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บทคดัย่อ  

  

การใชป้ระโยชน์จากกอ้นเชือ้เหด็เก่าเหลอืทิง้ร่วมกบักากกาแฟเพื่อส่งเสรมิเทคโนโลยกีารผลติเหด็ในชุมชน                   
มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการเจรญิเติบโตและเปรยีบเทยีบอตัราส่วนของก้อนเชื้อเห็ดเก่าและกากกาแฟที่เหมาะสม               
ต่อการน ามาใชป้ระโยชน์เป็นวสัดุเพาะเหด็นางรมฮงัการี ทัง้นี้ไดท้ าการออกแบบชุดการทดลองเป็น 6 ชุดการทดลอง 
คอื ชุดทดลองที ่1 ขีเ้ลื่อยไมย้างพารา 100% ชุดทดลองที ่2 กอ้นเชือ้เหด็เก่า 100% ชุดทดลองที ่3 กากกาแฟ 100% 
ชุดทดลองที ่4 กอ้นเชือ้เหด็เก่า 50% + กากกาแฟ 50% ชุดทดลองที ่5 กอ้นเชื้อเหด็เก่า 75% + กากกาแฟ 25% และ
ชุดทดลองที ่6 กอ้นเชือ้เหด็เก่า 25% + กากกาแฟ 75%  ผลการวเิคราะหส์มบตัทิางเคมแีละปรมิาณธาตุอาหารของวสัดุ
เพาะเหด็ พบว่า วสัดุเพาะเหด็แต่ละชนิดมคีวามชืน้ (7.63±0.00b - 9.37±0.00a เปอรเ์ซน็ต์) ทีแ่ตกต่างกนั มคี่าความ
เป็นกรดด่าง (5.02±0.06b - 5.97±0.00a) ซึง่มคีวามเหมาะสมต่อการใชเ้ป็นวสัดุเพาะเหด็ ตลอดจนปรมิาณธาตุอาหาร            
มีความสมัพนัธ์กบัปรมิาณของกากกาแฟในอตัราส่วนที่พอเหมาะ ทัง้นี้การให้ผลผลิตของเหด็นางรมฮงัการี พบว่า 
สามารถให้ผลผลิตได้ทุกชุดการทดลอง โดยในชุดทดลอง ที่ 5 (ก้อนเชื้อเหด็เก่า 75% + กากกาแฟ 25%) มีความ

เหมาะสมทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นอตัราสว่นผสมส าหรบัเพาะเหด็นางรมฮงัการไีดด้ทีีส่ดุอย่างมนียัส าคญั (P ≤ 0.05) เมื่อเทยีบ
กบัชุดทดลองอื่นๆ เนื่องจากใหน้ ้าหนกัผลผลติเหด็เฉลีย่สงูสดุ คอื 83.05±14.02a กรมัต่อกอ้น 
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Utilization from mushroom loaf waste with coffee grounds 

to promote mushroom production technology in community 

 

Suteera Suntararak1* , Chotika Kokram1 , Pattarwadee Panngam1 and  Pattarawit Prungreenoo2 

 

 

ABSTRACT  

  

The utilization from mushroom loaf waste with coffee grounds to promote mushroom production 
technology in community, this experiment aims to study the growth and compare the ratio of old mushroom loaf 
waste and coffee grounds that are suitable for hungary oyster (Pleurotus osttreatus (Fr.) Kummer) mushroom 
use. Experimental studies in cultivation material including mushroom loaf waste, coffee grounds and rubberwood 
sawdust for 6 experiments - first experiment used 100 % of rubberwood sawdust, the second experiment used 
100 % of mushroom loaf waste, the third one used 100 % of coffee grounds, the forth one used 50 % of 
mushroom loaf waste mixed with 50 % of coffee grounds, the fifth one used 75 % of mushroom loaf waste 
mixed with 25 % of coffee grounds and the last one used 25 % of mushroom loaf waste mixed with 75 % of 
coffee grounds. All experiments were analyzed for chemical properties, nutrients in substrates for mushroom 
growing and yield of mushroom. The results showed that each type of mushroom substrate with different 
humidity (7.63±0.00b - 9.37±0.00a %). pH (5.02±0.06b - 5.97±0.00a) is suitable for use as                   a 
mushroom cultivation material. The nutrient content was related to the amount of coffee grounds in a reasonable 
ratio. Yield of hungary oyster found in any treatments. Especially in experiment 5 (75 % of mushroom loaf waste 
mixed with 25 % of coffee grounds) is more suitable for hungary oyster cultivation which compared to the other 
treatments because of highest yield mushrooms (83.05±14.02a grams per mushroom loaf). 
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บทน า  

 ปัจจุบนัการเพาะเห็ดได้มกีารพฒันาจนกลายเป็นอาชพีหลกัของเกษตรกรในแทบทุกภาค เนื่องจากเหด็
สามารถสร้างรายได้ให้กบัผู้เพาะได้เป็นอย่างดีไม่น้อยกว่าพืชผกัชนิดอื่น ๆ  ทัง้นี้พบว่าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ                 
เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่นิยมเพาะเห็ดเป็นจ านวนมาก จากการส ารวจพบว่ามีฟาร์มเห็ดทัง้หมดประมาณ 338 ฟาร์ม               
ทัว่ภูมภิาค [2] ทัง้นี้ในจงัหวดับุรรีมัยก์เ็ป็นอกีพืน้ทีท่ีน่ิยมเพาะเหด็เชน่เดยีวกนั  โดยทัว่ทัง้จงัหวดัสามารถพบพืน้ทีเ่พาะ
เหด็ได้ในหลายอ าเภอทัง้ในอ าเภอเมอืงบุรรีมัย ์บ้านด่าน  ประโคนชยั หนองกี่ คูเมอืง สตึก ปะค า พุทไธสง นางรอง      
ล าปลายมาศ และกระสงั เป็นตน้ ทัง้นี้ภายหลงัจากการท าการเกบ็ผลผลติเหด็แลว้สิง่ทีต่ามมา คอื กอ้นเชือ้เหด็เก่าทีไ่ม่
สามารถใหผ้ลผลติเหด็ไดอ้กีซึง่เหลอืกองทิง้เป็นจ านวนมากท าใหป้ระสบปัญหาขยะจากกอ้นเชือ้เหด็เก่าทีห่มดอายุและ
ยากต่อการก าจดั  ส่วนใหญ่ผูเ้พาะเหด็จะก าจดัท าลายโดยการเผา หรอืน าไปฝังกลบในดนิ รวมถงึมกีารน าไปกองทิ้ง
เป็นขยะในชุมชนซึง่สง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และท าใหเ้กดิมลพษิท าลายชัน้บรรยากาศอกีดว้ย 

 ส าหรบัการจดัการวสัดุเหลอืทิง้ทางการเกษตรนัน้มหีลากหลายรปูแบบทีน่่าสนใจ แต่อกีหนึ่งแนวทางของการ
น ากลบัมาใชป้ระโยชน์ คอื การน ากอ้นเชือ้เหด็เก่าทีห่มดอายุแลว้มาผลติเป็นกอ้นเชือ้เหด็ใหม่อกีครัง้  เน่ืองดว้ยในกอ้น
เห็ดเก่ายังมีปริมาณไนโตรเจนอยู่ถึง 0.38 เปอร์เซ็นต์ รวมทัง้มีปริมาณฟอสฟอรัส 0.54 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณ
โพแทสเซยีม 0.64 เปอรเ์ซน็ต ์ ตลอดจนปรมิาณแร่ธาตุอาหารเสรมิอกีหลายชนิด [1] อกีทัง้ยงัพบอกีว่ากอ้นเชือ้เหด็เก่า
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์เป็นวสัดุปรบัปรุงดนิได ้โดยการน ามาหมกัต่ออกีสกัรยะหนึ่งกส็ามารถทีจ่ะน าไปใช้ส าหรบั
การปลูกพชืได้ [7] แต่หากพจิารณาถึงปรมิาณแร่ธาตุอาหารหลกัดงักล่าวกจ็ะเหน็ว่ายงัคงมปีรมิาณฟอสฟอรสั และ
โพแทสเซียมที่ค่อนข้างต ่าซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของเห็ด  จึงควรหาวสัดุเสริมแร่ธาตุอาหารชนิดอื่น
เพิม่เตมิหากต้องการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้วสัดุทีน่่าสนใจส าหรบัเป็นแหล่งเสรมิแร่ธาตุอาหาร ไดแ้ก่ 
กากกาแฟ ที่ได้จากการคัน้กาแฟสด เพราะนอกจากจะมปีรมิาณเหลอืทิ้งเป็นจ านวนมากเนื่องด้วยในปัจจุบนัการดื่ม
กาแฟสดเป็นทีน่ิยมทัว่ไป อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟสดเกดิขึน้ตามพืน้ทีต่่าง ๆ  เป็นจ านวนมากท าใหม้กีากกาแฟ              ที่
ผ่านการชงแลว้เหลอืทิง้กลายเป็นขยะในแต่ละวนัเป็นปรมิาณทีส่งู ทัง้นี้หากพจิารณาในแง่ของการสะสมปรมิาณแร่ธาตุ
อาหารหลักที่พืชต้องการก็พบว่ามีอยู่ในปริมาณที่สูง โดยมีไนโตรเจนอยู่ถึง 3.20 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 1.60 
เปอรเ์ซน็ต ์และปรมิาณโพแทสเซยีม 2.60 เปอรเ์ซน็ต ์ตามล าดบั [6] 

