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ชื่ อหนังสื อ
รายงานสื บเนื่ องจากการประชุ มวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (10 th
RMUTNC)

กลุ่มสาขา

วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

เจ้ าของลิขสิ ทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
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ออกแบบโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
179 หมู่ 3 ตาบลไม้ฝาด อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง 92150
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คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
การจัดประชุมวิชาการระดับ ชาติมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 10
ผู้ทรงคุณวุฒิ Session 3 วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดร.นันทชัย ชูศิลป์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดร.พิ ทกั ษ์ บุญนุ น่
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดร.จินดา สามัคคี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วรพงษ์ บุญชว่ ยแทน
ดร.ชัชฎา หนู สาย
ดร.ชยานิ ษฐ์ บุญสนิ ท
ดร.ปฏิมากร จันทร์ พริ้ ม

2.ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดร.ลพ ภวภูตานนท์
2. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดร.ปั ฐ มาภรณ์ พิมพ์ทอง
3. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดร.สิ ริพร โรจนนันต์
4. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดร.สนติพีร์ เอมมณี
5. รองศาสตราจารย์ดร.ปิ ยะพร คามภีรภาพพันธ์
6. ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
7. ดร.วันโชค เครื อหงษ์
8. ดร.สุ ชาติ ทองรัมภากุล
9. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดร.คมกริ ช ละวรรณวงษ์
10. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์นิวฒั น์ มูเก็ม
11. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เฉลิมพล คล้ายนิ ล
12. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดร.ชูศ ักดิ์ คีรีรัตน์
13. ดร.จักราวุธ ตันสกุล
14. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดร.จิระพล กลิ่นบุญ
15. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วศิ ิษฐ์ ลีลาผาติกลุ
16. ดร.โศภิดา สังข์สุนทร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
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ดร.ณัฐวุฒิ สุ วรรณภูมิ
ดร.ฐกัด เบญจเลิศยานนท์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดร.ไกรฤกษ์ เชยชื่น
รองศาสตราจารย์ดร.พิชิต กิตติสุวรรณ
อาจารย์ดิสพล ฉ่ าเฉี ยวกุล
อาจารย์ประพัทธ์ อานมณี
ดร.ไชยณรงค์ กิตติญาณปั ญญา
ดร.จักรพงษ์ ตรี ตรง
ดร.ชัยพร ปานยินดี
ดร.พีรัมพร จิรนันทนาการ
ดร.ชัยพิชิต คาพิมพ์
ดร.ปรัชญา มงคลไวย์
ดร.บัญชา เหลือแดง
อาจารย์อดิศกั ดิ์ แข็งสาริ กจิ
อาจารย์เรื องยศ เกตุรักษา
ว ่าที่ ร.ต. เจษฎาพร สถานทรัพย์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดร.พงศกร เกิดช้าง
ดร.พัสกร สิ งโต
ดร.ปวีณา ชัยวนารมย์
ดร.มนต์รวี ทองเสน่ห์
ดร.ติณณภพ แพงผม
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อนุ ชานุ รักษ์
ดร.พินิจ ศรี ธร
ดร.อิทธิ พล วรพันธ์
ดร.สุ จิตรา อุน่ เรื อน
ดร.จารุ พงษ์ บรรเทา
ดร.นิ รัติศกั ดิ์ คงทน
ดร.เชิดศักดิ์ สุ ขศิริพฒั นพงศ์
ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริ ญวงษ์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดร.สุ มามาลย์ บรรเทิง

iv

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลอี สาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลอี สาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลอี สาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลอี สาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลอี สาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลอี สาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลอี สาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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50.

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดร.อังก์ศิริ ทิพยารมณ์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดร.ศิวนิ ต อรรถวุฒิกลุ
ดร.กฤติกา แก้วจานง
ดร.อนันท์ ชกสุ ริวงค์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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คานา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ได้รับมอบหมายให้เป็ นเจ้า ภาพการประชุมวิช าการระดับชาติ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล ครั้ ง ที่ 10 (10 th RMUTNC) และ การประ ชุมวิช าการระดับ นานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTIC) ระหว ่างวันที่ 1-3 สิ ง หาคม 2561 ณ โรงแรมเรื อ รั ษ ฎา
อาเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อเป็ นเวทีสาหรับนักวิจยั ในการแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น และมุมมองในด้า นวิช าการ
เทคโนโลยีสร้างสรรค์ รวมถึงการค้นพบนวัตกรรมทางการศึ ก ษาและการประยุ ก ต์ ใ ช้เ ทคโนโลยี ซึ่ ง เป็ น องค์
ความรู ้ที่มคี วามสาคัญในการสร้างประโยชน์ แก ่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้า นการพัฒ นาเศรษฐกิจทั่วภู มิภ าค
ของประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาล สู ค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยั่ง ยื น ทางมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี
วิชยั รู ้สึกเป็ นเกียรติอย่างสู ง ที่ได้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี น้ ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ขอขอบคุณทุกท่านที่มสี ว่ นร่วมเสี ย สละทั้ง แรงกายและแรงใจ
และเวลาอันมีคา่ เพื่อผลักดันให้เกิดการประชุมวิชาการครั้งนี้ ขึ้น และหวังเป็ นอย่า งยิ่ ง วา่ พลัง ความร่วมมือ อย่า ง
ต่อเนื่ องจากการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง จะพัฒ นาเติ บโตต่อ เนื่ อ งไปทุ ก
ปี จนก้าวสู ก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศไทย
ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ ง ที่ 10 (10 th RMUTNC) และการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล ครั้ ง ที่ 9 (9 th RMUTIC) ประกอบไปด้วย
ปาฐกถาพิเศษ การนาเสนอผลงานวิจัย จากนั ก วิจัย มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลทั้ง 9 แห่ง และนั ก วิจัย
นักวิชาการสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ โดยมีก ารน าเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ จานวน 4 82
ผลงาน ผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ 53 ผลงาน และสิ่ งประดิษฐ์ และนวัตกรรมจานวน 49 ผลงาน ตลอดจนการ
แสดงนิ ทรรศการผลงานวิจยั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง
รายงานสื บเนื่ องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ฉบับนี้ เป็ นของกลุ ม่ สาขาวิศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ รวมจานวน 129 บทความ หวัง เป็ นอย่า งยิ่ ง วา่ จะเป็ นประโยชน์ แ ก ่
ผูส้ นใจ เพื่อการนาไปแลกเปลี่ยนความรู ้ทางวิชาการในอนาคต

สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลศรี วชิ ยั
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สารจากอธิการบดี
ตามที่ มห าวิท ยาลั ย เทคโน โลยี ร าช มงคลศรี วิช ั ย ได้ เ ป็ น เจ้า ภาพ การประ ชุมวิ ช าการระดับ ชาติ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล ครั้ ง ที่ 10 (10 th RMUTNC) และ การประ ชุมวิช าการระดับ นานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTIC) ระหว ่างวันที่ 1-3 สิ ง หาคม 2561 ณ โรงแรมเรื อ รั ษ ฎา
อาเภอเมือง จังหวัดตรัง นั้น ด้วยการวิจยั เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการศึ ก ษาเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ งอย่า งละเอี ย ดลึ ก ซึ้ ง
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลองค์ความรู ้ เทคโนโลยี นวัตกรรม หรื อผลงาน ซึ่ง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล ทั้ง 9 แห่ง
ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาการวิจยั และระบบส่งเสริ มและสนับสนุ น การแสวงหาองค์ ความรู ้ จาก
การวิจยั ในแต่ละศาสตร์ เ พื่ อ พัฒ นาวิช าการ ให้ ส ามารถน าไปใช้ประโยชน์ ตอ่ การพัฒ นาคุณ ภ าพชี วิตของ
ประชาชน และในฐานะที่เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นทักษะความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และสร้ า งนวัตกรรม
เพื่อชุมชนสังคม ได้มงพั
ุ ่ ฒนางานวิจยั ที่ตอบโจทย์ ความต้องการในการพัฒนาชุมชนทุก ระดับอย่างต่อเนื่ อง
ดังนั้นการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ร าชมงคล ครั้ ง ที่ 10 (10 th RMUTNC) และ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล ครั้ ง ที่ 9 (9 th RMUTIC) ประจาปี 2561
ภายใต้หัวข้อ : ราชมงคลขับเคลื่ อนนวัต กรรมก้ า วไกลสู่ Thailand 4.0 ซึ่ ง เป็ นจุ ดสร้ า งเครื อ ข่า ยความร่วมมือ
ระหว ่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลทั้ง 9 แห่ง และภาคี ห น่วยงานที่ ส นั บสนุ น การวิจัย ระดับประเทศ
ประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส านั ก งานคณะกรรมการวิจัย แห่ง ชาติ (วช.) ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านั ก งานกองทุ น สนั บสนุ น การวิจัย (สกว.) ส านั ก งานพัฒ นาการวิจัย
การเกษตร (สวก.) สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละนวัตกรรมแห่ง ชาติ (สวทน. )
และสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ ที่จะนาเสนอผลงานวิจัย อัน เป็ นประโยชน์ ตอ่ การพัฒ นาสั ง คมไทยให้ เ กิด
ความเข้มแข็งและยัง่ ยืน
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิช ัย ขอขอบคุณ หน่วยงานที่ ใ ห้ เ กีย รติ เ ป็ นเจ้า ภาพร่วม และ
ขอขอบคุ ณ ท่า น วิท ยากรปาฐกถาพิ เ ศษ ผู ้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ นั ก วิจั ย ผู ้ร ่ วมประชุ มและ น าเสนอผลงานวิ จั ย
คณะกรรมการดาเนิ นการจัดประชุมวิชาการฯ ทุกท่าน รวมทัง้ บุ คลากรสั ง กัด มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ทั้ง 9 แห่ง ที่มสี ว่ นร่วมให้การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ สัมฤทธิ์ ผลตามความมุงหมายทุ
่
กประการ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนู เนี ยม
รักษาราชการแทน
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
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ด้วยเครื่องวัดค่าการยุบตัวจากตุมกระแทกแบบเบา
้
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NO3-052 การควบคุมอุณหภูมิและความชืน้ สัมพัทธ์ โดยใช้ทฤษฏีฟัซซีลอจิ ก
วุฒิช ัย ปวงมณี
การศึกษาปัจจัยของหอผึ่งเย็นแบบไหลสวนทางสาหรับเครื่องกลัน่ น้ ามัน หอมระเหยขนาด
นฤเบศร์ หนู ใสเพ็ชร
NO3-053
100 ลิตร : กรณีศึกษาโรสแมรี่
การใช้หลักการลีนในการพัฒนาระบบรับสมัครโควตาออนไลน์ เ พื่อลดขั้นตอนกาทางานและ
วันประชา นวนสร้อย
NO3-054 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยใช้การพัฒนาโปรแกรมแบบ Agile กรณี ศึ กษา มทร.ศรี วิชยั
วิทยาลัยรัตภูมิ
NO3-055 การจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาแผนกวิศวกรรม โรงแรม WSP
จารุวรรณ พรหมเงิน
NO3-057 ชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเ สียงชนิ ดไร้สาย
กรภัทร เฉลิมวงศ์
แบบจ าลองการตรวจ จั บ การรั่ วไ หลข อง ก๊ า ซแอลพี จี และ ตัดระ บบไฟ ฟ้ าผ่ า น วันเฉลิม ชัน้ วัฒนพงศ์
NO3-058
โทรศัพท์เ คลื่อนที่
การพัฒนาแหล่งจ่ ายไฟฟ้ าแรงดันสูงสาหรับเครื่ องตกตะกอนเชิง ไฟฟ้ าสถิ ตในการเชื่อม
สรายุทธ มณีงาม
NO3-059
โลหะ
วงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างแบบซีมอสทีม่ ีชว่ งสวิงกว้างไฟเลี้ยงตา่ โดยใช้เ ทคนิ ค
อภิรกั ษ์ เสือเดช
NO3-061
การป้อนไปข้างหน้า
NO3-062 การเก็บเกีย่ วพลังงานไฟฟ้ าจากการสัน่ สะเทือนด้วยเพียโซอิเ ล็คทริค
นิ ตพิ ฒั น์ จอมมงคล
NO3-063 การพัฒนาระบบประจุไฟฟ้ าของแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อน สาหรับรถสามล้อไฟฟ้ า
นเรศ สุยะโรจน์
กรณีศึกษา การเก็บเกี่ย วพลัง งานไฟฟ้ าจากปฏิกิริย ารี ดอกซ์ เ พื่ อประกอบการตัดสิ น ใจ
กฤดิกร แก้ววงศ์ศรี
NO3-064
นาไปใช้งาน
การออกแบบสายอากาศจั ดเ รี ย งกระแสแถวลาดับส าห รับ เก็ บเ กี่ย วพลั ง ง าน จาก
คมกฤช บุญยิ่ง
NO3-065
สถานี โทรทัศน์ ดิจิตอลภาคพื้นดิน
NO3-066 ชุดสาธิตการสังเคราะห์ ฟูเ รียร์ดว้ ยไมโครคอนโทรเลอร์และโปรแกรมแมทแลป
ภูเ บต แสงมะฮะหมัด
NO3-068 สายอากาศไมโครสตริปแบบแผ่นสามเหลี่ยมสาหรับประยุกต์ใช้ก ับ การสื่อสารไร้สาย
เอกสิทธิ์ นุ กลู เจริญลาภ
ศึกษาสนามการไหลและประสิทธิภาพของกังหันลมแนวแกนนอน
ติณณภพ แพงผม
NO3-069
จากอวิสต้าโปรไฟล์ในอุโมงค์ลม
NO3-070 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการสื่อสารเชิงแสงด้วยการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนั่
ภูเ บต แสงมะฮะหมัด
NO3-071 การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ความจริงเสริมคชลักษณ์ช ้างสาคัญศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุ รินทร์
อุมาพร ไชยสูง
NO3-072 โครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศแบบไร้สายสาหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะ
บุญฤทธิ์ คุมเขต
้
NO3-073 ระบบจัดการครุภณั ฑ์บนอุปกรณ์แอนดรอยด์
ไพศาล สุธีบรรเจิ ด
NO3-074 การวิเ คราะห์ ขอ้ มูลเชิงพื้นทีส่ าหรับการสารวจเชิงอุทกศาสตร์
ปรัชญา เปรมปราณีรชั ต์
การพัฒนาวิธีการทาแผนทีภ่ าพถ่ายทางอากาศ โดยประยุกต์ใ ช้อากาศยานไร้คนขับแบบปี ก
กิง่ กาญจน์ ปวน
NO3-075
ยึด
สุรินทร์
NO3-076 การสร้างแผนทีแ่ ละระบบนาทางสาหรับหุ่ นยนต์อตั โนมัตบิ นระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
ศุภชัย มะเดื่อ
NO3-077 เครื่องบรรจุอตั โนมัตสิ าหรับผลิตผลทางการเกษตรชนิ ดเมล็ด
คณิศร บุญรัตน์
NO3-078 เครื่องทาเม็ดแป้งสาคู
พนม อินทฤทธิ์
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NO3-079
NO3-080
NO3-081
NO3-083
NO3-084
NO3-085
NO3-086
NO3-087
NO3-088
NO3-090
NO3-092
NO3-093
NO3-094
NO3-096
NO3-097

การพัฒนารถตัดหญ ้าไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติ
แบบจาลองระบบการตรวจสอบความปลอดภัยภายในบ้าน
การพัฒนาชุดการฝึ กงานวัดละเอียด
การพัฒนาเครื่องทาความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยน้ าหนัก
การพัฒนาเครื่องตัดแบ่งขนาดเส้นใบเตยหนามเพื่องานจักสาน
เครื่องอัดผงถ่านแบบกึ่งอัตโนมัติ
รถหุ่ นยนต์ขนาดเล็กสาหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมผ่านคลาวด์
ตูรั้ บจดหมายอัจฉริยะ
การศึกษามุมเอียงผิวหน้าดายทีม่ ีอิทธิพลในการลากขึ้นรูปลึกถ้วยอลูมิเ นี ยม
การวิเ คราะห์ คณุ ลักษณะของผู ้ใช้โทรศัพท์มือถือโดยใช้เทคนิ คการจาแนกข้อมู ลและการหา
กฎความสัมพันธ์
การออกแบบและสร้างเครื่ องทดสอบค่าต้านการลื่ น ของรองเท้านิ รภัย ตามมาตรฐาน
ISO13287:2012
ค่าต้านการลื่นเฉลี่ยสาหรับรองเท้านิ รภัยในประเทศไทย โดยเครื่ องทดสอบค่าต้านการลื่ น
ตามมาตรฐาน ISO13287:2012
การวิเ คราะห์ โดยใช้เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรมและเทคนิ คกระบวนการวิเ คราะห์ เ ชิง ลาดับขั้น ใน
การตัดสินใจในการเปลี่ยนและคัดเลือกเครื่องปรับอากาศกรณีศึกษาโรงแรมระดับ 3 ดาวแห่ ง
หนึ่ งในอาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
การลดอุบ ัติเ หตุทางจราจรในสถาบันการศึกษา ด้วยป้ายแจ้งความเร็วแบบไดนามิก

กลุ่ มสาขา: วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
รหัส
NP3-001
NP3-002
NP3-003
NP3-004
NP3-005
NP3-006
NP3-007

ชือ่ เรื่อง
การประยุกต์ใช้ตัวแบบเกรย์เ พื่อการพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้ า กรณีศึกษาพื้นทีฝ่ ั่ง
ตะวันตกของจังหวัดตาก
การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึ่ง อัตโนมัติ
การสร้างและออกแบบหุ่ นยนต์ ABU 2017 “ยุทธการจานร่อน
การออกแบบและสร้างหุ่ นยนต์ตอ่ สู ้
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
การพัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรพื้นเมืองน่ าน และ
การแสดงผลข้อมูลด้วยระบบคิวอาร์โค้ด
ระบบม่านพลางแสงอาทิตย์อตั โนมัตสิ าหรับโรงเรือนอัจฉริยะ

xi

สถาพร ขุนเพชร
กฤษฎา พวงสุวรรณ
นุ ชจิ เ รศ แก้วสกุล
กฤษฎา คงพูน
สาคร อินทะชัย
ธนะวิทย์ ทองวิเ ชียร
จตุพร ใจดารง
ไพฑูรย์ รักเหลือ
ธีรโชติ โมทอง
เชษฐ อุทธิยงั
ชฎารัตน์ พิพฒั นนันท์

724
738
750
757
771
780
787
800
813
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833

วรพจน์ หมีงาม

848
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865
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877
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891

ภาคโปสเตอร์
ผู ้นาเสนอ
จักรกฤษณ์ เคลือบวัง
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วรกฤช ดอนคาเพ็ง
สุประวิทย์ เมืองเจริญ
สุประวิทย์ เมืองเจริญ
เมทิกา พ่วงแสง
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NP3-008
NP3-009
NP3-010
NP3-011
NP3-012
NP3-013
NP3-014
NP3-016
NP3-017
NP3-018
NP3-019
NP3-020
NP3-021
NP3-022
NP3-023
NP3-024
NP3-025
NP3-026
NP3-027
NP3-028
NP3-029
NP3-030
NP3-031
NP3-032
NP3-033

การจัดการความรูภ้ ูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่ วนร่วม กลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน
อาเภอสิเ กา จังหวัดตรัง ผ่านเว็บแอพพลิเ คชัน่
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เ ก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเ ก็ต
การศึกษาการประยุกต์ใช้โปรแกรมอาดู โนสาหรับแจ้งเตือนภัย
การวิเ คราะห์ เ ครือข่ายการท่องเทีย่ วของกลุ่มจังหวัดภาคกลางในประเทศไทย
AR Guide Book 5 สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในตาบลราไวย์ จังหวัดภูเ ก็ต
แอปพลิเ คชันบัญชีครัวเรือน
อินเตอร์เ น็ ตของสรรพสิ่งสาหรับแอปพลิเ คชันฟาร์มผัก
การพัฒนาแอปพลิเ คชันสาหรับการ ซือ้ -ขายสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร กรณีศึกษา
เกษตรกรจังหวัดภูเ ก็ต
แอปพลิเ คชันบริการร้านซักรีด
การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์ เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก
แอพพลิเ คชันการให้
บริการรถโดยสารประจาทางสาธารณะ (โพถ้อง) ในเขตเมืองภูเ ก็ต
่
การศึกษาและการค้นหาแบบทีม่ ีประสิ ทธิภาพของระบบการตรวจเช็คและการ
ประมวลผลการเข้าชัน้ เรียนอัตโนมัตโิ ดยใช้รหัสแท่ง เพื่อสร้างเป็ นระบบต้นแบบ
วิทยาการข้อมูล เพื่อการวิเ คราะห์ และคาดคะเนการเกิดอุบ ัติเ หตุการจราจรทางบกใน
จังหวัดภูเ ก็ต
การสังเคราะห์ องค์ประกอบของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรูเ้ พื่อการจัด
การศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
หนังสือการ์ตนู เสริมการเรียนเรื่องระบบสุริยะ
สื่ออินโฟกราฟิ กเรื่องการหักเหของแสงและการเกิดรุง้ กินน้ า
การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลการขายสินค้า กรณีศึกษาร้านนภัสเครื่องเขียน ตาบล
บ้านกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงชุดดันปลดชิน้ งานโดยใช้ลมในแม่พิมพ์ข้ นึ รูป
การผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์วสั ดุผสมจากน้ ายางธรรมชาติผสมกับเส้นใยทะลาย
ปาล์มและเศษยางรถยนต์ทใี่ ช้แล้ว
ตูอบฆ่
้ าเชือ้ ภาชนะเครื่องครัวด้วยไอน้ า
ชุดทาความเย็นโดยเทอร์โมอิเ ล็กทริกส์
การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการสึ กหรอแบบชิน้ งานวางบนวงแหวน
ผลกระทบในงานก่อสร้างจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างที่
ผิดพลาดของโครงการบ้านจัดสรร
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกน้ าหนักเบาจากเถ้าปาล์มน้ ามัน
การวิเ คราะห์ ปริมาณไอน้ าในบรรยากาศทีภ่ าคกลาง และภาคเหนื อของประเทศไทย
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การจําแนกสถานทีท่องเทียวและจัดการเส้ นทางท่องเทียวของจังหวัดตราด ด้ วยเทคนิค Heuristic Solution
Landmarks Classification and Travel Routing Management
in Trat Province Using Heuristic Solution

มีนนภา รักษ์หิรัญ1* พูลศิริ ประคองภักดิ สุทธิพงศ์ คล่องดี และ มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
Meennapa Rukhiran1*, Poonsiri Prakongpuk1, Suttipong Kongdee2 and Manassanan Bunplanwong2

บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ 1) เพือรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลแหล่งท่องเทียวในจังหวัดตรา 2) เพือประยุกต์ใช้
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ มาวิเคราะห์และนําเสนอแนะนําแหล่งท่องเที ยวและเส้นทางท่ องเที ยวโดยประยุกต์ใช้ Clarke & Wright
saving เป็ นพืนฐานในการจัดกลุ่มเส้นทางและเลือกเส้นทางที สันทีสุ ด จากการใช้คู่มือการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเทียว
ของกรมการท่ องเที ยว เพือประเมินความเหมาะสมของสถานทีตามองค์ประกอบทีแตกต่างกันตามคู่มือของทัง 4 ประเภท
โดยผูเ้ ชียวชาญ 3 ท่านเป็ นผูป้ ระเมินจากสถานทีจริ ง พบว่ามีสถานทีผ่านเกณฑ์การประเมิน 18 แห่ ง จากนันคณะผูว้ ิจยั ได้ทาํ
การออกแบบแผนที นําทางท่องเที ยวโดยสร้างจุดเชือมโยงของสถานที กับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ละติจูดและลองจิจูด
เพือจัดทําเส้นทางวิเคราะห์โครงข่ายเชือมโยงเส้นทางของสถานทีท่องเทียวทังหมดด้วยโปรแกรม Google Maps สามารถแบ่ง
เส้ น ทางตามระยะทางที เหมาะสมได้ 3 เส้ น ทาง ได้แ ก่ 1) เส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ แ ละนิ เวศวิท ยา 2) เส้ น ทางเรี ย นรู้
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 3) เส้นทางศึกษาธรรมชาติและเรี ยนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพือแนะนําแหล่ง
ท่องเทียวและเส้นทางท่องเทียวของจังหวัดตราดให้เป็ นทีรู ้จกั แพร่ หลายมากขึน
คําสําคัญ : เส้นทางทีเหมาะสม, แหล่งท่องเทียว, จังหวัดตราด
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The purposes of this research were to 1) to collect database of landmarks in Trat Province 2) to apply geographic
information for analysis and present tourist attractive suggestion. Clarke & Wright’s algorithm basing on time window is
used to category groups of routes and to analyze routing optimization. By applying the four standard manuals of tourism
from the department of tourism, the evaluation survey of the appropriated tourist attraction have been studied toward the
manuals by three specialists. The results have found that there are eighteen landmarks selecting through the evaluations
criteria. After that the researchers have designed tourist attractive suggestion. The relationships between each landmark
are performed by using geographic information (latitude and longitude). The analysis of the shortest routes is designed for
collecting the network analyst extension using Google Maps. There are three routes that are designed to link the
landmarks: 1) The route of studying nature and ecology 2) The route of learning cultural art and history 3) The route of
studying nature and learning cultural art and history. The final purpose of this design is to suggest landmarks of Trat
Province in order to get more popular and to increase economy. The better routes suggestion is obtained by the proposed
method comparing to the manual system.
Keyword: Route Optimization, Landmark, Trat Province

บทนํา

ในปั จจุ บ ัน ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ ( Geographic Information System: GIS) สามารถประยุก ต์ กับ งานได้
หลากหลาย อาทิ การวางผังเมือง การศึกษา เกียวกับสิ งแวดล้อมและทรัพยากร การศึกษาและติดตาม ภัยพิบตั ิ และด้านการ
ท่องเทียว GIS เป็ นเครื องมือที มีประสิ ทธิภาพใช้ในการจัดการ วิเคราะห์ และแสดงผลทังในระดับชุ มชนและระดับภูมิภาค
สามารถประยุกต์ GIS กับ งานด้านการท่ องเที ยวได้ห ลากหลาย ได้แก่ การจัด ทําบัญชี รายชื อสิ งอํา นวยความสะดวกด้าน
นัน ทนาการ การจัดการการเส้นทางท่องเที ยวทางบก (ธัญญรัตน์ ไชยคราม, 2555, ชุ ติมา เจิม ขุนทด, 2554) การประเมิน ผล
กระทบของนักท่ องเทียว ระบบการจัดการข้อมูลการท่องเที ยว (สุ รงค์รัตน์ เชาว์โคกสู ง และจักรกฤษณ์ เส่ นห์, 2554, ณรงค์
พลี รั กษ์, 2556) และระบบสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจด้านการท่ องเที ยว ด้ว ยข้อ จํากัด ของเวลาที ใช้สําหรั บ การท่ อ งเที ยว
นักท่องเทียว บางส่ วนต้องการเที ยวชมแหล่งท่องเทียวต่าง ๆ ข้อมูลของแหล่งท่องเทียวและการประเมินเส้นทางที สันที สุ ด
ในการเดิ น ทางจากที พักไปยังแหล่ งท่ องเที ยวจึ งมี ค วามจําเป็ น เพื อประหยัด เวลาและค่ าใช้จ่าย ซึ ง GIS และการสํารวจ
ระยะไกล (Remote Sensing: RS) เป็ นเครื องมื อที ใช้ในการแก้ปั ญ หาเหล่ านี ได้ GIS และ RS ช่ วยทําให้ นักท่ อ งเที ยวสามารถ
วางแผนและมองเห็นข้อมูลเส้นทางเชิงพืนทีสําหรับใช้เดินทางไปยังแหล่งท่องเทียวนัน ๆ ในระยะเวลา และระยะทางทีสัน
ทีสุ ด
แผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2557 – 2560 จัดทําขึนภายใต้คณะกรรมการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด
ตราด (ก.บ.จ.ตร.) โดยได้กาํ หนดและดําเนินการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการเชือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10
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กับส่วนกลาง กลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที 11 พ.ศ. 2555-2559 กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด รวมทังวิเคราะห์ ปัญหาความต้องการของประชาชน
แนวโน้มสถานการณ์ ศักยภาพของจังหวัด (SWOT) สภาพภูมิสังคมทีเป็ นอัตลักษณ์และวิถีชีวติ ของพืนที โดยในแผนพัฒนา
จังหวัดตราดนัน ได้วางแนวทางในการพัฒ นาเศรษฐกิจ โดยพบว่าเกิ ดปั ญหาด้านการท่องเที ยว ได้แก่ การบริ หารจัดการ
แหล่งท่องเทียวยังไม่เป็ นระบบ ขาดบุคลากรทีมีสมรรถนะ ด้านการส่งเสริ มการท่องเทียว มัคคุเทศก์ทอ้ งถินยังขาดความรู ้ใน
ภาพรวมของจังหวัด และแหล่งท่องเทียวทีมีอยูเ่ ดิมหลายแห่ งมีความเสื อมโทรม ไม่ได้รับการฟื นฟู ปรับปรุ งและบํารุ งรักษา
รวมทังปั ญหาการไม่ทราบถึงแหล่งท่องเทียวทีน่ าสนใจอืน ๆ ภายในจังหวัดตราด เนื องจากนักท่องเที ยวให้ความสนใจใน
การท่องเทียวเฉพาะตามเกาะต่างๆ ของจังหวัดตราด เช่น เกาะช้าง เกาะหมาก และเกาะกูด เป็ นต้น อีกทังเส้นทางการเดินทาง
ไปท่าเรื อเพือไปยังเกาะนันไม่ผ่านพืนทีส่วนใหญ่ของจังหวัด ทําให้นกั ท่องเทียวทังชาวไทยและชาวต่างชาติไม่มีโอกาสได้
สัมผัสความสวยงามของแหล่งท่องเทียวอืน ๆ
ดังนันจากปั ญหาการขาดการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที ยว ปั ญหาการขาดความรู ้ และไม่ท ราบถึงข้อมูลแหล่ง
ท่องเที ยว นําไปสู่ การนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับอัลกอริ ทึมของ Clarke & Wright saving ให้เป็ น
ประโยชน์ ต่อการพัฒนางานวิจยั ในหัวข้อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิ ศาสตร์ เพือแนะนําแหล่งท่องเที ยวใน
จังหวัดตราด โดยคณะผูว้ ิจยั คาดหวังว่าจะสามารถจัดการแหล่งท่องเที ยวของจังหวัดตราดให้เป็ นระบบ และช่วยเพิมช่ อง
ทางการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียวภายในจังหวัดตราดมากขึน ทําให้เกิ ดการพัฒนารายได้ของท้องถิน และการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ

ทฤษฏีและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
แนวคิ ด ของเทคนิ ค การคํานวณเส้น ทางของ Heuristic นัน คื อ การแก้ปั ญหา การเรี ยนรู้ และการค้น หาเส้ น ทาง
ท่ องเที ยวที ดี ทีสุ ดตามจุดมุ่งหมายที แตกต่างกัน ซึ งเทคนิ คของ Heuristic นันสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และ
คํานวณหาเส้นทางทีสันทีสุดเพือการตัดสิ นใจ (Wikipedia, n.d.) องค์ประกอบของการคํานวณนัน (Girish Potdar และ R Thool, 2015)
ประกอบด้วย กราฟแบบไม่มีทิศทาง (Undirected graph) กําหนดให้ G (V, E) โดยที V คื อ จุด (Vertices) ได้แก่ สถานที (Location)
และ E คื อ เส้นทางหรื อด้าน (Edge) ที ใช้ในการเชือมแต่ละจุดเข้าด้วยกัน สําหรับ จุดเริ มต้นของการคํานวณนัน กําหนดให้
Vertex คือ V0 ซึ งสามารถคํานวณตําแหน่งของสถานที ถัดไป จากจุดเริ มต้น (V0) ถึงจุดสิ นสุ ด (Vj) ทังนี อาจมีสถานที ท่องเที ยว
อืน ๆ แทนด้วยสัญลักษณ์ Vi โดยที i มากกว่าหรื อเท่ากับ 1 (for i ≥ 0) การคํานวณระยะทางของเส้นทางได้จากการกําหนดให้
(V0 – Vi - V0 ) (Karel Jerabek, Peter Majercak, Katarinma Valaskova, and Tomas Kliestik, 2016)
สู ตรทีใช้ในการคํานวณเส้นทางด้วยสมการ (1), (2), (3)
C(Vi, Vj) ≥ 0

C(Vi, Vj)
C(Vi, Vj)

---------------------------------------------------------- (1)

= C(Vi, Vj) ------------------------------------------------- (2)
= C(Vi, Vk) + C(Vk, Vj) ----------------------------------- (3)

ดังนัน สามารถระบุได้วา่ C(Vi, Vj) คือ ค่าใช้จ่ายของเส้นทาง (Vi, Vj)
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อัลกอริ ทึม Clark and Wright ถูกพัฒ นาขึนตังแต่ ปี พ.ศ. 2507 คืออัลกอริทออกแบบเพื
ี
อแก้ปัญหาเส้ นทางเดินรถ
ถือว่ าเป็ นอัลกอริ ทึม ทีได้ รับความนิยมสํ าหรับการประยุกต์ ใช้ แนวคิดของเทคนิ คการคํานวณเส้นทางของ Heuristic โดยที
ระยะเวลาการเดินทางจะหมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพือเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้มากทีสุ ด (Emrana Hasan และ
Md. Zaman, 2016) การคํานวณเส้นทางเพือประหยัดค่าใช้จ่ายที สุ ดนันมีคุณสมบัติดงั นี แต่ละสถานที ต้องเข้าถึงเพียงครัง
เดียว จุดเริ มต้นและจุดสิ นสุดต้องเป็ นจุดเดียวกัน โดยการหาคํานวณนันต้องเลือกกําหนดและตังค่าความเร็ วของพาหนะให้มี
ค่าสูงสุดตามเส้นทางเดินรถตามทีกฏหมายกําหนด
สําหรับการตัดสิ นเลือกเส้นทางทีสันทีสุดใช้สูตร (4) นันจะมีการกําหนดค่าข้อมูล และการตัดสิ นใจดังนี
กําหนดให้ขอ้ มูล ได้แก่
C : ความเร็วของรถ
V : เซตของจุดหยุดพัก ด้วย |V| = n
E : เซตของเส้นทางระหว่างจุดหยุดพัก
Cij : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากจุด i ไป j
Sij : ถ้ารถไปหยุดยังจุดเริ มต้นที 1 จะกําหนดให้ i = 0
ดังนัน tmax = ∑i ∈ v xijk ∀i ∈ V, k = 1,…, n ---------------------------- (4)
คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาพบว่า มีหลายงานวิจยั ได้นาํ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เส้นทางและแหล่งท่องเทียวทีเหมาะสม สําหรับด้านการแนะนําเส้นทางท่องเทียวนัน ธัญญรัตน์ ไชยคราม (2555) ได้นาํ เสนอ
เส้นทางการเข้าถึงสถานที ท่ องเที ยวในจังหวัดสุ พรรณบุ รี เพือให้เสี ยค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางที น้อยทีสุ ด โดยประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศ าสตร์ เพื อแสดงจุ ดต่ างๆ ของแหล่งท่ องเที ยว และใช้กระบวนการ Network Analyst วิเคราะห์ ข อ้ มูล
โครงข่ายของเส้นทาง โดยแบ่งเส้นทางท่องเทียวเป็ น 4 สาย มีการกําหนดระยะทาง เวลาเดินทาง และระยะเวลาทีใช้ในการ
เข้าชมสถานที ต่ าง ๆ ซึ งแต่ละเส้น ทางจะประกอบด้วยสถานที ท่ องเที ยวมากกว่า 10 แห่ งขึ นไป อีกทังระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ยงั สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาระบบบริ การข้อมูลการท่องเที ยวและกําหนดการเดิ นทางท่องเทียว โดยสุรางค์
รัตน์ เชาว์โคกสู ง และจักรกฏษณ์ เสน่ห์ (2554) ได้ทาํ การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการท่องเทียวด้วยการเชือมโยงเส้นทาง
และแหล่งวิสาหกิ จการบริ การภายในท้องถิน การจัด การกฎ (Rule Base) ได้ถูกนํามาใช้เพือการคํานวณให้ค่ านําหนักความ
เหมาะสมของแต่ละสถานที ท่ อ งเที ยวและการบริ การที เกี ยวข้อง ระบบที พัฒนาขึ นนี รองรับ การค้นหาและแจ้งผลการ
กําหนดการเดิ นทางโดยระบบผูเ้ ชียวชาญ (Expert System) ด้านการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค Heuristic สําหรับการจัดตารางรถบัสนัน
Emrana Hasan และ Md. Zaman ( 2016) ได้นํา อัล กอริ ทึ ม Clark and Wright มาใช้ใ นการพัฒ นาเส้น ทางเดิ น รถบัส จากผลการ
ทดสอบพบว่า เส้นทางทีพัฒนาขึนเป็ นเส้นทางแบบไดนามิก (Dynamic) และเป็ นเส้นทางทีเร็ วทีสุด รองรับการ ใช้งานด้วย
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือรองรับการ Web GIS ถือเป็ นการประยุกต์ใช้ความรู้เรื อง
การจัดเส้นทางและระยะทางที สันที สุ ด เพือการสร้ างระบบสารสนเทศสําหรับ ตอบสนองความสะดวกสบายแก่ ผูใ้ ช้งาน
Adzanil Putra, Fatwa Ramdani และ Retno Rokmawati (2017) ได้น ําระบบ Web GIS มาประยุ กต์ ใ ช้กับ กรณี ศึ ก ษาของ
ระบบจัดการสารสนเทศเพือรองรับข้อร้องเรี ยนต่าง ๆ ของร้านแมคโดนัล (McDonald) ทีสามารถรองรับการแสดงผลระดับ
การร้องเรี ยนด้วยแผนที ทําให้เจ้าของร้ านสามารถตรวจสอบระดับขอร้องเรี ยนด้วยการใช้สีที ๆ แตกต่างกันเพือแสดงถึง
พืนทีทีมักถูกร้องเรี ยนทังบริ การและอาหารเป็ นประจํา ด้วยการจําแนกเป็ น 3 สี ได้แก่ สี แดง หมายถึง พบข้อร้องเรี ยนมาก สี
เหลือง หมายถึง พบข้อร้องเรี ยนปานกลาง สี เขียว หมายถึง ไม่พบข้อเรี ยกเลย
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คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การแบ่งขันตอนการดําเนินงานเป็ น 3 ขันตอนได้แก่
1. การรวบรวมข้อมูลพืนทีในจังหวัดตราด
การรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเทียวในจังหวัดตราดจากการสํารวจข้อมูลเชิงพืนที กรมการท่องเทียวจังหวัดตราด
และเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมทังเอกสารทีเกียวข้อง จากนันทําการคัดเลือกแหล่งท่องเทียวโดยใช้วธิ ี การคัดเลือกแบบเจาะจงตาม
ความแตกต่างของพืนที
2. การเก็บข้อมูลแหล่งท่องเทียว
การเก็บข้อมูลแหล่งท่องเทียว ได้แก่ ค่าพิกดั โดยใช้ระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก (Global Positioning System
: GPS) ได้แก่ ละติจูดและลองจิจูด รวมทังการเก็บข้อมูลเชิงพืนที โดยการลงพืนทีจริ ง และเส้นทางทีมีการปรับปรุ งด้วย GPS
และจากภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลตําแหน่งเชิงภูมิศาสตร์
3. การประเมินมาตรฐานคุณภาพของแหล่งท่องเทียว
การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทียวในชุมชน โดยใช้คู่มือการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเทียวของ
กรมการท่ อ งเที ยว แบ่ ง ตามประเภทของสถานที ท่ อ งเที ยว 4 ประเภท ได้แ ก่ 1) คู่ มื อ การประเมิ น แหล่ ง ท่ อ งเที ยวเชิ ง
นิเวศวิทยา 2) คู่มือการประเมินแหล่งท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์3) คู่มือการประเมินแหล่งท่องเทียวเชิ งศิลปวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนี ยมประเพณี 4) คู่มือการประเมินแหล่งท่ องเที ยวเชิ งธรรมชาติ ค่าคะแนนแต่ละประเภทคิ ดเป็ น 100
คะแนนเต็ม ใช้วิธีการลงพืนทีเพือสํารวจโดยผูเ้ ชี ยวชาญ 3 ท่าน ได้สถานทีท่องเทียวทีคัดเลือกในระดับดีเป็ นต้นไป
ได้แหล่งท่องเทียวทังหมด 18 จุด ดังตารางที 1
ตารางที 1 แหล่งท่องเทียวทีผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทียวในชุมชน
จุดชมวิวแหลมงอบ

แหล่งท่องเทียว

ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก

ละติจูด

12.172169

ลองจิจูด

102.39408

11.652005

102.90880700000001

12.176022

102.450147

นําตกสะพานหิน

12.101143

โบราณสถานเรสิ ดงั กัมปอร์ต

12.2419

102.513288

ป่ าชายเลนบ้านเปร็ ดใน

12.210902

102.551676

12.267450

102.423323

บ้านนําเชียว

ปรากฏการณ์เหยียวแดงคอขาว

12.19986

พระบรมราชานุเสาวรี ยร์ ัชกาลที 5

11.1245

วัดบุปผาราม

12.249619

พิพธิ ภัณฑสถานเมืองตราด
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102.53422
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12.244208

102.507963

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

12.243559

102.50862100000002

ศูนย์ราชการุ ณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน

11.9736031

102.7747395

วัดสะพานหิ น

12.103781

ศูนย์การท่องเทียวเชิงธรรมชาติหาดทรายดําและป่ าชายเลน
หาดบานชืน

12.167597
11.892651

12.203819

อ่าวตาลคู่

6

102.701397

102.440332

102.788593

102.27983999999999

ผลการวิจัย

การจัด ทําฐานข้อมู เชิ ง พื นที ด้วยโปรแกรม Google Map เพื อเชื อมโยสถานที ทังหมด 18 แห่ ง และตําแหน่ ง ทาง
ภูมิศาสตร์ ภาพรู ปที 1 แสดงภาพขยายของสถานทีท่องเทียวตามจุดต่าง ๆ ตามสี ทีแตกต่างกัน
1.

แหล่งท่องเทียวเชิงนิ เวศวิทยา แทนด้วยสัญลักษณ์

3.

แหล่งท่องเทียวเชิงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี แทนด้วยสัญลักษณ์

2.
4.

แหล่งท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์ แทนด้วยสัญลักษณ์
แหล่งท่องเทียวเชิงธรรมชาติ แทนด้วยสัญลักษณ์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10
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ภาพที 1 แสดงภาพของสถานทีท่องเทียวทังหมดของจังหวัดตราด

7

จากนันวิเคราะห์เส้น ทางที สันที สุ ด (Shortest Route) เพือจัดทําเส้นทางวิเคราะห์ โครงข่าย (Network Analyst Extension)
เชือมโยงเส้นทางของสถานทีท่องเทียวทังหมด 18 แห่ ง สามารถแบ่งเส้นทางตามระยะทางทีเหมาะสมได้ 3 เส้นทางดังภาพที
2-4
1.

เส้นทางศึกษาธรรมชาติและนิ เวศวิทยา ประกอบด้วยสถานทีท่องเทียว 5 จุด และ 4 เส้นทาง ดังภาพที 2

ภาพที 2 แสดงเส้นทางศึกษาธรรมชาติและนิเวศวิทยา

จากภาพที 2 แสดงเส้นทางศึกษาธรรมชาติและนิเวศวิทยา สามารถแสดงตารางเปรี ยบเทียบระยะทางและเวลา
เดินทางจากจุดเริ มต้นไปยังจุดสินสุ ดดังตารางที 2
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10
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ตารางที 2 ตารางเปรี ยบเทียบเส้นทางศึกษาธรรมชาติและนิเวศวิทยา
เส้นทางที

จุดเริ มต้น

จุดสิ นสุด

ระยะทาง (กม.)

เวลา (นาที)

บ้านนําเชียว

7.60

11

1

จุดชมวิวแหลมงอบ

ศูนย์การท่องเทียวฯ

3

บ้านนําเชียว

ปรากฏหารณ์เหยียวฯ

2
4

ศูนย์การท่องเทียวฯ

ปรากฏการณ์เหยียวฯ

8

8.40

ป่ าชายเลนบ้านเปร็ ดใน

รวม

10

15.90

22

37.50

51

5.60

8

ตารางที 2 แสดงเส้นทางศึ กษาธรรมชาติและนิ เวศวิทยาโดยเริ มเดินทางจากจุดชมวิวแหลมงอบ เพือไปยังป่ าชายเลนบ้าน
เปร็ ดใน รวมระยะทางทังสิ น 37.5 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาการเดินทาง 51 นาที
ดังภาพที 3

2.

เส้นทางเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยสถานทีท่องเทียว 6 จุด และ 5 เส้นทาง

ภาพที 3 แสดงเส้นทางเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

จากภาพที 3 แสดงเส้นทางเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ สามารถแสดงตารางเปรี ยบเทียบระยะทาง
และเวลาเดินทางจากจุดเริ มต้นไปยังจุดสิ นสุดดังตารางที 3
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ตารางที 3 ตารางเปรี ยบเทียบเส้นทางเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
เส้นทางที

จุดเริ มต้น

1
2

จุดสิ นสุด

ระยะทาง (กม.)

เวลา (นาที)

วัดโยธานิ มิตร

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

0.14

1

โบราณสถานฯ

พิพิธภัณฑสถานฯ

0.40

2

วัดบุปผาราม

3

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

5

พิพธิ ภัณฑสถานฯ

4

9

วัดโยธานิมิตร

โบราณสถานฯ

พระบรมราชานุเสาวรี ย ์

รวม

2.10
0.70

0.45

3.69

5

3

2

13

ตารางที 3 แสดงเส้นทางเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์โดยเริ มเดิ นทางจากวัดบุปผาราม เพือไปยังพระบรมรา
ชานุเสาวรี ยร์ ัชกาลที 5 รวมระยะทางทังสิ น 3.69 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาการเดินทาง 13 นาที
3.

เส้นทางศึกษาธรรมชาติและเรี ยนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยสถานทีท่องเทียว 5
จุด และ 4 เส้นทางดังภาพที 4

ภาพที 4 แสดงเส้นทางศึกษาธรรมชาติและเรี ยนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10
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จากภาพที 4 แสดงเส้นทางศึ กษาธรรมชาติและเรี ยนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ สามารถแสดงตาราง
เปรี ยบเทียบระยะทางและเวลาเดินทางจากจุดเริ มต้นไปยังจุดสิ นสุดดังตารางที 4
ตารางที 4 ตารางเปรี ยบเทียบเส้นทางศึกษาธรรมชาติและเรี ยนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
เส้นทางที

จุดเริ มต้น

จุดสิ นสุด

ระยะทาง (กม.)

เวลา (นาที)

ศูนย์ราชการฯ

17.80

18

ตลาดชายแดนฯ

33.20

1

นําตกสะพานหิน

วัดสะพานหิ น

3

ศูนย์ราชการฯ

หาดบานชืน

2
4

วัดสะพานหิน
หาดบานชืน

1.30

13.20

รวม

65.60

3

14

38
73

ตารางที 4 แสดงเส้นทางศึกษาธรรมชาติและเรี ยนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โดยเริ มเดินทางจากนําตกสะพานหิ น
เพือไปยังตลาดชายแดนบ้านเล็ก รวมระยะทางทังสิ น 65.60 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาการเดินทาง 73 นาที

อย่างไรก็ตามเส้นทางที ออกแบบนันเป็ นการจัดกลุ่มเส้นทางจากการใช้เทคนิ ค วิเคราะห์ ระยะทางที สันที สุ ด
เนื องด้วยจังหวัดตราดเป็ นจังหวัดทีมีพืนทีขนาดเล็ก แต่ละเส้นทางทีออกแบบมีความยาวไม่เกิ นเส้นทางละ 2 ชัวโมง ทําให้
นักท่ องเที ยวหรื อผูท้ ี สนใจสามารถเลื อกท่ อ งเที ยวทัง 3 เส้น ทางครบภายในเวลา 1 วัน โดยเริ มจากเส้น ทางที 2 (เรี ยนรู ้
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์) ตามด้วยเส้นทางที 1 (เรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์) และ เส้นทางที 3 (ศึ กษา
ธรรมชาติและเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์) ตามลําดับ หรื ออาจจะเลือกกําหนดเส้นทางท่องเทียวจากประเภท
ของสถานทีท่องเทียวตามความสนใจได้

อภิปรายผลการวิจัย

จากการสํารวจข้อมูลและออกแบบเส้นทางท่องเทียวของจังหวัดตราดที มีความเหมาะสมตามพืนที ทางภูมิศาสตร์
ด้วยการประยุกต์ใช้อลั กอริ ทึมของ Clarke & Wright saving เป็ นพืนฐานในการจัดกลุ่มเส้นทางและเลือกเส้นทางทีสันทีสุ ด
สํ าหรั บ รู ป แบบของการจัด กลุ่ ม เส้ น ทางนั นสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ Emrana Hasan และ Md. Zaman (2016) ที ได้
ประยุกต์ใช้อลั กอริ ทึมดังกล่าวในการคํานวณหาเส้นทางสําหรับ การจัด ตารางรถบัสของโรงเรี ยน ทังนี คณะผูว้ ิจัยพบว่า
อัลกอริ ทึมของ Clarke & Wright มีความยืดหยุน่ เพือรองรับการจัดระบบเส้นทางทีหลากหลายทังการเดินทางรถยนต์และรถ
ประจําทาง ซึงขึนอยูก่ บั จุดประสงค์ของการคํานวณและการประยุกต์ใช้ของผูว้ จิ ยั ในแต่ละสถานที คณะผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้การ
แบ่งพืนทีตามคู่มือการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเทียวของกรมการท่องเทียว สามารถแบ่งได้เป็ น 4 ประเภท ประกอบด้วย
เชิงนิ เวศวิทยา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี และธรรมชาติสอดคล้องกับงานวิจยั ของณรงค์
พลีรักษ์ (2556) ที ได้ทาํ การแบ่ งประเภของเส้นทางท่องเที ยวเป็ น 4 ประเภทเช่นกัน อย่างไรก็ตามรู ปแบบการแบ่งเส้นทาง
การท่องเทียวของพืนทีแต่ละจังหวัดย่อมมีความแตกต่างกันตามสถานทีท่องเทียว ลักษณะของสภาพแวดล้อมและความเป็ น
ธรรมชาติ เช่น การแนะนําเส้นทางท่องเทียวของจังหวัดสุ พรรณบุรี (ธัญญรัตน์ ไชยคราม, 2555) ได้ทาํ การแบ่งพืนทีเป็ น 4
ประเภท โดยมีการแบ่งแหล่งท่องเทียวทางการเกษตรเพิมเติมเข้ามาแทนแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติทีคณะผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10
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แบ่งเส้นทางท่องเทียวของจังหวัดตราดไว้ รวมทังคณะผูว้ จิ ยั เชือว่าการใช้สีทีแตกต่างกันหรื อการกําหนดสัญลักษณ์ในแผนที
จะช่วยให้นกั ท่องเทียวสามารถเข้าใจแผนทีและเลือกตัดสิ นใจท่องเทียวได้ง่ายขึน

สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ

จากการลงพืนทีสํารวจข้อมูล และการศึกษาประวัติศาสตร์ของสถานทีต่าง ๆ ในจังหวัดตราดพบว่า เป็ นจังหวัดทีมี
ความสําคัญและเหมาะสมทังทางยุทธศาสตร์ ของการสงครามและสถานทีท่องเทียวทีมีความสวยงามดึ งดูดใจ คณะผูว้ ิจยั ได้
ทําการจําแนกสถานทีท่ องเที ยวเป็ น 4 ประเภท ซึ ง 4 ประเภทดังกล่าวมีความหลากหลายและแตกต่างกันเหมาะสําหรับการ
เดินทางมาท่องเทียวของทุกเพศและทุกวัย อย่างไรก็ตามจากการสํารวจความรับผิดชอบและการลงทุนของหน่วยงานต่าง ๆ
ในการพัฒนาสถานที ท่ องเที ยวจังหวัดตราด พบว่า ส่ วนใหญ่ยงั อยู่ในความดูแลรับ ผิดชอบของรั ฐบาลและองค์การการ
ปกครองในระดับจังหวัด ยังไม่มีการลงทุนของเอกชน ยกเว้น การสร้างท่าเรื อเพือข้ามไปยังเกาะต่ าง ๆ มากกว่า สําหรับ
ข้อเสนอแนะของงานวิจยั นันหลังจากการประยุกต์ใช้ Heuristic Solution ในการวิเคราะห์เส้นทางเพือแนะนําแหล่งท่องเทียวใน
จังหวัดตราดนันยังเป็ นงานวิจยั ในเชิ งสํารวจและออกแบบเส้นทางเท่านัน ผูส้ นใจสามารถนําผลการออกแบบไปพัฒนาต่อ
ยอดเป็ นระบบสารสนเทศในรู ปแบบของเว็บไซต์สาํ หรับรองรับการแนะนําสถานทีท่องเทียวของจังหวัดตราด เพือเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียวของจังหวัดตราดให้เป็ นทีรู ้จกั มากขึน

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี ได้รับทุ น สนับสนุ นวิจยั ภายใต้โครงการส่ งเสริ มการวิจยั ประจําปี งบประมาณ 2559 จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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ระบบสารสนเทศเพือการบริหารจัดการกองทุนชุ มชน : กรณีศึกษา เคหะชุ มชนเชี ยงใหม่
Development of Information Management System for Community Fund : Case Study of Community
Housing Chiang Mai
ธีรภพ แสงศรี 1 และ อนัญญา พักเรื อง 1
Theeraphop Saengsri 1 and Ananya Pukreuang 1

บทคัดย่อ
การวิจยั ในครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณี ศึกษา เคหะ
ชุ มชนเชี ยงใหม่ และเพือศึ กษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที มีต่อระบบสารสนเทศเพือการบริ ห ารจัด การกองทุ น ชุม ชน
กรณี ศึกษา เคหะชุมชนเชี ยงใหม่ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศใช้วิธีการพัฒนาแบบวงจรชี วิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์
(Software Development Life Cycle : SDLC) โดยใช้วิธี ก ารพัฒ นาแบบวอเทอร์ ฟ อล โมเดล (Waterfall Model) โดยใช้
เครื องมือในการพัฒนาคือ ไมโครซอฟท์วชิ วลสตูดิโอ
(Microsoft Visual Studio
) ใช้ภาษาซีชาร์ ป (C#) เป็ นภาษา
ในการเขี ยนโปรแกรม ร่ วมกับระบบฐานข้อมูลไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิ ฟร์ เวอร์
(Microsoft SQL Server
) มี
การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อ มูล ให้รองรับกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน โดยลักษณะของระบบสารสนเทศเป็ นใน
รู ปแบบของโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิ บ ัติการวินโดว์ สามารถแบ่งประเภทผูใ้ ช้งานระบบเป็ น ประเภท ได้แก่ .
เจ้าหน้าที กองทุ น สามารถจัด การข้อมูลสมาชิ ก ข้อมูลเงิน ฝาก ข้อมูลการกูเ้ งิน และการชําระเงิ นกู้ ข้อมูลหุ้น ของสมาชิ ก
รายรับรายจ่ายของกองทุน และ . ผูด้ ู แลระบบ สามารถจัดการข้อมูลผูใ้ ช้ระบบ ข้อมูลอัตราดอกเบียเงิ นกูแ้ ละอัตราเงินปั น
ผลเงินฝาก คํานวณผลกําไร ณ สิ นปี และเรี ยกดูรายงานจากระบบ ประกอบไปด้วยทังหมด รายงาน ได้แก่ รายงานข้อมูล
การฝากเงิน รายงานการกูเ้ งิน รายงานการชําระเงินกู้ รายงานข้อมูลการซื อหุ ้น และรายการอัตราปั นผลหุ้นและเงินฝาก จาก
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานทีมีต่อระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณี ศึกษา เคหะชุมชน
เชียงใหม่ ได้ผลสรุ ปภาพรวมความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ . และมีค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.615
คําสําคัญ: กองทุนชุมชน, ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการ, โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบตั ิการวินโดว์
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The objectives of this research were: 1) to develop the Information Management System for Community Fund,
Case Study of Community Housing Chiang Mai, and 2) to evaluate the usage of satisfaction of the Information
Management System for Community Fund, Case Study of Community Housing Chiang Mai.
The researcher developed this system as a window application that use Microsoft Visual Studio 2010 based on
C# with Microsoft SQL Server 2005 database and analyze and design the system that meet the needs of users. It was
developed to collect community funds information. There are two groups of people to use this system are: 1) staff can
manage membership information, deposit information, loan payment information and income information 2) administrator
can manage user information, interest rate and deposit rates, calculate the profit at the end of the year, browse 5 reports
include deposit report, loan report, payment report, purchase report and stock dividend and deposit rate report.
The result from the study of the user’s satisfaction towards the system was on the good level (M=4.06,
SD=0.615)
Keywords: Community Funds, Management Information Systems, Windows Application
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กองทุ น เคหะชุ ม ชนเชี ยงใหม่ ได้ก่ อตังเมื อ พ.ศ.
ในรัฐ บาลของนายกทัก ษิ ณ ชิ น วัตรได้มี น โยบายเพื อ
แก้ปัญหาความยากจนของชุมชนทัวประเทศ โดยได้ให้เงินลงทุนแก่ชุมชน ชุมชนละ , , บาท และให้จดั ตังเป็ นกอง
ชุมชนและโดยให้ลูกบ้านทีมีรายได้นอ้ ยได้มากูย้ มื เงินไปประกอบอาชีพหรื อประกอบกิจการภายในชุมชนและทางกองทุน
เคหะชุมชนเชียงใหม่นนได้
ั ให้ลูกบ้านมากูย้ มื เงินไปประกอบกิจการของลูกบ้านมาเป็ นระยะเวลาหลายปี แล้ว
จากการศึกษาระบบการทํางานของกองทุนเคหะชุมชนเชียงใหม่ เดิมนันทางกองทุนเคหะชุมชนเชียงใหม่ได้ทาํ การ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ด้วยเอกสาร เช่น ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลสิ นเงินฝาก ข้อมูลหุ้น ของสมาชิ ก ข้อมูลการกูเ้ งิ นและการชําระ
เงินกู้ โดยข้อมูลเหล่านีขาดการดูแลรักษาในด้านของความปลอดภัยของข้อมูล จึงเกิดก่อให้เกิดการกระจัดกระจายของข้อมูล
และเกิดการสู ญหายของข้อมูลได้ รวมไปถึงปั ญหาความซําซ้อนของข้อมูลและการจัดเก็บเอกสารหรื อหลักฐานต่างๆ และ
ทางกองทุ นเคหะชุ ม ชนเชี ยงใหม่นันไม่มีการนําคอมพิ วเตอร์ มาใช้ในการเก็บ ข้อมูลต่างๆ ส่ งผลให้การจัด เก็ บ ข้อมูล มี
ประสิ ทธิ ภาพไม่มากเท่ าที ควร ดังนันจากการทํางานเดิ มของทางกองทุนเองสามารถสรุ ปปั ญหาที เกิดขึนได้ คือ การค้นหา
ข้อมูลเป็ นไปอย่างลําบากและล่าช้า การจัดเก็บข้อมูลด้วยเอกสารทําให้มีการเปลืองพืนที หรื อสถานที ในการจัดเก็บรั กษา
เอกสารนันๆ และเอกสารมีโอกาสสู ญหายได้ และทางกองทุนเงินล้านยังไม่มีนโยบายในการจัดสรรโปรแกรมสําเร็ จรู ปทีจะ
นํามาจัดเก็บข้อมูลเหล่านี
จากปั ญหาดังกล่าวมาแล้วนัน ผูว้ ิจยั ได้คิดถึงแนวทางในการแก้ไขปั ญหา คือ ทําการพัฒนาโปรแกรมขึนมาเพือ
บริ หารและจัดการข้อมูลกองทุน เคหะชุมชนเชียงใหม่ขึ น เพือใช้ในการแก้ปั ญ หาในการจัด เก็บข้อมูลแบบเดิ มและช่วย
อํานวยความสะดวกในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ ทีกองทุนจะต้องทําขึน โดยจะมีการจัดเก็บข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลแทน
การเขียนข้อมูลลงในสมุด ซึ งในการพัฒนาโปรแกรมขึนมาครังนียังสามารถช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพในการจัดการบริ หารของ
กองทุนได้อีก

