน้ีการ

เลือกใชไททาเนียมไดออกไซด (Titanium dioxide: TiO2) 

เพราะวาไทเทเนียมไดออกไซดน้ันมีคุณสมบัติเปนสารที่งาย

ตอการเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟาและมัลติวอลลคารบอนนาโน

ทิวบ (Multiwall carbon nanotube: MWCNT) เน่ืองจาก

มีพื้นผิวมากในการทําปฏิกิริยา มีคุณสมบัติทางความรอน 

และคุณสมบัติทางไฟฟาที่ดี และเน่ืองจากกรดยูริก (Uric 

acid: UA) และกรดแอสคอรบิก (Ascorbic acid: AA) มี

ความวองไวทางเคมีไฟฟา ทําใหสามารถแปลผลเปนความ

เขมขนของสารตัวอยางที่ไบโอเซ็นเซอรสามารถตรวจวัดได

เม่ือใหศักยไฟฟาเขาไปในระบบ 

 

2. วัตถุประสงค 

 1. ศึกษาปจจัยที่เหมาะสมในการสังเคราะหวัสดุเชิง

ประกอบมัลติวอลลคารบอนนาโนทิ วบ / ไททาเ นียม         

ไดออกไซด โดยวิธีโซลเจล 

 2. ศึกษาประสิทธิภาพและการตอบสนองการนําไฟฟา

ของวัสดุเชิงประกอบมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบ/ไททา

เนียมไดออกไซดที่สังเคราะห 

 3. ศึกษาประสิทธิภาพและการตอบสนองของวัสดุเชิง

ประกอบมัลติวอลลคารบอนนาโนทิ วบ / ไททาเ นียม         

ไดออกไซดที่สังเคราะหเพื่อตรวจวัดกรดยูริกและดูการ

ตอบสนองตอกรดแอสคอรบิก 

 

 

 

 

 

3. วิธีการทดลอง 

 ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมสารเชิงประกอบมัลติวอลล

คารบอนนาโนทิวบ/ไททาเนียมไดออกไซด 

 นําผงมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบ (เสนผาศูนยกลาง 

20-50 นาโนเมตร, ความยาว 10-40 ไมโครเมตร, Nano 

generation Co., LTD) ตามอัตราสวน MWCNT-TiO2 1:1, 

2:1 และ 1:2 ใส MWCNT 5, 7 และ 3 กรัมตามลําดับ ผสม

กับรอยละ 1.5 โดยนํ้าหนักของโซเดียมโดเดซิลเบนซัลโฟ

เนต (ตามอัตราสวน MWCNT/TiO2 1:1, 2:1 และ1:2 ใส

NaDDBS (Sigma Aldrich) 0.05 0.07 และ0.03 กรัม

ตามลําดับ) จากน้ันผสมกับนํ้า (deionized water) (ตาม

อัตราสวน MWCNT-TiO2 1:1, 2:1 และ1:2 ใสนํ้า 

(deionized water) 333, 500 และ 200 มิลลิลิตร

ตามลําดับ) นําไปส่ันผสมดวยเครื่องอัลตราโซนิกสเปน

ระยะเวลา 3-4 ชั่วโมงนําสารละลายที่ไดมาเติมเอทานอล

(Duksan,> 99%, denatured) (ตามอัตราสวน

MWCNT/TiO2 1:1, 2:1 และ 1:2 ใสเอทานอล 7, 9 และ 4 

มิลลิลิตรตามลําดับ) นําสารละลายไปกวนพรอมใสแทง

แมเหล็กกวนสารเปนเวลา 30 นาที ไดเปนสารละลายใน

สวนที่  1 นําผงไททาเนียมไดออกไซด (99% Ajax 

Finechem) (ตามอัตราสวนMWCNT/TiO2 1:1, 2:1 และ 

1:2 ใสไททาเนียมไดออกไซด 5, 3 และ 7 กรัมตามลําดับ) 

เติมเอทานอลตามอัตราสวน MWCNT/TiO2 1:1, 2:1 และ

1:2 ใสเอทานอล 5, 3 และ7 มิลลิลิตรตามลําดับและใส

กรดอะซิติก (99% Sigma Aldrich) (ตามอัตราสวน

MWCNT/TiO2 1:1, 2:1 และ 1:2 ใสกรดอะซิติก 2, 1 และ 

3 มิลลิลิตรตามลําดับ) นําไปกวนพรอมใสแทงแมเหล็กกวน

สารเปนเวลา 30 นาที ไดเปนสารละลายสวนที่ 2 หลังจาก

น้ันนําสารละลายสวนที่ 2 ผสมลงในสารละลายสวนที่ 1 

ภายใตการกวนสารละลายสวนที่ 1 อยู เติมสารละลายสวน

ที่ 2 ลงไปชาๆ จนหมด กวนสารละลายผสมพรอมแทง

แมเหล็กกวนสารเปนเวลา 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหองหลัง

จากน้ันหยดแอมโมเนีย (30%, Panreac Applichem) จน

สารละลายผสมมีคาพีเอชประมาณ 9 -10 เติมเอทานอล 3 

มิลลิลิตรและกวนสารละลายผสมอีก 30 นาที นําสารละลาย

ผสมที่ไดไปปนเหว่ียงใหสารตกตะกอนแลวลางตะกอนดวย

เอทานอล 3 ครั้ง นําตะกอนไปอบที่อุณหภูมิ 90 องศา
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เซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง และนําผงที่ผานการอบแหง

มาเผาที่อุณหภูมิ 450 500 550 600 และ 650 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 15 นาที [15-17] 

 ข้ันตอนที่ 2 การเตรียมข้ัวไฟฟาโดยวิธีการพิมพสกรีน 

 ตัดแผนพลาสติกพอลีไวนิลคลอไรดใหมีขนาดประมาณ 

15 x 20 เซนติเมตร นําแมแบบขั้วไฟฟาชวยมาวางบนแผน

พลาสติกพอลีไวนิลคลอไรดแลวทาหมึกซิลเวอร/ซิลเวอร

คลอไรดบนแมแบบ จากน้ันใชไมรูดหมึกซิลเวอร/ซิลเวอร

คลอไรดใหเต็มแผนแมแบบและนําเขาเตาอบที่อุณหภูมิ 50-

55 องศาเซลเซียส เปนเวลาประมาณ 10-15 นาทีเม่ือหมึก

ซิลเวอร/ซิลเวอรคลอไรดแหง นําแผนพลาสติกพอลีไวนิล

คลอไรดออกจากเตาอบและนําแมแบบขั้วไฟฟาใชงานกับ

อางอิงมาวางทับแผนพลาสติกพอลีไวนิลคลอไรดที่ขั้วไฟฟา

ชวยแหงแลวจากน้ันนําหมึกคารบอนเซ็นเซอรมาทาบน

แมแบบ ใชไมรูดใหเต็มแผนแมแบบจะไดขั้วไฟฟาใชงานและ

ขั้วไฟฟาอางอิง กลายเปนขั้วอิเล็กโทรด 3 ขั้ว นําเขาเตาอบ

ที่อุณหภูมิ 50-55องศาเซลเซียส เปนเวลาประมาณ 10-15 

นาทีนําแผนพลาสติกไวนิลคลอไรดออกจากเตาอบ ทําการ

สกรีนหมึกคารบอนเซ็นเซอรซํ้าอีกครั้งหน่ึง และนําไปอบที่

อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1-2 ชั่วโมง [18] 

 ข้ันตอนที่ 3 การปรับปรุงข้ัวไฟฟาใชงานดวยวัสดุเชิง

ประกอบมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบ/ไททาเนียม       

ไดออกไซด 

 นําผงวัสดุเชิงประกอบมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบ/ไท

ทาเนียมไดออกไซดที่ผานการเผาที่อุณหภูมิ 450 500 550 

600 และ 650 องศาเซลเซียส ทุกๆ อัตราสวนอยางละ 

0.002 กรัม มาผสมกับไดเมทิลฟอรมาไมด 1 มิลลิลิตร และ

นําไปส่ันผสมสารดวยเครื่องอัลตราโซนิกสเปนเวลา 4 

ชั่วโมงนําแผนพลาสติกมาตัดใหเหลือหน่ึงขั้วไฟฟา นําวัสดุ

เชิงประกอบมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบ/ไททาเนียม     

ไดออกไซดที่เตรียมมาหยดลงบนขั้วไฟฟาใชงาน โดยใช

ปริมาณสาร 0.5 ไมโครลิตรและทําไปอบที่อุณหภูมิ 50-55 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง [18] 

 

 

 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 การทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ 

 วิเคราะหลักษณะสัณฐานของวัสดุเชิงประกอบมัลติ

วอลลคารบอนนาโนทิวบ/ไททาเนียมไดออกไซดกอนเผาโดย

เตรียมดวยวิธีการโซลเจลตามอัตราสวน 1:1, 2:1 และ 1:2 

ด ว ย ก ล อ ง จุ ล ท ร ร ศ น อิ เ ล็ ก ต ร อ น แ บ บ ส อ ง ผ า น 

(Transmission electron microscopy: TEM) ที่

กําลังขยาย 200 นาโนเมตร 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงการวิเคราะหลักษณะสัณฐานของวัสดุเชิง

ประกอบมัลติวอลลคารบอนนาโนทิ วบ / ไททาเ นียม         

ไดออกไซดโดยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผานที่

กําลังขยาย 200 และ 100 นาโนเมตร ตามอัตราสวน 

MWCNT/TiO21:1 (รูปที่ ก) 2:1 (รูปที่ ข) และ 1:2 (รูปที่ 

ค) ตามลําดับ 

 จากการนําผงที่ไดจากการเตรียมวัสดุเชิงประกอบมัลติ

วอลลคารบอนนาโนทิวบ/ไททาเนียมไดออกไซดกอนเผามา

วิเคราะหดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน เพื่อ

ดูแนวโนมการสังเคราะหวัสดุเชิงประกอบ โดยขนาดอนุภาค

ไททาเนียมไดออกไซดที่ สั ง เคราะหรวมกับมัลติวอลล

คารบอนนาโนทิวบมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 200-

50 นาโนเมตรและสังเกตไดวาอนุภาคของไททาเนียมได

ออกไซดมีการจับตัวรวมกลุมกันบนผิวของมัลติวอลล

คารบอนนาโนทิวบในทุกๆ อัตราสวนของวัสดุเชิงประกอบ 

การรวมกลุมกันของอนุภาคไททาเนียมไดออกไซดบนมัลติ

วอลลคารบอนนาโนทิวบที่ดี ไมเกิดการแยกเฟสกัน จึงสรุป

ไดวาการวิเคราะหลักษณะสัณฐานของวัสดุเชิงประกอบมัลติ

วอลลคารบอนนาโนทิวบ/ไททาเนียมไดออกไซดกอนเผาน้ี 

ทําใหทราบวาภาวะในการสังเคราะหวัสดุเชิงประกอบ

ประกอบมัลติวอลลคารบอนนาโนทิ วบ / ไททาเ นียม         

ไดออกไซดโดยวิธีการโซลเจลน้ัน มีแนวโนมไปในแนวทางที่
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ดีและเกิดเปนวัสดุเชิงประกอบมัลติวออลคารบอนนาโน

ทิวบ/ไททาเนียมไดออกไซด 

 วิเคราะหโครงสรางผลึกของวัสดุเชิงประกอบมัลติวอลล

คารบอนนาโนทิวบ/ไททาเนียมออกไซดดวยเครื่องวิเคราะห

องคประกอบของสารดวยการเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซ (X-ray 

diffraction: XRD) ใชแหลงกําเนิดแสงเปน CuKα จากรูปที่ 

1 ก-ค แสดงโครงสรางความเปนผลึกของวัสดุ เชิ ง

ประกอบมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบรวมกับไททาเนียม  

ไดออกไซดเม่ือนําไปเผาที่อุณหภูมิ 450 500 550 600 และ 

650 องศาเซลเซียส พบวามัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบพีค

ที่ตําแหนง 2θ แสดงถึงระนาบ (002) (100) และ (004) 

ตามลํ าดั บ  มี โค ร งส ร า ง ผ ลึ กแบบ Hexagonal ส วน

ไทเทเนียมไดออกไซดแสดงตําแหนงที่เกิดผลึก 2θ แสดงถึง

ระนาบ (101) (103) (004) (112) (200) (105) (211) (204) 

(116) และ (220) ตามลําดับ โดยที่ตําแหนงที่เกิดผลึก 2θ 

ดังกลาวแสดงถึงผลึกอนาเทสของไททาเนียมไดออกไซด มี

โครงสรางผลึกแบบ tetragonal [15-17] 

 จากรูปที่ 2 ก-ค เม่ือนํามาเปรียบเทียบกันจะสังเกตไดวา

วัสดุเชิงประกอบมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบ/ไททาเนียม

ไดออกไซดอัตราสวน 1:1 มีพีคความเปนผลึกอนาเทสของ

ไทเทเนียมสูงที่สุด รองมาคือ 1:2 และ 2:1 ตามลําดับ เม่ือ

เปรียบเทียบอัตราสวน 1:1 ที่อุณหภูมิตางๆ จะเห็นวาการ

เผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียสน้ัน มีพีคการเกิดผลึกอนา

เทสสูงที่สุดเม่ือเทียบในอัตราสวนเดียวกัน จึงบอกไดวาเกิด

ผลึกอนาเทสของไททาเนียมไดมากที่สุดและที่อุณหภูมิเผา

ประมาณชวง 600 -650 องศาเซลเซียส จะเริ่มมีการเปล่ียน

เฟสของไททาเนียมจากอนาเทสเปนรูไทลบางสวนที่ระนาบ

ผลึก (200) ตามภาพขยายในรูปที่ 2 ก-ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ก-ค แสดงโครงสรางความเปนผลึกของวัสดุเชิง

ประกอบมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบ/ไททาเนียม         

ไดออกไซดหลังจากการเผาอัตราสวน 1:1 1:2 และ 2:1

ตามลําดับ 
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 การทดสอบสมบัติเชิงความรอน 

 วิเคราะหอุณหภูมิในการสลายตัวของวัสดุเชิงประกอบ

คารบอนนาโนทิวบ /ไททาเนียมไดออกไซด โดยเครื่อง

วิเคราะหการเป ล่ียนแปลงนํ้าหนักของสารโดยอาศัย

คุณสมบัติทางความรอน (Thermo gravimetric analyzer: 

TGA) 

 

ตารางที่ 1 แสดงรอยละการสลายหายไปของนํ้าหนักมัลติ

วอลลคารบอนนาโนทิวบ 

อัตราสวน 

MWCNTs/TiO2 

อุณหภูมิในการเผา (℃) 

500 550 600 650 

1:1 (50:50) รอยละ 

42.73 

รอยละ 

39.41 

รอยละ 

35.05 

รอยละ 

21.47 

1:2 (30:70) รอยละ 

25.28 

รอยละ 

16.47 

รอยละ 

15.92 

รอยละ 

7.16 

2:1 (70:30) รอยละ 

60.99 

รอยละ 

57.34 

รอยละ 

47.20 

รอยละ 

43.03 

 

 ตารางที่  1 ทําใหทราบวาทุกอุณหภูมิในการเผามี

แนวโนมของการสลายหายไปของนํ้าหนักมัลติวอลล

คารบอนนาโนทิวบไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่อัตราสวน 

2:1 มีการสลายของนํ้าหนักมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบ

มากที่สุด รองมาคือ อัตราสวน 1:1 และ 1:2 ตามลําดับ แต

เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณรอยละของมัลติวอลลคารบอน

นาโนทิวบที่ใสลงไปตอนเริ่มสังเคราะหทําใหทราบวามัลติ

วอลลคารบอนนา-โนทิวบน้ันไมไดสลายหายไปหมดโดย

สามารถดูไดจากตารางที ่2 

 จากตารางที่ 2 เปนการยืนยันใหเห็นวามัลติวอลล

คารบอนนาโนทิวบยึดเกาะกับไททาเนียมไดออกไซด ไมใช

แคซอนทับกันและมีการยึดเกาะที่แนนพอสมควร โดย

อัตราสวนที่มีการยึดเกาะกันของมัลติวอลลคารบอนนาโน

ทิวบกับไททาเนียมไดออกไซดมากที่สุดคือ อัตราสวน 1:2 

รองมาคือ 2:1 และ 1:1 ตามลําดับ 

 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงรอยละของปริมาณมัลติวอลลคารบอนนา

โนทิวบที่เหลืออยูในวัสดุเชิงประกอบ 

อัตราสวน 

MWCNT/ 

TiO2 

อุณหภูมิในการเผา (℃) 

500 550 600 650 

1:1 (50:50) รอยละ 

7.27 

รอยละ 

10.59 

รอยละ 

14.95 

รอยละ 

28.53 

1:2 (30:70) รอยละ 

4.72 

รอยละ 

13.53 

รอยละ 

14.08 

รอยละ 

22.84 

2:1 (70:30) รอยละ 

9.01 

รอยละ 

12.66 

รอยละ 

27.80 

รอยละ 

26.97 

 

 การทดสอบสมบัติเชิงเคมีไฟฟา 

 วิเคราะหคุณภาพการนําไฟฟาเปรียบเทียบระหวาง

ขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงโดยวัสดุเชิงประกอบมัลติวอลลคารบอน

นาโนทิวบ/ไททาเนียมไดออกไซด ขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงโดยมัล

ติวอลลคารบอนนาโนทิวบและขั้วไฟฟาเปลาโดยเทคนิคไซ

คลิกโวลแทมเมตรี (Cyclic voltammetry: CV) 

 
รูปที่ 3 กราฟแทงแสดงการเปรียบเทียบการนําไฟฟาของ

ขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงโดยวัสดุเชิงประกอบในอัตราสวน 1:1, 

1:2, 2:1 ที่อุณหภูมิในการเผาตางๆ กับขั้วไฟฟาที่ปรับปรุง

โดยมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบและขั้วไฟฟาเปลา 

 

 จากรูปที่ 3 ทําใหทราบวาการนําไฟฟาของขั้วไฟฟาที่

ปรับปรุงโดยวัสดุเชิงประกอบมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบ/

ไททาเนียมไดออกไซดอัตราสวน 2:1 เผาที่อุณหภูมิ 550 

องศาเซลเ ซียสสามารถนําไฟฟาไดดีที่ สุดและมีความ

เสถี ย รภ าพที่ ดี ที่ สุ ด เ ม่ือ เที ยบ กับขั้ ว ไฟฟ า อ่ืน  ก า ร

เปรียบเทียบกระแสไฟฟา ณ จุดสูงสุดของขั้วไฟฟาของ
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ขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงโดยวัสดุเชิงประกอบในอัตราสวน 1:1, 

1:2, 2:1 ที่อุณหภูมิในการเผาตางๆกับขั้วไฟฟาที่ปรับปรุง

โดยมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบและขั้วไฟฟาเปลาจะเห็น

ไดวาขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงโดยวัสดุเชิงประกอบมัลติวอลล

คารบอนนาโนทิวบ/ไททาเนียมไดออกไซดอัตราสวน 2:1 

เผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียสมีคากระแสไฟฟาสูงที่สุด

เม่ือเปรียบเทียบกับขั้วไฟฟาที่อัตราสวน/อุณหภูมิอ่ืนๆ และ

นอกจากน้ีอัตราสวน 2:1 เผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส

ยังมีคาความคลาดเคล่ือนในการทําปฏิกิริยาต่ํากวาขั้วอ่ืนๆ 

หรือก็คือมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการนําไฟฟา 

 

 การวัดประสิทธิภาพการตอบสนองตอกรดยูริกและ

กรดแอสคอรบิกของข้ัวไฟฟา 

 

 

รูปที่  4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

ตอบสนองตอกรดแอสคอรบิกของขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงโดย

วัสดุเชิงประกอบมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบ/ไททาเนียม

ไดออกไซดและขั้วไฟฟาเปลาโดยวิธีไซคลิกโวลแทมเมตรีที่

ชวงศักยไฟฟา -0.2 – 1.25 โวลต สแกนเรท 0.1 โวลต/

วินาที วัดในสารละลายกรดแอสคอรบิกเปรียบเทียบกับ

ฟอสเฟตบัฟแฟอรซารีน 

 

รูปที่  5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

ตอบสนองตอกรดยูริกของขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงโดยวัสดุเชิง

ประกอบมัลติวอลลคารบอนนาโนทิ วบ / ไททาเ นียม         

ไดออกไซดและขั้วไฟฟาเปลาโดยวิธีไซคลิกโวลแทมเมตรีที่

ชวงศักยไฟฟา -0.2 – 1.25 โวลต สแกนเรท 0.1 โวลต/

วินาที วัดในสารละลายกรดยูริกบิกเปรียบเทียบกับฟอสเฟต

บัฟแฟอรซารีน 

 

 จากรูปที่ 4-5 เปนการวัดประสิทธิภาพการตอบสนองตอ

กรดยูริกและกรดแอสคอรบิกเปรียบเทียบระหวางขั้วไฟฟาที่

ปรับปรุงโดยวัสดุเชิงประกอบมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบ/

ไททาเนียมไดออกไซดและขั้วไฟฟาเปลาโดยเทคนิคไซคลิก

โวลแทมเมตรี (Cyclic voltammetry: CV) โดยจะสังเกตได

วาขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงดวย วัสดุเชิ งประกอบมัลติวอลล

คารบอนนาโนทิวบ/ไททาเนียมไดออกไซดมีการตอบสนอง

ตอกรดแอสคอรบิกและกรดยูริกที่ชัดเจน โดยปกติจะมีการ

รบกวนของการออกซิไดซที่เกิดจากขั้วไฟชวยซิลเวอรซิล

เวอรคลอไรด ซ่ึงมักจะเกิดขึ้นกับขั้วไฟฟาพิมพสกรีน สังเกต

ไดจากขั้วไฟฟาเปลาที่ใชสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอรซารีน

เปนตัวกลางสําหรับการแลกเปล่ียนอิเล็คตรอนจะมีพีคของ

การออกซิไดซของขั้วไฟฟาชวยแตขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงดวย

วัสดุเชิงประกอบมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบ/ไททาเนียม

ไดออกไซดสามารถลดการรบกวนการออกซิไดซได 
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 การวัดประสิทธิภาพการตอบสนองตอกรดยูริกผสมกับ

กรดแอสคอรบิกของข้ัวไฟฟา 

 

 

รูปที่ 6 กราฟแสดงการตอบสนองของขั้วไฟฟาที่ปรับปรุง

โดยมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบ/ไททาเนียมไดออกไซดที่

อัตราสวน 2:1 เผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียสตอกรด

ยูริกผสมกับกรดแอสคอรบิก ซ่ึงกรดแอสคอรบิกมีความ

เขมขนคงที่ 0.1 มิลลิโมลลาและของกรดยูริกที่ความเขมขน

ตางๆกันโดยเทคนิคสแควรเวฟโวลแทมเมตรีที่ชวงศักยไฟฟา 

-0.2 – 0.8 โวลต ความถี่ 10 เฮิรต 

 

รูปที่ 7 กราฟแสดงการตอบสนองของขั้วไฟฟาที่ปรับปรุง

โดยมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบ/ไททาเนียมไดออกไซดที่

อัตราสวน 2:1 เผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียสตอกรด

ยูริกผสมกับกรดแอสคอรบิก ซ่ึงกรดยูริกมีความเขมขนคงที่ 

0.1 มิลลิโมลลาและของกรดแอสคอรบิกที่ความเขมขนตางๆ 

กันโดยเทคนิคสแควรเวฟโวลแทมเมตรีที่ชวงศักยไฟฟา -0.2 

– 0.8 โวลต ความถี่ 10 เฮิรต 

 จากรูปที่ 6-7 เปนการวัดประสิทธิภาพการตอบสนองตอ

กรดแอสคอรบิกผสมกับกรดยูริกในสารละลายที่ความ

เขมขนตางๆกัน โดยจะเห็นไดวาขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงโดยมัลติ

วอลลคารบอนนาโนทิวบ/ไททาเนียมไดออกไซดที่อัตราสวน 

2:1 เผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส สามารถตอบสนอง

ตอความเขมขนของกรดแอสคอรบิกไดดีและคาความเขมขน

ของกรดแอสคอรบิกในชวง 50-150 ไมโครโมลลารไมสงผล

กระทบตอการหาคาความเขมขนของกรดยูริก โดยปกติแลว

ในปสสาวะจะมีคาความเขมขนของกรดแอสคอรบิก

ประมาณ 100 ไมโครโมลลารและขั้วไฟฟาสามารถหาคา

ความเขมขนของกรดยูริกไดดีในชวง 300-10 ไมโครโมลลาร 

ซ่ึงเพียงพอตอการตรวจคัดกรองหาผูปวยโรคเกาทไดจริง

ตามปริมาณสวนเ กินของกรดยู ริกและแอสคอรบิกที่

ตรวจสอบไดในปสสาวะ 

 

รูปที่ 8 กราฟแสดงการตอบสนองของขั้วไฟฟาที่ปรับปรุง

โดยมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบ/ไททาเนียมไดออกไซดที่

อัตราสวน 2:1 เผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียสตอกรด

ยูริกผสมกับกรดแอสคอรบิกในปสสาวะตัวอยางโดยเทคนิค 

สแควรเวฟโวลแทมเมตรีที่ชวงศักยไฟฟา -0.1 – 0.8 โวลต 

ความถี ่10 เฮิรต 

 จากรูปที่ 8 เปนการวัดประสิทธิภาพการใชงานจริงของ

ขั้วไฟฟาที่ผานการปรับปรุงแลวดวยสารเชิงประกอบมัลติ

วอลลคารบอนนาโนทิวบที่ อัตราสวน 2:1 เผาที่อุณหภูมิ 

550 องศาซลเซียส ที่ตอบสนองตอกรดแอสคอรบิกและกรด

ยูริกในปสสาวะจริงจากโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระ

เกียรติ จากภาพจะเห็นไดวาขั้วไฟฟาที่ผานการปรับปรุงแลว

สามารถแยกพีคของกรดแอสคอรบิกและกรดยูริก โดยที่คา
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ความเขมขนของกรดแอสคอรบิกไมสงผลกระทบตอการหา

คาความเขมขนของกรดยูริก รวมไปถึงNa+, K+, Ca2+, Mg2+, 

Cl-, SO4
2-,PO4

2-,Zn2+,HCO3
−, กลูโคลส, ฟรัสโตส, ซูโคลส, 

แลคโตส, คริสเตอีน, เอพิ-เนฟรีน, อะเซตามิโนเฟน, เซโรโท

นิน, ทริปโตเฟน และไทโรซีน ที่เปนองคประกอบของ

ปสสาวะก็ไมมีผลกระทบตอการทํางานของขั้วไฟฟา [19] 

 

5. การอภิปรายผล 

 การวิเคราะหลักษณะสัณฐานของวัสดุเชิงประกอบมัลติ

วอลลคารบอนนาโนทิวบ/ไททาเนียมไดออกไซดวิเคราะห

ลักษณะสัณฐานของวัสดุเชิงประกอบมัลติวอลลคารบอนนา

โนทิวบ/ไททาเนียมไดออกไซดกอนเผาโดยเตรียมดวยวิธีการ

โซลเจลตามอัตราสวน 1:1, 2:1 และ1:2 ดวยกลอง

จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองที่กําลังขยาย 200 และ 100 

นาโนเมตรจะเห็นวาอนุภาคของไททาเนียมไดออกไซด

รวมกลุมกันบนมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบ แสดงวาการ

สังเคราะหสารเชิงประกอบโดยวิธีโซลเจลมีแนวโนมไปใน

แนวทางที่ด ี

 การวิเคราะหโครงสรางของผลึกของวัสดุเชิงประกอบมัล

ติวอลลคารบอนนาโนทิวบรวมกับไททาเนียมไดออกไซด

วิเคราะหโครงสรางของผลึกของวัสดุเชิงประกอบมัลติวอลล

คารบอนนาโนทิวบ/ไททาเนียมออกไซดดวยเครื่องวิเคราะห

องคประกอบของสารดวยการเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซแสดง

โครงสรางความเปนผลึกของวัสดุเชิงประกอบมัลติวอลล

คารบอนนาโนทิวบ/ไททาเนียมไดออกไซดเม่ือนําไปเผาที่

อุณหภูมิ 450 500 550 600 และ 650 องศาเซลเซียส 

พบวามัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบมีโครงสรางผลึกแบบ 

Hexagonal สวนไททาเนียมไดออกไซดแสดงถึงผลึกอนา

เทสของไททาเนียมไดออกไซด มีโครงสรางผลึกแบบ 

Tetragonal และอัตราสวน 1:1 มีพีคความเปนผลึกอนา

เทสของไททาเนียมสูงที่ สุด รองมาคือ 1:2 และ 2:1 

ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบอัตราสวน 1:1 ที่อุณหภูมิตางๆ 

จะเห็นวาการเผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียสน้ัน มีพีค

การเกิดผลึกอนาเทสสูงที่สุดเม่ือเทียบในอัตราสวนเดียวกัน

และที่อุณหภูมิเผา 600 และ 650 องศาเซลเซียส จะเริ่มมี

การเป ล่ียนเฟสของไททาเนียมจากอนาเทสเปนรู ไทล

บางสวนในการทดลองการตอบสนองตอกรดยูริกและกรด

แอสคอรบิกของขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงโดยมัลติวอลลคารบอน

นาโนทิวบ/ไททาเนียมไดออกไซดอาจใหผลที่ตางกัน เชน 

การวิเคราะหใหเสนกราฟที่ไมเหมือนเดิม เน่ืองจากการหนีบ

ขั้ววงจรกับขั้วไฟฟาที่พิมพสกรีนไมดี ทําใหขั้วไฟฟาช็อตและ

เกิดความเสียหาย จึงไมสามารถนํามาใชวิเคราะหไดโดยตรง 

จึงตองมีการทดลองซํ้าหลายครั้งแลวนําคาที่ไดมาหาเปน

คาเฉล่ียของชุดคาการทดลองน้ัน  

 การวิเคราะห อุณหภู มิในการสลายตัวของวัสดุ เชิ ง

ประกอบคารบอนนาโนทิวบ / ไททาเนียมไดออกไซด

วิเคราะหอุณหภูมิในการสลายตัวของวัสดุเชิงประกอบ

คารบอนนาโนทิวบ /ไททาเนียมไดออกไซด โดยเครื่อง

วิเคราะหการเป ล่ียนแปลงนํ้าหนักของสารโดยอาศัย

คุณสมบัติทางความรอนเปนการศึกษาการทนความรอนของ

วัสดุเชิงประกอบตออุณหภูมิที่มีการเปล่ียนแปลงไปในชวง

อุณหภูมิหองถึง 900 องศาเซลเซียส โดยจะมีการสลาย

หายไปของนํ้าหนักของมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบ ซ่ึงเริ่ม

มีการสลายไปของมวลในชวงอุณหภูมิประมาณ 600-750 

องศาเซลเซียส จนอุณหภูมิประมาณ 750 องศาเซลเซียส 

สังเกตวากราฟคงที่ แสดงใหเห็นวามัลติวอลลคารบอนนาโน

ทิวบสลายหายไปอยางสมบูรณและคงเหลือนํ้าหนักที่ไม

เปล่ียนแปลงของวัสดุที่สามารถทนอุณหภูมิชวงน้ีได ซ่ึงใน

สวนของนํ้าหนักที่ไมเปล่ียนแปลงบงบอกถึงปริมาณของไท

ทาเนียมไดออกไซดและบางสวนของมัลติวอลลคารบอนนา

โนทิวบที่ยึดเกาะอยูกับไททาเนียมไดออกไซด 

 การวัดประสิทธิภาพการตอบสนองตอกรดยูริกผสมกับ

กรดแอสคอรบิกของขั้วไฟฟาเปนการวัดประสิทธิภาพการ

ตอบสนองตอกรดยูริก กรดแอสคอรบิกและกรดยูริกผสมกับ

กรดแอสคอรบิกเปรียบเทียบระหวางขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงโดย

วัสดุเชิงประกอบมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบรวมกับไททา

เนียมไดออกไซดและขั้วไฟฟาเปลาโดยเทคนิคสแควรเวฟ  

โวลแทมเมตรีจะสังเกตไดวาขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงดวยวัสดุเชิง

ประกอบมัลติวอลลคารบอนนาโนทิวบรวมกับไททาเนียมได

ออกไซดสามารถแยกพีคของกรดยูริกผสมกับแอสคอรบิกได

เล็กนอยเม่ือเทียบกับขั้วไฟฟาเปลาที่ไมสามารถแยกพีคของ

กรดยูริกผสมกับกรดแอสคอรบิกไดเลยและขั้วไฟฟาที่

ปรับปรุงโดยวัสดุ เชิ งประกอบมีการนําไฟฟาที่ สู งกวา

ขั้วไฟฟาเปลามาก สามารถตอบสนองตอความเขมขนของ
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กรด แอสคอร บิ ก ได ดี แ ละค า ความ เข มข นของกร ด

แอสคอรบิกในชวง 50-150 ไมโครโมลลารไมสงผลกระทบ

ตอการหาคาความเขมขนของกรดยูริก ขั้วไฟฟาสามารถหา

คาความเขมขนของกรดยูริกไดดีในชวง 300-50 ไมโคร

โมลลาร 

 

6. ขอเสนอแนะ 

 การศึกษาการเตรียมวัสดุ เชิ งประกอบมัลติวอลล

คารบอนนาโนทิวบ/ไททาเนียมไดออกไซด ในที่น้ีทําใหรูวา

การมีคารบอนมากกวามีแนวโนมไปในแนวทางที่ดีจึงควร

ทําการศึกษาอัตราสวนอ่ืนๆเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบให

ทราบถึงสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมวัสดุเชิงประกอบ

ดังกลาวและควรศึกษาการเปรียบเทียบเทคนิควิเคราะหทาง

เคมีไฟฟาอ่ืนเพิ่มเติมเชน เทคนิคแอมเปอรโรเมตรี และ

เทคนิคสดิฟเฟอรเรนเชียลโวลแทมเมตรี เปนตน เพื่อ

ทดสอบประสิทธิภาพการตอบสนองตอกรดยูริกและกรด

แอสคอรบิกดังกลาว 
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การออกแบบบรรจุภัณฑรองเทาผาไหมแบรนดวาลีดีไซน 

จังหวัดอุตรดิตถ 

 
อังกาบ  บุญสูง 

หลักสูตรเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 
บทคัดยอ 
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑรองเทาผาไหมแบรนดวาลีดีไซน จังหวัดอุตรดิตถ และ 2) เพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคและนักทองเที่ยวที่มีตอบรรจุภัณฑรองเทาผาไหมแบรนดวาลีดีไซน จากการศึกษาลักษณะ

เฉพาะถิ่นของผาไหมทางดาน ลวดลาย สี กรรมวิธีการผลิต และวัสดุอุปกรณที่เก่ียวของในดานการแปรรูปจนถึงการตกแตง

ผลิตภัณฑรองเทาผาไหม พบวา จังหวัดอุตรดิตถ มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ชาวลับแลจังหวัดอุตรดิตถมีลักษณะการ

ทอผาตีนจก สวนใหญจะทําไปใชเปนเชิงของผาซ่ิน ซ่ึงจะมี 3 สวน คือสวนซ่ิน สวนตัวซ่ิน และสวนเชิงซ่ิน ผูวิจัยจึงนําลาย

เคี๊ยะซ่ึงเปนลายจากเชิงซ่ินผาทอมือจังหวัดอุตรดิตถ ประกอบกับใชสีมวงซ่ึงสีประจําของกลุมและเปนสีประจําจังหวัดอุตรดิตถ

มาเปนสีหลักของกราฟกบนบรรจุภัณฑ ประกอบลวดลายดอกบัวตูมที่เปนเอกลักษณของกลุมทาบัวมาใชในการออกแบบ

กราฟกบรรจุภัณฑ ในสวนของการออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ ผูบริโภคสวนใหญมีความตองการบรรจุภัณฑที่มีความ

สะดวกตอการนําไปใชงานตามวัตถุประสงค  จากการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญและ

ผูประกอบการ ที่มีตอโครงสรางของบรรจุภัณฑเพื่อตรวจสอบความเปนไปไดในการผลิตจริง ปรากฏวา โครงสรางรูปแบบที่ 1 

มีความเหมาะสมมากที่สุด  จากน้ันจึงนําแบบที่ไดจากการคัดเลือก มาทําการเขียนแบบการผลิต ทดลองทําตนแบบ และนํา

ขอมูลไปถายทอดใหกับกลุมผูผลิตแบรนดวาลีดีไซน เม่ือไดตนแบบบรรจุภัณฑที่เหมาะสมจึงนําไปเก็บขอมูลสอบถามความพึง

พอใจจากกลุมผูบริโภคและผูจําหนาย ในดานรูปแบบและโครงสรางบรรจุภัณฑ ประกอบดวยประเด็น บรรจุภัณฑมีความ

สอดคลองกับลักษณะการใชงานของผลิตภัณฑสินคา โครงสรางตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย มีความสะดวกตอการ

ขนสง ความแข็งแรงสามารถปองกันสินคาและงายตอการเก็บรักษา มีความสะดวกตอการนําไปใชงานตามวัตถุประสงค การ

เลือกใชวัสดุและกรรมวิธีการผลิตมีความเหมาะสมกับตนทุน และดานกราฟกบนบรรจุภัณฑ ประกอบดวย ความพึงพอใจที่มี

ตอตราสินคา และความพึงพอใจที่มีตอกราฟกบนบรรจุภัณฑ จากขอมูลที่ไดเม่ือสรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจในภาพรวม

ทั้งหมด พบวา ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับที่ดีมาก คิดเปนคาเฉล่ีย ( ) 4.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 0.40  
 
คําสําคัญ: รองเทาผาไหม, วาลีดีไซน, จังหวัดอุตรดิตถ, บรรจุภัณฑ. 
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The Design Package of Silk Shoe Products for WAREE 

DESIGN’s Brand, Uttaradit 

 
Aungkab  Boonsung 
Product Design Technology, Faculty of Industrial Technology, Uttaradit Rajabhat University. 

 
Abstract 

  This research purpose is to 1) design silk shoes products for WAREE DESIGN’s Brand, Uttaradit and 

2) study the customers and tourists’ satisfaction with the designed silk shoe products. The designed 

products must meet the needs of the manufacturer’s marketing target, which contain uniqueness and 

functionality derived by structures and products’ design principle. The local patterns, colors, production 

methods, tools, and processes of silk shoe production were considered to create the uniqueness of the 

designed products. It is found that Uttaradit has a variety of cultures, and the one that was chosen is the 

fabric weaving (Teen Jok) of LapLae people. The fabric is mostly used to create the local’s skirt (Zinn). 

The researcher selected Uttaradit province’s color and LapLae’s weaving style from Tha Bua group as a 

designing concept. Regarding product structure design, most customers want the product to be 

functional. The questionnaire on the aspect of the suitable structure was done and giving the first design 

to be most appropriate structure. The processing footprint was planned, and the prototype was created 

and then distributed to the group of WAREE DESIGN’s Brand.  The satisfaction of the prototype was then 

evaluated by the customers and the sellers. The evaluation points in term of the structure are the 

functionality, needs of marketing target, transportation, durability, preservation, ease of use, material 

selection, production process and cost investment. The evaluation points in term of the graphic design 

are the satisfaction of the trademark and the design graphic on the product. The analytical result shows 

an excellent overall satisfaction with an average of 4.72 and standard deviation of 0.40. 

 
Keywords: Silk Shoe Products, WAREE DESIGN, Uttaradit, Package. 
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1. บทนํา 

 ปจจุบันผลิตภัณฑชุมชนและธุรกิจหางราน  มีจํานวน

เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง เม่ือมีผลิตภัณฑมากขึ้นเปอรเซ็นตในการ

ผลิตสินคาซํ้ากับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอ่ืนก็เพิ่มมากขึ้น

เชนเดียวกัน เพราะความหลากหลายของสินคาในทองตลาดทั้ง

ผลิตภัณฑที่มีความเหมือน  ใกลเคียง หรือแตกตางกันลวนทํา

ใหเกิดภาวะในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค การออกแบบจึงเปน

ตัวแปรสําคัญของการแขงขัน สรางความแตกตางและสราง

ความจดจําระหวางผูผลิตกับผูบริโภค สินคาควรตองมีบรรจุ

ภัณฑที่ดีดวย การออกแบบบรรจุภัณฑจึงมีบทบาทที่สําคัญยิ่ง

ตอผูผลิตสินคา เน่ืองจากบรรจุภัณฑสามารถทําหนาที่สงเสริม

การขาย กระตุนยอดขายใหเพิ่มขึ้น ในเวลาเดียวกันมีโอกาส

ลดตนทุนสินคาอันจะนําไปสูยอดกําไรสูง ซ่ึงเปนเปาหมายการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ  จึงเปนสวนสําคัญมากในขั้นตอนการผลิต

สินคา [1] 

 กลุมตัดเย็บผาบานหนองบัวเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน

ผูผลิตผลิตภัณฑแปรรูปจากผาไหม ผาพื้นเมือง และเริ่ม

ศึกษาวิธีการตัดเย็บรองเทา โดยมีแนวคิดที่จะนําเอาผาไหม

ของกลุมตัดเย็บผาบานหนองบัวมาผลิตและจัดจําหนาย

รองเทาผาไหมเพื่อเพิ่มรายไดใหกับกลุม ตอมาสมาชิกสวน

ใหญของทางกลุมไมคอยเห็นความสําคัญกับการทํารองเทา 

คุณวาลี เพ็ชรพิชัย จึงไดออกมาตั้งสถานที่ผลิตรองเทาผา

ไหมของตนเอง โดยการประยุกตจากส่ิงที่ไดศึกษามาและ

วัตถุดิบที่มี จึงไดผลิตและจําหนายภายในจังหวัดอุตรดิตถ

และสงออกตามออเดอร อีกทั้งยังเขาประกวดสินคา OTOP 

จนทําใหเปนผลิตภัณฑสินคา OTOP 4 ดาว ทําใหเปนที่รูจัก

และมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น จากการทีไ่ดศึกษาวิธีการทําและจัด

จําหนายจึงไดพบปญหาของทาง คุณวาลี เพ็ชรพิชัย ซ่ึงเปน

ประธานกลุม คือบรรจุภัณฑน้ันไมส่ือถึงอัตลักษณของทาง

กลุมที่แสดงใหเห็นวาเปนของกลุมตัดเย็บผาบานหนองบัว 

ซ่ึงตองมีสีที่โดดเดน เปนที่จําจดของลูกคา ปกปองผลิตภัณฑ 

บงบอกวิธีการใชเก็บรักษาและขอมูลติดตอ สะดวกตอการ

ขนสง ตนทุนในการผลิตไมสูงมาก และใหประโยชนสูงสุดตอ

ชุมชน สามารถนําไปใชไดจริง [2] 