 คณะวจิยัจงึเกดิแนวคดิในการน ากอ้นเชือ้เหด็เก่าในชุมชนบา้นศรภีูม ิอ าเภอกระสงั จงัหวดับุรรีมัย ์ร่วมกบั
กากกาแฟจากรา้นขายกาแฟสด ทีม่กีารปล่อยทิง้มาผลติเป็นกอ้นเพาะเหด็อกีครัง้ เพื่อเป็นการสรา้งทางเลอืกในการใช้
ประโยชน์ โดยจากการสงัเกตเพิม่เตมิ พบว่า กากกาแฟเหล่านี้หากวางทิง้ไวต้ามธรรมชาตจิะมเีชือ้ราเกดิขึน้จ านวนมาก
ซึง่จากเหตุการณ์ดงักล่าว จงึคาดว่ากากกาแฟน่ามศีกัยภาพเป็นวสัดุเพาะเหด็ซึง่เป็นราชนิดหนึ่งไดด้เีช่นกนั อกีทัง้ยงั
เป็นการน าวสัดุเหลอืทิง้มาพฒันาเป็นวสัดุทางการเกษตรส าหรบัช่วยลดตน้ทุนใหก้บัเกษตรกรไดอ้กีด้วย 

 

อปุกรณ์และวิธีทดลอง  

 การวางแผนการทดลอง ด าเนินการทดลองเพาะเหด็นางรมฮงัการโีดยใชว้สัดุเพาะอตัราส่วนน ้าหนักต่อ
น ้าหนักโดยมกี้อนเชื้อเหด็เก่าเป็นส่วนประกอบหลกัเพื่อเปรยีบเทยีบสมบตัิทางเคมแีละธาตุอาหาร ทัง้นี้ได้แบ่งการ
ทดลองเป็น 6 ชุดทดลอง ชุดทดลองละ 6 ซ ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชุดทดลองที่ 1 ขี้เลื่ อยไม้ยางพารา 100%             
ชุดทดลองที่ 2 ก้อนเชื้อเห็ดเก่า 100% ชุดทดลองที่ 3 กากกาแฟ 100% ชุดทดลองที่ 4 ก้อนเชื้อเห็ดเก่า 50% +              
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กากกาแฟ 50% ชุดทดลองที ่5 กอ้นเชือ้เหด็เก่า 75% + กากกาแฟ 25% และชุดทดลองที ่6 กอ้นเชือ้เหด็เก่า 25% + 
กากกาแฟ 75%   

 

 การท าก้อนเช้ือเหด็ ท าการเตรยีมวสัดุเพาะ ด าเนินการผสมตามชุดการทดลองทีว่างแผนไวใ้หเ้ขา้กนั  ปรบั
ความชืน้จากนัน้แลว้น าวสัดุเพาะดงักล่าวมาบรรจุในถุงพลาสตกิทนรอ้น แลว้น าวสัดุเพาะไปนึ่งฆา่เชือ้ดว้ยหมอ้น่ึงความ
ดนั จากนัน้ใส่หวัเชื้อที่ท าจากเมล็ดขา้วฟ่างลงในวสัดุเพาะ และน าก้อนเชื้อดงักล่าวไปบ่มเชื้อให้เส้นใยเดินเต็มถุง 
หลงัจากท าการบ่มกอ้นเชือ้จนเสน้ใยเหด็นางรมฮงัการเีจรญิเตม็ถุงกอ้นเชือ้ ใหน้ ากอ้นเหด็เปิดดอกมาวางไวบ้นโรงเพาะ  
และท าการใหน้ ้าทุกวนัๆ ละ 2 ครัง้ รดน ้ากอ้นเหด็โดยไม่ใหโ้ดนดอกเหด็และพยายามควบคุมอุณหภูมภิายในโดยการ
ตดิตัง้เทอรโ์มมเิตอรไ์วท้ีช่ ัน้พกัเพาะเหด็  

 การวิเคราะห์คุณสมบติัทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารของวสัดุเพาะและก้อนเช้ือเห็ด ท าการสุ่ม
ตัวอย่างวสัดุเพาะเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สมบตัิทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารพืชของวสัดุเพาะ ได้แก่ อุณหภูมิ 
(Temperature) ความชื้น (Moisture) ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ปริมาณอินทรียวตัถุ (Organic Metter) อตัราส่วน
คารบ์อนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) ไนโตรเจนทัง้หมด (N) ฟอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์ (P2O5) และโพแทสเซยีมทีล่ะลาย
น ้า (K2O) 

 การบนัทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของเหด็  โดยนบัจ านวนวนัตัง้แต่ใสห่วัเชือ้เมลด็ขา้วฟ่าง จนถงึวนัทีเ่สน้
ใยเจรญิเตม็ถุงวสัดุเพาะ บนัทกึระยะเวลาทีเ่สน้ใยเจรญิเตม็ถุง (วนั) ดอกเหด็  โดยบนัทกึขอ้มูลน ้าหนักดอกเหด็สดต่อ
ถุง (กรมั) จ านวนดอกเหด็ในแต่ละครัง้ทีเ่กบ็ผลผลติ เสน้ผ่านศูนยก์ลางของหมวกดอกเหด็ (เซนตเิมตร) และความยาว
ของกา้นดอกถงึโคน (เซนตเิมตร)  

 การวิเคราะห์ข้อมูล ท าการรวบรวมข้อมูลผลการทดลองแล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้               
One–Way ANOVA และ เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของผลการทดลองทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 % 

 

ผลการทดลอง  

การน ากอ้นเชือ้เหด็เก่ามาเป็นวสัดุในการเพาะเหด็นางรมฮงัการโีดยท าการศกึษาสมบตัทิางเคมแีละปรมิาณ
ธาตุอาหารในวสัดุเพาะก่อนและหลงัการปลูก การเจริญของเส้นใย จ านวนก้อนเสยี ศึกษาผลผลิตและอตัราส่วนที่
เหมาะสมของกอ้นเชือ้เหด็เก่าต่อฟางหมกัในการเป็นวสัดุเพาะเหด็นางรมฮงัการ ีผลการศกึษาพบว่า  

1. สมบตัทิางเคมแีละปรมิาณธาตุอาหารของกอ้นเชื้อเหด็เก่า กากกาแฟและขีเ้ลื่อยไมย้างพารา ก่อนใชเ้ป็น
วสัดุเพาะเหด็กอ้นเชือ้เหด็เก่า มคีวามชืน้เท่ากบั 9.37±0.00 เปอรเ์ซน็ต ์ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) เท่ากบั 5.97±0.00 
ปรมิาณไนโตรเจน เท่ากบั 0.82±0.02 เปอร์เซน็ต์ และปรมิาณฟอสฟอรสั เท่ากบั 0.50±0.10 เปอร์เซน็ต์และปรมิาณ
โพแทสเซยีม 0.67±0.05 เปอรเ์ซน็ต ์ กากกาแฟ มคีวามชืน้ เท่ากบั 7.86±0.00 เปอรเ์ซน็ต ์ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 
เท่ากบั 5.02±0.06 ปรมิาณไนโตรเจนเท่ากบั 0.85±0.01 เปอรเ์ซน็ต์ ปรมิาณฟอสฟอรสั เท่ากบั 0.48±0.15 เปอรเ์ซน็ต์ 
และปรมิาณโพแทสเซยีม 0.62±0.12 เปอร์เซน็ต์  ส่วนขีเ้ลื่อยไม้ยางพารามี ความชื้นเท่ากบั 7.63±0.00 เปอร์เซ็นต์ 
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ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) เท่ากบั 5.80±0.01 ปรมิาณไนโตรเจนเท่ากบั 0.64±0.03 เปอร์เซน็ต์ ปรมิาณฟอสฟอรสั
เทา่กบั 0.21±0.20 เปอรเ์ซน็ต ์และปรมิาณโพแทสเซยีม 0.41±0.10 เปอรเ์ซน็ต ์ดงัรายละเอยีดในตารางที ่1 