วิธีดําเนินการวิจัย

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณี ศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ มีวธิ ีดาํ เนินการ

วิจยั ดังนี
1. กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรทีใช้ในการวิจยั คือ เจ้าหน้าทีของกองทุนเคหะชุมชนเชียงใหม่ และกลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ เจ้าหน้าทีของกองทุนเคหะชุมชนเชียงใหม่โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จํานวน 12 คน
2. เครื องมือทีใช้ ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณี ศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ และแบบ
ประเมิ นความพึงพอใจสําหรับผูใ้ ช้งานทีมีต่อระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการกองทุ นชุมชน กรณี ศึกษา เคหะ
ชุมชนเชียงใหม่
3. การสร้างและการตรวจคุณภาพเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี
3.1 ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการกองทุนชุ มชน กรณี ศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ ได้มีการพัฒนาตาม
วงจรการพัฒนาระบบโดยมีขนตอนในการพั
ั
ฒนาดังนี
1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล (Study Problem) เป็ นขันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือเข้าใจการทํางาน
ของระบบงานในปั จจุบนั
2) วิเคราะห์ระบบงานเดิมและหาแนวทางแก้ไขปัญหา (Analysis) มีการวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้งาน
เพือออกแบบและพัฒนาระบบงานใหม่ ให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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3) ออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) เป็ นขันตอนของการกําหนดถึงลักษณะของรู ปแบบทีเกิดจากการ
ทํางานของระบบ ลักษณะของการนําข้อมูลเข้าสู่ ระบบโดยการใช้ แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow
Diagram) เพือให้เห็นขันตอนการทํางานได้อย่างเป็ นระบบมากขึน การออกแบบฐานข้อมูลโดยกําหนด
ว่าในระบบต้องมีแฟ้ มข้อมูลที จําเป็ นอะไรบ้างและแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity
Relationship Diagram หรื อ ER Diagram) รวมไปถึงการออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface)
4) ออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) เป็ นขันตอนทีระบุถึงลักษณะอุปกรณ์ทางกายภาพทีจะนํามาใช้
เทคโนโลยีและเทคนิ คทีสําคัญต่างๆ ภาษาทีจะนํามาเขียนโปรแกรมเพือใช้เขียนโปรแกรมตามลักษณะ
การทํางานของระบบทีได้ออกแบบและกําหนดไว้ มีการเลือกใช้ฐานข้อมูลทีเหมาะสมกับระบบ
5) การพัฒนาระบบ เป็ นการนําข้อมูลทีได้จากวิเคราะห์และออกแบบ มาพัฒนาทีเครื องคอมพิวเตอร์
6) การทดสอบและแก้ไขระบบ
7) ติดตังระบบบนเครื องคอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้งานและจัดทําคู่มือการใช้งาน
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน มีวธิ ีการสร้างดังนี
1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
2) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ เป็ นแบบมาตรประเมินค่า ระดับ ดังนี หมายถึง ดีมาก หมายถึง ดี
หมายถึง ปานกลาง หมายถึง น้อย และ หมายถึ ง น้อยมาก โดยสามารถแบ่งเนื อหาการประเมิน
ความพึงพอใจออกเป็ น ด้าน คือ ด้านการทํางานและด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
3) นําแบบประเมินความพึงพอใจ ไปให้ผเู้ ชียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื องมือ โดยใช้วิธีคาํ นวณหาดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเนื อหา (IOC) และให้ค่าคะแนน ดังนี ค่าคะแนนเป็ น หมายถึ ง
ใช้ได้ ค่าคะแนนเป็ น หมายถึง ไม่แน่ ใจ และค่าคะแนนเป็ น - หมายถึ ง ใช้ไม่ได้ จากนันคํานวณหา
ดัชนีความสอดคล้อง ซึงเกณฑ์การตัดสิ นความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเนือหา คือ ถ้า IOC > .
หมายถึ ง ข้อคําถามนันสอดคล้องกับเนื อหา ถ้า IOC <= . หมายถึงข้อคําถามนันไม่ สอดคล้องกับ
เนือหา
4) ปรับปรุ งแบบประเมินความพึงพอใจ ตามผูเ้ ชียวชาญแนะนํา
4. ขันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 แนะนําการใช้งานระบบให้กบั ผูใ้ ช้งาน
4.2 ให้ผใู ้ ช้งานทดลองใช้งาน
4.3 ให้ผใู ้ ช้งานประเมินความพึงพอใจ
4.4 เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 วิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานทีมีต่อระบบ
5.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลที ได้มาจากแบบประเมินความพึงพอใจที มีต่อระบบโดยสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลคือ
ค่าเฉลียและค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน

ผลและวิจารณ์ ผล

ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณี ศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ แบ่งการทํางานออกเป็ น 2
ส่วน ตามผูใ้ ช้งาน คือ 1. ผูด้ ูแลระบบ และ 2. เจ้าหน้าทีกองทุน สามารถแสดงแผนผังบริ บท (Context Diagram) ดังภาพที
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ภาพที 2 แสดงแผนกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
จากภาพที สามารถอธิบายแต่ละกระบวนการได้ดงั นี
กระบวนการที เข้าสู่ ระบบ เป็ นกระบวนการสําหรับผูด้ ูแลระบบ และเจ้าหน้าที ต้องผ่านการตรวจสอบสิ ทธิ ของ
ผูใ้ ช้ก่อน โดยจะเข้าสู่ระบบ โดยใช้ชือผูใ้ ช้และรหัสผ่านก่อน เพือเข้าไปทํารายการต่างๆ ภายในระบบ
กระบวนการที จัด การสิ ท ธิ ผูใ้ ช้ เป็ นกระบวนการสําหรับ ผูด้ ูแ ลระบบ เข้าระบบโดยชื อผูใ้ ช้แ ละรหัสผ่านที
กําหนด โดยมีหน้าทีหลักคือ สามารถเข้ามาเพือ เพิม แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูลของผูใ้ ช้งาน และกําหนดสิ ทธิของผูใ้ ช้งาน
เองได้
กระบวนการที จัดการข้อมูลค่าเริ มต้นกองทุน เป็ นกระบวนการสําหรับผูด้ ูแลระบบ เข้ามาเพือกําหนดค่าเริ มต้น
ให้กบั ระบบ สามารถทําการค้นหา เพิม ลบ และแก้ไขข้อมูลทัวไปของกองทุน ข้อมูลประเภทบัญชีกองทุน และกําหนดอัตรา
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ดอกเบี ยในแต่ละรายการของข้อมูลประเภทการกู้ กําหนดราคาต่อหุ้นในข้อมูลหุ้น อัตราผลตอบแทนเงิ นฝาก และจัดการ
ข้อมูลประเภทรายรับ รายจ่าย
กระบวนการที จัดการข้อมูลกรรมการ เป็ นกระบวนการสําหรับผูด้ ูแลระบบเข้ามาเพือจัดการข้อมูลค้นหา เพิม
ลบ และแก้ไขข้อมูลกรรมการ
กระบวนการที จัด การข้อมูลสมาชิ ก เป็ นกระบวนการสําหรับ เจ้าหน้าที กองทุ น เข้ามาจัด การข้อมู ลสมาชิ ก
สามารถ ค้นหา เพิม ลบ และแก้ไขข้อมูลสมาชิก
กระบวนการที จัด การข้อมูลซื อหุ ้น เป็ นกระบวนการสําหรั บ เจ้าหน้าที เข้ามาเพือเพิม จํานวนหุ ้น ที สมาชิ ก
ต้องการทํารายการ บันทึกข้อมูลการซือ ของสมาชิก และออกใบเสร็จซือ ให้กบั สมาชิก สามารถคํานวณเงินปั นผลหุ ้นในวัน
สิ นปี ได้
กระบวนการที จัดการข้อมูลเงินฝาก เป็ นกระบวนการสําหรับเจ้าหน้าทีกองทุน เข้ามาเพือจัดการข้อมูลการเปิ ด
บัญชีเงินฝากของสมาชิ กทีต้องการฝากเงิ นกับกองทุน สามารถรับฝากเงิน ถอนเงินให้สมาชิกได้ สามารถคํานวณอัตราตอบ
แทนเงินฝากได้
กระบวนการที จัดการข้อมูลเงินกู้ เป็ นกระบวนการสําหรับผูด้ ูแลระบบและเจ้าหน้าทีกองทุน เข้ามาจัดการข้อมูล
การกูเ้ งินของสมาชิก คํานวณค่างวดและดอกเบียตามประเภทการกู้ และออกใบสัญญาเงินกู้ ให้สมาชิกเก็บไว้
กระบวนการที จัดการข้อมูลชําระเงินกู้ เป็ นกระบวนการสําหรับเจ้าหน้าทีกองทุน เข้ามาเพือจัดการข้อมูลชําระ
เงิน กู้คื นของสมาชิ กสามารถค้น หา เลขที สัญ ญาเงิ น กู้เพือชําระเงิ น และคํานวณอัตราค่าปรับตามประเภทการกู้ และออก
ใบเสร็ จชําระเงินคืนให้กบั สมาชิก
กระบวนการที จัดการข้อมูลบัญชี รายรับ รายจ่าย เป็ นกระบวนการสําหรับเจ้าหน้าที กองทุน เข้ามาเพือจัดการ
ข้อมูลรายการในบัญชี รายรับ และ รายจ่ายของกองทุน และแสดงรายงานรายรับรายจ่ายหลังจากบันทึ กรายการบัญชี รายรับ
รายจ่าย
กระบวนการที จัดการข้อมูลจัดสรรกําไรสิ นปี เป็ นกระบวนการสําหรับผูด้ ูแลระบบ เข้ามาเพือจัดการข้อมูลเงิ น
ทีมีการจัดสรรไว้แต่ละปี เพือนํามาคํานวณตามรายการ สามารถเลือกวิธีคาํ นวณได้ เมือบันทึ กข้อมูลลงในระบบ สามารถ
เรี ยกดูรายงานการจัดสรรกําไรแต่ละปี ได้
กระบวนการที แสดงรายงาน แสดงรายงานข้อมูลทีได้ผา่ นการประมวลผล ให้กบั ผูด้ ูแลระบบ และเจ้าหน้าที
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ภาพที แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram)
จากแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลของระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณี ศึกษา เคหะ
ชุมชนเชียงใหม่ สามารถแสดงรายละเอียดตารางข้อมูลได้ดงั ตารางที
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ตารางที 1 แสดงรายละเอียดของตารางข้อมูล
ลําดับที
ชื อตาราง

ประเภท

รายละเอียด

1

userlogin

Master

เก็บข้อมูลผูใ้ ช้งานระบบ

3

fundaccount

Reference

เก็บข้อมูลประเภทบัญชีกองทุน

2
4
5
6
7
8
9

sittingfund
loan_type

Master

Reference

Income_type

Reference

committiee

Master

buyshare

Transaction

deposit_type
member

Reference

Master

10

dividend_share

Transaction

12

chargeinterest_detail

Transaction

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21

chargeinterest

Transaction

loan

Transaction

payment

Transaction

schedule
deposit_account

Transaction

Transaction

deposit_movement

Transaction

receipt_journal

Transaction

allocation_profits
payment_journal

allocation_profitsdetail

Transaction

Transaction

Transaction
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เก็บข้อมูลกองทุน

เก็บข้อมูลประเภทการกูเ้ งิน

เก็บข้อมูลประเภทรายรับ รายจ่าย
เก็บข้อมูลประเภทการฝาก
เก็บข้อมูลคณะกรรมการ
เก็บข้อมูลสมาชิก
เก็บข้อมูลซือหุน้

เก็บข้อมูลเงินปั นผลหุน้

เก็บข้อมูลเงินตอบแทนเงินฝาก

เก็บข้อมูลรายละเอียดตอบแทนเงินฝาก
เก็บข้อมูลการกู้

เก็บข้อมูลรายละเอียดการกู้
เก็บข้อมูลการชําระเงินกู้
เก็บข้อมูลเงินฝาก

เก็บข้อมูลฝาก ถอนเงิน

เก็บข้อมูลจัดสรรกําไรสิ นปี
เก็บข้อมูลรายรับ

เก็บข้อมูลรายจ่าย

เก็บข้อมูลรายละเอียดจัดสรรกําไรสิ นปี
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จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้แผนภาพบริ บท แผนภาพกระแสข้อมูล และแผนผังความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล สามารถออกแบบหน้าจอโดยจะแสดงเฉพาะหน้าจอหลักของผูด้ ูแลระบบได้ดงั ภาพที

ภาพที 4 แสดงหน้าจอหลักของระบบงาน

ตารางที 2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานทีมีต่อระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณีศึกษา เคหะ
ชุมชนเชียงใหม่
ระดับ ความพึง
รายการประเมิน
S.D.
x̄
พอใจ
1.

ด้านการทํางาน

1.2

ความถูกต้องจากการประมวลผลข้อมูล

1.1
1.3
1.4
1.5
1.6

ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล

4.42

0.515

ดี

ความถูกต้องของผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน

4.17

0.389

ดี

ความง่ายต่อการใช้งานระบบ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบงาน

การเพิม ลบ แก้ไข ข้อมูลได้ถูกต้อง

2.

ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลในระบบ

2.2

ความเหมาะสมในการแสดงรายละเอียดข้อมูลทีค้นหา

2.1
2.3

4.17
3.67
3.83
3.92

0.577

ดี

0.778

ปานกลาง

0.793

ปานกลาง

0.718

ปานกลาง

การกําหนดรหัสผูใ้ ช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผูเ้ ข้าใช้

4.25

0.622

ดี

ความปลอดภัยของข้อมูล

4.00

0.426

ดี

ค่าเฉลีย
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4.17
4.06

0.718

0.615

ดี
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จากตารางที 2 ระดับความพึงพอใจทีมีต่อระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณี ศึกษา เคหะ
ชุมชนเชียงใหม่ จากผูใ้ ช้งานทังหมด 12 คนมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.06 และมีค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.615 สรุ ปได้วา่
ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบอยูใ่ นระดับดี

สรุ ปผลการวิจัย

การวิจยั เรื อง ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณี ศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ ในครั งนี
ผูจ้ ัด ทําได้ศึ กษาระบบการทํางานและข้อบกพร่ องของกองทุ น แล้วนํามาวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานใหม่ โดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กบั การทํางาน ด้วยการจัดทําระบบฐานข้อมูลทีเชือมมีความโยงกันจนส่ งผลข้อมูลมีความ
เป็ นปั จจุบนั ซึ งทําให้ระบบที จัดทําขึนนี มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลดี ต่อการทํางานของเจ้าหน้าที ผูด้ ูแลระบบ ลดความยุ่งยาก
ซับซ้อนในการทํางาน ทําให้สะดวกในการจัดการข้อมูลเงินกู้ และจัดการข้อมูลการชําระเงินกู้ จัดการข้อมูลและมีระบบการ
คํานวณค่ างวดการส่ งเงิ น กู้ และการสื บ ค้น ข้อมู ลที ง่ ายและทัน สมัย ให้ รองรับ แก่ เทคโนโลยีปั จ จุบ ัน และอนาคต ตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทําโครงการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการกองทุนเคหะชุมชนเชียงใหม่
ซึงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณี ศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ ทําการศึกษา
ความรู้พนฐานทางด้
ื
านภาษาทีใช้ในการพัฒนาระบบ คือ ภาษาซีชาร์ป (C#) และรวมไปถึง ดีเอ็กซ์เพลส (DevExpress) ทีใช้
เครื องมือคอมโพเน้นในการจัดรู ปแบบและการแสดงผลข้อมูล รวมไปถึงศึกษาการใช้โปรแกรมที ใช้ในการพัฒนาระบบ
เช่น ไมโครซอฟท์ วิชวลสตูดิโอ
(Microsoft Visual Studio
) และ ไมโครซอฟ ออฟฟิ ซ (Microsoft Office) เป็ น
ต้น เมือได้ทาํ การศึกษาความรู ้พืนฐานในด้านต่างๆ แล้ว จากนันทําการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบฐานข้อมูล ออกแบบ
หน้าจอระบบในแต่ละหน้าจอ และทําการพัฒนาระบบไปพร้อมกับการทดสอบการทํางานในแต่ละส่วน ทังนี ต้องทําการ
ทดสอบและปรับปรุ งในตอนท้ายหลังจากทําการพัฒนาจนกระทังพัฒนาระบบเสร็ จสิ น
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานทีมีต่อระบบ จํานวน คน มีค่าเฉลียเท่ากับ . และมีค่าส่ วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ . สรุ ปได้วา่ ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบอยูใ่ นระดับ ดี
ผูใ้ ช้งานมี ความพึงพอใจในระดับ ดี โดยในเรื องความถู กต้องจากการประมวลผลข้อมูลและความถูกต้องของ
ผลลัพธ์ในรู ปแบบรายงาน มีค่าเฉลียมากทีสุด คือ . และในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ผูใ้ ช้งานมี
ความพึงพอใจในระดับ ดี โดยในเรื องการกําหนดรหัสผูใ้ ช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผูเ้ ข้าใช้ มีค่าเฉลียมากที สุ ด คือ
4.25
ดังนันระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณี ศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ ทีผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาขึน
สามารถบริ หารจัดการกองทุ นชุมชนของเคหะชุมชนเชี ยงใหม่และสามารถนาไปใช้งานเพือให้การดําเนิ นงานในชุมชน
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน
งานวิจยั นี สอดคล้องกับ ผลงานของวีระชัย บุญปก ( ) ซึ งได้จดั ทําสารนิ พนธ์เรื องระบบฐานข้อมูลกองทุน
หมู่บา้ นและชุมชนเมือง และสอดคล้องกับผลงานของสิ ริลกั ษณ์ ไชยวงศ์ ( ) ซึงได้จดั ทําการค้นคว้าแบบอิสระเรื องการ
พัฒ นาระบบสารสนเทศเพือการจัด การกองทุ น หมู่บ ้าน ป่ าพร้าวนอก ตําบลป่ าแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย
ผลงานนีมีค่าเฉลียของผลการประเมินของความพึงพอใจในการใช้งานระบบอยูใ่ นระดับ ดี
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ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าทีกองทุนเคหะชุมชนเชียงใหม่ทีให้ความไว้วางใจในการพัฒนาระบบให้กบั ทางกองทุน
และให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลทีจําเป็ นรวมถึงการเสี ยสละเวลาในการตอบข้อสอบถามและรวบรวมข้อมูล ซึงเป็ นส่วน
ทีสําคัญมากในการทําวิจยั ในครังนี
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บทคัดย่อ

การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต มีวตั ถุประสงค์ ) เพือพัฒนา
ระบบสารสนเทศสําหรับจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต ) เพือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ
สําหรับจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต การศึกษาครังนีเป็ นวิจยั เชิงพัฒนา โดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่าง คน
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิจยั คือ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน สําหรับการพัฒนา
ระบบได้มีการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL พัฒนาด้วยภาษา PHP ผลการวิจยั พบว่า ) ระบบสารสนเทศสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ตได้ ) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัด
ภูเก็ตอยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ . และ ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .
คําสําคัญ : ระบบสารสนเทศ, ปะการัง

ABSTRACT

The development of information system for coral repository in Phuket Aims to 1) To develop the information system for coral repository

in Phuket and 2) to study the satisfaction of users who used the information system. This study is a research development. The population and sample was

the users about 8 people. The research instrument was questionnaire and statistics were Mean and Standard Deviation. To develop the information system
used MySQL database management and developed with the PHP language. The result of this research was 1) to develop the information system for coral

repository in Phuket and to use in reality. 2) the satisfaction of users of the information system found that the overall satisfaction was excellent. (The mean
of 4.58 and the standard deviation of 0.25)
Keywords : Information System , Coral
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ปั จ จุ บั น นี เทคโนโลยี อิ น เทอร์ เน็ ต และเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ค วามเจริ ญก้ า วหน้ า อย่า งก้ า วกระโดด
เมือเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเชือมโยงเครื อข่ายทัวโลกให้สามารถติดต่อถึงกันได้หมดจนกลายเป็ นเครื อข่ายของโลก ดังนันจึงมี
ผูใ้ ช้งานบนเครื อข่ายนี จํานวนมาก การใช้งานเหล่านีเป็ นสิ งทีกําลังได้รับการกล่าวถึงกันทัวไป เพราะการเชือมโยงเครื อข่าย
อิ น เทอร์ เน็ ตทําให้ โลกไร้ พรมแดน ข้อมูลข่ าวสารต่ าง ๆ สามารถสื อสารถึ งกัน ได้อย่างรวดเร็ ว ตัวอย่างการใช้งานบน
อินเทอร์ เน็ตที จะกล่าวต่อไปนี เป็ นเพียงตัวอย่างทีแพร่ หลายและใช้กนั มามากเท่านัน ยังมี การประยุกต์งานอืนที ได้รับการ
พัฒนาขึนมาใหม่ตลอดเวลา เช่น การโอนย้ายแฟ้มข้อมูลระหว่างกัน (File Transfer Protocol: FTP) การใช้เครื องคอมพิวเตอร์ในที
ห่ างไกล (Telnet) และ การเรี ยกค้นข้อมูลข่าวสาร (Search Engine) เป็ นต้น ระบบสารสนเทศมีส่วนสําคัญของการดําเนินงานใน
ทุกภาคส่ วนไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐและเอกชน เนื องจากระบบสารสนเทศเป็ นระบบงานทีมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วย
ในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลเรี ยกดูขอ้ มูลหรื อจัดการเก็บข้อมูลข่าวสารเพือให้เป็ นสารสนเทศทีดี และสามารถนําไปใช้
ประกอบการตัดสิ นใจการทํางานได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้องพร้อมยังช่วยลดขันตอนการทํางานได้อย่างดีดงั นันหน่ วยงาน
ต่าง ๆ จึงมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือมาเพิมประสิ ทธิ ภาพในการทํางานขององค์กร
อย่างระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลชินส่ วนปะการังทีใช้ในการปลูกฟื นฟูแนวปะการังเสื อมโทรมนัน เป็ นระบบที
พัฒ นาขึ นเพือช่ วยให้ ผูใ้ ช้ส ามารถนําข้อ มูล ที บัน ทึ กจากภาคสนามเข้าสู่ ระบบจัด เก็บ ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ วกว่าการใช้
โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซล เนื องจากมีการกําหนดแบบฟอร์ มการกรอกทีชัดเจน รวมทังสามารถอัพโหลดข้อมูลรู ปภาพ
เพือดูประกอบกับชุดข้อมูลในแต่ละชุดได้ง่าย นอกจากนันยังสะดวกต่อผูบ้ ริ หารจัดการโครงการ เนื องจากสามารถเปิ ดดู
ข้อมูลปั จจุบนั และแก้ไขจากพืนทีอืน ๆ ได้ทนั ที ไม่ตอ้ งส่งข้อมูลผ่านอีเมล ข้อมูลที อยูใ่ นระบบสารสนเทศนีจะถูกส่ งต่อไป
ยังหน่วยงานทีรับผิดชอบโครงการ คือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง การฟื นฟูแนวปะการังเสื อมโทรมโดยวิธีการปลูก
ปะการั ง จะใช้ชินส่วนปะการังขนาดเล็กยึดติดกับพืนวัสดุบนแนวปะการัง ในแต่ละพืนที ที ฟื นฟูแนวปะการังนัน ใช้พืนที
และจํานวนชิ นส่วนปะการังจํานวนมาก ในจังหวัดภูเก็ตพืนที ฟื นฟูแนวปะการังเสื อมโทรม ได้แก่ พืนที เกาะเฮ เกาะราชา
ใหญ่ และ เกาะไม้ท่อน ยกตัวอย่างการฟื นฟูแนวปะการัง เช่น ในพืนทีเกาะเฮ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังได้กาํ หนด
พืนที แนวปะการังเพือฟื นฟูจาํ นวน 20 ไร่ ต้องใช้ชินส่ วนปะการังจํานวน 3,2000 ชิ น (1600 ชิ น/ไร่ ) จํานวนชิ นส่ วนปะการัง
เหล่านีประกอบด้วยปะการังหลายชนิดและมีขนาดทีแตกต่างกัน นอกจากนันในแต่ละชินส่วนต้องมีการติดเครื องหมายหรื อ
หมายเลขเพือติดตามอัตราการรอดและการเจริ ญเติบโตต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต
2. เพือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศสําหรับจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ได้แก่ ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ พนักงานจากบริ ษทั รี ฟเมเนจเมนท์ จํากัด ทีทําการปลูก
ปะการังในเขตพืนทีจังหวัดภูเก็ตจํานวน คน
2. ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรต้น คือ ระบบสารสนเทศสําหรับจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศสําหรับจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต
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3. ขอบเขตเนือหา
การวิจยั พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต โดยระบบสารสนเทศมีการพัฒนา
เป็ นลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) โดยมีขอบเขตของระบบงาน ได้แก่ ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศสามารถเพิม
แก้ไข ลบ ข้อมูลปะการัง ในเขตจังหวัดภูเก็ต และตรวจสอบรายงานผลการจัดเก็บข้อมูลปะการัง
4. ขอบเขตพืนที
พืนทีเกาะเฮ เกาะราชาใหญ่ และ เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต

สิงทีคาดว่ าจะได้รับ

1. ระบบทีพัฒนาขึนมาสามารถนําไปใช้งานและเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งาน
2. ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและสามารถติดตามการเจริ ญเติบโต
ของปะการังทีจัดเก็บ

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ขันตอนการดําเนินการ
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research
สารสนเทศ ซึงจะมีรายละเอียดดังนี

and Development)

ซึงขันตอนการดําเนินการวิจยั เพือพัฒนาระบบ

การวิเคราะห์ (Analysis) ผูว้ ิจยั ได้ศึ กษาสภาพปั ญหาของการจัด เก็บ ข้อมูลปะการัง พบว่าการจัดเก็บข้อมู ล
ปะการังมีความล่าช้าในการรวบรวมข้อมูลจัดเก็บข้อมูลอีกทัง ประสบกับปั ญหาต่าง ๆ เช่น การจดบันทึกลงในกระดาษด้วย
ตนเองและต้องกลับนํามาลงในไมโครซอฟท์เอกเซล ซึ งมีความล่าช้าในการทํางานเป็ นต้น ดังนันผูว้ จิ ยั จึงศึกษาความเป็ นไป
ได้ โดยการแก้ปั ญ หาด้วยการพัฒ นาระบบสารสนเทศสําหรั บ จัด เก็ บ ข้อ มูล ปะการั งในเขตจังหวัด ภู เก็ ต อี กทังระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในปั จจุบนั สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานมากขึน
1.2 การออกแบบระบบ แบบจําลองขันตอนการทํางานของระบบโดยใช้ context diagram แสดงการทํางานของ
ระบบ โดยสามารถจําลองได้ดว้ ยแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) ได้ดงั นี
1.1

ภาพที 1 แสดงขันตอนการทํางานของระบบ

ขันตอนในการออกแบบ (Design) ได้ดาํ เนินการออกแบบโครงร่ างจอภาพให้มีความง่ายเหมาะสมกับผูใ้ ช้งาน
ทัวไป และออกแบบระบบสารสนเทศ
1.3
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ภาพที 2 แผงผังความสัมพันธ์ระหว่างตารางและข้อมูล

ภาพที 3 การออกแบบหน้าเข้าใช้งานระบบ

ภาพที 4 การออกแบบหน้าเพิมข้อมูลปะการัง
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ภาพที 5 การออกแบบหน้าแสดงข้อมูลปะการัง

ขันตอนการพัฒนา (Development) ระบบสารสนเทศทีพัฒนาขึนสามารถทํางานผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและ
จัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลจึงเลือกใช้โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล MySQL และเขียนสคริ ปต์ดว้ ยภาษา PHP หลังจากได้
การพัฒนาระบบทดสอบติด ตังระบบฐานข้อมูลบนเซิ ร์ฟเวอร์ จาํ ลองบนเครื องคอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้บ ริ การ (Client) เพือ
ตรวจสอบด้านข้อมูลและด้านการออกแบบระบบปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง
1.4

ภาพที 6 การทํางานร่ วมกันระหว่างเครื อง

1.5 การทดลองใช้ (Implementation) ผูว้ ิจยั ได้น ําระบบสารสนเทศทดลองใช้ หลังจากการทดลองและได้นํา
ระบบสารสนเทศไปใช้งานจําเป็ นต้องบํารุ งรักษาข้อมูลให้มีความถูกต้องรวมทังเพิมเติมฟังก์ชนั การทํางานอืน ๆ
1.6 การประเมิน (Evaluation) ผูว้ ิจยั ศึ กษาเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุ ปผลนํามาคํานวณโดยหาค่าเฉลีย
และค่าเบียงเบนมาตรฐาน
2. เครื องมือการวิจยั
การวิจยั ครังนี ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศสําหรับจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขต
จั ง ห วั ด ภู เก็ ต โ ด ยลั ก ษ ณ ะ คํ า ถ าม แ บ บ ม าต รส่ ว น ป ระ ม าณ ค่ า ( Rating Scale) ต าม วิ ธี ลิ เคิ ร์ ท ( Likert Scale)
โดยให้เกณฑ์ระดับ คะแนน
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ตารางที 1 มาตรส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท

ค่านําหนัก

ระดับความพึงพอใจ

4

มาก

5

30

มากทีสุ ด

3

ปานกลาง

1

น้อยทีสุด

2

น้อย

ทีมา: ธานินทร์(

)

โดยเครื องมือฉบับนีมีค่าความเทียงตรงเชิงเนือหา (IOC) อยูร่ ะหว่าง . - . และตรวจสอบด้านความเชือมัน
(Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิแอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ได้เท่ากับ .

การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครังนี โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ สําหรับการวิจยั ได้แก่ค่าความถีค่าร้อยละ ค่าเฉลีย
เลขคณิ ต และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
โดยแบบสอบถามมีประเด็นดังนี

2.1 ด้านความเหมาะสมด้านการทํางานของระบบ
2.2 ด้านความถูกต้องในการทํางานของระบบ
2.3 ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
2.4 ด้านความสะดวกรวดเร็ วในการทํางานของระบบ
2.5 ด้านการรักษาความปลอดภัย
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากนันผูว้ จิ ยั ได้นาํ ระบบสารสนเทศสําหรับจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ตทีผูว้ จิ ยั ออกแบบให้ผใู ้ ช้งาน
ระบบได้ทดลองใช้งาน แจกแบบสอบถามความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้งานระบบทําการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบแล้วนําข้อมูลไปวิเคราะห์ขอ้ มูลหาความพึงพอใจตามขันตอนการวิจยั จํานวน 8 คน
โดยมีวธิ ี สร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี

ขันที 1 ศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจยั ทีเกียวข้อง ปรึ กษาผูเ้ ชียวชาญในการสร้างแบบสอบถาม
ขันที 2 นําข้อมูลทีได้จากการศึกษามาประมวลผลและกําหนดเป็ นโครงสร้างของเครื องมือและขอบเขตของเนือหา
ขันที 3 สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนือหา
ขันที 4 นําแบบสอบถามทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนทดสอบกับผูเ้ ชียวชาญจํานวน 5 ท่าน เพือพัฒนาความเทียงตรงด้านเนื อหา
(Content validity) โดยนําแบบสอบถามทีสร้างขึนเพือตรวจสอบค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence-IOC)
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ขันที 5 นําแบบสอบถามทีได้ไปทําการหาความเชือมันของเครื องมือ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช้
(Try out) กับกลุ่มทดลองทีไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี จํานวน 8 คน
ขันที 6 ปรับปรุ งแบบสอบถามอีกครัง เพือให้ได้แบบสอบถามทีสมบูรณ์มากทีสุดแล้วจึงนําแบบสอบถามทีสมบูรณ์ไป
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทีแท้จริ งต่อไป
การวิจยั ครังนี ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับ ดังนี
1.ข้อมูลทุติยภูมิ การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมต่าง ๆ การวิเคราะห์เอกสาร (Documentation Analysis) เพือศึกษา
ข้อมูลจากแนวคิดและทฤษฎี
.ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทีได้รับจากการตอบแบบสอบถาม
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข อ้ มู ลความพึงพอใจต่ อระบบสารสนเทศสําหรับ รายงานผลการปฏิ บ ัติงานของบุ ค ลากรใช้การ
วิเคราะห์ ค่าเฉลีย ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน และมี กาํ หนดเกณฑ์การแปลความหมายเพือจัดระดับ คะแนนเฉลียค่าความพึง
พอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ
ตารางที 2 เกณฑ์ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานต่อการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต
คะแนนเฉลีย

ความหมาย

4.50-5.00

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทีมีต่อระบบอยูใ่ นระดับดีมาก

2.50-3.49

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทีมีต่อระบบอยูใ่ นระดับปานกลาง

3.50-4.49
1.50-2.49
1.00-1.49

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทีมีต่อระบบอยูใ่ นระดับดี

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทีมีต่อระบบอยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทีมีต่อระบบอยูใ่ นระดับใช้ไม่ได้
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ผลการวิจัย
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ผลการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ตทีพัฒนาขึนโดยผูว้ จิ ยั สามารถนําไปใช้เก็บปะการังได้

ภาพที หน้า Login

ภาพที แสดงข้อมูลปะการัง

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

ภาพที แสดงข้อมูลปะการัง

ภาพที ตัวอย่างปะการังและหมายเลขกิงพันธุ์ติดตาม
คําย่อสถานที

ตัวเลขกิงปะการัง

RC 00239

ภาพที ตัวอย่างป้ ายแสดงรหัสของพืนที และหมายเลขกิงพันธุ์
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ตารางที 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทีมีต่อระบบสารสนเทศสําหรับการจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต
รายการประเมิน
ด้านความเหมาะสมด้านการทํางานของระบบ

ค่ าเฉลีย
4.4

ด้านความถูกต้องในการทํางานของระบบ

4.5

ด้านความสะดวกรวดเร็ วในการทํางานของระบบ

4.6

ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
ด้านการรักษาความปลอดภัย
ความพึงพอใจโดยรวม

5.0
4.4

4.58

ค่ าเบียงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

0.06

ดีมาก

0.06

ดีมาก

0.23
0.17
0.06

0.25

ดี

ดีมาก
ดี

ดีมาก

จากตารางที ผลการศึ กษาความพึงพอใจจากผูใ้ ช้งานจํานวน คน ได้ค่าเฉลีย 4.58 และค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.25
ดังนันสามารถสรุ ปผลการประเมินได้ว่าระบบสารสนเทศสําหรับ จัดเก็บ ข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ตที พัฒนาขึนมี
ความพึงพอใจในระดับดีมาก
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กราฟผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

35

5
4
3
2
1
0

ค่าเฉลีย

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

ภาพที กราฟแสดงผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้

สรุ ปผลการวิจัย

การวิจยั ครังนีสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี

การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต ได้นาํ ระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลปะการัง งานวิจยั นี
ได้นาํ เทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เป็ นระบบทีอํานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้งานระบบ
2. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบจัดเก็บข้อมูลปะการัง โดยผลการประเมิ นความพึงพอใจที มี ต่อระบบจัดเก็บข้อมูล
ปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก
1.

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั เรื องการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลปะการัง ในเขตจังหวัดภูเก็ต สําเร็ จได้เนื องจากความอนุ เคราะห์ จาก
บริ ษ ทั รี ฟเมเนจเมนท์ จํากัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง และอาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ทีสนับสนุ นข้อมูลในการจัดทําระบบนี
ขึนมา
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การพัฒ นาระบบฐานข้ อมูลผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร ผู้ติดเชื อเอชไอวี
ด้วยเครื องระบุตําแหน่ ง สํ าหรับเทศบาลตําบลแม่ ท่าช้ าง จังหวัดเชี ยงใหม่
The Development of Elderly People, Disabled and HIV infected Database Management using GPS
for Mae Tha Chang Subdistrict municipality, Chiang Mai Province
นริ นทร์ จิวติ นั * และ ชวาลินี อัศวะมณเฑียร
Narin Jiwitan1* and Chawarinee Aussawamontien 1

บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาระบบฐานข้อมูลผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูต้ ิดเชือเอชไอวี สําหรับเทศบาลตําบลแม่
ท่ าช้าง จังหวัดเชี ยงใหม่ เพือประเมิ นประสิ ทธิ ภาพและความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที มีต่อระบบ โดยดําเนิ น ตามหลักการ
พัฒ นาระบบ (System Development Life Cycle) จากเดิ ม เทศบาลมี ก ารเก็ บ ข้อมู ลผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิ ก าร ผู้ติ ด เชื อเอชไอวีใ น
กระดาษ ทําให้ยากต่ อการจัดการข้อ มูล จึ งพัฒ นาระบบให้ส ามารถทํางานได้ทังบนเว็บ ไซต์แ ละอุป กรณ์ เคลื อนที บน
ระบบปฏิ บ ัติการแอนดรอยด์ เพือให้ง่ายต่ อการจัด การข้อมูล การสรุ ป รายงานการจ่ายเบี ยยัง ชี พ โครงการเพือส่ งเสริ ม
สวัสดิการสังคม สามารถระบุตาํ แหน่ งที อยู่และการนําทางไปยังที พักอาศัยได้อย่างถูกต้อง ใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล
MySQL ในการพัฒนาเว็บไซต์ ใช้โปรแกรม Android Studio ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลือนที ผลการ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบ โดยผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน 10 ท่ าน จากการตอบแบบสอบถามมาตราส่ วนประเมิน 5 ระดับ
ด้วยวิธี Black Box Testing ซึ งแบ่งเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถตามความต้องการของผูใ้ ช้ ด้านความถูกต้องในการ
ทํางาน ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน ด้านความรวดเร็ วในการทํางาน และด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ พบว่า
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบโดยรวมอยู่ใ นระดับ ดี สําหรั บ การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ใ ช้ที มี ต่ อ ระบบ โดยตอบ
แบบสอบถามจาก นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าทีฝ่ ายพัฒนาชุมชนเทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง จากผลการประเมิน
พบว่า นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลมีความพึงต่อใจโดยรวมในระดับมากที สุ ด สําหรั บเจ้าหน้าทีฝ่ ายพัฒนาชุมชน มี
ความพึงต่อใจโดยรวมในระดับ มาก จึงสรุ ปได้ว่าระบบที พัฒ นาขึนตรงตามวัตถุ ป ระสงค์แ ละสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําสําคัญ : โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลือนทีจีพีเอส, ระบบฐานข้อมูล, ผูส้ ูงอายุ, ผูพ้ ิการ, ผูต้ ิดเชือเอชไอวี
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The purpose of this research is the development of elderly people, disabled and HIV infected Database
Management using GPS for Mae Tha Chang subdistrict municipality, Chiang Mai Province. To evaluate the efficiency
and user satisfaction of the system. Based on the System Development Life Cycle (SDLC), the municipality has collected
information on the elderly, the disabled, HIV infected in the paper. Make it difficult to manage information. Developed to
work on both the web and mobile devices on the Android operating system. To simplify data management. Summary of
the contribution paid. Project to promote social welfare. Identify the location and navigation to your residence correctly.
Use PHP language and MySQL database for website development. Use Android Studio to develop on mobile
applications. System performance test results 4 experts from the 5 level questionnaires were assessed using Black Box
Testing, which was divided into five categories, namely, the ability to meet the needs of users, the ability to meet the
needs of users, the accuracy of the work, the ease of use, the speed of work and security of the system. The overall system
performance was at a good level. For evaluating user satisfaction with the system. By responding to the questionnaire
from Mayor Permanent Secretary and Community Development Officer, Mae Ta Chang District. The results of the
evaluation showed that the mayors and municipal clerks had the highest level of overall satisfaction. For community
development staff, the overall level of satisfaction was high. It can be concluded that the system developed to meet the
objectives and meet the needs of users effectively.
Keywords : GPS. Mobile application, database system, elderly, disabled person, AIDS patient
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ปั จจุบ ัน เทคโนโลยีส ารสนเทศเข้ามามี บ ทบาทสําคัญ ในองค์กรทังหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน รวมถึ ง
สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ ได้มีการนําเทคโนโลยีทีทันสมัยเข้ามาช่วยในการดําเนิ นงานและกิจกรรม ส่ งผลให้องค์กร
ต่างๆมีความก้าวหน้าทันสมัย สะดวก รวดเร็ ว และทันต่อสถานการณ์ของโลกยุค ระบบ GPS "Global Positioning System"
เป็ นระบบระบุตาํ แหน่ ง โดยอาศัยการคํานวณจากความถีสัญญาณนาฬิกาทีส่ งมาจากดาวเที ยมทีโคจรอยูร่ อบโลกซึ งทราบ
ตําแหน่ ง[9] ทําให้ ระบบนี สามารถที จะบอกตําแหน่ ง ณ จุด ที สามารถรับสัญญาณได้ทัวโลกนันได้ ในปั จจุบ ัน นอกจาก
ฟั งก์ชนการนํ
ั
าทางพืนฐานแล้ว ยังมี การเตื อนทางโค้ง จุดด่ านเก็บ เงิน จุด ที มักจะมี การตรวจจับ ความเร็ ว ตําแหน่ งกล้อง
ตรวจจับ การฝ่ าฝื นกฎจราจร การกําหนดความเร็ วในถนนแต่ ล ะสาย ข้อ มู ล การท่ อ งเที ยวพร้ อ มรายละเอี ย ดพร้ อ ม
ภาพประกอบภาพเสมื อนจริ ง ข้อมูลจราจร TMC หรื อ(Traffic Message Channel) การใช้ GPS ในการติ ด ตามรถบรรทุ ก
รถยนต์นัน รถแท็กซี รถพยาบาล รถตํารวจ รถโรงเรี ยน รถขนส่ งสาธารณะ ฯลฯ การแสดงสภาพการจราจรที คาดว่าใน
อนาคตจะมี จุดทีต้องระวังในการขับขี เช่น โค้งอันตราย เขตชุมชนลดความเร็ ว เป็ นต้น
แนวคิดเรื องการให้ความช่วยเหลื อแก่ผสู้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ และผูต้ ิดเชือเอชไอวีเป็ นเรื องที รัฐบาลในทุกยุคนันได้ให้
ความสําคัญมาเป็ นลําดับ เห็น ได้จากการจัดกิจกรรม และบริ การต่างๆ ที เพิมขึนนัน เช่น การจัดตังศูนย์บริ การผูส้ ู งอายุ ผู ้
พิการและผูต้ ิดเชือเอชไอวี โครงการกองทุนส่งเสริ มสวัสดิการผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชือเอชไอวีในชุมชน มีการกําหนด
นโยบายและแผนในทุกระดับทีเกียวกับเรื องการจัดสวัสดิการสําหรับผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชือเอชไอวีมากขึนตามลําดับ
เพือให้เพียงพอทัวถึง และสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม ปั จจุบนั มีการจ่ายเบียยังชี พผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชื อเอช
ไอวีแบบขันบันได [3] โดยมี หน่ วยงานที รั บ ผิดชอบหลักอยู่ 3 หน่ วยงาน กล่ าวคื อกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ น
กรุ งเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยผูม้ ีสิทธิ สามารถยืนคําขอรับสิ ทธิ ได้ทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลในพืนทีทีมีชืออยูใ่ น
ทะเบียนบ้าน[2]
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง มีเนือทีประมาณ 4.056 ตารางกิโลเมตร หรื อ จํานวนประมาณ 2,535 ไร่ มีจาํ นวนหมู่บา้ น ใน
เขตรับผิดชอบทังหมด 6 หมู่บา้ น คือ หมู่ที 1 บ้านท้าวคําวัง หมู่ที 5 บ้านแม่ขกั หมู่ที 6 บ้านดงหลวง หมู่ที 7 บ้านป่ าแป๋ -โรงวัว
หมู่ที 8 บ้านกอง หมู่ที 9 บ้านดง ในปี 2560 มีจาํ นวนประชากร เพศชาย จํานวน 1, คน เพศหญิ ง จํานวน 1, คน รวม
จํานวนประชากรทังหมด 3, คน[7] เนืองจากมีการส่ งเสริ มการจัดบริ การ และสวัสดิการสังคมแก่ผสู้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ และผูต้ ิด
เชือเอชไอวี ทีต้องเก็บข้อมูลต่างๆ ปั จจุบนั ใช้วธิ ี การจดบันทึกทังหมด ทําให้เกิดการสิ นเปลืองพืนทีในการจัดเก็บเอกสารใน
แต่ละฝ่ ายงาน การเพิมภาระงาน ขาดการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ทําให้ยากต่อการค้นหาเอกสารเพือนําข้อมูลมาใช้
งาน เมือต้องการใช้งานจะต้องใช้การนับข้อมูลจากสมุดบันทึกหรื อเอกสารทีเก็บไว้ หากมีฝ่ายงานทีต้องการข้อมูลเพือทีจะ
ใช้งานนันจะไม่สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลได้ทนั ที จะต้องขอจากฝ่ ายงานทีรับผิดชอบ อาจเกิดความไม่สะดวกรวมถึงการล่าช้า อีก
ทังจํานวนข้อมูลผูส้ ู งอายุทีมี อายุ 60 ปี บริ บูรณ์ขึนไป และผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชือเอชไอวี เพิมจํานวนขึนทุกปี ทําให้ยากต่อการ
ค้นหา เมือมีการจัดกิ จกรรม หรื อโครงการที เกียวกับผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชื อเอชไอวีทางเทศบาล ไม่สามารถ จําแนก
สถานะผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชือเอชไอวี ทีสามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้ เป็ นต้น
ดังนัน ในการวิจยั นี เป็ นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชือเอชไอวี เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง
อําเภอหางดง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยใช้เครื องระบุ ตาํ แหน่ ง หรื อ GPS ทํางานผ่านระบบเครื อข่ายข้อมูล (Internet) สามารถลด
ระยะเวลาภาระงานของบุคลากร ใช้งานได้สะดวก มีการเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล ทําให้สามารถค้นหา รวบรวมข้อมูลต่างๆ
ได้สะดวก มีความรวดเร็ ว มี พร้อมทังมีการสรุ ปยอดรวมเป็ นรายงานการจ่ายเบี ยในแต่ละ เดื อน/ปี ตามที ต้องการ สรุ ปผล
วิเคราะห์ การดําเนิ นงานโครงการ และกิ จกรรมต่างๆ ที ควรจัด เพื อการส่ งเสริ มการจัด บริ การ และสวัส ดิ การสังคม แก่
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10
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ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิ ดเชื อเอชไอวี และสามารถทราบที อยูข่ องผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชือเอชไอวีโดยแผนที ปั กหมุด
ตําแหน่ ง เพื อให้ ส ามารถค้น หาได้ง่ าย โดยจะทํางานผ่านระบบอิ น เทอร์ เน็ ต มี ค วามน่ าเชื อถื อ มากขึ น รวมทังทําให้
ประหยัดเวลา มีความสะดวกรวดเร็ว ลดขันตอนการทํางาน ข้อมูลมีความถูกต้องและแม่นยําอีกด้วย
วัตถุประสงค์ การวิจยั

เพือพัฒนาระบบฐานข้อมูลผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชือเอชไอวี เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยการจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื องระบุตาํ แหน่ง GPS
1)

เพือประเมินการใช้งานระบบฐานข้อมูลผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชื อเอชไอวี เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง อําเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่
2)

วิธีดําเนินการวิจัย

ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การออกแบบและพัฒนาระบบโดยใช้แบบจําลองนําตก (The Waterfall SDLC model) ซึงเป็ นพืนฐานสําหรับ
กระบวนการพัฒนาระบบ ซึงมีขนตอนหลั
ั
ก ดังนี
1) กําหนดความต้ องการจากผู้ ใช้

ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การศึ กษาความต้องการผูใ้ ช้ โดยเข้าไปสัมภาษณ์ น ายกเทศมนตรี
เจ้าหน้าทีกรองคลัง เจ้าหน้าที ฝ่ ายพัฒนาชุมชน หน้าหน้าทีฝ่ ายวิเคราะห์แผนนโยบาย และเจ้าหน้าทีกองคลัง จากนันได้ทาํ
การจดบัน ทึ กความต้องการมาจัดทําเป็ นเอกสารรายงานการระบุ ความต้องการของผูใ้ ช้ และนําเอกสารรายงานดังกล่ าว
กลับไปให้เทศบาลตําบลแม่ท่าช้างรับทราบความต้องการให้เป็ นแนวเดียวกัน
2)

วิเคราะห์ ระบบงานเดิม เป็ นการวิเคราะห์ปัญหาจากการรวบรวมความต้องการของผูใ้ ช้ ซึ งปั ญหาทีเกิดขึน คือ
ต้องเก็บข้อมูลต่างๆ โดยใช้วิธีการจดบันทึกข้อมูลทังหมดลงในกระดาษ ทําให้เกิดการสิ นเปลืองพืนทีในการจัดเก็บเอกสาร
ในแต่ละฝ่ ายงาน ข้อมูลเกิดความขัดแย้งกัน เพิมภาระงาน ขาดการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ทําให้ยากต่อการค้นหา
เอกสาร หากมี ฝ่ายงานที ต้องการข้อมูลเพื อที จะใช้งานนันจะไม่ สามารถเรี ยกดู ขอ้ มูลได้ท ัน ที จะต้องขอจากฝ่ ายงานที
รับผิดชอบ อาจเกิดความไม่สะดวกรวมถึงการล่าช้า
3)

ออกแบบระบบงานใหม่ นําผลลัพธ์ทีได้จากการวิเคราะห์ มาทําการงานออกแบบระบบงานใหม่ ประกอบด้วย
งานออกแบบสถาปั ตยกรรมระบบที เกียวข้องกับฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครื อข่าย เพือให้แต่ละส่ วนสามารถทํางาน
ร่ วมกัน ได้ รวมไปถึ ง การออกแบบรายงาน การออกแบบหน้าจอรับ ข้อ มู ล การออกแบบผังงานระบบ การออกแบบ
ฐานข้อมูล และเพือเตรี ยมเขียนโปรแกรมในขันตอนต่อไป
4) พั ฒ นาโปรแกรม ที ม งานผูว้ ิจ ัยพัฒ นาโปรแกรมตามที วิเคราะห์ ร ะบบไว้ การเขี ย นชุ ด คํา สังเพื อสร้ า งเป็ น

ระบบงานทางคอมพิวเตอร์ ขึนมา โดยนําเครื องมือเข้ามาช่ วยในการพัฒนาโปรแกรม ได้แก่ Android Studio สําหรับใช้พฒ
ั นา
โปรแกรมประยุก ต์บ นอุ ป กรณ์ เคลื อนที ใช้โ ปรแกรม XAMPP เป็ นชุ ด การติ ด ตังโปรแกรมที อํานวยความสะดวกแก่
ผู ้พ ัฒ นาโปรแกรมในชุ ด โปรแกรมจะประกอบไปด้ ว ยโปรแกรม ApacheWebServer, PHPScript Language, MySQL Database,
PhpMyAdmin Database Manager และ Genymotion สําหรับทดสอบโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนที [5] [8]
5) ทําการทดสอบระบบ โดยการทดสอบข้อมูลเบื องต้นก่อน ด้วยการสร้างข้อมูลจําลองขึนมาเพือใช้ตรวจสอบการ

ทํางานของระบบงาน หากพบข้อผิดพลาดปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง การทดสอบระบบจะมีการตรวจสอบไวยากรณ์ของภาษา
เขียน และตรวจสอบว่าระบบตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้หรื อไม่
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10
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6) การนําระบบไปใช้ เมือดําเนิ นการทดสอบระบบจนมันใจว่าระบบทีได้รับการทดสอบนันพร้อมทีจะนําไปติดตัง

เพือใช้งานบนสถานการณ์จริ ง พร้อมทังจัดทําเอกสารคู่มือการใช้งาน รวมถึงการฝึ กอบรมการใช้งานให้แก่นายกเทศมนตรี
เจ้าหน้าทีกองคลัง เจ้าหน้าทีฝ่ ายพัฒนาชุมชน หน้าหน้าทีฝ่ ายวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าทีกองคลัง

7) ประเมินผลการใช้ ง านระบบ ผูว้ ิจยั ทําการจัดเก็บ ข้อมูลผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบ และประเมิ น

ความพึงพอใจต่อการใช้งานโดยวิธีการสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามให้แก่ ผูเ้ ชียวชาญ และ เจ้าหน้าทีฝ่ ายต่าง ๆ หลังจาก
เริ มต้นใช้งานประมาณ 1 สัปดาห์ โดยจัดเก็บข้อมูลด้านความสามารถตามความต้องการของผูใ้ ช้ ด้านความถูกต้องในการ
ทํางาน ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน ด้านความรวดเร็ วในการทํางาน และด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ

ผลและวิจารณ์ ผล

1) ผลการวิเคราะห์ระบบงานเดิมและระบบงานใหม่
ผลการวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูต้ ิดเชือเอชไอวี สําหรับเทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง จังหวัด
เชียงใหม่ สามารถวิเคราะห์ความต้องการ แสดงดังตารางที 1
ตารางที ตารางเปรี ยบเทียบระหว่างระบบงานเดิมและระบบงานใหม่
ชื อส่ วนงาน

ส่ วนงานเดิม

ส่ วนงานใหม่

1. ส่วนสํารวจข้อมูลผูส้ ูงอายุ
1.1 ใช้กระดาษ เพือบันทึ กข้อความใน 1.1 นําระบบฐานข้อมูลเข้ามาใช้งาน
ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชือเอชไอวี
ใบขอขึนทะเบี ยนผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ
เพื อช่ ว ยในการเก็ บ รวบรวม
1.1 จัดการข้อมูลผูส้ ูงอายุ
และผู ้ ป่ วยโรคเอดส์ ส่ งให้ กั บ
ข้อมูลของผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและ
ผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วยโรคเอดส์
หน่วยงานทีเกียวข้องเพือเก็บข้อมูล
ผูป้ ่ วยโรคเอดส์
1.2 สถาน ะข องผู ้ สู งอายุ ผู ้
ไว้เป็ นหลักฐาน
พิการและผูป้ ่ วยโรคเอดส์ 1.2 หลั ง จากที ได้ ข ้ อ มู ล ผู ้สู ง อายุ ผู ้ 1.2 นําระบบฐานข้อมูลเข้ามาใช้งาน
ช่ วยในการเก็ บ รวบรวมข้อมูล
1.3 ที อยู่ของผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิ การ
พิ ก ารและผู้ป่ วยโรคเอดส์ แล้ว มี
เพื อใช้ ป ระกอบการวางแผน
และผูป้ ่ วยโรคเอดส์
การกําหนดสถานะผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ
กิจกรรม
1.4 ป รั บ ป รุ ง ข้ อ มู ล
และผูป้ ่ วยโรคเอดส์ โดยแบ่งเป็ น
รายละเอี ย ดและอายุข อง
ระยะ คือ ปกติ ติ ด เตี ยงและพิการ
1. 3 นํ า ระบ บ เท คโน โลยี แ ผน ที
ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการและผูป้ ่ วย
หลังจากประเมินจะเก็บเอกสารการ
สําหรับ ระบุตาํ แหน่ ง หรื อ GPS
โรคเอดส์
ประเมินใส่ ในแฟ้มเอกสารและเก็บ
เพื อให้สามารถทราบที อยู่โดย
1.5 เพิมรู ปภาพของผูส้ ู งอายุ ผู ้
ไว้ทีหน่วยงานพัฒนาชุมชน
ปั ด มุ ด ไ ว้ พ ร้ อ ม ถ่ า ย ภ า พ
พิการและผูป้ ่ วยโรคเอดส์ 1.3 ภายหลังจากการสํารวจหากมี การ
กําหนดข้อมู ล เพื อช่ วยในการ
เข้าเยียมผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและผูป้ ่ วย
เก็ บ ข้อมู ลและการเดิ น ทางเข้า
โรคเอดส์ ในแต่ละครัง ต้องมีแผน
เยียมผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิ การและผูต้ ิ ด
ที บ้ า นของผู ้สู ง อายุ ผู้พิ ก ารและ
ผู ้ป่ วยโรคเอดส์ เพื อเดิ น ทางเข้า
เชือเอชไอวีตามพิกดั ทีระบุ
เยี ยมชมและเพื อเป็ น ขวัญ และ
1.4 การออกตรวจเยียม สามารถนํา
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10
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กําลังใจ บัน ทึ ก ข้อ มู ล โดยวาดรู ป
ระบบระบุ ต ําแหน่ ง หรื อ GPS
แผน ที และเก็ บ ไว้ที ห น่ วยงาน
ช่ วยนําทางไปยังที พักได้อย่าง
พัฒนาชุมชน
รวดเร็ ว และสามารถปรั บ ปรุ ง
1.4 หลังจากที เริ มบัน ทึ กข้อมูลอายุใน
ข้อมูลต่าง ๆ ทันที
ครั งแรกแล้ว ต้อ งทําเอกสารใหม่
เพือปรับเปลียนอายุของผูส้ ู งอายุ ผู ้ 1.5 สามารถนํ า รู ปภาพที เก็ บ ใน
ฐานข้อ มู ล มาใช้ง านได้ ท ั น ที
พิการและผูป้ ่ วยโรคเอดส์ ในทุกๆ
เมื อมี ก ารรายงานผลให้ กั บ ผู ้
ปี การแบ่ งตามจํานวนหรื อขันการ
บังคับบันชาได้
จัด สรรเบี ยยังชี พ ผู ้สู งอายุ ผูพ้ ิ การ
และผู้ป่ วยโรคเอดส์ จะสามารถ
1.6 ระบบสามารถเตรี ย มการเพื อ
ระบุจาํ นวนได้จากการคัดดู
จัด สรรงบประมาณ เบี ยยัง ชี พ
ให้แก่ผสู ้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิด
เชือเอชไอวี ได้อย่างทันท่วงที

ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานใหม่ โดยใช้เครื องมือ ได้แก่ แผนภูมิกา้ งปลา (Fish Bone Diagram)
แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram – DFD) การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (E – R Model) แผนภาพแสดงการทํางาน
ของผูใ้ ช้ระบบ (Use Case Diagram) และ แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) เป็ นต้น
ภาพที 1 แสดงการทํางานของผูใ้ ช้ระบบ (Use Case Diagram) และ แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)

Use Case Diagram

Activity Diagram

2) ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ
หน้าจอรายงานข้อมูลลูกบ้าน สามารถทราบทีอยูล่ ูกบ้าน ระบบจะแสดงรายละเอียด ชือ-นามสกุล ประเภทลูกบ้าน
ได้แก่ ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ผูต้ ิดเชือเอชไอวี แยกตามหมู่บา้ น ทีได้ทาํ การบัญทึกข้อมูลไว้แล้ว
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ภาพที 3 แสดงตําแหน่งแผนทีลูกบ้าน จากการจัดเก็บตําแหน่งทีอยูด่ ว้ ยเครื องระบุตาํ แหน่ง GPS

/

ภาพที 4 หน้าจอแสดงผลหน้าแรกของแอพพลิเคชัน สําหรับ ภาพที 5 หน้าจอจัดการข้อมูลลูกบ้าน แสดงส่วนทีต้องกรอก
ผูใ้ หญ่บา้ น
ข้อมูลลูกบ้าน สําหรับผูใ้ หญ่บา้ น

3) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
การประเมินภาพโดยผูเ้ ชี ยวชาญในด้านเทคนิ คทัง 10 คน ผูว้ ิจยั ได้ใช้หลักการคํานวณทางสถิติมาใช้ในการสรุ ป
การประเมินระบบที พัฒนาขึน คือ ค่าเฉลีย ( X ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มาทําการประสิ ทธิ ภาพในด้านต่างๆ
ของระบบ ตามเกณฑ์มาตรวัดอันดับ (Rating Scale) 5 ระดับ และนําค่าทีได้จากการประเมินทัง 5 ด้านมาคํานวณหาค่าเฉลีย
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และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานพบว่าระบบฐานข้อมูลผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ผูต้ ิ ด เชื อเอชไอวี สําหรั บเทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง
จังหวัดเชียงใหม่ ทีผูว้ ิจยั ได้พฒั นาขึนมีค่าเฉลียอยูท่ ีระดับ 4.40 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยรวมอยูท่ ีระดับ 0.57 แสดง
ว่าการประเมินผลประสิ ทธิภาพระบบอยูใ่ นเกณฑ์มาก
4) ผลการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใช้งาน
ผลการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใช้งาน จากแบบสอบถามมาตรส่วนประเมิน 5 ระดับ ด้วยวิธี Black Box
Testing ซึ งแบ่งเป็ น 5 ด้าน ตามกลุ่มประเภทผูใ้ ช้งานฟังก์ชน
ั
ตารางที 2 การประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใช้งาน นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล
รายการ

ด้านความสามารถตามความต้องการของผูใ้ ช้

X

4.25

ด้านความถูกต้องในการทํางาน

4.75

ด้านความรวดเร็ วในการทํางาน

4.75

ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน

4.50

ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ

โดยรวม

4.75
4.60

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.52

มากทีสุด

0.50

มากทีสุด

0.46
0.35
0.50
0.47

มาก

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุ ด

ตารางที 3 การประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใช้งาน เจ้าหน้าทีฝ่ ายพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าทีผูใ้ ช้งานทัวไป
รายการ

ด้านความสามารถตามความต้องการของผูใ้ ช้

X

4.60

ด้านความถูกต้องในการทํางาน

4.35

ด้านความรวดเร็ วในการทํางาน

4.60

ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน

4.25

ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ

โดยรวม

4.55
4.47

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.53

มาก

0.49
0.52

มากทีสุด
มาก

0.71

มากทีสุด

0.52

มาก

0.35

มาก

จากตารางที 2 พบว่ า นายกเทศมนตรี และปลัด เทศบาลพึ ง พอใจที มี ต่ อ การใช้ ง าน โดยรวมในระดั บ

มากทีสุ ด ( X = 4.60 , S.D. = 0.47) และ จากตารางที 3 พบว่าเจ้าหน้าทีฝ่ ายพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าทีผูใ้ ช้งานทัวไปพึงพอใจ
ทีมีต่อการใช้งาน โดยรวมในระดับมาก ( X = 4.47 , S.D. = 0.52)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10
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ผลการศึ ก ษาพบว่าระบบฐานข้อ มู ล ผูส้ ู ง อายุ ผู ้พิ การและผู ้ติด เชื อเอชไอวี เทศบาลตํา บลแม่ ท่ า ช้างได้ต รงตาม
วัตถุประสงค์ของการศึ กษา และตรงตามขอบเขตทีได้กาํ หนดไว้ เว็บไซต์และแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลือนทีสามารถใช้
งานได้จริ ง ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ โดยเป็ นการเพิมช่องทางในการจ่ายเบียผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการและผูป้ ่ วยโรคเอดส์ โดยมี
การทํางานอย่างเป็ นระบบ ทังในส่ วนนักพัฒนาชุมชน ส่ วนของผูใ้ หญ่บา้ น นายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที วิเคราะห์ แผนและ
นโยบาย และเจ้าหน้าทีฝ่ ายกองคลัง มีการกําหนดสิทธิตามกลุ่มของผูใ้ ช้เพือให้การเข้าถึงข้อมูลเป็ นไปอย่างมีระบบเพือความ
ปลอดภัยของข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาหาความรู ้ และได้น ําเครื องมือมาใช้ในการศึ กษาครังนี ได้ใช้โปรแกรม NetBeans ใช้ในการเขี ยน
โปรแกรม และระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Xampp ภาษาทีใช้ในการพัฒนาระบบคือ ภาษาพีเอสพี (PHP) ซึงเป็ น
ภาษาที ผู จ้ ัด ทําได้น ํามาใช้ในการพัฒ นาเว็บ ไซต์ (Web site) และใช้โปรแกรม Android Studio สําหรั บ ใช้ใ นการพัฒ นา
Application ให้ ส ามารถระบุ ต ํา แหน่ ง ด้ว ย GPS และใช้โ ปรแกรมจําลองเครื อง Genymotion สํ าหรั บ ทดสอบ Mobile
Application ใช้ภาษา Java ในการพัฒนาแอพพลิเคชัน (Application) ในครังนี เมือมีความรู้เบื องต้นประกอบกับการศึ กษา
จากตําราเรี ยนต่างๆ ผูศ้ ึ กษาได้ทาํ การลงมือปฏิบตั ิโดยสร้างส่วนต่างๆ ของระบบขึนมา ได้แก่ การออกแบบฐานข้อมูล การ
ออกแบบหน้าจอของเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน ซึ งในระหว่างการจัดทําระบบได้มี การทดสอบและปรับปรุ งระบบอย่าง
สมําเสมอ นอกจากนันยังใช้แบบประเมิน เพือสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานอีกด้วย
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ขอขอบพระคุณ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน ผูใ้ หญ่บา้ น เจ้าหน้าทีฝ่ ายวิเคราะห์แผนและ
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เอดส์

เอกสารอ้ างอิง

กมลทิพย์ พรมดี. ศัพท์ เบืองต้ นเกียวกับ internet และ website. [online]. 2556. Available :
http://www.enjoyday.net/build-website-vocab.html. [24 กันยายน 2559].