 แมว าบรรจุภัณฑจะทําหนาที่ เปนแคสวนประกอบ

พื้นฐานของสินคา แตสามารถชวยสรางความโดดเดนและ

เพิ่มโอกาสในการขายสินคา นอกจากน้ัน บรรจุภัณฑยัง

สามารถส่ือถึงตําแหนงทางการตลาด และเปนเครื่องมือ

ส่ือสารที่สําคัญที่สุดที่ใชส่ือสารกับผูซ้ือ ณ จุดขายสินคา ใน

ปจจุบันบรรจุภัณฑเปนปจจัยที่สําคัญของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ซ่ึงจะชวยใหผูขายสามารถปกปองสินคาจาก

สภาวะแวดลอมภายนอก ซ่ึงจะสงผลกระทบตอคุณภาพและ 

ทําใหการจัดสงสินคาการจัดเก็บสินคาคงคลังงายขึ้น การ

ออกแบบบรรจุภัณฑรองเทาผาไหมใหกับแบรนดวาลีดีไซน 

ผูจัดทําโครงการไดเสนอที่จะออกแบบบรรจุภัณฑรองเทาผา

ไหม โดยจะตองคํานึงถึงอัตลักษณของทางกลุมผูผลิต ตองมี

สีที่โดดเดน เปนที่จําจดของลูกคา ปกปองผลิตภัณฑ บงบอก

วิธีการใชเก็บรักษาและขอมูลติดตอ สะดวกตอการขนสง 

ตนทุนในการผลิตไมสูงมาก และใหประโยชนสูงสุดตอชุมชน 

สามารถนําไปใชไดจริง สรางเอกลักษณใหกับสินคา 

 

2. กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑรองเทาผาไหม

แบรนดวาลีดีไซน จังหวัดอุตรดิตถ ดําเนินการตามแนวคิด 

 1. การออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ ไดใชหลักการของ

ประชิด ทิณบุตร [3] กลาวไว 9 ขอ แตผูวิจัยไดนํามาเปน

กรอบแนวคิด 6 ขั้นตอน ดังน้ี 

  1.1 ลักษณะของสินคา 

  1.2 ตลาดเปาหมาย 

  1.3 การขนสง 

  1.4 การเก็บรักษา 

  1.5 ลักษณะการนําไปใช 

  1.6 ตนทุนของบรรจุภัณฑ 

 2. ในดานการออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑไดใชหลักการ

ของ ศิริพร ปเตอร [4] ที่ไดกลาวไว 4 ขอ ดังน้ี 

  2.1 เขาใจงาย 

  2.2 มีความสวยงาม ชวนมอง 

  2.3 ใชงานไดงายสะดวก 

  2.4 ตนทุนหรือคาใชจายเหมาะสม 

 

      

 

3.วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ตัวแปรตน 

รูปแบบบรรจุภัณฑรองเทา

ผาไหมแบรนดวาลีดีไซน 

ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มี

ตอบรรจุภัณฑที่พัฒนาขึ้น 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 วิธีดําเนินการออกแบบบรรจุภัณฑรองเทาผาไหมแบรนด

วาลีดีไซน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดคนควา

ขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ดังน้ี 

 3.1 แหลงที่มาของขอมูล โดยกําหนดแหลงที่มาของ

ขอมูลดังน้ี 

  3.1.1 แหลงขอมูลดานเอกสาร วารสาร ตํารา 

บทความ ผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับแนวทางการการศึกษา

ลักษณะเฉพาะถิ่นของผาไหม ทางดานลวดลาย สี กรรมวิธี

การผลิต และวัสดุอุปกรณที่เก่ียวของในดานการแปรรูป

จนถึงการตกแตงผลิตภัณฑหัตถกรรมรองเทาผาไหม เพื่อ

หาอัตลักษณมาใช ในการออกแบบบรรจุภัณฑ  เพื่อใช

ประกอบการดําเนินงานในขั้นตอนของการออกแบบและ

ความเหมาะสมในการทํางานวิจัย  

  3.1.2 แหลงขอมูลดานการสํารวจ เก็บขอมูลจาก

ผูประกอบการ กลุมผูบริโภคและนักทองเที่ยวที่มีตอชุด

บรรจุภัณฑรองเทาผาไหมแบรนดวาลีดีไซน  จากการใช

แบบสอบถามโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง 

 3.2 เครื่องมือทีใ่ชในการทําโครงการ 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการออกแบบ

บรรจุภัณฑรองเทาผาไหมแบรนดวาลีดีไซน จังหวัดอุตรดิตถ 

ไดแก แบบสัมภาษณแบบไมเปนทางการ แบบสอบถาม

ความตองการ แบบสอบถามความคิดเห็น  แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ โดยกําหนดขอบเขตและประเด็นถามให

สอดคลองกับวัตถุประสงคที่วางไว มีดังน้ี 

  3.2.1 แบบสัมภาษณขอมูลลักษณะเฉพาะถิ่นของ

ผูประกอบการรองเทาผาไหม จังหวัดอุตรดิตถ ทางดาน

ลวดลาย สี กรรมวิธีการผลิต และวัสดุอุปกรณที่เก่ียวของใน

ดานการแปรรูปจนถึงการตกแตงผลิตภัณฑหัตถกรรม

รองเทาผาไหม เพื่อหาอัตลักษณมาใชในการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ 

 

รูปที่ 1 การสัมภาษณขอมูลจากผูประกอบการ 

  3.2.2 แบบสอบถามความตอ งการ ของ

ผูประกอบการและผูบริโภค วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ

ตองการหรือความนิยมเก่ียวกับโครงสราง ลวดลาย และวัสดุ

บรรจุภัณฑ ของผูบริโภคและนักทองเที่ยวเพื่อเปนแนวโนม

ในการออกแบบบรรจุภัณฑ 

  3.2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ

และผูประกอบการ ที่ มีตอบรรจุภัณฑรองเทาผาไหมที่

พัฒนาขึ้น เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดในการผลิตจริง  
 

 
 

รูปที่ 2 การเก็บแบบสอบถามจากผูบริโภค 

 

  3.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภคที่

มีตอบรรจุภัณฑรองเทาผาไหม หลังการออกแบบ มี

วัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผูบริโภค

และนักทองเที่ยวกลุมตัวอยางที่ มีตอชุดบรรจุภัณฑที่

ออกแบบขึ้น 
 

 
 

รูปที่ 3 หาความพึงพอใจจากจุดจําหนายของฝาก 

 

 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.3.1 จัดเตรียมเครื่องมือในการวิจัย ศึกษาความ

ตองการของผูบริโภคโดยรวมจากกลุมตัวอยางที่ไดมาจาก

การสุมแบบเจาะจง 
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  3.3.2 วิเคราะหความตองการของกลุมผูบริโภค

และนักทองเที่ยวกลุมตัวอยางที่ มีตอชุดบรรจุภัณฑแลว

นําเสนอตอกลุมผูผลิตใหทราบ แลวทําการสรุปแนวทาง

รวมกันเพื่อทําการออกแบบ 

  3.3.3 ศึกษาทางดานโครงสรางบรรจุภัณฑ สรุป

ขอมูลแลวทําการออกแบบ เพื่อเปนตัวกําหนดรูปแบบและ

หนาทีก่ารใชงาน 

  3.3.4 นําแบบรางเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อทําการ

สรุปแบบใหแกกลุมผูผลิต 

  3.3.5 นําแบบที่ทําการสรุปมาทําการเขียนแบบ

เพื่อการผลิต แลวทดลองทําตนแบบการผลิตเพื่อวิเคราะห

ปญหาที่เ กิดในการใชงานจริง และในกระบวนการผลิต 

พรอมทั้งปรับแกไขแบบเพื่อลดปญหา 

  3.3.6 เม่ือไดตนแบบโครงสรางแลว จึงออกแบบ

กราฟกบรรจุภัณฑใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

  3.3 .7 ทดลองพิมพบรรจุภัณฑตนแบบ แลว

นําเสนอตอกลุมผูประกอบการ 
 

 
รูปที่ 4 การทดลองขึ้นรูปโครงสรางบรรจุภัณฑรองเทาผา

ไหมแบรนดวาลีดีไซน 

 

 
 

รูปที่ 5 การทดลองพิมพตนแบบบรรจุภัณฑรองเทาผาไหม

แบรนดวาลีดีไซน 

  3.3.8 เม่ือไดตนแบบแลวจึงนําไปทดสอบหาความ

พึงพอใจจากกลุมผูบริโภคตัวอยาง  แลวทําการวิเคราะห

สรุปผลที่ได พรอมทั้งแนวทางเสนอแนะเพิ่มเติม 

  3.3.9 นําเสนอผลงานการทําวิจัยทั้งหมด 
 

 
 

รูปที่ 6 เสนอแบบรางตอผูเชี่ยวชาญและกลุมผูผลิต 

 

 3.4 การวิเคราะหขอมูล  

  3.4.1 นําขอมูลที่ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวของมาวิเคราะห นําผลที่ไดจากขอมูลการสํารวจมาแปร

ผลทางสถิติเสนอเปนคาตัวเลขประกอบการบรรยาย 

  3.4.2 สํารวจความตองการของบรรจุภัณฑที่มี

ความเหมาะสมตอกลุมผูบริโภค พรอมทั้งตรวจสอบจํานวน

ความสมบูรณของแบบสอบถามแตละชุดมาแปรผลทางสถิติ 

เพื่อสรุปขอมูล โดยการคํานวณหาคาเฉล่ียเลขคณิต 

  3.4.3 สํารวจแบบสอบถามความคิดเห็นตอ

รูปแบบของบรรจุภัณฑที่มีความเหมาะสมกับการนํามาใช 

พรอมทั้งตรวจสอบจํานวนความสมบูรณของแบบสอบถาม

แตละฉบับมาแปรผลเพื่อสรุปขอมูล โดยการหาคาเฉล่ียเลข

คณิต 

  3.4.4 ทําการสํารวจความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑที่

ทําการออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยประเมินการออกแบบ 

และประเมินการทดลองตนแบบ พรอมทั้งตรวจสอบความ

สมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับมาแปรผลเพื่อสรุป

ขอมูลตางๆ โดยการคํานวณหาคาเฉล่ียเลขคณิตและคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน [5] 

  เกณฑในการวิเคราะหคาเฉล่ียใชเกณฑดังน้ี   

  4.50-5.00   หมายถึง   มากที่สุด   

  3.50-4.49   หมายถึง   มาก 

  2.50-3.49   หมายถึง   ปานกลาง 
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  1.50-2.49   หมายถึง   นอย 

  1.00-1.49   หมายถึง   นอยที่สุด 

 เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเขาใจงาย ตอกระบวนการ 

ออกแบบบรรจุภัณฑรองเทาผาไหมแบรนดวาลีดีไซน 

จังหวัดอุตรดิตถ ผูวิจัยไดออกแบบภาพขั้นตอนการวิจัยไว

ดังน้ี  

 

 
 

รูปที่ 7 แสดงขั้นตอนการทําโครงการ 

 

4. ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

ความคิดเห็นตอรูปแบบบรรจุภัณฑ จํานวน 60 ชุด ปรากฏ

วาเปนผูหญิงมากที่สุด จํานวน 53 คน โดยคิดเปนรอยละ 

88.33 และรองลงมาเปนผูชายจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 

11.67 ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา 

 4.1 สรุปผลจากการ วิ เ คราะห ข อ มูลด วย  SWOT 

Analysis โดยสรุปผลจากการสัมภาษณแบบมีโครงสราง  

และการใชกรอบแนวคิดในการวิจัย พบวา แนวคิดในการ

ออกแบบกราฟก คือ จังหวัดอุตรดิตถ มีประเพณีวัฒนธรรม

ที่หลากหลาย ชาวลับแลจังหวัดอุตรดิตถมีลักษณะการทอผา

ตีนจกสวนใหญจะทําไปใชเปนเชิงของของผาซ่ิน ซ่ึงจะมี 3 

สวน คือสวนซ่ิน สวนตัวซ่ิน และสวนเชิงซ่ินนําเอาลายของ

ผาทอ เอกลักษณของกลุมทาบัว และสีที่เปนของกลุมและ

จังหวัดอุตรดิตถมาเปนสีหลักของบรรจุภัณฑ ใสลวดลาย 

เอกลักษณของทาบัว 
 

 

รูปที่ 8 แสดงผลการวิเคราะหขอมูล SWOT Analysis 

 

 4.2 ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอบรรจุภัณฑรองเทาผาไหม 

  4.2.1 จ าก กา ร วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล ขอ ง ผู ต อ บ

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอโครงสรางของบรรจุภัณฑ

ปรากฏวา โครงสรางรูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมมากที่สุด

จาก 3 รูปแบบ คิดเปนคาเฉล่ีย 4.29 รองลงมา โครงสราง

แบบที่ 3 คิดเปนคาเฉล่ีย 3.40 และโครงสรางรูปแบบที่ 2 

คิดเปนคาเฉล่ีย 3.34 
 

 
          รูปแบบที่ 1        รูปแบบที่ 2       รูปแบบที่ 3 

 

รูปที่ 9 การออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ 3 รูปแบบ 
 

  4.2.2 ขอมูลความคิดเห็นที่มีตอกราฟกบนบรรจุ

ภัณฑ พบวา กราฟกรูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมมากที่สุด

จุดแข็ง  (Strengths) จุดออน  (Weakness) 
- ผูประกอบการมีความรู และเทคนิคในการ

ผลิตรองเทาผาไหมเปนอยางดี และดําเนิน

ธุรกิจเกี่ยวกับรองเทาผาไหมมาเปนเวลานาน 

- มีชองทางการจัดจําหนายท่ีแนนอน 

- ไดรับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินคา

OTOP ตั้งแตปแรกท่ีเริ่มดําเนินการ 

- มีตนทุนการผลิตต่ํา ทําใหสามารถตั้งราคา

ขายไดถูกกวาคูแขงระดับเดียวกันในตลาด 

- กิจการตั้งอยูใกลแหงวัตถุดิบท่ีจําเปนในการ

ผลิตรองเทาผาไหม ทําใหตนทุนขนสงวัตถุดิบ

ท่ีต่ํา  

- ตราสินคาและรูปแบบบรรจุภัณฑของกิจการยังไม

เปนท่ีรูจักของผูบริโภคมากนัก เนื่องจากยังไมมีการ

โฆษณาและประชาสัมพนัธตราสินคาใหผูบริโภครับรู

เทาท่ีควร 

- กิจการมีการดําเนินการในลักษณะ ผูประกอบการ

รายเดียว ทําใหการเพิ่มกําลังแรงงาน และกําลังการ

ผลิตเปนไดยาก 

- ไมมีพนักงาน ทําใหการผลิตรองเทาผาไหมลาชา  

- สถานท่ีผลิตสินคาอยูในเขตท่ีพักอาศัยของชุมชน 

ทําใหเกิดขอจํากดัในดานการขยายกําลังการผลิต 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 

- รองเทาเปนสิ่งท่ีจําเปนกับทุกคน และเปน

สิ่งท่ีไดรับความนิยมจากผูบริโภคมาโดยตลอด 

ทําใหสินคาสามารถขายไดอยางสมํ่าเสมอ  

- รัฐบาลมีนโยบายในการท่ีจะสงเสริมธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดเล็กอยางจริงจัง ทําให

เปนโอกาสในการขยายการผลิต 

 

 

- เปนอุตสาหกรรมท่ีลงทุนไมมาก ทําใหมีคูแขงใน

ตลาดจํานวนมาก 

- สินคาเลียนแบบไดงาย กิจการจําเปนตองสราง

ความแตกตาง รวมท้ังสรางการรับรูในตราสินคาใหกับ

กับผูบริโภค 

- เทคนิคในการทํารองเทาของผูผลิตแตละรายไม

แตกตางกันมาก ทําใหผูบริโภคแยกความแตกตางของ

สินคาไดยาก 
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จาก 3 รูปแบบ คิดเปนคาเฉล่ีย 4.34 รองลงมา กราฟก

รูปแบบที่ 3 คิดเปนคาเฉล่ีย 3.32 และกราฟกรูปแบบที่ 2 

คิดเปนคาเฉล่ีย 3.28 
 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบที่ 3 
 

รูปที่ 10 การออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑ 3 รูปแบบ 

 

 4.3 ศึกษาความพึงพอใจที่มีตอบรรจุภัณฑรองเทาผา

ไหม ซ่ึงแบงออกเปนโครงสรางและกราฟกบนบรรจุภัณฑ 

พบวา 

 

 

  4.3.1 รูปแบบและโครงสรางบรรจุภัณฑ 

  1.) บรรจุภัณฑมีความสอดคลองกับลักษณะการใช

งานของผลิตภัณฑ สินคา มีความพึงพอใจจากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.46 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50   

  2.) บรรจุภัณฑมีโครงสรางตรงตามความตองการ

ของกลุมเปาหมาย มีความพึงพอใจจากผลการวิเคราะห

คาเฉ ล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.61 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.49   

  3.) บรรจุภัณฑมีความสะดวกตอการขนสง/

เดินทางมีความพึงพอใจ คาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 

4.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49   

  4.) บรรจุภัณฑมีความแข็งแรงสามารถปองกัน

สินคาและงายตอการเก็บรักษา มีความพึงพอใจจากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.65 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48   

  5.) บรรจุภัณฑมีความสะดวกตอการนําไปใชงาน

ตามวัตถุประสงค มีความพึงพอใจจากผลการวิเคราะห

คาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.84 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.36   

  6.) การเลือกใชวัสดุและกรรมวิธีการผลิตมีความ

เหมาะสมกับตนทุน มีความพึงพอใจจากผลการวิเคราะห

คาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.65 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.68   

  4.3.2 กราฟกบนบรรจุภัณฑ ความพึงพอใจที่มีตอ

ตราสินคา และความพึงพอใจที่มีตอกราฟกบนบรรจุภัณฑ 

  1.) ตราสินคาสามารถส่ือถึงผลิตภัณฑและ

เอกลักษณของกลุมไดชัดเจน ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียของ

กลุมผูบริโภคเทากับ 4.38 และ 4.61 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.49    

  2.) ภาพประกอบมีความเหมาะสม สวยงามเปนที่

หนาจดจํา คาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  4.73 และ 

4.73 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44   

  3.) การเลือกใชโทนสีมีความเหมาะสมผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  4.65 และ 4.92 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48   
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  4.) ตัวอักษรและขอมูลของตราสินคามีความเขาใจ

งาย คาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.80 และ 4.61 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.39   

  5.) การจัดวางตราสินคามีความเหมาะสม ผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  4.76 และ 4.88 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42   

  6 .) องคประกอบโดยรวมมีความเหมาะสม 

คาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  4.69 และ 4.84 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46   

  4.3.3 ความพึงพอใจในภาพลักษณโดยรวมของ

บรรจุภัณฑ 

  1.) สามารถรับรูถึงคุณภาพของสินคาผานขอมูลที่

ไดบนบรรจุภัณฑ มีความพึงพอใจจากผลการวิเคราะห

คาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.73 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.44   

  2.) ราคาโดยรวมมีเหมาะสมกับสินคาและบรรจุ

ภัณฑที่ไดรับ มีความพึงพอใจจากผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย

ของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.46   

  3.) บรรจุภัณฑที่ออกแบบมีความเหมาะสมในการ

นําไปใชงานตอ มีความพึงพอใจจากผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย

ของกลุมผูบริโภคเทากับ 5.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0  

  4.) การนําเสนอภาพลักษณโดยรวมของสินคา 

ผานบรรจุภัณฑสามารถส่ือถึงคุณคาของความเปนอัตลักษณ

ของจังหวัดอุตรดิตถ มีความพึงพอใจจากผลการวิเคราะห

คาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.90 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.19 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

5.1 สรุปผลการออกแบบบรรจุภัณฑและสรุปผลการ

สอบถามความพึงพอใจ 

 จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามโดย ผูบริโภคที่มี

ตอบรรจุภัณฑรองเทาผาไหม วาลีดีไซนจังหวัดอุตรดิตถ ที่

ผูวิจัยออกแบบ มีดังน้ี 

 
   

 
รูปที่ 13 ผลิตภัณฑรองเทาผาไหมแบรนดวาลีดีไซน 

 

 
 

รูปที่ 14 บรรจุภัณฑรองเทาผาไหมแบรนดวาลีดีไซน 
 

  5.1.1 บรรจุภัณฑมีโครงสรางตรงตามความ

ตองการของกลุมเปาหมาย บรรจุภัณฑมีความสะดวกตอการ

ขนสงและเดินทางบรรจุภัณฑมีความแข็งแรงสามารถ

ปองกันสินคาและงายตอการเก็บรักษา บรรจุภัณฑมีความ

สะดวกตอการนําไปใชงานตามวัตถุประสงค การเลือกใช

วัสดุและกรรมวิธีการผลิตมีความเหมาะสมกับตนทุน มีความ

พึงพอใจตอรูปแบบโครงสรางบรรจุภัณฑอยูในระดับมาก

ที่สุด คิดเปนคาเฉล่ีย 4.63 

  5.1.2 กราฟกบนบรร จุภัณฑ  ประกอบด วย 

กราฟกสามารถส่ือถึงผลิตภัณฑและเอกลักษณของกลุมได

ชัดเจน ภาพประกอบมีความเหมาะสม สวยงามเปนที่หนา

จดจํา การเลือกใชโทนสีทั้งกราฟกและตัวอักษรมีความ

เหมาะสม ตัวอักษรและขอมูลของตราสินคามีความเขาใจ

ง า ย  ก า ร จั ด วา งข อค วาม มีค วาม เ หมาะสมชัด เ จน 

องคประกอบโดยรวมมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจตอ
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กราฟกบนบรรจุภัณฑอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉล่ีย 