 

ตารางท่ี 1 คุณสมบตัทิางเคมแีละปรมิาณธาตุอาหารของกอ้นเชือ้เหด็เก่า กากกาแฟและขีเ้ลื่อยไมย้างพาราก่อนเป็น
วสัดุเพาะเหด็ 

 

คณุสมบติั ก้อนเช้ือเหด็เก่า กากกาแฟ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 

คณุสมบติัทางเคมี 

ความชืน้ (%) 9.37±0.00a 7.86±0.00b 7.63±0.00b 

ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.97±0.00a 5.02±0.06b 5.80±0.01a 

ปรมิาณอนิทรยีวตัถุ (OM) (%) 32.16±0.11c 102.25±0.15a 69.29±0.08b 

อตัราสว่น C/N 41.50±0.20a 92.80±0.50b 212.30±0.32c 

ปริมาณแรธ่าตอุาหาร 

ปรมิาณไนโตรเจน (%) 0.82±0.02a 0.85±0.01a 0.64±0.03b 

ปรมิาณฟอสฟอรสั (%) 0.50±0.10a 0.48±0.15a 0.21±0.20b 

ปรมิาณโพแทสเซยีม (%) 0.67±0.05a 0.62±0.12a 0.41±0.10b 
 

หมายเหต ุ:  ตวัอกัษรภาษาองักฤษทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละสดมภ ์หมายถงึ มคีวามแตกต่างกนัของค่าเฉลีย่อย่างมนียัส าคญัทาง 
สถติทิีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95 เปอรเ์ซน็ต์ (P ≤ 0.05) ตามวธิขีอง DMRT 

 

2. สมบตัิทางเคมแีละปรมิาณธาตุอาหารของในแต่ละชุดทดลองก่อนเพาะเหด็  ในส่วนผสมแต่ละชุดทดลอง 
พบว่า มคีวามชืน้ อยู่ระหว่าง 69.81– 71.88 เปอรเ์ซน็ต ์ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)  อยู่ระหว่าง 5.53 – 8.76  ปรมิาณ
เปอร์เซน็ต์ไนโตรเจน อยู่ระหว่าง 0.72 – 1.08  เปอร์เซน็ต์ ส่วนปรมิาณเปอร์เซน็ต์ฟอสฟอรสั มปีรมิาณอยู่ระหว่าง 
0.31 – 0.96 เปอร์เซ็นต์ ส าหรบัปริมาณเปอร์เซ็นต์โพแทสเซียม มีปริมาณอยู่ระหว่าง 0.52 – 0.89 เปอร์เซ็นต์ ดงั
รายละเอยีดในตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2  คุณสมบตัทิางเคมแีละปรมิาณธาตุอาหารของแต่ละชุดทดลองก่อนเพาะเหด็ 

  

 

ชุดการ

ทดลอง 

คณุสมบติัทางเคมี 

 

ความช้ืน (%) 

ความเป็นกรดเป็น
ด่าง (pH) 

ปริมาณ 

ไนโตรเจน (%) 

ปริมาณ 

ฟอสฟอรสั (%) 

ปริมาณ
โพแทสเซียม (%) 

1 71.27±1.30ns 6.01±0.01bc 0.72±0.50f 0.31±0.30e 0.52±0.60e 

2 71.88±2.15ns 6.03±0.01bc 0.92±0.20e 0.61±0.50c 0.74±0.12d 

3 70.59±035ns 5.53±0.05d 0.93±0.10d 0.52±0.20d 0.78±0.32c 

4 70.38±0.02ns 5.83±0.04cd 1.00±0.80c 0.81±0.12b 0.72±0.52d 

5 71.15±0.85ns 6.43±0.10b 1.08±0.12a 0.96±0.30a 0.89±0.21a 

6 69.81±1.12ns 8.76±0.42a 1.02±0.15b 0.82±0.40b 0.83±0.30b 
 

หมายเหต ุ:  ตวัอกัษรภาษาองักฤษ ns หมายถงึ ไมแ่ตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ

ตวัอกัษรภาษาองักฤษทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละสดมภ ์หมายถงึ มคีวามแตกต่างกนัของค่าเฉลีย่อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95 เปอรเ์ซน็ต์ (P ≤ 0.05) ตามวธิขีอง DMRT 

 

3. คุณสมบตัิทางเคมแีละปรมิาณธาตุอาหารของในแต่ละชุดทดลองหลงัเพาะเหด็  วสัดุเพาะในแต่ละชุดการ
ทดลองเมื่อผ่านการเพาะเหด็และเกบ็ผลผลติแล้ว พบว่า มคีวามชืน้ อยู่ระหว่าง 69.81– 71.88 เปอร์เซน็ต์ ความเป็น
กรดเป็นด่าง (pH)  อยู่ระหว่าง 5.53 – 8.76  ปริมาณเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจน อยู่ระหว่าง 0.72 – 1.08  เปอร์เซ็นต์       
สว่นปรมิาณเปอรเ์ซน็ตฟ์อสฟอรสั มปีรมิาณอยู่ระหว่าง 0.31 – 0.96 เปอรเ์ซน็ต ์ส าหรบัปรมิาณเปอรเ์ซน็ตโ์พแทสเซยีม 
มปีรมิาณอยู่ระหว่าง 0.52 – 0.89 เปอรเ์ซน็ต ์ดงัรายละเอยีดในตารางที ่3 
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ตารางท่ี 3  คุณสมบตัทิางเคมแีละปรมิาณธาตุอาหารของแต่ละชุดทดลองหลงัเพาะเหด็ 

  

 

ชุดการ
ทดลอง 

คณุสมบติัทางเคมี 

 

ความช้ืน (%) 

ความเป็นกรด
เป็นด่าง (pH) 

ปริมาณ 

ไนโตรเจน (%) 

ปริมาณ 

ฟอสฟอรสั (%) 

ปริมาณ
โพแทสเซียม (%) 

1 37.54±0.00b 5.92±0.32b 0.16±0.50d 0.18±0.15d 0.24±0.30c 

2 29.40±1.00c 6.91±0.76a 0.19±0.30c 0.20±0.30c 0.26±0.80b 

3 46.15±1.00a 5.98±0.23b 0.17±0.10d 0.18±0.60d 0.24±0.25c 

4 21.57±3.00d 5.82±0.01b 0.22±0.00b 0.26±0.25b 0.27±0.40b 

5 13.00±0.99e 5.74±0.01b 0.13±0.20e 0.16±0.40e 0.23±0.60c 

6 27.29±1.00c 5.68±0.01b 0.25±0.40a 0.29±0.60a 0.30±0.80a 

 

หมายเหต ุ:  ตวัอกัษรภาษาองักฤษทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละสดมภ ์หมายถงึ มคีวามแตกต่างกนัของค่าเฉลีย่อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95 เปอรเ์ซน็ต์ (P ≤ 0.05) ตามวธิขีอง DMRT 

 

4. การเจรญิของเสน้ใยเหด็และการรอดเป็นกอ้นเชือ้เหด็ของกอ้นเหด็นางรมฮงัการี การศกึษาระยะการเจรญิ
ของเสน้ใยเหด็นางรมฮงัการ ีพบว่า ในช่วงระยะเวลาการเจรญิของเสน้ใยเหด็นางรมฮงัการมีรีะยะเวลา 21-28 วนั  และ
ในชุดทดลองที ่5  ทีม่กีารใชก้อ้นเชือ้เหด็เก่า 75% + กากกาแฟ 25% เสน้ใยเหด็เจรญิเตม็ถุงเรว็กว่าทุกชุดการทดลอง 
อกีทัง้มกีารรอดเป็นกอ้นเชือ้เหด็ของกอ้นเหด็นางรมฮงัการสีงู ดงัรายละเอยีด ในตารางที ่4 

 

ตารางท่ี 4  การเจรญิของเสน้ใยเหด็และการรอดเป็นกอ้นเชือ้เหด็ของกอ้นเหด็นางรมฮงัการ ี

  

ชุดการทดลอง 

1 

(ขีเ้ลื่อยไมย้างพารา 
100%) 

2 

(กอ้นเชือ้เหด็เก่า 
100%) 

3 

(กากกาแฟ 100%) 

4 

(กอ้นเชือ้เหด็เก่า 50% 
+ กากกาแฟ 50%) 

5 

(กอ้นเชือ้เหด็เก่า 75% 
+ กากกาแฟ 25%) 