กระทรวงพัฒนาสังคม และความมันคงของมนุษย์. ความพิการ. [online]. 2550. Available :
https://th.wikipedia.org/wiki/ความพิการ [24 กันยายน 2559].

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์. หลักเกณฑ์ การขึนทะเบียนรับเบียยังชีพ ผู้สูงอายุ

คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ หรื อโรคภูมคิ ้มุ กัน บกพร่ องขึนทะเบียนรับเงินเบียยังชีพ ผู้สูงอายุ.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
[online]. 2552. Available : https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=
15283 [24 กันยายน 2559]

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. รู ปแบบการมีส่วนร่ วมของชุมชน ในการส่ งเสริมสุขภาพ.
[online]. 2542. Available : https://www.gotoknow.org/posts/195870+กิจกรรมส่ งเสริ มสุขภาพ
มีอะไรบ้าง [24 กันยายน 2559].

เจมส์ กอสลิง. Java คืออะไร. [online]. 2549. Available : http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คือ
อะไร/2185-java-คืออะไร.html [24 กันยายน 2559].

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง. ประวัติความเป็ นมาของเทศบาลตําบลแม่ ท่าช้ าง

Available: http://www.maetachang.go.th/history.php [30กันยายน 2559]

สมพร จิวรสกุล. สารานุกรม IT . กรุ งเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน, 2550

Anuchit Chalothorn. มาใช้ Genymotion Android Emulator กัน. [online]. 2557. เข้าถึงได้จาก :

https://thaiopensource.org/มาใช้-genymotion-android-emulator-กัน/ [30 กันยายน 2559].

Jo Wen-ma. ระบบกําหนดตําแหน่ งบนโลก. [online]. 2550. เข้าถึงได้จาก :

https://th.wikipedia.org/wiki/ระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก [24 กันยายน 2559].

.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

46

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

การพัฒ นารู ปแบบขันตอนการถ่ ายภาพ องศา สําหรับการพัฒ นาสื อปฏิสัมพันธ์ เสมือนจริง
: กรณีศึกษา สื อประชาสั มพันธ์ วัดในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสี มา

47

The Development of A 360-degree Photos Procedure for Interactive Media of Virtual Reality

: Case Study for Public Relations of Tourism Temple in Ancient Nakhon Ratchasima Province
ภาณุวฒั น์ ศิริกนั * และ วัลลภ ศรี สาํ ราญ
Panuwat Sirikan1* and Wanlop Srisamran1

บทคัดย่อ
การศึ กษาครังนี มีวตั ถุป ระสงค์เพือ 1) เพือพัฒนารู ป แบบขันตอนการถ่ายภาพ 360 องศา สําหรับ การพัฒ นาสื อ
ปฏิสัมพันธ์เสมือนจริ ง 2) เพือศึกษาผลการถ่ายภาพ องศา ตามรู ปแบบขันตอนการถ่ายภาพ องศา สําหรับการพัฒนา
สื อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริ ง กรณี ศึกษาวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสี มา ซึ งถือเป็ นการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ โดยการนําแนวคิดทีจะนํารู ปแบบการถ่ายภาพ องศา ด้วยเทคนิ คพิเศษ เพือใช้กบั สื อปฏิ สัมพันธ์เสมื อนจริ ง
เพือการประชาสัมพันธ์การท่องเที ยวเชิ งสร้างสรรค์ ของวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสี มา ที เป็ นสถานที สําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เพือพัฒนาสื อรู ปแบบใหม่ โดยใช้วธิ ี การเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ กับเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูม้ ีส่วน
เกียวข้องหลัก กับการประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชี ยวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิแต่ละด้าน จากการศึกษาพบว่า ) รู ปแบบขันตอน
การถ่ายภาพ องศา สําหรับการพัฒ นาสื อปฏิ สัมพันธ์เสมือนจริ ง มีระดับคุณภาพดี ) ผลการถ่ายภาพ องศา ตาม
รู ปแบบขันตอนการถ่ายภาพ องศา สําหรับการพัฒนาสื อปฏิ สัมพันธ์เสมื อนจริ ง กรณี ศึกษาวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัด
นครราชสี มา พบว่า มีระดับคุณภาพในระดับดี คิดเป็ นร้อยละ .
คําสําคัญ : ภาพถ่าย

องศา, สื อความเป็ นจริ งเสมือน, สื อปฏิสัมพันธ์, วัดในเขตเมืองเก่า, นครราชสีมา
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The purpose of this study was to (1) The Development of A 360-degree Photos Procedure for Interactive Media
of Virtual Reality (2) To shoot 360 degrees follow by 360-degree Photos Procedure for Interactive Media of Virtual
Reality Case Study for Public Relations of Tourism Temple in Ancient Nakhon Ratchasima Province. This Apply
innovation and technology, By the idea is to bring the 360-degree photos with technique. For interactive media of virtual
reality, For promote creative tourism. Temple in ancient Nakhon Ratchasima province, A historic landmark. To develop
new media. By using quantitative evaluation. With qualitative evaluation on interviews with key stakeholders. The
research found that 1) Implement A 360-degree design and technical procedure to create a quality virtualization model.
And new technical testing. 2) For use with Interactive Media of Virtual Reality. To public relations tourism, content and
use. To have a clear, complete and useful content. The result found that quality at a good level is 87.20 percent.
Keywords : 360-degree Photos, Virtual Reality Media, Interactive Media, Tourism, Temple
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การท่องเทียวของประเทศไทยเป็ นหัวใจสําคัญในการนํารายได้เข้าสู่ประเทศ มีเม็ดเงินจํานวนมากไหลเข้าสู่ระบบ
ของประเทศไทย และเป็ นการส่ งเสริ ม อาชี พ ที เกี ยวกับ การท่ องเที ยวมากมาย มี แ นวโน้ม ของมู ลค่าที สู งต่ ออนาคตการ
ท่องเที ยวไทย (กระทรวงการท่องเทียวและกี ฬา, 2560) ซึ งสอดคล้องกับวัดในเขตเมืองเก่าของจังหวัดนครราชสี มา ซึ งเป็ น
ส่วนหนึ งทีจะประชาสัมพันธ์การท่ องเที ยวของประเทศไทยที มีลกั ษณะการท่องเทียวเชิ งสร้างสรรค์บนพืนฐานของศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึงวัดในเขตเมืองเก่าของจังหวัดนครราชสีมา มีเอกลักษณ์ทีโดดเด่น ทางด้านศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม
มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน และมีความเก่าแก่ ไม่วา่ จะเป็ น เรื องราวความเป็ น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะ และปูชนีย
บุคคล เป็ นต้น ซึ งเป็ นมรดกทีประเมินค่าไม่ได้ต่อประเทศไทย ตังแต่ยุคพระนารายณ์มหาราช จนถึงได้รับพระราชทานเป็ น
พระอารามหลวงในปั จจุบนั (Richards, 2010)
จากสภาพปั ญหาในปั จจุบนั วัด ในเขตเมื องเก่าของจังหวัดนครราชสี มา ไม่มีการประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบสื อ
ปฏิสัมพันธ์เสมือนจริ งทีเป็ นรู ปแบบใหม่ ไม่มีการเล่าเรื องราวความเป็ นมาทีมีคุณค่า และการเปลียนแปลงสภาพสิ งแวดล้อม
ทีเกิ ดขึนตามกาลเวลา และการบูรณะ (นิ คม บุญญานุสิทธิ , 2560) ไม่บรรลุเป้ าหมายที ประชาสัมพันธ์ ให้กบั นักท่ องเที ยว
ประเภทเชิงสร้างสรรค์บนพืนฐานของศิลปะและวัฒนธรรมให้กว้างขวางผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ทังยังไม่เข้าใจในเรื องราว
ความเป็ นมาทีแท้จริ งทีไม่มีภาพเสมือนจริ งทีอธิบายความเป็ นมาวัดในเขตเมืองเก่าของจังหวัดนครราชสี มาตังแต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั ทําให้ไม่เกิ ดการประชาสัมพันธ์การท่องเทียวเข้าถึง หรื อการศึ กษาหาความรู้ทีเป็ นการเดิ นตามรอยประวัติศาสตร์
เกิดขึน (Richards and Raymond, 2000)
จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดทีจะพัฒนารู ปแบบขันตอนการถ่ายภาพ องศา เพือใช้กบั สื อปฏิสัมพันธ์
เสมื อนจริ ง เพื อประชาสัม พัน ธ์ การท่ อ งเที ยว กรณี ศึ กษาวัด ในเขตเมื อ งเก่ าจังหวัด นครราชสี ม า ที จะบอกเล่ าเรื องราว
ประวัติศาสตร์ ค วามเป็ นมาผ่านกราฟิ ก และรู ป ภาพจากสถานที จริ ง โดยการใช้เทคนิ ค การภาพถ่าย องศา และการ
ปรับแต่งโดรน(Drone) แบบพิเศษ ซึ งจะทําให้เห็ นภาพจากสภาพสิ งแวดล้อมที ชัดเจน สามารถมองเห็ นทุกมุมมอง ทุกมิติ
เช่น มุมมองสายตานก มุมมองสูง และมุมมองตํา เป็ นต้น ทุกมุมมองที กล่าวมาจะเห็นองค์ประกอบได้โดยรอบ และมีความ
ละเอียด ทังยังสามารถปรับเปลียนมุมมองภาพได้ตามต้องการ หรื อการเคลือนทีไปยังจุดต่าง ๆ เพือปรับเปลียนมุมมองใหม่
ทําให้ผใู ้ ช้งานเหมือนเข้าไปอยูใ่ นสถานทีจริ ง
วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนารู ปแบบขันตอนการถ่ายภาพ องศา สําหรับการพัฒนาสื อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริ ง
2. เพือศึ กษาผลการถ่ ายภาพ องศา ตามรู ป แบบขันตอนการถ่ายภาพ 360 องศา สําหรั บ การพัฒ นาสื อปฏิ สัม พัน ธ์
เสมือนจริ ง กรณี ศึกษาวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสีมา
เครื องมือทีใช้ วจิ ยั
1. รู ปแบบขันตอนการถ่ายภาพ องศา สําหรับการพัฒนาสื อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริ ง
2. แบบประเมินคุณภาพสื อปฎิสมั พันธ์เสมือนจริ งสําหรับผูเ้ ชียวชาญ
3. กล้อง องศา
4. โดรน (Drone) ทีได้รับการปรับแต่งกับตัวกล้อง องศา
5. สื อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริ ง กรณี ศึกษาวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
วิธีการดําเนินการวิจัย

50

ขันตอนที วิเคราะห์ และเก็บข้ อมูล สามารถอธิบายในรายละเอียดได้ ดังนี

1) ทําการศึ กษาค้นคว้าเอกสารที เกียวข้องกับวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสี มา ไม่ว่าจะเป็ น หนังสื อ ใบลาน และ
สมุดข่อย ทีได้รับการอนุญาตจากผูท้ ีมีส่วนเกียวข้อง เพือมาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลในขันต่อไป
2) ทําการศึ กษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการท่ องเทียว และการประชาสัมพันธ์ เพือนําวิธีการใหม่ไป
ปรับใช้กบั ตัวสือทีจะพัฒนา

3) ทําการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ทีจะนํามาประยุกต์ใช้
กับสื อทีจะพัฒนา ไม่วา่ จะเป็ นสื อความเป็ นจริ งเสมือน, สื อปฏิ สัมพันธ์ และรู ปแบบขันตอนเทคนิ คการถ่ายภาพ องศา
รวบรวม และเก็บข้อมูลจากทีได้กล่าวข้างต้น เพือออกแบบ และพัฒนาสื อในขันต่อไป
4) วิเคราะห์ขอ้ มูลจากขอบเขตเนือหา และกลุ่มเป้ าหมาย

5) ลงพืนที โดยวิธีสัม ภาษณ์ ซึ งผูว้ ิจ ัยต้องสัมภาษณ์ กลุ่มผูม้ ีส่วนเกี ยวข้องหลักที ให้ขอ้ มูลวัด ในเขตเมื องเก่ า จังหวัด
นครราชสี มา ประกอบด้วย เจ้าอาวาส พระลูกวัด กรรมการวัด และลูกศิษย์วดั ซึ งจะให้ขอ้ มูลเชิงลึกเกียวกับประวัติศาสตร์
เรื องราวความเป็ นมา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะ และปูชนียบุคคล และอืน ๆ ทีเกียวข้อง
6) ผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบข้อมูล

ขันตอนที การออกแบบ และพัฒ นารู ปแบบขันตอนการถ่ ายภาพ องศา เพือใช้กบั สื อปฏิสัมพันธ์เสมื อนจริ ง เพือ
ประชาสัมพันธ์การท่องเทียว กรณี ศึกษาวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสีมา
1) ขันตอนก่อนการผลิต (Pre-Production)
. ) วิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากปั ญหา เพือกําหนดขอบเขตในการพัฒนาสื อ โดยการเลือกจุดสําคัญที เป็ นเอกลักษณ์
ของวัด ไม่วา่ จะเป็ นพืนทีบริ เวณวัด และบริ เวณด้านในอุโบสถ พร้อมทังจุดมุมมองสายตานกทีต้องศึ กษาจุดจากแผนที
เพือกําหนดจุดที สําคัญ เนื องจากการถ่ายภาพทางอากาศจําเป็ นต้องวางแผนมากกว่าปกติ อันเกิ ดปั ญหาขี ด จํากัดของ
อุปกรณ์ จําเป็ นต้องวางแผนให้รัดกุม เพือให้ง่ายต่อการลงพืนทีในการเก็บภาพถ่าย องศา

. ) วางแผนจากขอบเขตงานที ได้วิเคราะห์ มา โดยจะต้องเตรี ยมอุป กรณ์ ทีจําเป็ น คือ โดรน กล้องถ่ายภาพ
องศา และแท็บเล็ต ซึ งจะต้องปรับแต่งโดรน (Drone) ยึดกับตัวกล้อง องศา แบบพิเศษให้ตรง หรื อมุม องศา ยึด
ให้แน่นเวลาถ่ายภาพกล้องจะได้ตงตรง
ั
ไม่เอียง และเพือป้ องกันความเสี ยหายจากการตก ต้องเว้นระยะห่างจากตัวกล้อง
ทีมากับโดรน (Drone) ดังภาพที 1 เนื องจากภาพทีได้จากตัวกล้อง องศามีคุณภาพ ราคาไม่สูงมาก และเป็ นรู ปแบบ
ภาพแบบเดียวกันกับภาพพืนดิน ในส่ วนของแท็บเล็ตสามารถพกพาไปใช้ในพืนทีเพือนําไปใช้ตรวจสอบภาพ องศา
และเพือใช้ตงเวลานั
ั
บถอยหลังในการถ่ายภาพ หากเป็ นไปได้ควรมีแท็บเล็ตอย่างน้อย เครื อง เพือแยกการทํางาน
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องศา กับโดรน(Drone)

. ) ออกแบบ และจัดทําแผนที จําลอง (แบบร่ าง) จุดทีต้องไปถ่ายภาพ องศา เพือกําหนดพืนทีขอบเขตงานได้
อย่างชัด เจน เนื องจากช่ วยประหยัดเวลา และแสงดวงอาทิ ตย์ที ใช้ถ่ายต้องมี แสงที ใกล้เคี ยงกัน จะทําให้ ภาพมี คุ ณ ภาพ
กลมกลืนกัน และการเชือมต่อภาพทีละจุด ในขันตอนนี ต้องออกแบบหน้าของสื อปฏิ สมั พันธ์ เช่นกัน เพือให้ขนาดภาพถ่าย
กับหน้าสื อมีองค์ประกอบศิลป์ ทีเหมาะสม และสวยงาม ดังภาพที

ภาพที แสดงการจัดทําแผนทีจําลอง (แบบร่ าง) จุดทีต้องถ่ายภาพ

องศา และหน้าสือปฏิสัมพันธ์

. ) ผูเ้ ชี ยวชาญตรวจตรวจสอบจุดที ได้วางแผนไว้ เนื องจากจะต้องมีการบิ น และการวางจุดทีสําคัญ สําหรับการ
ถ่ายภาพ องศา ทังองค์ประกอบภาพจะต้องเหมาะสม และจะต้องคํานึ งถึงความเชื อของชาวพุทธ และกฏการบิ น
อย่างเคร่ งครัด จึงจําเป็ นต้องตรวจสอบให้ละเอียด เพือให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูลภาพ องศา

2) ขันตอนการผลิต (Production)
. ) ตรวจสอบสภาพอากาศ แสง และสถานที พร้ อมทังประสานงานในพืนที เนื องจากขณะปฏิ บ ัติง านต้องมี
วิสัยทัศน์ทีเหมาะสม มีความสว่างทีเพียงพอ และประชาชนในพืนทีไม่หนาแน่นจนเกินไป จึงจําเป็ นต้องมีการประสานงาน
ทีดี และต้องทําการขออนุญาตบินกับหน่วยงานทีเกียวข้อง

. ) การถ่ายภาพ องศา ตามจุดสําคัญ คือ โดยใช้โดรน (Drone) ทีปรับแต่งกับกล้อง องศา ทังนี ต้องทําการ
ขออนุญาตตามกฏหมายก่อนบินเสี ยก่อน ในการทํางานกล้อง องศา จําเป็ นต้องตังฉาก หรื อทํามุม องศา กับพืน ใน
การบิ นจะต้องไม่ บิ นกลางวัด ต้องบิ น เยืองออกนอกวัดเล็กน้อย ไม่บิ นตําหรื อสู งมากเกิ น ไป เพือมุม มองภาพจะได้เห็ น
องค์ประกอบทีชัดเจนของตัววัดทังหมด ในการบินจะต้องตังเวลานับถอยหลังเพือถ่ายภาพทุกครัง และมีการตรวจสอบภาพ
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ทุกครัง และภาพทีได้มีการเชือมต่อกัน (Link) ในการบินทุกครังต้องคํานึ งถึง แสงสว่าง แบตเตอรี และระยะเวลาในการถ่าย
ภาพที ซึงต้องดูแผนทีจําลอง (แบบร่ าง) ควบคู่ไปด้วย

ภาพที แสดงโดรน (Drone) ทีได้รับการปรับแต่งกับกล้อง

องศา พร้อมทังสภาพอากาศที เหมาะสมกับการบินถ่ายทํา

การถ่ายภาพทางภาคพืนดิ น มี การถ่ าย แบบ พืนที บริ เวณวัด และบริ เวณด้านในอุโบสถ จะต้องตังกล้อง
องศา ให้ตงฉาก
ั
กับพืนดิ น ดังภาพที เนื องจากการทํางานภาคพืนดิ น จะต้องตังกล้องกับพืนที เรี ยบ ไม่เอียงไปมุมอืน ใน
ระหว่างการปฏิ บตั ิงานประชาชนในพืนที จะต้องไม่บดบังองค์ประกอบทีจะต้องเก็บภาพ ทังภาพมีมุมมองสูง มุมมองตํา มี
มุมมองระยะใกล้ ไกล และอืน ๆ ทังยังในการตังกล้องภาคพืนดินจะต้องคํานึงความเชือของชาวพุทธ ในขณะถ่ายภาพจะต้อง
ดูแผนทีจําลอง (แบบร่ าง) ควบคู่ไปด้วยเสมอ เมือถ่ายเสร็ จตามแผนงาน จะต้องตรวจสอบคุณภาพงานทันที เพือจะได้ไม่ตอ้ ง
เสี ยเวลาเก็บข้อมูลใหม่อีกครัง

ภาพที แสดงการตังกล้องให้เหมาะสมกับการถ่ายภาพในภาคพืนดิน

. ) นําภาพถ่ายทีได้จากการเก็บข้อมูลไปให้ผเู ้ ชียวชาญตรวจสอบคุณภาพ และความเหมาะสม

. ) นําภาพถ่ายทีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชียวชาญแล้ว มาทําการตกแต่งโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการใช้
โทนสี ทีบอกลักษณะของเอกลักษณ์ของวัด เพิมแสงสว่างของภาพให้ใกล้เคียงกัน ตกแต่งภาพด้วยกราฟิ กเสริ ม หากมีวตั ถุที
หลีกเลี ยงไม่ได้ เช่ น มี โดรน (Drone) ติ ดมากับ ภาพ จําเป็ นต้องตกแต่งให้ภาพดูกลมกลื น พร้อมทังสวยงาม เป็ นต้น ใน
ขันตอนการทํางานนี ควรจัดกลุ่มรู ปภาพให้เป็ นสัดส่วน ดังภาพที เนืองจากรู ปแบบมีการเชือมต่อกัน (Link)
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ภาพที แสดงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือตกแต่งภาพถ่ายทีได้จากการลงพืนทีการเก็บข้อมูล

. ) นําภาพทีตกแต่งแล้วให้ผเู ้ ชียวชาญต้องตรวจสอบคุณภาพ ความสวยงาม ความกลมกลืน และความเหมาะสม

3) ขันตอนหลังการผลิต (Post-Production)
. ) สร้างสื อปฏิ สัมพันธ์เพือรองรับภาพ องศา จากแผนงาน และที ได้ออกแบบไว้ โดยต้องทําการสร้างแบบ
ออฟไลน์ก่อน เพือความง่ายต่อการทํางาน แล้วจึงทําการทดสอบบนระบบอินเทอร์เน็ตในขันต่อไป

. ) จดชือเว็บไซต์ และพืนที บนระบบอินเทอร์ เน็ต เมือผูว้ ิจัยได้รูปภาพทีสมบู รณ์แล้ว จึ งทําการเชื อมต่อภาพสู่
ภาพในโปรแกรม เพือให้ผใู้ ช้งานได้เห็ นภาพ องศา ในมุมมองทีหลากหลาย ตามทีได้จดั กลุ่มรู ปภาพเอาไว้ จากนันทํา
การประกอบภาพกราฟิ ก และเสี ยง แล้วจึงทําการอัพโหลดขึนบนระบบอินเทอร์ เน็ ตเพือทําการตรวจสอบข้อผิดพลาด ดัง
ภาพที 6

ภาพที แสดงการตรวจสอบภาพบนอินเทอร์เน็ต

. ) นํ าสื อปฏิ สั ม พัน ธ์ เสมื อ นจริ ง เพื อประชาสั ม พัน ธ์ ก ารท่ อ งเที ยว กรณี ศึ ก ษาวัด ในเขตเมื อ งเก่ า จัง หวัด
นครราชสี มา ให้ผเู ้ ชียวชาญตรวจสอบก่อนนําไปใช้ ขันตอนนี สําคัญมาก จะต้องตรวจสอบให้รัดกุม เพือป้ องกันปั ญหาต่าง
ๆ ตามมาในภายหลัง เพือให้สือมีคุณภาพ และสามารถในไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือกําหนดวันในการนําสื อไปทดลองใช้ และจัดกิจกรรม

) ดําเนิ นการจัดกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนารู ปแบบขันตอนการถ่ายภาพ องศา เพือใช้กบั สื อปฏิสัมพันธ์
เสมื อนจริ ง เพือประชาสัมพันธ์ การท่ องเที ยว กรณี ศึ กษาวัด ในเขตเมืองเก่ าจัง หวัด นครราชสี ม า โดยนําเสนอบนระบบ
อินเทอร์เน็ต

) นําเสนอแบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเ้ ชียวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิ โดยทังหมดตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ
และข้อเสนอแนะ เพือนํา ไปปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
) นําผลการประเมินสื อ และการจัดกิ จกรรมจากผูเ้ กี ยวข้องทังหมด มาวิเคราะห์ และประเมินผล โดยใช้วธิ ี การ
ประเมินเชิงปริ มาณ (Quantitative Evaluation) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์

) สรุ ปโครงการนําเสนอผลทางการพัฒนารู ปแบบขันตอนการถ่ายภาพ องศา เพือใช้กบั สื อปฏิ สมั พันธ์เสมือน
จริ ง เพือประชาสัมพันธ์การท่องเทียว กรณี ศึกษาวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสีมาต่อไป
ขันตอนที ขันตอนสรุ ปผล

วิเคราะห์ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรมการพัฒนารู ปแบบขันตอนการถ่ายภาพ องศา เพือใช้กบั สื อปฏิสัมพันธ์
เสมือนจริ ง เพือประชาสัมพันธ์การท่องเทียว กรณี ศึกษาวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสีมา
) นําผลงานที เกิ ด จากการวิเคราะห์ การพัฒ นารู ป แบบขันตอนการถ่ ายภาพ
ข้อเสนอแนะ เพือพัฒนางานให้มีคุณภาพยิงขึน

องศา มาปรับ ปรุ ง แก้ไข ตาม

) นําสื อการพัฒนารู ปแบบขันตอนการถ่ายภาพ องศา เพือใช้กบั สื อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริ ง เพือประชาสัมพันธ์
การท่องเทียว กรณี ศึกษาวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสีมา จากข้อเสนอแนะมาพัฒนาในการวิจยั ครังต่อไป
) ได้สือการพัฒนารู ปแบบขันตอนการถ่ายภาพ องศา เพือใช้กบั สื อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริ ง เพือประชาสัมพันธ์
การท่องเทียว กรณี ศึกษาวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสีมา จากการจัดกิจกรรม เพือประชาสัมพันธ์
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินคุณภาพสื อโดยผูเ้ ชียวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิ ทังหมด ท่าน มีดงั ต่อไปนี
ดังตารางที
ตารางที แสดงผลการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพ
รายการประเมิน

เฉลีย

ระดับคุณภาพ

1. เนือหามีความถูกต้อง และชัดเจน

4.20

ดี

3. เนือหามีความเหมาะสมต่อผูใ้ ช้งาน

4.20

ดี

ด้านเนือหา

4.20

2. ความสอดคล้องของเนือหากับวัตถุประสงค์

4.40

4. ลําดับขันตอนในการนําเสนอเนื อหา

5. ความสอดคล้องของเนือหาในแต่ละหัวข้อ
7. เนือหาสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
ด้านออกแบบ และเทคนิค
1. ภาพ

องศา และมุมมอง

องศา มีความน่าสนใจ

2. ความสวยงาม และคุณภาพของภาพ

องศา

3. ความต่อเนืองของการปรับเปลียนมุมมองภาพ
4. ความสอดคล้องของภาพ

4.60

ดีมาก

4.20

ดี

4.20

ดี

องศา ทีมีต่อเนือหา

4.40

องศา

4.40
4.00

5. ความเหมาะสมของภาพกราฟิ กทีใช้ประกอบ

4.00

6. ความเหมาะสมของการใช้สี

7. ความเหมาะสมของตัวอักษร และเมนู
8. ความเหมาะสมของภาพ

ดีมาก

4.31

เฉลีย

องศา กับสื อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริ ง
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ดี

4.60
4.00

6. ความชัดเจนในการอธิบายเนือหา

ดี

4.20
4.60

ดี

ดี

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ดีมาก
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1. ประโยชน์ในการนําเสนอบนระบบอินเทอร์เน็ต

5.00

ดีมาก

3. ความเหมาะสมในการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์

4.60

ดีมาก

2. ประโยชน์ในการใช้สือปฏิสัมพันธ์เสมือนจริ ง
4. ประโยชน์ต่อประชาสัมพันธ์การท่องเทียว

5. ประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ดา้ นศิลปะและวัฒนธรรม
6. ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์
เฉลีย

เฉลียรวม

4.60
4.40

ดีมาก
ดี

4.60

ดีมาก

4.57

ดีมาก

4.20
4.36

ดี

ดี

จากตารางที แสดงให้เห็ นว่าผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมากในด้านความสอดคล้องของเนื อหา การนําเนื อหา
ไปใช้ป ระโยชน์ ความเหมาะสมของภาพ องศากับ สื อปฏิ สั มพัน ธ์ เสมื อนจริ ง ประโยชน์ในการนําเสนอบนระบบ
อินเทอร์ เน็ต ประโยชน์ในการใช้สือปฏิสัมพันธ์เสมือนจริ ง ความเหมาะสมในการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์
และประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ดา้ นศิลปะและวัฒนธรรมผลสรุ ปจากตารางประเมินคุณภาพ พบว่าอยูใ่ นระดับคุณภาพดี ซึงคิด
เป็ นร้อยละ .

สรุ ปผล

1. ศึกษาเพือพัฒนารู ปแบบขันตอนการถ่ายภาพ

องศา เพือใช้กบั สื อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริ ง เพือ
ประชาสัมพันธ์การท่ องเทียว กรณี ศึกษาวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสี มา พบว่า การใช้วธิ ี การรู ปแบบใหม่ จะช่วย
ประหยัดเวลาในการดําเนิ นงาน มีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกียวกับอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ และช่วยให้ภาพ องศามีคุณภาพ พร้อม
ทังเห็ นสภาพแวดล้อมทีชัดเจน สามารถมองเห็นทุกมิติ เห็นองค์ประกอบได้โดยรอบ และมีความละเอียด จากการศึกษาจาก
กลุ่มผูเ้ ชียวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิ อยูใ่ นระดับระดับคุณภาพดี ซึงคิดเป็ นร้อยละ .

2. จากการศึกษาเพือใช้กบั สื อปฏิสมั พันธ์เสมือนจริ ง เพือประชาสัมพันธ์การท่องเทียว กรณีศึกษาวัดใน

เขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ความเหมาะสมของภาพ องศา กับสื อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริ ง มีระดับคุณภาพดี
มาก เป็ นการนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างดี จะเห็ น ได้ว่าระดับ คุ ณภาพดี มาก ทังนี จะช่วยให้การ
นําเสนอเรื องราวประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา ของวัดในเขตเมืองเก่า ทีมีการจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ไม่วา่ จะเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ ศูนย์การเรี ยนรู ้ โรงเรี ยน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ปูชนียบุคคล ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็ นต้น ซึ งมีจุดเด่น และ
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็ นการนํารู ปแบบใหม่ ให้ทนั ต่อยุคสมัยทีเปลียนแปลง และยังพบว่าการนําเสนอบนระบบอินเทอร์เน็ต
มีประโยชน์มาก ถ้านําเทคโนโลยีสารสนเทศ ก้าวไปสู่สายตาโลก จะช่วยในการประชาสัมพันธ์การท่องเทียวได้เป็ นอย่างดี
และเป็ นการอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมในรู ปแบบใหม่
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10
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องศา เพือใช้กบั สื อปฎิ สัมพันธ์เสมือน
จริ ง เพือประชาสัมพัน ธ์การท่ องเที ยว กรณี ศึกษาวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัด นครราชสี มา จากขันตอนด้านออกแบบ และ
เทคนิ ค เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบใหม่ จากผลการประเมินจากผูเ้ ชี ยวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ งสอดคล้องกับ
แนวคิด Aznoora et al., ( ) ทีว่า การนําเทคนิ คภาพพาโนราม่า(Panorama) มาปรับแต่ง และออกแบบ เป็ นครังแรก เพือ
ทดสอบใช้กบั สื อความจริ งเสมือน (Virtual Reality) ในรู ป แบบสภาพแวดล้อมดิจิท ัลอิน เตอร์ แอคทีฟ (Interactive Digital
Environment) ทีสร้างจิ นตนาการให้กบั ผูเ้ ข้ามาใช้งานเสมือนอยูใ่ นสถานทีจริ ง อีกทังยังเป็ นเทคโนโลยีทีจะเกิ ดในอนาคต
เป็ นองค์ประกอบความเป็ นจริ งเสมือนเป็ นการนําทางเสมือนจริ งของภูมิประเทศที มีอยูใ่ นโลกแห่ งความจริ ง โดยการใช้
ภาพถ่าย ภาพวิดีโอ และภาพพาโนราม่า มาประยุกต์ใช้ เพือพัฒนาแหล่งท่องเทียว เพือเป็ นการนําทางให้นกั ท่องเทียวเข้าใจ
ข้อมูลจากเทคนิ คการใช้เสี ยงบรรยาย ข้อความ และเสี ยงเพลงประกอบ ซึ งเสมื อนการพัฒ นาทัวร์ การท่องเที ยวจากโลก
เสมือนจริ ง ทําให้เพิมความน่ าสนใจของตัวสื อ และการท่ องเที ยว โดยที จากการทดสอบในการใช้งานด้านความพึงพอใจ
และประสิ ท ธิ ภาพของผู้ใ ช้งาน ได้รั บ ผลการตอบรั บ ที ดี และผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม ทังหมดเห็ น พ้อ งกัน ว่าสามารถดึ ง ดู ด
นักท่องเทียวให้เข้าชมได้ และยังสอดคล้องกับ Chelsea et al., ( ) ทีว่า ความก้าวหน้า และการพัฒนาทีเกิดขึนใหม่อย่าง
รวดเร็ ว และเทคโนโลยีความเข้าใจในเชิงลึกของผูใ้ ช้งานปฏิสมั พันธ์ และประสบการณ์เป็ นสิงจําเป็ น เทคโนโลยีใหม่เหล่านี
กําลังนําเสนอความท้าทายใหม่ ๆ และโอกาสในการสร้างโลกเสมือน และประสบการณ์เสมือนจริ ง ช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถก้าว
กระโดดได้อย่างรวดเร็ ว และทําในสิ งทีพวกเขาไม่สามารถทําได้ในโลกปกติ โดยการนําเนื อหาของ วิดีโอ องศามา มา
ใช้กบั ความเป็ นจริ งเสมือน (Virtual Reality) ทําให้ ตลาดสนามบิน และท้องถิน มีความน่าสนใจขึนมา ซึงผลการวิจยั แสดง
ให้เห็นว่า การตังค่าส่ วนตัวไม่เพียงพอ เพราะมีสิงรบกวนทีมีอยูใ่ น สถานทีกึงสาธารณะ อีกแนวทางหนึ ง พบว่า แนวทางที
เกียวข้องกับองค์ประกอบประสบการณ์ของ ดูวิดีโอ องศา ทีสามารถช่วยนักออกแบบ และนักวิจยั ในการสร้างเนื อหาที
ไม่ซากั
ํ นและนวนิ ยาย สร้างอารมณ์ การมีส่วนร่ วมดึ งดูดความสนใจของผูช้ ม ส่ งเสริ มการสํารวจความเข้าใจที เหมาะสม
บริ บ ท และการหลี ก เลี ยงข้อ บกพร่ อ งด้านเทคนิ ค และยัง สอดคล้อ งกับ จุ ฑ าวรรณ (
) ที ว่า การท่ อ งเที ยวเป็ น
อุตสาหกรรมทีมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ของหลายประเทศทัวโลก เพือช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่องเทียวโลก ทํา
ให้ประเทศไทยต้องปรับทิศทางการส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยใช้อตั ลักษณ์ของประเทศ มีการบอกเล่าเรื องราวในการพัฒนา
ทางสังคม และมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อนั เป็ นผลเกียวเนืองกับวัฒนธรรม องค์ความรู ้ และการให้คุณค่าของสังคม โดย
การศึกษาแนวทางการออกแบบ วิธีการนําเสนอข้อมูล และเทคนิคการปฏิสมั พันธ์ ทีเกิดระหว่างสือปฏิ สมั พันธ์(Interactive)
กับมนุ ษย์ เชือมโยงกับเทคนิ คต่าง ๆ สามารถส่งเสริ มการท่องเที ยวเชิ งมรดกวัฒนธรรม ให้ความรู ้เชิงประวัติศาสตร์ ทําให้
นักท่องเที ยวมี ความเข้าใจวัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ได้อย่างลึกซึ ง นักท่ องเที ยวสามารถศึกษาล่วงหน้ามาก่อน
วางแผนการท่องเทียวได้ดว้ ยตนเอง ลดขันตอนที ซับซ้อนยุง่ ยากในการเดินทาง และหัวใจสําคัญทีสุด คือ สามารถสะท้อน
เอกลักษณ์ทางมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ ทีมีความชัดเจน และโดดเด่นให้แก่ชาวโลกได้ประจักษ์ และถือเป็ น
การสื บทอดทางวัฒนธรรมทีมีมาช้านานให้ดาํ รงอยูต่ ่อไป
2. จากการศึกษาเกียวกับแนวทางการพัฒนารู ปแบบขันตอนการถ่ายภาพ องศา เพือใช้กบั สื อปฏิสัมพันธ์เสมือน
จริ ง เพื อประชาสัม พัน ธ์การท่ องเที ยว กรณี ศึ กษาวัด ในเขตเมือ งเก่า จังหวัด นครราชสี ม า จากขันตอนด้านเนื อหา และ
ประโยชน์ในการนําไปใช้ เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบใหม่ จากผลการประเมินจากผูเ้ ชียวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึงสอดคล้องกับแนวคิด ธัญพร ( ) ทีว่า การให้ขอ้ มูลของสถานทีท่องเทียว เป็ นวิธีการหนึ งในการส่ งเสริ ม และพัฒนา
แหล่งท่องเทียวเพือตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเทียว เนืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การให้ขอ้ มูลออนไลน์
ในรู ปแบบของเว็บ ไซต์ การจําลองภาวะเสมือนจริ งของสถานที ท่ องเที ยวเชิ งวัฒ นธรรม โดยการจัดการข้อมูล นําเสนอ
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เนื อหา และประโยชน์ในการนําไปใช้งาน จากกลุ่มนักท่องเทียว และมัคคุเทศก์ มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้ ยังสอดคล้องกับ
พงศธร ( ) ทีว่า ในปั จจุบนั ประเทศจีน เป็ นประเทศในภูมิภาคเอเชียทีมีนกั ท่องเทียวเดินทางมาท่องเทียวในประเทศไทย
มากเป็ นอันดับหนึง ทําให้ตอ้ งพัฒนาสื อทีสามารถตอบสนองต่อการใช้งานของนักท่องเทียว พฤติกรรมการใช้สือมัลติมีเดีย
ทําให้ เกิ ดการสร้ างสื อบนปฏิ สัมพันธ์บนโทรศัพท์มือถือ ได้รับ ความนิ ยมกว่าการสร้างสื อแบบหลายแพลตฟอร์ ม เพือ
ส่ งเสริ มการท่องเที ยว โดยการนําข้อมูล และเนื อหาจากการศึ กษาพฤติ กรรมนักท่องเที ยวจีน พบว่านักท่ องเที ยวต้องการ
ข้อมูลการเดิ นทางทีชัดเจนของเวลา และราคาจากระบบโดยสารสาธารณะ ข้อมูลสถานที ท่องเทียว และรู ปภาพจากสถานที
จริ ง ซึงผลการประเมินความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก จากกลุ่มผูใ้ ช้งานคือนักท่องเทียวจี น การประเมินผลการออกแบบสื อ
ปฏิสัมพันธ์จากผูเ้ ชียวชาญอยูใ่ นระดับมากทีสุด
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มผูเ้ ชียวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิ

1. ในด้านการรู ปแบบขันตอนการถ่ายภาพ
จุดทีสําคัญ หรื ออาจจะเป็ นภายในพระอุโบสถ

องศา ควรมีมุมมองตรงป้ ายหน้าวัดทีชัดเจน หรื อมี

2. ในด้านออกแบบ และเทคนิค เพือใช้กบั สื อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริ ง ควรทําการท่องเทียวเสมือนจริ ง
(Virtual Tours) ควรมีการกําหนดการนําทางโดยผูใ้ ช้งาน เพือให้ผใู ้ ช้ได้ปฏิสมั พันธ์กบั สื อได้
ข้อเสนอแนะทัวไป

1. ปัญหาทางด้านเครื องมือ และอุปกรณ์ทีใช้ มีขอ้ จํากัดในการถ่ายภาพ องศา ทางอากาศ
เนื องจากภาพที ได้มามี ภาพโดรน (Drone) ติ ดมากับ ภาพ องศา จําเป็ นต้องปรั บ แต่งอุป กรณ์ใหม่ หรื อซื ออุป กรณ์มา
ปรับแต่งเพิม หรื อเทคนิ คในการแต่งโดรน (Drone) โดยเฉพาะ
2. ปัญหาตัวอุปกรณ์กล้อง องศา ทีปรับแต่งกับโดรน (Drone) มีขอ้ จํากัด ไม่มีจอแสดงผล
(Monitor) ระยะการควบคุมทีสัน เกิดปั ญหา ต้องตังค่าอัตโนมัติให้กล้องถ่ายภาพเองบนอากาศ จึง จําเป็ นต้องใช้
ความสามารถในการบิน และต้องเสียเวลาในการทํางานพอสมควร

3. ในการลงพืนทีไปเก็บภาพถ่าย องศา ยังพบปั ญหาจากประชาชนทีหนาแน่น ทําให้บดบัง
สภาพแวดล้อมความสวยงามของวัด ไม่วา่ จะเป็ น การก่อสร้าง การซ่อมแซมวัด การมาทําบุญ การจัดงานในวัด และการใช้
พืนทีในการจอดรถยนต์ภายในวัด เป็ นต้น จึงจําเป็ นต้องประสานงานทีดี
4. ในการทํางานบริ เวณพืนทีวัดอยูใ่ นเมือง มีคลืนรบกวนเป็ นจํานวนมาก จําเป็ นต้องมีอุปกรณ์ใน
การใช้บินทีทันสมัยพอสมควร เพือช่วยให้งานดําเนินงานไปได้ดว้ ยดี
ข้อเสนอแนะในครังต่อไป

1. ในการพัฒนาเพือต่อยอดในครังต่อไป โดยสามารถนําไปพัฒนาในการสร้างโมเดล มิติ
(3D Model) ที มี รู ป ทรง องศา ไปสร้ างโมเดล เช่ น โมเดลจากสิ งก่ อ สร้ าง โมเดลจากวัตถุ โบราณ และโมเดลจาก
สภาพแวดล้อม เป็ นต้น เพือพัฒนาสื อปฏิสมั พันธ์ในรู ปแบบความจริ งเสริ ม(Augmented Reality) ในครังต่อไป เป็ นการเพิม
ช่องทางการตลาดให้กบั การท่องเทียวในอีกรู ปแบบ และเป็ นการอํานวยความสะดวกให้นกั ท่องเทียวเข้าถึงได้ง่าย พร้อมทัง
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ยังสามารถนําโมเดล มิติ ( D Model) ไปต่อยอดงานด้านต่าง ๆ ได้ เช่น ด้านแอนิเมชัน(Animation) ด้านความจริ งเสมือน
(Virtual Reality) ด้านเกม (Game) และด้านภูมิศาสตร์ (Geography) เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
การเบิ กจ่ายค่ าตอบแทนการประชาสัมพัน ธ์กรณี ศึกษามหาวิท ยาลัยเฉลิ มกาญจนาเดิม จัดเก็บข้อมูลโดยไม่มีการ
เชื อมโยงกับฐานข้อมูลการรับ สมัครนักศึกษาและระบบการเงิ น ทําให้ขนตอนการเบิ
ั
กจ่ายเกิ ดข้อผิด พลาดได้ง่ายและใช้
เวลานาน จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงทําการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบใหม่ สําหรับกลุ่มผูใ้ ช้งาน กลุ่ม ดังนี ( )
ผูแ้ นะนํา สามารถตรวจสอบหลักฐานการรับสมัครและนําส่ งข้อมูลให้ฝ่ายการเงินผ่านระบบได้ ( ) ฝ่ ายการเงิ น สามารถ
ตรวจสอบการส่ งยอดผูส้ มัครใหม่จากผูแ้ นะนํา ทําการสรุ ปข้อมูลเพือขออนุ มตั ิเบิ กจ่าย และทําการจ่ายค่าตอบแทนทีได้รับ
การอนุ มตั ิแล้วให้แก่ผแู ้ นะนําได้ ( ) หัวหน้าฝ่ ายแนะแนวสามารถสรุ ปข้อมูลจํานวนผูส้ มัครที ผ่านกระบวนการรั บสมัคร
โดยสมบู รณ์แล้ว เพือวางแผนการแนะแนวและประชาสัมพัน ธ์ได้ ( ) ผูบ้ ริ หารสามารถกําหนดเงื อนไขการเบิ กจ่ายและ
พิ จ ารณารายการขออนุ ม ัติเบิ ก จ่ายได้ รวมทังมี ข ้อ มูล เพื อนําไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจวางแผน
บริ หารงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้
จากผลการวิจัยพบว่า ระบบใหม่ช่วยให้การกําหนดเงือนไขการเบิ กจ่ายค่าตอบแทนครอบคลุมหลักเกณฑ์ตามที
ผูบ้ ริ หารได้กาํ หนดไว้ ช่วยอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบและติดตามเอกสารการรับสมัคร ช่วยให้การตรวจสอบ
รายการขออนุมตั ิเบิกสามารถได้อตั โนมัติโดยเชือมโยงข้อมูลจากระบบรับสมัครและระบบการเงินทําให้ได้ขอ้ มูลรายการขอ
อนุ ม ัติเบิ กจ่ ายที มี ค วามถู ก ต้องและครบถ้วน สามารถแก้ปั ญ หาข้อมู ลขออนุ ม ัติ เบิ ก ผิด พลาดและแก้ปั ญ หาการได้รับ
ค่ าตอบแทนล่ าช้า มี ร ะบบแจ้งเตื อนเมื อได้รั บ การอนุ ม ัติ ค่ าตอบแทน มี ก ารนําเสนอรายงานเปรี ย บเที ย บข้อ มูล ที เป็ น
ประโยชน์ในการวางแผนบริ หารงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้
คําสําคัญ : ระบบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน, การเบิกจ่ายค่าตอบแทน, การรับนักศึกษา
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A case study of Chalermkarnchana University regarding the public relations compensation payment process.

There is no data file connected with the database system from the recruitment and financial system. As a result, the
compensation process may be faulty and time-consuming. Therefore, the researcher has analyzed and designed as well as
developed a new system for 4 user groups as follows: (1) The public relations officer can check the application form and

send it to the finance department via the system. (2) The finance department can check the submission of new applicants

from the public relations officer and summarize information for compensation approval request and pay the approved
public relations officer. (3) The Chief Public Relations Officer can summarize the number of applicants who complete the

information and use it to plan a student application. (4) The President can set the payment terms and approve the request
also has information for decision making about student admission plan.

