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บทคัดย่อ  
       การช  าของผลสับปะรดนางแลในระหว่างการขนส่งเป็นปัญหา
ส าคัญของเกษตรกร โครงงานนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของ
การจัดเรียงผลต่อต้นทุนและความเสี่ยงต่อการช  าของสับปะรดนางแลใน
ระหว่างการขนส่ง โดยศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของผล
สับปะรด พบว่าเปลือกผลบริเวณก้นผลมีความหนามากกว่าส่วนอื่นๆ 
และยังมีใบประดับรองรับตาผลที่มีความสมบูรณ์ และเมื่อกดทับด้วย
แรง 20.0 นิวตัน บริเวณดังกล่าวมีปริมาตรการช  าน้อยที่สุด ดังนั น
บริเวณก้นผลจึงเป็นบริเวณเหมาะสมต่อการรับแรงกดทับและแรง
กระแทกมากที่สุด เมื่อศึกษาความสามารถในการรับแรงกดทับของ
ผลสับปะรดนางแล โดยการวางผลสับปะรด 3 รูปแบบ คือ วาง
แบบตั งก้านขึ น วางแบบตั งจุกขึ น และวางแนวนอน พบว่าการวางผล
แบบตั งก้ านขึ นมีปริมาตรการช  าของผลน้อยที่ สุ ด  ทั งนี พบ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างปริมาตร การช  าของเนื อผลสับปะรด (Y) 
กับแรงกดทับ (X) คือ Y = 2.632X – 17.261 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.934 เมื่อศึกษาผลของการจัดวางรูปแบบต่างๆ 
ต่อความสามารถในการบรรทุก โดยการสร้างโมเดล 3 มิติ เพื่อ
ค านวณหาจ านวนผลที่สามารถบรรทุกได้ใน 1 คันรถกระบะ ปริมาตรที่
ว่างและต้นทุนต่อผลในการขนส่ง พบว่าการจัดเรียงผลโดยเรียงสับหว่าง
ระหว่างแถวในชั นเดียวกันและในชั นต่อไปวางบนผล 3 ผล ท าให้
สามารถบรรทุกผลได้มากที่สุดและเกิดพื นที่ว่างน้อยที่สุด รวมทั งมีต้นทุน
ในการขนส่งต่อผลน้อยสุดคือ ผลละ 1.90 บาท เมื่อน าวิธีการจัดเรียง
ไปทดสอบจริง พบว่าสามารถจัดเรียงผลได้จ านวนใกล้เคียงกับสภาพ
จ าลองและมีผลลดความเสี่ยงต่อการช  าถึง 20% การศึกษานี จะเป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกรในการจัดการการขนส่งสับปะรดให้เกิดความ
เสียหายน้อยที่สุดได้ต่อไป 
 
ค้าส้าคัญ:  สับปะรด การช  า การขนส่ง 
 
1. บทน้า 
 

สับปะรดนางแลเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของสับปะรด
นางแลคือ รสชาติหวานฉ่ า สีน  าผึ ง ท าให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม
ของผู้บริโภค (จารุพันธ์, 2526) แต่ด้วยสับปะรดนางแลมีเปลือกผล
ที่ค่อนข้างบาง ท าให้เกิดความเสียหายเนื่องจากการช  าในระหว่าง
การขนส่งได้ง่าย ส่งผลให้คุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค (Ryall 
and Pentzer, 1974) 

โดยสาเหตุการช  าของผลไม้เกิดจากแรงที่ส าคัญได้แก่ แรง
กระแทกและแรงกดทับในระหว่างการขนส่ง (บัณฑิตและคณะ , 
2543) ส าหรับสับปะรดนางแลเกษตรกรไม่นิยมใช้บรรจุภัณฑ์ในการ
ขนส่ง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง จึงนิยมบรรทุกผลสับปะรด โดย
จัดเรียงในกระบะท้ายรถ จากการสังเกตพบว่าในการบรรทุกผล 
สับปะรดของเกษตรกรแต่ละรายจะมีรูปแบบการจัดเรียงผลสับปะรดที่ 