6 

(กอ้นเชือ้เหด็เก่า 25% 
+ กากกาแฟ 75%) 

ความยาวเส้นใย (เซนติเมตร) 

12.57±5.79ab 14.33±0.74a 12.46±1.02ab 11.41±0.56ab 14.56±1.84a 8.32±4.77b 
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ลกัษณะการเจริญของเส้นใยเหด็ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรอดเป็นก้อนเช้ือเหด็ (เปอรเ์ซน็ต)์ 

100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 66.67±0.01b 

 

5. ผลผลติของเหด็นางรมฮงัการ ีจากผลการศกึษา พบว่า ผลผลติในชุดการทดลองที ่5 ทีม่กีารใชก้อ้นเชือ้เหด็
เก่า 75% + กากกาแฟ 25%  มนี ้าหนกัดอกเหด็ คอื 83.05±14.02a กรมัต่อกอ้น และเป็นชุดทดลองทีใ่หน้ ้าหนกัผลผลติ

มากทีส่ดุอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ (P ≤ 0.05)  ดงัรายละเอยีดในตารางที ่5 
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ตารางท่ี  5  ผลผลติของเหด็นางรมฮงัการแีต่ละชุดทดลอง 

ชดุการทดลอง 

                  ลกัษณะ 

                 ปรากฏ 

ผลผลิตของเหด็นางรมฮงัการี 

ความกวา้งดอก (ซม.) ความยาวกา้น (ซม.) จ านวนดอก  

(ดอก) 

น ้าหนกัเฉลีย่  

(กรมั) 

 

1. ขีเ้ลื่อยไมย้างพารา 100% 

 

 

5.37±1.37a 

 

 

5.46±0.28ab 

 

9.66±0.88a 

 

68.82±7.69b 

 

2. กอ้นเชือ้เหด็เก่า 100% 

 

 

 

5.31±0.00a 

 

 

3.82±0.49c 

 

9.10±0.17a 

 

58.85±1.50b 

 

3. กากกาแฟ 100% 
 

 

 

 

3.60±0.77b 

 

 

6.57±0.83a 

 

10.44±1.13a 

 

67.94±3.47b 

 

4. กอ้นเชือ้เหด็เก่า 50% + กาก
กาแฟ 50% 

 

 

3.74±0.78b 

 

 

5.36±0.47ab 

 

10.10±0.38a 

 

54.39±4.60c 

5. กอ้นเชือ้เหด็เก่า 75% + กาก
กาแฟ 25% 

 

 

 

 

5.90±0.41a 

 

5.43±0.94ab 

 

8.55±0.19b 

 

83.05±14.02a 

6. กอ้นเชือ้เหด็เก่า 25% + กาก
กาแฟ 75% 

 

     1.83±0.41c 

 

5.01±1.09bc 

 

2.55±0.84c 

 

41.38±4.42d 

หมายเหต ุ:  ตวัอกัษรภาษาองักฤษทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละสดมภ ์หมายถงึ มคีวามแตกต่างกนัของค่าเฉลีย่อย่างมนียัส าคญัทาง สถติทิีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่ 95 เปอรเ์ซน็ต ์(P ≤ 0.05) ตามวธิขีอง DMRT 
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การใชป้ระโยชน์จากกอ้นเชือ้เหด็เก่าและกากกาแฟเป็นการเสนอทางเลอืกส าหรบัการใชว้สัดุเหลอืทิง้มาผลติ
เป็น กอ้นเพาะเหด็อกีครัง้  ซึง่อาจกล่าวไดว้่ากอ้นเชือ้เหด็เก่าและกากกาแฟนัน้มคีวามเป็นไปไดแ้ละสามารถน ามาผลติ
ไดจ้รงิ โดยพจิารณาจากวสัดุก่อนหมกัซึง่เมื่อท าการเปรยีบเทยีบวสัดุก่อนหมกัทัง้ 3 ชนิด (กอ้นเชือ้เหด็เก่า กากกาแฟ
และขีเ้ลื่อยไมย้างพารา) พบว่า สมบตัทิางเคมแีละปรมิาณธาตุอาหารของกอ้นเชือ้เหด็เก่าและกากกาแฟมสีงูกว่าขีเ้ลื่อย
ไมย้างพาราอย่างมนีัยส าคญั (P ≤ 0.05) ดงันัน้ กอ้นเชือ้เหด็เก่าและกากกาแฟจงึมคีวามเหมาะสมต่อการน ามาใชเ้ป็น
วสัดุในการเพาะเหด็เพื่อทดแทนการใช้ขีเ้ลื่อยไมย้างพาราได้  และเมื่อน าวสัดุหลกัทัง้ 2 ชนิดมาผสมกนัตามสตูรกจ็ะ
พบว่ามีคุณสมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองก่อนเพาะเห็ด ปริมาณ
เปอรเ์ซน็ต์ไนโตรเจน ฟอสฟอรสัและโพแทสเซยีม มคี่าลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัชุดทดลองก่อนเพาะเหด็ทัง้นี้ปรมิาณ
เปอร์เซน็ต์ไนโตรเจนฟอสฟอรสัและโพแทสเซยีมที่ลดลงอาจสบืเนื่องมาจากการใช้ส าหรบัการเจริญเติบโตของเห็ด
นัน่เอง เนื่องจากธาตุอาหารที่เห็ดจ าเป็นต้องใช้ในการเจริญเติบโต ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัสและไนโตรเจน  
โดยเฉพาะแร่ธาตุไนโตรเจนจะมคีวามจ าเป็นส าหรบัการเจรญิเตบิโตและสงัเคราะหโ์ปรตนี [5] เป็นส าคญั สว่นการเจรญิ
ของเสน้ใยเหด็จะเหน็ไดว้่ามกีารเจรญิของเสน้ใยทีแ่ตกต่างกนั  แต่ในทุกชุดการทดลองมกีารเจรญิเตบิโตของเสน้ใยไดด้ี
ทัง้นี้ในชุดการทดลองที ่5 มกีารเจรญิเตบิโตของเสน้ใยสงูทีส่ดุ เท่ากบั 14.56±1.84a และในทุกชุดมเีปอรเ์ซน็ตก์ารรอด
เป็นกอ้นเชือ้เหด็เท่ากบั 100.00±0.00a เปอรเ์ซน็ต ์ยกเวน้ในชุดการทดลองที ่6 ทีม่เีปอรเ์ซน็ตก์ารรอดเป็นกอ้นเชือ้เหด็ 
(66.67±0.01b เปอรเ์ซน็ต)์ ต ่ากว่าชุดการทดลองอื่นอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ ส าหรบัการศกึษาจ านวนดอกเหด็ ความ
กวา้งของดอกเหด็ และความยาวของกา้นดอกเหด็มคีวามสมัพนัธก์นั คอื ถ้าจ านวนดอกเหด็มปีรมิาณน้อยในถุงเพาะก็
จะส่งผลต่อความกว้างของดอกเห็ดและความยาวของก้านดอกเห็ดให้มีค่ามากตามล าดบั แต่ถ้าจ านวนดอกเห็ดมี
ปรมิาณมาก ความกวา้งของดอกเหด็และความยาวของกา้นดอกเหด็กจ็ะน้อย ส่วนการใหผ้ลผลติของเหด็นางรมฮงัการ ี
พบว่า สามารถให้ผลผลิตได้ทุกชุดการทดลองแต่ในชุดทดลองที่ 5 (ก้อนเชื้อเห็ดเก่า 75% + กากกาแฟ 25%)                 
ใหน้ ้าหนักผลผลติเหด็เฉลีย่สงูสุดเมื่อเทยีบกบัชุดทดลองอื่นๆ ส าหรบัการเพาะเหด็นางรมฮงัการจีากวสัดุเหลอืทิง้ คอื 
กอ้นเชือ้เหด็เก่า และกากกาแฟ ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่าการเพาะเหด็จากวสัดุเหลอืทิง้ดงักล่าวสามารถน ามาเพาะ
เหด็ได ้[4] 

 

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง  

การใช้ประโยชน์จากก้อนเชือ้เหด็เก่าเหลอืทิง้ร่วมกบักากกาแฟเพื่อส่งเสรมิเทคโนโลยกีารผลติเหด็ในชุมชน                  