The research findings showed that the new system allows for the determination of the conditions for the payment of

compensation in accordance with the guidelines set by the president. It facilitates the monitoring and tracking of the
application documents, allows the verification of the list of approvals to be automatically obtained by linking information
from the database of recruitment and financial systems to obtain accurate and complete disbursement information. This

system can solve the problem of data retrieval, error recovery and solving the problem of delayed compensation. The new
system offers an alert system when approved for remuneration and offers comparative advantage reporting in the
recruitment management planning. A comparative report is available to assist in the planning of the recruitment process.
Keyword: compensation payment development, compensation payment, Student Admission
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มหาวิท ยาลัยเฉลิ มกาญจนาเป็ นมหาวิท ยาลัยเอกชนแห่ งหนึ งในประเทศไทย มี ศู น ย์การเรี ยนตังอยู่ใน 5
จังหวัด ผูบ้ ริ หารมีนโยบายให้ความสําคัญกับงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพือให้จาํ นวนนักศึกษาใหม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที
ได้ก ําหนดไว้ โดยให้ บุ ค คลากรภายในมหาวิ ท ยาลัย สามารถประชาสั ม พัน ธ์แ ละรั บ สมัค รนัก ศึ ก ษาใหม่ ไ ด้ และให้
ค่าตอบแทนเมือมี นักศึ กษาใหม่ทาํ การสมัครเรี ยน โดยเรี ยกค่าตอบแทนนี ว่า "ค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์การศึกษา"
หรื อเรี ยกอย่างย่อว่า "ค่าตอบแทน" บุคคลากรทีประชาสัมพันธ์จนมีผสู ้ นใจสมัครเรี ยนได้เรี ยกว่า "ผูแ้ นะนํา" ผูส้ นใจสมัคร
เรี ยนเรี ยกว่า "ผูส้ มัครใหม่" การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ เรี ยกอย่างย่อว่า "การขออนุมตั ิเบิกจ่าย" การกําหนด
นโยบายการเบิ กค่าตอบแทนการประชาสัมพัน ธ์ในแต่ละปี การศึ กษาอาจมี เงื อนไขที แตกต่างกัน ขึนอยู่กับดุ ลยพินิ จของ
ผูบ้ ริ หาร มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนามีส่วนงานพัฒนาระบบสารสนเทศได้พฒั นาระบบบริ หารการศึกษา (Education Management
System) หรื อเรี ยกชื ออย่างย่อว่า "EMS" หรื อเรี ยกว่า "ระบบรับสมัคร" เป็ นระบบที พัฒนาขึ นมาเพือใช้ในการจัดเก็บข้อมู ล
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ งมีโมดู ลงานหลักดังนี ( ) งานรับสมัครนักศึ กษา ( ) งานการเงิน ( ) งานวิชาการ ( ) งาน
ทะเบียนนักศึกษา (5) งานบุคคลากร
ปั จจุ บ ัน ไม่ มีระบบฐานข้อมูลสําหรับ จัด เก็บ ข้อมูลต่างๆ ที เกิ ด ขึนในแต่ ละกระบวนการของการเบิ กจ่ าย
ค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ ซึงการจัดเก็บข้อมูลแบบเดิมทําโดยฝ่ ายการเงินและจัดเก็บในรู ปแบบไฟล์ Excel ซึงอาจทําให้
เกิ ดข้อผิดพลาดได้ ดังนี ( ) ไฟล์ Excel สามารถทําการแก้ไขโดยไม่ได้รับ การตรวจสอบได้ หากมีขอ้ มูลไม่สอดคล้องกับ
ฐานข้อมูลการรับสมัครและการเงิน การตรวจสอบความถูกต้องทําได้ยากและใช้เวลานาน ( ) ฝ่ ายการเงิน เป็ นผูท้ าํ การสรุ ป
ข้อมูล โดยพิจารณาจากข้อมูลทีได้จดั เตรี ยมไว้จากไฟล์ Excel กับเงือนไขการเบิกจ่ายทีผูบ้ ริ หารได้กาํ หนดนโยบายไว้ อาจเกิด
ความผิด พลาดในการตรวจสอบเงือนไขได้ ส่ งผลให้ผูแ้ นะนําบางรายอาจได้รับ เงิ นค่ าตอบแทนไม่ครบถ้วน หรื อได้รับ
ค่าตอบแทนซําซ้อน หรื อไม่ได้รับการส่ งรายการเพือขออนุ มตั ิเบิ กจ่าย และขันตอนนี ใช้เวลานานในการดําเนิ นงาน ( )
ผูบ้ ริ หาร เมือต้องการเรี ยกดูขอ้ มูลสรุ ปเพือนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูล ไม่สามารถทําได้ทนั ทีตอ้ งรอการสรุ ปข้อมูลจากฝ่ ายการเงิน
ของทุกศูนย์และข้อมูลทีได้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ดงั ทีอธิบายมาแล้วข้างต้น

จากปั ญหาความล่าช้าและความผิดพลาดทีเกิดขึน ผูว้ จิ ยั จึงเห็นควรว่าต้องจัดทําระบบเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ประชาสัมพันธ์ทีเชือมโยงฐานข้อมูลกับโมดูลงานรับสมัครจากระบบรับสมัคร เพืออํานวยความสะดวกให้กบั ฝ่ ายการเงินแต่
ละศู นย์ และตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ หารเมือต้องการเรี ยกข้อมูลรายงานจากระบบได้ท ันที รวมทังช่วยให้ผู ้
แนะนําสามารถทราบสถานะของการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ของตนเองได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือให้ขอ้ มูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์มีความถูกต้อง เป็ นไปตามนโยบายของผูบ
้ ริ หาร
2. เพือให้ขนตอนการเบิ
ั
กจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ทาํ ได้สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้โดยง่าย

3. เพื อให้ ก ารนํา เสนอรายงานเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนการประชาสั ม พัน ธ์ ต่ อ ผู บ
้ ริ ห ารทําได้ถู ก ต้อ ง สะดวก และรวดเร็ ว
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1. วางแผนโครงการ (Project Planning Phase)

เนืองจาก ขันตอนการขออนุมตั ิเบิ กจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ ทําได้ล่าช้า ตรวจสอบได้ยากและใช้เวลา
ในการจัดทํานาน ผูบ้ ริ หารจึงได้กาํ หนดนโยบายให้พฒั นาระบบเพิมเติม เพือแก้ปัญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึ งทําการศึ กษาปั ญหา
และความเป็ นไปได้ของโครงการเพือนํามาวางแผนดําเนินงานพัฒนาระบบใหม่ตามนโยบายของผูบ้ ริ หาร
. วิเคราะห์ ระบบ (Analysis Phase)

2.1 การรวบรวมข้ อมูล

ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มผูใ้ ช้งานทีเกียวข้องกับระบบ เพือนําข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วสรุ ปการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ทําให้ได้ทราบถึงความต้องการของระบบใหม่ เพือนํามาพัฒนาระบบใหม่ให้สามารถแก้ไขปั ญหาและช่วย
ให้การดําเนิ นงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยใช้วธิ ีการรวบรวมข้อมูล วิธี ดังนี
2.1.1 วิธีศึกษาจากแบบฟอร์ มเอกสารและรายงานทีใช้ อยู่ในปัจจุบัน

เอกสารประกอบด้วย ( ) เอกสารโครงสร้างสายงานและความรับ ผิด ชอบ เพือให้ เข้าใจถึ งหน้าที และความ
รับผิดชอบของบุ คคลการฝ่ ายต่างๆ ภายในองค์กร ( ) แบบฟอร์ มใบรับสมัครจากผูแ้ นะนํา แบบฟอร์มการส่ งยอดผูส้ มัคร
ใหม่ของฝ่ ายการเงิ น แบบฟอร์มการขออนุมตั ิเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ของฝ่ ายการเงิน และแบบฟอร์ มการ
จ่ายค่าตอบแทน รวมทังรายงานสรุ ปจํานวนผูส้ มัครใหม่ จากการศึ กษาพบว่า แบบฟอร์ มและรายงานดังกล่าวจัดเก็บเป็ น
ไฟล์ "Excel" มีการตรวจสอบข้อมูลผูส้ มัครใหม่จากข้อมูลงานรับสมัครและตรวจสอบจํานวนเงินค่าสมัครจากข้อมูลการเงิ น
ซึงสามารถทําการตรวจสอบได้จากระบบรับสมัคร เพือให้เข้าใจถึงการเก็บข้อมูลของระบบปัจจุบนั
. . วิธีการสัม ภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์ประเด็นสําคัญหลัก ดังนี ขันตอนการดําเนิ นงานปั จจุบนั ความต้องการ
ของระบบใหม่ การจัดเก็บข้อมูล ความสะดวกในการใช้งาน ความถูกต้อง ความปลอดภัยของข้อมูล การใช้ประโยชน์จาก
ระบบ ข้อเสนอแนะและความคิด เห็ น อื นๆ จากการสัม ภาษณ์ ผูใ้ ช้งานทังหมด คน จากกลุ่ มผูใ้ ช้งาน กลุ่ ม ดังนี ( )
ผู ้บ ริ ห าร จํานวน คน ( ) ผู้แ นะนํา จํานวน คน ( ) ฝ่ ายการเงิ น จํา นวน คน ( ) หั ว หน้ า ฝ่ ายแนะแนวและ
ประชาสัมพันธ์ จํานวน คน ผลการสัมภาษณ์สรุ ปตามกลุ่มผูใ้ ช้งาน ดังนี

) ผูบ้ ริ หาร มีหน้าที ( . ) กําหนดนโยบายและเงือนไขการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ โดยเงือนไข
อาจแตกต่างกันในแต่ละปี การศึกษา มีการกําหนดจํานวนงวดขออนุ มตั ิเบิ กจ่ายค่าตอบแทนได้หลายงวด และการกําหนด
ค่าตอบแทนขึนอยูก่ บั ศูนย์ และสาขาทีผูส้ มัครใหม่เลือกเรี ยน รวมทังพิจารณาจากสถานะของการออกรหัสนักศึกษา ( . )
ทําการอนุ มตั ิการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์จากข้อมูลการขออนุมตั ิเบิกจ่ายของฝ่ ายการเงินในแต่ละศูนย์ และ
พิจารณาผลการอนุมตั ิต่อรายชือผูส้ มัครใหม่ทีขออนุมตั ิเบิกจ่าย ผลการอนุมตั ิ ได้แก่ (ก) อนุมตั ิ รายการทีได้รับการอนุมตั ิ
จะถูกนําไปทําการจ่ายค่าตอบแทนต่อไป (ข) ไม่อนุมตั ิ รายการทีไม่ได้รับอนุมตั ิไม่สามารถทําการจ่ายค่าตอบแทนได้ ( . )
เรี ยกดูขอ้ มูลสรุ ปยอดนําส่งผูส้ มัครรายใหม่และติดตามจํานวนผูส้ มัครรายใหม่วา่ ได้ทาํ การสมัครครบถ้วนหรื อไม่ ได้ทาํ การ
ออกรหัสนักศึกษาแล้วหรื อไม่ เพือนําข้อมูลไปใช้บริ หารงานรับสมัครต่อไป
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ผูบ้ ริ หารมักประสบปั ญหาการจ่ายเงินซําซ้อน หรื อจ่ายค่าตอบแทนไม่ครบถ้วน เนืองจากข้อมูลขออนุ มตั ิเบิกจ่ายที
ถูกส่ งมารอการอนุมตั ิมีความผิดพลาด

) ผูแ้ นะนํา มี ห น้าที นําเอกสารการรั บ สมัค รฉบับ จริ งส่ งต่อให้กับ ฝ่ ายการเงิ น และรอการขออนุ ม ัติเบิ ก จ่าย
ค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์จากฝ่ ายการเงิน ซึงผูแ้ นะนํามักประสบปั ญหาการติดตามข้อมูลขออนุมตั ิเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การประชาสัมพันธ์ โดยไม่สามารถติดตามรายละเอียดการขออนุมตั ิเบิกจ่ายของตนเองได้และมักเกิดความล่าช้าในการจ่าย
ค่าตอบแทน หรื อได้รับค่าตอบแทนไม่ถูกต้อง

) ฝ่ ายการเงิน มีหน้าที ดังนี ( . ) ตรวจสอบข้อมูลเอกสารการรับสมัค รฉบับจริ งจากผูแ้ นะนํา และเตรี ยมไฟล์
Excel การขออนุ มตั ิเบิกจ่าย โดยตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครจากระบบรับสมัคร และเอกสารการรับสมัครฉบับจริ ง แล้วจึง
บันทึกข้อมูลลงในไฟล์ Excel เมือตรวจสอบข้อมูลเอกสารการรับสมัครถูกต้องครบถ้วนแล้ว ( . ) ทําการสรุ ปข้อมูลจาก
ไฟล์ Excel เพือขออนุ มตั ิ เบิ กจ่ายจากผูบ้ ริ หาร โดยสรุ ปข้อมูลรายการขออนุ มตั ิเบิกทีตรวจสอบตามเงื อนไขการขออนุ มตั ิ
เบิกจ่ายทีกําหนดไว้ ฝ่ ายการเงินมักประสบปัญหาการแก้ไขและตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับเงือนไข
ขันตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทําได้ล่าช้าใช้เวลานานและเกิดความผิดพลาดได้ เช่น รายการขออนุมตั ิเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
หรื อซําซ้อน เนืองจากปัญหาของไฟล์ Excel ดังทีได้กล่าวไว้ในบทนํา

) หัวหน้าฝ่ ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์ มีหน้าทีสรุ ปข้อมูลทียืนยันจากฝ่ ายการเงิ นเพือนํามาใช้วเิ คราะห์และ
ปรับกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้เป็ นไปตามนโยบายของผูบ้ ริ หาร ซึ งการสรุ ปข้อมูลทําได้
ล่าช้าและข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง
สรุ ป ข้อแนะนําเพิมเติม ของระบบใหม่ สามารถใช้งานผ่านระบบออนไลน์ เข้าใช้งานหรื อตรวจสอบข้อมูลได้
ตลอดเวลา ให้มีการแจ้งเตือนผูเ้ กียวข้องเมือมีขอ้ มูลทีสัมพันธ์กบั ผูเ้ กียวข้อง เช่น เมือผูบ้ ริ หารทําการพิจารณาผลการอนุมตั ิ
รายการขออนุมตั ิเบิกแล้วนันให้แจ้งเตือนผูแ้ นะนําทราบข้อมูลทางอีเมล์ได้
. . วิธีสังเกตการณ์ โดยได้สังเกตกระบวนการทํางานของผูใ้ ช้งาน ดังนี ( ) กระบวนการรับสมัคร โดยผูแ้ นะนํา
ทําการประชาสัมพันธ์และรับสมัค รผูส้ มัครใหม่ มีการบันทึ กข้อมูลการรับ สมัครลงฐานข้อมูลระบบรับ สมัค ร พร้อมทัง
ติดตามเอกสารการสมัครและการชําระเงินค่าสมัครจากผูส้ มัครใหม่ ( ) กระบวนการส่ งยอดผูส้ มัคร โดยผูแ้ นะนํารวบรวม
เอกสารการสมัครส่ งให้ฝ่ายการเงินตรวจสอบหากเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง ฝ่ ายการเงินบันทึกข้อมูลการส่ งยอดผูส้ มัคร
ใหม่ ล งในไฟล์ Excel ( ) กระบวนการขออนุ ม ัติเบิ กจ่ายค่าตอบแทน โดยฝ่ ายการเงิ น ทําการสรุ ป ข้อ มูลผู ส้ มัค รใหม่ ที
ตรวจสอบเงือนไขการขออนุมตั ิเบิก นําส่งข้อมูลให้ผบู ้ ริ หารพิจารณาผลการอนุมตั ิ และให้ฝ่ายการเงินทําการจ่ายค่าตอบแทน
แก่ผูแ้ นะนําได้รับการอนุ มตั ิ ( ) กระบวนการเบิ กจ่ายค่าตอบแทน โดยฝ่ ายการเงินทําการจ่ายค่าตอบแทนให้กบั ผูแ้ นะนํา
ตามรายชือผูไ้ ด้รับการอนุมตั ิเบิกจ่ายจากหัวข้อ 3)
2.1.4 วิธี ศึ กษาระบบงานทีเกียวข้ อง ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาระบบรั บ สมัค ร ส่ วนที เกี ยวข้องกับ กระบวนการขออนุ ม ัติ
เบิ กจ่ ายค่ าตอบแทน พบว่ามี ตารางข้อมูล สําคัญ ที เกี ยวข้อ ง ดังนี ตารางข้อมู ลรับ สมัค ร ตารางข้อมูลรั บ ชําระค่ าสมัค ร
ตารางข้อมูลพนักงานซึ งเป็ นข้อมูลของผูแ้ นะนํา ตารางข้อมูลนักศึกษากรณี ทีผูส้ มัครออกรหัสนักศึ กษาแล้ว รวมถึงข้อมูล
การกําหนดสิ ทธิการเข้าถึงข้อมูลของระบบรับสมัคร
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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สามารถสรุ ป กระบวนทํางานของระบบปั จจุบ ัน ได้ด ังนี ( ) ผูแ้ นะนําตรวจสอบเอกสารการรับ สมัค ร หากไม่
ครบถ้วนจะติดต่อกับผูส้ มัครเพือขอเอกสารเพิมเติม หากครบถ้วนทําการรวบรวมเอกสารนําส่ งฝ่ ายการเงิน ( ) ฝ่ ายการเงิน
รั บ เอกสารจาก ข้อ ( ) นํามาตรวจสอบข้อมู ลการรับ สมัค รและการชําระเงิน ค่าสมัครจากระบบรั บสมัคร หากข้อมูลไม่
ถูกต้อง หรื อไม่ ครบถ้วนทําการแจ้งข้อมูลกลับไปที ผูแ้ นะนําและส่ งคื นเอกสารให้ผูแ้ นะนํา เพือนําไปติ ดตามข้อมู ลจาก
ผูส้ มัครมาให้ครบถ้วนอีกครัง หากเอกสารถูกต้องจะจัดเก็บข้อมูลลงไฟล์ Excel ( ) ฝ่ ายการเงิ นสรุ ปข้อมูลจากไฟล์ Excel
ตามข้อมู ลที ได้จาก ข้อ 2) และตรวจสอบเงื อนไขตามนโยบายขออนุ ม ตั ิเบิ กจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ ริ ห าร หากเงื อนไข
เป็ นไปตามที ได้กาํ หนดไว้ทาํ การสรุ ปข้อมูลเพือนําส่ งให้ผูบ้ ริ หารพิจารณาอนุ มตั ิ ( ) ผูบ้ ริ หารพิ จารณาข้อมูลขออนุม ตั ิ
เบิ กจ่าย โดยสรุ ป ผลการพิจ ารณาส่ งคืนฝ่ ายการเงิน ผลการพิจารณาสรุ ป ได้ ดังนี รายการรายชื อผูไ้ ด้รับการอนุ ม ตั ิ และ
รายการรายชื อผูท้ ี ไม่ได้รับการอนุ มตั ิ ( ) ฝ่ ายการเงิ นแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผูแ้ นะนํารับทราบ ฝ่ ายการเงินทําการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กบั ผูแ้ นะนําทีได้รับอนุมตั ิแล้ว
. ปัญหาของระบบปัจจุบัน

เนื องจากระบบปั จจุบนั ไม่มีระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลของการเบิ กจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์
ฝ่ ายการเงินจัดเก็บข้อมูลด้วยไฟล์ Excel ซึ งอาจส่ งผลให้เกิดข้อผิดพลาดได้ดงั นี (1) ข้อมูลไม่ครบถ้วน (2) ข้อมูลซําซ้อน
(3) ใช้เวลาดําเนิ นการนาน (4) การตรวจสอบข้อผิดพลาดทําได้ยาก (5) การตรวจสอบเงื อนไขทําโดยฝ่ ายการเงิ นเป็ นคน
ตัดสิ นใจ โดยพิจารณาข้อมูลและเอกสารดังทีได้กล่าวมาแล้วนัน (6) การเรี ยกดูขอ้ มูลสรุ ปต่างๆ ไม่สามารถทําได้ทนั ทีตอ้ ง
รอการสรุ ปข้อมูลจากฝ่ ายการเงินของทุกศูนย์และข้อมูลทีได้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดอันเกิดจากเหตุผลทีได้อธิ บายมาแล้ว
ข้างต้น สามารถสรุ ปปัญหา สาเหตุและทีมาของปั ญหา ดังแสดงในภาพที .

ภาพที 1. แผนภูมิกา้ งปลาแสดงปัญหาและสาเหตุของระบบเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการทํางานของกลุ่มผูใ้ ช้งานทัง กลุ่ม สามารถสรุ ป Module การทํางานของระบบใหม่
ออกเป็ น Module ดังนี
Module ที

. กําหนดเงือนไขการเบิกจ่ ายค่าตอบแทน

Module ที

. ตรวจสอบเอกสารการรับสมัคร

เป็ นฟังก์ชนั งานสําหรับผูบ้ ริ หาร มีหน้าทีกําหนดเงือนไขการขออนุมตั ิเบิกจ่ายค่าตอบการประชาสัมพันธ์
เป็ นฟังก์ชนั งานสําหรับกลุ่มผูใ้ ช้งาน ดังนี

ก) ผูแ้ นะนํา ทําหน้าทีแนบไฟล์เอกสารการรับสมัคร และยืนยันสถานะการนําส่งเอกสารการสมัคร

ข) ฝ่ ายการเงิน ทําหน้าที ตรวจสอบเอกสารการสมัครจากผูแ้ นะนํา ผลการตรวจสอบเป็ นได้ ดังนี (ข. ) หาก
เอกสารครบถ้วนแล้ว ทําการยืนยันรับเอกสาร (ข. ) หากเอกสารไม่ครบถ้วน แจ้งแนบไฟล์เอกสารใหม่แก่ผูแ้ นะนําผ่าน
ระบบ และให้ผแู ้ นะนําทําการแนบไฟล์เอกสารใหม่หรื อแนบไฟล์เพิมเติมได้ ผูแ้ นะนําสามารถทําการยืนยันส่ งเอกสารการ
สมัครให้ฝ่ายการเงินตรวจสอบอีกครัง
Module ที

. ขออนุมตั เิ บิกจ่ ายค่ าตอบแทน

เป็ นฟั งก์ชัน การทํางานของกลุ่ม ผู ใ้ ช้งาน กลุ่ม ได้แก่ (ก) ฝ่ ายการเงิ น ทําการสรุ ป ข้อ มูล ขออนุ ม ัติ เบิ ก จ่าย
ค่าตอบแทนทีได้จาก (ข. ) ของ Module ที . ระบบจะตรวจสอบเงือนไขการขออนุ มตั ิเบิกจ่ายค่าตอบแทนทีได้กาํ หนดไว้จาก
Module ที . และสรุ ปข้อมูลขออนุ มตั ิ เบิกจ่ายที เป็ นไปตามเงื อนไขการเบิกจ่ายที ได้กาํ หนดไว้ (ข) ผูบ
้ ริ หาร สามารถทําการ
พิจารณาข้อมูลขออนุ มตั ิเบิ กจ่ายและให้ผลการพิจารณาอนุ มตั ิ ดังนี (ข. ) อนุ มตั ิ ข้อมูลที ได้รับการอนุ มตั ิ แล้วฝ่ ายการเงิน
นําไปทําการบันทึกข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน (ข. ) ไม่อนุ มตั ิ ข้อมูลทีไม่ได้รับการอนุมตั ิจะไม่สามารถทําการบันทึกข้อมูล
จ่ายค่าตอบแทนได้

เมือผูบ้ ริ หาร พิจารณาผลการขออนุมตั ิเบิกจ่ายแล้ว ระบบทําการแจ้งเตือนผลการพิจารณารายการขออนุมตั ิเบิกแก่ผู ้
แนะนําทางอีเมล์
Module ที

. แสดงรายงาน

เป็ นฟังก์ชนั การทํางานของกลุ่มผูใ้ ช้งาน กลุ่ม ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายการเงิน ผูแ้ นะนํา และหัวหน้าฝ่ ายแนะแนว
และประชาสัมพันธ์
ก) รายงานสําหรับผูบ้ ริ หาร

ก. ) เรี ยกดูรายงานสรุ ป การส่ งยอดผูส้ มัครรายใหม่ แสดงข้อมูลแนวโน้มการเพิมขึ นหรื อลดลงของ
จํานวนการส่ งยอดผูส้ มัครใหม่ในแต่ละปี การศึกษา โดยให้แสดงได้ทงแบบภาพรวมทุ
ั
กศูนย์ หรื อแยกตามศูนย์ ตามคณะ
ตามสาขาได้
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ก. ) เรี ยกดูรายงานการจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์

ก. ) เรี ยกดูรายงานข้อมูลและแนวโน้มสถิติของจํานวนผูส้ มัครใหม่เปรี ยบเทียบย้อนหลัง ปี ได้

ข) รายงานสําหรับผูแ้ นะนํา
กระบวนการใด

ข. ) ตรวจสอบสถานะและประวัติ ก ารดํา เนิ น งานของข้อ มู ล ผูส้ มัค รใหม่ ข องตนเองได้ว่าอยู่ใ น
ข. ) ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของตนเองทีได้รับการอนุมตั ิเบิกจ่ายแล้วได้

ค) รายงานสําหรับหัวหน้าฝ่ ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์

ค. ) เรี ยกดูขอ้ มูลสรุ ปจํานวนการส่งยอดผูส้ มัครใหม่ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ได้ โดยให้แสดงข้อมูลได้
ทังแบบภาพรวมตามคณะ ตามสาขา และผูแ้ นะนําแต่ละราย
3. ออกแบบระบบ (Design Phase)

หลังจากวิเคราะห์ ระบบเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั ทําการออกแบบระบบงานมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี ( ) ออกแบบ
สถาปั ตยกรรมของระบบ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครื อข่าย ( ) ออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ เมนู การใช้งาน
แบบฟอร์มและรายงานต่างๆ ของระบบ ( ) ออกแบบระบบฐานข้อมูล ความเชือมโยงของข้อมูล คุณสมบัติต่างๆ ของข้อมูล
( ) ออกแบบกระบวนการทํางานของโปรแกรมเพือเตรี ยมเขียนโปรแกรมในขันตอนถัดไป
. สถาปัต ยกรรมของระบบใหม่ ใช้สถาปั ตยกรรม Web-based application ใช้งานผ่านเครื อข่ายอิน เทอร์ เน็ต และ Web
Browser ในสภาพแวดล้อมของระบบรับสมัคร ซึ งเป็ นระบบที พัฒนามาก่อนแล้ว เชื อมต่อกับฐานข้อมูลของระบบรับสมัคร
แบบออนไลน์มีเครื องแม่ข่ายให้บริ การและประมวลผลข้อมูลตลอดเวลา โดยเครื องลูกข่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งาน
ระบบได้ทุกทีทุกเวลาผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ดังแสดงข้อมูลใน ภาพที . สถาปั ตยกรรมของระบบใหม่

ภาพที สถาปั ตยกรรมของระบบใหม่
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3.2 การออกแบบกระบวนการ กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ของระบบใหม่สามารถอธิบาย
การทํางานได้ ดังนี

1) ผูบ
้ ริ หาร (ก) กําหนดข้อมูลเงื อนไขการเบิ กจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ (ข) พิจารณารายการขอ

อนุมตั ิเบิ กจ่ายผ่านระบบ โดยผูบ้ ริ หารสามารถเลือกสรุ ปผลการพิจารณาได้ กรณี ดังนี กรณี "อนุ มตั ิ" รายการทีได้รับการ
อนุมตั ิ จะถูกนําไปทําการบันทึกข้อมูลการจ่ายชําระค่าตอบแทนให้กบั ผูแ้ นะนําโดยฝ่ ายการเงินในขันตอนต่อไป และกรณี
"ไม่อนุ มตั ิ " รายการที ไม่ได้รับการอนุ มตั ิ ไม่ถูกนําไปบันทึ กข้อมูลจ่ายชําระค่าตอบแทนได้ เมือพิจาณาผลการอนุ มตั ิแล้ว
ระบบทําการแจ้งเตือนข้อมูลผลการอนุมตั ิของผูแ้ นะนําแต่ละรายทางอีเมล์
2) ผูแ้ นะนํา แนบไฟล์เอกสารการรับสมัครและยืนยันการส่ งยอดผูส
้ มัครใหม่ผ่านระบบได้ การตรวจสอบ

ข้อมูลการรับสมัครและยอดรับชําระจากระบบรับสมัคร ระบบทําโดยอัตโนมัติ

3) ฝ่ ายการเงิ น (ก) ทําการตรวจสอบและยืนยันรับเอกสารรับสมัครรวมทังแจ้งให้ผแู ้ นะนําแนบไฟล์เอกสาร

การรั บ สมัค รใหม่ ห ากข้อมู ล ไม่ถู ก ต้อ งผ่านระบบได้ (ข) การสรุ ป ข้อ มูล ขออนุ ม ัติ เบิ ก จ่ ายค่ าตอบแทนระบบทําการ
ประมวลผลจากข้อมูลการส่ งยอดผูส้ มัครใหม่เปรี ยบเทียบเงือนไขการเบิกจ่ายที ผูบ้ ริ หารได้กาํ หนดโดยอัตโนมัติหลังจาก
บันทึกข้อมูลทําการแจ้งเตือนผูแ้ นะนําทางอีเมล์ถึงข้อมูลการขออนุมตั ิเบิกจ่ายของผูแ้ นะนําแต่ละคน (ค) จัดเก็บข้อมูลการ
จ่ายค่าตอบแทนให้กบั ผูแ้ นะนําจากรายการขออนุมตั ิเบิกทีได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หาร

) แสดงผลรายงาน โดยผูใ้ ช้งานระบบสามารถกําหนดเงือนไขรายงาน ระบบจะทําการประมวลผลข้อมูล
แสดงรายงานออกทางหน้าจอ โดยผูใ้ ช้งานระบบจะมีสิทธิเข้าถึงรายงานได้ตามสิ ทธิการเข้าใช้งานของตนเอง
ผูว้ จิ ยั สรุ ปกระบวนการขออนุมตั ิเบิกจ่ายค่าตอบแทนของระบบใหม่ ดังแสดงในภาพที .
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ภาพที . ภาพแสดงกระบวนการขออนุมตั ิเบิกจ่ายค่าตอบแทนของระบบใหม่

. ระยะการนําไปใช้ งาน (Implement Phase)

เป็ นระยะของการสร้างระบบ ทดสอบระบบ ติดตังระบบ และประเมินผลการใช้งาน เพือนําไปปรับปรุ งและแก้ไข
ระบบให้ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ ว ข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน ระบบใหม่ช่วยให้ขนตอนการเบิ
ั
กจ่ายค่าตอบแทนทํา
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตัวอย่างหน้าจอของระบบใหม่ มีดงั นี ( ) หน้าจอกําหนดเงือนไขเบิ กจ่ายค่าตอบแทน เป็ นหน้าจอ
สําหรั บผูบ้ ริ หาร ดังแสดงในภาพที . ( ) หน้าจอการตรวจสอบเอกสารรับสมัคร เป็ นหน้าจอสําหรับผูแ้ นะนํา ดังแสดง
หน้าจอในภาพที . หน้าจอยืนยันส่งเอกสารรับสมัคร เป็ นหน้าจอสําหรับผูแ้ นะนํา ดังแสดงหน้าจอในภาพที . ( ) หน้าจอ
ยืนยันเอกสารรับสมัครสําหรับฝ่ ายการเงิน ดังแสดงใน ภาพที . ( ) หน้าจอขออนุ มตั ิเบิ ก สําหรับฝ่ ายการเงินทําการสรุ ป
ข้อมูลผ่านระบบมีการตรวจสอบรายการที ยืนยันรั บเอกสารแล้วผ่านระบบ ดังแสดงหน้าจอในภาพที . โดยระบบทําการ
ประมวลผลอัตโนมัติ จากข้อมูลเงื อนไขที ได้กําหนดไว้ด ังแสดงหน้าจอในภาพที . ตัวอย่างรายงานรายงานสรุ ปข้อมูล
สําหรับผูบ้ ริ หารแสดงจํานวนผูส้ มัครใหม่ดงั แสดงรายงานในภาพที . และรายงานสําหรับผูบ้ ริ หารแสดงจํานวนผูส้ มัครของ
สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจศูนย์นครศรี ธรรมราชใหม่เปรี ยบเทียบ ปี ดังแสดงรายงานในภาพที .
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ภาพที . ภาพแสดงหน้าจอกําหนดเงือนไขเบิกจ่ายค่าตอบแทน

ภาพที . ภาพแสดงหน้าจอรายชือผูส้ มัครใหม่ของผูแ้ นะนําเพือการตรวจสอบเอกสารและแนบไฟล์
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ภาพที . ภาพแสดงหน้าจอแนบไฟล์เอกสารการรับสมัครและยืนยันส่งเอกสารสําหรับผูแ้ นะนํา

ภาพที . ภาพแสดงหน้าจอตรวจสอบเอกสารการรับสมัครและยืนยันรับเอกสารสําหรับฝ่ ายการเงิน
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ภาพที . ภาพแสดงหน้าจอพิจารณาผลอนุมตั ิเบิกจ่าย

Drill Down

Report

เมือคลิกทีข้อมูลของศูนย์ NST
จากกราฟทางซ้ายมือระบบจะ
แส ด งข้ อ มู ลเจาะลึ ก ข อ ง
จํานวนผูส้ มัครรวมของแต่ละ
สาขาทีเปิ ดสอนของศูนย์ NST

ภาพที . ภาพแสดงหน้าจอรายงานสรุ ปข้อมูลสําหรับผูบ้ ริ หารแสดงจํานวนผูส้ มัครใหม่
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ภาพที . ภาพแสดงหน้าจอรายงานสําหรับผูบ้ ริ หารแสดงจํานวนผูส้ มัครของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(22) ศูนย์
นครศรี ธรรมราชใหม่เปรี ยบเทียบย้อนหลัง ปี

ผลและวิจารณ์ ผล

ระบบเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ทีได้รับการพัฒนาขึนใหม่มี
การจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบฐานข้อมูลและเป็ นส่วนหนึ งของระบบรับสมัคร โดยระบบใหม่ช่วยให้การกําหนดเงือนไขการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนครอบคลุมหลักเกณฑ์ตามทีผูบ้ ริ หารได้กาํ หนดไว้ สามารถกําหนดเงือนไขแยกตามศูนย์ และสาขาวิชา
ได้ รวมทังสามารถกําหนดจํานวนงวดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้หลายงวด เมือฝ่ ายการเงินทํารายการสรุ ปข้อมูลขออนุมตั ิ
เบิกเพือเสนอต่อผูบ้ ริ หาร ระบบใหม่จะทําการตรวจสอบรายการขออนุมตั ิเบิกอัตโนมัติ จากเงือนไขการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ทีได้กาํ หนดไว้และจากข้อมูลทีได้เชือมโยงจากระบบรับสมัครและระบบการเงิน ทําให้ได้ขอ้ มูลรายการขออนุมตั ิเบิกจ่ายที
มีความถูกต้องและครบถ้วน สามารถแก้ปัญหารายชือขออนุมตั ิเบิกตกหล่น แก้ปัญหาการไม่ได้รับค่าตอบแทน แก้ปัญหาจ่าย
ค่าตอบแทนซําซ้อน และแก้ปัญหาการได้รับค่าตอบแทนล่าช้า เมือผูบ้ ริ หารทําการพิจารณาผลการอนุมตั ิเบิกแล้วระบบจะทํา
การส่ ง อี เมล์แ จ้งผลการพิ จ ารณาให้แ ก่ผูแ้ นะนําได้รับ ทราบอัต โนมัติ ระบบใหม่ ส ามารถช่ วยให้ก ระบวนการเบิ ก จ่าย
ค่าตอบแทนทําได้สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน
การตรวจสอบเอกสารรับสมัครสามารถทํารายการผ่านระบบ ทําให้ผแู้ นะนําสามารถติดตามข้อมูลเอกสารการรับ
สมัครจากผูส้ มัครใหม่ได้ ลดการเกิดปั ญหาเอกสารรับสมัครสู ญหาย ฝ่ ายการเงินสามารถตรวจสอบเอกสารรับสมัครผ่าน
ระบบจากรายการเอกสารที ผูแ้ นะนําได้ยืนยันส่ งเอกสารแล้ว การแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารรับสมัครทีไม่ครบถ้วนฝ่ าย
การเงินสามารถแจ้งผ่านระบบได้ โดยระบบจะแสดงรายการที ฝ่ ายการเงิ นแจ้งให้แนบไฟล์ใหม่ไปยังผูแ้ นะนํา การนําส่ ง
เอกสารรับ สมัครผ่านระบบถูกนํามาใช้แทนการส่ งเอกสารรับสมัครแบบเดิ มที ผูแ้ นะนําจะต้องนําส่ งเอกสารฉบับจริ งส่ ง
ให้แ ก่ ฝ่ายการเงิ น ด้วยตนเอง ระบบใหม่ช่วยลดขันตอนการดําเนิ น งานและช่ วยจัด เก็บ เอกสารรับ สมัค ร สามารถทําการ
ตรวจสอบข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็ ว
การจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบฐานข้อมูลแทนการจัดเก็บด้วยไฟล์ Excel นอกจากช่วยให้ขอ้ มูลถูกต้อง ตรวจสอบได้
แล้วยังช่ วยอํานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้งานในการเรี ยกดูรายงานต่างๆ เช่น รายงานสรุ ปยอดผูส้ มัครใหม่ จากเดิมที เมือ
ผูบ้ ริ หารต้องการเรี ยกดูขอ้ มูลจํานวนผูส้ มัครใหม่รวมทุกศูนย์ตอ้ งใช้เวลารวบรวมและสรุ ปข้อมูลนานและข้อมูลทีได้อาจเกิด
ความผิดพลาดได้ ระบบใหม่สามารถสรุ ปและประมวลผลข้อมูลรวมทุกศูนย์ได้ทนั ที
การแสดงผลข้อมูลรายงานมีลกั ษณะ Drill-Down สามารถเข้าถึงข้อมูลระดับลึกได้หลายระดับ แสดงรายงานในเชิ ง
เปรี ยบเทียบข้อมูลย้อนหลังได้ มีการนําเสนอข้อมูลรายงานด้วยกราฟทีต่างชนิดกันในการแต่ละส่วนทีสัมพันธ์กนั ตามความ
เหมาะสมของข้อมูล การแสดงผลแบบกราฟสื อถึ งข้อมูลในมุมมองการเปรี ยบเที ยบข้อมูลได้อย่างชัดเจน สามารถคลิกดู
รายละเอี ยดระดับ ลึ กลงไปได้ เป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งาน เช่ น ช่ วยผูบ้ ริ หารสามารถนําข้อมูลรายงานที ได้ไปใช้ในการ
สนับสนุนการตัดสิ นใจและวางแผนบริ หารงานรับสมัครนักศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ระบบเบิ กจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เป็ นระบบที จัดเก็บข้อมูล
ต่างๆ ของการเบิ กจ่ ายค่ าตอบแทนการประชาสัม พัน ธ์ โดยได้ด าํ เนิ น งานเริ มจากการเก็ บรวบรวมข้อมูลการทํางานของ
ระบบงานปั จจุบนั และความต้องการของระบบใหม่ รวมทังศึกษาระบบงานทีเกียวข้อง เพือนํามาวิเคราะห์ความต้องการของ
ระบบใหม่ จากนันนําข้อมู ลที ได้ม าออกแบบและพัฒ นาเป็ นระบบใหม่ที มี สถาปั ตยกรรมแบบ Web-based application
พั ฒ นาด้ ว ยเครื องมื อ Visual Studio 2017 และ DevExpress version 16.2 เลื อ กใช้ ASP.Net และภาษา C# รวมทั งใช้
Microsoft SQL Server 2014 Express Edition สําหรั บ จัดการฐานข้อมูล โดยมี กลุ่มผูใ้ ช้งานระบบ กลุ่ม ดังนี ผูบ้ ริ ห าร ผู ้
แนะนํา ฝ่ ายการเงิน และหัวหน้าฝ่ ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์
ระบบใหม่แก้สามารถปั ญหาของระบบปั จจุบนั ทีมีความล่าช้าและใช้เวลาในการดําเนินงานนาน รวมทังเกิ ดความ
ผิดพลาดของข้อมูลขออนุ มตั ิเบิกจ่ายโดยข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และซําซ้อน โดยระบบใหม่มีการประมวลผลและ
ตรวจสอบเงือนไขการเบิกขออนุมตั ิเบิกจ่ายทีกําหนดไว้ ทําให้ขอ้ มูลรายการขออนุมตั ิเบิกทีได้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ฝ่ าย
การเงินสามารถดําเนิ นงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว มีประสิ ทธิภาพ และสามารถทําการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้โดยสะดวก
รวมทังช่ วยให้ ผูแ้ นะนําตรวจสอบและติ ดตามข้อ มูลการเบิ ก จ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพัน ธ์ของตนเองได้ส ะดวก
นอกจากนี ระบบมีรูปแบบการนําเสนอรายงานที ช่ วยให้ผูบ้ ริ หารได้มีขอ้ มูลเพือนําไปใช้ประโยชน์ ในการสนับสนุ นการ
ตัดสิ นใจวางแผนบริ หารงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้
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บทคัดย่อ
การใช้หอ้ งเรี ยนในอาคาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นนัน มีการใช้ห้องเรี ยน
เกื อบเต็มทุ กห้องตลอดวันตังแต่เวลา . น – 21.00 น ของวันจันทร์ -ศุกร์ และบางครังอาจจะมี การใช้ห้องเรี ยนในวัน
เสาร์-อาทิ ตย์อีกด้วย ทําให้บางครังนักศึกษาเมือเรี ยนเสร็ จไม่ทาํ การปิ ดระบบไฟฟ้าต่างๆภายในห้องทีเรี ยนทําให้สินเปลือง
พลังงานอย่างไร้ประโยชน์ และเมือจะทําการตรวจสอบว่านักศึกษากลุ่มไหนทีเรี ยนเสร็ จแล้วไม่ทาํ การปิ ดระบบไฟฟ้าก่อน
ออกจากห้องนันเป็ นเรื องทียากทีจะตรวจสอบ
จากปั ญหาดั ง กล่ า วจึ ง ได้พ ัฒ นาระบบระบบเปิ ดปิ ดห้ อ งเรี ยนผ่ า น Web server และ RFID แจ้ ง เตื อ นผ่ า น
แอพพลิเคชันไลน์ ขึนมาเพือช่วยในการตรวจสอบว่าในเวลานันอาจารย์ท่านใดเข้าใช้หอ้ งเรี ยนและออกจากห้องเรี ยนเวลากี
โมงซึ งจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์(NODEMCU ESP )มาช่วยควบคุม สามารถระบุตวั ตนได้ดว้ ยโมดูล(RFID:RC )
และ Webserver ซึ งเมือมีการสังเปิ ดหรื อปิ ด ก็จะมีการส่ งสัญญาณไปที Node-mcu เพือระบุตวั ตนส่ งข้อความเข้าไลน์ และ
Node-mcu ก็ จ ะสังงานให้ Relay ตัด การทํางานของกลอนแม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า เพื อเปิ ดหรื อ ปิ ดห้ อ งเรี ย น เพื อที จะสามารถ
ตรวจสอบการใช้หอ้ งเรี ยนได้อย่างสะดวกมากขึน
คําสําคัญ : ปิ ดเปิ ดห้องเรี ยน,Line Application
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The use of classrooms in Building 9 of Rajamangala University of Technology Isan, Khon Kaen campus is used
all hours from 08:00 to 21:00 Monday - Friday, and sometimes the classroom is used on the past Saturday to learn.
Making electricity without electricity If you do not close the electrical system before leaving the room, it will be difficult
to verify.
We then recommend using RFID to help determine when you need to go to the classroom and leave the
classroom. The NODEMCU ESP8266 is used for identification (RFID: RC522) and the Webserver. When activated or
deactivated, a signal is sent to Node-mcu to send the message. And Node-mcu will instruct the electrical switch to open or
close the classroom so that it can monitor the use of the classroom more.
Keywords : Access Classroom, Line Application
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ความมาและความสําคัญของปัญหา
การใช้หอ้ งเรี ยนในอาคาร9 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นนัน มีการใช้ห้องเรี ยน
เกื อบเต็มทุกห้องตลอดวันตังแต่เวลา 08.00 น – 21.00 น ของวัน จันทร์ -ศุกร์ และบางครังอาจจะมี การใช้ห้องเรี ยนในวัน
เสาร์ -อาทิ ตย์อีกด้วย ทําให้บางครังนักศึกษาเมือเรี ยนเสร็ จไม่ทาํ การปิ ดระบบไฟฟ้าต่างๆภายในห้องทีเรี ยนทําให้สินเปลือง
พลังงานอย่างไร้ประโยชน์ และเมือจะทําการตรวจสอบว่านักศึกษากลุ่มไหนทีเรี ยนเสร็ จแล้วไม่ทาํ การปิ ดระบบไฟฟ้าก่อน
ออกจากห้องนันเป็ นเรื องทียากทีจะตรวจสอบ
จากปั ญหาดั ง กล่ า วจึ ง ได้พ ัฒ นาระบบระบบเปิ ดปิ ดห้ อ งเรี ยนผ่ า น Web server และ RFID แจ้ ง เตื อ นผ่ า น
แอพพลิเคชันไลน์ ขึนมาเพือช่วยในการตรวจสอบว่าในเวลานันอาจารย์ท่านใดเข้าใช้หอ้ งเรี ยนและออกจากห้องเรี ยนเวลากี
โมงซึ งจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (NODEMCU ESP8266)มาช่วยควมคุม สามารถระบุตวั ตนได้ดว้ ยโมดูล(RFID:RC522)
และ Webserver ซึ งเมือมีการสังเปิ ดหรื อปิ ด ก็จะมีการส่ งสัญญาณไปที Nodemcu เพือระบุ ตวั ตนส่ งข้อความเข้าไลน์ และ
Nodemcu ก็จะสังงานให้Relay ตัดการทํางานของกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าเพือเปิ ดหรื อปิ ดห้องเรี ยน เพือทีจะสามารถตรวจสอบ
การใช้หอ้ งเรี ยนได้อย่างสะดวกมากขึน
ทฤษฏีทเกี
ี ยวข้ อง
nodemcu esp8266
Node-MCU คื อ แพลตฟอร์ ม หนึ งที ใช้ช่ วยในการสร้ างโปรเจค Internet of Things (IoT) ที ประกอบไปด้ว ย
Development Kit (ตัวบอร์ ด) และ Firmware (Software บนบอร์ด) ทีเป็ น open source สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lau
ได้ ทําให้ใช้งานได้ง่ายขึน มาพร้อมกับโมดูล WiFi (ESP8266) ซึงเป็ นหัวใจสําคัญในการใช้เชือมต่อกับอินเตอร์ เน็ตนันเอง
ตัวโมดูลESP8266นันมีอยูด่ ว้ ยกันหลายรุ่ นมาก ตังแต่เวอร์ ชนแรกที
ั
เป็ น ESP-01
และปั จจุบนั มีถึง ESP-12 แล้ว และที
ฝังอยูใ่ นNode-MCU version แรกนันก็เป็ น ESP-12 แต่ใน version2 นันจะใช้เป็ น ESP-12E แทน ซึ งการใช้งานโดยรวมก็ไม่
แตกต่างกันมากนัก Node-MCUนันมีลกั ษณะคล้ายกับ Arduino ตรงทีมีพอร์ต Input Output buil in มาในตัว สามารถเขียน
โปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ได้โดยไม่ตอ้ งผ่านอุปกรณ์อนๆ
ื และเมือไม่นานมานีก็มีนกั พัฒนาทีสามารถทําให้ Arduino
IDE ใช้งานร่ วมกับ Node MCU ได้ จึง ทําให้ ใช้ภ าษา C/C++ ในการเขี ยนโปรแกรมได้ ทําให้เราสามารถใช้งานมัน ได้
หลากหลายมากยิงขึน Node-MCU ตัวนีสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมากโดยเฉพาะเรื องที เกียวข้องกับ IoT ไม่วา่ จะเป็ น
การทํา Web Server ขนาดเล็ก การควบคุมการเปิ ดปิ ดไฟผ่าน WiFi และอืนๆ

รู ปที Node-mcu ESP8266 พร้อม I/O
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โมดูล RFID : RC522
RFID (Radio frequency identification) เป็ นเทคโนโลยีทีใช้คลืนวิทยุ (Radio frequency) ในการเก็บข้อมูล เพือใช้
ระบุตวั ตน เช่น นําไปแปะกับสิ งของเพือใช้ระบุตวั สิ งของ ใช้กบั บัตรนักเรี ยนเพือระบุขอ้ มูลนักเรี ยน
เครื องอ่าน เขียน RFID (RFID Reader) เป็ นเครื องทีใช้อ่านข้อมูล หรื อเขียนข้อมูลลงบัตร RFID ซึงเครื องทีใช้อ่าน/
เขียนนี จะถูกแบ่งออกเป็ นช่วงความถีทีรองรับ รวมถึงรวมถึงรองรับการอ่านเพียงอย่างเดียว หรื อรองรับการเขียนด้วยบัตร
RFID หรื อ แท็ก RFID (RFID Tag) - ภายในจะประกอบไปด้วย 2 ส่ วน คื อส่ วนเก็บข้อมูล และส่ วนเสาร์ อากาศ ตัวแท็กนี
สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้โดยไม่ตอ้ งใช้พลังงาน เมื อมี การส่ งคลืนวิทยุเข้ามาที ตัวแท็ก ตัวแท็กก็ จะส่ งเป็ นสัญญาณข้อมูล
กลับไป แท็ก RFID จะถูกแบ่ งออกเป็ นช่วงความถีที รองรับเช่ น เดี ยวกับเครื องอ่าน / เขียน และยังแบ่งได้ตามความจุของ
ข้อมูลอีกด้วย บัตร RFID ได้ถูกใช้งานกับอย่างแพร่ หลายในปัจจุบนั เช่น ใช้ในบัตรนักศึกษาเพือระบุตวั ตนของนักศึกษา ใช้
เป็ นบัตรเติมเงินในศูนย์อาหาร หรื อใช้เป็ นบัตรเข้าทีจอดรถ รวมถึงใช้เพือป้ องกันการขโมยสิ นค้าในห้างสรรพสินค้าอีกด้วย

รู ปที 2 โมดูล RC522

Switching Power Supply
ในปั จจุบ ัน ได้มีการใช้เทคโนโลยีแหล่งจ่ายกําลังสวิตชิ งกันอย่างแพร่ หลาย ซึ ง Switching Power Supply นันถูก
สร้างขึนมาเพือใช้ในงานอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นแหล่งจ่ายไฟให้กบั อุปกรณ์ต่างๆ และสามารถเปลียนแรงดันไฟจากไฟสลับ
โวลต์สูงให้เป็ นแรงดัน ไฟตรงโวลต์ตาได้
ํ ซึ งองค์ป ระกอบพืนฐานนันโดยทัวไปจะคล้ายกัน และสิ งที สําคัญที สุ ด ของ
องค์ประกอบนีคือ คอนเวอร์เตอร์
Switching Power Supply จะประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ
-

วงจรฟิ ลเตอร์ และเรกติไฟเออร์ ทําหน้าทีแปลงแรงดันไฟสลับเป็ นไฟตรง
คอนเวอร์ เตอร์ ทําหน้าทีแปลงไฟตรงเป็ นไฟสลับความถีสูง และแปลงกลับเป็ นไฟตรงโวลต์ตาํ
วงจรควบคุม ทําหน้าทีควบคุมการทํางานของคอนเวอร์เตอร์ เพือให้ได้แรงดันเอาต์พุตตามต้องการ

รู ปที 3 Switching Power Supply

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

79

มดูล รีเลย์
เป็ นอุป กรณ์ ทีเปลี ยนพลังงานไฟฟ้ าให้เป็ นพลังงานแม่เหล็ก เพือใช้ในการดึ งดู ด หน้าสัมผัสของคอนแทคให้
เปลียนสภาวะ โดยการป้ อนกระแสไฟฟ้าให้กบั ขดลวด เพือทําการปิ ดหรื อเปิ ดหน้าสัมผัสคล้ายกับสวิตช์อิเล็กทรอนิ กส์ ซึ ง
เราสามารถนํารี เลย์ไปประยุกต์ใช้ ในการควบคุมวงจรต่าง ๆ ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์มากมาย
รี เลย์ ประกอบด้วยส่ วนสําคัญ 2 ส่วนหลักก็คือ
1. ) ส่ วนของขดลวด (coil) เหนี ยวนํากระแสตํา ทําหน้าที สร้ างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าให้แกนโลหะไปกระทุ้งให้
หน้าสัมผัสต่อกัน ทํางานโดยการรับแรงดันจากภายนอกต่อคร่ อมทีขดลวดเหนียวนํานี เมือขดลวดได้รับแรงดัน(ค่าแรงดันที
รี เลย์ตอ้ งการขึนกับชนิ ดและรุ่ นตามทีผูผ้ ลิตกําหนด) จะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทําให้แกนโลหะด้านในไปกระทุง้ ให้แผ่น
หน้าสัมผัสต่อกัน
2.) ส่วนของหน้าสัมผัส (contact) ทําหน้าทีเหมือนสวิตช์จ่ายกระแสไฟให้กบั อุปกรณ์ทีเราต้องการนันเอง
จุดต่อใช้งานมาตรฐาน
โมดูล Step Down LM2596
อุปกรณ์ตวั นีทําหน้าทีแปลงระดับแรงดันไฟฟ้าตรงลง โดยสามารถปรับค่าแรงดัน output ได้โดย Potentiometer ที
มีอยูบ่ นบอร์ด สามารถจ่ายกระแสได้ถึง 3 A และใช้หลักการแปลงโดยวงจร Buck Converter ความถี Swithching 150 kHz
ทําให้ทาํ งานเงียบ และแรงดันเรี ยบ
- Input voltage: 4V-35V
- Output voltage: 1.23V-30V
- Input current: 3A(maximum)

รู ปที 3 LM2596S Module (3A)

กลอนแม่ เหล็กไฟฟ้ า
กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า ในท้องตลาดทัวไปมีขายอยูห่ ลายแบบซึ งแต่ละแบบใช้งานแตกต่างกันออกไป แบบแรกให้
แรงดู ดของแม่ เหล็กในการดู ดแผ่นเหล็กเรี ยกว่า กลอนไฟฟ้ า (Magnetic Lock) แบบที สองการทํางานเป็ นแบบสลักล็อค
เรี ยกว่า (Electric ◌ฺ Bolt) แบบที สามเรี ยกว่า Electric Strike โดยทังสามแบบต้องให้ไฟเลียงอุปกรณ์ โดยไฟที จ่ายให้นันมา
จาก Power supply หรื อ เครื องควบคุมการเปิ ด – ปิ ด ประตูอตั โนมัติ (Access control) สามารถนํามาติ ดตังที ประตู เพือดู ด
ประตูไม่ให้สามารถเปิ ดออกได้โดยง่ายและสามารถไปติดตังกับประตูได้หลากหลายวัสดุ นําไปใช้งานร่ วมกับ เครื องทาบ
บัตร หรื อ เครื องสแกนลายนิวมือ เป็ นระบบควบคุมการเข้า – ออกของห้อง หรื อ อาคาร กลอนแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่ นใหม่มีเสี ยง
เตือนในตัวไม่ตอ้ งไปต่อกับ Buzzer ให้ยงุ่ ยาก ซึงง่ายต่อใช้งานเหมือน กลอนแม่เหล็กไฟฟ้าทัวไป และ เมือประตูเปิ ดแล้วไม่
ปิ ดในเวลาทีกําหนดจะมีเสี ยงดังโดยเวลานันสามารถตังได้ทีตัว สามารถตังได้ตงแต่
ั 1 – 15 วินาที

การดําเนินงาน

ในบทนีจะนําเสนอข้อมูลวิธีการสร้างระบบเปิ ดปิ ดห้องเรี ยนผ่าน Web server และ RFID แจ้งเตือนผ่าน
แอพพลิเคชันไลน์ และการสร้างวงจรควบคุมการทํางานในส่วนต่างๆ มีลาํ ดับขันตอนการดําเนินงานตามแผนผังดังรู ปที .
การเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการชุดนีได้อาศัยหลักทฤษฎี และความรู ้ทางด้านวิศวกรรมทีเกียวข้อง เพือนํามาช่วยในการ
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ออกแบบและลดข้อผิดพลาดในการดําเนินงานทําให้งานดําเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากทีสุด จึงได้ทาํ การเก็บรวบรวม
หลักการทฤษฎีที

รู ปที ทดลองอ่านค่า RF ID
เกียวข้องดังทีกล่าวมาแล้วในหัวข้อที จากนันได้นาํ ทฤษฎีเหล่านีมาออกแบบโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ทีได้ตงไว้
ั เพือให้โครงการออกมาสมบูรณ์มากทีสุด การเก็บรวบรวมข้อมูลจําเป็ นต้องคํานึงข้อปฏิบตั ิจริ ง และ
ต้องสามารถนํามาใช้งานได้สะดวก หลังจากนันเป็ นการออกแบบส่วนประกอบทีเกียวข้องต่างๆ ทีจะต้องนํามาใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการโดยอาศัยแนวคิดจากแหล่งข้อมูล

รู ปที 5 การติดตังชุดควบคุม
การทดลองเพือเก็บผล
เมือทําการออกแบบลายวงจรชุดควบคุมต่างๆ และทําการออกแบบโปรแกรมทีใช้ควบคุ มการเปิ ดปิ ดประตูเสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ว ในบทนี จะเป็ นการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการทํางานจริ งของระบบเปิ ดปิ ดห้องเรี ยนผ่าน Web server และ
RFID แจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันไลน์ ว่าจะทํางานได้จริ งตามขอบเขตทีตังไว้หรื อไม่จะวัดผลทดลองดังนี
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รู ปที ตําแหน่งติดตังตัวอ่าน RF ID
ผลการทดสอบการเปิ ดปิ ดผ่านRFID และแจ้ งเตือนเข้ าไลน์
การทดสอบการเปิ ดปิ ดประตูนนทดสอบทั
ั
งหมด30ครัง โดยมีบตั ร RFID 4ใบ ทําการแตะRFID ระยะเวลาห่างกัน
30 วินาที สลับกันไปมา
ทดสอบการเปิ ดปิ ดประตูห้องเรียน

30
20
10
0

ได้

ไม่ได้

รู ปที 8 แผนภูมิแสดงการเปิ ดปิ ดประตู
ผลการทดสอบการเปิ ดปิ ดผ่าน Web Server และแจ้ งเตือนเข้ าไลน์
การทดสอบการเปิ ดปิ ดประตูนนทดสอบทั
ั
งหมด30ครัง โดยเข้า IP ทีแจ้งเตือนเข้าไลน์ตอนเปิ ดเครื อง
30
-20

ทดสอบการแจ้งเตือนการเปิ ดปิ ดประตู
ห้องเรี ยน
ได้

ไม่ได้

รู ปที 9 แผนภูมิแสดงการแจ้งเตือนการเปิ ดปิ ดประตูหอ้ งเรี ยน
ทําการกดปุ่ มในหน้า Web Server ระยะเวลาห่ างกัน 30 วินาที สลับกันไปมา
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ผลการทดสอบการใช้ กระแสไฟฟ้า
การทดสอบการใช้กระแสไฟฟ้ าเมือมีการเปิ ดปิ ดประตูวา่ มีกระแสไฟฟ้ าไหลเข้าตูค้ วบคุมเท่าไหร่ โดยการทดสอบ
ทดสอบพร้อมกับการเปิ ดปิ ดประตูผา่ นRFID โดยที กลอนแม่เหล็กจะทํางานก็ต่อเมือ ประตูอยูใ่ นสภาวะปิ ด ผมการทดสอบ
ค่ากระแสอ่านค่าได้ดงั นี

รู ปที 10 แผนภูมิแสดงการกินกระไสไฟฟ้า
เมือทดลองเก็บค่ากระแสแล้วจะเห็นว่าค่ากระแสจะอยูใ่ นช่วง 127-134 mA ขณะทีห้องอยูใ่ นสภาวะปิ ด และค่ากระแสอยู่
ในช่วง 26-34 mA ขณะทีห้องอยูใ่ นสภาวะเปิ ด

สรุ ปผล

สรุ ปผลการดําเนินงาน
ระบบเปิ ดปิ ดห้องเรี ยนผ่าน Web server และ RFID แจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันไลน์ เป็ นอุปกรณ์เพือให้
มีการจัดระเบียบการเข้าใช้ห้องเรี ยนได้อย่างง่าย มีการระบุคคลเข้าใช้ห้องเรี ยนโดยแอพพลิเคชันไลน์จะเป้ นตัวบันทึกให้วา่
ช่วงเวลานันๆ มีบุคคลเข้าใช้ห้องเรี ยน การออกจากห้องเรี ยน ระบบเปิ ดปิ ดห้องเรี ยนผ่าน Web server และ RFID แจ้งเตือน
ผ่านแอพพลิเคชันไลน์ ช่วยในการตรวจสอบว่าในเวลานันอาจารย์ท่านใดเข้าใช้ห้องเรี ยนและออกจากห้องเรี ยนเวลากีโมง
ซึ งจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (NODEMCU ESP
) มาช่วยควบคุ ม สามารถระบุตวั ตนได้ดว้ ยโมดูล (RFID:RC )
และ Web server ซึงเมือมีการสังเปิ ดหรื อปิ ด ก็จะมีการส่งสัญญาณไปที Node
-mcu เพื อระบุ ตั ว ตนส่ ง ข้อ ความเข้า ไลน์ และNode-mcu ก็ จ ะสั งงานให้ Relay ตั ด การทํ า งานของกลอน
แม่เหล็กไฟฟ้าเพือเปิ ดหรื อปิ ดห้องเรี ยน เพือทีจะสามารถตรวจสอบการใช้หอ้ งเรี ยนได้อย่างสะดวกมากขึน