4.76 

  5.1.3 ภ าพ ลั กษณ โ ด ย ร วมของบ ร ร จุภัณฑ

ประกอบดวย สามารถรับรูถึงคุณภาพของสินคาผานขอมูลที่

ไดบนบรรจุภัณฑ ราคาโดยรวมมีเหมาะสมกับสินคาและ

บรรจุภัณฑที่ไดรับ บรรจุภัณฑที่ออกแบบและพัฒนามีความ

เหมาะสมในการนําไปเปนของฝาก การนําเสนอภาพลักษณ

โดยรวมของสินคาผานบรรจุภัณฑสามารถส่ือถึงคุณคาของ

ความเปนผาทอของจังหวัดอุตรดิตถไดอยางชัดเจน มีความ

พึงพอใจในภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑ อยูในระดับ

มากที่สุด คิดเปนคาเฉล่ีย 4.83 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการที่ไดศึกษาและทําการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับ

การออกแบบบรรจุภัณฑรองเทาผาไหมแบรนดวาลีดีไซน 

จังหวัดอุตรดิตถ ผลที่ไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวคือ การ

ออกแบบบรรจุภัณฑรองเทาผาไหมแบรนดวาลีดีไซน 

จังหวัดอุตรดิตถ ไดนําลายเคี๊ยะซ่ึงเปนลายจากเชิงซ่ินผาทอ

มือจังหวัดอุตรดิตถ รวมกับการเลือกใชสีมวงซ่ึงสีประจําของ

กลุมและเปนสีประจําจังหวัดอุตรดิตถมาเปนสีหลักของ

กราฟกบนบรรจุภัณฑ และใสลวดลายดอกบัวตูมที่เปน

เอกลักษณของกลุมทาบัวมาใชในการออกแบบกราฟก 

เปนไปตามกรอบแนวคิดการออกแบบของประชิด ทิณบุตร 

[3] และศิริพรณ ปเตอร [4] ซ่ึงตรงกับตามความตองการ

ของกลุมผูผลิตผลิตภัณฑรองเทาผาไหมแบรนดวาลีดีไซน 

เปนที่ ยอมรับและ เปนที่ พึ งพอใจจากผู บริ โภคและ

นักทองเที่ยว 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 5.3.1 ควรมีการศึกษากรรมวิธีการผลิตรองเทาผาไหม

เพื่อความเขาในในรูปทรงและลวดลายที่เปนอัตลักษณของ

ผลิตภัณฑและศึกษากระบวนการในการผลิตบรรจุภัณฑดวย

ตนเองและในโรงงานอุตสาหกรรมเน่ืองจากจะลดการใช

เวลาในการผลิต และลดตนทุนการผลิต ควรวางแผนในการ

ผลิตใหดี เพื่อใหไดความถูกตองสวยงามและนาสนใจมาก

ยิ่งขึ้นจะทําใหเกิดการพัฒนาอยูตลอดเวลา 

 5.3.2 จากการสอบถามผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงผูเชี่ยวชาญไดมี

คําแนะนําในการออกแบบ คือ กระบวนการในการผลิตถา

กลุมผูผลิตสามารถทําบรรจุภัณฑไดดวยตนเองก็จะเปน

เอกลักษณประจํากลุมไดอีกอยางหน่ึงและสามารถลดตนทุน

ในการผลิตไดอีกดวย 
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การพัฒนาธูปจุดกันยุงลายบานจากขี้เลื่อย ใบและลําตนขา 

 
ปณณพร  หมอบอก1, เขมนิจจารีย  สาริพันธ1*

, ประนิตดา  เพ็งงิ้ว1, วันวิสา  ลิจวน2 
1สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
*ผูวิจัยหลัก 

 
บทคัดยอ 
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาธูปจุดกันยุงลายบานจากขี้เล่ือย ใบและลําตนขา (Alpinia galanga) โดย

การศึกษาแบงออกเปน ศึกษาปริมาณสารสกัดหยาบจากใบและลําตนขา ศึกษาลักษณะทางกายภาพของธูปจุดกันยุงจาก      

ขี้เล่ือย ใบและลําตนขา และประสิทธิภาพของธูปจุดกันยุงจากขี้เล่ือย ใบและลําตนขาตอการไลยุงลายบาน อัตราสวนของใบ

และลําตนขาตอขี้เล่ือยที่ทําการศึกษา คืออัตราสวน 100:0  80:20  60:40  40:60  20:80  และ 0:100 ผลการศึกษาพบวา

ปริมาณสารสกัดหยาบที่ไดจากใบและลําตนขาเฉล่ียประมาณ 2.66% ธูปจุดกันยุงจากใบและลําตนขาในแตละอัตราสวน

สามารถขึ้นรูปเปนแทงได โดยมีความสูงและเสนผาศูนยกลางเทากับ 18 เซนติเมตรและ 0.9 เซนติเมตร ตามลําดับ ธูปจุดกัน

ยุง 1 แทง สามารถเผาไหมไดนานมากกวา 50 นาทีโดยมีปริมาณเถาต่ํากวา 5% ปริมาณสารระเหยมากกวา 95% และ

ประสิทธิภาพในการไลยุงอยูในชวง 44-64% อัตราสวนที่เหมาะสมของใบและลําตนขาตอขี้เล่ือยในการผลิตธูปจุดกันยุง คือ 

20:80 โดยที่อัตราสวนน้ีธูปจุดกันยุงจะมีประสิทธิภาพในการไลยุงได 64% และมีคุณสมบัติทางกายภาพ ไดแก ความชื้น 

ระยะเวลาในการเผาไหม  อัตราการเผาไหม ปริมาณเถา และปริมาณสารระเหย เทากับ 4.94% 87 นาที 0.05 กรัม/นาที  

2.08% และ 98.42% ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: การขับไล, ยุงลายบาน, สารสกัดขา, ธูปจุดกันยุง, ขี้เล่ือย 
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Abstract 

  The objective of this research was to develop incense stick from sawdust and aerial stem galanga 

for use as mosquito to repellent. The amount of crude extract from aerial stem galanga, physical 

properties and effectiveness of mosquito repelling of the incense stick made from sawdust and aerial 

stem galangal were studied. The ratios of aerial stem galanga and sawdust of 100:0 80:20 60:40 40:60 

20:80 and 0:100 were investigated. The experimental results revealed that the aerial stem galanga contain 

approximately 2.66% of crude extract.  All incense stick different aerial stem galanga and sawdust ratios 

could be form as stick. The height and dimeter of incense stick were 18 cm and 0.9 cm, respectively. One 

incense stick had a burning time of >50 min with the amount of ashes lower than 5%, the amount of 

volatile higher than 95% and the mosquito repelling efficiency of 44-64%. The optimum ratio of aerial 

stem galanga and sawdust was 20:80. At this ratio, the physical properties of mosquito repelling incense 

stick, e.g. humidity, burning time, burning rate, amount of ashes and amount of volatile were 4.94%, 87 

min, 0.05 g/min, 2.08% and 98.42%, respectively. 
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1. บทนํา 

 ยุงลายบานจัดเปนแมลงชนิดหน่ึงที่มีขนาดเล็ก บินได

วองไว เพาะพันธุในภาชนะที่มีนํ้าขัง เปนพาหะนําโรคราย

ตางๆ มาสูคนและสัตว เชน ไขเลือดออก [1] เปนตน จึง

จําเปนที่จะตองมีวิธีในการปองกันยุง เชน สรางส่ิงกีดขวาง

หรือกําบัง ทําลายแหลงเพาะพันธุ จัดการแหลงเกาะพัก [2] 

เพื่อปองกันโรคที่มาจากยุงกัด ปจจุบันธูปจุดกันยุงจึงนิยม

นํามาใชปองกันไมใหยุงมากัด เน่ืองจากหาซ้ือไดงาย มีขาย

ทั่วไปตามทองตลาด ใชงานไดสะดวก และราคาถูก [3] 

รูปแบบของธูปจุดกันยุงที่มีวางจําหนายทั่วไปตามทองตลาด

มีทั้ ง ธูป จุด กันยุ งที่ มี ส วนผสมของ นํ้า มันหอมระ เหย

สังเคราะห และธูปจุดกันยุงที่ผลิตมาจากนํ้ามันหอมระเหย

จากธรรมชาติ สวนใหญผูผลิตนิยมใช นํ้ามันหอมระเหย

สังเคราะห เน่ืองจากมีราคาถูก ทําใหลดตนทุนทางการผลิต 

สงผลใหผูผลิตมีกําไรมากขึ้น อยางไรก็ตามธูปจุดกันยุงที่

ผลิตจากนํ้ามันหอมระเหยจากธรรมชาติจะมีสารกอมะเร็ง

นอยกวาธูปจุดกันยุงที่ มีสวนผสมของนํ้ามันหอมระเหย

สังเคราะห แตมีระยะเวลาในการเผาไหมและอัตราการเผา

ไหมใกลเคียงกัน [4] นํ้ามันหอมระเหยจากธรรมชาติ สวน

ใหญไดมาจากการสกัดพืชสมุนไพรที่มีนํ้ามันหอมระเหย เชน 

ตะไครหอม มะกรูด เสม็ดขาว ขิง ไพล ยูคาลิปตัส [5] 

นอกจากน้ันยังมีพืชสมุนไพรอีกหลากหลายชนิดที่มีนํ้ามัน

หอมระเหยอยูแตไมนิยมนํามาใชสกัดนํ้ามันหอมระเหย 

ไมไดนํามาใชประโยชนทางดานอ่ืนๆ หรือมีการใชประโยชน

แคบางสวน ทําใหสวนที่เหลือกลายเปนวัสดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตร เชน ใบและลําตนขา เกษตรกรจะใชเพียงสวน

หัวหรือเหงาขาในการประกอบอาหาร งานวิจัยน้ี จึง มี

วัตถุประสงคที่จะพัฒนาธูปจุดกันยุงจากขี้เล่ือย ใบและลํา

ตนขาที่มีฤทธ์ิในการไลยุงลายบาน ซ่ึงนอกจากจะชวยเพิ่ม

รายไดใหกับเกษตรกรลดปริมาณวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 

แลวยังชวยลดปญหาการเกิดโรคมะเร็งจากธูปจุดกันยุงไดอีก

ทางหน่ึงดวย 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 ธูปจุดกันยุง 

 ธูปจุดกันยุง หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีขี้เล่ือยหรือผงไม

หอมเปนสวนประกอบหลัก และเติมสมุนไพรหรือสวนผสม

อ่ืนๆ เพื่อเพิ่มกล่ินหอม อาจมีการผสมตัวประสาน เชน แปง

เปยก กาวนํ้า เปนตัวประสานที่ชวยใหการยึดติดของเน้ือธูป

เขาดวยกัน แลวนําไปขึ้นรูปใหมีรูปทรงตามตองการ โดย

อาจมีกานธูปหรือไมมีก็ได แลวนําไปทําใหแหงโดยการอบ 

หรือ ตากแดด จากน้ันฉีดนํ้ามันหอมระเหยและอบไวใน

ภาชนะที่เหมาะสมกอนหรือไมก็ได [6]  

 ลักษณะธูปที่ดี ตองยึดติดกันอยางดีไมมีรอยราวหรือ

แตกหักอาจมีฝุนธูปไดบางเล็กนอยกรณีที่มีกานธูป เน้ือธูป

ตองเกาะติดกานธูปอยางสมํ่าเสมอ แตละกานตองไมติดกัน 

กานธูปตองไมมีเส้ียนเม่ือสัมผัสถูกมือ กานธูปทําดวยไมไผ

เหลาเปนแทงเล็กๆ ความยาวแลวแตผูผลิต กรณีที่มีการแตง

สี กานธูปและเน้ือธูปตองมีสีสมํ่าเสมอ เม่ือลูบเน้ือธูปและสี

ตองไมติดมือ การใชงานตองจุดติดงาย สามารถใชงานไดจน

หมดเน้ือธูป มีกล่ินหอม ไมมีควันมาก และควันธูปตองไม

เกิดความระคายเคืองเม่ือสูดดม ควรมีการหอหุมหรือบรรจุ

ธูปหอมดวยวัสดุหรือภาชนะที่สะอาด แหง ปองกันกล่ิน

ระเหยและความเสียหายที่จะทําใหธูปแตกหรือหัก [7] 

 

2.2 ยุง (Mosquito) 

 ยุง เปนแมลงที่พบไดทั่วโลกแตพบมากในเขตรอนและ

เขตอบอุน ถือกําเนิดขึ้นตั้งแตยุคดึกดําบรรพเม่ือประมาณ 

38-54 ลานปมาแลว ยุงเปนแมลงที่มีขนาดเล็กโดยทั่วไปมี

ขนาดลําตัวยาว 4-6 มิลลิเมตร บางชนิดมีขนาดเล็กมาก 2-3 

มิลลิเมตร และบางชนิดอาจยาวมากกวา 10 มิลลิเมตร สวน

หัว อก และทอง มองเห็นไดอยางชัดเจน มีปากคลายงวง 

ยื่นยาวออกไปขางหนา และมีปกสําหรับบิน 1 คู ปจจุบัน

พบวา ทั่วโลกน้ีมียุงประมาณ 3,450 ชนิด สวนในประเทศ

ไทยพบ ยุ งอย างนอย 412 ชนิด   ซ่ึงยุ ง เปนปญหาที่

กอใหเกิดโรค  และเปนปญหาทางการแพทยที่สําคัญของ

ประเทศไทย [1] 

 2.2.1 ยุงลาย (Aedes spp.) 

  1) ยุงลายบาน (Aedes aegypti) พบบอยในเขต

เมือง มีขนาดคอนขางเล็ก บินไดวองไว   มีลายสีขาวรูป

เคียว 2 อันอยูดานขาง มีขาลายชัดเจน ยุงชนิดน้ีเพาะพันธุ

ในภาชนะที่มีนํ้าขังทุกขนาดทั้งในและนอกบาน ชอบกัดกิน

เลือดคนมากกวากินเลือดสัตว มักหากินเวลากลางวันชวง

สายและบาย ยุงลายบานชอบเขากัดคนทางดานมืดหรือที่มี



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 

           

142 

เงาโดยเฉพาะบริเวณขาและแขน ขณะที่กัดมักไมคอยรูสึก

เจ็บ คนถูกกัดจึงไมรูสึกตัว เกาะพักตามมุมมืดในหอง โอง 

ไห หรือตามพุมไมที่ เย็นชื้น เปนพาหะนําเชื้อไวรัสเดงกี 

กอใหเกิดโรคไขเลือด [1] 

  2) ยุงลายสวน (Aedes albopictus) พบไดทั่วไป

ในเขตชานเมือง ชนบทและในปา ลักษณะทั่วไปคลายยุงลาย

บาน แตมีขอแตกตางคือ มีแถบยาวสีขาวพาดผานตรงกลาง

ไปตามความยาวของลําตัว เพาะพันธุในภาชนะที่มีนํ้าขัง 

กระบอกไม โพรงไม กะลามะพราว ใบไมเปนตน ยุงชนิดน้ีมี

อุปนิสัยคลายๆ กับยุงลายบาน แตมีความวองไวนอยกวา [1] 

 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ประภาทิพย และคณะ [11] ศึกษาชนิดความเขมขน 

สรรพคุณและสวนที่ออกฤทธ์ิของพืชสมุนไพรพื้นบานของ

ไทยที่สามารถนํามาใชกําจัดหรือปองกันแมลง โดยสมุนไพร

ที่เปนนํ้ามันหอมระเหย ไดแก กระเพรา เจอราเนียม ไพล 

กานพลู กํายาน ขม้ิน ตะไครหอม หญาแฝก นํ้ามันสม 

กระชาย แมลงที่ใชทดสอบไดแก ยุงลายตัวเต็มวัย (Aedes 

aegypti)  แ ล ะ ไ ร อ อ น ช นิ ด  Leptotrombidium 

imphalum ทําการทดสอบในหลอดทดลองโดยมีการ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของสมุนไพรทุก 5 นาที ผลปรากฏ

วาสมุนไพรที่ ใช ในการไลยุงไดดีที่ สุด  (ไมใสหนูในกรง

ทดสอบ) ที่ความเขมขน 100% ไดแก กานพลู เจอราเนียม 

กระเพรา กํายาน ตะ ไครหอม ไพล ข ม้ิน หญาแฝก 

ตามลําดับ หากใสหนูรวมกับสมุนไพรพบวาใหผลดีทุกตัว

โดยตัวที่ไดผลดีที่สุดคือ ไพล รองลงมาคือ กระเพรา หญา

แฝก กํายาน ขม้ิน ตะไครหอม เจอราเ นียม กานพลู 

ตามลําดับ สําหรับการทดสอบกับไรออนพบวาสมุนไพรที่

ใชไดดีมีเพียงสองตัวคือ ไพลและกานพลู นอกน้ันไดผลการ

ไลเพียงรอยละ 20-50 เทาน้ัน 

 ปทุมทิพย และนันทวัน [4] ผลิตธูปจากสารธรรมชาติ

เพื่อลดปริมาณสารกอมะเร็งในควันธูปตัวแปรที่ศึกษา คือ

ชนิดของกาวและนํ้ามันหอมระเหย ที่ไดจากการสังเคราะห

และจากธรรมชาติ กาวที่ใชไดแก กาวลาเท็กซ กาวนํ้า กาว

แปงสาลี และกาวยางบง นํ้ามันหอมระเหยสังเคราะห และ

นํ้ามันหอมระเหยจากธรรมชาติ ไดแก กล่ินตะไคร มะกรูด 

และจําป วิเคราะหปริมาณสารเบนซีน 1,3-บิวทาไดอีน และ

เบนโซ(เอ)ไพรีนในควันธูปดวยเครื่องแกสโครมาโทกราฟ-

แมสสเปกโทรมิเตอร พบวา ควันของธูปที่ทําจากกาวแปง

สาลีมีปริมาณ 1,3-บิวทาไดอีน และเบนโซ(เอ)ไพรีน 84.00 

ไมโครกรัมตอลูกบาศกมิลลิลิตรและ 515.11 ไมโครกรัมตอ

ลูกบาศกมิลลิลิตร ตามลําดับ ซ่ึงนอยกวากาวชนิดอ่ืนๆ และ

ธูปที่ผสมนํ้ามันหอมระเหยพบวา ธูปทีผ่สมนํ้ามันหอมระเหย

จากธรรมชาติกล่ินจําปและมะกรูด มีสาร 1,3-บิวทาไดอีน 

นอยที่ สุดเทากัน คือ 114.00 ไมโครกรัมตอลูกบาศก

มิลลิลิตรและธูปที่ผสมนํ้ามันหอมระเหยจากธรรมชาติกล่ิน

ตะไคร  มีปริ มาณสาร เบนโซ( เอ) ไพรีนนอยที่ สุ ด  คื อ 

1,902.88 ไมโครกรัมตอลูกบาศกมิลลิลิตร ดังน้ันธูปที่ผลิต

จากสารธรรมชาติมีสารกอมะเร็งนอยกวาธูปที่ผลิตจากสาร

สังเคราะห 

 สุจีบังอร และคณะ [12] พัฒนายาจุดกันยุงชนิดแทงจาก

ตะไครหอม มะกรูด เปลือกสมเขียวหวาน และแกนปอสา มี

สวนประกอบของแกนปอสาบด ตะไครหอมบด ใบมะกรูด

บด เปลือกสมเขียวหวานบด แปงมันสําปะหลังดัดแปลง

ชนิดพรีเจลาติไนซ และโซเดียมเบนโซเอต รอยละ 32.50 

13.00 19.50 5.00 14.75 14.75 และ 0.50 ตามลําดับ 

กรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม คือชั่งวัตถุดิบผงตามสูตร ผสม

วัตถุดิบแหงตอนํ้าเทากับ 1 : 1.50 นวดผสมจนกระทั่งได

ของผสมมีลักษณะเปนเน้ือเดียวกัน ขึ้นรูปเปนแทงยาจุดกัน

ยุง นําไปอบในตูอบลมรอน ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 7 ชั่วโมง ผลิตภัณฑยาจุดกันยุงที่ไดมีสีนํ้าตาลออน  

 สุมนตทิพย [5] ศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการผลิต

ผลิตภัณฑธูปพบวา อุณหภูมิและระยะเวลาในการทําแหงที่

เหมาะสมเพื่อใหไดธูปที่แหงและไมแตกเปราะงายซ่ึงพบวา

การใชอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 12 ชั่วโมง จะ

ไดธูปที่มีลักษณะดีที่สุด และเม่ือทดสอบประสิทธิภาพการ

ปองกันยุงพบวาตํารับผลิตภัณฑธูปสมุนไพรสด ไพล ขา 

และสะเดา มีประสิทธิภาพในการปองกันยุง เทากับ 29.52 

26.66 และ 23.63 ตามลําดับ 

 อมลยา [13] ศึกษานํ้ามันหอมระเหยจากขาเล็กโดยการ

สกัดดวยไอนํ้า (Steam distillation) ซ่ึงเปนวิธีที่งาย 

การศึกษาน้ีพบวา นํ้ามันหอมระเหยจากขาเล็กความเขมขน

รอยละ 5 และรอยละ 10 สามารถปองกันยุงลายและยุง

รําคาญได โดยนํ้ามันหอมระเหยความเขมขนรอยละ 10 
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ปองกันยุงลายบานและยุงรําคาญกัดไดนานกวานํ้ามันหอม

ระเหยความเขมขนรอยละ 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

นอกจากน้ียังพบวานํ้ามันหอมระเหยทั้งความเขมขนรอยละ 

5 และรอยละ 10  ปองกันยุงรําคาญไดนานกวายุงลายบาน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังน้ันระยะเวลาในการปองกันยุง

