
 

บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
3.1 วัตถุดิบ 

ขวดเปลาโซดาใชแลว  ซ่ึงเปนขวดแกวใสชนิดหมุนเวียนขวด  ขนาด 400 มิลลิลิตร  

ปากขวดแบบปดดวยฝาจีบ 

 
3.2  สารเคมี 

1. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขนรอยละ 50 โดยมวลตอปริมาตร  (50 % 

w/v  Sodium  hydroxide) : หางหุนสวน  จํากัด  คูลสวัสดิ ์ประเทศไทย 

2.   สารละลายเพ่ิมความวาว ชื่อทางการคา สตาบิลอน (Stabilon):  บริษัท  อีโคแลป 

จํากัด, ประเทศไทย 

3.  สารละลายฟุคซิน (fuchsine  indicator):  Merck, Germany 

4.  สารละลายเมทิลออเรนท (methyl orange indicator):  Merck, Germany 

5.  สารละลายไทมอลฟทาลีน (thymolpthalein indicator):  Merck, Germany 

6. สารละลายน้ําเกลือความเขมขนรอยละ 0.85 (0.85 % w/v sodium  chloride  ) :  

Merck, Germany 

7. อาหารเล้ียงเชื้อซ้ือสําเร็จสําหรับเล้ียงแบคทีเรียท้ังหมด  (nutrient  agar) :  Merck, 

Germany 

8. อาหารเล้ียงเชื้อซ้ือสําเร็จสําหรับเล้ียงเชื้อรา (wort  agar) :  Merck, Germany 

 

3.3 อุปกรณและเคร่ืองมือ 
1. เครื่องลางขวดอัตโนมัตริะดับอุตสาหกรรม (automatic  washing   machine) : 

Ortmann & Herbst   CONTINA  (DK-45FL), Germany (ภาพที่ ก.4) 

2. ชุดลางขวดดวยน้ํารอนระดับหองปฏิบัติการ   ดัดแปลงจากอางน้ําควบคุมอุณภูมิตอ

ดวยปมปรับระดับแรงดัน  พวงสายฉีดน้ํา (ภาพท่ี ก.5) 

3. อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ (water bath) : Memmert, Germany  
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4.   เทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอล (digital thermometer):  Testo, Germany  

5.   ตูอบความรอนสูง (hot air oven)  ควบคุมท่ีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส : Heraeus, 

Germany 

6.   ตูบมเช้ือ (incubator)  ควบคุมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส: Binder, Germany 

7.   ตูบมเช้ือ (incubator)  ควบคุมท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส: Binder, Germany 

8.   เครือ่งนึ่งฆาเช้ือโรค  (autoclave) : Hirayama, Japan 

9.   ชุดกรองสูญญากาศ (vacuum filtration) : บริษัท  ยูเนี่ยน ซายน  จํากัด  ประเทศไทย 

10. จานเพาะเชื้อ (petri dish) : บริษัท  ยูเนี่ยน ซายน  จํากัด  ประเทศไทย 

11.  กระดาษกรอง ขนาดรู 0.45 ไมครอน (0.45 μm membrane filter) : บริษัท ซารโท-

เรียส เมคคาทรอนิคส จํากัด ประเทศไทย 

12. คีมคีบ (forceps) : บริษัท  ยูเนี่ยน ซายน  จํากัด  ประเทศไทย 

13. เครื่องช่ังทศนิยม 4 ตําแหนง (weight scale) : Overting, England 

14. เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH  meter) :   Radiometer, Germany 

 

 