เอกสารอ้ างอิง

การใช้งานโมดูลอ่าน RFID.[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก https://www.ioxhop.com/article/37/การใช้งานโมดูลอ่าน-rfidกับ-arduino-แบบง่ายๆ.(วันทีค้นข้อมูล : 4 มกราคม 2561).
กลอนแม่เหล็กไฟฟ้ า [ออนไลน์] เข้าถึงได้ http://www.autoslidedoor.com/อุปกรณ์ประตูอตั โนมัติ/กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า/.
(วันทีค้นข้อมูล : 4 มกราคม 2561).
รู ้จกั กับ ESP8266 NodeMCU [ออนไลน์] เข้าถึงได้ http://www.ayarafun.com/2015/08/introduction-arduinoesp8266-nodemcu/ (วันทีค้นข้อมูล : 4 มกราคม 2561).
Internet of Things Global Standards Initiative ITUวันทีค้นข้อมูล http://www.itu.int/en/ITUT/gsi/iot/Pages/default.aspx. (วันทีค้นข้อมูล : 4 มกราคม 2561).
[ออนไลน์] เข้าถึงได้ https://hbr.org/resources/pdfs/comm/verizon/18980_HBR_Verizon_IoT_Nov_14.pdf
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[ออนไลน์] http://www.internet-of-thingsresearch.eu/pdf/Converging_Technologies_for_Smart_Environments_and_Integrated_Ecosystems_IERC_Book_Op
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บทคัดย่อ
ปัจจุบนั ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการประมวลภาพใบหน้ากําลังได้รับความนิยมและสนใจกันมาก
เนื องจากมีความสะดวกและเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล บทความนี นําเสนอระบบสแกนใบหน้าสําหรับยืนยันตัวบุคคลใน
การเข้าใช้หอ้ งโดยใช้ตวั ประมวลผลราสเบอร์ รีพาย การออกแบบระบบแบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ การตรวจจับใบหน้าและการรู ้จาํ
ใบหน้าโดยใช้ฟังก์ชนั โอเพนซีวีในการประมวลผล จากนันจะรายงานผลการตรวจสอบภาพใบหน้ากับฐานข้อมูลเพือยืนยัน
ตัวบุคคลพร้อมการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์ไปยังผูด้ ูแลระบบว่าเป็ นบุคคลที ได้รับหรื อไม่ได้รับอนุ ญาตเข้าใช้ห้อง จากการ
ทดลองผลโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทังหมด 5 คน โดยมีเงือนไขแสงสว่างสี ขาว ระบบสามารถยืนยันตัวบุคคลท่าทางใบหน้าตรงมี
ค่าความถูกต้อง 100% ประโยชน์ของระบบนีสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานด้านรักษาความปลอดภัยได้หลากหลายรู ปแบบ
และด้านการควบคุมอุปกรณ์ตามความต้องการผูใ้ ช้เมือทราบผลการตรวจสอบใบหน้า
คําสําคัญ : สแกนใบหน้า, การรู ้จาํ ใบหน้า, การประมวลภาพ, ราสเบอร์รีพาย
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Recently, security systems by face processing technology have become popular and more interesting due to its
convenience and identification. This paper presents face scan system for identity confirmation accessing room on
raspberry Pi. The system design is divided into two parts: face detection and face recognition are by OpenCV library
functions in processing. The reporting system of the face scan is with database to identify personal, and in addition it is
alert notification via email into administrator. From testing of 5 sample groups by conditioning lighting white color, the
system can be confirmed with straight face as a accuracy of 100%. The benefits of this system can apply for multiple
security systems and equipment control for determining user requirements.
Keywords : Face Scan, Face Recognition, Imaging Processing, Raspberry Pi
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ความปลอดภัยในการใช้ชีวติ และทรัพย์สินถือได้วา่ เป็ นความสําคัญทีต้องคํานึ งถึงเป็ นสิ งแรกของมนุ ษย์ ปั จจุบนั
ได้มีการคิดค้นระบบรักษาความปลอดภัยหลากหลายรู ปแบบ โดยแต่ละรู ปแบบขึนอยูก่ บั เหตุปัจจัยสภาพแวดล้อมทีต้องการ
ความปลอดภัย เช่น ภายในตัวอาคาร ธนาคาร บ้าน พืนทีส่วนบุคคล เป็ นต้น และในการออกแบบแต่ละระบบนันจะมีการใช้
อุปกรณ์ทีมีความแตกต่างกัน ปั จจุบนั ได้มีการนําเทคโนโลยีทางด้านการประมวลผลภาพมาใช้อย่างแพร่ หลายในด้านรักษา
ความปลอดภัย ตัวอย่างเช่ น การตรวจจับ ความเร็ วรถยนต์บ นท้อ งถนน การตรวจจับ การเคลื อนไหวของมนุ ษ ย์ การ
ประมวลผลภาพทางการแพทย์ เป็ นต้น ซึ งมีการยอมรั บในประสิ ทธิภาพสําหรับการใช้งานที ดี (กิ ตติ, 2549; อรฉัตร และ
คณะ, 2558) ในช่วงทีผ่านมาการประมวลผลสัญญาณภาพจําเป็ นต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทีมีความเร็ วและหน่ วยความจํา
สูงสําหรับประมวลผลที ทําได้ซบั ซ้อนขึน ซึ งในการนําไปประยุกต์ใช้กบั งานบางประเภท ขนาดของตัวอุปกรณ์อาจไม่มี
ความยืดหยุน่ และเหมาะสมมากนัก ปั จจุบนั เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ประมวลผลทีมีประสิ ทธิ ภาพ
สูงและมีขนาดเล็กลง คอมพิวเตอร์ทีมีขนาดเล็กชนิดหนึงคือราสเบอรรี พาย (Raspberrry Pi) กําลังได้รับความนิ ยมอย่างมาก
ในปั จจุบนั เนื องจากมีระบบการเชื อมต่อฮาร์ ดแวร์ ของบอร์ ดผ่านไลบารี และมี ขนาดโครงสร้างเล็ก ทําให้สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กบั งานต่างๆได้หลากหลายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในช่วงที ผ่านมานี มีหลายๆงานวิจยั ได้นาํ เทคนิคการมวลภาพมาใช้สําหรับตรวจสอบใบหน้าเพือวัตถุประสงค์ที
ต้องการตามผูใ้ ช้งาน ดังเช่น การตรวจจับใบหน้าและติดตามบุคคลผ่านกล้องวงจรปิ ด ตูฝ้ ากสัมภาระโดยใช้เทคนิ คการรู ้จาํ
ใบหน้า การเปิ ดปิ ดประตูอตั โนมัติ และการสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์โดยวิธีรู้จาํ ใบหน้าสําหรับหุ่นยนต์ดูแลผูป้ ่ วย เป็ นต้น
(กฤตกรณ์ และคณะ, 2560; จักรี และคณะ, 2560; จตุรนต์ และอธิ ฐาน, 2560) นอกจากนี ยังเริ มมีรายงานศึกษาใช้การสร้าง
ระบบสแกนใบหน้าด้วยราสเบอรรี พาย สําหรับวัตถุประสงค์ตามความต้องการผูใ้ ช้งานมากขึน เช่น การลงเวลา และยืนยัน
ตัวบุ ค คลเพื อเข้าพัก โรงแรม เป็ นต้น (นวพล และคณะ, 2560; สุ รเชษฐ์ และคณะ, 2560) ในบทความนี ได้เล็ งเห็ น ถึ ง
ประโยชน์ของเทคโนโลยีการประมวลภาพสําหรับใช้ระบบรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์ประมวลผลทีมีความสะดวก
ต่อการใช้งาน จึงได้นาํ เสนอระบบสแกนใบหน้าเพือยืนยันตัวบุคคลบนราสเบอรร์รีพายในการเข้าใช้ห้องโดยใช้เทคนิคการ
ตรวจจับและรู ้จาํ ใบหน้าด้วยฟังก์ชนั ของโอเพนซีวี (Open CV) พร้อมทังมีการแจ้งเตือนผลผ่านอีเมล์ไปยังผูด้ ูแลระบบ
ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง

การตรวจจับใบหน้ า

การตรวจจับใบหน้า (Face detection) เป็ นกระบวนการจับภาพใบหน้าสําหรับใช้เป็ นภาพต้นฉบับเพือเก็บเป็ น
ฐานข้อมูลสําหรับนําไปใช้ในประมวลผลเปรี ยบเที ยบกับภาพใบหน้าของเป้ าหมายทีตรวจสอบโดยใช้หลักการเรี ยนรู ้จาํ
วิธีการพื นฐานสําหรั บ การตรวจจับ ใบหน้าสามารถแบ่ งออกเป็ น 4 ประเภทประกอบด้วย วิธีแรกคื อวิธีการเชิ งความรู ้
(Knowledge-based methods) เป็ นวิธีทีใช้องค์ประกอบส่ วนที สําคัญบนใบหน้า เช่ น ดวงตา ปาก จมูก มีจาํ นวนและแต่ละ
ส่วนมีตาํ แหน่งระยะอย่างไร โดยจะนํามาใช้หากฎเกณฑ์เพือแยกแยะใบหน้า ข้อด้อยของวิธีนีคื อ กรณี ทีกําหนดกฎเกณฑ์
มากเกิ น ไปจะทําให้การตรวจจับ ใบหน้าทําได้ยาก แต่หากน้อยไปก็จะส่ งผลให้การตรวจจับ ใบหน้ามีความผิดพลาดได้
เช่นเดี ยวกัน วิธีทีสองคือวิธีเชิ งลักษณะ (Feature invariant approaches) เป็ นวิธีการใช้ดึงลักษณะเด่นใบหน้าของปาก จมูก
คิว ตา และเส้นผม โดยใช้การคํานวณหาเส้นขอบ (Edge detection) เพือนํามาคํานวณความสันพันธ์การตรวจจับใบหน้า วิธี
นีมีขอ้ ด้อยในเรื องสภาพแวดล้อมีทีเปลียนแปลงไป เช่น สภาพแสงและสัญญาณรบกวนซึงส่ งผลให้ไม่สามารถคํานวณหา
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เส้น ขอบได้ วิธี ที สามคื อวิธี การจับ คู่แ ม่ แ บบ (Template matching methods) วิธีนี ถื อได้ว่าง่ ายไม่ยุ่งยาก ด้วยการใช้ภาพ
ใบหน้าตรงเป็ นต้นฉบับ จากนันเมือรับภาพใบหน้าทีตรวจจับเข้ามาจะนํามาหาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation value) กับภาพ
ต้นฉบับ อย่างไรก็ตามวิธีนีประสิ ทธิ ภาพการตรวจจับยังไม่ดีมากนักเนื องจากรู ปทรงใบหน้าและขนาดทีแตกต่างจากภาพ
ต้นฉบับ และวิธีทีสี คือวิธีเชิงรู ปลักษณ์ (Appearance-based methods) วิธีการนีจะใช้แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ของรู ปภาพ
ต้นฉบับของใบหน้า และที ไม่ใช่ใบหน้าในการหาคุณลักษณ์ความสัมพันธ์โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ทางสถิติ และการ
เรี ยนรู ้ของอัลกอริ ธึมที เขียนขึนเพือประมวลผล จากการตรวจสอบรายงานวิจยั พบว่าวิธีนีมีประสิ ทธิ ภาพดี กว่าทังสามวิธี
ก่ อนตามที กล่ าวมา โดยเฉพาะเทคนิ ค ที ถูก นําเสนอโดย Viola และ Jones มีป ระสิ ท ธิ ภาพที ดี และเป็ นที นิ ยมนําไปใช้
ตรวจจับใบหน้าในหลายๆงานทีผ่านมา (รุ สลี และวิไลพร, 2554)
เทคนิ ค การตรวจจับ ใบหน้าของ Viola และ Jones ได้ถูกนําเสนอในปี ค.ศ.
ซึ งเทคนิ คนี มีขอ้ เด่ น ในเรื อง
ความเร็ วและความถูกต้องการตรวจจับสู ง เป็ นทีนิ ยมและยอมรับในหลายงานวิจยั ขันตอนการทํางานของนี สามารถแบ่ ง
ออกเป็ น ขันตอน ได้แก่ การคํานวณรู ปแบบการจําลอง การค้นหารู ปแบบการจําลอง และการรวมตัวจําแนกกลุ่มแบบต่อ
เรี ยง การคํานวณรู ปแบบใช้เทคนิ คการจําลองแบบ Haar-like เป็ นตัวตรวจจับซึ งเทคนิคนี ตัวตรวจจับจะมีการปรับขนาดที
แตกต่างกันในการค้นหาภาพใบหน้าทีนํามาแบ่งออกเป็ นภาพย่อย (Sub-window) ต้นฉบับ วิธีการนี จะใช้เวลาคงทีสําหรับ
การตรวจจับใบหน้าในแต่ละรอบ การจําลองรู ป แบบ Haar-like ประกอบด้วยพืนที สี เหลี ยมที มีแสงเงาและไม่ มีแสงเงา
ดังนันการคํานวณหาค่าการจําลองแบบจะเป็ นผลต่างของความเข้มในบริ เวณส่วนแสงเงาและไม่มีแสงเงา ซึงผลลัพธ์ทีได้จะ
นํามาเปรี ยบเที ยบกับ ค่ าเทรสโฮลด์ (Threshold) เพือกําหนดเกณฑ์ตดั สิ นว่าเป็ นภาพใบหน้าหรื อไม่ ขันตอนที สองเป็ น
กระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยอัลกอริ ธึม Adaboost สําหรับการหาตัวจําแนกแบบอ่อนแอ และการปรับค่าถ่วงนําหนักเพือลดค่า
ความผิดพลาดให้นอ้ ยทีสุด และขันตอนทีสามจะใช้ตวั จําแนกหลายๆตัวต่อเรี ยงลําดับเพือลดเวลาการคํานวณให้นอ้ ยลงและ
เพิมความถูกต้องในการตรวจจับ (Viola, P. and Jone M., 2004)
การรู้ จาํ ใบหน้ า

การรู ้ จ าํ ใบหน้า (Face recognition) คื อระบบการค้น หาใบหน้าจากอิน พุท ที ตรวจจับ เพือเปรี ยบเที ยบกับ ภาพ
ต้นฉบับในฐานข้อมูลทีเก็บเอาไว้ โดยใช้อลั กอริ ธึมในการแยกเอกลักษณ์ใบหน้า ระบบรู ้จาํ ใบหน้าประกอบด้วยขันตอน
การทํางาน 3 ส่วนคือ การค้นหาใบหน้า การหาคุณลักษณะต่างๆของใบหน้า และการรู้จาํ ใบหน้าเป็ นส่วนสุดท้าย (Liu, S. S.
et al., 2007; Zhao W. et al., 2003) ระบบการทํางานทัง 3 ขันตอนแสดงดังภาพที 1 ปั จจุบนั มีอลั กอริ ธึมที ใช้ตรวจจับและ
การเรี ยนรู ้จาํ ใบหน้าด้วย Open CV หรื อ Open Source Computer Vision
ภาพอินพุท

การค้นหาใบหน้า

การหาคุณลักษณะใบหน้า

การรู ้จาํ ใบหน้า

รายงานผล

ภาพที 1 ระบบการทํางานของการรู ้ใบหน้า
Library เป็ นไลบารี ที มี การตรวจจับ ใบหน้าด้วยเทคนิ ค ของ Viola และ Jones และมี โมดูล การรู้จ าํ ใบหน้า ถู ก
พัฒนาโดยบริ ษทั อินเทลสําหรับใช้ในการประมวลผลภาพและงานทางด้าน Computer Vision ไลบารี ที พัฒนาเป็ นโอเพน
ซอร์ ส ตัวไลบารี นี เขียนขึนด้วยภาษา C และ C++ ซึ งสามารถรันได้บนทัง Linux Mac OSX และ Windows นอกจากนี ยัง
สามารถเชื อมต่ อ กับ ภาษาอื นๆ เช่ น ไพทอน และเมทแลป เป็ นต้น ตัวไลบารี มี ค วามสามารถในการทํา งานอย่า งมี
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ประสิ ท ธิ ภาพ และมี ม ากกว่า ฟั งก์ชนั สําหรั บ ใช้ในการพัฒนางานที มี ค วามซับ ซ้อ น ซึ งปั จ จุ บ ัน เป็ นที นิ ยมใช้กัน
(Kaehler, A. and Bradski G., 2014)

ใน Open CV มี ไ ลบารี การรู ้ จ ํา ใบหน้ าด้ว ยไอเกนเฟส (Eigenface) ซึ งเป็ นวิ ธี ก ารที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที ดี เ มื อ
เปรี ยบเที ยบกับหลายๆวิธีสาํ หรับการรู ้จาํ ใบหน้าและได้รับความนิ ยมใช้กนั มาก (Muge, C. and Ozen F., 2011) วิธีนีอาศัย
หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal component analysis) ในการลดขนาดของมิติภาพ วิธีการไอเกนเฟสเริ มจาก
การหาค่าเฉลียของภาพใบหน้าจากสมการ (Tolba, A. S. et al., 2005)
 

เมือ  คือค่าเฉลียใบหน้า
ใบหน้า จากสมการ

M

1
M


M

i 1

(1)

i

คือจํานวนรู ปภาพ และ i คือเวกเตอร์ ภาพใบหน้า จากนันนําเวกเตอร์ภาพใบหน้าลบเฉลีย
 i   i 

(2)

เมื อ i คื อเวกเตอร์ ใบหน้าใหม่ ห รื อ ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน แล้วนําเป็ นเมตริ กซ์ กําหนดให้เป็ น A= 1 , 2 ,..., M 
จากนันคํานวณหาค่าความแปรปรวนร่ วม (C) จาก
C

1
M

 
M

i 1

i

T
i

 AAT

คํานวณหาค่าไอเกนเวกเตอร์ (v) และค่าไอเกน (  ) ของเมตริ กซ์ความแปรปรวนร่ วมใน (3) จาก
AAT Avi   Avi

(3)

(4)

ทําการเลือกใช้ค่าไอเกนทีมีนัยสําคัญสําหรับใช้ในการเรี ยนรู ้จาํ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก นําภาพที ต้องการ
ทดสอบรู ้จาํ มาคํานวณหาค่านําหนัก ( k ) จาก
k  kT (  )

เมือ k  1,..., M จะได้ค่านําหนักในรู แบบเวกเตอร์ แต่ละใบหน้าไอเกนคือ
ใบหน้าสามารถพิจารณาได้จาก
 k    T

(5)

T  [1 , 2 , ..., M ]

การทดสอบรู ้จาํ ภาพ

(6)

เมือ  k คือระยะทางยุคลิด (Euclidean distance)  คือใบหน้าไอเกน และ  k คือใบหน้าที ทดสอบ ซึงถ้าหากค่า  k ทีมี
ความแตกต่างน้อยทีสุดมีค่าน้อยกว่าค่า Threshold แสดงว่าเป็ นใบหน้าบุคคลทีมีอยูใ่ นฐานข้อมูล
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การออกแบบ

การออกแบบระบบการทํางานแบ่งเป็ น 2 ส่ วนหลักประกอบด้วย การตรวจจับ ใบหน้าและการรู ้จาํ ใบหน้า ตัว
ประมวลผลเลือกใช้ราสเบอร์รีพายสาม โมเดลบี และกล้องจับภาพใช้กล้องราสเบอร์ รีเวอร์ชนั 2 การทํางานของระบบเริ ม
จากเมื อมี ผู ้ต ้อ งการผ่า นเข้ามาระบบจะทําการตรวจจับ ใบหน้าด้ว ยกล้อ ง จากนั นจะนําภาพที ได้ม าทําการเรี ยนรู ้ จ ํา
เปรี ยบเที ยบกับภาพต้นฉบับในฐานข้อมูลว่าตรงกันหรื อไม่ทงสองขั
ั
นตอนจะใช้ฟังก์ชนั ของ Open CV เมือระบบทําการ
ประมวลผลการรู ้จาํ ใบหน้าเป็ นการรวมชุดรู ปภาพใบหน้าทีจะใช้ในการฝึ กฝน (Training set) สําหรับการทํานายบุคคลกับ
ใบหน้าทีเก็บฐานข้อมูลว่าตรงกันหรื อไม่โดยใช้ค่าไอเกนเฟสในการรู้จาํ ใบหน้าจากการรวมชุดภาพใบหน้า โดยบุ คคลที
ใกล้เคียงมากทีสุดในจํานวนชุดของภาพทีทําการฝึ กฝนแสดงว่าบุคคลนันอยูใ่ นฐานข้อมูลจากนันกล้องจะถ่ายภาพบุคคลนัน
เก็บไว้และไฟแอลอีดีสีเขี ยวติดสว่าง พร้อมทังมีการแจ้งเตือนผ่านอีเมลด้วยข้อความ “มีบุคคลเข้าใช้ห้อง” หากไม่มีค่าที
ใกล้เคียงกล้องจะทําการถ่ายภาพเก็บเช่นเดียวกันและไฟแอลอีดีสีแดงติดสว่างพร้อมแจ้งเตือนผ่านอีเมลด้วยข้อความว่า “มี
บุคคลไม่ได้รับอนุ ญาตเข้าใช้หอ้ ง” ซึ งระบบทีได้ออกแบบสามารถเรี ยกดูภาพบุคคลทีทังทีมีและไม่มีอยูใ่ นฐานได้ทงนี
ั เป็ น
การเก็บหลักฐานสําหรั บรักษาความปลอดภัย แผนผังการทํางานของโปรแกรมตรวจจับและรู ้จาํ ใบหน้าสามารถสรุ ปเป็ น
ลําดับแสดงได้ดงั ภาพที 2 สําหรับการทํางานโปรแกรมการถ่ายภาพเพือเก็บเป็ นฐานข้อมูลเริ มจากเมือมีการตรวจจับใบหน้า
เจอแล้วทําการถ่ายภาพและแปลงภาพเป็ นภาพระดับเทาและบันทึกลงในแฟ้มชือ training/positive
การจัดสร้ างอุปกรณ์

การออกแบบโครงสร้างตัวอุปกรณ์ของเครื องตรวจจับและรู ้จาํ ใบหน้าตัวโครงสร้างทําจากแผ่นอะคริ ลิคสี ใสมี
ความหนา 4 มิลลิเมตร โดยมีขนาดความกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร และสูง 19 เซนติเมตร ติดตังตัวอุปกรณ์ให้
สู งจากพืนระยะ เซนติเมตรสําหรั บผูใ้ ช้งานความสู งระหว่าง - เซนติเมตร ลักษณะโครงสร้างของอุป กรณ์ ที
ออกแบบแสดงดังภาพที 3 และ 4 ตามลําดับ
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เริ ม

โหลด

ตรวจจับ

ไม่เจอ

เจอ

บันทึกภาพใบหน้าลงใน
แฟ้ม
ใช่
LED สี เขียว

นําภาพใบหน้าเปรี ยบเทียบ
กับแฟ้ม

ไม่ใช่
LED สี แดง

บันทึกภาพใบหน้าลงใน
แฟ้ม

บันทึกภาพใบหน้าลงใน
แฟ้ม

มีบุคคลเข้าใช้ห้อง

มีบุคคลไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้

แจ้งเตือนทางอีเมล์วา่

แจ้งเตือนทางอีเมล์วา่

จบการ

ภาพที 2 แผนผังการทํางานโปรแกรมการตรวจจับและรู ้จาํ ใบหน้า
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ภาพที 3 ตัวเครื องตรวจจับและรู ้จาํ ใบหน้า

การทดสอบและวิจารณ์ ผล

ภาพที 4 โครงสร้างทางกายภาพโดยรวมของอุปกรณ์

การตรวจจับใบหน้ า

การทดลองการตรวจจับใบหน้าเพือบันทึกภาพใบหน้าลงในแฟ้มสําหรับเป็ นฐานข้อมูล ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การทดลองใน
ห้องเรี ยนชัน 10 อาคารศรี วิศววิทยา มีการทดลองทังหมด 8 ลักษณะท่าทางคือ หน้าตรง ก้มหน้า เงยหน้า ปิ ดตา สวมหมวก
ใส่ แว่นตา หันซ้ายและหันขวา โดยใช้บุคคลในการทดลองแต่ลกั ษณะจํานวน 5 คน คนละ 5 รู ปโดยทีผูท้ ดสอบยืนห่ างจาก
ตัวเครื องเป็ นระยะ 80-100 เซนติเมตร เมื อความสู งของผูใ้ ช้งานอยู่ระหว่าง - เซนติเมตร ภายใต้แสงสว่างสี ข าว
ตัวอย่างท่าทางของการทดสอบการตรวจจับใบหน้าแสดงดังภาพที 5

จากผลการทดสอบพบว่าทัง 5 คนจํานวนคนละ 5 ครัง ประสิ ทธิภาพของเครื องทีออกแบบมีความสามารถตรวจจับ
ใบหน้าท่าทางลักษณะต่างๆมีความถูกต้องสรุ ปได้ดงั ตารางที 1 จากตารางที 1 จะเห็ นว่าว่าการตรวจจับใบหน้าท่าทางหน้า
ตรงเครื องสแกนสามารถตรวจจับได้ทุกครัง ในภาพที 5 เป็ นตัวอย่างท่าทางต่างๆทีใช้ในการทดสอบการตรวจจับใบหน้าที
เครื องสามารถตรวจจับได้ประกอบด้วยท่าทาง หน้าตรง ก้มหน้า เงยหน้า ปิ ดตา สวมหมวก และใส่ แว่นตา สําหรับท่าทาง
หันซ้ายและหันขวาพบว่าเครื องสแกนไม่สามารถตรวจจับได้ ทังนี เนืองจากในการตรวจจับใบหน้าด้วยวิธีของ Viola และ
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Jones นัน จะต้องตรวจพบความแตกต่างของบริ เวณดวงตา แก้มและความแตกต่างระหว่างบริ เวณดวงตาสองข้างและบริ เวณ
จมูก ดังนันจะไม่มีภาพแสดงไว้ในภาพที 5

หน้าตรง
ก้มหน้า
เงยหน้า
ปิ ดตา
สวมหมวก
ใส่แว่นตา

ภาพที 5 ภาพทีได้จากการตรวจจับใบหน้าด้วยลักษณะท่าทางทีแตกต่างกัน

ตารางที 1 ผลการทดสอบตรวจจับใบหน้าด้วยลักษณะท่าทางทีแตกต่างกัน
ท่าทางใบหน้า
ค่าความถูกต้อง
หน้าตรง
100%
ก้มหน้า
84%
เงยหน้า
92%
ปิ ดตา
52%
สวมหมวก
32%
ใส่ แว่นตา
หันซ้าย

การรู้ จาํ ใบหน้ า

หันขวา

72%
0%
0%

การทดสอบการรู ้จาํ ใบหน้าของบุคคลเพือใช้ในการตรวจสอบสิ ทธิ การเข้าใช้หอ้ ง ได้ทาํ การทดสอบในห้องเดียวกับ
ทีใช้ในการทดสอบการตรวจจับใบหน้าโดยมีเงือนไขแสงสว่างและลักษณะท่าทางใบหน้า 8 ลักษณะเช่นเดี ยวกัน โดยใช้
บุคคลในการทดสอบแต่ลกั ษณะเป็ นบุคคลทีมีภาพใบหน้าในฐานข้อมูลจํานวน คน คนละ 3 ครัง ภาพที 6 แสดงตัวอย่าง
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การทดสอบรู ้จาํ ใบหน้า ผลจากการทดสอบพบว่าการรู ้จาํ ใบหน้าในลักษณะหน้าตรงสามารถเปรี ยบเทียบใบหน้าได้ถูกต้อง
ทีสุดคิดเป็ น 100% ส่วนในลักษณะอืนๆ เช่น เงยหน้า หันซ้าย หันขวา สวม

(ก)

(ข)
ภาพที 6 ตัวอย่างการทดสอบรู ้จาํ ใบหน้าด้วยลักษณะหน้าตรง (ก) ลักษณะการยืน (ข) ภาพทีแสดงหน้าจอ

ตารางที 2 ผลการทดสอบรู ้จาํ ใบหน้าด้วยลักษณะท่าทางทีแตกต่างกัน
ลักษณะท่าทาง
คนที

1

2

3

4

ครังที

หน้า

1

ได้

ทดสอบ
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

1

ก้ม

เงย

ปิ ดตา

ได้

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ตรง

หน้า

ได้

ได้

หน้า

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ไม่ได้
ได้

ไม่ได้
ได้

ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
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ได้

ได้

ไม่ได้
ได้

ไม่ได้
ได้

หัน

ซ้าย

ไม่ได้
ไม่ได้

ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้

หัน

สวม

ใส่

ขวา

หมวก

แว่นตา

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้

ได้

ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ได้

ไม่ได้
ได้

ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
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2

3

จํานวนครังที
เปรี ยบเทียบได้
คิดเป็ นร้อยละ

ได้

ได้

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

15

12

2

10

0

0

3

1

ได้

100%

ได้

80%

ไม่ได้

ได้

13.333% 66.667%

ไม่ได้

ไม่ได้

0%

0%

ได้

20%

94

ไม่ได้

6.667%

หมวก และใส่ แว่น ไม่สามารถเปรี ยบเทียบใบหน้าได้นนเกิ
ั ดจากการตรวจจับใบหน้าไม่เจอเนืองจากระบบไม่สามารถตรวจ
พบความแตกต่ างของบริ เวณดวงตา แก้ม และความแตกต่ างระหว่างบริ เวณดวงตาสองข้างและบริ เวณจมู ก ที ชัด เจน
รายละเอียดผลการทดสอบความสามารถของเครื องสามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที 2

การบันทึ กภาพจะทําการแยกเป็ นแฟ้ มเพือทําการเก็บรู ปภาพเป็ นหลักฐานว่ามีบุคคลใดต้องการจะเข้าใช้ห้องโดย
บันทึกชือรู ปเป็ นวันและเวลา แยกออกเป็ น 3 แฟ้ มประกอบด้วยแฟ้ มบันทึกรู ปบุคคลทังหมดทีต้องการเข้าใช้ห้อง แฟ้ มที
สองบันทึกรู ปภาพบุคคลทีอนุญาตให้เข้าใช้หอ้ งได้ และแฟ้มทีบันทึกรู ปภาพผูท้ ีไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ห้อง

เปรี ยบเที ยบประสิ ท ธิ ภาพของการเรี ยนรู้ จาํ ใบหน้ากับ งานวิจัยอื นที ใช้วิธี ไอเกนเฟสเหมื อ นกัน ในงานของ
สุรเชษฐ์ และคณะ (2560) มีความถูกต้อง 100% งานของ จักรี และคณะ (2560) มีความถูกต้อง 100% งานของ จตุรนต์
และอธิ ฐ าน (2560) มี ค วามถู ก ต้อ ง 93.33% และ กฤตกรณ์ และคณะ (2560) ความถู กต้อ ง 83% ในตารางที 3 เป็ นการ
เปรี ยบเที ยบบางวิธี สํ าหรั บ ใช้ใ นการเรี ย นรู้ จ ําใบหน้า ที ใช้จ ํานวนภาพในชุ ด การสอน (Training set) และvy9อัต รา
ความสําเร็ จ (Success rate) ทีต่างกัน
ตารางที 3 เปรี ยบเทียบงานทีเกียวกับการเรี ยนรู ้จาํ ใบหน้า (Muge, C. and Ozen, F., 2012)
วิธี
จํานวนภาพในการ
อัตราความสําเร็ จ
ชุดการสอน
Principal component analysis
400
79.65%
Principal component analysis + Relevant
400
92.34%
component analysis
Independent component analysis
40
Gauss function
81.35%
Hidden Markov model
200
84%
Active shape model
100
78.12-92.05%
Wavelet transform
Support vector machines
Neural networks
Eigenfaces

100
-

70
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80-91%
85-92.1%

93.7%
92-100%
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การทดสอบระบบการแจ้งเตือนผ่านอีเมลเพือเป็ นเตือนผูด้ ูแลระบบให้ทราบว่าในขณะนี มีบุคคลทีได้รับอนุญาต
หรื อมีบุคคลไม่ได้รับอนุ ญาตกําลังมาเข้าใช้ห้อง หากเป็ นผูท้ ี ได้รับอนุ ญาตเข้าใช้ห้องจะมีการแจ้งเตือนว่ามีบุคคลได้รับ
อนุ ญาตเข้าใช้ห้อง แต่ถา้ เป็ นบุคคลทีไม่ได้รับอนุ ญาตจะมี การแจ้งเตือนว่าด้วยข้อความว่ามีบุคคลไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้
ห้อง โดยทําการทดสอบจํานวน 10 ครัง พบว่าสามารถแจ้งเตือนได้ทุกครัง ภาพที 7 แสดงตัวอย่างการแจ้งเตือนข้อความผ่าน
อีเมล์เพือเป็ นการแจ้งเตือนผูด้ ูแลระบบ

สรุ ปผล

ภาพที 7 ข้อความแจ้งเตือนทางอีเมล์

บทความนี นําเสนอการระบบตรวจจับและรู้จาํ ใบหน้าสําหรับยืนยันตัวบุคคลในการเข้าใช้ห้อง มุ่งประเด็นไปที
การนําบนตัวประมวลผลราสเบอร์ รีพายมาใช้ในการประมวลผล การทดสอบผลการตรวจจับและรู ้จาํ ใบหน้าประกอบด้วย 8
ลักษณะท่าทางคือ หน้าตรง ก้มหน้า เงยหน้า หันซ้าย หันขวา ปิ ดตา สวมหมวกและใส่ แว่นตา จากการทดสอบพบว่าระบบ
สามารถทําการตรวจจับและรู ้จาํ ใบหน้าแม่นยําทีสุ ดค่าความถูกต้อง 100% ด้วยท่าทางหน้าตรง การแจ้งข้อความผ่านทาง
อี เมล์สามารถทําได้ทุกครัง การเก็ บบัน ทึ กภาพประวัติแ ยกไฟล์ท งผู
ั ท้ ี มีและไม่ มีชืออยู่ในฐานสามารถทํางานได้ถูกต้อง
ระบบนี เมือมีการตรวจจับและรู ้จาํ ใบหน้าแล้วสามารถสร้างเงือนไขเอาท์พุททีได้ไปประยุกต์สาํ หรับใช้ควบคุมอุปกรณ์อืน
ใดตามความต้องการผูใ้ ช้งานเหมาะกับงานที ใช้ทรัพยากรไม่มากนัก เคลือนย้ายสะดวก อย่างไรก็ตามกรณี ทีงานมีความ
ซับซ้อนอาจมีขอ้ จํากัดในเรื องหน่วยความจําและความเร็วในการประมวลผล

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ทีให้การสนับสนุ นทุนค่าใช้จ่าย
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The public relations of Kao Paya Bung Sa ecoturism group on Online media
ศิรินนั ทร์ นาพอ * ศวรรณรัศม์ อภัยพงค์ และ สุมนา ปาธะรัตน์
Sirinun Napor1* Sawannarat Apaipong1 and Sumana Patarat2

บทคัดย่อ
กลุ่มท่องเทียวเชิ งอนุ รักษ์เขาพญาบังสาจัดตังขึน เพือให้เยาวชนรุ่ นหลังได้รับรู้ถึงประวัติความเป็ นมา และรู้ค่าแก่
การอนุรักษ์ ทังในด้าน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถินตลอดจนการอนุรักษ์สิงแวดล้อม ปั จจุบนั ได้เปิ ดให้บุคคลภายนอกทีสนใจ
ในแหล่งท่องเทียว วิถีชีวติ และภูมิปัญญาท้องถินของคนในชุมชน ได้เข้าเรี ยนรู ้ถึงวิถีชีวติ และภูมิปัญญามากขึน ซึ งในขณะ
นี ทางกลุ่มท่องเที ยวเชิงอนุ รักษ์เขาพญาบังสาได้มีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในลักษณะของเว็บไซต์อยูแ่ ล้ว แต่เว็บไซต์
ดังกล่าวเป็ นเว็บไซต์ทีตอบสนองทางเดี ยว ไม่มีการติดต่อกับฐานข้อมูล และไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ นอกจากนี ทางกลุ่ม
ท่องเที ยวเชิ งอนุ รักษ์เขาพญาบังสายังเป็ นที รู ้จกั ไม่มากนัก ซึ งนักท่องเทียวส่ วนใหญ่จะรู ้จกั กลุ่มท่องเที ยวเชิ งอนุรักษ์เขา
พญาบังสาผ่านทางการบอกต่อแบบปากต่อปาก ดังนันผูว้ ิจัยจึงได้พฒั นาสื อประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ในรู ปแบบของ
เว็บไซต์ เพือจัดเก็บข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ กลุ่มท่องเทียวเชิ งอนุ รักษ์เขาพญาบังสา เมือพัฒนาเว็บไซต์เรี ยบร้อย
แล้วได้มีการนําเว็บไซต์ให้ผทู ้ ีเกียวข้องภายในกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ เขาพญาบังสาทดลองใช้งาน ผลของความพึงพอใจ
ที มีต่อเว็บ ไซต์มี ค่ าเฉลี ยรวมอยู่ในระดับ มาก หลังจากนันทําการจัดอัน ดับ (Rank) ของเว็บ ไซต์ดว้ ยเทคนิ คด้วยเทคนิ ค
Search Engine Optimization (SEO) ซึ งเป็ นเทคนิ ค ในการปรั บ แต่ง เว็บ ไซต์เพื อให้ เว็บ ไซต์อ ยู่ในอัน ดับ ต้น ๆ ของการ
แสดงผลจากเสิ ร์ชเอนจิน โดยกําหนดคําค้น (Keyword) ที ใช้ในการค้นหาบนเสิ ร์ชเอนจิน ผลที ได้จากการทํา SEO ของ
เว็บไซต์ ทําให้การแสดงผลเว็บไซต์จากเสิ ร์ชเอนจินอยูใ่ นอันดับทีสูงขึน เป็ นผลให้กลุ่มท่องเทียวเชิงอนุ รักษ์เขาพญาบังสา
เป็ นทีรู ้จกั มากยิงขึน
คําสําคัญ : การท่องเทียวเชิงอนุรักษ์, จังหวัดสตูล, สื อประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์, เอสอีโอ
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Kao Paya Bung Sa ecoturism group established for the younger generation to know the history. The
conservation of both the way of life, local wisdom as well as the conservation of the environment. Nowadays, it is open
to outsiders who are interested in tourist attractions, local lifestyle and local wisdom. Learn more about life and wisdom.
At this time, the Kao Paya Bung Sa ecoturism group has public relations our group with the website. But the website is a
one-way response site ( Static web) . No contact with database and can’t be stored. In addition Kao Paya Bung Sa
ecoturism group is not very known. Most tourists will know the Kao Paya Bung Sa ecoturism group through tell peopleto-people. So researchers have developed online media in the form of websites. To store data public relations and publish
the Kao Paya Bung Sa ecoturism group. When the website has been developed, the website has been test by the
concerned ecotourists. The satisfaction on the site was at the high level. Then rank the website with techniques by Search
Engine Optimization (SEO) is the process of affecting the online visibility of a website or a web page in a web search
engine's results. In general, the earlier (or higher ranked on the search results page), and more frequently a website
appears in the search results list, the more visitors it will receive from the search engine's users; these visitors can then be
converted into customers. The result of the SEO of the website, the search engine results in the search engine rank higher.
As a result, the Kao Paya Bung Sa ecoturism group is becoming more known.
Keyword : Ecotourism, Satun Province, Media Relations, Website, SEO

บทนํา

อุตสาหกรรมการท่ องเที ยวนับ เป็ นอุตสาหกรรมที มีบ ทบาทต่อการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และสังคมของ
ประเทศ เนืองจากอุตสาหกรรมการท่องเทียวก่อให้เกิ ดรายได้ให้กบั ประเทศชาติเป็ นจํานวนมหาศาล ในระยะเวลาหลายปี ที
ผ่านมาการท่องเทียวช่วยชูภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็ นดินแดนแห่งความรื นรมย์ (Happiness on Earth) เนื องจากประเทศ
ไทยมี ทรั พยากรการท่ องเที ยวที หลากหลาย มี เอกลักษณ์ ท างวัฒ นธรรมความเป็ นไทย และด้วยเหตุนีทําให้ปั จจุบ ัน การ
ท่องเทียวทีเน้นความเป็ นธรรมชาติ ได้เห็นถึงวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวบ้าน เช่น การท่องเทียวเชิ งนิ เวศหรื อเชิ งอนุรักษ์
(ส่ วนนันทนาการและสื อความหมาย,
) การท่องเที ยวเชิงบาเพ็ญประโยชน์ เป็ นต้น จึงเป็ นการท่องเทียวทีได้รับความ
นิยมทังชาวไทยเองและชาวต่างชาติ

ชุมชนตําบลควนโพธิ อําเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็ นตําบลหนึ งทีมีการรวมตัวกันเพือดําเนิ นกิ จกรรมการท่องเทียว
เชิงอนุรักษ์ โดยชุมชนได้มีการจัดตังกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสาขึน ซึ งมีวตั ถุประสงค์เพือให้เยาวชนรุ่ นหลังได้
รับรู ้ถึงประวัติความเป็ นมา และรู้ค่าแก่การอนุรักษ์ ทังในด้าน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถินตลอดจนการอนุรักษ์สิงแวดล้อม
รวมถึงหาแนวทางปรับปรุ ง อนุรักษ์ และสื บค้น แหล่งท่องเทียวใหม่ๆ บริ เวณเขาพญาบังสา โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
จนในปั จจุบนั ทางกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา ได้เปิ ดให้บุคคลภายนอกทีสนใจในแหล่งท่องเทียว วิถีชีวติ และ
ภูมิปัญญาท้องถินของคนในชุมชน ได้เข้าเรี ยนรู ้ถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญามากขึน ทําให้ในปี หนึ งๆ มีผทู ้ ีสนใจเข้าเยียมชม
กลุ่มท่องเทียวเชิ งอนุรักษ์นบั พันคน ซึ งในปี พ.ศ.
มี ผเู ้ ข้าเยียมชมกลุ่มท่องเที ยวเขาพญาบังสาถึง , คน ซึ งสร้าง
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รายได้ให้กบั คนในชุมชนได้จาํ นวนมาก แต่มาในปี พ.ศ.
ทีผ่านมา มีผเู ้ ข้าเยียมชมกลุ่มแค่ , คน เท่านัน (เครื อข่าย
การท่ องเที ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล,
) ทังนี อาจเกิ ดจากสภาพเศรษฐกิจที ถดถอย และยังขาดการประชาสัมพันธ์ทีดี
ตรงกลุ่ ม เป้ า หมาย ผู ้วิ จ ัย เล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ าคัญ ของสื อประชาสั ม พัน ธ์ แ บบออนไลน์ ซึ งจากผลการวิ จัยพบว่า สื อ
ประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ สามารถเข้าถึงนักท่องเทียวได้มากที สุด และสะดวกที สุ ด (กนกพล,
) ผูว้ ิจยั จึ งการนํา
เว็บไซต์เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์กลุ่มท่องเทียวเขาพญาบังสาให้เป็ นทีรู ้จกั มากยิงขึน

ดังนันผูจ้ ัด ทําได้มี แ นวความคิ ด ในการใช้สือประชาสั ม พัน ธ์ แ บบออนไลน์ ในรู ป แบบของเว็บ ไซต์ ในการ
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ กลุ่มท่องเทียวเขาพญาบังสา โดยการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทังสถานทีท่องเทียว ลักษณะวิถีชีวิต
ภูมิปัญญา รวมไปถึงกิ จกรรมทีน่ าสนใจภายในชุมชน แล้วทําการจัดอันดับของเว็บไซต์ให้อยูใ่ นอันดับต้นๆ ของเสิ ร์ชเอน
จิน เพือให้นกั ท่องเทียวทีสนใจสมามารถเข้าถึงข้อมูลกลุ่มท่องเทียวเขาพญาบังสาได้ง่ายขึน
วัตถุประสงค์ การวิจยั

1.1. เพือพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา จังหวัดสตูล
1.2. เพือประชาสัมพัน ธ์การท่ องเที ยวของกลุ่มท่ องเที ยวเชิ งอนุ รักษ์เขาพญาบังสา จังหวัดสตูล ให้เป็ นที รู ้ จักอย่าง
แพร่ หลาย
กรอบแนวคิดการวิจยั

ภาพรวมของระบบจะเป็ นการนําข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มท่องเที ยวเชิงอนุ รักษ์เขาพญาบังสาโดยการเก็บข้อมูลจริ ง
จากคนในชุมชน แล้วนํามาสร้างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ โดยนําข้อมูลทีได้มาเก็บลงในฐานข้อมูล เมือผูใ้ ช้ตอ้ งการดูขอ้ มูล
ก็สามารถดูได้ผา่ นทางเว็บไซต์ของกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา ได้แสดงดังภาพที

ผลการค้นหาเว็บไซต์

Web Server
อัพโหลดข้อมูลและทํา SEO
รวบรวมข้อมูล

คําค้น
พัฒนาเว็บไซต์

ชุมชน

ผูใ้ ช้

ภาพที 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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การวิจยั ครังนี ได้พฒั นาเว็บ ไซต์กลุ่ม ท่ องเที ยวเชิ งอนุ รักษ์เขาพญาบังสา จังหวัดสตูล ด้วยกระบวนการพัฒ นา
ทังหมด ขันตอน ดังนี

1.1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลข้อมูลของกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา จังหวัดสตูล โดยการลงพืนทีพูดคุยกับประธาน
กลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา ผูท้ ีดูแลเว็บไซต์เก่า ผูน้ าํ ชุมชน และบุคคลทีเกียวข้อง โดยเป็ น
- ข้อมูลความรู ้/ภูมิปัญญาพืนบ้านทีเกิดขึนจากภายในกลุม่
- ข้อมูลร้านอาหารและโรงแรม ทีพัก บริ เวณใกล้เคียง
- ข้อมูลกิจกรรมการท่องเทียว
- ข้อมูลสถานทีใกล้เคียง
ซึงข้อมูลต่างๆเหล่านีมีทงข้
ั อมูลทัวไป รู ปภาพ และ ภาพเคลือนไหว เพือเป็ นแนวทางในการลงพืนทีเก็บข้อมูลใน
รายละเอียด

1.2. ขันตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- ออกแบบโครงสร้างการทํางานของเว็บไซต์
- ออกแบบฐานข้อมูลทีใช้เก็บข้อมูล รวมไปถึงหา และสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล
- ออกแบบหน้าจอของเว็บไซต์ เรามักเรี ยกกันว่า User Interface (UI) เพือให้สามารถพัฒนาระบบตามแบบที
ออกแบบไว้ขา้ งต้น
1.3. การพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มท่องเที ยวเชิ งอนุรักษ์เขาพญาบังสา จังหวัดสตูล พัฒนาขึนโดยใช้โปรแกรมเวิร์ดเพรส
(Word Press) และได้สร้างฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ดว้ ยโปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) ตามโครงสร้างการทํางานที ได้
ออกแบบไว้ข า้ งต้น และทําการทดสอบความถูกต้องของการทํางานและเนื อหา โดยเว็บไซต์จะถูกแบ่ งออกเป็ น ส่ วน
หลักๆ ได้แก่ ส่ วนของผูใ้ ช้ทวไป
ั ซึงผูใ้ ช้ทวไปจะสามารถเข้
ั
ามาดูขอ้ มูลต่างๆ ภายในเว็บไซต์ได้ และส่วนของผูด้ ูแลระบบ
จะมีหน้าทีจัดการข้อมูลต่างๆ ภายในเว็บไซต์
. เผยแพร่ แอพพลิเคชัน โดยการอัพโหลดเว็บไซต์ขึน server และทําการโปรโมทเว็บไซต์ดว้ ยกระบวนการ Search
Engine Optimization (SEO) ซึ งเป็ นการปรั บ แต่ง เว็บ ไซต์ และปรั บ ปรุ งเนื อหาและเพิมลิง ค์ที มีป ระสิ ทธิ ภาพมายัง
เว็บไซต์ เพือให้เว็บไซต์ ติดอยูใ่ นอันดับต้นๆ ของ Google เมือค้นหาคียเ์ วิร์ดทีต้องการผ่าน Google ดังนัน จึ งเน้นการ
ทํา SEO บน เว็บไซต์ Google เป็ นหลัก ซึงการทํา SEO แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ

1.4.1 On-Page SEO เป็ นสิ งแรกที จะช่วยให้มีโอกาสเจอได้มากขึ นในการค้นหา ซึ งการทํา SEO แบบ on-page
จะประกอบด้วยกันหลายเครื องมือทีจะเอามาใช้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็ น Google Keyword Planner (เครื องมือหาคีย ์
เวิด), WordPress (เครื องมือจัดการเว็บไซต์) และ Plugin สําหรับการทํา SEO

1.4.2 Off-Page SEO คื อการอาศัยปั จจัยภายนอกมาทําให้อนั ดับ ของเว็บ เราดี ขึน โดยการเพิม link จากเว็บ อืนๆ
เช่น การลงข่าวสาร สิ นค้า บริ การ ในเว็บไซต์ PR ต่างๆ ทีมีเนือหาทีเกียวข้องกับเว็บไซต์ ให้ link กลับมาเว็บไซต์
เรา โดยการทา SEO เพือให้ดูเป็ นธรรมชาติ และป้ องกันการโดนปฏิเสธจาก Google จึ งควรทําอย่างต่อเนื อง ไม่
ควรทําครังละมากๆ (นันท์นภัส และคณะ, 2556)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ซึ งในการวิจ ัยนี ผูว้ ิจ ัยจะใช้การทํา SEO แบบ on-page เป็ นหลัก โดย SEO แบบ on-page จะมี ข นตอนหลั
ั
กๆ
แสดงดังภาพที
วิเคราะห์คียเ์ วิร์ด

กระจายคียเ์ วิร์ดมาเขียนเป็ นบทความ

ใช้คียเ์ วิร์ดในการตังชือไฟล์ และตังหัวเรื อง

ใช้ plugin เกียวกับ SEO ของ WordPress

Public บทความ

ภาพที ขันตอนการทํา SEO แบบ on-page

1.4. สํารวจความพึงพอใจของนักท่องเทียว โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั นักท่องเทียวทีติดต่อกับทางกลุ่มผ่านทาง
เว็บไซต์
- การหาคุณภาพของเว็บไซต์ จากผูเ้ ชียวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์ จํานวน 3 คน
- ประเมินความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อเว็บไซต์ โดยการแจกแบบสอบถามนักท่องเทียวทีติดต่อกับ
ทางกลุ่มผ่านทางเว็บไซต์ จํานวน 30 คน
1.5. วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผลการวิจยั โดยการประเมินผลความพึงพอใจจากผูใ้ ช้
โดยวิเคราะห์ผลจากแบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์และแบบประเมินความพึงพอใจ ซึงผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดเกณฑ์
ตามวิธีของไลเคอร์ท (Likert) ซึงเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แล้วนํามาหาค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน
โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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หมายถึง ความพึงพอใจมากทีสุด

4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก

3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
หมายถึง ความพึงพอใจน้อย

หมายถึง ความพึงพอใจน้อยทีสุด

เกณฑ์การแปลความหมายเพือจัดระดับคะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง ความพึงพอใจมากทีสุด
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มีความพึงพอใจมาก

ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย

ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยทีสุด

ผลการวิจัย

1.1. การทดสอบการทํางานของเว็บไซต์กลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา จังหวัดสตูล
เว็บไซต์กลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา จังหวัดสตูล ได้มีการนําเสนอข้อมูลหลายรู ปแบบ ทังในรู ปแบบ
ของข้อความ รู ปภาพ และวีดิโอ เป็ นต้น มีดงั ต่อไปนี
1.1.1. หน้าหลัก ประกอบด้วยข้อมูลเบืองต้นเกียวกับกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา ทีตังของกลุ่มที
แสดงในลักษณะของแผนที และเมนูต่างๆ แสดงดังภาพที

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

ภาพที แสดงหน้าหลักของเว็บไซต์

1.1.2. หน้าของผูด้ ูแลระบบ เป็ นหน้าทีผูด้ ูแลระบบจะใช้ในการเพิม ลบ แก้ไข ข้อมูลต่างๆ ทีเกียวข้องกับ
เว็บไซต์ ซึงแสดงดังภาพที

ภาพที แสดงหน้าจอเมนูของผูด้ ูแลระบบ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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1.2. การประเมินผลของเว็บไซต์
หลังจากทําการพัฒนาเว็บไซต์และติดตังให้ผูใ้ ช้ใช้งาน ผูว้ ิจยั ได้วดั ผล 2 ส่ วนด้วยกันคือ ประเมินคุณภาพของ
เว็บไซต์ จากผูเ้ ชียวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์จาํ นวน 3 คน และประเมิ นความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อเว็บไซต์
จํานวน 0 คน ผลการประเมินทีได้แสดงดังตารางที 1 และ ตารางที 2
ตารางที 1 ผลการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ จากผูเ้ ชียวชาญ
รายการประเมิน

X

SD

การแปลผล

0.58

มาก

1. การออกแบบตัวเว็บไซต์ (ข้ อความ สี เสียง รู ปภาพ)

4.3

0.00

3. ความครบถ้ วนสมบูรณ์ ของเนือหา

3.7

0.58

2. ความถูกต้ องของเนือหา

4. ความสะดวกต่อการนําไปใช้

ค่าเฉลีย

4.3
4.3

4.17

0.58

0.43

มาก
มาก
มาก

มาก

ผลการประเมิ นคุณภาพของเว็บไซต์ จากผูเ้ ชียวชาญทัง 3 ท่านพบว่าคุณภาพของเว็บไซต์ มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับ
มาก โดยที การออกแบบตัวเว็บไซต์ ความถูกต้องของเนื อหา และความสะดวกต่อการนําไปใช้ มีค่าเฉลียอยูท่ ี 4.3 อยูใ่ น
ระดับมาก และรองลงมาคือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนือหา มีค่าเฉลีย 3.7 อยูใ่ นระดับมาก
ตารางที 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของกลุ่มผูใ้ ช้
รายการประเมิน

X

SD

การแปลผล

0.67

มาก

1. ความสะดวกรวดเร็วในการเข้ าถึงข้อมูล

4.02

0.77

3. ความเป็ นมิตรกับผู้ใช้

3.02

0.62

ปานกลาง

0.65

มาก

2. ความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูล
4. การนําไปใช้ ประโยชน์

ค่าเฉลีย

3.96
3.58
3.65

0.54

มาก

มาก

ผลการประเมิ นความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ของกลุ่มผูใ้ ช้ พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้ มีค่าเฉลียอยู่ใน
ระดับมาก กล่าวคือ ความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าถึงข้อมูล มีค่าเฉลีย 4.02 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคื อ ความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล มีค่าเฉลีย 3.96 อยูใ่ นระดับมาก ถัดมา คือ ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล มีค่าเฉลีย 3.58 อยูใ่ นระดับ
มาก และอันดับทีมีค่าพึงพอใจน้อยทีสุดคือ ความเป็ นมิตรกับผูใ้ ช้ มีค่าเฉลีย 3.02 อยูใ่ นระดับปานกลาง
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1.3. มีการนําข้อมูลทังหมดไปประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์ เว็บไซต์ทีทางทีมวิจยั พัฒนาขึนได้ ติดอันดับในหน้าแรก
ของกูเกิล ผลลัพธ์หน้าเว็บติดอันดับที Search Engine ของกูเกิลมีดงั นี
1.3.1. คําว่า ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์จงั หวัดสตูล มีผลการค้นหาอยูใ่ นอันดับที ของ Search Engine กูเกิล จาก
เว็บไซต์ทีกูเกิลค้นเจอประมาณ , รายการ
1.3.2. คําว่า ท่องเทียวเชิงเกษตรจังหวัดสตูล มีผลการค้นหาอยูใ่ นอันดับที ของ Search Engine กูเกิล จาก
เว็บไซต์ทีกูเกิลค้นเจอประมาณ , รายการ
1.3.3. คําว่า ควนโพธิ มีผลการค้นหาอยูใ่ นอันดับที ของ Search Engine กูเกิล จากเว็บไซต์ทีกูเกิลค้นเจอ
ประมาณ , รายการ

สรุ ปผลการวิจัย

การพัฒนาเว็บไซต์ถือเป็ นการประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์รูปแบบหน่ง และเป็ นช่องทางในการสื อสาร

ไปยังกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ท ธิ ภาพ สะดวกและรวดเร็ ว เนื องจากนักท่ องเที ยวนิ ยมใช้สือออนไลน์ในการเข้าถึ ง
แหล่งท่องเที ยว ที พัก และ สถานที อื นที เกียวข้องกับ แหล่งท่องเที ยว ด้วยเหตุนีผูว้ ิจยั จึ งได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่ม
ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา จังหวัดสตูล ขึน โดยทีความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทีมีต่อเว็บไซต์นีอยูใ่ นระดับมาก

การตลาดด้วยวิธีการทําอัน ดับ ของกูเกิ ล เพือทําให้เข้าถึงได้ง่ายจากการค้น หา การทําการตลาดออนไลน์ ทํา
ให้ผลการค้นหาจากคําหลักที แสดงหน้าเว็บเพจของหน่ วยงานด้านการท่องเทียวอยูใ่ นอันดับสู งโดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
เพิมจํานวนการเข้าเยียมชมเว็บไซต์

กิตติกรรมประกาศ
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คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ในการประชาสัมพันธ์
และเพิมช่องทางในการสมัครเข้ามาเป็ นนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาลัยรัตภูมิ
โดยใช้โปรแกรม Android Studio ผลที ได้จากการพัฒนาแอปพลิเคชันมี ความสามารถดังนี คื อ ในส่ วนของการ
ประชาสัมพันธ์วทิ ยาลัยในรู ปแบบข้อความ รู ปภาพ และวิดีโอ และส่ วนระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ มีฟังก์ชนการ
ั
ใช้งานคื อ การสมัครเรี ยน การตรวจสอบสถานะ และการแก้ไขข้อมู ลของผูส้ มัคร จากผลการประเมิ นการใช้
แอปพลิเคชันเป็ นดังนี ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการนําเสนอ มี ค่าเฉลียอยู่ที . อยู่ในระดับ ดีมาก ค่า
เบียงเบนมาตรฐานเป็ น . และผลการประเมินความพึงพอใจด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลียอยู่ที . อยู่
ในระดับดีมาก ค่าเบียงเบนมาตรฐานเป็ น .
คําสําคัญ : แอปพลิเคชัน, แอนดรอยสตูดิโอ, การออกแบบแมททีเรล
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This research aimed to develop the application on android operating system for public relations and to provide
another way for new students to apply for RMUTSV Rattaphum College. Android Studio program was used to design the
User interface and developed application. The result from application development could reveal in many aspects. For the
college public relations, it could present in the patterns of text, picture and video. For the system of new students’
application, there were many functions such as study applying, checking status and modifying data. The results of
application evaluation showed that the mean score of the satisfaction on the presentation was 4.62, very good level. The
standard deviation was .48. The mean score of satisfaction on using application was 4.49, very good level. The standard
deviation was .50.
Keywords: Application, Android, Material Design

บทนํา

เนื องจากในปั จจุบนั การใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟนเป็ นปั จจัยอย่างหนึ งทีเข้ามามีบทบาททังใช้ในการทํางาน
และใช้งานแอปพลิเคชันทัวไปแม้แต่มหาวิทยาลัยก็จาํ เป็ นทีจะต้องมีแอปพลิเคชันทีช่วยในการประชาสัมพันธ์ และแนะนํา
มหาวิทยาลัยเพือให้ผใู ้ ช้สมาร์ ทโฟนสามารถทราบกิจกรรมต่าง ๆ ทีทางมหาวิทยาลัยได้จดั ขึนรวมถึงการสมัครเข้าเรี ยนใน
มหาวิทยาลัยผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟนส่ งผลให้มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นและเป็ นที รู ้จกั มากขึ น ซึ งปั ญหาของ
วิทยาลัยรัตภูมิคือด้านการประชาสัมพันธ์ทีไม่เป็ นทีรู ้จกั เพราะเป็ นสถานศึกษาใหม่ และประกอบกับช่องทางการรับสมัครมี
จํากัด ทําให้นกั ศึกษาใหม่มีจาํ นวนไม่มาก หากมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ซึงเป็ นที
นิยมของคนรุ่ นใหม่ ทีสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ วิทยาลัยรัตภูมิ ผ่าน play store ได้ จะทําให้การประชาสัมพันธ์
และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้อย่างกว้างขวางมากยิงขึน
ดังนันจึ งได้พฒั นาแอปพลิเคชันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาลัยรัตภูมิ บนระบบปฏิบตั ิการ
แอนดรอยด์จะช่วยอํานวยความสะดวกและช่วยในการประชาสัมพันธ์ถึงกิ จกรรมต่าง ๆนอกจากนี นักเรี ยนหรื อนักศึ กษา
ใหม่ ทีต้องการสมัครเข้าเรี ยนภายในมหาวิทยาลัย ก็จะสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันได้