มคีวามเป็นไปไดแ้ละยงัสามารถน ากอ้นเชือ้เหด็เก่ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์เชงิการเกษตรไดอ้กีครัง้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยทัง้นี้จะพบว่าวสัดุเพาะเหด็แต่ละชนิดอนัไดแ้ก่ กอ้นเชือ้เหด็เก่า กากกาแฟหรอืขีเ้ลื่อยไมย้างพารากจ็ะมคีวามชื้น                
ทีแ่ตกต่างกนัแต่กเ็ป็นค่าความชืน้ของวสัดุซึง่มคีวามเหมาะสมอกีทัง้ยงัมคี่าความเป็นกรดด่างทีเ่หมาะสมต่อการใชเ้ป็น
วสัดุเพาะเหด็อกีดว้ย [3] นอกจากนี้หากพจิารณาถงึปรมิาณธาตุอาหารในก้อนเชื้อเหด็เก่าหรอืในกากกาแฟกพ็บว่ามี
มากกว่าในขีเ้ลื่อยไม้ยางพาราซึง่เป็นวสัดุหลกัในการผลติกอ้นเชือ้เหด็ทัว่ไป  อกีทัง้เมื่อท าการผสมวสัดุเขา้ดว้ยกนัจะ
พบว่าปรมิาณธาตุอาหารทีเ่พิม่ขึน้นัน้จะแปรผนัตรงตามกบัปรมิาณของสดัส่วนของกากกาแฟทีเ่หมาะสม  ส าหรบัการ
เจริญของเส้นใยในก้อนเชื้อเห็ดเก่าและกากกาแฟจะมีเส้นใยที่สามารถเจริญได้เต็มถุงเร็วกว่าขี้เลื่อยไม้ยางพารา              
ส่วนการใหผ้ลผลติของเหด็นางรมฮงัการ ีพบว่า สามารถใหผ้ลผลติไดทุ้กชุดการทดลองโดยในชุดทดลองที ่5 (กอ้นเชือ้
เหด็เก่า 75% + กากกาแฟ 25%) เหมาะที่จะน ามาใช้เป็นอตัราส่วนผสมส าหรบัเพาะเหด็นางรมฮงัการไีด้ดทีีสุ่ดเมื่อ
เทียบกบัชุดทดลองอื่นๆ เนื่องจากให้น ้าหนักผลผลิตเห็ดเฉลี่ยสูงสุด คือ 83.05±14.02a กรมัต่อก้อน การศึกษาหา
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วธิกีารน าวสัดุเหลอืทิ้งในท้องถิ่นมาใช้ให้เกดิประโยชน์  เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลติเหด็ซึ่งเท่ากบัเป็นการสร้าง
รายไดเ้พิม่ขึน้อกีทางหนึ่ง นอกจากนัน้การศกึษาวจิยัครัง้นี้ยงัท าหน้าทีเ่พื่อสรา้งทางเลอืกในการใชป้ระโยชน์จากอ้นเชือ้
เหด็เก่าไดอ้กีทางหนึ่งดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุธรีา สุนทรารกัษ์ และคณะ [9] ทีไ่ดใ้ชป้ระโยชน์จากกอ้นเชือ้
เหด็เก่าส าหรบัพฒันาผลติเป็นกอ้นเพาะเหด็และสง่ผลต่อการเจรญิเตบิโตของเหด็นางรมฮงัการไีดเ้ช่นเดยีวกนั 
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บทคดัย่อ  
  

พฤตกิรรมเนือยนิ่งคอืพฤตกิรรมกำรอยู่กบัทีต่ดิต่อกนัเป็นเวลำนำน เช่นกำรนัง่ใชโ้ทรศพัทม์อืถอืหรอื
คอมพวิเตอรเ์ป็นเวลำนำนเพื่อกำรท ำงำนหรอืกำรพกัผ่อนซึง่เป็นกจิกรรมปกตขิองคนทัว่ไปในปัจจบุนั อย่ำงไรกต็ำม 
ในระยะยำวพฤตกิรรมเนือยนิ่งจะสง่ผลเสยีอย่ำงรุนแรงกบัระบบกำรท ำงำนของร่ำงกำย งำนวจิยันี้จงึมเีป้ำหมำยเพื่อ
พฒันำอุปกรณ์ช่วยลดพฤตกิรรมเนือยนิ่งโดยมลีกัษณะเป็นเบำะรองนัง่ทีส่ำมำรถสัน่เตอืนไดเ้มือ่นัง่นำนเกนิไป ใชง้ำน
ร่วมกบัแอปพลเิคชนับนโทรศพัทม์อืถอืเพื่อแสดงขอ้มลูสถติกิำรนัง่รวมถงึแสดงขอ้ควำมเตอืนเพือ่ใหผู้ใ้ชเ้ปลีย่น
อริยิำบถเมื่อถงึเวลำทีเ่หมำะสม เบำะรองนัง่นี้ประดษิฐข์ึน้โดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอรร์่วมกบัโหลดเซลล ์4 ตวัตดิตัง้ที่
มุมทัง้สีข่องเบำะและมอเตอรส์ัน่หนึ่งตวัตดิตัง้กลำงเบำะเพื่อใหม้ตีน้ทุนต ่ำ ในกำรพฒันำจงึมกีำรทดสอบโหลดเซลลท์ี่
สภำวะกำรใชง้ำนต่ำง ๆ ไดแ้ก่ กำรรบัน ้ำหนกั 0-80 กโิลกรมักระท ำทีต่ ำแหน่งกึง่กลำงเบำะ กำรรบัน ้ำหนกั 20 กโิลกรมั
กระท ำทีต่ ำแหน่งใกลก้บัโหลดเซลลแ์ต่ละตวั และกำรทดสอบกำรรบัน ้ำหนกัต่อเนื่องนำน 8 ชัว่โมง โดยพบว่ำในทุก
กรณีมคีวำมคลำดเคลื่อนเฉลีย่อยู่ในชว่ง 0.02-0.46% เบำะรองนัง่สำมำรถตรวจจบักำรนัง่ จบัเวลำกำรนัง่ และสัน่เตอืน
เมื่อถงึเวลำทีก่ ำหนด รวมทัง้แอปพลเิคชนัทีพ่ฒันำขึน้สำมำรถแสดงขอ้ควำมและเสยีงแจง้เตอืน รวมถงึแสดงขอ้มลูสถติิ
กำรนัง่ไดจ้รงิตำมกำรใชง้ำนทีอ่อกแบบไว ้
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ABSTRACT  
 