 
แตกต่างกัน ซ่ึงอาจส่งผลต่อต้นทุนและความเสี่ยงต่อการช  าของผล
สับปะรดในระหว่างการขนส่งแตกต่างกันไป ซ่ึงในเรื่องดังกล่าวยังไม่มี
ผู้ใดศึกษามาก่อน การศึกษาครั งนี มุ่งเน้นศึกษาผลของรูปแบบการ
จัดเรียงผลต่อต้นทุนและความเสี่ยงต่อการช  าสับปะรดนางแลใน
ระหว่างการขนส่ง โดยศึกษาโครงสร้างของผล ความสามารถของผล
ในการรับแรงกดทับ ความสามารถในการบรรทุก ปริมาตรที่ว่างใน
ระหว่างการขนส่งเมื่อจัดเรียงรูปแบบแตกต่างกัน ซ่ึงมีผลโดยตรงกับ
การกระแทกระหว่างผล และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกรในการจัดการการขนส่งสับปะรดให้เกิดความ
เสียหายน้อยที่สุดได้ต่อไป 
 
2. วิธีการ 
       วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ท าการทดลอง 3 ซ  า แบ่ง
การทดลองออกเป็น 3 การทดลอง ดังนี  
       การทดลองที่ 1 ศึกษาโครงสร้างส่วนต่างๆ ของผลสับปะรดนาง
แลที่เหมาะสมต่อการรับแรงกดทับและแรงกระแทกในระหว่างการ
ขนส่ง โดยน าผลสับปะรดนางแลระยะเก็บเกี่ยว มาศึกษาโครงสร้าง
ภายนอกและภายใน โดยวัดความหนาของเปลือกผล ณ ต าแหน่ง
ต่างๆ ได้แก่ บริเวณรอบก้านผล บริเวณด้านข้างและบริเวณก้นผล  
       การทดลองที่  2 ศึกษาความสามารถในการรับแรงกดทับของผล
สับปะรดนางแล โดยศึกษาความสามารถในการรับแรงกดทับของเปลือก
ผลสับปะรด 3 ต าแหน่งคือ บริเวณรอบก้านผล บริเวณด้านข้าง และ
บริเวณก้นผล ให้แรงกดทับ 20 นิวตัน ผ่านแท่งอะลูมิเนียม ในแต่ละ
จุด เป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้ววัดปริมาตรการช  า ตามวิธีการที่ดัดแปลง
จากอุดมศักดิ์และศิวลักษณ์ (2555) และศึกษาความสามารถในการ
รับแรงกดทับของผลสับปะรดเมื่อจัดวางผลในรูปแบบต่างๆ โดยน า
ผลสับสับปะรดนางแลมาจัดวางในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ แบบตั งก้าน
ผลขึ น แบบตั งจุกผลขึ นและแบบแนวนอน โดยให้แรงกดทับขนาด 
2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15.0, 17.5 และ 20 นิวตัน เป็นเวลา 48 
ชั่วโมง บันทึกแรงกดทับที่มากที่สุดที่ไม่ท าให้เกิดการช  าของเนื อผล
และหาปริมาตรการช  ารวมของผล  
       การทดลองที่ 3 ศึกษาผลของการจัดเรียงรูปแบบต่างๆ ต่อการ
บรรทุกและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยน ารูปแบบการจัดวางที่ดีที่สุด
จากการทดลองที่ 2 มาประเมินความสามารถในการบรรทุก ใน
กระบะจ าลองเสมือนจริง โดยใช้โปรแกรม Autodesk 3D MAX 
จัดเรียงผล 3 รูปแบบ ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 รูปแบบการจัดเรียงผลสับปะรดนางแลที่ใช้ในการทดลอง 
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วัดปริมาตรของผลสับปะรดที่  โดยการแทนที่น  า แล้วน าไปสร้าง
แบบจ าลองด้วยโปรแกรม Autodesk 3D MAX ค านวณหาจ านวนผล
ที่สามารถบรรทุกได้และปริมาตรที่ว่างในกระบะรถ วิเคราะห์การ
กระจายแรงเมื่อจัดเรียงผลแต่ละรูปแบบ และประเมินต้นทุนในการ
ขนส่งต่อ น ารูปแบบการจัดเรียงที่ดีที่สุดไปจัดเรียงในรถกระบะจริง 
นับจ านวนผลสับปะรดที่สามารถบรรทุกได้จริงและเวลาที่ใช้ในการ
จัดเรียง รวมทั งทดสอบการบรรทุกจริงโดยจัดเรียงผลสับปะรดทั ง 3 
รูปแบบในกล่องขนาด 60 x 60 x 50 เซนติเมตร น าไปบรรทุกหลังรถ
กระบะและขับไปยังที่ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเป็นเวลา 2 วัน ปอก
เปลือกผลและผ่าตามยาว นับจ านวนผลที่เกิดรอยช  าทั งหมดต่อ
จ านวนผลที่ใช้ในแต่ละชุดการทดลอง  
 