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ทฤษฏีและหลักการ
แอนดรอยด์ (Android)
จากโครงสร้างของระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ จะ มีการแบ่งออกมาเป็ นส่วน ๆ โดยส่ วนบนสุดจะเป็ นส่ วนที
ผูใ้ ช้งานทําการติดต่อโดยตรงซึงก็คือ ส่ วนของแอปพลิเคชัน จากนันก็จะลําดับลงมาเป็ นองค์ประกอบอืน ๆ ตามลําดับ และ
สุ ด ท้ายจะเป็ นส่ วนที ติ ดต่อกับ อุป กรณ์ โดยผ่านทาง ลีนุกซ์เคอเนล (Linux Kernel) โครงสร้ างของแอนดรอยด์ สามารถ
อธิบายได้ ดังนี (เบญจภัค จงหมืนไวย์, 2558)
แอปพลิเคชัน (Applications) ส่ วนแอปพลิเคชัน หรื อส่ วนของโปรแกรม โดยผูใ้ ช้งานสามารถเรี ยกใช้โปรแกรม
ได้โดยตรง ซึงการทํางานของแต่ละโปรแกรมจะเป็ นไปตามทีผูพ้ ฒั นาโปรแกรมได้ออกแบบและเขียนโค้ดโปรแกรมเอาไว้
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เฟรมเวิร์กของแอปพลิเคชัน (Application Framework) เป็ นส่วนทีมีการพัฒนาขึนเพือให้นกั พัฒนาสามารถพัฒนา
โปรแกรมได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องพัฒนาในส่วนทีมีความยุง่ ยาก เพียงแค่ทาํ การศึกษาถึงวิธีการเรี ยกใช้งาน เฟรมเวิร์กของแอป
พลิเคชัน (Application Framework) ในส่วนทีต้องการใช้งาน แล้วนํามาใช้งาน
ไลบราลี (Libraries) เป็ นส่ วนของชุ ด คํา สั งที พัฒ นาด้วย C หรื อ C++ โดยแบ่ ง ชุ ด คํา สั งออกเป็ นกลุ่ ม ตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่ น Surface Manage จัดการเกียวกับการแสดงผล Media Framework จัดการเกียวกับการการ
แสดงภาพและเสี ยง Open GL | ES และ SGL จัดการเกียวกับภาพ มิติ และ มิติ SQLlite จัดการเกียวกับระบบฐานข้อมูล
เป็ นต้น
แอนดรอยด์รันไทม์ (Android Runtime) จะมี Darvik Virtual Machine ทีถูกออกแบบมา เพือให้ทาํ งานบนอุปกรณ์
ที มีหน่ วยความจํา (Memmory) หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) และพลังงาน (Battery) ที จํากัด ซึ งการทํางานของ Darvik
Virtual Machine จะทําการแปลงไฟล์ทีต้องการทํางานไปเป็ นไฟล์ .DEX ก่ อนการทํางาน เหตุผลก็เพือให้มีประสิ ทธิ ภาพ
เพิมขึนเมือใช้งานกับ หน่วยประมวลผลกลางที มีความเร็ วไม่มาก ส่ วนต่อมาคือ Core Libraries ที เป็ นส่ วนรวบรวมคําสัง
และชุดคําสังสําคัญ โดยถูกเขียนด้วยภาษาจาวา (Java Language)
2. การออกแบบโดยใช้ Material Design
Material Design ไม่ใช่เป็ นแค่ธีม (Theme) แต่ลงลึกไปถึงการวางโครงสร้างของวัตถุพนฐานของ
ื
Material Design จึงเป็ น
เหมือนกระดาษขาว ทีวัตถุหรื อข้อความสามารถมาวางไว้บนนันได้ (มนัสวิน แสนคํา, 2558)
หลักการออกแบบ (Design Principle) ของ Material Design
- ใช้หลักการเลียนแบบ "วัสดุ" (Material) เน้นการใช้พนผิ
ื ว (Surface) และขอบ (Edge) ใช้แสงเงา
- ภาพเคลือนไหวเหมือนกับแสงเงา-การเคลือนไหวของวัตถุเชิงกายภาพ
- เป็ นการออกแบบที "ตังใจนําเสนอ" (Intentional) ใช้วธิ ีการนําเสนอแบบเดียวกับสิ งพิมพ์กระดาษ เช่น ฟอนต์ ที
ว่าง สี สนั ภาพประกอบ
- แสดงการเคลือนไหว (Motion) เพือบอกความหมาย (Meaning) ของการกระทํา
3. โปรแกรม Android Studio
เป็ นเครื องมือไว้สาํ หรับพัฒนาโปรแกรม Android (Muhammad,2017)โดยเฉพาะโดยวัตถุประสงค์ของ Android
Studio คือต้องการพัฒนาเครื องมือ IDE ทีสามารถพัฒนา App บน Android ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน ทังด้านการออกแบบ
GUI ที ช่ วยให้สามารถ Preview ตัว App มุมมองที แตกต่างกันบน Smart Phone แต่ละรุ่ น สามารถแสดงผลบางอย่างได้
ทันทีโดยไม่ตอ้ งทําการรัน App บน Emulator รวมทังยังแก้ไขปรับปรุ งในเรื องของความเร็ วของ Emulator ทียังเจอปั ญหา
กันอยูใ่ นปั จจุบนั
4. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
โปรแกรมท่ องเที ยวในมือถื อ (ณัฐพล และคณะ, 2558) เป็ นการพัฒ นาแอปพลิ เคชัน บนโทรศัพท์มือถือที ใช้
ระบบปฏิ บ ัติการ Androids โดยเป็ นแอปพลิ เคชัน ที ช่ วยนัก เดิ น ทางหรื อนักท่ องเที ยว เพื ออํานวยความสะดวกในการ
เดินทางภายในจังหวัดขอนแก่น โดยทีผูใ้ ช้สามารถจะค้นหางานเทศกาลต่าง ๆ ภายในจังหวัดขอนแก่น หรื อสามารถอัพเดท
เทศกาลได้ดว้ ยตัวเอง เมือผูใ้ ช้เลือกสถานที ทีต้องการไปจะสามารถรับรู ้เส้นทางการเดินทางไปยังสถานทีนันผ่านทางแผน
ที ทีจะแสดงภายในแอปพลิเคชัน โครงการนี สามารถนํามาใช้ในการศึกษาการทํางานของระบบแผนทีในการระบุตาํ แหน่ ง
บนมือถือได้เป็ นอย่างดี โปรแกรมช่วยผูป้ กครองติดตามตําแหน่งของบุตรหลาน (พงศกร และคณะ, 255 ) เป็ นโปรแกรมที
ประยุกต์การใช้งานระหว่างโทรศัพท์เคลือนที ประเภทสมาร์ ท โฟน โปรแกรมประยุกต์ผ่านเว็บไซต์ และเครื องมื อรับ
สัญญาณจีพีเอส ในการสร้างโปรแกรมที ช่ วยผูป้ กครอง ในการติดตามดูแลบุ ตรหลาน ส่ วนของโปรแกรมประยุกต์บ น
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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โทรศัพท์เคลือนที ผูใ้ ช้สามารถกําหนดสถานทีและเวลาทีจะติดตาม และโปรแกรมมีการแจ้งเตือนผูป้ กครอง หากอุปกรณ์
ของบุ ตรหลานออกจากพืนที และเวลาที กําหนด ในส่ วนของโปรแกรมประยุกต์ผ่านเว็บไซต์เป็ นอีกทางเลือก ซึ งให้ผใู ้ ช้
สามารถเพิมหรื อลบอุปกรณ์ทีจะติดตาม, ติดตามตําแหน่งของอุปกรณ์โดยผ่านทางแผนทีของกูเกิล (Google) และสามารถดู
ประวัติยอ้ นหลังของอุปกรณ์ทีติดตาม ซึ งช่วยในการติดตามและดูแลพฤติกรรมของบุตรหลานในต่อไป ในงานวิจยั ชินนี
สามารถนําระบบการระบุต าํ แหน่ งบนแผนที ได้ดีกว่าวิจัยชิ นแรกในส่ วนของการระบุตาํ แหน่ งของผูใ้ ช้พร้อมทังบอก
ระยะทาง และเวลาทีใช้ในการเดินทาง สามารถนํามาศึกษาและประยุกต์ใช้ได้เป็ นอย่างดี ระบบจองห้องเรี ยนรู้กลุ่มย่อยผ่าน
มือถือ (นําฝน และคณะ,
) เป็ นการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยเป็ นการ
พัฒนาต่อยอดจากโปรแกรมการจองห้องการเรี ยนรู ้กลุ่มย่อยที มีอยูเ่ ดิ มทีให้บริ การจองห้องผ่านเว็บไซต์ ส่ วนต่อประสาน
ผูใ้ ช้ทีออกแบบเดิมเป็ นการแสดงตารางขนาดใหญ่ ซึงยากต่อการดูบนโทรศัพท์มือถือ และไม่สะดวกต่อผูใ้ ช้ในการบันทึก
ข้อมูล โปรแกรมทีพัฒนาจะช่วยอํานวยความสะดวกต่อกลุ่มผูใ้ ช้มากขึนในการจองห้อง ยกเลิกหรื อเปลียนแปลงแก้ไขการ
จองรวมไปถึงการปรับเปลียนข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ช้ โครงการชิ นนี สามารถนํามาศึ กษาการพัฒ นาระบบฐานข้อมูลเพือ
นํามาประยุกต์ใช้กบั ระบบสมัครเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
5. การออกแบบ User Interface

การออกแบบ User Interface เป็ นการออกแบบเพื อให้ผูใ้ ช้ส ามารถใช้งานได้ง่ายและมี ค วามทัน สมัยและได้ใ ช้
รู ปแบบที สอดคล้องกับสี ประจํากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาลัยรัตภูมิ ประกอบด้วย หน้าแรกของ
แอปพลิเคชัน หน้าข้อมูลทัวไปของแอปพลิเคชัน หน้าข้อมูลในการสมัครเรี ยน หน้าข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
และหน้าแผนทีของมหาวิทยาลัย

การออกแบบฐานข้ อมูล

ภาพที 1 แสดงการออกแบบ

E-R Diagram

หรื อ Entity Relationship Diagram (โอภาศ เอียมสิริวงศ์, 2558) คือแผนผังแสดงความสัมพันธ์ระว่าง Entity
หรื อกลุ่มข้อมูล ซึงจะแสดงชนิดของความสัมพันธ์วา่ เป็ นชนิดหนึงต่อหนึง (One to One), หนึงต่อหลายสิ ง (One to Many), หรื อ
หลายสิ งต่อหลายสิ ง (Many to Many)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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- ผูส้ มัครเรี ยนหลายคนมีขอ้ มูลทัวไปได้ 1 ข้อมูล
- ผูส้ มัครเรี ยนหลายคนมีทีอยูป่ ั จจุบนั ได้ 1 ที

- ผูส้ มัครเรี ยนหลายคนสมัครเรี ยนได้ 1 สาขาวิชา
- ผูส้ มัครเรี ยนหลายคนมีขอ้ มูลการศึกษา 1 ข้อมูล
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- ผูส้ มัครเรี ยนหลายคนเลือกโควต้าได้ โควต้า

- ผูส้ มัครเรี ยนหลายคนมีทีอยูเ่ ดิมได้ 1 ที

- ผูส้ มัครเรี ยนหลายคนมีขอ้ มูลครอบครัว 1 ข้อมูล

จากความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลสามารถออกแบบฐานข้ อมูลโดยใช้ ER- Diagram ได้ดงั นี

การออกแบบขันตอนส่ วนการสมัครเรียน

รู ปที 2 แสดง ER-Diagram

1)

ระบบรับสมัครนักศึกษา เมือเริ มใช้งานระบบในส่ วนนี ผูส้ มัครจะต้องป้อนข้อมูลของผูส้ มัครตามแบบฟอร์มในการ
ลงทะเบียน เมือผูส้ มัครป้ อนข้อมูลเสร็ จสิ น ระบบจะทําการตรวจสอบข้อมูลทีจะต้องกรอก หากไม่กรอกข้อมูลจะไม่
สามารถบันทึกข้อมูลได้
) ระบบตรวจสอบสถานะของผู้สมัคร

เมือเริ มใช้งานระบบในส่วนนี ผูส้ มัครจะต้องป้ อนรหัสบัตรประจําตัวประชาชน เมือป้ อนรหัสแล้วระบบจะตรวจสอบความ
ถูกต้องในการเข้าใช้ระบบ ระบบก็จะแสดงสถานะของผูส้ มัครหากใส่รหัสบัตรประชาชนไม่ถูกต้องระบบจะแสดงว่าไม่พบ
ข้อมูลและให้กรอกข้อมูลใหม่อีกครัง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เมือเริ มใช้งานระบบในส่ วนนี ผูส้ มัครจะต้องป้ อนรหัสบัตรประจําตัวประชาชน เมือป้ อนรหัสแล้วระบบจะตรวจสอบความ
ถูกต้องในการเข้าใช้ระบบ หากใส่รหัสบัตรประชาชนไม่ถูกต้องระบบจะแสดงว่าไม่พบข้อมูล
ให้กรอกข้อมูลใหม่อีกครัง เมือผูส้ มัครใส่ รหัสถูกต้องจะสามารถเพิมลบและแก้ไขข้อมูลของผูส้ มัครได้

การพัฒ นาแอปพลิเคชัน

ขันตอนแรกเริ มพัฒนาระบบ User Interface เช่ น Action bar , เมนู ต่าง ๆ ให้รองรับกับขนาดของจอภาพโดยใช้
การออกแบบด้วย Material Design และพัฒ นาฟั งก์ชนการทํ
ั
างานให้สามารถใช้งานเมนู ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ท ธิภาพ
จากนันได้พฒั นาระบบรับสมัครนักศึกษาโดยการจําลองฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์และจําลองการส่งข้อมูล การแสดงผล
ของข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Android Studio นําข้อมูลจากเว็บมาแสดงบนสมาร์ทโฟน และตรวจสอบการทํางานต่าง ๆ ของ
ระบบหากมีขอ้ ผิดพลาด ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การแก้ไขข้อผิดพลาดตามขันตอนเพือไม่ให้แอปพลิเคชันเกิดปั ญหาในระหว่างการ
ใช้งาน เมือตรวจสอบเสร็ จแล้ว จึงได้ทดลองคอมไพล์แอปพลิเคชันให้อยูใ่ นรู ปแบบนามสกุลไฟล์ .apk ซึ งเป็ นไฟล์ทีใช้
ในการติดตังแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ทโฟน
6. การทดสอบการใช้ งาน

ขันตอนแรกทดสอบโดยการรันแอปพลิเคชันบน Emulator เพือดูการทํางานของแอปพลิเคชันผ่าน API แต่ละเวอร์
ชัน และตรวจสอบ Error ต่าง ๆ ทีอาจจะเกิดขึนใน Emulator จากนันได้ทดสอบการรันบนอุปกรณ์จริ ง โดยใช้สมาร์ทโฟนแอน
ดรอยด์เวอร์ ชนั 5.0 มีขนาดหน้าจอ . นิว ความละเอียด
x720 Pixels เมือทดสอบการใช้งานแล้วผูจ้ ดั ทําได้นาํ
แอปพลิเคชันเสนออาจารย์ทีปรึ กษาเพือตรวจสอบความถูกต้องของงานและปรับปรุ งแก้ไขให้มีคุณภาพในการใช้งาน
7. การประเมินการใช้ งาน

การประเมินความพึงพอใจของการใช้งานแอปพลิเคชันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรี วชิ ยั วิทยาลัยรัตภูมิ
ได้กาํ หนดเกณฑ์วธิ ี การประเมินแบบรวมค่า มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และทําการทดสอบการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้งาน 30 คน โดยมีผเู ้ กียวข้องดังนี
1) นักเรี ยนหรื อนักศึกษาทีมีคุณสมบัติเป็ นนักศึกษาใหม่
2) ผูใ้ ช้งานทัวไป

ในการทดสอบประเมินการทดสอบการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน มีเกณฑ์การประเมินค่าความคิดเห็น
เกียวกับความพึงพอใจของระบบ ซึงแบบสอบถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ เช่นกัน
1) วิธีการทางสถิติ มีการใช้สถิติแบบพรรณนา เพือบรรยายลักษณะของข้อมูลได้แก่

ค่ามัชฌิมาเลขคณิ ต (Mean)
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2) เกณฑ์การยอมรับ ประสิ ทธิ ภาพและความพึงพอใจของระบบ พิจารณาจากคะแนนเฉลีย ของกลุ่มทดสอบโดยต้องมี
คะแนนเฉลียอยูใ่ นระดับดี ขึนไป จึงยอมรับว่าระบบการเข้าใช้ มีประสิ ทธิ ภาพและความพึงพอใจในการนําไปใช้งานได้
จริ ง

ผลและวิจารณ์ ผล

1. หน้ าแรกของแอปพลิเคชัน
การออกแบบหน้าแรกของแอปพลิเคชัน เป็ นการนํารู ปภาพมาแสดงเมือเปิ ดใช้งาน ซึงเมือไปยังหน้าถัดไปจะเป็ นหน้าหลัก
ของแอปพลิเคชันคือหน้าเมนู การออกแบบหน้าเมนูเป็ นการแบ่งเมนูออกเป็ นส่วน ๆ เช่น การกดปุ่ มเมนูข่าวสารเพือไปยัง
หน้าข่าวสาร หรื อการกดปุ่ มเมนู อืน ๆ เพือเข้าไปในหน้าหลักของเมนูนนั ๆ

ภาพที 3 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน

2. หน้ าข่ าวสารของมหาวิทยาลัย
หน้าแสดงข่ าวสารของมหาวิท ยาลัยเป็ นการนําข้อมูลที เป็ นเว็บ ไซต์มาแสดงบนสมาร์ ท โฟน โดยเรี ยกดู ผ่าน webView
ผลลัพธ์ของหน้าจอแสดงข้อมูลเกียวกับข่าวสารและกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาลัยรัตภูมิ
ข้อมูลหน้ากิจกรรมเป็ นข้อมูลทีดึงมาจากเว็บเมือคลิกหัวข้อกิจกรรม หรื อข่าวสาร จะลิงค์ไปยังเว็บของมหาวิทยาลัย

ภาพที 4 หน้าข่าวสารของมหาวิทยาลัย
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3. หน้ าแสดงรู ปภาพของแต่ละสาขาวิชา

ผลลัพธ์ของหน้าแสดงรู ปภาพและผลงานต่าง ๆ ของแต่ละสาขาโดยแยกเป็ น Gallery สาขาวิชาละ
ทีรู ปภาพจะสามารถดูภาพทีขนาดใหญ่ขึน

4. ระบบรับสมัครนักศึกษา
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gallery เมือคลิก

ภาพที 5 หน้ารู ปภาพของแต่ละสาขา

ผลลัพธ์ของหน้าจอแสดงการสมัครเข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาลัยรัตภูมิ โดยมี
ฟอร์มให้กรอกข้อมูลของนักศึกษาทีต้องการจะศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องกรอกข้อมูลให้ครบตามฟอร์มทีบังคับ ไม่สามารถ
เว้นฟอร์ มบังคับได้ เมือข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนจะสามารถบันทึกลงฐานข้อมูลได้

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของการใช้ งาน

ภาพที 6 หน้าข้อมูลในการสมัครเรี ยน

การจัดทําแบบประเมินเพือประเมินความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั วิทยาลัยรัตภูมิ โดยใช้วธิ ีเลือกกลุ่มตัวอย่าง ซึงเป็ นผูใ้ ช้งานทัวไปและนักเรี ยนหรื อนักศึกษาทีมีคุณสมบัติเป็ นนักศึกษา
ใหม่ จํานวน 30 คน
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รายการประเมิน

ค่าเฉลีย

ค่าเบียงเบนมาตรฐาน

แปลค่า

2 ความถูกต้องในด้วยการใช้สือ หรื อ รู ปภาพในการแสดง

4.73

0.44

ดีมาก

1 ความถูกต้องในการจัดเรี ยงเนือหาข้อมูล

4.50

3 สามารถเข้าใจในการแสดงข้อมูลของแอปพลิเคชัน

4.66

4 ความเหมาะสมในการใช้สญ
ั ลักษณ์หรื อรู ปภาพในการสื อ

4.60

ความหมาย

0.50
0.47
0.49

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

รวม

4.62

0.48

ดีมาก

รายการประเมิน

ค่าเฉลีย

ค่าเบียงเบนมาตรฐาน

แปลค่า

2 ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิ ดตัวอักษร

4.26

0.44

ดี

ตารางที 2 ผลการประเมินความพึงพอใจด้ านการใช้ งานแอปพลิเคชัน
1 ความง่ายของการใช้งานแอปพลิเคชัน

3 ความถูกต้องของข้อมูลในการสมัครเรี ยนผ่านแอปพลิเคชัน
4 ความถูกต้องการในตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน
5 ความถูกต้องในการแก้ไขข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน
6 ความรวดเร็ วในการใช้งานของแอปพลิเคชัน

รวม

4.60
4.50
4.60
4.20
4.80
4.49

0.49
0.50
0.49
0.40
0.40
0.50

สรุ ปผลการวิจัย

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

ดีมาก

ดีมาก

งานวิจยั นี มีวตั ถุป ระสงค์เพือการพัฒนาแอปพลิเคชันและเพิมช่องทางในการรับสมัครเข้ามาเป็ นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาลัยรัตภูมิ บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยมีการดําเนินงานประกอบด้วย
6 ขันตอนดังนี 1) ขันตอนการศึ กษาข้อมูลของแอปพลิเคชัน โดยเริ มศึกษาตังแต่ทฤษฎีพืนฐานของระบบปฏิ บตั ิการแอน
ดรอยด์และศึกษาค้นคว้าข้อมูลทีเกียวข้องกับระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ 2) การออกแบบแอปพลิเคชัน เริ มออกแบบ User
Interface และฟังก์ชนของแอปพลิ
ั
เคชัน และการออกแบบฐานข้อมูล 3) การพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยเริ มพัฒนาฟั งก์ชนการ
ั
ทํางานต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อการใช้งานและให้มีความง่ายต่อผูใ้ ช้ รวมไปถึงการพัฒนาฐานข้อมูลให้
สามารถใช้เป็ นระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้ 4) ทดสอบการใช้งาน โดยเริ มทดสอบการทํางานของแอปพลิเคชัน และ
แก้ไขข้อผิดพลาดทีเกิดขึนระหว่างการทดสอบแอปพลิเคชัน 5) ประเมินการใช้งาน ขันตอนนีจะประเมินผูใ้ ช้ทีเป็ นนักศึกษา
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

115

ทีมีคุณสมบัติเป็ นนักศึ กษาใหม่ และประเมินผูใ้ ช้ทวไปเพื
ั
อนําผลประเมินมาปรับปรุ งแก้ไข 6) จัดทําเอกสารและสรุ ปการ
ทดลองเพือนําเสนอแอปพลิเคชัน ผลทดลองพัฒนาแอปพลิเคชันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาลัยรัตภูมิ
บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยเริ มตังแต่การพัฒนาแอปพลิเคชันทีใช้ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย โดยใช้การ
ออกแบบ Material Design ทําให้แอปพลิ เคชันมีการทํางานที ง่ายและรวดเร็ วขึนต่อผูใ้ ช้ และการพัฒนาระบบรับสมัคร
นักศึ กษา ซึ งในการดําเนิ น งานได้มี การเขียนโปรแกรมติดต่อกับเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ของมหาวิทยาลัยเพือใช้ในการรับ สมัคร
นักศึกษา รวมไปถึงการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของผูส้ มัคร

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนสนับสนุ นการวิจยั จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาลัยรัตภูมิ และ
ขอขอบคุณผูช้ ่วยนักวิจยั นายธนพล ศรี วรรณ และนายกิตติศกั ดิ เสรี ทศั นเสถียร
เอกสารอ้ างอิง

ณัฐพล สุ วรรณนัง และ ศุภวิชญ์ ศรี สงคราม. 2558. การพัฒนาโปรแกรมท่องเทียวในมือถือ. ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นําฝน จิตเย็น และ วราลักษณ์ ชัยโชติ. 255 . ระบบจองห้องเรี ยนรู ้ กลุ่มย่อยผ่านมือถือ. ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เบญจภัค จงหมืนไวย์. 2558. มัลแวร์ในระบบปฎิบตั ิการมือถือบน iOS และ Android. วารสารชุมชนวิจยั มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสี มา.
พงศกร นามสร และ สุกฤษฎิวิชญ์ ธวัชวิเชียร. 255 . โปรแกรมช่วย ผูป้ กครองติดตามตําแหน่ง ของบุตรหลาน.
ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
มนัสวิน แสนคํา. 2558. Material Design. แหล่งทีมา :
http://www.siamhttp.com/site/article/google-materialdesign.html, 1 มิถุนายน 2560
โอภาศ เอียมสิ ริวงศ์. 2558. ระบบฐานข้อมูล. กรุ งเทพฯ: ซีเอ็ด ยูเคชัน.
Muhammad Nazar and Zulfadli Zulfadli.2017. Usability Testing of Chemistry Dictionary (ChemDic) Developed on
Android Studio, International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICELTICs 2017), Banda
Aceh, Indonesia.
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System control computer working including time seller machine.
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ผไท เทพแก้ว1* และ กาญบัญชา พานิ ชเจริ ญ1
Pathai Thepkaew1* and Kanbuncha Panichcharoen1

บทคัดย่อ

บทความนี กล่าวถึงการนําเสนอระบบควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยการควบคุมเวลาในการใช้งาน ซึงมีการ
แบ่งผูใ้ ช้เป็ น กรณี คือ ผูใ้ ช้บุคลากรภายในและผูใ้ ช้ภายนอก โดยที ผูใ้ ช้บุค ลากรภายในจะกําหนดให้มีเวลาในการใช้
งานเป็ นจํา นวน ชม. ต่อ เดื อ น ถ้า เวลาใช้ง านหมดต้อ งซื อเวลาจากเครื องจําหน่ ายเวลาใช้ง าน โดยมีอ ตั ราการ
จําหน่ ายเวลาใช้งาน ชัวโมงต่อจํานวนเงิน บาท ส่ วนของผูใ้ ช้บุคลากรภายนอกจะต้องซื อจากเครื องจําหน่ายเวลาใช้
งานเท่านัน โดยผูใ้ ช้ตอ้ งใส่ รหัส ตัว และใส่ จาํ นวนเงินทีต้องการไม่เกิ น บาท ระบบจะแจกรหัส หลัก ผูใ้ ช้สามารถ
นํ า รหั ส มาใส่ บนคอมพิ ว เตอร์ เ พื อใช้ ง านได้ เ ลยซึ ง บทความนี มี เ นื อหาเกี ยวกั บ ความรู ้ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที เป็ นตัวหลักในการควบคุ มการทํางานของระบบควบคุมการจํากัดการใช้งานคอมพิวเตอร์ การ
จําหน่ ายเวลาการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพือให้มหาวิทยาลัยสามารถควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะ และมีรายได้
มากขึน ผูจ้ ดั ทําหวังว่าบทความฉบับนีจะเป็ นประโยชน์กบั หลายๆ หน่วยงานทีเกียวข้อง และให้ความรู ้แก่ผศู้ ึกษาต่อไป
คําสําคัญ : ไมโครคอนโทรลเลอร์, ระบบควบคุม, รหัส
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This article for present system control computer working including time seller machine by controlling time
which has separate user for 2 cases: internal staffs and external staffs. In case of internal staffs will be assigned using time
working for 20 hours per month. If the time is up they must buy working time which have working rate for one hour per
10 baht. For external staffs must buy time working from time seller machine only. The users will enter a code and money
not more than 50 baht. System will provide the code for five figures and the user can enter a code in computer for
continuous work. This Thesis has content concerning apply knowledge for using Microcontroller which is the main in
controlling control system for limitation computer usage, time seller machine for computer usage which university can
control public computer usage and has incremental income. The researcher hope that this thesis will be benefits for
concerning department and educate for other researcher.
Keywords : Microcontroller, Control system, Password
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คอมพิวเตอร์ สาธารณะ เป็ นสิ งที จําเป็ นต่อการทํางานและเล่นอิน เทอร์ เน็ตเป็ นอย่างมาก โดยในแต่ละวัน จะมี
ปริ มาณในการใช้คอมพิวเตอร์เพือสื บค้นข้อมูลและทํางานเป็ นจํานวนมาก โดยคอมพิวเตอร์สาธารณะส่วนมากยังเป็ นระบบ
เก็บเงิ น โดยมี ผูด้ ู แลมาคอยสอดส่ องดู แล และเวลาใช้งานผูใ้ ช้งานจะต้องจ่ายเงินต้องจ่ายให้กับผูด้ ู แลระบบ ทําให้ตอ้ งมี
ผูด้ ูแลระบบตลอดเวลา ไม่สะดวกสบายต่อผูใ้ ช้งาน และถ้าหากผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ทาํ ความผิดกฎหมายหรื อทําความเสื อม
เสี ยก็ไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันความผิดได้ เนืองจากไม่สามารถตรวจสอบได้วา่ ผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์คนไหนกระทํา
ความผิดและประกอบกับปั จจุบนั ได้มีการนําเทคโนโลยียนื ยันตัวตนจากรหัสผ่านเข้ามาช่วยในการบริ หารงานมากขึน เพือ
ความทันสมัย ลดแรงงาน ต้นทุนและยังสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย ดังนันการนําเทคโนโลยียืนยันตัวตนจากรหัสผ่านมา
ช่วยในการบริ หารงานจึ งมีบทบาทในการทํางานเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพมากขึน

ดั ง นั นจึ ง มี ค วามต้ อ งการที จะพั ฒ นาระบบ โดยใช้ เ ทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ กั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เข้ามาช่ วยในการบริ หารการใช้งานคอมพิวเตอร์ สาธารณะ โดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่ วยในการ
ตรวจสอบสถานการณ์เข้าสู่ระบบและมีการเก็บเงิน จึงได้มีการนําเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทยิงขึน และยังทําให้มีความ
ทันสมัยอีกด้วย

วิธีดําเนินการวิจัย

1. หลักการทีเกียวข้ อง

1.1 การทํางานเบื องต้ นของอุปกรณ์

่ ี 5 โวลต์
Arduino Mega 2560 เป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้งานที ไฟเลียง 7 ถึง 12 โวลต์ แรงดันที จ่ายในระบบอยูท

ทําหน้าทีในการควบคุมการทํางานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านขาสัญญาณแต่ละขา

ESP8266-01 โมดู ล การสื อสารไร้ ส าย ใช้ง านที ไฟเลี ยง 3.3 โวลต์ ทํา หน้ า ที ในรั บ ข้อ มู ล และส่ ง ข้อ มู ล จาก

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ หรื อจากเซิร์ฟเวอร์มายังไมโครคอนโทรลเลอร์

เครื องหยอดเหรี ยญ เป็ นอุปกรณ์สาํ หรับรับเหรี ยญต่างๆ โดยจะตรวจสอบ ความหนา นําหนัก เนือเหรี ยญ เส้น
ผ่านศูนย์กลาง ของเหรี ยญชนิดต่างๆ
1.2 ภาษาทีใช้ ในการพัฒ นาระบบ

ภาษา Visual Basic เป็ นภาษาทีพัฒนาโดย ไมโครซอฟท์ และเป็ นภาษาทีสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม ในการ
เขี ยนโปรแกรมเชิ งวัตถุ และเป็ นภาษาที สามารถเรี ยนรู ้ได้ง่านและรวดเร็ ว เหมาะแก่ การนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒ นา
โปรแกรม

ภาษา PHP เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์ -ไซด์ สคริ ปต์ โดยลิขสิ ทธิ อยูใ่ นลักษณะโอเพนซอร์ ส
ภาษาพีเอชพีใช้สําหรับจัดทําเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรู ปแบบ HTML โดยมี รากฐานโครงสร้างคําสังมาจากภาษา
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ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ ง ภาษาพีเอชพี นันง่ายต่อการเรี ยนรู ้ ซึ งเป้ าหมายหลักของภาษานี คื อให้นักพัฒ นา
เว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ทีมีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว
ภาษา C เป็ นภาษาทีนิ ยมใช้กนั มาก เนืองจากเป็ นภาษาทีมีความเร็ วในการทํางานสู งใกล้เคียงกับภาษาเครื อง
มีโครงสร้างทีชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถเขียนโปรแกรมเพือติดต่อกับฮาร์ ดแวร์ ได้เป็ นอย่างดี
2. ขันตอนการออกแบบระบบการทํางาน

2.1 บล็อกไดอะแกรมของระบบ

ภาพที 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์

จากภาพที 1 โครงสร้างการทํางานของระบบ จะใช้บอร์ด อาดูโน่เมก้า 2560 (Arduino Mega 2560)เป็ นตัวควบคุม
อุปกรณ์ต่างๆ ในการทํางาน โดยการใช้ขาสัญญาณต่างๆ ในการรับและส่ งค่าต่างๆ ภายในระบบ ทังโมดูลรี เลย์ (2 Channel
Relay), เครื องหยอดเหรี ยญ (Coin Selector CL1006a), โมดูลสวิตซ์ (4x4 Matrix Keypad) และสามารถแสดงผลผ่านทางจอแอลซี ดีดว้ ย
โมดูลแสดงผล (16x2 LCD) เพือนําไปเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ และยังสามารถดูขอ้ มูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันบนเว็บเบราว์เซอร์
และมีระบบจัดเก็บฐานข้อมูล โดยการส่งข้อมูลผ่านโมดูลการสื อสารไร้สายโดยผ่านโมดูลไวไฟ (ESP8266)
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ภาพที 2 หน้าหลักของแอปพลิเคชัน

จากภาพที 2 หน้าหลักของแอปพลิเคชัน จะแสดงปุ่ มสําหรับกดเพือเข้าไปหน้าสําหรับการลงชือเข้าใช้งาน

ภาพที 3 หน้าสําหรับลงชือเข้าใช้งาน

จากภาพที 3 เป็ นหน้าสําหรับลงชือเข้าใช้งาน เมือต้องการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยจะมีการตรวจสอบ
ข้อมูล และเก็บข้อมูลเมือลงชือเข้าใช้งาน
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ภาพที 4 แสดงการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์

จากภาพที 4 เมือลงชือเข้าใช้งาน บุคลากรภายนอก หรื อบุคลากรภายใน จะเข้าสู่หน้านี
โดยจะ
แสดง ข้อมูลต่างๆ เช่น เวลาในการใช้งาน และเวลาการใช้งานคงเหลือ เป็ นต้น เมนู ขอ้ มูลสถานะแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคื อ
รายละเอียดเครื อข่ ายของคอมพิวเตอร์ จะบอกรายละเอี ยดของ IP Address กับ Mac Address ของเครื อข่ าย และสถานะของ
ผูใ้ ช้งาน จะบอกเกียวกับเวลาทีมี เวลาทีเข้าใช้งาน และเวลาทีใช้งานในปั จจุบนั
2.3 การทํางานของเว็บแอปพลิเคชันสําหรับผู้ดูแล

ภาพที 5 หน้าสําหรับเข้าสู่ระบบ

บุคคลทีเข้าสู่ระบบ

จากภาพที 5 เป็ นหน้าสําหรับเข้าสู่ ระบบ เมือต้องการเข้าใช้งาน โดยจะมีการตรวจสอบข้อมูล และ
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ภาพที 6 หน้าสําหรับดูสถานะ

จากภาพที 6 แสดงสถานะของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื องว่ามีการใช้งานอยู่ หรื อไม่ และแสดงข้อมูล
ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ แสดงข้อ มูล ของคอมพิ วเตอร์ แ ต่ล ะเครื องว่า มี Mac Address IP Address อะไร ผูใ้ ช้คนไปเป็ นคนใช้
เครื องคอมพิวเตอร์ นนอยู
ั ่ บอกเวลาทีเข้าสู่ระบบล่าสุ ด และสามารถลบคอมพิวเตอร์เครื องนันออกจากระบบได้

ผลและวิจารณ์ ผล

ระบบควบคุ มการใช้งานคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื องจําหน่ ายเวลา สร้างขึนตามวัตถุ ป ระสงค์ โดยมีการควบคุ ม
ระบบปฏิ บตั ิการผ่านการปิ ดใช้งานฟังก์ชนั ของระบบปฏิบตั ิการเช่น Task Manager Switch Application เป็ นต้น สามารถแสดงผล
ข้อมูลที จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล ผ่านเว็บแอปพลิเคชันผูด้ ูแลระบบ ว่ามีการซื อเวลาจากเครื องจําหน่ายเวลา การเข้าสู่ ระบบ
ผ่านแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ ชื อผูใ้ ช้บุคลากรภายใน เปลียนรหัสผ่านในกรณี ลืมรหัสผ่าน สถานะของคอมพิวเตอร์แต่
ละเครื องในระบบ

สรุ ปผลการวิจัย

บทความนี วิจยั เป็ นการนําเสนอถึงการควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ และสามารถยืนยันตัวบุคคลทีทําการใช้งาน
ได้ และสามารถเก็บค่าบริ การในการใช้งานได้ ระบบนีได้ชูจุดเด่นในเรื องระบบอัตโนมัติซึงไม่จาํ เป็ นต้องมีผแู ้ ลระบบ แต่ก็
ยังต้องมีผดู ้ ูแลระบบเนื องจากระบบไม่สามารถป้ องกันการสูญหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ ในการทดลองแสดงให้เห็น
ถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะโดยไม่จาํ เป็ นต้องมีผดู้ ูแลระบบ โดยผูใ้ ช้สามารถมีอิสระในการใช้งาน และสามารถเปิ ด
บริ การได้ตลอด 24 ชัวโมง ทังยังเป็ นระบบอัตโนมัติจึงทําให้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดทรัพยากรบุคคล บทความนีแสดง
ถึงการนําการใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะและระบบอัตโนมัติมาใช้งานร่ วมกัน เพือให้ได้ประสิ ทธิภาพสู งสุด
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ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ทีสนับสนุนการเผยแพร่ งานวิจยั ในครังนีขอบคุณ
คณาจารย์และผูร้ ่ วมวิจยั ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีแนะนําให้ความรู ้ความเข้าใจในเรื องต่างๆ
ทีสามารถทําให้โครงงานวิจยั ฉบับนี ประสบความสําเร็ จลงได้
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี เป็ นการนําเสนอระบบตรวจจับพฤติกรรมการเคลือนทีของรถจักรยานและตรวจหารู ปแบบลักษณะการ
ล้มของรถจักรยาน เพือแจ้งเหตุการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุของนักปั นและสามารถเข้าช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุได้ทนั ก่อนทีอาจจะ
เกิดความสู ญเสี ยแก่ชีวติ ได้ โดยผูว้ ิจยั ได้ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสําหรับติดตังบนรถจักรยานเพือ
ติดตามพฤติกรรมการปั นรถจักรยานและแจ้งเตือนตําแหน่งที เกิดเหตุเพือขอความช่วยเหลื อ โดยใช้เซนเซอร์ ตรวจจับการ
เคลือนไหวบนสมาร์ ทโฟน ประกอบด้วย เซนเซอร์ความเร่ งและเซนเซอร์มุม ผ่านกระบวนการหาผลลัพธ์ของเวคเตอร์เพือ
ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสิ นใจตรวจจับพฤติกรรมการล้มของรถจักรยาน จากนันระบบสามารถส่ งพิกดั ทีเกิดอุบตั ิเหตุไป
ยังเจ้าหน้าที กูภ้ ยั ผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยเซนเซอร์ระบุพิกดั บนพืนโลก ผลการทดสอบการทํางานของระบบทังหมดได้ค่า
ความถูกต้องเท่ากับ . เปอร์เซ็นต์
คําสําคัญ : พฤติกรรมของรถจักรยาน, การล้ม, สมาร์ทโฟน, โซเชียลมีเดีย
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This paper describes about the system of bicycle movement behavior and bicycle fall pattern detection for biker
emergency notification and rescuers to help them immediately. This research present the design and development of
smartphone application that setup on bicycle for bicycle behavior monitoring and emergency notification. The system
using accelerometer and gyrometer data analysis with Support Vector Magnitude (SVM) algorithm for recognize bicycle
behavior pattern and bicycle fall detection. The application send GPS coordination of accident location to rescuers via
social media. The accuracy result of system about 98.75 percentages.
Keyword : Bicycle behavior, Falling, Smartphone, Social Media
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ในปั จจุบ ัน ผูค้ นส่ วนใหญ่หัน มาใส่ ใจสุ ข ภาพของตนเองมากขึ น การทานอาหารที ดี และการออกกําลังกายที
พอเหมาะจึ งเป็ นสิ งสําคัญต่อการรั กษาสุ ขภาพให้ป ราศจากโรคภัย การออกกําลังกายในปั จจุบ ันมีให้เลื อกหลากหลาย
ประเภททังแบบที ต้องใช้อุป กรณ์ เช่ น การปั นจักรยาน เล่ นฟิ ตเนต ฟุต บอล แบดมิน ตัน เป็ นต้น และแบบที ไม่ต อ้ งใช้
อุป กรณ์ เช่ น การเดิ น วิง ว่ายนํา เป็ นต้น ซึ งไม่วา่ จะเป็ นการออกกําลังกายประเภทใดก็ยอ่ มส่ งผลดี ต่อสุ ขภาพของผูอ้ อก
กําลังกาย แต่ ไม่ ว่าจะเป็ นการออกกําลังกายหรื อกี ฬาประเภทใดย่อมมี ค วามเสี ยงที จะเกิ ด การบาดเจ็ บ อัน เนื องมาจาก
อุบตั ิเหตุ เช่น เกิดการฟกชําของกล้ามเนื อ กระดูกหัก เอ็นในส่ วนของการเคลือนไหวเกิ ดการฉี กขาด กรณี ร้ายแรงอาจถึง
ขันเสี ยชีวติ ได้ ดังนันการเฝ้าติดตามและระวังเหตุการณ์ทีก่อให้เกิดอันตรายจากการออกกําลังกาย จึงมีความสําคัญต่อบุคคล
เป็ นอย่างมาก
การปั นจักรยานเป็ นกีฬาและการออกกําลังกายทีได้รับความนิ ยมมากในปั จจุบนั ประเทศไทยได้มีการรณรงค์และ
จัด กิ จ กรรมที เกี ยวข้องกับ การปั นจัก รยานอย่างหลากหลาย ทังชมรมหรื อหน่ วยงานภาครั ฐก็มี การนํากิ จกรรมการปั น
จักรยานเข้ามาเพือกระชับความสัมพันธ์ในองค์กรและเพิมการปฏิ สัมพันธ์กับคนหลากหลายสังคม แต่การปั นจักรยานก็มี
ความเสี ยงที จะเกิ ดการบาดเจ็บได้เหมื อนกีฬาประเภทอืน จากสถิติของหน่ วยงานเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความ
ปลอดภัยบนท้องถนน (มูลนิธิไทยโรดส์, ) พบว่าตังแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 ทัวประเทศไทยมีผปู ้ ระสบอุบตั ิเหตุ
จากการปั นจักรยานประมาณ 35.79 เปอร์เซ็นต์ตอ่ ประชากร 100,000 คน โดยเกิดจากสาเหตุการล้ม การชนและรวมถึงการ
เบรกรถจักรยานอย่างกะทันหัน (สถานี สุขภาพ,
) ดังนันผูว้ ิจยั จึ งนําปั ญหาการเกิด อุบ ัติเหตุจากการปั นจักรยานมา
วิเคราะห์และพัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนการเกิดอุบตั ิเหตุในการปั นจักรยานบนท้องถนน เพือติดตามเฝ้ าระวังเหตุการณ์
การเกิดอุบตั ิเหตุเพือให้เจ้าหน้าทีหรื อคนใกล้ชิดของนักปั นได้รับทราบและเข้าให้ความช่วยเหลือได้ทนั ก่อนเกิดการสูญเสี ย
ทีเป็ นอันตรายแก่ชีวติ
บทความของงานวิจัยที เกียวข้อง (N.Watthanawisuth, 2012),(J.Iwasaki, 2015) ได้พฒั นาระบบตรวจจับการเกิด
อุบัติ เหตุข องมอเตอร์ ไซด์บ นท้องถนนและการล้มของมนุ ษ ย์ (พงษ์พ ันธ์ สมแพง
) จากการอ่านค่าความเร่ งของ
เซนเซอร์ ความเร่ ง 3 แกน (x, y, z) จากนันนําค่าความเร่ งทังหมดผ่านกระบวนการหาผลลัพธ์ของเวคเตอร์ (Signal Vector
Magnitude) และนําค่าที ได้ไปเปรี ยบเที ยบกับ ค่าคงที ในการตัดสิ น ใจ (Threshold value) โดยใช้การเรี ยนรู ้จาํ แบบต้นไม้
(Decision tree) เพือตรวจจับลักษณะการล้มและส่ งข้อความขอความช่วยเหลือ (SMS) และพิกดั (GPS) ทีประสบเหตุไปยัง
โรงพยาบาลหรื อบุคคลทีเกียวข้องกับผูป้ ระสบภัย มีค่าความแม่นยําเท่ากับ 82% บทความนี (F.Aloul, 2014)ได้พฒั นาระบบ
ตรวจจับการเกิดอุบตั ิเหตุของรถยนต์ผ่านทางสมาร์ ทโฟนบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์เพือวิเคราะห์หาลักษณะการชน
ของรถยนต์ โดยใช้วธิ ี การหาผลลัพธ์ของเวคเตอร์ ร่วมกับการเปรี ยบเทียบความต่างของความเร็ วกับเวลา (Dynamic Time
Warping) มีค่าความแม่นยํา 98% บทความนี (S.Rihana, 2016) ได้พฒั นาระบบตรวจจับการล้มของมนุษย์ โดยใช้ค่าทีได้
จากการหาผลลัพธ์ของเวคเตอร์เปรี ยบเทียบกับค่าคงทีในการตัดสิ นใจร่ วมกับการใช้ค่าความเร่ ง 3 แกนมาวิเคราะห์หามุมที
เกิ ด ขึ นเพือเพิมความแม่ น ยําในการวิเคราะห์ การล้ม มี ค่าความแม่ น ยํา 87% ซึ งจากบทความวิจัยที กล่ าวมาสามารถนํา
หลักการดังกล่าวมาออกแบบและพัฒนาระบบการตรวจจับการเกิดอุบตั ิเหตุจากการปั นจักรยานที สามารถแจ้งเตือนการเกิด
อุบัติเหตุแบบ real-time ได้ โดยการนําเทคโนโลยี IoT เข้ามาใช้ในการพัฒ นาระบบบนสมาร์ ท โฟนเพิมเติม ทําให้ความ
แม่นยําในการแจ้งเตือนสูงถึง . %
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การพัฒ นาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนการเกิ ดอุบตั ิเหตุจากการปั นรถจักรยาน ผูว้ ิจยั พัฒ นาระบบให้ประยุกต์ใช้กับ
อุปกรณ์สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ทีมีเซนเซอร์ ตรวจจับการเคลือนไหวอยูภ่ ายใน ประกอบด้วย เซนเซอร์
ความเร่ ง (Accelerometer) และเซนเซอร์มุม (Gyro sensor) โดยค่าทีอ่านได้จากเซนเซอร์ จะถูกนํามาวิเคราะห์พฤติกรรมการ
ปั นจักรยานของบุคคลเพือตรวจจับการล้มและระบบจะแจ้งเหตุโดยการส่ งพิกดั ตําแหน่งทีอยูข่ องนักปั นผ่านทางโซเชียล
มีเดียไปยังหน่วยกูภ้ ยั หรื อครอบครัวของนักปั นเข้าไปดูแลผูป้ ระสบเหตุ
1. เครื องมือทีใช้ ในการออกแบบและพัฒ นา
1.1 สมาร์ ทโฟน (Smartphone)
งานวิจยั นี ผูว้ ิจยั เลือกใช้สมาร์ทโฟนประมวลผลด้วยระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ สําหรับการวัดค่าความเร่ งและ
ความเร็ วเชิ งมุมเพือนําไปวิเคราะห์พฤติกรรมการปั นรถจักรยานของนักปั น โดยสมาร์ ทโฟนที ใช้ในทดสอบงานวิจัยมี
เซนเซอร์ ตรวจจับการเคลือนไหวของวัตถุ (K6DS3TR) ภายในประกอบด้วย เซนเซอร์ความเร่ งแบบ 3 แกน รองรับการวัด
ค่ าความเร่ งในช่ วง ±2, ±4, ±6, ±8, ±16 และเซนเซอร์ มุ ม แบบ 3 แกน รองรั บ การวัด ค่ ามุ ม ในช่ วง ±125, ±245, ±500,
±1000, ±2000 dps มีเซนเซอร์ ตรวจจับสนามแม่เหล็กและ GPS (Global Positioning System) ทีใช้คน้ หาและระบุตาํ แหน่งที
จักรยานเกิดอุบตั ิเหตุ

ภาพที ทิศทางแกนทัง ของชุดเซนเซอร์ตรวจจับการเคลือนไหว
การคํานวณข้อมูลจากเซนเซอร์ตรวจจับการเคลือนไหวจําเป็ นต้องทราบทิศทางของแกนทัง นันคือ แกนX, Y,
Z ซึ งทังเซนเซอร์ ความเร่ งและเซนเซอร์มุม แกนทัง สามารถอ้างอิงแนวทิศทางของแกนเหมือนกัน ทําให้สะดวกในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจจับ แสดงดังภาพที
1.2 โปรแกรม AppInventor
เป็ นซอร์ ฟแวร์ สาํ หรับพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับติดตังบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนทีใช้ระบบปฏิบตั ิการ แอนดรอย์
ในการประมวลผล โดยอาศัยการพัฒ นาที คล้ายกับ การต่ อ จิ กซอว์ห รื อ ที เรี ยกว่าการโปรแกรมแบบบล็อ ก (Blockly)
นักพัฒ นาสามารถเชื อมต่ อคอมโพเนนท์ของแต่ละบล็อกชุด คําสังเข้าด้วยกัน จนได้การทํางานที ต้องการ และสามารถ
ทดสอบการทํางานของแอปพลิเคชันทีออกแบบผ่านการทํางานแบบเสมือน (Android Emulator) หรื อเชือมต่อสมาร์ ทโฟน
แอนดรอยด์โดยตรง การใช้งานโปรแกรม AppInventor จะพัฒนาผ่านทางเว็บบราวเซอร์ทีเชือมต่อกับเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยไม่ตอ้ งติดตังซอร์ ฟแวร์บนเครื องคอมพิวเตอร์ ทาํ ให้สะดวกต่อการใช้งาน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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2. ภาพรวมของระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเกิดอุบัตเิ หตุของรถจักรยาน
ในส่ วนนี อธิ บายภาพรวมของระบบการตรวจจับพฤติกรรมการล้มของนักปั นและเฝ้ าระวังการเกิ ดอุบตั ิเหตุของ
รถจักรยานบนท้องถนน โดยแบ่งได้เป็ น ส่ วน คื อ แอปพลิเคชันตรวจจับพฤติกรรมการล้มของรถจักรยานและการส่ ง
ข้อความแจ้งเตือนผ่านโซเชียลมีเดีย แสดงดังภาพที

ภาพที ภาพรวมของระบบติดตามพฤติกรรมการล้มของรถจักรยานและแจ้งเตือนการเกิดอุบตั ิเหตุ
ภาพรวมระบบที ออกแบบและพัฒนาดังแสดงภาพที แอปพลิเคชันถูกติดตังบนสมาร์ ทโฟนซึ งติดตังบริ เวณ
กึงกลางของแฮนด์รถจักรยาน เป็ นตําแหน่งที ให้ค่าความแม่นยําสู งและสะดวกต่อการใช้งานของนักปั นมากที สุ ด แอป
พลิเคชันจะรับค่าข้อมูลของเซนเซอร์ตรวจจับการเคลือนไหวมาประมวลผลเพือหาพฤติ กรรมการเกิดอุบตั ิเหตุ หากตรวจ
พบจะแจ้งเตือนไปยังผูต้ ิดต่อหรื อสมาชิกในครอบครัวและโรงพยาบาลใกล้เคียงทีนักปั นจักรยานได้ทาํ การบันทึกข้อมูลไว้
ผ่านบริ การไลน์โนทิไฟย์ ( LINE Notify )
. ขันตอนและวิธีการตรวจจับพฤติกรรมการล้มของนักปันจักรยาน
การตรวจจับพฤติกรรมการปั นรถจักรยาน ระบบอ่านค่าการเคลือนที ของรถจักรยานจากเซนเซอร์ตรวจจับการ
เคลือนไหว ประกอบด้วยค่าความเร่ ง 3 แกน ( , , ) และค่าความเร็ วเชิ งมุม 3 แกน ( , , ) จากนันนํา
ค่าทีได้ของแต่ละเซนเซอร์มาผ่านกระบวนการหาผลลัพธ์ของเวคเตอร์ ดังสมการ (1) เพือนําไปใช้ในการตัดสิ นใจแบ่งแยก
พฤติกรรมการเคลือนที
=

+

+

(1)

จากสมการ ( ) คือ สมการหาผลลัพธ์ของเวคเตอร์ความเร่ งของรถจักรยาน(
) เพราะเมือเกิดการล้มจะเกิ ด
ค่าความเร่ งทีเพิมขึนอย่างรวดเร็ วและสู งกว่าปกติ ซึ งจากการทดลองพบว่าค่าความเร่ งทีใช้ในการตัดสิ นใจมีค่าเท่ากับ
m/s2 (อธิ บายเพิมเติ มในหัวข้อทดสอบผลงานวิจัย) แต่เนื องจากสมการหาผลลัพธ์ของเวคเตอร์ ความเร่ งไม่สามารถบอก
ทิ ศทางของการเคลื อนที ได้ จึ งทําให้เกิ ดค่าความผิดพลาดในบางกรณี ดังนันผูว้ ิจยั จึ งนําค่าความเร็ วเชิงมุมมาใช้ในการ
ตัดสิ นใจหาทิศทางของการเคลือนทีของรถจักรยาน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

129

การหาทิ ศ ทางการเคลื อนที ของรถจัก รยานสามารถหาได้โดยใช้เซนเซอร์ ค วามเร็ ว เชิ ง มุ ม อ้างอิ ง แกน
เช่นเดียวกับค่าแกนของความเร่ ง แต่โดยปกตินกั ปั นจะติดตังสมาร์ ทโฟนในลักษณะหงายหน้าจอขึนดังภาพที

ภาพที ตําแหน่งติดตังสมาร์ทโฟนบนรถจักรยาน
จากการติดตังสมาร์ ทโฟนส่ งผลให้แกน Z ใกล้เคียงกับการตังฉากกับพืนผิวโลกทําให้ค่าความเร็ วเชิงมุม
ของแกน Z จะเกิ ด ขึ นเมื อมี การเลี ยวของรถจักรยานแต่ไม่มี ผลต่อการล้มของรถจักรยาน และหากสังเกตจาก
พฤติกรรมการล้มของจักรยานการล้มจะเอียงไปทางด้านซ้ายหรื อด้านขวาของนักปั นดังแสดงในภาพที ซึ งส่ งผล
ให้ เกิ ด ลัก ษณะการหมุ น รอบแกน Y และเกิ ด ความเร็ วเชิ งมุ ม รอบแกน Y ส่ วนแกน X จะมี ผ ลในกรณี เมื อแฮนด์ข อง
รถจักรยานหมุนพับก่อนล้มจึงทําให้เกิดความเร็ วเชิงมุมรอบแกน X แสดงดังภาพที

ภาพที ลักษณะการล้มด้านข้างของรถจักรยาน

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ภาพที 5 ลักษณะการล้มด้านข้างของรถจักรยานแต่แฮนด์หมุนพับก่อนล้ม
จากการวิเคราะห์ลกั ษณะการล้มของรถจักรยาน ผูว้ ิจยั คํานวณหาผลลัพธ์ของเวคเตอร์ความเร็ วเชิงมุม (
รอบแกน X และแกน Y เข้ามาใช้ในการตัดสิ นใจเพือหาทิศทางของการเคลือนทีดังสมการ (2)
=

+
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)
(2)

จากการทดลองของผูว้ จิ ยั พบว่าค่าผลลัพธ์ของเวคเตอร์ ความเร็ วเชิงมุมทีนํามาใช้ในการตัดสิ นใจมีค่าเท่ากับ
องศาต่อวินาที (อธิ บายเพิมเติมในหัวข้อทดสอบผลงานวิจยั ) เมือระบบตรวจจับได้ว่านักปั นเกิ ดอุบตั ิเหตุลม้ รถจักรยาน
ระบบจะส่ งข้อความแจ้งเตือนไปยังโรงพยาบาลหรื อผูท้ ี สามารถติ ด ต่อได้เพือเข้าช่ วยเหลือได้อย่างทัน ท่วงที ขันตอน
ประมวลผลสรุ ปขันตอนดังผังงานในภาพที
เริ มต้น

อ่านค่าความเร่ งและ
ความเร็ วเชิงมุมจากเซนเซอร์
คํานวนหาค่าผลล พ
ั ธ์ของเวคเตอร์

ส่ วนของการตรวจจับ
การล้ มของจักรยาน

ความเร่ ง > 30 ?

ไม่ใช่

ใช่

ความเร็ วเชิงมุม >
100 ?