Sedentary behaviour refers to the behaviours of having physical activities that require low energy 
expenditure for a long period, for example, sitting to use a mobile phone or computer for long period to work 
or spend leisure time. These activities are recently very common. However, for a long term, sedentary 
behaviours may cause serious harm on the body and result in health problems. This research aims to 
develop a device to assist in reducing sedentary period. The device, which is a cushion, will collect the sitting 
data and vibrate when a sitting time of a user exceeds the recommended period. It works with a mobile 
phone application developed to display the sitting data, a warning message, and sound alarm to notify the 
user to change their posture or bodily movement. The cushion consists low-cost components, which are a 
microcontroller board, 4 load cells installed at the 4 corners of the cushion and a vibration motor attached at 
the centre of the cushion. The cushion was tested at several operating conditions i.e. under the weights from 
0 to 80 kg placed at the centre of the cushion, under the weight of 20 kg placed near the location of each 
load cell one at a time, and under 80 kg weight left on the cushion for 8 hours. In all cases, the results 
showed overall of 0.02 - 0.46% accuracy of the load cells. The cushion could collect the sitting data and 
vibrated at a proper time. The mobile phone application could display the sitting data and notify the user, as it 
was designed. 
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บทน า  
 จำกผลส ำรวจพบว่ำในช่วง 10 ปีทีผ่่ำนมำประชำชนไทย 1 ใน 3 มกีจิกรรมทำงกำยไม่เพยีงพอ โดยเฉพำะเดก็
และวยัรุ่นจ ำนวนถงึ 2 ใน 3 มกีจิกรรมทำงกำยมพีฤตกิรรมเนือยนิ่งหรอือยู่กบัทีต่ดิต่อกนัเป็นเวลำนำนเกนิไป มำกถงึ 14 
ชัว่โมงต่อวนั [1, 2] โดยมกีจิกรรมเช่น กำรนัง่หรอืยนืใชโ้ทรศพัทม์อืถอืหรอืคอมพวิเตอร ์ ซึง่แมจ้ะมคีวำมเสีย่งกบักำร
ไดร้บับำดเจบ็น้อยกลบัมผีลเสยีกบัร่ำงกำยเป็นอย่ำงมำก  
 กำรศกึษำจำกกลุ่มประชำกรชำย 53,440 คน และหญงิ 69,776 คน ในสหรฐัอเมรกิำทีม่สีขุภำพดใีนขณะเขำ้
ร่วมโครงกำรวจิยั [3] หลงัจำกกำรตดิตำมเป็นเวลำ 14 ปี พบว่ำ กลุ่มประชำกำรทีน่ัง่นำนกวำ่ 6 ชัว่โมงต่อวนัมคีวำม
เกีย่วขอ้งกบัอตัรำกำรตำยอย่ำงมนียัยะส ำคญัและกำรตำยสว่นใหญ่เกดิจำกโรคหวัใจและหลอดเลอืด ในท ำนองเดยีวกนั 
จำกกำรศกึษำจำกกลุ่มประชำกรชำย 7,744 คน ในออสเตรเลยี [4] หลงัจำกกำรตดิตำมเป็นเวลำ 21 ปี พบวำ่ ผูท้ีใ่ชเ้วลำ
นัง่มำกกว่ำ 23 ชัว่โมงต่อสปัดำห ์มคีวำมเสีย่งมำกกว่ำผูใ้ชเ้วลำนัง่น้อยกว่ำ 11 ชัว่โมงต่อสปัดำหถ์งึ 64% 
 จำกขอ้มลูของส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ (สสส.) [1, 2]  กำรนัง่นำนสง่ผลกระทบ
โดยตรงต่อกระบวนกำรเผำผลำญของร่ำงกำย สบืเนื่องถงึกำรหลัง่ฮอโมนซึง่มผีลกบัระดบัน ้ำตำลในเลอืด ไตรกลเีซอไรด ์
ไขมนัด ี ควำมดนัโลหติและควำมอยำกอำหำร เป็นสำเหตุของโรคอว้นและโรคหลอดเลอืดหวัใจ ท ำใหเ้ลอืดไหลเวยีนไป
เลีย้งทีข่ำน้อยลง [5] และยงัเชื่อมโยงกบักำรเกดิมะเรง็ในล ำไสไ้ด ้ [6] นอกจำกนี้ เมื่อนัง่นำนๆ ท ำใหก้ำรไหลเวยีนของ
เลอืดไม่ด ี สง่ผลใหส้มองท ำงำนชำ้ลง และอำจเป็นสำเหตุของโรคระบบประสำทต่ำงๆ [7] สว่นของกระดกูสนัหลงัและ
กลำ้มเน้ือไดร้บัสำรอำหำรน้อยลง ค ำแนะน ำส ำหรบัวธิหีลกีเลีย่งอนัตรำยจำกกำรนัง่ตดิต่อกนันำนเกนิไปคอื หำกนัง่
ตดิต่อกนัเกนิ 40 นำทคีวรลุกขึน้เดนิเปลีย่นอริยิำบท ขยบัตวัและยดืกลำ้มเน้ือประมำณ 5-10 นำท ีและควรหำเวลำออก
ก ำลงักำย เดนิเล่น  หำกจิกรรมทีไ่ดเ้คลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำงพอเพยีง [1, 2] 
 อย่ำงไรกต็ำม กำรปฏบิตัติำมค ำแนะน ำดงักล่ำวเป็นเรื่องค่อนขำ้งยำก ดว้ยปัจจุบนัผูค้นจ ำนวนมำกตอ้งใช้
เวลำในกำรนัง่ท ำงำนกบัคอมพวิเตอรอ์ย่ำงต่อเนื่องจงึก่อใหเ้กดิแนวคดิในกำรพฒันำอุปกรณ์ทีม่ลีกัษณะเป็นเบำะรองนัง่
ทีส่ำมำรถแจง้เตอืนเพื่อใหผู้น้ัง่ท ำกำรเปลีย่นอริยิำบถเมื่อถงึเวลำทีเ่หมำะสม เช่น เบำะ DynaSeat ซึง่พฒันำโดยนิสติ
ปรญิญำเอกของจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั [8] ใชต้วัรบัรูค้วำมดนักบัปัม๊ลมประกอบกบัเบำะเพื่อช่วยในกำรจบัเวลำนัง่
และปรบัท่ำนัง่ นอกจำกนี้ยงัมงีำนวจิยัรวมถงึกำรน ำเสนอเพื่อระดมทุนในต่ำงประเทศ [9, 10, 11] คณะผูว้จิยัจงึมแีนวคดิ
ในกำรพฒันำเบำะรองนัง่ลดกำรนัง่นิ่งนำนตน้ทุนต ่ำ มกีรอบแนวคดิดงัแสดงในรปูภำพ 1 โดยระบบอุปกรณ์ประกอบดว้ย 
1) เบำะรองนัง่ตดิตัง้อุปกรณ์อเิลคทรอนิกสท์ีม่รีำคำไม่แพง เช่น ตวัรบัรูน้ ้ำหนกั (Load cell) กบั มอเตอรส์ัน่ และ 2) แอป
พลเิคชนับนโทรศพัทม์อืถอืทีส่ำมำรถรบัส่งขอ้มลูจำกเบำะรองนัง่ผ่ำนผ่ำนระบบ Wi-Fi มำแสดงเป็นสถติกิำรนัง่เฉพำะ
ของเจำ้ของเบำะผูท้ีท่ ำกำรลงทะเบยีนขอ้มลูไวใ้นแอปพลเิคชนั รวมถงึแสดงขอ้ควำมแจง้เตอืนทีโ่ทรศพัทม์อืถอืเมื่อ
พบว่ำมกีำรนัง่ยำวนำนเกนิก ำหนด  
  
อปุกรณ์และขัน้ตอนการพฒันา 

รำยละเอยีดกำรพฒันำเบำะรองนัง่และแอปพลเิคชนั มดีงันี้ 

 

 
 
 

 

รปูภำพ 1 กรอบแนวคดิกำรพฒันำเบำะรองนัง่ลดกำรนัง่นิ่งนำนตน้ทุนต ่ำ 

1) เบำะรองนัง่ 2) แอปพลเิคชนัแสดงสถติกิำรใชง้ำนและขอ้ควำมแจง้
เตอืน 

น ้ำหนกั 
ระยะเวลำ 
กำรสัน่เตอืน 



779 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 12 
Proceedings of the 12th National Science Research Conference 

1. กำรพฒันำเบำะรองนัง่ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รปูภำพ 2 สว่นประกอบของเบำะรองนัง่ 

 
เบำะรองนัง่ถูกออกแบบใหเ้ป็น 2 สว่นไดแ้ก่ ฐำนรองนัง่ (A) และสว่นควบคมุกำรท ำงำน (B) ดงัรปูภำพ 2 (ก) 

ตวัเบำะมรีปูทรงสีเ่หลีย่มขนำด 30x30x10 เซนตเิมตร ตดิตัง้อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสห์ลกัไวภ้ำยใตเ้บำะ ไดแ้ก่ บอรด์
ไมโครคอนโทรลเลอร ์ESP32 จ ำนวน 1 บอรด์ (ตดิตัง้ในกล่องควบคุมแยกออกจำกตวัเบำะ) และ Load cell ตดิตัง้ที ่4 
มุมของเบำะ พรอ้มวงจรขยำยสญัญำณ (Amplifier) HX711 จ ำนวน 4 ชุด และมอเตอรส์ัน่ จ ำนวน 1 ตวั ตดิอยู่กลำง
เบำะ ดงัแสดงในรปูภำพ 2 (ข) โดย Load cell ท ำหน้ำทีต่รวจสอบกำรนัง่จำกน ้ำหนกัทีก่ดลงบนเบำะ สญัญำณทีไ่ดจ้ำก 
Load cell ทัง้ 4 ตวั สง่ไปยงับอรด์ไมโครคอนโทรลเลอร ์ดงัแสดงในรปูภำพ 3  เพื่อประมวลผลค่ำน ้ำหนกักดและ
ระยะเวลำของกำรนัง่ โดยหำกพบกำรนัง่ในท่ำเดมินำนเกนิ 40 นำท ีบอรด์ไมโครคอนโทรลเลอรจ์ะสัง่กำรใหม้อเตอรส์ัน่
ท ำงำนเพื่อเป็นกำรแจง้เตอืนใหผู้ใ้ชง้ำนรูต้วัว่ำถงึเวลำทีค่วรเปลีย่นท่ำนัง่หรอืลุกขึน้ยนืเพื่อปรบัเปลีย่นอริยิำบถ 

เน่ืองจำกอุปกรณ์ทีน่ ำมำใชใ้นกำรพฒันำเบำะรองนัง่นี้เป็นอุปกรณ์ทีห่ำไดท้ัว่ไป มรีำคำโดยรวมทัง้สิน้
ประมำณ 2,615 บำท ในกำรพฒันำเบำะรองนัง่นี้จงึจ ำเป็นตอ้งมกีำรทดสอบผลกำรวดัน ้ำหนกัของเบำะรองนัง่ในกรณี
ต่ำงๆ เพื่อควำมเชื่อถอืไดข้องกำรวดัน ้ำหนกั  