3.4 วิธีการวิจัย 
3.4.1  การคัดขวดเปลาโซดาใชแลว   

 นําขวดเปลาโซดาขนาด 400 มิลลิลิตร  ที่ใชแลว  ซ่ึงรับกลับมายังโรงงานและยัง

ไมผานกระบวนการลาง  มาเทขยะและแยกส่ิงปลอมปนภายในออกจากขวด  และทําการคัดแยกตาม

ลักษณะทางกายภาพ  โดยผูชํานาญงานของโรงงาน  จํานวน 10 คน ทําการตรวจพินิจและคัดแยก

ความสกปรกของขวดตามมาตรฐานของโรงงาน แบงระดับความสกปรกของขวดออกเปน  5  ระดับ 

(ภาพท่ี ก.1)  ดังนี้ 

ระดับ 1  เปนขวดโซดาใชแลว   สกปรกมาก   ผิวนอกไมวาว   ปากขวดเปนสนิม  

และไมสามารถลางออกได  โรงงานคัดท้ิงไมเขากระบวนการลางขวด 

ระดับ 2  เปนขวดโซดาใชแลว   สกปรกมาก   ผิวนอกไมวาว ไมสามารถลางออก

ไดโดยกระบวนการลางขวดอัตโนมัตเิพียงอยางเดียว ตองเพ่ิม

กระบวนการแชสารทําความสะอาดท้ิงไว 1 คืนและลางดวยแรงงานคน  

กอนนําเขากระบวนลางดวยเครื่องลางขวดอัตโนมัต ิ

ระดับ 3  เปนขวดโซดาใชแลว   สกปรกมาก   ผิวนอกไมวาว  แตยังสามารถลาง

ออกไดโดยกระบวนการลางขวดอัตโนมัติ  
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ระดับ 4  เปนขวดโซดาใชแลวสกปรกปานกลาง   ผิวนอกวาว 

ระดับ 5   เปนขวดโซดาใหมจากโรงงานผลิต  สกปรกนอย  ผิวนอกวาว 

 

สําหรับการคัดความสกปรกของขวดท้ังภายในและภายนอก  ตรวจพินิจโดยผู

ชํานาญงานของโรงงาน  คัดเลือกขวดเปลากลุมท่ีมีความสกปรก ระดับท่ี 3  ซ่ึงเปนขวดท่ีมีความ

สกปรกมากท่ีสุดท่ียังคงสามารถลางไดโดยเครื่องลางขวดอัตโนมัติ  เพ่ือเปนขวดท่ีคัดไวสําหรับใช

ในการศึกษาตอไป   

 

3.4.2 ศึกษาคุณภาพขวดเปลาที่ใชแลวที่ยังไมลาง และผานการลางดวยเคร่ืองลางขวด
อัตโนมัติ 

 สุมขวดเปลาท่ียังไมไดลาง  มีความสกปรกระดับท่ี 3 ซ่ึงคัดไวในขอ 3.4.1  นําไป

ตรวจคุณภาพของขวดท่ีไมผานการลาง  ไดแก ความสะอาดภายในขวด  และคุณภาพทางจุลชีววิทยา  

และสุมตัวอยางขวดท่ีคัดไวในขอ 3.4.1  นําไปผานกระบวนลางภายใตสภาวะการลางขวดปกติของ

โรงงาน  คือ  ใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขนรอยละ 2.5  โดยมวลตอปริมาตร    

สารละลายเพ่ิมความวาวสตาบิลอน (Stabilon) ความเขมขนรอยละ 0.6 โดยมวลตอปริมาตร  ลางท่ี  

90 องศาเซลเซียส นําไปตรวจคุณภาพของขวดท่ีผานการลาง  ไดแก ความสะอาดภายในขวด 

คุณภาพทางจุลชีววิทยา  การไมตกคางของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด และการไมตกคางของ

สารละลายเพ่ิมความวาว   ลักษณะคุณภาพละ 3 ซํ้า  แตละซํ้าใชจํานวนขวดท่ีคัดไว 100 ขวด  โดย

ดัดแปลงวิธีการตรวจจากกฤชญา  สะทานพล  และ ณัชญาวีร  ตั้งม่ัน (2548)  ดังนี้ 

1)  ความสะอาดภายในขวด  

นําแตละขวดไปเขยากล้ัวดวยสารละลายฟุคซิน (fuchsine  indicator) (ภาคผนวกท่ี 

ค.1)  ปริมาณ 10 มิลลิลิตร เอียงขวดไปมาประมาณ 30 วินาที  เพ่ือใหสารละลายฟุคซินเคลือบผิว