ไม่ใช่

ใช่

ส่ ง ข้อความไปยังหน่วยกู้ภยั
จบการทํา งาน

ภาพที ผังงานการตรวจจับพฤติกรรมการล้มของนักปั นจักรยาน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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โซเซียลมีเดีย (Social Media) เป็ นเทคโนโลยีการสื อสารข้อมูลทีใช้เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในการส่งข้อมูลเชือมต่อกัน
มีลกั ษณะการพูดคุ ยและมีการปฏิ สัมพัน ธ์กนั เสมือนพูดคุยกัน ผ่านสื อที ติด ตังบนอุป กรณ์ สือสารอัจฉริ ยะ (Smart Device)
สามารถส่ งข้อความ รู ปภาพ สื อมัลติมีเดีย และรวมถึงการส่งพิกดั ระบุตาํ แหน่ งด้วยเซนเซอร์ GPS (Global Positioning System) ซึง
เป็ นอุปกรณ์ทีสามารถแจ้งพิกดั ตําแหน่งทีอยูบ่ นพืนโลก ทําให้สะดวกในการติดตามค้นหาตําแหน่งทีอยูข่ องอุปกรณ์ ผูว้ ิจยั
จึ งได้พฒ
ั นาประยุกต์นาํ การแจ้งพิกดั ตําแหน่งบนพืนโลกมาใช้ในการแจ้งตําแหน่งที เกิดอุบัติเหตุผ่านแอปพลิ เคชันไลน์
LINE ซึ งเป็ นหนึ งในสื อสังคมออนไลน์ทีได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย
แอปพลิเคชันไลน์ถือว่าเป็ นสื อสังคมออนไลน์ทีใช้ง่าย สะดวก และได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก เพราะมีฟังก์ชนั
การใช้งานทีตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้มากมาย และฟังก์ชนที
ั ผูว้ ิจยั นํามาประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนพิกดั ตําแหน่ง
การเกิ ด อุ บ ั ติ เหตุ ข องนั ก ปั นจัก รยาน คื อ ไลน์ โ นทิ ไ ฟย์ LINE Notify ซึ งเป็ นลัก ษณะการส่ ง ข้อ ความอัต โนมัติ ด ้ว ย
แอปพลิเคชันทีพัฒนาขึน ลักษณะการทํางานของระบบการส่งข้อความแจ้งการเกิดอุบตั ิเหตุผา่ นโซเชียลมีเดีย แสดงดังภาพ
ที

Bicycle Monitoring
Authentication Code
(Token)

Internet

ภาพที การส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านบริ การ LINE Notify

การใช้บริ การไลน์โนทิไฟย์ผใู้ ช้งานหรื อให้บริ การเพือแจ้งเตือนจําเป็ นต้องมีการสมัครไอดีเพือเข้าใช้งานและตัง
กลุ่มสนทนาภายในแอปพลิเคชันเพือเชิญผูใ้ ช้ทีต้องการแจ้งให้ทราบเข้ามาภายในกลุ่มสนทนา จากนันต้องทําการตังค่ากลุ่ม
สนทนาเพือขอใช้บริ การไลน์โนทิไฟย์ ผูท้ ีตังกลุ่มจะได้รับรหัสโทเคน (Token) ซึงเป็ นรหัสทีบอกถึงกลุ่มที ต้องการให้ส่ง
ข้อความไปหา โดยบริ การไลน์ โนทิ ไฟย์จะใช้เครื องแม่ ข่ ายของผูใ้ ห้บ ริ การ LINE เป็ นสื อกลางในการบริ ห ารจัด การ
เส้นทางการส่ งข้อมูลอ้างอิงตามรหัสโทเคนที ได้รับผ่านทางโปรแกรม API (Application Programming Interface) ของผู้
ให้บริ การ LINE

ผลการทดสอบงานวิจัย

ในส่ วนนี นําเสนอการทดสอบระบบทีพัฒนาซึงผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็ น ประเด็น ประกอบไปด้วย ลักษณะโปรแกรม
ทีพัฒนาและทดสอบระบบ การทดสอบการตรวจจับพฤติกรรมการปั นและล้มรถจักรยาน และการส่งข้อความแจ้งเตือนไป
ยังแอปพลิเคชันไลน์ มีรายละเอียดการทดสอบดังนี
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ภาพที ลักษณะโปรแกรมทีพัฒนาและทดสอบระบบ
จากการออกแบบและพัฒ นาโปรแกรมสําหรับ ติ ด ตังในสมาร์ ท โฟน แสดงดังภาพที ผูว้ ิจ ัยได้พ ัฒ นาตาม
หลักการและวิธีทีได้นาํ เสนอในหัวข้อวิธีดาํ เนินงานวิจยั เมือติดตังในสมาร์ ทโฟนมีลกั ษณะของโปรแกรมทีสามารถปิ ดหรื อ
เปิ ดระบบการทํางาน แสดงผลการตรวจจับ ค่าข้อ มูลจากเซนเซอร์ พิกัด ตําแหน่ งที อยู่ ความเร็ วในการเคลื อนที ของ
รถจักรยาน และแสดงแผนทีติดตามของรถจักรยาน

. การทดสอบการตรวจจับพฤติกรรมการปันและล้มของรถจักรยาน
ในส่ วนนี ผูว้ ิจัยได้ออกแบบการทดสอบการตรวจจับพฤติกรรมการปั นรถจักรยาน ซึ งพฤติกรรมที ทดสอบแบ่ ง
ออกเป็ น รู ปแบบ ประกอบด้วยการทดสอบการปั นและการล้มของรถจักรยานเพือให้ครอบคลุมพฤติกรรมที สามารถ
เกิดขึนได้ในการปั นจักรยาน ซึงอธิบายผลการทดสอบในแต่ละประเภทได้ดงั นี
. การปันรถจักรยานโดยไม่ เกิดอุบัตเิ หตุ
60

ความเร็วเชิงมุม (องศา/วินาที)

50

การทดสอบการปันรถจักรยาน

40
30
20
10

1
16
31
46
61
76
91
106
121
136
151
166
181
196
211
226
241
256
271
286
301
316
331
346
361
376
391
406
421
436
451

0

กลุ่มตัวอย่างข้ อมูล (หน่ วย)

ภาพที ผลลัพธ์ของเวคเตอร์ ความเร็วเชิงมุมพฤติกรรมการปั นรถจักรยานโดยไม่เกิดอุบตั ิเหตุ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

133

การทดสอบการปันรถจักรยาน

35

ความเร่ ง (เมตร/วินาที^ 2)

30
25
20
15
10

5

1
16
31
46
61
76
91
106
121
136
151
166
181
196
211
226
241
256
271
286
301
316
331
346
361
376
391
406
421
436
451

0

กลุ่มตัวอย่างข้ อมูล (หน่ วย)

ภาพที ผลลัพธ์ของเวคเตอร์ความเร่ งพฤติกรรมการปั นรถจักรยานโดยไม่เกิดอุบตั ิเหตุ
จากภาพที และภาพที 1 แสดงผลของการตรวจจับพฤติกรรมการใช้งานจักรยานกรณี ทดสอบการปั นจักรยาน
บนพืนราบระยะทาง 100 เมตร การทดสอบประกอบด้วยการปั นรถจักรยานเส้นทางตรง ปั นรถจักรยานข้ามถนนและหยุด
จอดอย่างกะทัน หันพบว่า ค่าสู งสุ ดผลลัพธ์ของเวคเตอร์ ความเร็ วเชิ งมุมเท่ากับ . องศาต่อวิน าที และผลลัพธ์ของ
เวคเตอร์ ความเร่ งเท่ากับ m/s2
. การเกิดอุบัตเิ หตุล้มรถจักรยาน
350

ความเร็วเชิงมุม (องศา/วินาที)

300

การทดสอบความเร็วเชิงมุมการล้ม

250
200
150
100

50

1
9
17
25
33
41
49
57
65
73
81
89
97
105
113
121
129
137
145
153
161
169
177
185
193
201
209
217
225
233
241

0

กลุ่มตัวอย่างข้ อมูล (หน่ วย)

ภาพที ผลลัพธ์ของเวคเตอร์ความเร็วเชิงมุมพฤติกรรมการล้มรถจักรยาน

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
60

การทดสอบความเร่ งการล้ ม

ความเร่ ง (เมตร/วินาที^ 2)

50

134

40
30
20
10

1
9
17
25
33
41
49
57
65
73
81
89
97
105
113
121
129
137
145
153
161
169
177
185
193
201
209
217
225
233
241

0

กลุ่มตัวอย่างข้ อมูล (หน่ วย)

ภาพที ผลลัพธ์ของเวคเตอร์ความเร่ งพฤติกรรมการล้มรถจักรยาน
จากภาพที และภาพที แสดงผลของการตรวจจับพฤติกรรมการใช้งานจักรยานกรณีทดสอบการล้ม โดยการ
ทดสอบนีทําการทดสอบบนพืนราบระยะทาง เมตร มีการระบุตาํ แหน่งให้ผทู ้ ดสอบล้ม ผลการทดสอบระบบพบว่า ทัง
การล้มทางด้านขวาและด้านซ้ายมีลกั ษณะทีเหมือนกันไม่สามารถแบ่ งได้ว่าล้มไปทางด้านไหนของรถจักรยานและมีค่า
ข้อมูลทีสามารถแบ่งแยกพฤติกรรมการล้มได้อย่างชัดเจน
จากการทดสอบทังหมดนําข้อมูลมาวิเคราะห์พบว่า เมือพิจารณาค่าผลลัพธ์ของเวคเตอร์ความเร็ วเชิงมุมของการ
ปั นโดยไม่เกิ ดอุบ ัติเหตุค่าสู งสุ ดไม่เกิ น องศาต่อวินาที และค่าผลลัพธ์ของเวคเตอร์ ความเร่ งของการปั นโดยไม่ เกิ ด
อุบตั ิเหตุค่าสูงสุ ดไม่เกิน m/s2 และเมือพิจารณาพฤติกรรมการล้มรถจักรยานในช่วงทีเกิดการล้มค่าผลลัพธ์ของเวคเตอร์
ความเร็ วเชิงมุมของการปั นไม่ตากว่
ํ า องศาต่อวินาที และค่าผลลัพธ์ของเวคเตอร์ ความเร่ งไม่ตากว่
ํ า m/s2 จึ งนํามา
สรุ ปเป็ นค่าคงทีทีใช้ในการออกแบบระบบการตัดสิ นใจการแจ้งเตือนโดยการพิจารณาร่ วมกันทัง ตัวแปร
. การส่ งข้ อความแจ้ งเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์
การแจ้งเตื อนการล้มของนักปั นผูว้ ิจยั ได้ออกแบบโดยใช้บริ การไลน์โนติไฟย์เป็ นเครื องมือในการส่ งข้อมูลชื อ
ของนักปั นและตําแหน่งพิกดั ทีเกิดอุบตั ิเหตุพบว่า สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนได้แสดงดังภาพที
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ภาพที การแจ้งเตือนอุบตั ิเหตุของระบบ
. การประเมินประสิ ทธิภาพการทํางานของระบบ

ความถูกต้องในการทํางานของระบบตรวจจับพฤติกรรมของการปั นรถจักรยานในแต่ละส่ วนสามารถสรุ ปได้ โดย
คํานวณจากสมการ ( )
บพฤติกรรมในแต่ละกรณี ได้
ค่าเปอร์เซ็นความถูกต้อง (True Classification Rate) = จํานวนครังทีจําตรวจจั
×100 (3)
นวนครังทีทําการทดสอบ

ในการทดสอบระบบผูว้ จิ ยั กําหนดให้ทาํ การทดสอบแต่ละกรณี อย่างละ ครัง กรณีทีใช้ในการทดสอบ
ประกอบด้วยการปันและการล้มของรถจักรยาน สรุ ปผลการทดสอบแสดงในตารางที 1
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ตารางที ค่ าความถูกต้ องของการตรวจจับการเคลือนทีของจักรยาน
กรณีทใช้
ี ในการทดสอบ

ค่ าเปอร์ เซ็นต์ ความถูกต้ อง (% )

การล้มทางซ้าย

99

การปั นรถจักรยานปกติ
การล้มทางขวา

การแจ้งเตือนการเกิดอุบตั ิเหตุ
ค่ าเฉลียความถูกต้ อง
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98

100

98.75

สรุ ปผลการทดสอบระบบ

ระบบตรวจจับ พฤติ กรรมการขับ ขี รถจัก รยานที พัฒ นาขึ นโดยใช้ส มาร์ ท โฟนที มี เซนเซอร์ ต รวจจับ ความ
เคลือนไหวของวัตถุ ประกอบด้วย เซนเซอร์ ความเร่ งและเซนเซอร์ มุม สามารถตรวจจับพฤติกรรมทีสามารถเกิดขึนขณะที
รถจักรยานเคลือนทีได้ โดยสามารถแบ่งแยกรู ปแบบพฤติกรรมระหว่างการปันรถจักรยานแบบปกติและการเกิดอุบตั ิเหตุลม้
รถจักรยานและยังสามารถแจ้งการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างแม่นยํา โดยส่ งข้อความระบุพิกดั การแจ้งเตือนแก่โรงพยาบาลและ
ครอบครัวของนักปั นผ่านบริ การไลน์โนติไฟย์ สรุ ปการทํางานของทังระบบมีค่าความถูกต้องเท่ากับ . % ผูว้ ิจยั หวังว่า
งานวิจยั นีจะเป็ นประโยชน์แก่นกั วิจยั นักศึกษา และผูท้ ีสนใจเรี ยนรู ้ ทีจะนําไปประยุกต์ใช้หรื อพัฒนาต่อในอนาคต
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) เพือพัฒนาสื อการเรี ยนรู้ เรื องส่วนประกอบของเครื องคอมพิวเตอร์ โดย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ ง (Augmented Reality) 2) เพือหาประสิ ท ธิ ภาพของสื อการเรี ยนรู ้ จากผูเ้ ชี ยวชาญ 3)
เพือประเมินคุณภาพของสื อการเรี ยนรู ้ โดยผูเ้ รี ยน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึ กษาครังนี คื อ ผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน 5 คน และ
ผูเ้ รี ยน จํานวน 30 คน วิธี สุ่ มตัวอย่างในการวิจ ัยครั งนี ใช้วิธี สุ่ม กลุ่ ม ตัวอย่างแบบเจาะจง เครื องมื อที ใช้ในการวิจ ัยคื อ
แบบสอบถาม และสื อ ซึ งเป็ นการจําลองโมเดลลักษณะโครงสร้างของชินส่ วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในรู ปแบบแอนิ เมชัน
สามมิ ติ (3 dimension) ที ใช้ร ะบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์ สื อการเรี ย นรู้ นี พัฒ นาด้ว ยโปรแกรม Autodesk 3ds max
โปรแกรม Adobe Photoshop โปรแกรม Adobe Premiere Pro และโปรแกรม Unity 3D ผลการพัฒนาและทดสอบระบบ
ด้วยการวิเคราะห์ ค วามสอดคล้องของเนื อหา (ค่ า IOC) และประเมิ น คุ ณภาพของสื อการเรี ยนรู ้ด ้วยแบบสอบถามจาก
ผูเ้ ชียวชาญพบว่า ความสอดคล้องของเนือหามีคา่ เฉลียเท่ากับ . และผลประเมินคุณภาพของสื อการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ รี ยน มีค่า
เท่ากับ 4.46 (จากคะแนนเต็ม 5.00) ซึงสามารถสรุ ปได้วา่ คุณภาพโดยรวมของสื อการเรี ยนรู ้นีอยูใ่ นระดับดี
คําสําคัญ : สื อการเรี ยนรู้, เทคโนโลยีเสมือนจริ ง, ส่วนประกอบเครื องคอมพิวเตอร์
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The objective of this research was to 1) Development of learning media in topics of computer components with
augmented reality technology. 2) Determine the effectiveness of learning from the experts. 3) Evaluate the quality of
learning media by learners. The samples in this study were 5 experts and 30 learners. The purposive sampling method
was used in this study. The statistics tool used in this study was questionnaire and media. The model of the structure of
computer components in 3D animation format using the Android operating system. The media was developed by using
Autodesk 3ds max, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro and Unity 3D. The performance of the learning media was
studied by analyzing the item-objective congruence (IOC) and evaluation of the quality of learning media using a
questionnaire. The findings indicated that index of IOC was 0.81 and Evaluation of quality of learning media by

learners was 4.46 (in total 5) . It can be concluded that the overall performance of developed media is high level.
Keywords : Augmented Reality Technology, Learning media, Computer Components
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การเรี ยนการสอนจะให้มีประสิทธิภาพนัน นอกจากวิธีการสอนทีหลากหลาย ปั จจัยสําคัญอีกประการหนึงคือจะทํา
อย่างไรให้นกั ศึ กษาเกิดความเข้าใจ อีกทังความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในขณะนี กําลังก้าวย่างเข้าสู่ ยคุ
ข้อมูลข่าวสารแบบไรพรมแดน อีกทังในอนาคตอันใกล้จะมีการเปิ ดเสรี ทางการศึกษา ทําให้รูปแบบการศึ กษาของประเทศ
ไทยทีมีอยูต่ อ้ งได้รับการพัฒนาและปรับปรุ งเปลียนแปลงอย่างมาก เนื องจากในปั จจุบนั มีกระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีการที
หลากหลาย ทําให้เกิ ดระบบการเรี ยนการสอนในรู ปแบบใหม่ขึนเน้นการเรี ยนรู ้อย่างมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถ
เรี ยนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที โดยผูเ้ รี ยนจะเปลียนบทบาทจากผูร้ ับมาเป็ นผูเ้ รี ยนรู้ มีการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยศึกษา
จากแหล่ งเรี ยนรู ้ เช่ น เอกสารการสอนและสื อ นอกจากนี การจัด การศึ กษาในปั จจุ บ ัน ยัง ได้มุ่งเน้น การจัด การศึ กษาที
สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ จึงทําให้การจัดการศึกษาในปั จจุบนั ต้องยึดหลักทีว่าผูเ้ รี ยน
ทุ กคนมี ความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒ นาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมี ความสําคัญ ที สุ ด และสอดรับ นโยบายการพัฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand . ) (สุ วิทย์ เมษินทรี ย,์ 2559) ซึ งเป็ นนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย
ทีเน้นการปรับเปลียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรื อเศรษฐกิ จทีขับเคลือนด้วยนวัตกรรม โดยมี
ฐานคิด คือ เปลียนจากการผลิ ตสิ น ค้า “โภคภัณ ฑ์” ไปสู่ สิน ค้าเชิ ง “นวัต กรรม” เปลี ยนจากการขับ เคลื อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่ การขับเคลือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดยเฉพาะกลุ่มดิจิทลั
ดังนันผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจะพัฒนาสื อการเรี ยนรู้เรื องส่วนประกอบเครื องคอมพิวเตอร์โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริ ง (พนิดา ตันศิริ, 2553) เพือนําผลการวิจยั ไปพัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพือพัฒนาสื อการเรี ยนรู้ เรื องส่ วนประกอบของเครื องคอมพิวเตอร์ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ ง
(Augmented Reality)
2. เพือหาประสิ ทธิภาพของสื อการเรี ยนรู ้จากผูเ้ ชียวชาญ
3. เพือประเมินคุณภาพของสื อการเรี ยนรู้โดยผูเ้ รี ยน

วิธีดําเนินการวิจัย

1. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
1.1 เทคโนโลยีเสมือนจริ งทีแสดงถึงส่วนประกอบของเครื องคอมพิวเตอร์
1.2 แบบประเมินหาประสิ ทธิภาพสื อโดยผูเ้ ชียวชาญ
1.3 แบบสอบถามการประเมินคุณภาพสือโดยผูเ้ รี ยน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจยั นี ได้แก่ ผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน คน และผูเ้ รี ยนจํานวน 30 คนได้จาก
การเลือกอย่างเจาะจง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง
3. การออกแบบและพัฒ นาสื อการเรียนรู้
การสร้างเทคโนโลยีเสมือนจริ งทีแสดงถึงส่ วนประกอบของเครื องคอมพิวเตอร์ (วิวฒั น์ มีสุวรรณ, 2554) ผูว้ จิ ยั
ดําเนินงานครังนี โดยยึดหลักการพัฒนาสื อเทคโนโลยีเสมือนจริ งที แสดงถึงส่ วนประกอบเครื องคอมพิวเตอร์ ตามหลักการ
สร้ าง Augmented Reality ซึ งแบ่ งการพัฒ นาออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ (1) การออกแบบและพัฒ นาโมเดลสามมิติ ซึ งเป็ น
แบบจําลองแสดงลักษณะโครงสร้างของอุปกรณ์เครื องคอมพิวเตอร์ (2) การออกแบบและพัฒนามาร์กเกอร์ และ (3) การ
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พัฒนาแอพพลิเคชันเพือให้แสดงผลโมเดลทีพัฒนาขึนบนคอมพิวเตอร์ และสมาร์ ทโฟนทีใช้ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
รายละเอียดการพัฒนามีดงั นี
3.1 การออกแบบและพัฒ นาโมเดลสามมิต ิ
ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรม Autodesk 3ds max ในการออกแบบและพัฒนาโมลเดลสามมิติทีเกียวกับส่ วนประกอบของ
เครื องคอมพิวเตอร์

ภาพที 1 การออกแบบโมเดลสามมิติ

3.2 การออกแบบและพัฒ นา Target Image หรือ Marker
ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการออกแบบและพัฒนา Target Image หรื อ Marker ซึงออกแบบตามชือ
ย่อทีใช้เรี ยกอุปกรณ์แต่ละส่ วนของเครื องคอมพิวเตอร์ เพือสื อความหมายให้ผใู ้ ช้งานเข้าใจได้ง่ายตัวอย่างแสดงดังภาพที 2

ภาพที 2 การออกแบบพัฒนา Target Image หรื อ Marker

3.3 การพัฒ นาแอพพลิเคชัน
การพัฒนาแอพพลิเคชันทีใช้งานบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยใช้โปรแกรม Unity 3D ร่ วมกับ
Vuforia เพือเชือมโยง Target Image หรื อ Marker ทีพัฒนาในหัวข้อ 3.1 และ 3.2 ให้แท็บเล็ตหรื อสมาร์ทโฟน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์สามารถอ่านค่ามาร์คเกอร์ผา่ นกล้องแล้วแสดงผลโมเดลสามมิติทีตรงกันได้
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ภาพที 3 การใช้งาน Unity 3D ร่ วมกับ Vuforia เพือเชือมโยง Target Image หรื อ Marker
ผลการพัฒ นาและทดสอบระบบ
สื อการเรี ยนรู้ เรื องส่ วนประกอบเครื องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างโมเดลเกียวกับส่ วนประกอบเครื องคอมพิวเตอร์ ดัง
ภาพที 4 และผลการทดสอบโดยการใช้งานแอพพลิเคชัน แสดงในภาพที 5

ภาพที 4 โมเดลเกียวกับส่ วนประกอบเครื องคอมพิวเตอร์

ภาพที 5 ผลการทดสอบโดยการใช้งานแอพพลิเคชันโดยสมาร์ ทโฟน
การประเมินประสิทธิภาพของสื อการเรี ยนรู ้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
เนือหา (ค่า ICO) และ (2) การหาคุณภาพของสื อการเรี ยนรู ้จากผูเ้ ชียวชาญ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ความสอดคล้องของเนือหา (ค่า
ICO : index of item-objective congruence) (มนต์ชยั เทียนทอง, 2548)
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โดยที ∑R คือ ผลรวมของคะแนนผูเ้ ชียวชาญแต่ละคน และ N คือ จํานวนผูเ้ ชียวชาญทังหมด
ผู เ้ ชี ยวชาญประกอบด้ว ยอาจารย์ป ระจํา สาขาเทคโนโลยีวิศ วกรรม คณะวิศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง จํานวน 5 คน ผูเ้ ชี ยวชาญตรวจสอบด้านเนื อหา และสื อ ประเมิ น
ความตรงของเนื อหา ว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่ ประเมินความเชือมัน ว่ามีความเชือมันเพียงไรตรวจสอบ ด้านตัวสื อด้าน
การออกแบบคอมพิวเตอร์ ประเมินลักษณะของสื อ อักษร ภาพ ภาพเคลือนไหว กราฟิ กเนวิเกชัน และอืนๆ ผลการคํานวนหา
ค่า ICO มีค่าเฉลียเท่ากับ 0.81 ซึงเป็ นตัวบ่งชีว่าโมเดลทีพัฒนาขึนทังหมดสามารถนําไปใช้งานได้
การศึ กษาคุณภาพของสื อการเรี ยนรู ้จากผูเ้ รี ยน จํานวน 30 คน แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ (1) คุณภาพด้านเนื อหา
(2) คุ ณภาพด้านสื อ และ (3) ความพึงพอใจในการใช้งาน เกณฑ์คะแนนแบ่งเป็ น 5 ระดับตามมาตราส่ วนประเมินค่าของ
ลิเคอร์ท (Likert Scale) (มนต์ชยั เทียนทอง, 2548) ผลการประเมินพบว่าคุณภาพของสื อการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับดี ดังตารางที 1
ตารางที 1 ผลการประเมินคุณภาพของสื อการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ รี ยน
คุณภาพ
ระดับคะแนนเฉลีย
การแปลผล
ด้านเนือหา
4.60
ระดับดีมาก
ด้านสื อ
4.60
ระดับดีมาก
ความพึงพอใจในการใช้งาน
4.20
ระดับดี
รวม
4.46
ระดับดี

สรุ ปผลการวิจัย

จากผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาสื อการเรี ยนรู้ เรื อง ส่ วนประกอบเครื องคอมพิวเตอร์ โดยผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบ
ประสิ ทธิ ภาพด้านเนือหา และสื อ ประเมินความตรงของเนือหา ว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่ ประเมินความเชือมัน ว่ามีความ
เชื อมันเพียงไร ตรวจสอบด้านตัวสื อด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์ ประเมินลักษณะของสื อ อักษร ภาพ ภาพเคลือนไหว
กราฟิ กเนวิเกชัน และอืนๆ ผลการคํานวนหาค่า ICO มีค่าเฉลียเท่ากับ 0.81 ถือได้สามารถนําไปใช้งานได้ และนํางานวิจยั ไป
ประเมินคุณภาพของสื อการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ รี ยน จํานวน 30 คน มีค่าเท่ากับ 4.46 (คะแนนเต็ม 5) จึงสามารถสรุ ปได้วา่ คุณภาพ
ของสื อการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับดี

กิตติกรรมประกาศ
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การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ค อนกรี ต บล็อกและอิฐบล็อกประสานจากเถ้ าปาล์ มนํามันสํ าหรับชุ มชนท้ องถิน
Product Development of Concrete Block and Interlocking Block
fr om Oil Palm Ash for Local Communities
อมเรศ บกสุวรรณ และ ประชุม คําพุฒ *
Amres Boksuwan1 and Prachoom Khamput1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาเปรี ยบเทียบการใช้เถ้าปาล์มนํามันสําหรับพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์คอนกรี ตบล็อก
และอิฐบล็อกประสาน กําหนดอัตราส่ วนของคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสาน ประกอบด้วย ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์
ประเภท : เถ้าปาล์มนํามัน: หิ นฝุ่ น เท่ากับ : : , 1: 0.2: 6.8, 1: 0.4: 6.6, 1: 0.6: 6.4, : . : . และ : : โดยนําหนัก ใช้
อัตราส่ วนนําต่อปูนซี เมนต์ของคอนกรี ตบล็อก เท่ากับ . โดยนําหนัก และอิฐบล็อกประสาน เท่ากับ โดยนําหนัก ขึนรู ป
คอนกรี ตบล็อก ขนาด x 19 x เซนติเมตร และอิฐบล็อกประสาน ขนาด . x 25 x เซนติเมตร ด้วยเครื องอัด ทดสอบ
ตามมาตรฐาน มอก. –
เรื องคอนกรี ตบล็อกชนิ ดไม่รับนําหนัก มาตรฐาน มผช. –
เรื องอิฐบล็อกประสาน
และมาตรฐาน ASTM C518 ผลการทดสอบ พบว่า บล็อกทีมีส่วนผสมเถ้าปาล์มนํามันทัง ชนิดนัน เมือผสมเถ้าปาล์มนํามันใน
ปริ มาณมาก ส่ งผลให้นาหนั
ํ ก การดูดกลืนนํา ความต้านทานแรงอัด และสัมประสิ ทธิการนําความร้อนตํากว่าบล็อกทีผสมเถ้า
ปาล์มนํามันในปริ มาณน้อย ทังนีอัตราส่ วนของคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานทีเหมาะสมทีสุด คือ อัตราส่ วน : . :
. ซึงสามารถผ่านตามทีมาตรฐานกําหนด
คําสําคัญ : คอนกรี ตบล็อก, อิฐบล็อกประสาน, เถ้าปาล์มนํามัน, วัสดุก่อสร้าง, ความต้านทานแรงอัด
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This research aims to study and compare the using oil palm ash to develop concrete block and interlocking block
products. The mix ratios of concrete block and interlocking block are Portland cement type1: oil palm ash: quarry dust
which include 1: 0: 7, 1: 0.2: 6.8, 1: 0.4: 6.6, 1: 0.6: 6.4, 1: 0.8: 6.2 and 1: 1: 6 by weight and the water to cement ratios
equal to 0.6 by weight (for concrete blocks) and 1 by weight (for interlocking blocks). The concrete block samples are
cast in 7 x 19 x 39 centimeter and the interlocking block samples are cast in 12.5 x 25 x 10 centimeter with compression
molding machine. The concrete block and interlocking block samples were tested in accordance with TIS 58-2533, TCPS
602-2547, and ASTM C518 standard, respectively. From the experiment, the weight, water absorption, compressive
strength, and thermal conductivity of the 2 block types with high quantity of oil palm ash are lower than the blocks with
low quantity of oil palm ash. The suitable ratio of concrete block and interlocking block mixed with oil palm ash samples
is 1: 0.8: 6.2 which can pass the standard.
Keywords : Concrete Block; Interlocking Block; Oil Palm Ash; Construction Material; Compressive Strength

บทนํา

เถ้าปาล์มนํามัน เป็ นวัสดุ เหลือทิ งจากการนํากากของปาล์มนํามัน ได้แก่ เศษกะลา เส้นใย ทางใบ ใบ และทลาย
ปาล์ม เปล่าของผลปาล์ม เผาเป็ นเชื อเพลิ งให้กับ หม้อกําเนิ ด ไอนําเพือผลิ ตกระแสไฟฟ้ า มี อุณ หภู มิที ใช้ใ นการเผาไหม้
ประมาณ - องศาเซลเซี ยส (ชัย, 2553) เมือพิจารณาการนําเถ้าปาล์มนํามันมาใช้งานในปั จจุบนั มุ่งเน้นด้านการเป็ น
วัสดุปอซโซลานสําหรับทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วน (วีระชาติ และคณะ, 2546) ซึงต้องนํามาทําการบดย่อยให้ละเอียดขนาด
เท่ากับปูนซี เมนต์ ผ่านตะแกรงเบอร์ 325 จึงเสี ยค่าใช้จ่ายสู งมาก เมือมาทําการผลิตในเชิงพาณิชย์ยงั ไม่คุม้ ค่ากับการลงทุนใน
ระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรื อวิสาหกิจชุมชน ซึงหากมีวิธีการนําเถ้าปาล์มนํามันมาใช้ประโยชน์โดยไม่ตอ้ ง
บดย่อยได้ ก็จะเป็ นการใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่าเป็ นอย่างยิง
คอนกรี ตบล็อก และอิฐบล็อกประสาน เป็ นวัสดุก่อผนังทีผลิตจากปูนซี เมนต์ นํา และมวลรวม ทังทราย หิ นฝุ่ น ดิน
ลูกรัง มีลกั ษณะเป็ นก้อนสี เหลียม ขึนรู ปได้ทงเครื
ั องจักรขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม หรื อเครื องจักรขนาดเล็กแบบ
วิสาหกิจชุมชน ผูผ้ ลิตคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานส่วนใหญ่เป็ นวิสาหกิจชุมชน ชาวบ้าน และโรงงานขนาดเล็ก จึง
มีความเหมาะสมหากนําเถ้าปาล์มนํามันมาใช้เป็ นวัสดุทีช่วยลดต้นทุนในการผลิ ต โดยนํามาออกแบบส่ วนผสมให้มีความ
เหมาะสมกับทังคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสาน โดยมุ่งเน้นให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ ผ่านตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.58-2533 เรื องคอนกรี ตบล็อกไม่รับนําหนัก (สมอ., 2533) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.
602/2547 เรื องอิฐบล็อกประสาน (สมอ., 2547) ซึ งงานวิจยั นี เป็ นการช่ วยลดปริ ม าณเถ้าปาล์ม นํามันที เป็ นปั ญหาในการ
บริ หารจัดการเป็ นอย่างมากในปัจจุบนั โดยการนําวัสดุเหลือทิงเถ้าปาล์มนํามันมาใช้ประโยชน์นนั ยังสามารถพัฒนาต่อเป็ น
วัสดุก่อสร้างประเภทอืน ๆ ได้ในอนาคตต่อไป
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1. วัสดุและอุปกรณ์
1) ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภท 1

2) เถ้าปาล์มนํามัน จากโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดชลบุรี (ภาพที 1ก)
3) หิ นฝุ่ น จากจังหวัดสระบุรี ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 (ภาพที 1ข)
4) นําประปา
5) เครื องผสมคอนกรี ต

6) เครื องอัดคอนกรี ตบล็อกแบบสันเขย่ากึงอัตโนมัติ พร้อมแบบอัดขนาด x 19 x
7) อุปกรณ์พลิกคอนกรี ตบล็อก

เซนติเมตร

8) เครื องอัดอิฐบล็อกประสานแบบมือโยก ขนาด 12.5 x 25 x 10 เซนติเมตร

9) แบบหล่อแผ่นคอนกรี ต ขนาด 30 x 30 x 5 เซนติเมตร สําหรับหล่อตัวอย่างทดสอบสัมประสิ ทธ์การนําความร้อน

10) เครื องชังนําหนักแบบดิจิตอล
11) เตาอบ

12) ชุดอุปกรณ์เครื องแก้วสําหรับตวงส่วนผสม

13) ชุดอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ขนาด (Sieve Analysis)

14) ชุดอุปกรณ์การทดสอบความหนาแน่นและการดูดซึ มนํา
15) ชุดคอมพิวเตอร์ ประมวลผล

16) เครื องทดสอบสัมประสิ ทธิ การนําความร้อน

17) เครื องทดสอบอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine)

ก. เถ้าปาล์มนํามัน

ภาพที 1 ลักษณะทัวไปของเถ้าปาล์มนํามันและหิ นฝุ่ น

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

ข. หิ นฝุ่ น
“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

148

2. การออกแบบส่ วนผสมของคอนกรีตบล็อกและอิฐบล็อกประสาน
ออกแบบอัตราส่ วนผสมที ใช้ใ นการทําวิจัย โดยการทดลองผสมอัต ราส่ วนของคอนกรี ตบล็อกและอิ ฐบล็อก
ประสาน ที มีจาํ หน่ ายตามท้องตลาด แล้วทําการปรับส่วนผสมให้เถ้าปาล์มนํามันไปแทนทีหิ นฝุ่ นทีละน้อย เพือให้สามารถ
นําไปทดสอบแล้วได้แนวโน้มผลการทดสอบสมบัติทางกลตามต้องการ และไม่แตกหักง่าย ซึ งสามารถสรุ ปอัตราส่วนผสม
ได้ ดังตารางที 1
ตารางที 1 อัตราส่ วนผสมของคอนกรี ตบล็อก (CPA) และอิฐบล็อกประสาน (IPA) สําหรับการวิจยั (โดยนําหนัก)
สัญลักษณ์
อัตราส่ วน
ปูนซี เมนต์ประเภท 1
เถ้าปาล์มนํามัน
หิ นฝุ่ น
PA1

1:0:7

1

1 : 0.4 : 6.6

1

PA2

1 : 0.2 : 6.8

PA4

1 : 0.6 : 6.4

PA3
PA5
PA6

1 : 0.8 : 6.2
1:1:6

0

7

1

0.2

6.8

1

0.6

6.4

0.4

1
1

0.8

หมายเหตุ ปริ มาณนําของคอนกรี ตบล็อกเท่ากับ 0.5 และอิฐบล็อกประสานเท่ากับ 1.0

1

6.6
6.2
6

3. การขึนรู ปตัวอย่ างทดสอบและการทดสอบสมบัติ
ทําการขึนรู ปชินตัวอย่างการทดสอบทังหมด ทังคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสาน โดยผสมส่วนผสมให้เข้า
กันก่อน แล้วจึ งค่อย ๆ เติมนําลงไปด้วยฝักบัวหรื อหัวฉี ดพ่นให้เป็ นละอองกว้าง ขณะผสมควรหยุดเครื องเพือเกลียส่ วนผสม
ทีติ ดอยูข่ า้ งเครื องผสมออก เมือส่ วนผสมเข้ากันดี แล้วให้นาํ เข้าเครื องอัดคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานทันที เพือ
ป้องกันการระเหยของนํา นําก้อนตัวอย่างออกจากแบบ (ภาพที 2) บ่มคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานในสภาพอากาศ
ปกติ โดยการพรมนําและห่อด้วยแผ่นพลาสติกป้ องกันการสูญเสียความชืน จากนันนํามาทดสอบสมบัติต่าง ๆ ตามมาตรฐาน
มอก.58-2533 เรื องคอนกรี ตบล็อกไม่รับ นําหนัก (สมอ., 2533) ทดสอบตามมาตรฐาน มผช.602-2547 เรื องอิฐบล็อกประสาน
(สมอ., 2547) ประกอบด้วย การทดสอบความต้านทานแรงอัดหรื อกําลังอัด ที อายุการบ่ ม 7, 14, 21 และ 28 วัน การทดสอบ
ปริ มาณความชืน การทดสอบการดูดซึมนําหรื อการดูดกลืนนํา การทดสอบการหดตัวแห้ง ทีอายุการบ่ม 28 วัน หลังจากนันทํา
การทดสอบสัมประสิ ทธิการนําความร้อน ตามมาตรฐาน ASTM C518-15 (ASTM, 2015) ทีอายุการบ่ม 28 วัน
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ข. อิฐบล็อกประสาน

ภาพที 2 คอนกรี ตบล็อก (ซ้ายมือ) และอิฐบล็อกประสาน (ขวามือ)

ผลและวิจารณ์ ผล

. ความต้ านทานแรงอัด
ผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดได้กาํ หนดสัญลักษณ์ของคอนกรี ตบล็อกเป็ น CPA และอิฐบล็อกประสาน

เป็ น IPA โดยมีการเรี ยงลําดับอัตราส่วนผสมดังตารางที 1 ได้ผลการทดสอบดังภาพที 3 ต่อไปนี

CPA1

ความต้านทานแรงอัด (กก./ตร.ซม.)

CPA2
CPA3
CPA4
CPA5
CPA6
IPA1
IPA2

อายุการบ่ม (วัน)

IPA3
IPA4
IPA5
IPA6

ภาพที 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานแรงอัดและอายุการบ่มของคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสาน

ภาพที 3 แสดงให้เห็ นถึงความต้านทานแรงอัดทีลดลงของทังคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสาน เมือมีการผสม
เถ้าปาล์ม นํามัน แทนที หิ น ฝุ่ นในปริ ม าณที มากขึ น เนื องจากเถ้าปาล์ม นํามัน ที นํามาผสม แม้ว่าจะเป็ นวัส ดุป อซโซลาน
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(Pozzolan) ทีมีปริ มาณของซิลิกา้ (SiO2) มาก ซึงสามารถทําปฏิกิริยากับปูนซี เมนต์และเพิมความต้านทานแรงอัดได้ แต่เถ้า
ปาล์มนํามันนี ยังไม่ผ่านการบดให้มีขนาดเล็กกว่า 325 เมช จึงทําให้ไม่สามารถทําปฏิกิริยาดังกล่าวได้ (ปริ ญญา และชัย,
) เถ้าปาล์มนํามันจึงเป็ นเพียงวัสดุ ทีมีอนุ ภาคขนาดเล็ก และจากขนาดของอนุภาคทําให้การเชื อมประสานเถ้าปาล์ม
นํามันกับส่ วนผสมอืนของคอนกรี ตบล็อกหรื ออิฐบล็อกประสาน ต้องใช้ปูนซีเมนต์ในปริ มาณทีมากกว่าวัสดุทีมีขนาดใหญ่
กว่า เพราะเถ้าปาล์มนํามันจะหลุดร่ อนได้ง่ายและบล็อกทัง 2 ชนิ ด มี ความเปราะแตกหักได้ง่ายขึน โดยที อัตราส่ วนผสม
เดียวกันของบล็อกทัง 2 ชนิ ด พบว่าอิฐบล็อกประสานมีแนวโน้มของความต้านทานแรงอัดทีสูงกว่าคอนกรี ตบล็อก ซึ งเป็ น
ผลมาจากรู ปร่ างลักษณะของคอนกรี ตบล็อกทีมีความสู ง ตลอดจนช่องว่างขนาดใหญ่กว่าอิฐบล็อกประสาน เมือเปรี ยบเทียบ
ค่าความต้านทานแรงอัดของคอนกรี ตบล็อกกับมาตรฐาน มอก.58-2533 (สมอ., 2533) และอิฐบล็อกประสานกับมาตรฐาน

มอก.602-2547 (สมอ., 2547) พบว่า อัตราส่ วน CPA6 และ IPA6 หรื ออัต ราส่ วนที มีป ริ ม าณเถ้าปาล์ม นํามัน ตํากว่านี
สามารถผ่านตามทีมาตรฐานคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานชนิดไม่รับนําหนักกําหนด คือ มีความต้านทานแรงอัดสู ง
กว่า 25 กิ โลกรั มต่อตารางเซนติ เมตร หรื อ 2.5 เมกะพาสคัล ที อายุการบ่ ม 28 วัน ซึ งสามารถใช้งานก่ อเป็ นผนังเปลื อก
อาคารทัวไปได้

ปริ มาณความชืน (ร้อยละ)

2. ปริมาณความชื นและความหนาแน่ น
ปริ มาณความชืนและความหนาแน่ นของคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานทีมีส่วนผสมของเถ้าปาล์มนํามัน
แสดงผลเปรี ยบเทียบดังภาพที 4 และภาพที 5

CPA
IPA

ปริ มาณเถ้าปาล์มนํามัน (กิโลกรัม)
ภาพที 4 ปริ มาณความชืนของคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานทีอายุ 28 วัน
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CPA

ความหนาแน่น (กก./ลบ.ม.)

IPA

ปริ มาณเถ้าปาล์มนํามัน (กิโลกรัม)
ภาพที 5 ความหนาแน่นของคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานทีอายุ 28 วัน

ภาพที 4 พบว่าปริ มาณความชืนของบล็อกทัง 2 ชนิด มีค่าค่อนข้างตําและมีความใกล้เคียงกัน ซึ งปริ มาณความชืน
ทีอยูภ่ ายในบล็อกเป็ นปริ มาณนําทีเหลือจากปฏิกิริยาของปูนซีเมนต์ รวมทังความชืนบริ เวณโดยรอบทีแทรกตัวเข้าไปภายใน
บล็อก โดยเห็ นได้วา่ ปริ มาณของเถ้าปาล์มนํามันทีเพิมขึนส่ งผลต่อแนวโน้มของความชืนที สู งขึนเล็กน้อย ทังนี ก็เป็ นผลมา
จากเถ้าปาล์มนํามันที นํามาผสมเป็ นวัสดุ ทีมีความพรุ นค่อนข้างสู ง เนื องจากยังไม่ผ่านการบดให้ละเอียดทําให้การสะสม
ความชืนเกิดขึนได้มาก อย่างไรก็ตามความพรุ นและลักษณะของเถ้าปาล์มนํามันกลับส่งผลดีต่อนําหนักทีลดลงของบล็อกทัง
2 ชนิ ด โดยเห็ นได้จากผลการทดสอบความหนาแน่นในภาพที 5 ซึ งพบว่า คอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานทีไม่มี

ส่วนผสมของเถ้าปาล์มนํามันมีความหนาแน่นเท่ากับ 1,865 และ 1,885 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ แต่เมือมีการ
แทนที หิ นฝุ่ นด้วยเถ้าปาล์มนํามันทําให้ความหนาแน่ นลดลงตําทีสุ ดเป็ น 1,692 และ 1,683 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที

ปริ มาณเถ้าปาล์มนํามัน 1 กิโลกรัม ตามลําดับ ทังนีเป็ นผลมาจากการแทนทีเถ้าปาล์มนํามันทีมีค่าความถ่วงจําเพาะน้อยกว่า
หิ นฝุ่ นทีมีค่าความถ่วงจําเพาะเท่ากับ . (ดนุพล, 2553)

3. การดูดซึมนําและการหดตัวแห้ ง
การดูดซึมนําและการหดตัวแห้งของคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานทีมีส่วนผสมของเถ้าปาล์มนํามัน แสดง
ผลเปรี ยบเทียบดังภาพที 4 และภาพที 5
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CPA

ปริ มาณเถ้าปาล์มนํามัน (กิโลกรัม)
ภาพที 6 การดูดซึมนําของคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานทีอายุ 28 วัน
ภาพที 6 แสดงผลการทดสอบการดูดซึมนําของคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานทีผสมเถ้าปาล์มนํามันทีอายุ
การบ่ม 28 วัน ซึ งมีปริ มาณการแทนทีหิ นฝุ่ นด้วยเถ้าปาล์มนํามันต่าง ๆ พบว่า ลักษณะพรุ นของเถ้าปาล์มนํามันทีไม่ผ่านการ
บดมีผลต่อค่าการดูดซึ มนําทีเพิมขึนของบล็อกทัง 2 ชนิ ด โดยบล็อกทีไม่มีเถ้าปาล์มนํามัน มีค่าการดูดซึ มนําตําทีสุด คือ ร้อย
ละ 8.29 และ 8.18 ตามลําดับ ในขณะที อัตราส่ วนที มีปริ มาณเถ้าปาล์มนํามันมากที สุ ด มีค่าการดู ดซึ มนําเพิมขึนเป็ น ร้อยละ
13.62 และ 12.68 ตามลําดับ ทังนี เมื อเปรี ยบเที ยบกับ ค่ าการดู ด ซึ มนําของคอนกรี ต บล็อ กกับ มาตรฐาน มอก.58-2533 และอิ ฐ
บล็อกประสานกับมาตรฐาน มผช.602-2547 สรุ ปได้วา่ บล็อกทังหมดมีค่าการดูดซึ มผ่านตามมาตรฐานทังหมด โดยคอนกรี ต
บล็อกต้องมีค่าการดูดซึ มนํา ไม่เกินกว่า ร้อยละ 25 ทีระดับความชืนสัมพัทธ์ น้อยกว่า 25 และมีค่าการหดตัวทางยาวมากกว่า
ร้อยละ 0.245 จึ งสามารถนําบล็อก ทัง 2 ชนิ ด จากงานวิจยั ไปใช้งานก่อสร้างได้ โดยไม่มีปัญหาการแตกร้าวของปูนก่อ-ปูน
ฉาบ จากการดูดซึมนําของบล็อก

การหดตัวแห้ง (ร้อยละ)

CPA
IPA

ปริ มาณเถ้าปาล์มนํามัน (กิโลกรัม)

ภาพที 7 การหดตัวแห้งของคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานทีอายุ 28 วัน
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ภาพที 7 พบว่าการหดตัวแห้งของบล็อกทัง 2 ชนิด มีแนวโน้มเปลียนแปลงไปโดยมีค่าลดลง เมือแทนทีหิ นฝุ่ นด้วย
เถ้าปาล์มนํามันในปริ มาณทีสูงขึน ทังหมดมี ค่าอยูร่ ะหว่าง ร้อยละ 0.71 ถึง 1.4 ซึ งถือว่าน้อยมากและไม่มีผลต่อการนําบล็อก
ดังกล่าวไปใช้งานก่ อผนังโดยทัวไป อีกทังมาตรฐานของคอนกรี ตบล็อก (มอก.58-2533) และอิ ฐบล็อกประสาน (มผช.2062547) ไม่ได้มีการกําหนดว่าบล็อกดังกล่าวต้องมีการหดตัวแห้งไม่เกินเท่าใด เพียงแต่กาํ หนดไว้ประกอบการพิจารณาค่าการ
ดูดซึมนําเท่านัน (สมอ., 2533; สมอ., 2547) ซึงการเปลียนแปลงขนาดหรื อการหดตัวดังกล่าวเป็ นผลมาจากการสูญเสียความชืน
ซึงหากวัสดุมีการสู ญเสี ยความชืนมากหรื อง่ายก็จะทําให้เกิดการเปลียนแปลงความยาวหรื อหดตัวมากขึนตามไปด้วย (วินิต,
2527)

สัมประสิ ทธิ การนําความร้อน (วัตต์/
เมตร-เคลวิน)

4. สั มประสิทธิการนําความร้ อน
ความเป็ นฉนวนป้ องกันความร้อนเป็ นสมบัติหนึงทีส่งผลต่อการเลือกใช้งานคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสาน
แม้วา่ จะไม่มีระบุไว้ในมาตรฐาน เนืองจากบล็อกทีมีความเป็ นฉนวนป้ องกันความร้อนดี สามารถช่วยลดการใช้พลังงานจาก
เครื องปรับอากาศได้ ซึงค่าสัมประสิ ทธิการนําความร้อนเป็ นผลการทดสอบทีสามารถแสดงให้เห็นประสิ ทธิ ภาพในการเป็ น
ฉนวนป้ องกัน ความร้ อนของวัสดุ ได้ดี )ASTM, 2015 จากภาพที (8 พบว่าการผสมเถ้าปาล์ม นํามัน ในปริ ม าณที มากขึ น
สามารถช่วยให้ค่าสัมประสิทธิ การนําความร้อนลดลง เนืองจากความพรุ นของเถ้าปาล์มนํามันซึงทําหน้าทีเป็ นฉนวนป้ องกัน
ความร้อน ,ประชุม และคณะ)2558ทังนีเมือเทียบกับคอนกรี ต อิฐมอญ และคอนกรี ตบล็อกทัวไป ซึ งมีค่าสัมประสิ ทธิ การ (
1.28 นําความร้อน เท่ากับ, ) เคลวิน ตามลําดับ-เมตร/วัตต์ 0.519 และ 1.15Young, 1992พบว่า คอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อก (
ประสานผสมเถ้าปาล์มนํามันมีความเป็ นฉนวนป้ องกันความร้อนทีดีมาก

CPA
IPA

ปริ มาณเถ้าปาล์มนํามัน (กิโลกรัม)
ภาพที 8 สัมประสิทธิการนําความร้อนของคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานทีอายุ 28 วัน
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จากผลการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ค อนกรี ต บล็อ กและอิ ฐ บล็ อกประสานจากเถ้าปาล์มนํามัน สามารถสรุ ป ผลได้
ดังต่อไปนี
1. ขันตอนในการผลิ ตคอนกรี ตบล็อกและอิ ฐบล็อกประสานจากเถ้าปาล์มนํามันไม่มีความแตกต่างจากการผลิ ต

บล็อกทัวไปมากนัก เพียงแต่ปริ มาณนําทีใช้ผสมต้องเพิมปริ มาณมากขึน เนืองจากเถ้าปาล์มนํามันเป็ นวัสดุทีมีความพรุ น ทํา
ให้เมือผสมกับวัสดุอืนแล้วเกิดการดูดนําเข้าไปในเนื อเถ้าปาล์มนํามันค่อนข้างมาก จึ งต้องทําการเติมนํามากขึนกว่าบล็อก
ทัวไป ทังในกรณี ของคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสาน เพือให้นาที
ํ เติมสามารถเข้าไปทําปฏิ กิริยากับปูนซี เมนต์อย่าง
เพียงพอ
2. อัตราส่ วนที เหมาะสมและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของคอนกรี ตบล็อก ตามมาตรฐาน มอก.58-2533 คื อ อัตราส่ วน

ปูนซี เมนต์: เถ้าปาล์มนํามัน: หิ นฝุ่ น เท่ากับ 1: 0.8: 6.2 โดยนําหนัก และใช้อตั ราส่ วนนําต่อปูนซี เมนต์ เท่ากับ 0.5 ส่วนของอิ ฐ
บล็อกประสาน ตามมาตรฐาน มผช.602-2547 คือ อัตราส่ วนปูนซี เมนต์: เถ้าปาล์มนํามัน: หิ นฝุ่ น เท่ากับ 1: 0.8: 6.2 โดยนําหนัก
และใช้อตั ราส่วนนําต่อปูนซี เมนต์ เท่ากับ 1.0
3. ผลการทดสอบและเปรี ย บเที ย บสมบัติ ท างกายภาพ สมบัติ ท างกล สัม ประสิ ท ธิ การนํา ความร้ อน ระหว่า ง

คอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานจากเถ้าปาล์มนํามันพบว่า สมบัติของบล็อก ทัง 2 ชนิด มีค่าใกล้เคียง และมีแนวโน้มไป
ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การผสมเถ้าปาล์มนํามันในปริ มาณทีมากขึนส่ งผลต่อความต้านทานแรงอัด ความหนาแน่น การ
หดตัวแห้ง และสัม ประสิ ท ธิ การนําความร้ อน มี แนวโน้มลดลง ในขณะที ปริ มาณความชื น และการดูดซึ มนํามี แนวโน้ม
สู งขึน แต่สมบัติทีแตกต่างกัน คือ ความต้านทานแรงอัดของอิฐบล็อกประสานที สูงกว่าคอนกรี ตบล็อกเสมอ ซึ งเป็ นผลมา
จากรู ปร่ างลักษณะของอิฐบล็อกประสานทีรับแรงอัดได้ดีกว่าคอนกรี ตบล็อก
4. การนําบล็อ กทัง 2 ชนิ ด คื อ คอนกรี ต บล็อ กและอิ ฐบล็อ กประสาน มาใช้ง านจริ ง พบว่า สามารถใช้ง านได้ดี

เช่นเดี ยวกับคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานทัวไป โดยไม่เห็นถึงความแตกต่างของบล็อกทีมีส่วนผสมของเถ้าปาล์ม
นํามันและบล็อกทัวไป ยกเว้น แต่เรื องสีของบล็อกผสมเถ้าปาล์มนํามันทีดําเข้มกว่าบล็อกทัวไปเท่านัน ซึงไม่มีผลต่อการใช้
งานเมือทําเป็ นผนังก่ออิฐฉาบปูน

กิตติกรรมประกาศ

ได้รับทุนอุดหนุ นวิจยั ประเภทงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และ ความเห็นในรายงานผลการวิจยั เป็ นของผูร้ ับทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่จาํ เป็ นต้องเห็นด้วย
เสมอไป
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Development of Concr ete Block Pr oduct from Rhyolite Fragment
ประชุม คําพุฒ *
Prachoom Khamput1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึ กษาการใช้เศษหิ นไรโอไลต์สาํ หรับพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์คอนกรี ตบล็อก กําหนด
อัตราส่ วนปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท : หิ นฝุ่ น: เศษหิ นไรโอไลต์: เท่ากับ 1:10:0, 1:9:1, 1:8:2, 1:7:3, 1:6:4, 1:5:5 และ 1:4:6
โดยนําหนัก ใช้อตั ราส่ วนนําประปาต่อปู นซี เมนต์ (w/c) เท่ากับ . โดยนําหนัก ขึนรู ปคอนกรี ตบล็อก ขนาด x 19 x
เซนติเมตร ด้วยเครื องอัดคอนกรี ตบล็อก ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. –
เรื องคอนกรี ตบล็อกชนิ ดไม่รับนําหนัก ผล
การทดสอบ พบว่า นําหนักต่อก้อน กําลังอัด และสัมประสิ ทธิ การนําความร้อนของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์มี
ค่าสู งกว่าคอนกรี ตบล็อกทัวไป และอัตราส่ วนที เหมาะสมของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์สามารถผ่านตามที
มาตรฐานกําหนด รวมทังใช้เป็ นวัสดุสาํ หรับก่อผนังได้ดีเช่นเดียวกับคอนกรี ตบล็อกทัวไป
คําสําคัญ : เศษหิ นไรโอไลต์, คอนกรี ตบล็อก, วัสดุก่อสร้าง, ความต้านทานแรงอัด
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This research aims to study the using rhyolite rock fragments to develop concrete block product. The mixture
ratios of Portland cement type1: quarry dust: rhyolite rock fragments are 1:10:0, 1:9:1, 1:8:2, 1:7:3, 1:6:4, 1:5:5 and 1:4:6
by weight and water to cement ratio (w/c) equal to 0.65 by weight. The concrete block samples are cast in 7 x 19 x 39
centimeter standard hollow core units with a concrete block molding machine. The concrete block sample testing follows
the TIS 58-2533 Standard on non-load bearing concrete blocks. From the experiment, the unit weight, compressive
strength, and thermal conductivity of concrete blocks mixed with rhyolite rock fragment are higher than general concrete
blocks. The suitable ratio of concrete block mixed with rhyolite rock fragment can be classified as standard and use for
wall construction as well as the general concrete block.
Keywords : rhyolite rock Fragments, concrete block, construction material; compressive strength

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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หิ นไรโอไลต์ เป็ นหิ นประเภท หิ นอัคนีผุ เกิดจากหิ นลาวาขึนมาเย็นตัวบนพืนผิวโลก แร่ ทีเป็ นส่ วนประกอบเกือบ
ทังหมดเป็ นพวกซิลิกา ทีเป็ นแร่ ควอตซ์เม็ดเล็กละเอียด หรื อส่ วนทีเป็ นแก้วธรรมชาติ ลักษณะเนื อเป็ นฟองและเบา มีเนื อสี
จาง เช่น สี ขาว มีรูพรุ นเล็ก ๆ เต็มไปหมด จนบางครังสามารถลอยนําได้ เนือไม่เนี ยน เพราะมีรูพรุ น แต่อย่างไรก็ตามเนื อยัง
เป็ นแก้ว เพราะลาวาเย็น ตัวเสี ยก่ อนที แร่ จะตกผลึกได้ท ัน ก๊ าซที มีป นอยู่ใ นเนื อทําให้เกิ ด เป็ นรู เล็ ก ๆ ทังก้อน พบตาม
ชายทะเล จังหวัดระยอง ซึงลอยมาได้จากทีอืน ประโยชน์ใช้เป็ นหิ นถูตวั ใช้ทาํ วัสดุขดั ถูภาชนะดี ทําให้ผิวภาชนะเป็ นเงาวาว
บางก้อนถ้าตัดได้เป็ นแผ่น ใช้ทาํ เป็ นฉนวนในเครื องทําความเย็น หากนํามาใช้กบั ปู นซี เมนต์ และปู นพลาสเตอร์ จะทําให้
นําหนั ก เบาขึ น หิ น ไรโอไลต์ ส่ วนในจัง หวัด สระบุ รี พบพื นที ศักยภาพบริ เวณบ้านบ่ อ หิ น ซึ งชาวบ้านใช้ท ําวัตถุ ดิ บ
อุตสาหกรรมหิ นลับ มี ด เป็ นแหล่งที มีชือเสี ยงพอกับ หิ น ลับ มี ด ที ทําจากหิ นชนิ ดเดี ยวกันจาก จังหวัด ลพบุรี และราชบุ รี
ชาวบ้านย่านบ้านบ่ อหิ น ตําบลพุแค อําเภอเมือง สกัดหิ นไรโอไลต์ จากพืนหิ นบริ เวณใกล้ ๆ บ้านมาทําหิ นลับมีด ซึ งเป็ น
กิจกรรมเลียงชีพทีทํามานาน บริ เวณนีจึ งพบบ่อหิ นในบริ เวณหิ นไรโอไลต์มากมาย หินลับมีดไรโอไลต์ทีมาจากบ้านบ่อหิ น
มีลกั ษณะเนือทรายค่อนข้างละเอียด สี เทาขาว ประด้วยสีเหลืองและนําตาลแดงของสนิ มเหล็ก ส่ วนพืนทีแหล่งหิ นไรโอไลต์
เพืออุตสาหกรรมก่อสร้าง พบในเขตอําเภอแก่งคอย เป็ นพืนที ประทานบัตรที เปิ ดการ 1 แปลง และอยูร่ ะหว่างขอต่ออายุ 1
แปลง มีเนือทีรวม 0.1983 ตร.กม. ปริ มาณสํารองทีมีศกั ยภาพเป็ นไปได้ประมาณ 19 ล้านเมตริ กตัน นอกจากนี แหล่งหิ นไร
โอไลต์ ยังพบร่ วมกับหิ นแอนดีไซต์ โดยพบตามขอบทีราบสูงโคราช เช่น นครราชสี มา สระบุรี เพชรบูรณ์ ลพบุรี นครนายก
แพร่ และลําปาง ทางด้านทิ ศตะวันออก จังหวัดปราจีน บุ รี และจังหวัด ตราด อีกด้วย ปั จจุบ ัน มีเศษหิ นฝุ่ นที เหลื อทิ งจาก
กระบวนการทําเหมืองและบดย่อยแร่ ไรโอไลต์กองอยูบ่ ริ เวณเหมืองหิ นเป็ นจํานวนมาก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็ น
การนําไปถมที ซึงมีราคาถูกมาก
คอนกรี ตบล็อก เป็ นวัสดุก่อผนังทีผลิตจากปูนซีเมนต์ มวลรวม และนํา ซึงปกติมวลรวมในการผลิตคอนกรี ตบล็อก
จะใช้หินฝุ่ นหิ นปูนเป็ นหลัก เนื องจากมีความแข็งแรงและขึนรู ปได้ง่ายด้วยเครื องอัดคอนกรี ตบล็อก คอนกรี ตบล็อกตาม
มาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรมมี ทังชนิ ด รับ นําหนักและไม่ รั บ นําหนัก (สมอ., 2533) การนําเศษหิ น ไรโอไลต์ม าใช้
ประโยชน์ ในการเป็ นมวลรวมทดแทนหิ นฝุ่ นหิ นปูนมีความเป็ นไปได้ในการผลิตคอนกรี ตบล็อก เนื องจากเป็ นเศษหิ น ที
เหลือทิงจากกระบวนการบดย่อยและคัดแยกขนาดหิ นภายในเหมืองหินเช่นเดียวกัน แต่เนื องจากหิ นไรโอไลต์เป็ นหิ นภูเขา
ไฟซึงมีความแข็งแรงน้อยกว่าหิ นปูน (ประชุม และคณะ, 2558) จึงมุ่งเน้นการพัฒนาส่วนผสมเป็ นผลิตภัณฑ์คอนกรี ตบล็อก
ชนิ ดไม่รับนําหนักก่อนเป็ นหลัก ทังนี หากบรรลุตามเป้ าที ตังไว้ก็จะได้ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตบล็อกทีสามารถส่ งเสริ มให้เกิ ด
เป็ นวิสาหกิจชุมชนภายในพืนทีบริ เวณเหมืองหิ นไรโอไลต์ได้

วิธีดําเนินการวิจัย

1. วัสดุและอุปกรณ์
1) เศษหิ นไรโอไลต์ จากจังหวัดสระบุรี (ภาพที 1ก)
2) หิ นฝุ่ นหิ นปูน จากจังหวัดสระบุรี (ภาพที 1ข)
3) ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ ประเภทที 1
4) นําประปา
5) เครื องชังนําหนัก
6) แบบหล่อคอนกรี ตบล็อกกลวงขนาด 7 x 19 x 39 ลูกบาศก์เซนติเมตร
7) เครื องผสมคอนกรี ตแบบกระทะ (ภาพที 2ก)
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8) เครื องอัดคอนกรี ตบล็อกแบบสันเขย่ากึงอัตโนมัติ (ภาพที 2ข)
9) เครื องทดสอบเอนกประสงค์ (Universal Testing Machine)
10) เครื องทดสอบสัมประสิ ทธิการนําความร้อน

ก. เศษหินไรโอไลต์

159

ข. หินฝุ่ นหิ นปูน

ภาพที 1 ลักษณะทัวไปของเศษหิ นไรโอไลต์และหินฝุ่ นหินปูน

ก. เครื องผสมคอนกรี ตแบบกระทะ

ข. เครื องอัดคอนกรี ตบล็อกแบบสันเขย่า

ภาพที 2 เครื องผสมคอนกรี ตและเครื องอัดคอนกรี ตบล็อก

2. การออกแบบส่ วนผสมของคอนกรีตบล็อก
อัตราส่ วนการผสมขึนรู ปคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นหิ นไรโอไลต์นนั ยึดตามส่ วนผสมการผลิตคอนกรี ตบล็อก
โดยทัวไปทีจําหน่ายตามท้องตลาดเป็ นหลัก คือ อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อหินฝุ่ นหิ นปูน เท่ากับ 1: 10 แล้วทําการทดแทนหิ น
ฝุ่ นหิ นปู นด้วยปริ มาณเศษหิ นไรโอไลต์ไปเรื อย ๆ ทีละ 1 ส่วน โดยนําหนัก จํานวน 6 อัตราส่ วน กําหนดปริ มาณนําคงที
เท่ากับ 0.65 เพือลดตัวแปรในการดําเนิ นงาน แล้วเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนทีไม่มีเศษหิ นไรโอไลต์ (คอนกรี ตบล็อกปกติ)
ซึงอัตราส่วนทังหมดทีกําหนดแสดงได้ ดังตารางที
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ตารางที 1 อัตราส่ วนผสมของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์มนั แทนทีหินฝุ่ นหิ นปูนบางส่ วนโดยนําหนัก
อัตราส่ วน
ปูนซีเมนต์
หิ นฝุ่ นหิ นปูน
เศษหินไรโอไลต์
นํา
1:10:0

1

10

0

0.65

1:8:2

1

8

2

0.65

1:9:1
1:7:3
1:6:4
1:5:5
1:4:6

1

9

1

7

1

3

6

1

4

5

1

1

5

4

6

160

0.65
0.65
0.65
0.65
0.65

3. การขึนรู ปตัวอย่ างคอนกรีตบล็อกและการทดสอบสมบัติ
) หาโมดูลสั ความละเอียด (Fineness Modulus, F.M.) และความถ่วง จําเพาะ (Specific Gravity, S.G.) ของมวลรวมทัง 2 ชนิด
คือ หิ นฝุ่ นหิ นปูน และเศษหินไรโอไลต์
) ตวงส่ วนผสมทังหมดตามทีกําหนดในตารางที 1

ภาพที 3 การอัดขึนรู ปตัวอย่างคอนกรี ตบล็อก
) นําปูนซี เมนต์และเศษหิ นไรโอไลต์เทใส่เครื องผสมคอนกรี ต เติมนําประปาและผสมส่ วนผสมให้เข้ากัน จนใช้
มือกําส่ วนผสมให้ติดกันได้
4) ขึนรู ปคอนกรี ตบล็อกด้วยเครื องอัดขึ นรู ปกึงอัตโนมัติแบบสันเขย่า ได้ตวั อย่างคอนกรี ตบล็อกขนาด 7 x 19 x 39

ลูกบาศก์เซนติเมตร เพือทําการทดสอบ (ภาพที 3)

5) บ่มคอนกรี ตบล็อกในทีร่ มตามอายุทีต้องการ
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6) ทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของคอนกรี ตบล็อก ตามมาตรฐาน มอก.