กัดอยางสมบูรณจึงขึ้นอยูกับความเขมขนของนํ้ามันหอม

ระเหย และชนิดของยุง 

 

3. วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง 

3.1 ข้ันตอนการเตรียมยุง 

 นําไขยุงลายบานปลอดโรค ซ่ึงไดรับความอนุเคราะห

จากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรีแชนํ้า

ในถาด ประมาณ 2-3 วัน ไขจะฝก กลายเปนลูกนํ้าแลวให

อาหารลูกนํ้า ซ่ึงเปนอาหารลูกสุกร ทุกวันเปนระยะเวลา 4 

วัน และเปล่ียนนํ้าทุกๆ 2 วัน ลูกนํ้าก็จะกลายเปนตัวโมงจึง

แยกตัวโมงใส ลงกรงเ ล้ียงตัวโมง  โดยหยุดใหอาหาร 

ระยะเวลา 2-3 วัน ตัวโมงจะกลายเปนยุง หลังจากน้ันเจือ

จางวิตามินซีกับนํ้าในอัตราสวน 1:1 แลวใชสําลีจุมวิตามินที่

เจือจางใสลงในกรงเพื่อเปนอาหารยุง 

 

3.2 ข้ันตอนการเตรียมกรงทดสอบประสิทธิภาพ 

 เตรียมกรงขนาด 20×20×20 ลูกบาศกเซนติเมตร ทํา

จากสเตนเลสบุดวยมุงลวด จํานวน 2 กรง แลวเชื่อมตอ

ระหวางกรง 2 กรงดวยทอพลาสติก ซ่ึงมีขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 2 น้ิว ยาว 0.5 เมตร ดังรูปที่ 1 เพื่อใชในการ

ทดสอบการไลยุงโดยธูปจุดกันยุงจากใบและลําตนขา 

 

 
 

รูปที่ 1 กรงทดสอบประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

3.3 ข้ันตอนการเตรียมวัตถุดิบสําหรับพัฒนาธปูจุดกันยุง 

 นําใบและลําตนขาที่เตรียมไวมาสับใหละเอียดจากน้ัน

นําไปผ่ึงแดดใหแหงสนิทดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2 ใบและลําตนขาที่แหงสนิท 

 

 แลวทําการบดใบและลําตนขาที่แหงสนิทดวยเครื่อง

บดละเอียด จะไดผงใบและลําตนขาดังรูปที่ 3 เก็บไวเพื่อใช

งานตอไป 

 
 

รูปที่ 3 ผงใบและลําตนขา 

 

 นําขี้เล่ือยจากไมยูคาลิปตัสผ่ึงแดดใหแหงสนิทแลวบดขี้

เล่ือยดวยเครื่องบดละเอียด จะไดผงขี้เล่ือยดังรูปที่ 4 เก็บไว

เพื่อใชงานตอไป 

 
รูปที่ 4 ผงขี้เล่ือย 

 

3.4 วิธีการทําธูปจุดกันยุง 

 ชั่งผงใบและลําตนขา และผงขี้เล่ือยตามอัตราสวน ดัง

ตารางที่ 1 ชั่งแปงมัน 3 กรัม เติมนํ้า 10 มิลลิลิตร ตั้งบนเตา
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ใหความรอนคนใหเขากันจนเหนียวผสมและคลุกเคลาใหเขา

กัน นวดจนเปนเน้ือเดียวกันแลวนําไปขึ้นรูปโดยใชพิมพ

ทรงกระบอก สูง 18 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 0.9 

เซนติเมตร เสียบไมไผเปนแกนกลางธูปจุดกันยุงนําธูปจุดกัน

ยุงที่ขึ้นรูปแลวไปอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 

12 ชั่วโมง ทําการทดสอบ ลักษณะทางกายภาพ และ

ประสิทธิภาพในการไลยุง 

 

ตารางที่ 1 อัตราสวน ผงใบและลําตนขา (ก) ตอผงขี้เล่ือย 

(ข) และนํ้าหนักของผงใบและลําตนขาและผงขี้เล่ือยที่ใช

เตรียมธูปจุดกันยุง 

รูปแบบที่ อัตราสวน 

(ก:ข) 

(%) 

ผงใบและ

ลําตนขา 

(กรัม) 

ผงขี้เล่ือย 

(กรัม) 

1 100 : 0 5 0 

2 80 : 20 4 1 

3 60 : 40 3 2 

4 40 : 60 2 3 

5 20 : 80 1 4 

6 0 : 100 0 5 

 

3.5 วิธีการทดสอบและวิเคราะห 

 3.5.1 ปริมาณสารสกัดหยาบจากใบและลําตนขา 

 ปริมาณสารสกัดหยาบจากใบและลําตนขา มีขั้นตอนที่

ใชในการทดสอบดังน้ี  [14-16] ทําการสกัดดวยเครื่อง 

Soxhlet apparatus โดยใช 95% เอทิลแอลกอฮอลเปนตัว

ทําละลาย อัตราสวนของผงใบและลําตนขาตอตัวทําละลาย

เทากับ 1 กรัม ตอ 40 มิลลิลิตร ทําการสกัดเปนเวลา 6 

ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส สารที่สกัดไดนําไป

ระเหยเอาตัวทําละลายออกโดยใชเครื่องระเหยระบบ

สุญญากาศ (Rotary vacuum evaporator) คํานวณ

เปอรเซ็นตสารสกัดหยาบในใบและลําตนขาโดยใชสูตร ใน

สมการที่ 1 

 % Essence=
E

M
×100          (1) 

 

เม่ือ  E คือ ปริมาณสารสกัดหยาบ (กรัม) 

  M คือ นํ้าหนักตัวอยางพืช (กรัม) 

 3.5.2 คุณสมบัติทางกายภาพ 

 ความชื้น วิธีการทดสอบ คือ ชั่งนํ้าหนักธูปจุดกันยุง 

จากน้ันนําไปอบที่ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง 

ชั่งนํ้าหนักธูปจุดกันยุงหลังอบ คํานวณความชื้นโดยใชสูตรใน

สมการที่ 2 [17]  

 % Moisture =
W1– W2

W1
×100                   (2) 

 

เม่ือ  W1 คือ นํ้าหนักธูปจุดกันยุงกอนอบ 

  W2 คือ นํ้าหนักธูปจุดกันยุงหลังอบ 

 ระยะเวลาในการเผาไหม วิธีการทดสอบ คือ นําธูปจุด

กันยุงจุดไฟจับเวลาจนเน้ือธูปไหมหมด (นาท)ี [4] 

 อัตราการเผาไหม วิธีการทดสอบ คือ ชั่งนํ้าหนักธูปจุด

กันยุงเริ่มตน และจุดธูปจุดกันยุงจนหมดชั่งนํ้าหนักธูปจุดกัน

ยุงที่เหลือ (กรัมตอนาที) คํานวณอัตราการเผาไหมโดยใช

สูตรในสมการที่ 3 [4] 
 

 อัตราการเผาไหม = 
M1–  M2

t
           (3) 

 

เม่ือ  M1 คือ นํ้าหนักธูปจุดกันยุงเริ่มตน 

  M2 คือ นํ้าหนักธูปจุดกันยุงที่เหลือ 

      t คือ ระยะเวลาในการเผาไหม 
 

 ปริมาณเถาที่เหลือจากการเผาไหมธูปจุดกันยุง คือ จุด

ธูปจุดกันยุงจนเน้ือธูปไหมหมด นําเถาที่ไดเขาตูดูดความชื้น 

20 นาที  จากน้ันชั่ ง นํ้าหนักเถาที่ เหลือ (กรัม) คํานวณ

เปอรเซ็นตเถาที่เหลือจากการเผาไหมโดยใชสูตรในสมการที่ 

4 [17] 
 

  % Ash =
A

W1
×100          (4) 

 

เม่ือ  A   คือ นํ้าหนักเถาที่เหลือจากการเผาไหม 

  W1 คือ นํ้าหนักธูปจุดกันยุง 

 

 สีของควัน วิธีการทดสอบ คือ นําธูปจุดกันยุงจุดไฟ 

สังเกตสีของควันธูปจุดกันยุง [4] 

 ปริมาณสารระเหยในธูปจุดกันยุง วิธีการทดสอบ คือ 

เผาถวยกระเบื้องที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 

ชั่วโมง ปลอยทิ้งไวใหเย็นในโถดูดความชื้นชั่งผงธูปจุดกันยุง
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หนักประมาณ 1 กรัม ใสในถวยกระเบื้อง เผาที่อุณหภูมิ 

950 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 นาที แลวนําออกจาก

เตาเผา ทิ้ ง ไ ว ให เ ย็นในโถดูดความชื้ น [18] คํ านวณ

เปอรเซ็นตสารระเหยโดยใชสูตรในสมการที่ 5 
 

 % Volatile =
(W3-W4)

W3
×100          (5) 

 

เม่ือ  W3 คือ นํ้าหนักตัวอยางกอนเผา 

  W4 คือ นํ้าหนักตัวอยางหลังเผา 

 

 3.5.3 ประสิทธิภาพในการไลยุง 

 การทดสอบประสิทธิภาพของธูปจุดกันยุงจากใบและลํา

ตนขาที่มีฤทธ์ิในการไลยุงลายบาน 3 ซํ้า ตอ 1 อัตราสวน 

ซ่ึงมีวิธีการทดสอบคือ [5,11] ปลอยยุงลายบาน ลงในพื้นที่

ทดสอบ พักยุงลายบานในพื้นที่ทดสอบเปนเวลา 20 นาที

เชื่อมพื้นที่ทดสอบ และพื้นที่เปรียบเทียบเขาดวยกันโดยใช

ทอพลาสติก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 น้ิว ยาว 0.5 เมตร 

จุดธูปจุดกันยุง จับเวลาทุก 5 นาที เปนระยะเวลา 30 นาที 

นับจํานวนยุงในพื้นที่ทดสอบและพื้นที่เปรียบเทียบ ทุก 5 

นาที คํานวณหาประสิทธิภาพในการไลยุงโดยใชสูตรใน

สมการที่ 6 

 % Efficiency=
N2

× 100          (6) 
 

เม่ือ  N1 คือ จํานวนยุงที่บินเขาในพื้นที่เปรียบเทียบ 

(ไมมีธูปจุดกันยุง) 

  N2 คือ จํานวนยุงทั้งหมดที่ปลอยในพื้นที่ทดสอบ 

(มีธูปจุดกันยุง) 

 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

4.1 ปริมาณสารสกัดหยาบจากใบและลําตนขา 

 ผลการศึกษาปริมาณสารสกัดหยาบจากใบและลําตนขา

พบวาใบและลําตนขามีปริมาณสารสกัดหยาบ 0.02 กรัมตอ

ผงขา 1 กรัม คิดเปนปริมาณสารสกัดหยาบเฉล่ีย เทากับ 

2.66% ดังตารางที่ 2 ปริมาณสารสกัดหยาบที่ไดในงานวิจัย

น้ีมีปริมาณมากกวางานวิจัยของ ณัฐธิดา และคณะ [19] 

โดยงานวิจัยของ ณัฐธิดา และคณะ ศึกษาปริมาณสารสกัด

หยาบจากเหงาขาระยะเวลาในการสกัด 3 ชั่วโมง พบวา

ปริมาณรอยละของสารสกัดหยาบที่ได จากเหงาขาเทากับ

รอยละ 2.16 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากระยะเวลาที่ใชในการสกัด

แตกตางกัน โดยงานวิจัยน้ีใชระยะเวลาการสกัด 6 ชั่วโมง 

[15] ดวยเหตุน้ีจึงอาจทําใหปริมาณสารสกัดหยาบที่ไดมี

ปริมาณมากกวา จะเห็นไดวาวิธีการสกัดสารสกัดหยาบที่

เหมาะสมและระยะเวลาในการสกัดมีผลตอปริมาณนํ้ามัน

หอมระเหยที่อยูในสารสกัดหยาบ [20] ดังน้ันหากปริมาณ

สารสกัดหยาบจากใบและลําตนขามีปริมาณมาก ก็จะสงผล

ทําใหมีปริมาณนํ้ามันหอมระเหยมากตามไปดวย  

ตารางที่ 2 ปริมาณสารสกัดหยาบในใบและลําตนขา 

น้ําหนักผงขา 

(กรัม) 

ปริมาณสารสกัดหยาบ 

(กรัม) 

%สารสกัดหยาบ 

(คาเฉลี่ย±SD) 

2.0142 0.05 

2.66±0.14 2.0166 0.06 

2.0142 0.05 

 

4.2 คุณสมบัติทางกายภาพ 

 4.2.1 ความชื้นของธูปจุดกันยุงจากใบ ลําตนขา และ   

ขี้เล่ือย 

 จากผลการวิเคราะหความชื้นของธูปจุดกันยุงจากใบ   

ลําตนขา และขี้เล่ือย พบวาธูปจุดกันยุงที่มีความชื้นต่ําที่สุด

ในงานวิจัยน้ีคือ ธูปจุดกันยุงที่มีอัตราสวนของขาตอขี้เล่ือย 

100:0 รองลงมาเปน อัตราสวน 80:20 60:40 40:60 20:80 

แ ล ะ  0: 100 โ ด ย มี ป ริ ม า ณ ค ว า ม ชื้ น เ ฉ ล่ี ย เ ท า กั บ 

1. 85% 2. 46% 3. 32%   4. 56% 4. 94%  แ ล ะ  5. 15% 

ตามลําดับ (ตารางที่ 3)  เม่ือทําการทดสอบความแตกตาง

ทางสถิติของความชื้นของธูปจุดกันยุงจากใบ ลําตนขา และ

ขี้เล่ือย โดยใชวิธี Duncan's Multiple Range Test 

(DMRT) ที่ ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบวา ธูปจุดกันยุง

อัตราสวนขา:ขี้เล่ือย 100:0 และ 80:20 มีคาเฉล่ียความชื้น

แตกตางจากธูปจุดกันยุงอัตราสวนขา:ขี้เล่ือย 60:40 40:60 

20:80 และ 0:100 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากผล

ความชื้นดังกลาว จะเห็นไดวาธูปจุดกันยุงในงานวิจัยน้ีมี

ความชื้นเปนไปตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนด

มาตรฐานที่กําหนด (มอก.309 – 2556)  คือ ความชื้นในธูป
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จุดกันยุงทั้งชนิดขดและชนิดแทง ตองมีความชื้นไมเกิน 

14% [21]    ธูปจุดกันยุงที่มีความชื้นต่ําจะทําใหธูปจุดกัน

ยุงมีอัตราการเผาไหมที่รวดเร็ว [12] 

 

ตารางที่ 3 ความชื้นของธูปจุดกันยุงจากใบ ลําตนขา และ  

ขี้เล่ือย 

อัตราสวน (%) 
% ความช้ืน (คาเฉล่ีย±SD) 

ขา:ข้ีเล่ือย 

100:0 1.85 a±0.51 

80:20 2.46 a±0.03 

60:40 3.32b ±0.34 

40:60 4.56c±0.20 

20:80 4.94c±0.09 

0:100 5.15c±0.37 

หมายเหตุ : คาเฉล่ียในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยอักษร

ภาษาอังกฤษเหมือนกัน หมายถึง ไมมีความแตกตางกันทาง

สถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยวิธี DMRT 

 

 4.2.2 ระยะเวลาในการเผาไหมและอัตราการเผาไหม

ของธูปจุดกันยุง 

 จากการศึกษาระยะเวลาในการเผาไหมและอัตราการเผา

ไหมของธูปจุดกันยุง พบวาธูปจุดกันยุงที่มีระยะเวลาในการ

เผาไหมเฉล่ียนานที่สุดคือ ธูปจุดกันยุงที่มีอัตราสวนของขา

ตอขี้เล่ือย 0:100 โดยมีระยะเวลาในการเผาไหมเฉล่ีย 122 

นาที อัตราการเผาไหมเฉล่ีย 0.03 กรัม/นาท ีธูปจุดกันยุงที่มี

ระยะเวลาในการเผาไหมเฉล่ียรวดเร็วที่สุดคือ ธูปจุดกันยุงที่

มีอัตราสวนของขาตอขี้เล่ือย 100:0 มีระยะเวลาในการเผา

ไหมเฉล่ีย 52 นาที และอัตราการเผาไหมเฉล่ีย 0.07 กรัม/

นาที สวนธูปจุดกันยุงอัตราสวนขาตอขี้เล่ือย 80:20  60:40 

40:60 และ 20:80  มีระยะเวลาในการเผาไหมเฉล่ีย 64 

นาท ี 68 นาท ี 76 นาที และ 87 นาที ตามลําดับ อัตราการ

เผาไหมเฉล่ีย 0.06 กรัม/นาที  0.05 กรัม/นาที  0.05 กรัม/

นาที  และ 0.05  กรัม/นาที ตามลําดับ ดังรูปที่ 5  ธูปจุดกัน

ยุงที่มีอัตราการเผาไหมนาน จะทําใหธูปสามารถใชงานได

นาน นอกจากน้ียังพบวา ธูปจุดกันยุงที่มีความชื้นต่ําจะมี

อัตราการเผาไหมที่รวดเร็ว [12] แตถาธูปความชื้นมาก จะมี

ระยะเวลาในการเกิดการเผาไหมนาน [22]  อยางไรก็ตาม

ความชื้ นของ ธูปจุดกันยุงตอง ไม ควร เ กิน 14% ตาม

มาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด เพราะอาจทําให

ธูปจุดกันยุงไมสามารถเผาไหมไดหรืออาจเผาไหมไดเพียง

บางสวน 

 

 

รูปที่ 5 ระยะเวลาในการเผาไหมและอัตราการเผาไหมของ

ธูปจุดกันยุงสูตรตางๆ 

 

 4.2.3 ปริมาณเถาที่เหลือจากการเผาไหมธูปจุดกันยุง 

 จากการศึ กษาพบว า  ธูป จุด กันยุ งที่ มี ขี้ เ ล่ื อยเปน

องคประกอบมากจะมีปริมาณเถานอยเน่ืองจากใชระยะเวลา

ในการเผาไหมนาน สวนธูปจุดกันยุงที่มีขาเปนองคประกอบ

จะมีปริมาณเถามาก เน่ืองจากระยะเวลาในการเผาไหมเร็ว

กวา ธูปจุดกันยุงที่มีเถาที่เหลือจากการเผาไหมสูงที่สุด คือ

ธูปจุดกันยุงที่มีอัตราสวนขาตอขี้เล่ือย 100:0 มีปริมาณเถา 

4.75% รองลงมาเปน อัตราสวน 80:20 60:40 40:60 

20:80 และ 0:100 มีปริมาณเถาเฉล่ียเทากับ 4.01%  

3.44%  2.98%  2.08% และ 2.05% ตามลําดับ (ตารางที่ 

4) เม่ือทําการทดสอบความแตกตางทางสถิติของปริมาณเถา

ที่เหลือจากการเผาไหมธูปจุดกันยุงโดยใชวิธี DMRT ที่ระดับ

ความเชื่อม่ัน 95% พบวาปริมาณเถาที่เหลือจากการเผาไหม

ธูปจุดกันยุงของอัตราสวนขา:ขี้เล่ือย 100:0 และ 80:20 มี

ปริมาณเถาที่เหลือจากการเผาไหมธูปจุดกันยุงไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนอัตราสวนขา:ขี้เล่ือย 60:40  
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40:60  20:80  และ 0:100  มีปริมาณเถาที่เหลือจากการ

เผาไหมธูปจุดกันยุงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จากการศึกษาปริมาณเถาดังกลาวจะเห็นไดวา ธูปจุดกันยุงมี

ปริมาณเถาที่เหลือจากการเผาไหมไมแตกตางจากธูปจุดกัน

ยุงทั่วไป โดยงานวิจัยของสุจีบังอร และคณะ [12] พบวาธูป

จุด กันยุ งช นิดแท งจากตะไครหอม มะกรู ด  เป ลือก

สมเขียวหวานและแกนปอสา มีปริมาณเถารอยละ 3.96 

งานวิจัยของวุฒินันท [8] พบวาธูปหอมกฤษณา มีปริมาณ

เถารอยละ 3.20 อน่ึงการพบปริมาณเถาเหลือจากการเผา

ไหมธูปจุดกันยุงมากแสดงใหเห็นถึงปริมาณสารระเหย

นอยลงสงผลใหประสิทธิภาพในการไลยุงของธูปจุดกันยุงต่ํา

ตามปริมาณสารระเหยในธูปจุดกันยุง 

 

 4.2.4 สีควันของธูปจุดกันยุง 

 จากการศึกษาสีของควันธูปจุดกันยุงพบวา ธูปจุดกันยุง

ในทุกอัตราสวนมีสีของควันเปนสีขาวเหมือนธูปจุดกันยุง

ทั่วไปดังรูป  6 แสดงสีควันของธูปจุดกันยุงทั้ง 6 อัตราสวน 

จากงานวิจัยการผลิตธูปหอมสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อ

ศึกษาสารกอมะเร็งในควันธูปของปทุมทิพย และนันทวัน [4] 

ก็พบวาสีของควันธูปชนิดตางๆ จะมีสีค วันเปนสีขาว

เชนเดียวกัน อยางไรก็ตามยังพบควันธูปเปนสีอ่ืนเชนสี

นํ้าตาลออน ดังงานวิจัยของสุจีบังอร และคณะ [12] ที่ศึกษา

การพัฒนายาจุดกันยุงชนิดแทงจากตะไครหอม มะกรูด 

เปลือกสมเขียวหวานและแกนปอสาไดนําแกนปอสามาใชใน

การผลิตธูปจุดกันยุงแทนการใชขี้เล่ือยแลวพบสีควันธูปเปน

สีนํ้าตาลออน  

 