ดานในจนท่ัวขวด  จากนั้นเทสารละลายฟุคซินท้ิง  กล้ัวดวยน้ําสะอาดปริมาตร  10 มิลลิลิตร แลวเท

ท้ิง  ทําซํ้า 2 ครั้ง  ตรวจพินิจดูการติดสีของสารละลายฟุคซิน  ขวดท่ีสะอาดจะไมติดสีชมพูของ

สารละลายฟุคซิน   นําท้ัง 100 ขวดท่ีวิเคราะหไปนับจํานวนขวดท่ีสะอาด  รายงานในรูปของจํานวน

ขวดท่ีสะอาด   คิดเปนรอยละ 

 2) คุณภาพทางจุลชีววิทยา  

การตรวจวิเคราะหทางจุลชีววิทยา  ตรวจหาปริมาณเช้ือจุลินทรีย 2 ชนิด คือ 

ปริมาณจุลินทรียท้ังหมดและเช้ือรา  โดยการเล้ียงเชื้อบนอาหาร 2 ชนิด  ไดแก อาหารเล้ียงเชื้อแบบ
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วุนแข็งสําหรับเล้ียงแบคทีเรียท้ังหมด  และอาหารเล้ียงเชื้อแบบวุนแข็งสําหรับเล้ียงเชื้อรา  ตามลําดับ  

ใหทําการเตรียมจานอาหารเล้ียงเชื้อท้ัง 2 ชนิด (ภาคผนวกท่ี ค.2 และ ค.3 ) อยางละ  100 เพลท 

ทําการตรวจวิเคราะหทางจุลชีววิทยา  นําแตละขวดไปเขยากล้ัวดวยสารละลาย

น้ําเกลือความเขมขนรอยละ 0.85 (ภาคผนวกท่ี ค.4)    ปริมาตร 100 มิลลิลิตร  พลิกขวดไปมา

ประมาณ 30 วินาที  เพ่ือใหสารละลายน้ําเกลือสัมผัสผิวดานในจนท่ัวขวด   เทแยกแบงน้ําเกลือ

ออกเปน 2 สวนเทาๆกัน   นําแตละสวนไปกรองผานกระดาษกรอง  ขนาด 0.45 ไมครอน  นํา

กระดาษกรองท่ีไดท้ัง 2 แผนไปตรวจหาปริมาณเช้ือจุลินทรีย   โดยแผนแรกวางบนจานอาหารเล้ียง

เช้ือแบบวุนแข็งสําหรับเล้ียงแบคทีเรียท้ังหมดท่ีเตรียมไว   นําไปบมท่ี 37 องศาเซลเซียส  ใชเวลาบม 

48 ช่ัวโมง   สวนกระดาษกรองแผนท่ีสอง  นําไปวางบนอาหารเล้ียงเชื้อแบบวุนแข็งสําหรับเล้ียงเชื้อ

ราท่ีเตรียมไว  นําไปบมท่ี 25 องศาเซลเซียส  ใชเวลาบม  5  วัน (Clesceri et  al., 1999)  เม่ือครบ

กําหนดตรวจนับจํานวนเชื้อท้ังสองชนิด (ภาพท่ี ก.6)  ขวดท่ีมีปริมาณแบคทีเรียท้ังหมดนอยกวา 500 

cfu   และตรวจไมพบเช้ือราแสดงวาขวดนั้นผานมาตรฐาน  รายงานผลในรูปของจํานวนขวดท่ีผาน

เกณฑทางจุลชีววิทยา คิดเปนรอยละ 

 3) การไมตกคางของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด         
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขนรอยละ 50 เปนสารทําความสะอาดท่ี

โรงงานเลือกใช  ทําการตรวจวิเคราะหการไมตกคางของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด นําแตละ

ขวดไปเขยากล้ัวดวยสารละลายไทมอลฟทาลีน (thymolpthalein) (ภาคผนวกท่ี ค.5)   ปริมาณ 20 

มิลลิลิตร เอียงขวดไปมาประมาณ 30 วินาที  เพ่ือใหสารละลายไทมอลฟทาลีนสัมผัสผิวดานในจน