ผลการทดลอง 
         การทดลองที่ 1 ศึกษาโครงสร้างส่วนต่างๆ ของผลสับปะรดนาง
แลที่เหมาะสมต่อการรับแรงกดทับและแรงกระแทกในระหว่างการ
ขนส่งพบว่าเปลือกของผลสับปะรดนางแลแต่ละส่วนมีความหนาของ
ผลแตกต่างกัน โดยต าแหน่งก้นผลมีความหนามากที่สุด โดยมีหนา
เฉลี่ยเท่ากับ 1.082 เซนติเมตร และยังมีใบประดับสมบูรณ์ ดังตาราง
ที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ลักษณะตาและความหนาของเปลือกผลบริเวณต่างๆ 
ของผลสับปะรดนางแล 
 

หมายเหตุ ตัวอกัษรที่เหมอืนกนัในแนวตั งหมายถึงไม่มีความแตกต่างกนั 
              ทางสถิติ (P≤0.05) 
 
       การทดลองที่ 2 ศึกษาความสามารถในการรับแรงกดทับของ
ผลสับปะรดนางแล พบว่าแต่ละต าแหน่งของผลมีความสามารถใน
การรับแรงกดทับได้แตกต่างกัน โดยก้นผลสามารถรับแรงกดทับได้
มากกว่ารอบก้านผลและด้านข้างของผล ทั งนี การช  าของเนื อผลจะเกิด
สองบริเวณคือ ณ ต าแหน่งที่น  าหนักถุงทรายเกิดการกดทับโดยตรง
และต าแหน่งที่ผลสับปะรดสัมผัสกับพื น โดยต าแหน่งที่ที่ผลสับปะรด
สัมผัสกับพื นมีปริมาตรการช  ามากกว่า เมื่อศึกษาความสามารถใน
การรับแรงกดทับของผลสับปะรดเมื่อวางในรูปแบบต่างๆ พบว่าการ
จัดแบบให้ก้านผลตั งขึ นสามารถรับแรงกดทับได้ดีที่สุด โดยมีปริ
มาตรการช  าของเนื อผลน้อยกว่าการวางแบบอื่นๆ และสามารถรับแรง
กดทับได้เท่ากับ 7.5 นิวตัน โดยไม่พบอาการช  าของผล ทั งนี พบ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างแรงกดทับกับปริมาตรการช  าของ
เนื อผล ณ ต าแหน่งการกดทับดังกล่าว มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.934 และภาพที่ 2 ซ่ึงสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรงระหว่างปริมาตรการช  าของเนื อผลกับแรงกดทับดังนี  
    Y=  2.632X – 17.261    เมื่อ Y คือ ปริมาตรการช  าของเนื อผล 
   X คือ แรงกดทับ (X ≥ 7.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดทับกับปริมาตรการช  าของเนื อ
ผลสับปะรดที่วางแบบตั งกา้นผล 
 