 4.2.5 ปริมาณสารระเหยในธูปจุดกันยุง 

 จากการศึกษาปริมาณสารระเหยในธูปจุดกันยุง พบวา

ธูปจุดกันยุงที่ มีสารระเหยสูงที่ สุด  คือธูปจุดกันยุงที่ มี

อัตราสวนของขาตอขี้เล่ือย 0:100 มีปริมาณสารระเหยเฉล่ีย

98.50% รองลงมาคือ อัตราสวนขา:ขี้เล่ือย 20:80 40:60 

60:40 80:20 และ100:0 โดยมีปริมาณสารระเหยเฉล่ีย

เ ท า กั บ  98. 42%  97. 22%  96. 70%   95. 97%   แล ะ 

95.22%  ตามลําดับ (ตารางที่5) ปริมาณสารระเหยจะมี

ปริมาณเพิ่มมากขึ้นเม่ือมีอัตราสวนขี้เล่ือยเพิ่มขึ้นทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากขี้เล่ือยที่นํามาผลิตธูปจุดกันยุงเปนขี้เล่ือยจากไม

ยูคาลิปตัส ซ่ึงไมชนิดน้ีมีนํ้ามันหอมระเหยประมาณ 0.92% 

- 2.89% เม่ือนําเปลือกไมมาบดใหละเอียดผสมกาวสามารถ

ใชทําเปนธูปหรือยากันยุงไดดี [23] ดวยเหตุน้ีจึงสงผลทําให

ธูปจุดกันยุงที่มีปริมาณขี้เล่ือยเพิ่มมากขึ้นมีสารระเหยมาก

ขึ้นตามไปดวย เม่ือทําการทดสอบความแตกตางทางสถิติ

ของปริมาณสารระเหยในธูปจุดกันยุงโดยใชวิธี DMRT ที่

ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบวาปริมาณสารระเหยในธูปจุด

กันยุงอัตราสวนขา:ขี้เล่ือย 100:0  80:20  60:40 และ 

40:60 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนอัตราสวน

ขา:ขี้เล่ือย 0:100 มีปริมาณสารระเหยไมแตกตางจาก

อัตราสวนขา:ขี้ เ ล่ือย 20:80  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

อยางไรก็ตามสารระเหยในพืชบางชนิดก็ไมมีฤทธ์ิในการไล

และปองกันการกัดของยุงได [24-25] 

 

ตารางที่ 4 ปริมาณเถาที่เหลือจากการเผาไหมธูปจุดกันยุง 

อัตราสวน (%) 

ขา:ข้ีเล่ือย 
ปริมาณเถา (คาเฉล่ีย±SD) 

100:0 4.75a±0.276 

80:20 4.01a±0.036 

60:40 3.44b±0.056 

40:60 2.98c±0.188 

20:80 2.08d±0.123 

0:100 2.05e±0.048 

หมายเหตุ : คาเฉล่ียในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยอักษร

ภาษาอังกฤษเหมือนกัน หมายถึง ไมมีความแตกตางกันทาง

สถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยวิธี DMRT 
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รูปที่ 6 สีควันของธูปจุดกันยุงอัตราสวน 100:0  80:20 

60:40  40:60  20:80 และ 0:100 

 

4.3 ประสิทธิภาพในการไลยุงของธูปจุดกันยุง 

 หลังจากที่มีการทดสอบประสิทธิภาพการไลยุงของธูปจุด

กันยุง พบวาธูปจุดกันยุงอัตราสวนขา:ขี้เล่ือย 0:100 มี

ประสิทธิภาพในการไลยุงเฉล่ียสูงที่สุด คือ 72% ซ่ึงใกลเคียง

ธูปสมุนไพรที่มีนํ้ามันหอมระเหยมะกรูด 3% ของสุมนตทิพย 

[5] รองลงมาเปนธูปจุดกันยุงอัตราสวนขาตอขี่เล่ือยเทากับ 

20:80 40:60  60:40  80:20  และ100:0 โดยมีคาเฉล่ีย

ประสิทธิภาพในการไลยุงเทากับ 64% 59%  56%  49%  

และ 44% ตามลําดับ (ตารางที่ 6) เม่ือทําการทดสอบความ

แตกตางทางสถิติของประสิทธิภาพในการไลยุง โดยใชวิธี 

DMRT ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบวาประสิทธิภาพการ

ในการไลยุงของอัตราสวนขา:ขี้เล่ือย 0:100 มีประสิทธิภาพ

สูงสุดแตกตางจากอัตราสวนอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สวนอัตราสวน 60:40 และ 40:60 มีประสิทธิภาพไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะเห็นไดวาการเพิ่ม

ปริมาณใบและลําตนขาไมไดมีผลทําใหไลยุงไดดีขึ้น เม่ือ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของธูปจุดกันยุงในงานวิจัยน้ีกับ

งานวิจัยของสายใจ และสุวรรณี [26] ที่ศึกษาประสิทธิภาพ

ของธูปไลยุงนํ้าสมควันไมจากภูมิปญญาทองถิ่นของชาวบาน

ใน เ ขต ภ าค ใต  พบว า ธู ป จุ ด กันยุ ง ของ ง าน วิ จั ย น้ี มี

ประสิทธิภาพในการไลยุงสูงกวา (ธูปจุดกันยุงนํ้าสมควันไมมี

ประสิทธิภาพ 50%) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปริมาณความ

เขมขนของนํ้าสมควันไมที่ใชยังไมเหมาะสมตอการไลยุง 

ตามที่ กระทรวง อุตสาหกรรมประกาศ  (2556)  โดย

ประสิทธิภาพของธูปจุดกันยุงที่ยอมรับไดตองมีประสิทธิภาพ

ในการไลยุง 90% ดังน้ันประสิทธิภาพของธูปจุดกันยุงใน

งานวิจัยน้ีจึงมีประสิทธิภาพต่ํากวามาตรฐานที่กระทรวง

อุตสาหกรรมกําหนด อยางไรก็ตามหากตองการใหธูปจุดกัน

ยุงมีประสิทธิภาพในการไลยงุสูงควรนําพืชสมุนไพรที่มีนํ้ามัน

หอมระเหยสูงที่มีฤทธ์ิในการไลยุงมาผสมรวมกับผงใบ ลําตน

ขา และขี้เล่ือย ในรูปแบบผง หรือ สารสกัด เชน ตะไครหอม 

ใบยูคาลิปตัส เหงาขม้ินชัน ใบสาบเสือ ใบสะเดา หญาแฝก

[27-28] เปนตน 
 

ตารางที่ 5 ปริมาณสารระเหยในธูปจุดกันยุง  

อัตราสวน (%) 

ขา:ข้ีเล่ือย 
ปริมาณสารระเหย (คาเฉล่ีย±SD) 

100:0 95.22a±0.06 

80:20 95.97b±0.06 

60:40 96.70c±0.09 

40:60 97.22d±0.05 

20:80 98.42e±0.15 

0:100 98.50e±0.11 

หมายเหตุ : คาเฉล่ียในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยอักษร

ภาษาอังกฤษเหมือนกัน หมายถึง ไมมีความแตกตางกันทาง

สถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยวิธี DMRT 
 

ตารางที่ 6 ประสิทธิภาพในการไลยุง 

อัตราสวน (%) 

ขา:ข้ีเล่ือย 

ประสิทธิภาพในการไลยุง (%) 

(คาเฉล่ีย±SD) 

100:0 44a±0 

80:20 49b±1.89 

60:40 56c±3.27 

40:60 59c±1.89 

20:80 64d±0 

0:100 72e±3.27 

หมายเหตุ : คาเฉล่ียในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยอักษร

ภาษาอังกฤษเหมือนกัน หมายถึง ไมมีความแตกตางกันทาง

สถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยวิธี DMRT 
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5. สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนาธูปจุดกันยุ งจากใบและ ลําตนข าโดย มี

อัตราสวนของใบและลําตนขาตอขี้เล่ือยเปน 100:0  80:20 

60:40  40:60 และ 20:80 สามารถนําธูปมาไลยุงลายบาน

โดยมีประสิทธิภาพในการไลยุง 44-64% และมีคุณสมบัติ

ทางกายภาพของธูปจุดกันยุงที่เหมาะสมคือ ความชื้นนอย

ระยะเวลาในการเผาไหมนานปริมาณเถานอย และมีปริมาณ

สารระเหยมากเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชประโยชน

จากวัสดุเหลือทิ้งทั้งสองชนิด ธูปจุดกันยุงอัตราสวนขาตอ   

ขี้เล่ือย 20:80 จึงมีความเหมาะสมในการนําไปพัฒนาธูปจุด

กันยุงจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพตอไป 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัย น้ี สําเร็จลุลวงไปดวยดี  ผู วิ จัยขอขอบคุณ

สํานักงานปอง กันควบคุมโ รคที่  4  จั งหวัดสระบุ รี  ที่

อนุเคราะหไข อาหารและอุปกรณเล้ียงยุงลายบาน คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีใน

การสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจํา     

ปการศึกษา 2559 
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การหาอัตราการลมเหลวและพยากรณเวลาเสียหายของอุปกรณ

ในสถานีไฟฟายอย 22 kV 

 
ภุมรินทร  ทวิชศรี 
สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 
บทคัดยอ 
  บทความน้ีนําเสนอการหาอัตราการลมเหลวและวิเคราะหการลมเหลวของอุปกรณไฟฟารวมถึงการพยากรณเวลา

ความเสียหายของอุปกรณไฟฟาในสถานีไฟฟายอย 22 กิโลโวลต ซ่ึงประกอบไปดวยสถานีไฟฟายอย 3 สถานี การหาอัตราการ

ลมเหลวโดยเฉล่ียในแตละสถานียอยใชวิธีการแจกแจงแบบเอ็กซโพเนนเชียลเพื่อหาระยะเวลาเฉล่ียที่ระบบทํางานจนถึง

ปจจุบันแลวนําไปคํานวณหาอัตราการลมเหลวที่เกิดขึ้น โดยสถานีไฟฟายอยที่ 1 สถานีไฟฟายอยที่ 2 และสถานีไฟฟายอยที่ 3 

มีอัตราการลมเหลว 0.3663 0.6945 และ 0.2191 ครั้งตอป ในดานของการประเมินความนาเชื่อถือของระบบไฟฟาทั้ง 3 

สถานีใชวิธีการวิเคราะหจากคาดัชนี SAIFI เพื่อวัดคาดัชนีที่มีผลกระทบตอผูใชไฟโดยคาดัชนี SAIFI ของสถานีไฟฟายอยที่ 3 

เทากับ 0.2843 ซ่ึงมีผลกระทบตอผูใชไฟนอยที่สุด รองลงมาคือสถานีไฟฟายอยที่ 2 มีคาดัชนี SAIFI เทากับ 0.5349 และ

สถานีไฟฟายอยที่ 1 มีคาดัชนี SAIFI เทากับ 0.6916 ซ่ึงมีผลกระทบตอผูใชไฟสูงทีสุ่ดสวนการพยากรณเพื่อหาเวลาการทํางาน

ของอุปกรณที่จะเสียในรอบถัดไปใชวิธีการทดสอบทางสถิติดวยโปรแกรม Minitab ซ่ึงผลการพยากรณระยะเวลาที่สถานีไฟฟา

ยอยที่ 1 จะเกิดความเสียหายของอุปกรณที่มีระยะเวลาทํางานอีก 14,349 ชั่วโมงสถานีไฟฟายอยที่ 2 จะเกิดความเสียหาย

ของอุปกรณที่มีระยะเวลาทํางานอีก 8,891 ชั่วโมงและสถานียอยที่ 3 จะเกิดความเสียหายของอุปกรณที่มีระยะเวลาทํางานอีก 

18,670 ชั่วโมง ตามลําดับผลจากการประเมินความเสียหายของอุปกรณไฟฟาที่จะเกิดขึ้นในครั้งตอไปของสถานีไฟฟายอยที่ 3

เพื่อหาแนวทางปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นโดยทําการบํารุงรักษาระบบอยางนอยปละ 1 ครั้งสวนสถานีไฟฟายอยที่ 1 

และสถานีไฟฟายอยที่ 2 มีความเส่ียงสูงจากความเสียหายของอุปกรณไฟฟาที่มีประวัติความเสียหายเกิดขึ้นสูงและมีอายุการ

ใชงานมานานรวมไปถึงมีผลกระทบที่มีตอการใชไฟฟาสูงเม่ืออุปกรณไฟฟาเกิดการเสียหาย โดยจะตองทําการบํารุงรักษาระบบ

อยางนอยปละ 2 ครั้ง จะสามารถปองกันความเสียหายที่มีผลกระทบโดยตรงในสวนการผลิตในโรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในอนาคต 
 
คําสําคัญ: อัตราการลมเหลว, ระยะเวลาอุปกรณทํางาน, การพยากรณเวลา 
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Abstract 

  This article presents the failure rate determination, failure rate analysis and time forecast of 

electrical equipment for 22 kV substations from 3 substations. To identify the failure rate occurring in 

each substation, the exponential distribution was used find the average time of the systems operating at 

the present and failure rate calculated result. The study indicated that the failure rate result of substation 

No.1 substation No.2 and substation No.3 was 0.3663 0.6945 and 0.2191 time per year, respectively. SAIFI 

index were used to assess the electrical system reliability. The SAIFI index result of substations no. 3 was 

0.2843 this number was lowest impact to user, SAIFI index result of substations no. 2 was 0.5349 and 

substations no. 1 was 0.6916 this number was highest impact to user. The time forecast of electrical 

equipment was used statistic test in Minitab program. The time forecast result of equipment failures for 

substations no. 1 substations no. 2 and substations no. 3 will occur after operating time 8,891 hours 

14,349 hours and 18,670 hours in order. The assessment of failure rate result for time forecast of 

substation no.3 must complete maintenance system 1 time per year to prevent electrical equipment 

failure. Substation no. 1 and Substation no. 2 must complete maintenance system at least 2 times per 

year to prevent production loss in factory in the future. 

 
Keywords: Failure rate, Time to Failure, Time Forecast. 
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1. บทนํา 

 บทความน้ีเปนการศึกษาการวิเคราะหหาอัตราความ

ลมเหลวของอุปกรณไฟฟาในสถานีไฟฟายอยขนาด 22 kV 

โดยมีการหาคาอัตราความลมเหลว (Failure Rate) การ

วิเคราะหความนาเชื่อถือของระบบไฟฟาและการพยากรณ

ระยะเวลาความเสียหายของอุปกรณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ซ่ึงผลที่ไดสามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการดูแล

รักษาอุปกรณในสถานีไฟฟายอยในอนาคตตอไป 

 การหาอัตราการลมเหลว (Failure Rate) ของอุปกรณ

ไฟฟาในสถานีไฟฟายอยขนาด 22 kV น้ันจะตองมีความ

เขาใจในหลักวิชาการและมีขอมูลที่ เพียงพอในการเขา

กระบวนการวิเคราะห เพื่อที่จะสามารถประเมินสถานภาพ

ของระบบไฟฟาได  สามารถปองกันความเสียหายของ

อุปกรณไฟฟาเปนผลทําใหระบบไฟฟามีเสถียรภาพที่ดีขึ้น 

 การหาความนาเชื่อถือระบบไฟฟาของการไฟฟาสามารถ

บงบอกถึงความสามารถในการจายระบบไฟฟาไปยังผูใชไฟ

ในกลุมตางๆ โดยคาดัชนีชี้วัด SAIFI (System Average 

Interruption Frequency Index) เปนดัชนีวัดความ

นาเชื่อถือของระบบไฟฟา คาที่ไดจะบงบอกถึงคาเฉล่ียของ

ความถีท่ี่ระบบไฟฟาขัดของแบบตอเน่ืองตอผูใชไฟในพื้นที่ที่

กําหนดและคาดัชนี SAIDI (System Average 

Interruption Duration Index) เปนดัชนีที่บงบอกถึง

คาเฉล่ียระยะเวลาที่ระบบเกิดไฟฟาขัดของของเวลาที่เปน

นาทีหรือชั่วโมงที่เกิดไฟดับแบบตอเน่ืองตอผูใชไฟ ซ่ึงตัวชี้วัด

ทั้ง 2 ตัวน้ี สามารถบอกถึงดัชนีเหตุการณของระบบไฟฟาที่

เกิดขึ้นที่กระทบกับผูใชไฟและบอกถึงผลกระทบของผูใช

ไฟฟาที่เกิดขึ้นจากเหตุขัดของทางไฟฟา ซ่ึงเปนดัชนีชี้วัดที่

เปนมาตรฐานของการไฟฟา ดังน้ันเพื่อใหไดคาที่เหมาะสม

ในการดูแลระบบการจายไฟฟาใหมีความตอเน่ืองมากที่สุด

จึงตองมีการประเมินดัชนีชี้ วัดตลอดเวลา [1-2] โดยมี

งานวิจัยที่เก่ียวของกับความนาเชื่อถือของระบบไฟฟาใน

ภาคอุตสาหกรรม ไดมีการจําลองการดัดแปลงระบบไฟฟา

ของอุตสาหกรรมปโตรเลียมและอุตสาหกรรมอาหาร [2] 

เพื่อที่จะนําผลคาความนาเชื่อถือของระบบคาอัตราพลังงาน

ไฟฟาดับรวมถึงการปรับปรุงระบบไปวิเคราะหเพื่อจัดการ

ระบบไฟฟาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงผลที่ไดจากการ

วิ เ ค ร า ะ ห ยั ง ไ ม ค ร อ บ ค ลุ ม แ ล ะ ไ ม ค ร บ ถ ว น กั บ

ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ จึงไดทําการวิเคราะหความนาเชื่อถือ

ของระบบไฟฟารวมกับการหาอัตราการลมเหลวของอุปกรณ

ไฟฟาและพยากรณเวลาความเสียหายของอุปกรณที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตของสถานีไฟฟา โดยการนําขอมูลการใช

งานของอุปกรณไฟฟามาวิเคราะหดวยโปรแกรมทางสถิติ

เพื่อนําผลที่ได วางแผนการบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาและ

ปองกันความเสียหายของอุปกรณเพื่อลดความสูญเสียใน

กระบวนการผลิตและทําใหระบบไฟฟามีเสถียรภาพที่ดีขึ้น 

 

2. ทฤษฎีและหลักการ 

2.1 การศึกษาและวิเคราะหอุปกรณในสถานีไฟฟา 

 ในสถานีไฟฟาจะมีอุปกรณที่หลากหลายซ่ึงจะมีหนาที่

แตกตางกันแตพฤติกรรมการทํางานของอุปกรณเหลาน้ันจะ

มีความเหมือนในระดับของฟงกชั่นการทํางานคือจะ

ประกอบดวยสถานะทํางานปกติ (Up) และสถานะทํางาน

ลมเหลว (Down) โดยจากหลักการของการทํางานของ

อุปกรณเหลาน้ันจะเปนไปตามวัฏจักรเวลา [1-3] โดยการ

ทํางานของอุปกรณไฟฟาในระยะยาวจะใชคาประมาณเปน

ระยะเวลาเฉล่ียที่อุปกรณอยูในสถานะทํางานเปนปกติและมี

ความตอเน่ืองและระยะเวลาเฉล่ียที่อุปกรณอยูในสถานะ

ลมเหลวจะมีกระบวนการซอมแซมเพื่อที่จะใหระบบกลับมา

ทํางานไดในสภาวะปกติอีกครั้งหน่ึง ซ่ึงพฤติกรรมการทํางาน

ของอุปกรณไฟฟาสามารถวิเคราะหความสัมพันธของความ

เสียหายของอุปกรณไฟฟากับชวงเวลาการทํางานได 3 ชวง 

ดังรูปที่ 1 
 

 
 

รูปที่ 1 ความสัมพันธระหวางฟงกชันของอัตราความ

เสียหายกับเวลาการใชงานของอุปกรณไฟฟา 
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 ชวงระยะเวลาที่ 1 เรียกวา ชวงเริ่มตน (Early Life) 

หมายถึงเม่ืออุปกรณไดผลิตออกมาจากโรงงานอัตราการ

ลมเหลวหรืออุปกรณที่ มีขอบกพรองน้ันจะมีอยูมากใน

บางครั้งเราจึงเรียกชวงเริ่มแรกน้ีวาชวงเบิรนอิน (Burn In) 

และเม่ือทําการศึกษาในเชิงสถิติแลวจะพบวาการแจกแจง

ของความลมเหลวในชวงเวลาน้ีจะใชการแจกแจงแบบปกติ 

(Normal Distribution) [4-5] 

 ชวงระยะเวลาที ่2 เรียกวาชวงใชงาน (Useful Life) ซ่ึง

ชวงน้ีการใชประโยชนจากอุปกรณไดดีหมายถึงหลังจากที่มี

การตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของอุปกรณในชวง

แรกเริ่มแลวจะไดอุปกรณที่บกพรองนอยหรืออาจจะไมมีเลย

ในชวงน้ีอัตราการลมเหลวของอุปกรณคอนขางคงที่น่ันคือ

การแจกแจงของความลมเหลวจึงเปนแบบสุมและเม่ือ

ทําการศึกษาในเชิงสถิติแลวจะพบวาการแจกแจงของความ

ลมเหลวในชวงเวลาน้ีจะเปนการแจกแจงแบบเอ็กซโพเนน

เชียล (Exponential Distribution)  

 ชวงระยะเวลาที ่3 เรียกวาชวงเส่ือมถอย (Wear - Out) 