ท่ัวขวด  ตรวจพินิจการเปล่ียนสีของสารละลายไทมอลฟทาลีน  ขวดท่ีไมมีการตกคางของ

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  จะไมพบการเปล่ียนแปลงสีของสารละลายไทมอลฟทาลีนจากสี

ใสเปนสีน้ําเงิน  นําท้ัง 100 ขวดท่ีวิเคราะหไปนับจํานวนขวดท่ีไมมีการตกคางของสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด  รายงานในรูปของจํานวนขวดทีไ่มมีการตกคางของสารละลายโซเดียม-    

ไฮดรอกไซด คิดเปนรอยละ 

4)  การไมตกคางของสารละลายเพ่ิมความวาว  

สารละลายเพ่ิมความวาวท่ีโรงงานเลือกใช   มี ช่ือทางการคาวา สตาบิลอน 

(Stabilon)   ทําการตรวจวิเคราะหการไมตกคางของสารละลายเพ่ิมความวาว นําแตละขวดไปเขยา

กล้ัวดวยสารละลายเมทิลออเรนท (methyl  orange) (ภาคผนวกท่ี ค.6)   ปริมาณ 20 มิลลิลิตร เอียง

ขวดไปมาประมาณ 30 วินาที  เพ่ือใหสารละลายเมทิลออเรนทสัมผัสผิวดานในจนท่ัวขวด  ตรวจ

พินิจการเปล่ียนสีของสารละลายเมทิลออเรนท  ขวดที่ไมมีการตกคางของสารละลายเพิ่มความวาว  

จะไมพบการเปล่ียนแปลงสีของสารละลายเมทิลออเรนท  จากสีเหลืองเปนสีสมแดง  นําท้ัง 100 
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ขวดท่ีวิเคราะหไนับจํานวนขวดท่ีไมมีการตกคางของสารละลายเพิ่มความวาว รายงานในรูปของ

จํานวนขวดท่ีไมมีการตกคางของของสารละลายเพ่ิมความวาว คิดเปนรอยละ 

 

 3.4. 3  ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการลางขวดระดับหองปฏิบัติการ   
สุมขวดเปลาท่ียังไมไดลาง  มีความสกปรกระดับท่ี 3 ซ่ึงคัดไวในขอ 3.4.1  นําไปลางใน

กระบวนการลางขวดระดับหองปฏิบัติการ  ศึกษา 3 ปจจัย ซ่ึงมีคาสูงสุดและต่ําสุดของแตละปจจัย

ดังนี้ ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  รอยละ 2.0 ถึง 4.0  โดยมวลตอปริมาตร  

ความเขมขนของสารละลายเพิ่มความวาว รอยละ 0.2 ถึง 0.6 โดยมวลตอปริมาตร  และอุณหภูมิ  60 

ถึง 90  องศาเซลเซียส  ตามลําดับ  วางแผนการทดลองแบบ 23  Factorial Experiment in Central 

Composite Design  (ทําซํ้าท่ีจุดกึ่งกลางจํานวน 3 ซํ้า)  ใชโปรแกรมสําเร็จรูป  Design  Expert 6.0  

ในการกําหนดสภาวะท่ีใชในการทดลอง  นําขวดตัวอยางท่ีคัดไวไปลางภายใตสภาวะทดสอบแตละ

สภาวะ   โดยทําการลางสภาวะ  300 ขวด  จากนั้นนําขวดตัวอยางท่ีผานการลางภายใตสภาวะ

ทดสอบแตละสภาวะ   ไปตรวจวิเคราะหคุณภาพตางๆ   ไดแก  ความสะอาดภายในขวด  คุณภาพ

ทางจุลชีววิทยา       การไมตกคางของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  และการไมตกคางของ

สารละลายเพ่ิมความวาว   เชนเดียวกับการตรวจคุณภาพขวดในขอท่ี 3.4.2  โดยใช 50 ขวดตัวอยาง

ในการตรวจคุณภาพแตละดาน  และเพิ่มการตรวจคุณภาพ  ดังนี ้

1)  ความวาวผิวนอกขวด   

นําแตละขวดท่ีผานการลางไปตรวจพินิจความวาวผิวนอก  โดยใชผูชํานาญการของ

โรงงานจํานวน  10 คน คัดขวดท่ีมีความวาวระดับต่ํากวามาตรฐานออกไป  ขวดท่ีมีความวาวระดับ