1.1 กำรทดสอบกำรวดัน ้ำหนกัของเบำะรองนัง่   
กำรทดสอบกำรวดัน ้ำหนกัของ Load cell ทัง้ 4 ตวัทีไ่ดถู้กน ำมำประกอบเขำ้ดว้ยกนัเป็นเบำะรองนัง่ โดยใชถุ้ง

ทรำยทีว่ดัน ้ำหนกัโดยเครื่องชัง่มำตรฐำนแลว้มำทดสอบเทยีบ แบ่งกำรทดสอบเป็น 2 สว่น  
สว่นที ่1 ทดสอบกำรวดัน ้ำหนกัทีก่ระจำยลงบนเบำะรองนัง่เมื่อวำงน ้ำหนกักลำงเบำะ 

กำรทดสอบนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อจ ำลองกำรนัง่บนเบำะรองนัง่ โดยเป็นใชถุ้งทรำยมำท ำกำรชัง่น ้ำหนกัตัง้แต่ 0 – 80 
กโิลกรมั โดยเพิม่ค่ำน ้ำหนกัครำวละ 0.5 กโิลกรมั และน ำน ้ำหนกัออกครำวละ 0.5 กโิลกรมั บนัทกึค่ำน ้ำหนกัที่
โปรแกรมค ำนวณได ้ท ำกำรทดลองซ ้ำทัง้หมด 5 ครัง้  

สว่นที ่2 ทดสอบกำรวดัน ้ำหนกัทีก่ดลงใกลแ้นว Load cell แต่ละตวั  
กำรทดสอบนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบผลรวมน ้ำหนกัทีเ่กดิขึน้บนเบำะรองนัง่ ลกัษณะกำรถ่ำยโอนน ้ำหนกัเกดิขึน้
บนเบำะรองนัง่ของแต่ละต ำแหน่ง และควำมผดิพลำดในกำรวดัสญัญำณอนัอำจเกดิขึน้ไดจ้ำกกำรตดิตัง้ โดยในกำร
ทดสอบใชถุ้งทรำย20 กโิลกรมั วำงลงบนต ำแหน่งตดิตัง้ Load cell ครำวละ 1 ต ำแหน่ง บนัทกึค่ำน ้ำหนกัทีโ่ปรแกรม
ค ำนวณไดจ้ำก Load cell ทัง้ 4 ตวัและค ำนวณค่ำน ้ำหนกัรวมทีว่ดัได ้จำกนัน้ ท ำกำรเปลีย่นต ำแหน่งวำงถุงทรำยไปจน
ครบ 4 ต ำแหน่ง ท ำกำรทดสอบซ ้ำทัง้หมด 5 รอบ 

สว่นที ่3 ทดสอบกำรวดัน ้ำหนกัวำงบนเบำะรองนัง่ต่อเนื่องเป็นเวลำนำน  
กำรทดสอบนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบควำมแปรปรวนของคำ่น ้ำหนกัเมื่อมกีำรใชง้ำนเบำะรองนัง่เป็นเวลำนำน กำร
ทดสอบท ำโดยใชถุ้งทรำย 80 กโิลกรมัน ำวำงลงบนเบำะและจบัเวลำกำรวดัค่ำน ้ำหนกัต่อเนื่องเป็นเวลำ 8 ชัว่โมง โดย
บนัทกึทุกๆ 15 วนิำท ี1 ครัง้  

 
(ก) เบำะรองนัง่ภำพ
ดำ้นล่ำงของเบำะรองนัง่
ตน้แบบทีป่ระกอบแลว้
เสรจ็ 

 
(ข) เบำะรองนัง่ตดิตัง้อุปกรณ์
อเิลคทรอนิกส ์

(ค) ภำพดำ้นล่ำงของเบำะรอง
นัง่ตน้แบบทีป่ระกอบแลว้เสรจ็ 

A ฐำนเบำะรองนัง่ 
B ส่วนควบคุมกำรท ำงำนเบำะรองนัง่ 
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1.2 กำรทดสอบกำรท ำงำนของมอเตอรส์ัน่ 
เขยีนโปรแกรมเพื่อทดสอบกำรท ำงำนของมอเตอรโ์ดยใหท้ ำงำนเป็นเวลำ 5 นำทเีมื่อมนี ้ำหนกัวำงบนเบำะนำนเกนิ 40 
นำท ี

2 การพฒันาโปรแกรมบนัทึกเพื่อแสดงสถิติการนัง่ 
 

 
 

รปูภำพ 3 ผงัแสดงกำรท ำงำนโดยรวมของเบำะลดกำรนัง่นิ่งนำน 
 

 
 
รปูภำพ 4 ผงักำรท ำงำนรว่มกนัระหว่ำงอุปกรณ์ของเบำะรองนัง่และแอปพลเิคชนั 

แอปพลเิคชนับนโทรศพัทม์อืถอืใชใ้นกำรรบัขอ้มลูจำกบนัทกึและแสดงขอ้มลูเจำ้ของเบำะและสถติกิำรนัง่ จำก
รปูภำพ 3 และ 4 แสดงใหถ้งึกระบวนกำรท ำงำนรว่มกนัของเบำะรองนัง่ กบัแอปพลเิคชนั โดยใชแ้พลตฟอรม์ Firebase 
(Google Developers) ในกำรพฒันำ Database และแอปพลเิคชนัทีท่ ำหน้ำทีร่บัค่ำของขอ้มลูในกำรเขำ้รหสั Wi-Fi จำก
ผูใ้ชแ้ลว้ท ำกำรสง่ขอ้มลูไปยงัเบำะรองนัง่ผ่ำนบลทูธูเพื่อใหว้งจรในเบำะสำมำรถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได ้จำกนัน้เบำะรองนัง่
จะรบัค่ำน ้ำหนกัแลว้สง่เวลำในกำรนัง่ไปยงัฐำนขอ้มลู เพื่อใหส้ว่นของแอปพลเิคชนัน ำขอ้มลูในฐำนขอ้มลูมำแสดง โดย
จะแสดงเป็นระยะเวลำในกำรนัง่ในแต่ละช่วงเวลำและสำมำรถเลอืกดชู่วงเวลำตำมตอ้งกำร 
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ผลการพฒันาและการทดสอบระบบ  
1.1 ผลกำรทดสอบกำรวดัน ้ำหนกัของเบำะรองนัง่   
จำกกำรทดสอบกำรวดัน ้ำหนกัของ Load cell ทัง้ 4 ตวัทีไ่ดถู้กน ำมำประกอบเขำ้ดว้ยกนัเป็นเบำะรองนัง่ ดงั

รปูภำพ 2 ไดผ้ลกำรทดสอบทัง้ 2 สว่น ดงันี้   
สว่นที ่1 ทดสอบกำรวดัน ้ำหนกัเมื่อวำงน ้ำหนกักลำงบนเบำะรองนัง่ 
ในรปูภำพ 5 จำกกำรทดสอบโดยใชถุ้งทรำยตัง้แต่ 0 – 80 กโิลกรมั (เพิม่ค่ำน ้ำหนกัครำวละ 0.5 กโิลกรมั) 

และลดน ้ำหนกัลงจำก 80 – 0 กโิลกรมั (น ำน ้ำหนกัออกครำวละ 0.5 กโิลกรมั) พบว่ำในช่วงของกำรเพิม่น ้ำหนกั จะมคี่ำ
น ้ำหนกัวดัไดแ้ตกต่ำงจำกค่ำมำตรฐำนเลก็น้อยโดยมรีอ้ยละควำมคลำดเคลื่อน 0.02 ในช่วงทีน่ ้ำหนกัมคี่ำ 78 - 80 
กโิลกรมั พบว่ำค่ำทีว่ดัไดต่้ำงกบัค่ำมำตรฐำนมำกทีส่ดุ ทัง้นี้ในช่วงของกำรลดน ้ำหนกัลง พบวำ่ค่ำทีว่ดัไดน้ัน้มำกกว่ำค่ำ
น ้ำหนกัมำตรฐำน โดยมรีอ้ยละควำมคลำดเคลื่อน 0.46   

 

 
 

รปูภำพ 5 ผลกำรทดสอบกำรวดัน ้ำหนกัเมื่อวำงน ้ำหนกักลำงบนเบำะรองนัง่ 
 

สว่นที ่2 ทดสอบกำรวดัน ้ำหนกัทีก่ดลงใกลแ้นว Load cell แต่ละตวั 
จำกกำรทดสอบใชถุ้งทรำย 20 กโิลกรมั วำงลงบนต ำแหน่งตดิตัง้ Load cell ครำวละ 1 ต ำแหน่ง บนัทกึค่ำ