โดยปกติอุปกรณตางๆ ที่มีอายุการใชงานเม่ือถึงระยะเวลา

หน่ึงจะเกิดการเส่ือมถอยและอัตราการลมเหลวจะเพิ่มมาก

ขึ้นการอธิบายลักษณะการแจกแจงของความลมเหลวใน

ชวงเวลาน้ีในทางสถิติจะใชการแจกแจงแบบปกติ (Normal 

Distribution) ในการศึกษาความนาเชื่อถือของอุปกรณ

ไฟฟาน้ันมักจะใหความสนใจและศึกษาในชวงระยะเวลาที่ 2 

หรือชวงการใชประโยชน (Useful Region) [4-5] 

 ส วน อุปกรณ ไฟฟ า ในสถานี ไฟฟ าจะ มี อุปกรณ ที่

หลากหลายซ่ึงจะมีหนาที่แตกตางกันแตพฤติกรรมการ

ทํางานของอุปกรณเหลาน้ันจะมีความเหมือนในระดับของ

ฟงกชั่นการทํางานคือจะประกอบดวยสถานะทํางานปกติ 

(Up) และสถานะทํางานลมเหลว (Down) โดยจากหลักการ

ของการทํางานของอุปกรณเหลาน้ันในระยะยาวจะใช

คาประมาณเปนระยะเวลาเฉล่ียที่อุปกรณอยูในสถานะ

ทํางานเปนปกติและมีความตอเน่ือง และระยะเวลาเฉล่ียที่

อุปกรณอยู ในสถานะลมเหลวจะมีกระบวนการซอมแซม

เพื่อที่จะใหระบบกลับมาทํางานไดในสภาวะปกติอีกครั้งหน่ึง 

ซ่ึงพฤติกรรมการทํางานของระบบไฟฟาสามารถแสดงไดดัง

รูปที่ 2 [4-5] 

 

 
 

รูปที่ 2 ชวงเวลาการทํางานของอุปกรณเปนคาเฉล่ีย 

 

 โดยที่ MTTF (Mean Time to Failure) คือระยะเวลา

โดยเฉล่ียที่อุปกรณอยูในสถานะทํางานปกติโดยคา MTTF 

จะเปนสวนกลับกับอัตราการลมเหลว ซ่ึงสามารถหาไดดัง

สมการที่ (1) 
 

 
1

MTTF  (1) 
 

 MTTR (Mean Time to Repair) คือระยะเวลาโดย

เฉล่ียที่อุปกรณอยูในสถานะลมเหลวหรือคาเฉล่ียของเวลาที่

ตองใชในการซอมแซมระบบ โดยคา MTTR จะเปนสวนกลับ

กับอัตราการซอมแซม ซ่ึงสามารถหาไดดังสมการที่ (2) 
 

 
1

MTTR  (2) 

 

 MTBF (Mean Time between Failures) คือชวงเวลา

ในหน่ึงคาบการทํางานของอุปกรณหรือสามารถอธิบายไดวา

คือคาเวลาทั้งหมด ดังน้ันคา MTBF คือผลรวมของ

ระยะเวลาโดยเฉล่ียที่ อุปกรณอยู ในสถานะทํางานปกติ 

(MTTF) และระยะเวลาโดยเฉล่ียที่อุปกรณอยูในสถานะ

ลมเหลว (MTTR) สามารถหาไดจากสมการที่ (3) 
 

 MTTRMTTFMTBF   (3) 
 

2.2 แบบจําลองการทํางานของอุปกรณ 

 ลักษณะรูปแบบการจําลองการทํางานของอุปกรณจะมี

ลักษณะเปนแบบ 2 สถานะ ซ่ึงแบบจําลองสถานะ การ

ทํางานของอุปกรณ 2 สถานะน้ันประกอบไปดวย สถานะที่

อุปกรณทํางานตามปกติ (Up) และสถานะที่อุปกรณทํางาน

ลมเหลว (Down) [6-9] จะมีลักษณะดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 แบบจําลองการทํางาน 2 สถานะของอุปกรณ 

 

โดยที่   คือ อัตราการลมเหลว (Failure Rate) 

   คือ อัตราการซอมแซม (Repair Rate) 

 

2.3 การหาคาอัตราการลมเหลวของอุปกรณ 

 การคํานวณอัตราการลมเหลวและอัตราการซอมของ

อุปกรณภายใตสมมติฐานการกระจายของระยะเวลาการ

ทํางานเฉล่ียของอุปกรณและระยะเวลาการซอมแซม

อุปกรณเปนแบบเอ็กซโพเนนเชียล สามารถหาไดจากสมการ

ที่ (4) 

 










1

1

i
Ni

T

i
iNout

     (4) 

โดยที่ iNout   คือ จํานวนครั้งที่ไฟดับหรืออุปกรณ

เสียหายปที่ i  

  Ni  คือ จํานวนอุปกรณที่ติดตั้งในระบบในปที่ i

  T  คือ จํานวนปที่เก็บขอมูล 

 

2.4 ดัชนีความเช่ือถือไดของผูใชไฟ 

 การคํานวณดัชนีความนาเชื่อถือไดของผูใชไฟ [4-5] ที่

นิยมใชไดแก SAIFI คือดัชนีความถี่ของการเกิดเหตุการณ

ไฟฟาดับของระบบโดยเฉล่ียมีหนวยเปน ครั้ง/อุปกรณ/ป 

สามารถหาไดจากสมการที่ (5)  
 

 


iN
iNiSAIFI 

    (5) 

 

 SAIDI คือ ดัชนีแสดงชวงระยะเวลาของการเกิด

เหตุการณไฟฟาดับของระบบโดยเฉล่ีย มีหนวยเปน ชั่วโมง/

อุปกรณ/ป สามารถหาไดจากสมการที่ (6)  
 

 


iN
iNiUSAIDI  (6) 

 

 iU  คือ ระยะเวลาที่เกิดเหตุขัดของของอุปกรณปที่ i  

3. การวิเคราะหอุปกรณในสถานีไฟฟาแรงสูง

ขนาด 22 kV 

3.1 รูปแบบสถานีไฟฟายอย 

 ในการหาอัตราการลมเหลวของอุปกรณไฟฟาในสถานี

ไฟฟายอยขนาด 22 kV ที่ปอนเขาไปใหโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตเคมีภัณฑ จะมีรูปแบบ Single Line Diagram โดยแยก

การติดตั้งอุปกรณในแตละสถานียอยทั้ง 3 สถานี ไดดังรูปที่ 

4 [11] และเน่ืองจากสถานีไฟฟายอยทั้ง 3 สถานี ไดมีการ

ติดตั้งและใชงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2539 จนถึง ปจจุบัน ทําให

การวิเคราะหจะตองคํานึงถึงอายุการใชงานของอุปกรณ

ไฟฟาในแตละสวน ควบคูไปกับภาระการจายโหลดและการ

จัดการการบํารุงรักษาที่มีตออุปกรณไฟฟาทั้งหมดใหพรอม

ใชงานอยูตลอดเวลา โดยผลการสรุปการใชงานของอุปกรณ

ไฟฟาทั้ง 3 สถานี แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที ่1 ขอมูลประวัติของอุปกรณไฟฟาในแตละสถานียอย 

สถานี

ไฟฟา 
อุปกรณ 

จํานวนป

ที่ใชงาน 

(ป) 

ความ

เสียหาย 

(ครั้ง) 

การ

บํารุงรักษา 

(ครั้ง/ป) 

สถานี

ยอยท่ี1 

Drop out Fuse 1 - MDB1 22 13 1 

Drop out Fuse 1 –MDB2 22 7 1 

สถานี

ยอยท่ี2 

Drop out Fuse 2–MDB3 22 13 2 

Drop out Fuse 2–MDB4 22 25 2 

Drop out Fuse 2–MDB8 12 2 2 

สถานี

ยอยท่ี3 

Drop out Fuse 3–MDB5 18 4 1 

Drop out Fuse 3–MDB6 18 4 1 

Drop out Fuse 3–MDB7 20 1 1 

 

 
รูปที่ 4 ไดอะแกรมของอุปกรณภายในสถานีไฟฟา 
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4. การหาคาอัตราการลมเหลวในสถานีไฟฟา 

 ในการหาคาอัตราการลมเหลวของอุปกรณไฟฟาใน

สถานีไฟฟายอยขนาด 22 kV ไดทําการเก็บขอมูลสถิติตั้งแต

ป พ.ศ. 2555 ถึงเดือนเมษายนป พ.ศ. 2561 จากโรงงาน

อุตสาหกรรมผลิตเคมีภัณฑแหงหน่ึง มาทําการวิเคราะหหา

อัตราการลมเหลวของอุปกรณไฟฟาที่เกิดขึ้น โดยไดทําการ

เก็บขอมูลความเสียหายเพื่อนํามาวิเคราะหคาตางๆ ไดทํา

การแยกความเสียหายของอุปกรณแตละสวนของในแตละ

สถานี ดังรูปที่ 4 ประกอบไปดวยดรอปเอาทฟวส (Drop 

Out Fuse) สายปอนแรงสูง (HV Feed Line) สวิตซเกียร 

(Switch Gear) หมอแปลงไฟฟา (Transformer) สายปอน

แรงต่ํา (LV Cable Line) และเซอรกิตเบรกเกอร (Air 

Circuit Breaker) ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ขอมูลจํานวนคร้ังท่ีเหตุการณระบบไฟฟามีปญหา 
 

 2555 

(ครั้ง) 

2556 

(ครั้ง) 

2557 

(ครั้ง) 

2558 

(ครั้ง) 

2559 

(ครั้ง) 

2560 

(ครั้ง) 

2561 

(ครั้ง) 

Drop 

out Fuse 

2 - 1 - - - - 

HV. Feed 

Line 

1 - - - 1 - - 

Switch 

Gear 

- 1 - - - - - 

Trans 

former 

7 4 5 5 2 2 - 

LV. Cable 

Line 
1 - 1 - - - - 

ACB 10 6 5 8 6 2 - 

Total 21 11 12 13 8 4 - 

 

4.1 ผลการหาคาอัตราการลมเหลว 

 จากขอมูลการบันทึกระยะเวลาการทํางานของอุปกรณ

ในสถานีไฟฟายอยของแตละสถานี สามารถนํามาคํานวณหา

คาอัตราการลมเหลวไดจากสมการที่ 1 ซ่ึงผลที่ไดแสดงในรูป

ที่ 5 

 

 
 

รูปที่ 5 ผลการวิเคราะหอัตราการลมเหลว 

 

4.2 การทดสอบหาชวงระยะเวลาการทํางานของอุปกรณ 

 ในการประเมินความเสียหายของอุปกรณในครั้งถัดไป 

ไดใชชวงระยะเวลาที่อุปกรณทํางานในชวงที่มีการเก็บขอมูล

แลวนําไปทดสอบดวยโปรแกรม Minitab หาแนวโนมเพื่อ

ประเมินคาอัตราการลมเหลวใหมแลวนํามาคํานวณยอนกลับ

เพื่อไปหาระยะเวลาที่อุปกรณจะเสียในครั้งถัดไป โดยผล

จากการทดสอบของสถานียอยที่ 1 2 และ 3 ดังน้ี 

 

 4.2.1 การทดสอบหาชวงระยะเวลาการทํางานของ

อุปกรณในสถานียอยที่ 1 

 ในการประเมินความเสียหายของอุปกรณในครั้งถัดไป

ของสถานีไฟฟายอยที่ 1 ไดใชชวงระยะเวลาที่ อุปกรณ

ทํางานในชวงที่ มีการเก็บขอมูลแลวนําไปทดสอบดวย

โปรแกรม Minitab หาแนวโนมลักษณะความเสียหานที่

เกิดขึ้น วาเปนไปตามหลักการที่ถูกตองหรือไม โดยผลจาก

การทดสอบของสถานียอยที่ มีประวัติความเสียหายเกิด

ขึ้นมา 14 ครั้งและมีระยะเวลาการทํางานเฉล่ียของอุปกรณ 

24,865 ชั่วโมง ดังรูปที่ 6 

ป 

อุปกรณ 
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รูปที่ 6 ผลการวิเคราะหเวลาทํางานเฉล่ียของสถานียอยที่ 1 

จากการประเมินความเสียหายทั้ง 14 ครั้ง 

 

 ในการประเมินระยะเวลาความเสียหายของอุปกรณใน

ครั้งถัดไป ไดใชชวงระยะเวลาที่อุปกรณทํางานในชวงที่มีการ

เก็บขอมูลแลวนําไปทดสอบดวยโปรแกรม Minitab เพื่อหา

แนวโนมในการประเมินคาอัตราการลมเหลวใหมแลวนํามา

คํานวณยอนกลับเพื่อไปหาระยะเวลาเฉล่ียที่อุปกรณจะเสีย

ในครั้งถัดไป ผลจากการทดสอบหาระยะเวลาที่จะเกิดความ

เสียหายในครั้งที่  15 ของสถานียอยที่  1 พบวาจะมี

ระยะเวลาการทํางานเฉล่ียของอุปกรณ 27,577 ชั่วโมง ดัง

รูปที่ 7 
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รูปที่ 7 ผลการวิเคราะหเวลาทํางานเฉล่ียของสถานียอยที่ 1 

จากการประเมินความเสียหายในครั้งที่ 15 

 

 

 

 4.2.2 การทดสอบหาชวงระยะเวลาการทํางานของ

อุปกรณในสถานียอยที่ 2 

 ในการประเมินความเสียหายของอุปกรณในครั้งถัดไป

ของสถานีไฟฟายอยที่ 2 ไดใชชวงระยะเวลาที่ อุปกรณ

ทํางานในชวงที่ มีการเก็บขอมูลแลวนําไปทดสอบดวย

โปรแกรม Minitab หาแนวโนมลักษณะความเสียหานที่

เกิดขึ้น วาเปนไปตามหลักการที่ถูกตองหรือไม โดยผลจาก

การทดสอบของสถานียอยที่ มีประวัติความเสียหายเกิด

ขึ้นมา 32 ครั้งและมีระยะเวลาการทํางานเฉล่ียของอุปกรณ 

18,670 ชั่วโมง ดังรูปที่ 8 
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รูปที่ 8 ผลการวิเคราะหเวลาทํางานเฉล่ียของสถานียอยที่ 2 

จากการประเมินความเสียหายทั้ง 32 ครั้ง 
 

 ในการประเมินระยะเวลาความเสียหายของอุปกรณใน

ครั้งถัดไป ไดใชชวงระยะเวลาที่อุปกรณทํางานในชวงที่มีการ

เก็บขอมูลแลวนําไปทดสอบดวยโปรแกรม Minitab เพื่อหา

แนวโนมในการประเมินคาอัตราการลมเหลวใหมแลวนํามา

คํานวณยอนกลับเพื่อไปหาระยะเวลาเฉล่ียที่อุปกรณจะเสีย

ในครั้งถัดไป ผลจากการทดสอบหาระยะเวลาที่จะเกิดความ

เสียหายในครั้งที่  33 ของสถานียอยที่  2 พบวาจะมี

ระยะเวลาการทํางานเฉล่ียของอุปกรณ 19,735 ชั่วโมง ดัง

รูปที่ 9 
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รูปที่ 9 ผลการวิเคราะหเวลาทํางานเฉล่ียของสถานียอยที่ 2

จากการประเมินความเสียหายในครั้งที่ 33 

 

 4.2.3 การทดสอบหาชวงระยะเวลาการทํางานของ

อุปกรณในสถานียอยที่ 3 

 ในการประเมินความเสียหายของอุปกรณในครั้งถัดไป

ของสถานีไฟฟายอยที่ 3 ไดใชชวงระยะเวลาที่ อุปกรณ

ทํางานในชวงที่ มีการเก็บขอมูลแลวนําไปทดสอบดวย

โปรแกรม Minitab หาแนวโนมลักษณะความเสียหานที่

เกิดขึ้น วาเปนไปตามหลักการที่ถูกตองหรือไม โดยผลจาก

การทดสอบของสถานียอยที่ มีประวัติความเสียหายเกิด

ขึ้นมา 10 ครั้งและมีระยะเวลาการทํางานเฉล่ียของอุปกรณ 

29,958 ชั่วโมง ดังรูปที่ 10 
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รูปที่ 10 ผลการวิเคราะหเวลาทํางานเฉล่ียของสถานียอยที่ 

3 จากการประเมินความเสียหายทั้ง 10 ครั้ง 
 

 ในการประเมินระยะเวลาความเสียหายของอุปกรณใน

ครั้งถัดไป ไดใชชวงระยะเวลาที่อุปกรณทํางานในชวงที่มีการ

เก็บขอมูลแลวนําไปทดสอบดวยโปรแกรม Minitab เพื่อหา

แนวโนมในการประเมินคาอัตราการลมเหลวใหมแลวนํามา

คํานวณยอนกลับเพื่อไปหาระยะเวลาเฉล่ียที่อุปกรณจะเสีย

ในครั้งถัดไป ผลจากการทดสอบหาระยะเวลาที่จะเกิดความ

เสียหายในครั้งที่  11 ของสถานียอยที่  3 พบวาจะมี

ระยะเวลาการทํางานเฉล่ียของอุปกรณ 32,107 ชั่วโมง ดัง

รูปที่ 11 
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รูปที่ 11 ผลการวิเคราะหเวลาทํางานเฉล่ียของสถานียอยที่ 

3 จากการประเมินความเสียหายในครั้งที่ 11 
 

4.3 การพยากรณระยะเวลาความเสียหายในคร้ังถัดไป 

 จากการทดสอบทางสถิติหาระยะเวลาเฉล่ียการทํางาน

ของอุปกรณไฟฟาเพื่อนํามาหาระยะเวลาที่ อุปกรณจะ

เสียหายในครั้ งถัดไปของแตละสถานี โดยผลของการ

พยากรณระยะเวลาการทํางานของอุปกรณกอนที่จะเกิดการ

เสียหายในครั้งถัดไป ของสถานียอยทั้ง 3 สถานี ดังรูปที่ 12 
 

 
รูปที่ 12 ผลการพยากรณระยะเวลาการเสียหายในครั้ง

ถัดไปของสถานียอยที่ 1 2 3 
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 จากรูปที่ 12 เปนผลสรุปการพยากรณระยะเวลาความ

เสียหายของอุปกรณไฟฟาของสถานีฟายอยที่ 1 สถานีฟา

ยอยที่ 2 และสถานีฟายอยที่ 3 ซ่ึงผลการประเมินระยะเวลา

ของสถานียอยที่ 1 จากความเสียหาย 14 ครั้ง มีคาเฉล่ียของ

เวลาการทํางานทั้งหมด 24,865 ชั่วโมง และไดทําการ

ประเมินความเส่ียงโดยพยากรณใหอุปกรณเสียในครั้งที่ 15 

จะทําใหมีชั่วโมงเฉล่ียที่ อุปกรณจะเสียหายอยูที่ 33,746 

ชั่วโมง ซ่ึงเพิ่มขึ้น 8,891 ชั่วโมงทําใหสามารถวางแผนใน

การเตรียมการบํารุงรักษาระบบ ภายใน 1 ป เน่ืองจากโดย

ปกติในโรงงานอุตสาหกรรม จะใชระบบการนับชั่วโมงการ

ทํางาน 12 เดือน เทากับ 8,640 ชั่วโมงสวนผลการประเมิน

ระยะเวลาของสถานียอยที่ 2 จากความเสียหาย 32 ครั้ง มี

คาเฉล่ียของเวลาการทํางานทั้งหมด 18,670 ชั่วโมง และได

ทําการประเมินความเส่ียงโดยพยากรณใหอุปกรณเสียในครั้ง

ที่  33 จะทําใหมีชั่วโมงเฉล่ียที่ อุปกรณจะเ สียหายอยูที่ 

33,019 ชั่วโมง ซ่ึงเพิ่มขึ้น 14,349 ชั่วโมงสามารถวางแผน

ในการเตรียมการบํารุงรักษาระบบ ภายใน 18 เดือนและผล

การประเมินระยะเวลาของสถานียอยที่ 3 จากความเสียหาย 

10 ครั้ง มีคาเฉล่ียของเวลาการทํางานทั้งหมด 29,958 

ชั่วโมง และไดทําการประเมินความเส่ียงโดยพยากรณให

อุปกรณเสียในครั้งที่ 11 จะทําใหมีชั่วโมงเฉล่ียที่อุปกรณจะ

เสียหายอยูที่ 41,499 ชั่วโมง ซ่ึงเพิ่มขึ้น 11,541 ชั่วโมงทํา

ใหสามารถวางแผนในการเตรียมการบํารุงรักษาระบบ

ภายใน 13 เดือน 

 

4.4 ผลการคํานวณคาดัชนี SAIFI ของสถานีไฟฟา 

 จากการคํานวณดัชนี SAIFI ที่จะเกิดขึ้นในป 2561 

เพื่อที่จะทราบผลการพยากรณในการนําไปวางแผนและ

เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยผลของ

การประเมินดัชนี SAIFI ของสถานียอยทั้ง 3 สถานี          

ดังรูปที่ 13 
 

 
 

รูปที่ 13 ผลการประเมินคาดัชนี SAIFI ที่จะเกิดขึ้น          

ในป 2561 

 