       การทดลองที่ 3 ศึกษาผลของการจัดเรียงผลรูปแบบต่างๆ ต่อ
การบรรทุกและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
พบว่าการจัดเรียงผลแต่ละรูปแบบท าให้สามารถบรรทุกผลสับปะรด
ไดจ้ านวนแตกต่างกัน โดยการจัดเรียงรูปแบบที่ 2 สามารถบรรทุกผล
สับปะรดได้มากที่สุด โดยสามารถบรรทุกได้ 1,428 ผล และการ
จัดเรียงดังกล่าวมีผลให้ปริมาตรที่ว่างน้อยที่สุด โดยมีปริมาตรท่ีว่าง
เท่ากับ 729,600 ลูกบาศก์- เซนติเมตร ทั งนี เมื่อวิเคราะห์ค่าของแรงกด
ทับที่กระทับต่อผลแถวล่างสุด พบว่าการจัดเรียงผลในรูปแบบที่ 3 มี
การกระจายแรงได้ดีที่สุด โดยมีแรงที่กระท าต่อผลคือน  าหนักของผล
ที่กดทับและค่าแรงที่พื นกระท าต่อผล ซ่ึงการวางแบบที่ 3 นี จะมีผล
ด้านล่างช่วยกระจายแรงได้ถึง 4 ผล รองลงมาคือการจัดเรียงรูปแบบ
ที่ 2 และ 1 ตามล าดับ และเมื่อประเมินต้นทุนในการขนส่ง พบว่าการ
จัดเรียงรูปแบบที่ 2 มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อผลต่ าที่สุด เมื่อน า
รูปแบบการจัดเรียงทั ง 3 รูปแบบไปทดสอบในภาพจริง โดยจัดเรียงผล
ในกล่องและทดสอบการช  าโดยบรรทุกหลังรถกระบะขับขี่ไปยังที่
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเป็นเวลา 2 วัน แล้วน ามาหาจ านวนผลที่ช  า 
พบว่าการจัดเรียงรูปแบบที่ 2 มีค่าร้อยละของจ านวนผลที่ช  าน้อยที่สุด 
โดยลดการช  าได้ถึง 20% และหากน ารูปแบบการจัดเรียงที่ดีที่สุดคือ
รูปแบบที่ 2 ไปจัดเรียงในรถกระบะจริงพบว่าสามารถบรรทุกในรถ
กระบะได้ 1,326 ผล ซ่ึงใกล้เคียงกับที่ประเมินโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ดังตารางที ่2 และ ภาพที่ 3 
 

ตารางที่ 2 จ านวนผลที่บรรทุกได้ และปริมาตรท่ีว่าง แรงกดทับ 
              ต้นทุนและร้อยละของผลที่เกิดการช  าของการจัดเรียงผล 
              สับปะรดแต่ละรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้าแหน่ง ลักษณะตา 
ความหนาของเปลือกผล  

(เซนตเิมตร) 
รอบก้าน ตามีใบประดับห่อหุ้ม ตาผลยก

สูงขึ นสีเหลอืง 
0.864 ± 0.343   b 

กลางผล ตามีใบระดับห่อหุ้ม ลักษณะแผน่
บาง ตาผลเสมอเปลือกผลสเีขียว
อมเหลอืง 

0.512 ± 0.245   c 

ก้นผล ตามีใบระดับห่อหุ้ม ตาผลยก
สูงขึ นเห็นเป็นสนัเหลี่ยมอย่าง
ชัดเจนสีเขียว 

1.082 ± 0.357    a 
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รูปที่ 3 การจัดเรียงผลสับปะรดด้วยโปรแกรม Autodesk 3D MAX (A)  
         และการกระจายแรงกดทับ (B) 
 