มาตรฐาน คือ  ขวดท่ีไมมีคราบใดๆเหลือติดอยูท่ีผิวนอกขวด (กฤชญา  สะทานพล  และ ณัชญาวีร  

ตั้งม่ัน,  2548)  นับจํานวนเฉพาะขวดท่ีผานเกณฑดานความวาวผิวนอกขวด  รายงานในรูปของ

จํานวนขวดท่ีผานเกณฑความวาวผิวนอกขวด  คิดเปนรอยละ 
2)  คาความเปนกรด-ดางภายในขวด    

นําแตละขวดท่ีผานการลางไปเติมน้ํากล่ันปราศจากกาซคารบอนไดออกไซดปริมาตร 50 

มิลลิลิตร  เขยากล้ัวดวยน้ํากล่ันปราศจากกาซคารบอนไดออกไซดซ่ึงมีคาความเปนกรด-ดาง (pH)  

ประมาณ 7.0 – 7.3      จากนั้นนําไปวัดดวยเครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH  meter)   เกณฑความ

เปนกรด-ดางของขวด  คือ ตองมีคาความเปนกรด – ดางอยูระหวาง 5.0 – 9.0   (กฤชญา  สะทานพล  

และ ณัชญาวีร  ตั้งม่ัน,  2548)  นับเฉพาะขวดท่ีอยูในเกณฑความเปนกรด-ดาง   รายงานในรูปของ

จํานวนขวดท่ีผานเกณฑความเปนกรด-ดาง   คิดเปนรอยละ 
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นําขอมูลการวิเคราะหคุณภาพท่ีไดไปวิเคราะหคุณภาพทางสถิติ  โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป  Design Expert 6.0  หาสมการถดถอยถอดรหัส (decoded  regression  equation)  และ

เลือกสมการถดถอยถอดรหัสท่ีมีคา R2 (coefficient  of  determination)  มากกวา หรือเทากับ 0.85  

นําไปสรางกราฟพื้นท่ีตอบสนอง (response  surface  graph)  และใชโปรแกรมสําเร็จรูป  Design 

Expert 6.0  หาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการลางขวดระดับหองปฏิบัติการ 

 

 3.4.4 ศึกษาการนําสภาวะทีไ่ดไปทดสอบกับเคร่ืองลางขวดระดับอุตสาหกรรม 
สุมขวดเปลาท่ียังไมไดลาง  มีความสกปรกระดับท่ี 3 ซ่ึงคัดไวในขอ 3.4.1  นําไปลาง

ดวยเครื่องลางขวดอัตโนมัติของโรงงาน  โดยใชสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีไดจากขอท่ี 3.4.3    โดยทํา 3 

ซํ้าๆละ 5,000 ขวด  สุมตัวอยางตรวจวิเคราะหคุณภาพของขวดเปลาหลังผานกระบวนการลาง   

เปรียบเทียบกับขวดเปลาหลังผานกระบวนการลางขวดดวยเครื่องลางขวดอัตโนมัติภายใตสภาวะ

ปกติของโรงงาน   วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design : CRD)  

วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี t-test ท่ีระดับความนาเช่ือถือท่ีรอย
ละ 95 

 
 3.4.5  ศึกษาเปรียบเทียบตนทุนสารเคมีที่ใชในกระบวนการลางขวดอัตโนมัติ 

เก็บขอมูลการใชสารเคมีในกระบวนการลางขวด  ไดแก  สารละลายโซเดียมไฮดรอก-

ไซด   และสารละลายเพิ่มความวาวท่ีใชในกระบวนการลางขวดของโรงงาน  ท้ัง 2 สภาวะ  คือ  

สภาวะปกติของโรงงาน   และสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีไดจากการวิจัยท่ีไดจากขอท่ี 3.4.3   นําขอมูลท่ีได

ไปคํานวณตนทุนสารเคมีเฉล่ียตอปเปรียบเทียบกัน 

 
 

 