5. สรุปผลจากการวิจัย 

 จากการหาคาอัตราการลมเหลวและพยากรณระยะเวลา

การทํางานของอุปกรณไฟฟาในสถานีไฟฟายอยขนาด 22 

kV โดยสถานียอยที่ 1 มีอัตราการลมเหลว 0.3663 ครั้งตอป 

สถานียอยที่ 2 มีอัตราการลมเหลว 0.6945 ครั้งตอปและ

สถานียอยที่ 3 มีอัตราการลมเหลว 0.2191 ครั้งตอป ใน

สวนการพยากรณระยะเวลาของอุปกรณ (MTTF) ใชวิธีการ

ทดสอบทางสถิติ ดวยโปรแกรม Minitab โดยการแจกแจง

ระยะเวลาการทํางานแบบเอ็กซโพเนนเชียล ซ่ึงการประเมิน

เวลาการทํางานของอุปกรณในสถานีไฟฟายอยทั้ง 3 สถานี  

ผลจากการประเมินความเสียหายของอุปกรณไฟฟาที่จะ

เกิดขึ้นในครั้งตอไปของสถานีไฟฟายอยที่ 3 เพื่อหาแนวทาง

ปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นโดยทําการบํารุงรักษา

ระบบอยางนอยปละ 1 ครั้งสวนสถานีไฟฟายอยที่ 1 และ

สถานีไฟฟายอยที่ 2 มีความเส่ียงสูงจากความเสียหายของ

อุปกรณไฟฟาที่มีประวัติความเสียหายเกิดขึ้นสูงและมีอายุ

การใชงานมานานรวมไปถึงมีผลกระทบที่มีตอการใชไฟฟา

สูงเม่ืออุปกรณไฟฟาเกิดการเสียหาย โดยจะตองทําการ

บํารุงรักษาระบบอยางนอยปละ 2 ครั้ง จะสามารถปองกัน

ความเสียหายที่ มีผลกระทบโดยตรงในสวนการผลิตใน

โรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต 
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การศึกษาถึงการไหลแบบปนปวนของอากาศและคุณลักษณะ 

การถายเทความรอนของทอท่ีมีการสอดใสวงแหวนขาวหลามตัด-

ขาวหลามตัด 

 
วิทูรย  ชิงถวยทอง1, สุริยา  โชคเพิ่มพูน2, สัณหวัจน  ทองแดง2, อมร  ดอนเมือง2 และบัญชา  ลํ้าเลิศ2* 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2หนวยวิจัยวิศวกรรมความรอนและระบบของไหล สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
*ผูวิจัยหลัก 

 
บทคัดยอ 
  งานวิจัยน้ีนําเสนอถึงการศึกษาเชิงทดลองเก่ียวกับคุณลักษณะการถายเทความรอนพฤติกรรมการไหลภายในทอ

แลกเปล่ียนความรอนที่มีการสอดใสตัวสรางการไหลแบบหมุนวนรูปวงแหวนขาวหลามตัด-ขาวหลามตัด วงแหวนขาวหลามตัด

ถูกติดตั้งในลักษณะวางเอียงทํามุม 45° ภายในทอชวงทดสอบดวยอัตราสวนการขวางการไหลที่แตกตางกันจํานวน 2 คา 

(RB=e/D=0.15 และ 0.20) และอัตราสวนระยะพิตตที่แตกตางกันจํานวน 4 คา (RP=P/D=1.00, 1.25, 1.50 และ 2.00) 

การศึกษากระทําภายใตสภาวะฟลักษความรอนที่ผิวทอคงที่ โดยใชอากาศเปนของไหลทํางานดวยความเร็วการไหลในรูปเลข

เรยโนลด (Re) ระหวาง 4,000 ถึง 20,000 ผลการศึกษาพบวาคาการถายเทความรอน (Nu) และสูญเสียเน่ืองจากการไหล (f) 

มีแนวโนมลดลงเม่ืออัตราสวนระยะพิตตของแผนก้ันมีคาเพิ่มสูงขึ้นและที่อัตราสวนการขวางการไหลมีคาลดลง 
 
คําสําคัญ: วงแหวนขาวหลามตัด-ขาวหลามตัด, สมรรถนะทางความรอน, ตัวสรางการไหลหมุนควง, เครื่องแลกเปล่ียน   

ความรอน 
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Abstract 

  In this research, experimental investigation was presented heat transfer characteristics and fluid 

flow behavior of tube heat exchanger inserted the diamond-diamond rings turbulator. The rings turbulator 

elements with an inclination angle of 45° were inserted periodically into the test section of the test tube 

at two different blockage ratio (RB=e/D=0.15 and 0.20) and four different pitch length ratios (RP=P/D=1.00, 

1.25, 1.50 and 2.00). The experiment was conducted in the tube heat exchanger having a uniform heat-

fluxed wall. The experimental have been conducted for the air flow in terms of Reynolds numbers (Re) 

ranging from 4,000 to 20,000. It is observed that that both heat transfer (Nu) rate and friction loss (f) 

decreases with increment of pitch length and decreasing of flow blockage ratio. 

 
Keywords: diamond-diamond rings, thermal performance, vortex generator, heat exchanger. 
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1. บทนํา 

 ในการศึกษาถึงการเพิ่มการถายเทความรอนภายใน

อุปกรณแลกเปล่ียนความรอนน้ันสามารถกระทําไดทั้งวิธีการ

แบบแอคทีฟและพลาสซิฟ โดยอาจมีวัตถุประสงคเพื่อ

ปรับปรุงสมรรถนะการแลกเปล่ียนความรอนใหดีขึ้นหรือ

อาจใชเปนแนวทางในการออกแบบเครื่องแลกเปล่ียนความ

รอนใหมีขนาดเล็กแตมีสมรรถนะการแลกเปล่ียนความรอนที่

ดี ซ่ึงหน่ึงของวิธีการแบบพลาซิฟที่ไดรับความนิยมคือการใช

อุปกรณสรางการไหลแบบปนปวนภายในชองทางการไหล

ของสารทํางานในระหวางกระบวนการแลกเปล่ียนความรอน 

เชน ใบบิด [1-3] ลวดขด [4-6] การประยุกตใชปก ครีบและ

แผนก้ันการไหล [7-9] และการเซาะรอง [10-11] เปนตน 

โดยในกลุมของใบบิดไดทําการศึกษาอิทธิพลของรูปทรงใบ

บิด อัตราสวนการบิด ในขณะที่กลุมของลวดขดขดลวดที่

หนาตัดลวดแตกตางกันไป อัตราสวนการขดของลวด กลุม

ปก ครีบและแผนก้ันการไหลทําการศึกษาอิทธิพลของ

รูปทรง มุมปะทะการไหลและตําแหนงการติดตั้ง สวนการ

เซาะรองน้ันนําเสนอถึงผลกระทบของรูปทรงการเซาะรอง 

ความลึกและความกวางของรอง จากผลการศึกษาแสดงให

วาในแตละรูปแบบอุปกรณสรางการไหลแบบปนปวนน้ัน

สามารถชวยเพิ่มการถายเทความรอนได แตอยางไรก็ตาม

ผลกระทบที่ เ กิดขึ้นตามมาอยางหลีกเล่ียงไมไดคือการ

สูญเสียเน่ืองจากการไหลที่เพิ่มสูงขึ้นเชนกัน 

 จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่ผานมาพบวาแผนก้ัน

การไหลเปนหน่ึงในอุปกรณสรางการไหลแบบปนปวนที่

นาสนใจสําหรับการศึกษาสําหรับการเพิ่มการถายเทความ

รอนเน่ืองจากใหคาการถายเทความรอนที่สูง โดยไดทําการ

พัฒนารูปทรงของแผนก้ันการไหลใหมีลักษณะเปนแบบ

แผนวงแหวนรูปขาวหลามตัด-ขาวหลามตัดและทําการติดตั้ง

ในลักษณะวางเอียงทํามุมการเสนทางการไหลเพื่อลดแรง

ปะทะอันจะนําไปสูการสูญเสียเน่ืองจากการไหลได 

 

2. ทฤษฎีและหลักการ 

2.1 การถายเทความรอน 

 การถายเทความรอนที่นําเสนอในงานวิจัยน้ีเกิดจาก

กระบวนการพาความรอนที่ใชอากาศเปนของไหลทํางาน ใช

ความสัมพันธระหวางความรอนที่ไดรับโดยของไหลทํางาน

กับปริมาณการพาความร อนที่ เ กิดขึ้ น ในการ หาค า

สัมประสิทธ์ิการพาความรอน และทําการนําเสนอคาการ

ถายเทความรอนที่คํานวณไดในรูปตัวแปรไรมิติคือเลขนัส

เซลท ซ่ึงเปนอัตราสวนการพาความรอนตอการนําความรอน

ภายในทอขนาดเสนผานศูนยกลางใดๆ แสดงดังสมการที่ (1) 
 

khDNu /                             (1) 
 

 เม่ือ  h  คือ สัมประสิทธ์ิการพาความรอน 

  D  คือ เสนผานศูนยกลางภายในของทอ และ 

  k  คือ คาการนําความรอนของของไหลทํางาน 

 

2.2 ตัวประกอบความเสียดทาน 

 คาตัวประกอบความเสียดทานเปนตัวแปรไรมิติของคา

ความดันตกครอมสําหรับการไหลภายในทอที่ขนาดเสนผาน

ศูนยกลางและความยาวทอใดๆ ดวยความเร็วของของไหล

คาหน่ึง ดังแสดงสมการที่ (2) 
 

  2/
2

U
P

DL
f




                         (2) 

 

 เม่ือ P  คือ ความดันตกครอมบริเวณทอทดสอบ 

  L   คือ ความยาวทอชวงทดสอบ 

     คือ ความหนาแนนของของไหลทํางาน และ 

  U   คือ ความเร็วเฉล่ียในแนวแกน 

โดยคุณสมบัติของอากาศพิจารณาที่ อุณหภูมิเฉล่ียของ

อากาศขาเขาและขาออก )( bT  

 

2.3 สมรรถนะการเพิ่มการถายเทความรอน 

 การหาคาสมรรถนะการเพิ่มการถายเทความรอน )η(  

พิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของการถายเทความรอนและการ

สูญเสียจากความเสียดทานของอุปกรณซ่ึงเกิดขึ้นควบคูกัน

ไป โดยการเพิ่มการถายเทความรอนน้ันสามารถอธิบายได

ดวยอัตราสวนของเลขนัสเซลทจากทอที่มีการติดตั้งอุปกรณ

ที่ชวยเพิ่มการถายเทความรอนตัวเลขตอตัวเลขเซลทจากทอ

ที่ไมมีการติดตั้งอุปกรณที่ชวยเพิ่มการถายเทความรอน 

)/( 0NuNu  ในทํานองเดียวกันอัตราสวนตัวประกอบความ

เสียดทานสามารถอธิบายไดดวยอัตราสวนของตัวประกอบ

ความเสียดทานจากทอที่มีการติดตั้งอุปกรณที่ชวยเพิ่มการ

ถายเทความรอนตอตัวประกอบความเสียดทานจากทอที่ไมมี
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การติดตั้งอุปกรณที่ชวยเพิ่มการถายเทความรอน )/( 0ff  

อัตราสวนทั้งสองถูกนําไปประยุกตสําหรับคาสมรรถนะการ

เพิ่มการถายเทความรอนภายใตเงื่อนไขการควบคุมกําลัง

ทํางานของปมคงที่ สามารถแสดงสมรรถนะการเพิ่มการ

ถายเทความรอนไดวา 
 

31

00pp0 Nu
Nu





















f
f

h
h                (3) 

 

2.4 เลขเรยโนลด 

 เลขเรยโนลดเปนตัวแปรที่ใชแสดงเก่ียวกับพฤติกรรม

การไหลของของไหลทํางาน ซ่ึงสามารถแสดงในรูปตัวแปรไร

มิติไดดังน้ี 
 

/Re UD                        (4) 

 

3. อุปกรณและวิธีการทดลอง 

3.1 ชุดอุปกรณการทดลอง 

 ชุดทอทดสอบการแลกเปล่ียนความรอนใชทอทองแดง

ขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 50.8 mm ความหนา 2 

mm ความยาวรวม 4000 mm แบงเปนความยาวชวง

ทดสอบ 2000 mm พื้นผิวดานนอกของทอชวงทดสอบมี

การติดตั้งขดลวดความรอนเพื่อใหความรอนภายใตสภาวะ

เงื่อนไขฟลักซความรอนที่ผิวคงที่ โดยใชหมอแปลงปรับ

แรงดันไฟฟาชนิดแกนหมุนเปนอุปกรณควบคุมปริมาณความ

รอนและมีการหุมฉนวนปองกันความรอนสูญเสียออกจาก

ระบบ ในการทดสอบใชอากาศเปนของไหลทํางาน มีพัดลม

ขนาด 1.5 kW ทําหนาที่จายอากาศเขาสูระบบซ่ึงควบคุม

ความเร็วของพัดลมผานอินเวอรเตอรเพื่อใหไดปริมาณอัตรา

การไหลของอากาศที่ตองการ อัตราการไหลของอากาศ

คํานวณไดจากการวัดคาความดันตกครอมแผนออริฟสโดย

อานคาความดันตกครอมผานมาโนมิเตอรแบบทอเอียง 

สําหรับการวัดคาอุณหภูมิผิวทอใชเทอรโมคัปเปลชนิด K 

จํานวน 42 ตัว ที่ติดตั้งอยางสมํ่าเสมอรอบทอชวงทดสอบ 

สวนการวัดคาอุณหภูมิของอากาศขาเขาและขาออกจากทอ

แลกเปล่ียนความรอนใชเทอรโมคัปเปลชนิด RTD PT–100 

ซ่ึงถูกติดตั้งที่ตนทางเขาและปลายทางออกของทอทดสอบ

ตําแหนงละ 1 ตัว คาอุณหภูมิทั้งหมดแสดงผลผานเครื่อง

แสดงและบันทึกผลอุณหภูมิ เครื่องมาโนมิเตอรแบบดิจิทัล

ถูกใชสําหรับอานคาความดันตกครอมที่วัดไดจากจุดวัดคา

ความดันที่อยูครอมทอชวงทดสอบ การติดตั้งชุดทอทดสอบ

การแลกเปล่ียนความรอน อุปกรณและเครื่องมือวัด นําเสนอ

ในรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 การติดตั้งชุดอุปกรณทดสอบการเพิ่มการถายเทความรอน 
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รูปที่ 2 ลักษณะแผนวงแหวนรูปขาวหลามตัด-ขาวหลามตัด 

 

3.2 ตัวสรางความปนปวน 

 ลักษณะแผนวงแหวนรูปขาวหลามตัด-ขาวหลามตัด

ความสูงและความกวางเทากับ 70 และ 50 mm ตามลําดับ 

ทําจากแผนอะคริลิคใสความหนา (t) 2 mm ตามที่เสนอใน

รูปที่ 2 มีระยะหางระหวางตําแหนงมุมของรูปขาวหลามตัด 

(e) ซ่ึงนําเสนอในรูปของอัตราสวนการขวางการไหลที่

แตกตางกันจํานวน 2 คา (RB=e/D) เทากับ 0.15 และ 0.20 

และระยะหางระหวางแผนวงแหวนซ่ึงนําเสนอในรูป

อัตราสวนระยะพิตตที่แตกตางกันจํานวน 4 คา (RP=P/D) 

เทากับ 1.00, 1.25, 1.50 และ 2.00 แผนรูปวงแหวนถูก

ติดตั้งบนเสนลวดในลักษณะวางเอียงทํามุมกับทิศทางการ

ไหลของอากาศเทากับ 45° 

 

4. ผลการทดลอง 

4.1 การถายเทความรอน 

 การทวนสอบถึงการถายเทความรอนของชุดทอทดสอบ

การแลกเปล่ียนความรอนกรณีทอพื้นผิวเรียบในรูปของ

เลขนัสเซลทโดยเปรียบเทียบกับสหสัมพันธการถายเทความ

รอนของ Dittus-Borlter [12] พบวามีคาคลาดเคล่ือนเฉล่ีย

เทากับ ±8% 

 การถายเทความรอนของทอแลกเปล่ียนความรอนที่มี

การสอดใสแผนวงแหวนรูปขาวหลามตัด-ขาวหลามตัด

เปรียบเทียบกับทอผิวเรียบที่คาเลขเรยโนลดใดๆ นําเสนอใน

รูปที่ 3 และ 4 สําหรับเลขนัสเซลทและอัตราสวนเลขนัส

เซลท ตามลําดับ พบวาทอแลกเปล่ียนความรอนที่มีการสอด

ใสแผนวงแหวนรูปขาวหลามตัด-ขาวหลามใหคาการถายเท

ความรอนที่ สูงกวากรณีทอผิวเรียบ 1.8–3.5 เทาขึ้นอยู

อัตราสวนการขวางการไหลและอัตราสวนระยะพิตต ซ่ึงคา

การถายเทความรอนมีคาเพิ่มสูงขึ้นเม่ืออัตราสวนการขวาง

การไหลมีคาเพิ่มสูงขึ้นและเม่ืออัตราสวนระยะพิตตที่คา

ลดลง 

 

 
 

รูปที่ 3 การเปล่ียนแปลงเลขนัสเซลทกับเลขเรยโนลด 
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รูปที่ 4 การเปล่ียนแปลงอัตราสวนเลขนัสเซลทกับ        

เลขเรยโนลด 

 

4.2 การสูญเสียเนื่องจากการไหล 

 สําหรับการทวนสอบถึงการสูญเสียเน่ืองจากการไหลของ

ชุดทอทดสอบการแลกเปล่ียนความรอนกรณีทอพื้นผิวเรียบ

ในรูปของตัวประกอบความเสียดทานโดยเปรียบเทียบกับ

สหสัมพันธตัวประกอบความเสียดทานของ Blasius [13] 

พบวามีคาคลาดเคล่ือนเฉล่ียเทากับ ±4% 

 การสูญเสียเน่ืองจากการไหลภายในทอแลกเปล่ียนความ

รอนที่มีการสอดใสแผนวงแหวนรูปขาวหลามตัด-ขาวหลาม

ตัด เปรียบเทียบกับทอผิวเรียบที่ค าเลขเรย โนลด ใดๆ 

นําเสนอในรูปที่ 5 และ 6 สําหรับตัวประกอบความเสียด

ทานและอัตราสวนตัวประกอบความเสียดทาน ตามลําดับ 

พบวาทอแลกเปล่ียนความรอนที่มีการสอดใสแผนวงแหวน

รูปขาวหลามตัด-ขาวหลามใหคาการสูญเสียเน่ืองจากการ

ไหลที่สูงกวากรณีทอผิวเรียบ 11–42 เทา ขึ้นอยูอัตราสวน

การขวางการไหลและอัตราสวนระยะพิตต ซ่ึงคาการสูญเสีย

เน่ืองจากการไหลมีคาเพิ่มสูงขึ้นเม่ืออัตราสวนการขวางการ

ไหลมีคาเพิ่มสูงขึ้นและเม่ืออัตราสวนระยะพิตตที่คาลดลง 

 

 
 

รูปที่ 5 การเปล่ียนแปลงตัวประกอบความเสียดทานกับ 

เลขเรยโนลด 
 

 
 

รูปที่ 6 การเปล่ียนแปลงอัตราสวนตัวประกอบ           

ความเสียดทานกับเลขเรยโนลด 

 

4.3 สมรรถนะการเพิ่มการถายเทความรอน 

 คาสมรรถนะการเพิ่มการถายเทความรอนของทอ

แลกเปล่ียนความรอนที่มีการสอดใสแผนวงแหวนรูปขาว

หลามตัด-ขาวหลามตัดแสดงในรูปที่ 7 พบวาคาสมรรถนะ

การเพิ่มการถายเทความรอนมีคาสูงกวา 1 เม่ือเลขเรยโนลด

มีคาต่ํากวาประมาณ 5500 โดยมีคาสูงสุดเทากับ 1.20 

เกิดขึ้นในกรณีอัตราสวนการขวางการไหลเทากับ 0.15 และ

อัตราสวนระยะพิตตเทากับ 0.10  
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รูปที่ 7 การเปล่ียนแปลงสมรรถนะการเพิ่มการถายเท   

ความรอนกับเลขเรยโนลด 

 

5. สรุปผลการทดลอง 

 จากการศึกษาเชิงทดลองเก่ียวกับคุณลักษณะการถายเท

ความรอนพฤติกรรมการไหลภายในทอแลกเปล่ียนความ

รอนที่มีการสอดใสตัวสรางการไหลแบบหมุนวนรูปวงแหวน

ขาวหลามตัด-ขาวหลามตัดวางเอียงทํามุม 45° ภายในทอ

ชวงทดสอบของทอแลกเปล่ียนความรอนดวยอัตราสวนการ

ขวางการไหลที่แตกตางกันจํานวน 2 คา (RB=e/D=0.15 

และ 0.20) และอัตราสวนระยะพิตตที่แตกตางกันจํานวน 4 

คา (RP=P/D=1.00, 1.25, 1.50 และ 2.00) การศึกษา

กระทําภายใตสภาวะฟลักษความรอนที่ผิวทอคงที่ โดยใช

อากาศเปนของไหลทํางานดวยความเร็วการไหลในรูปเลข

เรยโนลด (Re) ระหวาง 4,000 ถึง 20,000 ผลการศึกษา

พบวาคาการถายเทความรอน (Nu) และสูญเสียเน่ืองจาก

การไหล (f) มีแนวโนมลดลงเม่ืออัตราสวนระยะพิตตของ

แผนก้ันมีคาเพิ่มสูงขึ้นและที่อัตราสวนการขวางการไหลมีคา

ลดลง โดยใหคาการถายเทความรอนที่สูงกวากรณีทอผิว

เรียบ 1.8–3.5 เทาและการสูญเสียเน่ืองจากการไหลที่สูง

กวากรณีทอผิวเรียบ 11–42 เทาคาสมรรถนะการเพิ่มการ

ถายเทความรอนสูงสุดภายใตขอบเขตการศึกษาน้ีมีคา

เทากับ 1.20 เกิดขึ้นในกรณีอัตราสวนการขวางการไหล

เทากับ 0.15 และอัตราสวนระยะพิตตเทากับ 0.10 
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