4. อภิปรายผล 
       เปลือกของผลสับปะรดนางแลแต่ละส่วนมีความหนาของผล
แตกต่างกัน โดยต าแหน่งก้นผลมีความหนามากที่สุด ทั งนี เนื่องจาก
บริเวณดังกล่าวมีกลุ่มเซลล์ที่ยังมีอายุน้อยกว่าต าแหล่งอื่นๆ ของผล
หรือเป็นกลุ่มของเนื อเยื่อเจริญ (meristem) ดังจะสังเกตได้จากยังคงมี
สีเขียวและต าแหน่งดังกล่าวมีการโค้งงอ ท าให้มีความหนาแน่นของ
เซลล์มาก จากลักษณะทางโครงสร้างดังกล่าวจึงท าให้บริเวณก้นผลใกล้
จุกเป็นต าแหน่งที่เหมาะสมในการรับแรงกดทับและแรงกระแทกมาก
ที่สุด นอกจากนี ที่ต าแหน่งดังกล่าวยังมีใบประดับที่สมบูรณ์ ไม่แห้ง
หรือมีการฉีกขาดจึงช่วยป้องกันแรงกระแทกและแรงกดทับได้อีกทาง
หนึ่ง (จันทร์ประภา, 2550) 
       จากผลการศึกษาความสามารถในการรับแรงกดทับของเปลือก
ผลสับปะรดแต่ละต าแหน่ง พบว่าแต่ละต าแหน่งก้นผลสามารถรับ
แรงกดทับได้มากกว่ารอบก้านผลและด้านข้างของผล เนื่องจาก
บริเวณก้นผลมีความหนาของเปลือกผลมากกว่าส่วนอื่นๆ โดยปัจจัย
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับค่าความยืดหยุ่น ความแข็งแรงของผนัง
เซลล์และโครงสร้างภายในของเซลล์  (Vursavus and Ozguven, 
2004) จึงสามารถช่วยรองรับการกดทับได้  
       การวางผลแบบให้ก้านผลตั งขึ นท าให้ผลเกิดปริมาตรการช  าน้อย
ที่สุด ทั งนี อาจเป็นผลมาจากการวางผลให้ก้านผลตั งขึ นหรือให้ส่วนที่
มีเปลือกผลหนาที่สุดสัมผัสพื นจึงช่วยลดการช  าได้ดีกว่าการจัดวาง
รูปแบบอื่นๆ โดยพบว่าผลสับปะรดนางแลสามารถรับแรงกดทับได้เท่ากับ 
7.5 นิวตัน เมื่อจัดวางแบบให้ก้านผลตั งขึ นโดยไม่พบอาการช  าของผล 
ดังนั นในการจัดเรียงผลสับปะรดโดยใช้การจัดวางผลแบบให้ก้านผล
ตั งขึ นนั นต้องกระจายแรงให้มีแรงกดทับน้อยกว่า 7.5 นิวตัน โดยพบ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างแรงกดทับกับปริมาตรการช  าของ
เนื อผลมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.934 ซ่ึงนับได้ว่ามีค่า
ความสัมพันธ์สูง โดยพบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของแรงกดทับกับ
ปริมาตรการช  าในรูปแบบเดียวกันนี ในผลไม้อื่นๆ เช่น ผลแอปเปิ้ลและ
ผลมังคุด ซ่ึงมี ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ในระดับสูงเช่นเดียวกัน 
(Zarifineshat et al., 2010; อุดมศักดิแ์ละศิวลักษณ์, 2555) 