น ้ำหนกัทีโ่ปรแกรมค ำนวณไดจ้ำก Load cell ทัง้ 4 ตวัและค ำนวณค่ำน ้ำหนกัรวมทีว่ดัได ้พบวำ่จำกกำรทดลองพบว่ำ
เมื่อน ำถุงทรำย 20 กโิลกรมั ไปวำง ณ ต ำแหน่งใด ๆ ทีต่ ำแหน่งใกล ้Load Cell ตวัใดตวัหนึ่งคำ่น ้ำหนกัทีว่ดัไดจ้ำก 
Load cell ตวันัน้มคี่ำมำกกว่ำคำ่น ้ำหนกัทีว่ดัไดจ้ำก Load cell ทีต่ ำแหน่งอื่น ๆ ทีอ่ยู่ห่ำงออกไป ดงัแสดงในรปูภำพ 6 
อย่ำงไรกต็ำม ผลรวมของค่ำน ้ำหนกัทีอ่่ำนไดจ้ำกแต่ละ Load cell มคี่ำใกลเ้คยีงกบัถุงทรำยทีใ่ชใ้นกำรทดสอบ (รอ้ยละ
ควำมคลำดเคลื่อน 0.26-1.31) 

สว่นที ่3 ทดสอบกำรวดัน ้ำหนกัทีว่ำงบนเบำะรองนัง่ต่อเนื่องเป็นเวลำนำน 
ในรปูภำพ 7 เมื่อท ำกำรทดสอบวำงถุงทรำย 80 กโิลกรมับนเบำะต่อเนื่องเป็นเวลำ 8 ชัว่โมง พบว่ำเมื่อเวลำผ่ำนไป 
ค่ำทีว่ดัไดม้คี่ำเพิม่และลดสลบักนัไปอยู่ในช่วง 80.5 – 79.5 กโิลกรมั  

 1.2 กำรทดสอบกำรท ำงำนของมอเตอรส์ัน่ 
  มอเตอรส์ัน่สำมำรถท ำงำนไดต้ำมโปรแกรมทีก่ ำหนดเป็นเวลำต่อเนื่องนำน 5 นำทเีมื่อมนี ้ำหนกัวำง

บนเบำะนำนเกนิ 40 นำท ี
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รปูภำพ 6 กำรทดลองเมื่อประกอบเป็นเบำะรองนัง่โดยวดัน ้ำหนกัแต่ละต ำแหน่ง 

 

 
 

รปูภำพ 7 ผลกำรทดลองวำงวตัถุบนเบำะรองนัง่เป็นเวลำ 8 ชัว่โมง 
 

2. ผลกำรพฒันำแอปพลเิคชนับนโทรศพัทม์อืถอื 
แอปพลเิคชนัทีพ่ฒันำขึน้เพื่อใชร้่วมกบัเบำะรองนัง่ส ำหรบัลดกำรนัง่นิ่งนำนจะสง่ขอ้มลูกำรนัง่ไปเกบ็ยงั 

Firebase Database  เมื่อตอ้งกำรแสดงผลโปรแกรมจะน ำขอ้มลูจำก Firebase Database มำแสดงในรปูแบบของกรำฟ
เป็นรำยชัว่โมงหรอืรำยวนัไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ดงัตวัอย่ำงในรปูภำพ 8 และเมื่อพบว่ำมกีำรนัง่ยำวนำนเกนิก ำหนด จะมี
ขอ้ควำมเตอืนเพื่อใหผู้ใ้ชลุ้กไปท ำกจิกรรมอื่น ๆ เป็นช่วงระยะเวลำหนึ่งจนครบแลว้จงึกลบัมำนัง่ท ำงำนต่อได้ 
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รปูภำพ 8 ตวัอย่ำงสถติกิำรนัง่รำยวนัและรำยสปัดำหแ์สดงบนแอปพลเิคชนัทีพ่ฒันำขึน้ 

 
สรปุและวิจารณ์ผลการพฒันาเบาะลดการนัง่น่ิงนาน 

เบำะรองนัง่และแอปพลเิคชนัทีพ่ฒันำขึน้สำมำรถท ำงำนรว่มกนัไดต้ำมเป้ำหมำยทีอ่อกแบบไว ้Load cell และ
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสพ์ืน้ฐำนทีน่ ำมำใชใ้นกำรพฒันำเบำะรองนัง่ลดกำรนัง่นิ่งนำนมตีน้ทุนในกำรพฒันำประมำณ 2,615 
บำทต่อ 1 เบำะ โดยมรีอ้ยละควำมคลำดเคลื่อนอยู่ในชว่ง 0.02-0.46 ในช่วงกำรวดั 0 – 80 กโิลกรมั โดยควำมแตกต่ำง
ของควำมคลำดเคลื่อนขณะเพิม่กบัขณะลดน ้ำหนดัอำจสำเหตุจำกพฤตกิรรม Hysteresis ของ Load cell ทีน่ ำมำใช ้ดงั
แสดงในรปูภำพ 7 

เมื่อต ำแหน่งทีน่ ้ำหนกักดลงบนเบำะเปลีย่นไป Load cell ทัง้ 4 ตวักว็ดัค่ำไดต่้ำงกนัตำมแนวกำรลงน ้ำหนกั 
ต ำแหน่งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึกำรลงน ้ำหนกัในกำรนัง่ต่ำงกนั จงึเป็นไปไดท้ีจ่ะบ่งบอกถงึท่ำนัง่ทีต่่ำงกนั โดยมคี่ำทีอ่่ำนจำก
ทุกตวัรวมกนัถูกตอ้งตำมน ้ำหนกัทีน่ ำมำทดสอบ ดงัแสดงในรปูภำพ 6   

นอกจำกนัน้ พบว่ำเมื่อเวลำผ่ำนไปค่ำทีว่ดัไดม้คี่ำเพิม่และลดสลบักนัไปแต่เพยีงเลก็น้อย ดงัแสดงในรปูภำพ 8 
จงึถอืไดว้ำ่สำมำรถวดัค่ำน ้ำหนกัไดอ้ย่ำงถูกตอ้งแม่นย ำแมว้่ำจะมกีำรใชง้ำนต่อเนื่องเป็นเวลำนำน  

ระยะเวลำกำรนัง่ทีต่คีวำมหมำยจำกกำรมนี ้ำหนกัวำงบนเบำะถกูสง่ค่ำเขำ้ฐำนขอ้มลูและน ำไปแสดงผลบนแอป
พลเิคชนัเมื่อผูใ้ชง้ำนตอ้งกำร โดยแสดงระยะเวลำในกำรนัง่ทีผู่ใ้ชง้ำนสำมำรถเลอืกดชูว่งเวลำตำมตอ้งกำรได้อย่ำง
ถูกตอ้ง ทัง้นี้เมื่อมกีำรนัง่เกนิเวลำทีก่ ำหนดไว ้เบำะรองนัง่สำมำรถท ำกำรสัน่เตอืนใหผู้ใ้ชง้ำนสำมำรถสมัผสักำรแจง้
เตอืนได ้อกีทัง้ในขณะเดยีวกนัแอปพลเิคชนัสำมำรถท ำกำรแสดงขอ้ควำมแจง้เตอืนบนโทรศพัทม์อืถอืดว้ยอกีทำงหนึ่ง
เพื่อย ้ำเตอืนใหผู้ใ้ชง้ำนท ำกำรเปลีย่นอริยิำบทต่อไป 
 ในสว่นของกำรพฒันำต่อเนื่องในอนำคต ควรมกีำรน ำอุปกรณ์ทีพ่ฒันำขึน้น้ีไปทดลองใชง้ำนจรงิในกลุ่มคนที่
มพีฤตกิรรมนัง่นิ่งนำน เพื่อใหส้ำมำรถยนืยนัประโยชน์ของระบบอุปกรณ์ทีม่ต่ีอกำรปรบัแกพ้ฤตกิรรมกำรนัง่นิง่นำนได้
อย่ำงแทจ้รงิ รวมถงึเพื่อน ำขอ้มลูทีไ่ดม้ำพฒันำระบบใหด้ยีิง่ขึน้ ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรใชง้ำนอย่ำงแทจ้รงิต่อไป
อำทเิช่น อำจมกีำรพจิำรณำเพิม่เตมิฟังกช์นักำรรบัรูท้่ำทำงกำรนัง่ของผูใ้ช้ และอำจมกีำรบนัทกึเวลำและมกีำรแจง้เตอืน
อยู่ในท่ำนัง่ทีไ่ม่เหมำะสมเป็นเวลำนำนเกนิไป 
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