       เมื่อวิ เคราะห์รูปแบบการจัดเรียงผลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ พบว่าการจัดเรียงผลโดยเรียงสับหว่างระหว่างแถวในชั น
เดียวกันและในชั นต่อไปวางกระจายแรงบนผล 3 ผล ท าให้สามารถ
บรรทุกผลได้มากที่สุดและเกิดปริมาตรที่ว่างน้อยที่สุด ซ่ึงเป็นเป็น
ผลดีต่อการขนส่งเพราะเมื่อมีที่ว่างน้อยการกระแทกระหว่างผล ซ่ึง
จะท าให้เกิดการช  าก็จะน้อยตามไปด้วย (บัณฑิตและคณะ, 2543) ดังผล
การศึกษาการยุบตัวของส้มเขียวหวานที่บรรจุในลังพลาสติก ซ่ึงพบว่า
การยุบตัวของผลส้มมีแนวโน้มลดลงเมื่อมีที่ว่างในลังลดลง รวมทั งผล
การศึกษาความเสียหายของผลมะเขือเทศในระหว่างการขนส่งก็พบ
เช่นเดี่ยวกันว่าการบรรจุผลมะเขือเทศในเข่งตรงกลางจะได้รับความ
เสียหายจากแรงกระแทกน้อยกว่าผลมะเขือเทศในชั นบนเนื่องจากผล
ตรงกลางเข่งนี มีที่ว่างน้อย จึงไม่สามารถเคลื่อนที่ไปกระแทกกัน
ระหว่างผล ในขณะที่ผลชั นบนสามารถกลิ งไปมาเกิดการกระแทกกัน
ไปมาได้ง่าย (บัณฑิตและคณะ, 2543) 
      เมื่อน ารูปแบบการจัดเรียงทั ง 3 รูปแบบไปทดสอบในภาพจริง 
พบว่าการจัดเรียงในรูปแบบที่ 2 มีค่าร้อยละของผลที่เกิดการช  าต่อ
ผลทั งหมดน้อยกว่ารูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 3 ตามล าดับ ซ่ึงอาจ
เป็นผลมาจากรูปแบบการจัดว่างดังกล่าวมีปริมาตรที่ว่างน้อยผลจึงเกิด
การกระแทกกันน้อยกว่ารูปแบบการจัดเรียงอื่นๆ ดังได้อธิบายใน
ข้างต้นแล้ว นอกจากนี การจัดเรียงผลด้วยรูปแบบดังกล่าวยังมีการ
กระจายแรงกดทับลงบนผลชั นล่างได้ดีกว่าการจัดเรียงรูปแบบที่  1 
เพราะมีผลสับปะรดที่รองรับน  าหนักจากชั นบนถึง 3 ผล แม้จะน้อย
กว่ารูปแบบที่ 3 ที่มีผลมารองรับถึง 4 ผล แต่ด้วยการจัดเรียงใน
รูปแบบที่ 2 มีปริมาตรที่ว่าง ดังนั นการจัดเรียงในรูปแบบที่ 2 จึง
สามารถลดการช  าได้ดีที่สุด 
       เมื่อน าวิธีการจัดเรียงในรูปแบบที่ 2 ไปทดสอบจัดเรียงกับการ
บรรทุกผลสับปะรดในรถกระบะจริง พบว่าสามารถบรรทุกได้น้อย
กว่าที่ค านวณได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เล็กน้อย โดยบรรทุกได้
เพียง 1,326 ผล ในขณะที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค านวณได้ถึง 1,428 
ผล ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากขนาดของผลสับปะรดที่น ามาใช้จัดเรียงมี
ขนาดรูปร่างที่แตกต่างกัน และไม่สามารถก าหนดให้มีขนาดเท่ากันได้
หมดเหมือนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงท าให้เกิดความคลาดเคลื่อน 
เมื่อค านวณค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อผล พบว่าการจัดเรียงผลใน
รูปแบบที่ 2 มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่ารูปแบบการจัดเรียงอื่นๆ ทั งนี เป็น
เพราะการจัดเรียงรูปแบบดังกล่าวสามารถบรรจุผลได้จ านวนผล
มากกว่าวิธีการอื่นๆ โดยราคาค่าขนส่งยังคงที่ เมื่อมีการหารเฉลี่ยต่อ
ผลจึงเสียค่าใช้จ่ายต่ ากว่า 
 
5. สรุปผลการทดลอง  
     การจัดเรียงผลโดยเรียงสับหว่างระหว่างแถวในชั นเดียวกันและ
ในชั นต่อไปวางกระจายแรงลงบนผล 3 ผล ท าให้ผลได้รับความ
เสียหายจากการช  าน้อยที่สุด สามารถบรรทุกผลได้มากที่สุดและเกิด
ปริมาตรที่ว่างน้อยที่สุด รวมทั งมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพียง 1.90 
บาทต่อผล  โดยต้องมีการจัดวางผลในแต่ละแถวในรูปแบบให้ก้านผล
ตั งขึ นให้เปลือกผลส่วนที่หนาที่สุดคือต าแหน่งก้นผลสัมผัสกับพื น ซ่ึง
แต่ละผลสามารถรับแรงกดทับได้มากที่สุดเท่ากับ 7.5 N โดยไม่พบ
อาการช  าของเนื อผล ทั งนี พบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างแรงกด
ทับกับปริมาตรการช  าของผล 
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ความคิดเห็นของครูต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
เรามีช่วงเวลาที่มีความสุขมากที่สุดคือ เวลาที่ได้ลงพื นที่ 

ทั งครูและนักเรียนได้ความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่ต้องมานั่งท่องจ า ได้รู้จักนิสัย
ใจคอซ่ึงกันและกัน มีเวลาได้ปรับตัวเองให้เข้ากับผู้อื่น ยิ่งได้ท า
กิจกรรมจิตปัญญาก็ยิ่งท าให้เข้าใจทั งนักเรียนและเพื่อนร่วมงานมาก
ขึ น การลงพื นที่ท าให้นักเรียนและครูได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ น นักเรียน
หลายคนบอกว่าไม่เคยคุยกับคุณลุงคุณป้าที่อยู่บ้านข้างๆ เลย เพราะ
ไม่รู้จะเริ่มคุยยังไง แต่พอได้ท าโครงการจ าเป็นต้องหาข้อมูล จึงเริ่ม
เข้าหาผู้ใหญ่ เด่ียวนี พูดเก่งขึ นเยอะ 
 แต่ช่วงเวลาที่แสนทุกข์ระทมก็มีนะ เพราะงานเยอะจริงๆ 
จ าได้ว่าโครงร่างให้ส่งก่อนสอบกลางภาค วันสอบปลายภาคให้ส่ง
บทความ เป็นช่วงเวลาที่เป็นนรกชัดๆ ของทั งครูทั งนักเรียน เรียกได้
ว่าถ้าครูอยู่อาคาร 1 นักเรียนลูกๆ เพาะพันธุ์ปัญญาต้องหลีกให้ไกล
จากอาคาร 1 ทีเดียว ยุ่งพอกันเพราะครูต้องเร่งออกข้อสอบ กรอก
เกรด เก็บคะแนน ตัดงบโครงการ นักเรียนก็ต้องส่งงาน สอบซ่อม
เยอะพอกัน แต่แล้วเมื่อถึงเวลาทุกคนก็รู้หน้าที่ มีงานส่งด้วยกันทุก
คน 
 
ความคิดเห็นของพี่เลี ยงต่อบทบาทของครู 
 กระบวนการท างานของนักเรียนมีการวางแผนอย่างเป็นขั นตอน
และอยู่บนพื นฐานของเหตุและผล การสืบค้นข้อมูลที่ดีท าให้นักเรียน
มองเห็นภาพรวมและมองทะลุไปจนถึงปลายทางของโครงงาน สิ่งที่
เห็นได้อย่างชัดเจนคือความมุ่งมั่นในการพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย 
นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาและเสนอความคิดเห็นกับครูได้ค่อนข้าง
ดี ประกอบกับครูมีความเข้าใจการวิจัยแบบ RBL และสามารถน าไป
จัดในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะทาง
ความคิดได้ นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
และทักษะการเขียนโครงงานที่ดียังเป็นส่วนเติมเต็มให้กับโครงงานนี  
อย่างไรก็ตามหากครูเพิ่มฐานความรู้เกี่ยวกับแรงกระแทกให้กับ
นักเรียนโครงงานนี ก็น่าจะสามารถพัฒนาต่อไปได้อีก 
 
 
 
 