(สมอ., 2533) ประกอบด้วย การหดตัว
ทางยาว การดูดซึ มนํา ความต้านทานแรงอัด (ภาพที 4) ทีอายุ 7, 14, 21 และ 28 วัน ทดสอบสัมประสิ ทธิ การนําความร้อน ตาม
มาตรฐาน ASTM C518 (2015) ทีอายุการบ่ม วัน

ภาพที 4 ทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรี ตบล็อก

ผลและวิจารณ์ ผล

. ลักษณะทัวไป
จากการตรวจพินิจลักษณะทัวไปของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์ทงั 7 อัตราส่ วน ตามตารางที 1 พบว่า

คอนกรี ตบล็อกทุกอัตราส่ วน มีความแข็งแรง ปราศจากรอยแตกร้าว ยกเว้นอัตราส่วนทีผสมเศษหิ นไรโอไลต์ในปริ มาณ 6
ส่วน มีรอยแตกร้าวเล็กน้อยทีมักเกิดขึนในกรรมวิธีผลิตตามปกติหรื อรอยปริ เล็กน้อยเนืองจากวิธีการเคลือนย้ายหรื อขนส่ ง
อย่างธรรมดา และทุกอัตราส่วนมีมิติทีไม่เปลียนแปลง มีเหลียมคมทีชัดเจน ไม่บิน ไม่หลุดร่ อน หรื อเสี ยหาย
2. โมดูลสั ความละเอียดและความถ่ วงจําเพาะของมวลรวม
ตารางที 2 โมดูลสั ความละเอียด (F.M.) และความถ่วงจําเพาะ (S.G.) ของมวลรวม
ประเภทของมวลรวม
โมดูลสั ความละเอียด (F.M.)
หิ นฝุ่ นหิ นปูน

เศษหินไรโอไลต์

5.46
5.25

ความถ่วงจําเพาะ (S.G.)
2.71
2.66

จากค่าโมดูลสั ความละเอียดและความถ่วงจําเพาะของมวลรวมในตารางที 2 พบว่า เศษหิ นไรโอไลต์ทีนํามาทดลอง
นัน เป็ นหิ นทีมีขนาดและลักษณะภายนอก ใกล้เคียงกับหิ นฝุ่ นหินปูนมาก แต่มีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย อีกทังความถ่วงจําเพาะ
ก็มีค่าที ใกล้เคี ยงกัน โดยตํากว่าเล็กน้อย เมือนําเศษหิ น ไรโอไลต์มาใช้ทดแทนหิ นฝุ่ นหิ นปู น แล้วอัดขึ นรู ป เป็ นคอนกรี ต
บล็อก จึงทําให้คอนกรี ตบล็อกทีได้จากการวิจยั มีลกั ษณะทีเหมือนกับคอนกรี ตปกติทวไป
ั โดยความถ่วงจําเพาะของเศษหิ น
ไรโอไลต์ทีน้อยกว่าหิ นฝุ่ นหิ นปูน จะทําให้นําหนักของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์เบาลงเล็กน้อย ในขณะที ค่ า
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การหดตัวทางยาว (ร้อยละ)

โมดูลสั ความละเอี ยดตํากว่าก็ส่งผลให้เนื อของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์มีความแน่นมากขึน ซึ งจะส่ งผลต่อค่า
สัมประสิ ทธิการนําความร้อนทีสูงขึนต่อไป
3. การหดตัวทางยาวของคอนกรีตบล็อก
การหดตัวทางยาวของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ น ไรโอไลต์ในภาพที 5 พบว่า การผสมเศษหิ น ไรโอไลต์ลงใน
คอนกรี ตบล็อกในปริ มาณทีเพิมขึนส่ งผลต่อค่าการหดตัวทางยาวทีสูงขึน โดยคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหินไรโอไลต์ทงหมดมี
ั
ค่าการหดตัวทางยาวอยู่ระหว่าง ร้อยละ . 31 ถึง .059 ซึ งพฤติกรรมการหดตัวทางยาวเป็ นผลมาจากการสู ญเสี ยความชื น
ของเนื อคอนกรี ต (ชัชวาลย์, 2552) แสดงว่าการทดแทนหิ น ฝุ่ นด้วยเศษหิ นไรโอไลต์ในปริ มาณมากส่ งผลต่อการสู ญ เสี ย
ความชืนของคอนกรี ตบล็อกทีเพิมขึน การหดตัวก็สูงขึนตามไปด้วย แต่จะมีผลต่อการแตกร้าวทีเพิมขึนของปูนฉาบหรื อไม่
นัน ต้องทําการศึกษาเพิมเติมในโอกาสต่อไป

อัตราส่ วน

ภาพที 5 การหดตัวทางยาวของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์อตั ราส่วนต่าง ๆ ทีอายุ 28 วัน

4. การดูดซึมนําของคอนกรีตบล็อก
จากภาพที 6 การดูดซึ มนําหรื อการดูดกลืนนําของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์ทดแทนหิ นฝุ่ นหิ นปูนที
อัตราส่ วนต่าง ๆ พบว่า เนือของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหินไรโอไลต์มีแนวโน้มของการดูดซึมนํามากขึน เมือผสมเศษหิ นไร
โอไลต์ในปริ มาณที เพิมขึนตามลําดับ ทังนี เนื องมาจากหิ นไรโอไลต์เป็ นหิ นภูเขาไฟชนิดหนึ ง ทีเกิดจากการเย็นตัวของหิ น
หนื ดเป็ นหิ นอัคนี ผุ ถึงแม้เนือหิ นจะมีความละเอียดมาก เนื อแน่น ทึบ ลักษณะผลึกมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นก็ตาม แต่ความที
พืนฐานเป็ นหิ นภูเขาไฟ จึงมีรูพรุ นเล็ก ๆ แทรกอยูภ่ ายในเนือหิ น ทําให้ดูดซึมนําได้มากกว่าหิ นฝุ่ นหิ นปูน (ประชุม และคณะ
, 2558) จึงส่ งผลให้เมือนําเศษหิ นไรโอไลต์มาผสมเป็ นมวลรวมในปริ มาณทีมากก็ทาํ ให้การดูดซึ มนําของคอนกรี ตบล็อก
สู งขึนตามไปด้วย และจากการเปรี ยบเทียบกับค่าการดูดซึมนํา ตามมาตรฐาน มอก. (เมือคอนกรี ตบล็อกมีการหดตัว
ทางยาวมากกว่า 0.045 และความชืนสัมพัทธ์รายปี เฉลียน้อยกว่าร้อยละ ) [อ้างอิงจากสถานี กรมอุตุวทิ ยาจังหวัดปทุมธานี]
ซึ งระบุ ให้ค่าการดู ดซึ มนําไม่เกิ นร้อยละ เมือส่ งถึ งสถานทีที ก่ อสร้างนัน พบว่าคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ น ไรโอไลต์
ทังหมดมีค่าการดูดซึ มนําเป็ นไปตามเกณฑ์ทีมาตรฐานกําหนด
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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อัตราส่ วน

ภาพที 6 การดูดซึมนําของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์อตั ราส่วนต่าง ๆ ทีอายุ 28 วัน

ความต้านทานแรงอัด (กก./ตร.
ซม.)

5. ความต้ านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อก
เมือนําคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหินไรโอไลต์อตั ราส่ วนต่าง ๆ ทีอายุการบ่ม ,21 ,14 ,7และ วัน ไปทดสอบความ 28
ต้านทานแรงอัด ได้ผลการทดสอบตามภาพที7 พบว่า เมืออายุการบ่มเพิมขึนค่าความต้านทานแรงอัดของคอนกรี ตบล็อกก็
เพิมขึนตามไปด้วย ซึ งเป็ นไปตามทฤษฎี ระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรี ต ,ชัชวาลย์)2552เมือ (พิจารณาที อัตราส่ วนผสม
ต่าง ๆ พบว่า ความต้านทานแรงอัดของคอนกรี ตบล็อกเมื อผสมเศษหิ น ไรโอไลต์ในปริ มาณที มากขึ นส่ งผลให้ค่าความ
ต้านทานแรงอัด มีแนวโน้มลดลงตามลําดับ ทังนี เป็ นผลมาจากความถ่วงจําเพาะของเศษหิ น ไรโอไลต์ทีน้อยกว่าหิ นฝุ่ น
หิ นปูน จะทําให้คอนกรี ตบล็อกรับ กําลังได้น้อยลง อีกทังยิงเมื อผสมลงในปริ ม าณที เพิมขึนก็ จะทําให้ปริ มาณปู นซี เมนต์
น้อยลงส่ งผลให้ซีเมนต์เพสต์ทีไปเคลือบผิวของเศษหิ นไรโอไลต์มีจาํ นวนน้อยลงตามไปด้วย ทําให้ความสามารถในการยึด
เหนี ยวของเนื อคอนกรี ตน้อยลง ส่ งผลให้ความต้านทานแรงอัดตําลงตามไปด้วย ชัชวาล)ย์ ,2552และเมือเปรี ยบเที ยบค่า (
2533-58.ความต้านทานแรงอัดทีได้กบั มาตรฐาน มอกทีกําหนดให้ค่าความต้านทานแรงอัดของคอนกรี ตบล็อกเฉลีย 5 ก้อน
ทีอายุการบ่ม ,.สมอ) กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 25 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 282533พบว่าทุกอัตราส่ วนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (
กําหนด

อายุการบ่ม (วัน)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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สัมประสิ ทธิ การนําความร้อน (วัตต์/เมตร-เคลวิน)

6. สั มประสิทธิการนําความร้ อน

อัตราส่ วน

ภาพที 8 สัมประสิทธิการนําความร้อนของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์อตั ราส่วนต่าง ๆ

จากผลการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิการนําความร้อนของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์ทีอัตราส่ วนต่าง ๆ
ดังภาพที 8 พบว่าเศษหิ น ไรโอไลต์ทีผสมลงในคอนกรี ต บล็อก ส่ งผลทําให้ค่าสัม ประสิ ท ธิ การนําความร้อนเพิมสู งขึ น
เล็กน้อยตามลําดับปริ มาณการผสมทีเพิมขึน โดยเป็ นผลมาจากเนื อของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์ทีมีความแน่ น
มากขึ นจากขนาดคละของมวลรวมที ดี ขึน ถึงแม้ว่าจะมี ค่าการดู ดซึ มนํามากขึ นจากพืนที ผิวของมวลรวมที มากขึนก็ตาม
ดังนันจึ งทําให้การส่ งผ่านความร้อนระหว่างก้อนคอนกรี ตบล็อกเกิ ดขึ นง่ ายกว่าเมื อผสมเศษหิ นไรโอไลต์ในปริ ม าณที
เพิมขึน ค่าสัมประสิ ทธิการนําความร้อนจึงเพิมสูงขึนตามไปด้วย

สรุ ปผลการวิจัย

ผลการศึ กษาการนําเศษหิ น ไรโอไลต์ม าเป็ นมวลรวมทดแทนหิ นฝุ่ นหิ น ปู น บางส่ วนในการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์
คอนกรี ตบล็อก ตามมาตรฐาน มอก. เรื องคอนกรี ตบล็อกไม่รับนําหนัก สรุ ปได้วา่ เศษหิ นไรโอไลต์สามารถนํามาใช้
เป็ นมวลรวมสําหรับผสมและขึนรู ปเป็ นคอนกรี ตบล็อกทดแทนหิ นฝุ่ นหิ นปูนได้บางส่ วน โดยใช้อตั ราส่ วนนําต่อซี เมนต์
(w/c) เท่ ากับ 0.65 โดยนําหนัก ซึ งทุกอัตราส่ วนมีสมบัติผ่านมาตรฐานกําหนด โดยเมือผสมเศษหิ นไรโอไลต์ในปริ มาณที
เพิมขึนส่ งผลให้ การหดตัวทางยาว การดูดซึ มนํา และสัมประสิ ทธิ การนําความร้อนมี ค่าสู งขึน ส่ วนความต้านทานแรงอัด
ตําลง ดังนันคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหินไรโอไลต์สามารถใช้งานก่อผนังอาคารทัวไปได้ดีเหมือนกับคอนกรี ตบล็อกปกติ แต่
ไม่ช่วยในการเป็ นฉนวนป้ องกันความร้อนของอาคาร และในการวิจยั ครังต่อไปควรศึ กษาการนําเศษหิ นไรโอไลต์ไปใช้
ทดแทนหิ นฝุ่ นหิ นปูนทังหมดเพือความคุม้ ค่าในการดําเนินงานและลดต้นทุนในการผลิตให้มากยิงขึนได้
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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จรู ญ เจริ ญเนตรกุล * และ นันทชัย ชูศิลป์
Charoon Charoennetkul1* and Nuntachai Chusilp1
บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการนําเศษคอนกรี ตบล็อก มาผสมเป็ นมวลรวมหยาบในการผลิตคอนกรี ตพรุ น
เปรี ยบเทียบคุณสมบัติดา้ นต่าง ๆ ของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกในอัตราส่วนทีแตกต่างกันโดยทําการทดสอบ
กําลังรั บแรงอัด การไหลผ่านของนํา และการขัดสี ของคอนกรี ต โดยปรับเปลียนปริ มาณของซี เมนต์เพสต์ทีเป็ นวัสดุเชือม
ประสานที อัต ราส่ วนร้ อยละ 40, 42, 44, 46 และ 48 ของนําหนักเศษคอนกรี ตบล็อก และเลื อกอัต ราส่ วนที เหมาะสมมา
ทดสอบการใช้งานจริ งด้วยการทําทีจอดรถยนต์ส่วนบุคคล
จากผลการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก เป็ นวัสดุมวลรวมหยาบ พบว่าเมือเพิม
ปริ มาณของซีเมนต์เพสต์ทาํ ให้คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกมีกาํ ลังรับแรงอัดเพิมขึน แต่การขัดสี ของคอนกรี ต การ
ไหลผ่านของนํา มี ค่าลดลง ซึ งพบว่าที CB-48 ซึ งเป็ นอัตราส่ วนที ผสมซี เมนต์เพสต์ร้อยละ 48 ของนําหนักเศษคอนกรี ต
บล็อก สามารถรับกําลังอัดได้สูงสุ ดถึง 110.61 กิ โลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีค่าการไหลผ่านของนําอยูท่ ี 1.36 เซนติเมตร
ต่อวินาที และการขัดสี ของคอนกรี ตเพียง 7 กรัม จากการทดลองใช้งานจริ งโดยการนํารถยนต์ส่วนบุคคล มาจอดบริ เวณพืน
คอนกรี ตพรุ นนันพบว่าสามารถรับนําหนักบรรทุกได้โดยไม่มีการแตกร้าวและยังสามารถระบายนําลงสู่พนดิ
ื นได้เป็ นอย่างดี
เมือเปรี ยบเทียบกับพืนคอนกรี ตทัวไป
คําสําคัญ : คอนกรี ตพรุ น, เศษคอนกรี ตบล็อก, การไหลผ่านของนํา, การขัดสี ของคอนกรี ต
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The objective of this study was to produce porous concrete in mass production by mixing concrete blocks with
crumbs of concrete block in different ratios. Tests would be conducted to compare various properties of porous concrete;
they included compression test, water flow and attrition of concrete. The volume of the cement paste i.e. the binding
materials would be varied in the ratios (with respect to concrete block weight) of 40, 42, 44, 46 and 48 percents. An
appropriate ratio would then be selected by testing the porous concrete by parking a car on it.
For porous concrete mixed with crumbs of concrete block, it was found that when the volume of the cement
paste increased, the compression of the concrete increased. However, the attrition of concrete and water

flow decreased. The increased compression and the decreased attrition was for CB-48 that is a concrete block which had
48 percent of cement paste. The maximum compression was 110.61 kg. per square centimeter while the water flow test
was 1.36 centimeters per second and attrition of concrete was 7 grams. Experiments were conducted by parking a private
car on the porous concrete. It was found that the porous concrete could withstand the weight of the car without rupture.
Water could also be drained to the ground similar to conventional concrete floors.
Keywords : Porous concrete, Crumbs of concrete block, Water flow, Attrition of concrete.
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คอนกรี ตพรุ นเป็ นคอนกรี ตที มีสมบัติแตกต่างจากคอนกรี ต ทัวไปคือยอมให้นาและอากาศไหลผ่
ํ
านเข้า-ออกได้
คอนกรี ตพรุ นจะมีโพรงหรื อช่องว่างจํานวนมากทีต่อเนื องกัน ภายในโครงสร้างมากกว่าคอนกรี ตธรรมดาทัวไป สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้งานเป็ นวัสดุก่อสร้างที ลดผลกระทบทางด้านสิ งแวดล้อม นอกจากนี ยังมี สมบัติเป็ นฉนวนกันเสี ยงและ
ความร้อน ถูกใช้ในงานคอนกรี ตทีรักษาสภาพแวดล้อม
การนําคอนกรี ตพรุ นไปใช้งาน Chareerat (2009) พบว่าสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานเป็ นวัสดุชนผิ
ั วทางและชัน
รองผิวทางร่ วมกับการจัดการระบายนํา ดังภาพที 1 สามารถช่วยลดปั ญหาการไหลนองของนําฝน และลดขนาดของระบบ
ระบายนําลงได้ โดยนําสามารถซึ มลงสู่ ชนดิ
ั น ด้านล่ างทําให้คุณภาพของนําที ไหลลงสู่ ระบบแม่ นําดี ขึน ใช้เป็ นพื นทาง
บริ เวณเขตเมืองร่ วมกับการปลูกต้นไม้ เพือเป็ นพืนทีสี เขียว

ภาพที 1 การนําคอนกรีตพรุนไปประยุกต์กบั การใช้ งานต่ าง ๆ
ทีมา Sata, V., Wongsa, A., and Chindaprasirt, P. (2013)
คอนกรี ตบล็อกหรื อภาษาทางตลาดจะเรี ยกว่า "อิฐบล็อก" โดยมีทงชนิ
ั ดรับนําหนักและไม่รับนําหนัก ส่ วนใหญ่จะ
มีลกั ษณะกลวง และเป็ นทีนิยมใช้มากเนื องจากมีราคาถูก สามารถหาซื อได้ง่าย ไม่มีปัญหาในขันตอนการก่อสร้าง อีกทังยัง
สามารถทํางานได้รวดเร็ วเพราะมีขนาดก้อนใหญ่ จากลักษณะทีมีรูกลวงตรงกลางทําให้ช่องอากาศภายในนันเป็ นฉนวนใน
การกันความร้อนที ดี ปั จจุบนั มี การนําคอนกรี ตบล็อกมาเป็ นผนังอาคารจํานวนมาก ในระหว่างก่อสร้างจะมีเศษคอนกรี ต
บล็อกทีแตกเหลือใช้จากงานก่อ อีกทังในการทุบทิงของอาคารก็จะมีเศษคอนกรี ตบล็อกเหลือทิงดังภาพที 2 จึงมีแนวคิดที
จะนําเศษคอนกรี ตบล็อกที เหลือทิงมาผสมกับซี เมนต์เพสต์แล้วผลิตเป็ นคอนกรี ตพรุ น เพือนําไปใช้ประโยชน์ในงานพืน
สําหรับทีจอดรถยนต์ส่วนบุคคล หรื องานถนนดังภาพที 3 ซึ งมีขอ้ ดีคือสามารถระบายนําได้ ลดนําท่วมขังบนผิวถนน ช่วย
ลดอุบตั ิเหตุได้อีกทางหนึงด้วย
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ภาพที 2 เศษคอนกรี ตบล็อกทีเหลือทิงจากงานก่อสร้าง

ถนนคอนกรี ต
ถนนคอนกรี ต
ทัวไป

วิธีดําเนินการวิจัย

ภาพที 3 คอนกรี ตพรุ นทีใช้กบั งานถนน

การวิจยั นี เป็ นการศึกษาวิธีดาํ เนิ นการผลิต ออกแบบส่วนผสม การทดสอบคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก
โดยการนําเศษคอนกรี ตบล็อกผสมกับซี เมนต์เพสต์ในปริ มาณร้อยละ 40, 42, 44, 46 และ48 โดยนําหนักของเศษคอนกรี ต
บล็อก ควบคุมอัตราส่วนนําต่อปูนซี เมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.40 อัดขึนรู ปโดยใช้แบบหล่อทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
15 เซนติ เมตร สู ง 30 เซนติ เมตร นําไปทดสอบกําลังรับ แรงอัด และการไหลผ่านของนําที อายุ 28 วัน และแบบหล่ อทรง
ลูกบาศก์ขนาด 15×15×15 เซนติเมตร นําไปทดสอบการสูญเสียนําหนักจากการขัดสี ของคอนกรี ต โดยมีขนตอนและวิ
ั
ธีการ
ดําเนิ นงานดังนี
1. วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการทดสอบทีใช้ ในการทดสอบ

1.1 วัสดุทใช้
ี ในการผลิตคอนกรีตพรุ นผสมเศษคอนกรีตบล็อก

คอนกรี ตบล็อกทีนํามาย่อยและร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 3/4 และค้างบนตะแกรงเบอร์ 3/8 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที 1 นําสะอาดโดยใช้นาประปา
ํ
1.2 อุปกรณ์ และเครื องมือทีใช้ ในการทดสอบ

1) เครื องทดสอบการขัดสี ของคอนกรี ตตามมาตรฐาน ASTM C 944-99 ดังภาพที 4
2) เครื องทดสอบการไหลผ่านของนําตามมาตรฐาน ISSN 1983-4195 ดังภาพที 5

3) เครื องทดสอบกําลังอัดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 409-2525 ดังภาพที 6
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4) อุป กรอื นๆ เช่ น เครื องชังนําหนักที มี ค วามละเอี ย ด 0.01 กรัม เครื องมื อ วัด ความยาวที มี ค วามละเอี ยด 0.01

ภาพที 4 เครื องทดสอบการขัดสี ของคอนกรี ต

2. ขันตอนการศึกษา

ภาพที 5 เครื องทดสอบการไหลผ่านของนํา

ภาพที 6 เครื องทดสอบกําลังอัด

2.1 อัตราส่ วนการผสมคอนกรีตพรุนทีใช้ ในการทดสอบ

ใช้ปริ มาณปูนซี เมนต์ร้อยละ 40, 42, 44, 46 และ 48 ของนําหนักมวลรวมหยาบ(เศษคอนกรี ตบล็อก) และควบคุม
อัตราส่ วนนําต่อซีเมนต์ร้อยละ 0.40 อัตราส่ วนผสมของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก แสดงได้ดัง ตารางที 1 และ
ตารางที 2
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ส่วนผสม

มวลรวมหยาบ (กรัม)

ปูนซีเมนต์ (กรัม)

นํา (กรัม)

CB-42

19,200

8,064

3,802

CB-40
CB-44
CB-46
CB-48

19,200
19,200
19,200
19,200

7,680

3,648

8,448

3,955

8,832

4,109

9,216

ตารางที 2 อัตราส่ วนผสมคอนกรี ตพรุ นสําหรับหล่อคอนกรี ตรู ปทรงลูกบาศก์

4,263

ส่วนผสม

มวลรวมหยาบ (กรัม)

ปูนซีเมนต์ (กรัม)

นํา (กรัม)

CB-42

16,500

6,930

3,267

CB-40
CB-44
CB-46
CB-48

16,500
16,500
16,500
16,500

6,600
7,260
7,590
7,920

3,135
3,399
3,531
3,663

หมายเหตุ : CB คือ คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 3/4 ค้างบนตะแกรงเบอร์ 3/8
2.2 การหล่ อตัวอย่ างคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก

การหล่อคอนกรี ตพรุ นโดยใช้คอนกรี ตบล็อกทีนํามาย่อยและร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 3/4 ค้างบนตะแกรงเบอร์ 3/8
ใช้ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที 1 เป็ นวัสดุเชือมผสานตามอัตราส่ วนที ออกแบบ เพือศึ กษาคุณสมบัติเบื องต้นในด้าน
ต่างๆ และหาอัตราส่ วนผสมทีเหมาะสมและดีทีสุดเพือนําไปใช้งานจริ ง ซึงมีวธิ ี หล่อดังนี
1) การนําคอนกรี ตบล็อกมาย่อยและร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 3/4 ค้างบนตะแกรงเบอร์ 3/8 เป็ นมวลรวมหยาบ
ปูนซี เมนต์ และนําสะอาด ตามอัตราส่วนทีออกแบบ
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ภาพที 8 ปูนซีเมนต์

2) นําเศษคอนกรี ตบล็อก ปูนซี เมนต์ และนําทีเตรี ยมไว้ตามอัตราส่วน มาผสมรวมกันในภาชนะผสมแล้วคลุกเคล้า
ให้ผสมเป็ นเนือเดียวกันโดยใช้เครื องผสมคอนกรี ต เทส่ วนผสมจนเต็มแบบหล่อคอนกรี ตแล้ว ใช้เกรี ยงเหล็กแต่งผิวด้านบน
ของตัวอย่างคอนกรี ต พรุ น เพือให้ขอบด้านบนของตัวอย่างคอนกรี ตพรุ น เรี ยบสมําเสมอกับแบบหล่อคอนกรี ตทิ งไว้ 24
ชัวโมง

ภาพที 9 เทคอนกรี ตพรุ นในแบบหล่อคอนกรี ตทังรู ปทรงกระบอกและทรงลูกบาศก์

3) หลังจากครบ 24 ชัวโมง ให้ถอดแบบหล่อคอนกรี ตด้านข้างออกเพือนําตัวอย่างคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ต
บล็อกออกจากแบบหล่อนําแช่นําทิ งไว้เป็ นเวลา 7 วัน เพือรักษาความชื นของคอนกรี ตพรุ น ให้มีความชืนมากพอที จะทํา
ปฏิกิริยาไฮเดรชันกับปูนซี เมนต์
4) เมือแช่นาคอนกรี
ํ
ตพรุ นครบ 7 วันแล้ว นําคอนกรี ตพรุ นมาห่ อด้วยฟิ ล์มยืดเพือป้ องกันการสู ญเสี ยความชื นใน
เนือคอนกรี ต แล้วนํามาบ่มทีอุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ภาพที 10 คอนกรี ตพรุ นทีห่ อด้วยฟิ ล์ม
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2.3 การทดสอบคุณสมบัตติ ่ างๆ

ตัวอย่างคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก นํามาทดสอบกําลังอัด ค่าการไหลผ่านของนํา และค่านําหนักที
สูญเสี ยจากการขัดสี โดยมีรายละเอียดดังนี

1) การทดสอบกําลังรับแรงอัดของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก. 409-2525
2) ทดสอบการไหลผ่านของนําตามมาตรฐาน ISSN 1983-4195 ดังภาพที 11

ภาพที 11 แบบจําลองเครื องทดสอบการไหลผ่านของนํา
k=(

aL
h1
)ln( )
At
h2

โดยที k = ค่าการไหลผ่านของนํา (เซนติเมตรต่อวินาที)
a = พืนทีหน้าตัดของท่อเครื องมือทดสอบ (ตารางเซนติเมตร)
A = พืนทีหน้าตัดตัวอย่าง (ตารางเซนติเมตร)
L = ความสู งตัวอย่าง (เซนติเมตร)
t = ระยะเวลาในการทดลอง (วินาที)

(1)

h1,h2 = ระดับนําขันต้นและขันสุดท้าย (เซนติเมตร)
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ภาพที 12 การติดตังตัวอย่างคอนกรี ตพรุ นเพือทดสอบการขัดสี

ผลและวิจารณ์ ผล

ในการวิจยั ครังนี เป็ นการศึกษาเกียวกับผลการดําเนิ นการที ได้จากวิธีการผลิต ออกแบบส่ วนผสมการทดสอบของ
คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก เพือให้ได้ตามจุดประสงค์ของโครงการที กล่าวมาขันต้น ตลอดจนศึ กษาคุณสมบัติ
ของคอนกรี ตพรุ น โดยกําหนดให้อตั ราส่วนทีใช้ในการทดสอบมี 5 อัตราส่ วน คือ CB-40, CB-42, CB-44, CB-46 และ CB48 โดยมีผลการทดสอบดังนี
1. คุณสมบัตขิ องคอนกรีตบล็อก

จากการทดสอบคุณ สมบัติเบื องต้น ของคอนกรี ตบล็อกที จะนํามาผสมเป็ นคอนกรี ตพรุ น มี ผลการทดสอบดัง
ตารางที 3
ตารางที 3 คุณสมบัติของคอนกรี ตบล็อก
คุณสมบัติ

คอนกรี ตบล็อก

ขนาดของคอนกรี ตบล็อก (เซนติเมตร)

18.06 × 39.32 × 6.48

ความชืน (เปอร์เซ็นต์)

2.25

การดูดซึมนํา (เปอร์เซ็นต์)

6.82

กําลังรับแรงอัด (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)
ความหนาแน่น (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

40

2. ผลการทดสอบคุณสมบัตคิ อนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก

1,734.28

จากการทดลองนําเศษคอนกรี ตบล็อกมาใช้เป็ นมวลรวมหยาบแทนวัสดุธรรมชาติในการผลิตคอนกรี ตพรุ น และ
นําคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก มาทดสอบคุณสมบัติเบืองต้น มีผลการทดสอบดังนี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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2.1 การทดสอบกําลังรับแรงอัด
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จากผลการทดสอบกําลังรับแรงอัดของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก ทีอายุ 7, 14 และ 28 วัน นํามาเขียน
เป็ นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกําลังรับแรงอัดและปริ มาณของซีเมนต์ ดังภาพที 9

ภาพที 13 กําลังรับแรงอัดคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก

จากภาพที 9 พบว่าคอนกรี ตพรุ น ผสมเศษคอนกรี ตบล็อกจะมีการพัฒนากําลังอัดเพิมขึนเรื อยๆ ตามอายุการบ่ ม
เพราะปฏิ กิริยาไฮเดรชัน จะเพิ มขึ นเรื อยๆ) การเพิมปริ มาณของซี เมนต์เพสต์จะทําให้ค อนกรี ตมี กาํ ลังอัดที สู งขึ นด้วย
สอดคล้องกับการศึกษาของอําพล วงศ์ษา และคณะ (2556)
2.2 ผลการทดสอบการขัดสีของคอนกรีต

จากผลการทดสอบการขัดสี ของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก ทีอายุ 28 วัน ได้ผลดังภาพที 14
20

17.33

13.67

การขัดสีของคอนกรีต
(กรัม)

15

12.00

10

10.33
7.00

5
0

CB-40

CB-42

CB-44

CB-46

CB-48

ภาพที 14 การขัดสี ของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก
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จากภาพที 14 ผลการทดสอบการขัดสี ของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก มีค่าการสู ญเสี ยนําหนักจะแปร
ผัน ตามปริ ม าณของซี เมนต์เพสต์ที ใช้เป็ นวัส ดุ เชื อมผสานคือ CB-40, CB-42, CB-44, CB-46 และ CB-48 มีค่านําหนัก ที
สู ญเสี ยจากการขัด สี เท่ ากับ 17.33, 13.67, 12.00, 10.33 และ 7.00 กรั ม ตามลําดับ จะเห็ นได้ว่าเมือมีการเพิมปริ ม าณของ
ซีเมนต์เพสต์ทาํ ให้คอนกรี ตพรุ นมีค่าการสูญเสี ยนําหนักจากการขัดสี ลดลง เนื องจากซี เมนต์เพสต์มีความแข็งกว่าคอนกรี ต
บล็อก
2.3 การไหลผ่านของนําของคอนกรีตพรุ น
ค่าการไหลผ่านของนํา , k (เซนติเมตรต่อ
วินาที)

จากผลการทดสอบการไหลผ่า นของนําของคอนกรี ต พรุ น ผสมเศษคอนกรี ต บล็ อ กที อายุ 28 วัน แสดงได้
ดังภาพที 15
4
3

3.23

2.36

2

1.73

1.53

1.36

1
0

CB-40

CB-42

CB-44

CB-46

CB-48

ภาพที 15 ค่าการไหลผ่านของนําของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก

จากภาพที 15 ค่าการไหลผ่านของนําจะแปรผันตามปริ มาณของซีเมนต์เพสต์คือเมือเพิมปริ มาณซีเมนต์มากขึนจะ
ทําให้คอนกรี ตพรุ นมีค่าการไหลผ่านของนําลดลงเนืองจากซี เมนต์เพสต์จะทําให้มีรูพรุ นของคอนกรี ตน้อยลง
120

กําลังรับแรงอัด (กิโลกรัมต่ อราง

100

17.33

80
60
40
20

0

47.88

CB-40

13.67
60.26

70.38
12

89.19
10.33

กําลังอัด

110.61

15
10
7

ค่านําหนักทีสู ญเสี ยจากการขัดสี

CB-42

CB-44

20

CB-46

5
0

ค่ านําหนักทีสู ญเสี ยจากการขัดสี ของคอนกรีต (
กรัม )

2.4 ความสัมพันธ์ ระหว่ างค่ ากําลังอัดและค่ าการขัดสีของคอนกรี ตพรุ นทีอายุ 28 วันดังภาพที 16

ภาพที 16 ความสัมพันธ์ระหว่างกําลังรับแรงอัดกับค่าการขัดสีของคอนกรี ตพรุนผสมเศษคอนกรี ตบล็อก
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จากภาพที 16 พบว่าเมื อกําลังรั บ แรงอัด มี ค่ าเพิ มขึ นจะทําให้ ค่ านําหนักที สู ญ เสี ยจากการขัด สี ข องคอนกรี ต มี
ปริ มาณลดลงและมีค่าแปรผันตามปริ มาณของซีเมนต์เพสต์ทีใช้เป็ นวัสดุเชือมผสานคือเมือปริ มาณซีเมนต์เพสต์เพิมมากขึน
จะทําให้ค่ากําลังรับแรงอัดเพิมมากขึนแต่ค่านําหนักทีสูญเสี ยจากการขัดสี จะมีค่าลดลงตามลําดับ
120

กําลังรับแรงอัด (กิโลกรัมต่ อตาราง

100

3.23

2.36

80
60
40
20

0

47.88

CB-40

60.26

89.19

70.38
1.73

3.50
3.00
2.50
2.00

1.53

กําลังอัด

CB-42

110.61

1.36

ค่าการไหลผ่านของ

CB-44

CB-46

1.50
1.00
0.50

ค่ าการไหลผ่านของนํา ( เซนติเมตรต่ อ
วินาที )

2.5 ความสัม พันธ์ ระหว่ างระหว่ างค่ ากําลังรับแรงอัดของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกทีอายุ 28 วัน และ
ค่าการไหลผ่านของนําคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกทีอายุ 28 วัน มีผลการทดสอบดังภาพที 17

0.00

ภาพที 17 ความสัมพันธ์ระหว่างกําลังรับแรงอัดและค่าการไหลผ่านของนํา

จากภาพที 17 พบว่าเมือกําลังรับแรงอัดมีค่าเพิมขึนจะทําให้ค่าการไหลผ่านของนํามีปริ มาณลดลง และมีค่าแปรผัน
ตามปริ มาณของซีเมนต์เพสต์ทีใช้เป็ นวัสดุเชือมผสานคือ เมือปริ มาณซีเมนต์เพสต์เพิมมากขึนจะทําให้ค่ากําลังรับแรงอัดเพิม
มากขึนแต่ค่าไหลผ่านของนําจะมีค่าลดลง อัตราส่ วนผสม CB-38 ให้ค่ากําลังอัดทีเหมาะทีสุดนําไปใช้เป็ นผิวถนนลานจอด
รถยนต์ส่วนบุคคล ในขณะทีการระบายนําก็ยงั มีความสามารถในการระบายได้ จึงมีความเป็ นไปได้มากทีสุดในการนําไปใช้
งานได้มากทีสุ ด
3. วิเคราะห์ ผลการทดสอบคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก

จากการศึกษาพบว่ากําลังรับแรงอัดของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกมีค่าแปรผันตามสัดส่วนของซีเมนต์
เพสต์ต่อเศษคอนกรี ตบล็อก กล่าวคือถ้ามีปริ มาณซี เมนต์เพสต์เพิมมากขึนจะทําให้คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกมี
ค่ากําลังรับแรงอัดสู งขึนเพราะซี เมนต์เพสต์และเศษคอนกรี ตบล็อกผสานกันได้มากขึน การขัดสี ของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษ
คอนกรี ตบล็อก พบว่านําหนักที สูญเสี ยจากการขัดสี ของคอนกรี ต จะมีค่าแปรผันตามสัดส่วน ซี เมนต์เพสต์ต่อเศษคอนกรี ต
บล็อก กล่าวคือ ถ้ามีปริ มาณซีเมนต์เพสต์เพิมมากขึนจะทําให้คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกมีค่าการสูญเสี ยนําหนัก
จากการขัด สี ลดลง การไหลผ่านของนําของคอนกรี ต พรุ น ผสมเศษคอนกรี ต บล็อก พบว่าค่าการไหลผ่านของนําของ
คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก จะมีค่าแปรผันตามสัดส่วนซีเมนต์เพสต์ต่อเศษคอนกรี ตบล็อก กล่าวคือ ถ้ามีปริ มาณ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

178

ซี เมนต์เพสต์เพิมขึนจะทําให้คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก มีค่าการไหลผ่านของนําลดลง เนื องจากซี เมนต์เพสต์
และเศษคอนกรี ตบล็อกผสานกันมากขึน ทําให้มีช่องว่าระหว่างเศษคอนกรี ตบล็อกลดน้อยลง
จากการเปรี ยบเที ยบกําลังรับแรงอัดของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก พบว่าตัวอย่างคอนกรี ตพรุ นผสม
เศษคอนกรี ตบล็อก ทีอายุ 28 วัน ตัวอย่างการทดสอบที CB-48 สามารถรับกําลังอัดได้มากทีสุ ด
จากการเปรี ยบเที ยบอัต ราการสู ญเสี ยนําหนักจากการขัดสี ข องคอนกรี ต พบว่าตัวอย่างคอนกรี ตพรุ นผสมเศษ
คอนกรี ตบล็อก ตัวอย่างการทดสอบที CB-48 มีอตั ราการสูญเสี ยนําหนักน้อยทีสุด

จากผลการทดลองคุณสมบัติเบืองต้นของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกสรุ ปได้วา่ คอนกรี ตพรุ นผสมเศษ
คอนกรี ตบล็อกสามารถระบายนําได้ดี แต่รับกําลังอัดและต้านทานการขัดสี คอนกรี ตได้ตาํ จึงเหมาะทีจะนําไปใช้ในงานทีมี
ไม่ตอ้ งการรับนําหนักมาก เช่น การทําบล็อกทางเดินในสวน พืนทีสําหรับจัดสวน กระถางต้นไม้ พืนทีซักล้าง ทีจอดรถยนต์
ส่วนบุคคล ชันรองผิวทางร่ วมกับการจัดการระบายนําเป็ นต้น สอดคล้องกับการศึ กษาการนําคอนกรี ตพรุ นไปใช้งานของ
Chareerat (2009)
4. การนําไปใช้ งานจริง

จากการทดสอบคุ ณสมบัติข องคอนกรี ตพรุ น ผสมเศษคอนกรี ตบล็อกข้างต้น จึงนําผลการทดสอบมาพิ จารณา
อัตราส่วนทีเหมาะสมและนํามาใช้งานจริ งโดยทําเป็ นทีจอดรถรถยนต์ส่วนบุคคล เพือทดสอบเปรี ยบเทียบการไหลผ่านของ
นํา ระหว่างคอนกรี ตทัวไปและคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก
ก่อนที จะทําที จอดรถได้มีการทําการขุดสํารวจดิน ลึก 50 เซนติเมตรและนําเอาตัวอย่างดิ นมาทดสอบเพือจําแนก
ประเภทดิน
จากค่าความถ่วงจําเพาะของดินเท่ากับ 2.69 จัดเป็ นดินทรายปนตะกอนและจากการทํา Sieve Analysis ได้ค่า Cu
เท่ ากับ 4.22 และค่า Cc เท่ ากับ 0.30 ในการจําแนกดิ นเม็ดหยาบระบบ USCS จัดได้ว่าเป็ นดิ น ประเภท SP (Poetry Graded
Sand) มีการซึมนําได้ดีและเกิดการทรุ ดตัวน้อย ซึงเหมาะทีจะใช้เป็ นพืนทีสําหรับทดสอบใช้งานจริ ง
4.1 ขันตอนการทําทีจอดรถยนต์ส่วนบุคคล มีดงั นี

1) เตรี ยมเศษคอนกรี ตบล็อกทีจะใช้สาํ หรับทําทีจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ซึงในทีนีจะใช้เศษคอนกรี ตบล็อกทีได้จาก
การทุบและร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 3/4 ค้างบนตะแกรงเบอร์ 3/8 เพือใช้เป็ นมวลรวมหยาบ
2) ปรับระดับดินเดิมให้ตากว่
ํ าระดับทีต้องการเทคอนกรี ตประมาณ 15 เซนติเมตร

3) ติ ดตังไม้แบบให้ ได้ข นาดความกว้า งความยาว ตามที ต้องการและใช้ท รายหยาบรองพืนปรั บ ระดับ หนา 5
เซนติเมตร ให้ทวบริ
ั เวณทีจะเทคอนกรี ต
4) ทําการปูแผ่นพลาสติกกันชืนและวางเหล็กตะแกรงลงในแบบหล่อดังภาพที 18

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

179

ภาพที 18 การปูแผ่นพลาสติกกันชืน

5) เทคอนลงในแบบหล่อให้มีความหนา 10 เซนติเมตรโดยทีคอนกรี ตทัวไปจะใช้สดั ส่วน

1 : 2 : 4 ส่วนคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกจะใช้สูตร CB-48 และแต่งหน้าคอนกรี ตให้เรี ยบดังภาพที 19

ภาพที 19 พืนคอนกรี ตทัวไปและพืนคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก

4.2 ทดสอบใช้ งานจริงและเปรียบเทียบระหว่างคอนกรีตทัวไป และคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก

หลังจากบ่มคอนกรี ตครบ 28 วัน แล้วทําการทดลองใช้งานจริ งโดยการจําลองขังนําบนพืนคอนกรี ตทัวไปและพืน
คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกเพือดูการไหลผ่านของนําดังภาพที 20

ภาพที 20 ขังนําทังพืนคอนกรี ตทัวไปและพืนคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก

จากภาพที 20 เทนําปริ มาณ 100 ลิ ต ร และขังนําทังพืนคอนกรี ตทัวไป และพืนคอนกรี ต พรุ นผสมเศษคอนกรี ต
บล็อก เพือดูความแตกต่างของการไหลผ่านของนํา ซึ งหลังจากทําการทดลองแล้วในด้านของพืนคอนกรี ตพรุ นผสมเศษ
คอนกรี ตบล็อกเมือเทนําไปแล้วนําไหลซึ มผ่านทังหมด ส่ วนในด้านของพืนคอนกรี ตทัวไป นําไม่สามารถไหลซึ มผ่านได้
สรุ ปได้วา่ พืนคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก มีการไหลผ่านของนําได้ดีกว่า
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ภาพที 21 การจอดรถยนต์ส่วนบุคคลบนพืนคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก

จากภาพที 21 ทําการทดสอบใช้งานจริ งด้วยการนํารถขึนมาจอดบนพืนคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก ซึ ง
สามารถจอดรถยนต์ส่วนบุคคลได้จริ งโดยทีพืนไม่พงั เสี ยหาย แสดงว่าพืนคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกสามารถรับ
นําหนักของรถยนต์ส่วนบุคคลได้
4.3 การวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิต

การวิเคราะห์ตน้ ทุน โดยใช้เหล็กเสริ มทีมีปริ มาณเท่ากันทังพืนคอนกรี ตทัวไป และคอนกรี ตพรุ นผสมเศษ
คอนกรี ตบล็อก ไม่คิดส่ วนของกําไรและค่าดําเนินการ
ตารางที 4 การวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต
ตัวอย่างพืนคอนกรี ต

คอนกรี ตทัวไป

ความหนา (เซนติเมตร)

ราคา (บาท/ตารางเมตร)

10

350

คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก

10

250

จากตารางที 4 เปรี ยบเที ยบราคาระหว่างการผลิตคอนกรี ตทัวไปและคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก ซึ ง
ราคาในการผลิตคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกจะมีราคาทีสูงกว่าราคาในการผลิตคอนกรี ตทัวไป แต่คอนกรี ตพรุ น
ผสมเศษคอนกรี ตบล็อกสามารถระบายนําได้ดีกว่าคอนกรี ตทัวไป

สรุ ปผลการวิจัย

จากการทดสอบคุณสมบัติคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก เป็ นวัสดุมวลรวมหยาบ โดยการนําเศษคอนกรี ต
บล็อก มาผสมกับซี เมนต์เพสต์ในสัดส่ วนร้อยละ 40, 42, 44, 46 และ 48 โดยนําหนักเศษคอนกรี ตบล็อก ผลที ได้จากการ
ทดสอบสามารถสรุ ปได้ดงั นี
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จากการศึกษาทดลองผลิตคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก สรุ ปได้ดงั นี

1) เศษคอนกรี ตบล็อก สามารถนํามาใช้เป็ นมวลรวมหยาบในการผลิตคอนกรี ตพรุ นได้ ทําให้คอนกรี ตพรุ นผสม
เศษคอนกรี ตบล็อก มีคุณสมบัติการไหลผ่านของนําได้ดี การต้านทานการขัดสี ของคอนกรี ตและค่ากําลังรับแรงอัดตํา เหมาะ
สําหรับการนําไปใช้ในงานทีไม่ตอ้ งการรับนําหนักมาก เช่น การทําบล็อกทางเดิน การทํากระถางต้นไม้ เป็ นต้น
2) คอนกรี ต พรุ น ผสมเศษคอนกรี ตบล็อก มีคุ ณ สมบัติในการรับ กําลังอัด ได้น้อย เพราะเศษคอนกรี ตบล็อก มี
ช่องว่างภายในมากและมี ความสามารถในการรับกําลังอัดน้อย เมือนําเศษคอนกรี ตบล็อกมาใช้เป็ นมวลหยาบในการผลิต
คอนกรี ตพรุ นจึงทําให้คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกรับกําลังอัดได้นอ้ ย

3) คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก จะมีค่านําหนักที สู ญเสี ยจากการขัดสี ของคอนกรี ตสู ง ซึ งค่านําหนักที
สูญเสี ยจากการขัดสี ของคอนกรี ตจะมีค่าลดลงสัมพันธ์กบั ปริ มาณซี เมนต์เพสต์ทีเพิมขึน เมือมีการเพิมปริ มาณของซีเมนต์
เพสต์ คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก จะมีค่านําหนักทีสูญเสี ยจากการขัดสี คอนกรี ตลดลงเพราะเมือมีการเพิมปริ มาณ
ซี เมนต์เพสต์ทาํ ให้ช่องว่างระหว่างเศษคอนกรี ตบล็อกลดลงและซีเมนต์เพสต์ผสานกับเศษคอนกรี ตบล็อกมากขึน
4) คอนกรี ต พรุ น ผสมเศษคอนกรี ตบล็อก จะมี การไหลผ่านของนําได้ ซึ งค่าการไหลผ่านของนําจะมี ค่ าลดลง
สัมพันธ์กบั ปริ มาณซี เมนต์เพสต์ทีเพิมขึนเพราะเมือมีการเพิมปริ มาณของซี เมนต์เพสต์ทาํ ให้ช่องว่างระหว่างเศษคอนกรี ต
บล็อกลดลง
2. ข้ อเสนอแนะ

ควรทําการศึ กษาคุ ณสมบัติดา้ นกําลังรับแรงอัดของคอนกรี ตพรุ นเพิมเติมเพือหาแนวโน้มในการพัฒนากําลังรับ
แรงอัดของคอนกรี ตพรุ น

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี ได้รับทุนสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ขอขอบคุ ณสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ในการเอือเฟื อสถานทีทําการวิจยั และอุปกรณ์ประกอบการ
วิจยั
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การวิเคราะห์ เสถียรภาพของลาดคันทาง: การเปรียบเทียบวิธีไฟไนต์ อลิ ิเมนต์ ของการวิเคราะห์ ลมิ ิต
และวิธีสมดุลขีดจํากัด
Stability Analysis of Embankments: Comparison of Finite Element Limit Analysis with Limit
Equilibrium Methods
กงกิจ ยิงเจริ ญกิจขจร1* วัชระ ปิ โย1 และ สัญญา ดําดุก1
Kongkit Yingchaloenkitkhajorn 1* , Watchara Piyo 1 and Sanya Damdook 1

บทคัดย่อ
บทความนี นําเสนอการหาค่าเสถี ยรภาพของลาดคันทาง โดยพิจารณาปั ญหาเสถียรภาพของคันทางที มีลกั ษณะ
พิเศษ คือลาดคันทางทีมีดินทรายถมบนดินเหนียว ซึงได้ใช้วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิตแบบระนาบความเครี ยด
สองมิติถูกนํามาใช้วเิ คราะห์เสถียรภาพของปั ญหานี ความสู งของลาดคันดิ นถม (H), แฟกเตอร์ ความลึก (d/H) และมุมเอียง
ของลาดคันทาง () สําหรับการวิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิต สําหรับดินทรายถูกจําลองเป็ นอิลิเมนต์แบบ
ปริ มาตรทีมีคุณสมบัติ ของวัสดุแบบมอร์-คูลอมบ์ในสภาพระบายนํา และดินเหนี ยวถูกจําลองเป็ นอิลิเมนต์แบบปริ มาตรทีมี

คุณสมบัติของวัสดุแบบเทรสกาในสภาพไม่ระบายนํา โดยมีพารามิ เตอร์ คือ หน่ วยนําหนักของดิ น (), กําลังรับแรงเฉื อน

แบบไม่ระบายนํา (su) และมุมเสี ยดทานภายใน () การศึกษาทางพารามิเตอร์ ประกอบด้วยตัวแปรไร้มิติแฟกเตอร์ความลึก
(d/H), มุมเสี ยดทานภายใน () และมุมเอียงของลาดคัน ทาง () ผลที ได้ถูกสรุ ป ในรู ปของพารามิเตอร์ไร้มิติของตัวเลข

เสถียรภาพ (su/H(FS)) พร้อมทังได้นาํ เสนอกราฟช่ วยออกแบบ และการประยุกต์ใช้งาน นอกจากนันได้เปรี ยบเทียบผล
เฉลยของตัวเลขเสถียรภาพกับวิธีสมดุลขีดจํากัด และรู ปแบบการวิบตั ิได้ถูกนําเสนอในบทความนีด้วยเช่นกัน
คําสําคัญ : เสถียรภาพของลาดดิน, คันทาง, ไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิต, วิธีสมดุลขีดจํากัด,ตัวเลขเสถียรภาพ
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This paper presents investigates embankment slope stability. The considered slope stability problem is specific
case in which fill sand placed on purely cohesive clay. The two dimensional plane strain finite element limit analysis was
employed to determine the stability of this problem. An embankments height (H), depth factors (d/H) and slope angle ().
For finite element limit analysis, the sand is modelled as the volume element with Mohr-Coulomb material in a drained
condition and the clay is modelled as the volume element with Tresca material in an undrained condition where the
parameters are soil unit weight (), undrained shear strength (su) and friction angle (). Parametric studies were
performed for three dimensionless variables including depth factors (d/H), friction angle () and slope angle ().
Results were summarized in the form of the dimensionless stability number (su/H(FS)) and also presented the design
chart and application. In addition, there was numerical solution are comparison between the dimensionless stability
number and the limit equilibrium method. Failure mechanisms associated with dimensionless variables were proposed in
this paper.
Keyword: Slope stability, Embankments, Finite element limit analysis, Limit equilibrium method,Stability number
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เสถียรภาพของลาดคันทางโดยมากมักพบในงานก่อสร้างถนนในโครงการต่าง ๆ การทํานายเสถียรภาพของลาด
คันทางในทุกวันนี จึงเป็ นบทบาทหน้าที ๆ สําคัญของวิศวกรโยธา โดยทัวไปแล้วอิทธิ พลทีส่งผลต่อเสถียรภาพของลาดคัน
ทาง มีดว้ ยกันหลายประการ อาทิ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพของลาดดิน พารามิเตอร์กาํ ลังของดิน และรู ปร่ างทางเรขาคณิ ต
ของลาดคันทาง นอกจากนันกระบวนการก่ อสร้ างยังส่ งผลกระทบต่อลาดคันทางด้วยเช่นกัน โดยทัวไปแล้วลาดคันดิ น
สามารถแบ่งประเภทออกเป็ น ลาดคันดินตามธรรมชาติ หรื อ ลาดคันดินตามกระบวนการก่อสร้าง โดยส่วนใหญ่ลาดคันดิน
ถมมักพบเจอในงานก่อสร้างในลักษณะของลาดคันทาง (Indraratna et al., 1992 และ AI-Homoud et al., 1997)
การวิเคราะห์ ด ้วยวิธี ส มดุ ลขี ด จํากัด (Limit equilibrium method; LEM) เป็ นหนึ งในวิธี การแบบประเพณี นิ ยม
(Conventional method) ที มักใช้ในการประเมิ นเสถียรภาพของลาดดิ น เนื องจากเป็ นวิธีทีง่ายไม่ซับซ้อนมากนัก อย่างไรก็
ตามวิธีการดังกล่าวนี มีขอ้ จํากัดอยู่ เช่ น สมมติ ฐานของแรงเฉื อนทีเกิดขึนในการแบ่ งชินส่วน และสมมติ ฐานของเส้นโค้ง
แนวการวิบตั ิ โดยทัวไปแล้ววิธีสมดุลขีดจํากัดจะใช้หลักการของโมเมนต์และสมดุลของแรงเพือประเมินเสถียรภาพของลาด
ดิ น ซึ งได้มี งานวิจ ัยที สําคัญ ๆ เช่ น Bishop (1955), Morgenstern and Price (1965), Spencer (1967), Fredlund and Krahn
(1977) และ Leshchinsky and Huang (1992) ซึ งงานวิจยั เหล่านี ได้ทาํ การวิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพของลาดดิน โดยใช้วิธี
สมดุลขี ดจํากัด แต่จะเป็ นการวิเคราะห์ในระบบ 2 มิติเท่ านัน โดยการตังสมมติ ฐานเส้นโค้งแนวการวิบตั ิ แล้วทําการแบ่ง
ชิ นส่ วนของเส้นโค้งแนวการวิบตั ิ ซึ งจะต้องเป็ นไปตามหลักการของโมเมนต์และสมดุลของแรง เพือให้อยู่บนหลักการ
พืนฐานของวิธีสมดุลขีดจํากัด ในการวิเคราะห์หาเสถียรภาพของลาดดิน โดยหลังจากนันต้องมีการตรวจสอบสมมติฐานที
งานวิจยั เหล่านีได้นาํ เสนอขึน เพือให้แน่ใจว่าสมมติฐานดังกล่าวถูกต้อง และต้องเป็ นไปตามหลักการของวิธีสมดุลขีดจํากัด
วิธีวิเคราะห์ลิมิต (Limit analysis) สามารถนํามาใช้วิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพของลาดดินได้ดว้ ยเช่นกัน โดยการ
ใช้วธิ ี ดงั กล่าว ได้ถูกรวบรวมไว้ในงานวิจยั ของ Michalowski (1995), Donald and Chen (1997) และ Chen et al., (2003,
2004) ตามลําดับ และได้มีงานวิจยั บางส่วนได้หาผลเฉลยสําหรับกรณี ทีลาดดินเป็ นชัน ๆ (Layered soil slope) สําหรับดินที
ลักษณะแบบเชื อมแน่ นและดินที มีแรงเสี ยดทาน (Cohesive-frictional slope) เช่ น งานวิจยั Kumar and Samui (2006) และ
Lim et al., (2015) อย่างไรก็ตามผลเฉลยทีได้จากการวิเคราะห์ลาดคันดินทีถมด้วยดิ นทรายวางบนดินเหนียวด้วยวิธีไฟไนต์
อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิตยังมีไม่มากนัก เพราะฉะนันการวิจยั ในหัวข้อนี จึ งมีความสําคัญและมีการวิจยั เพิมเติมต่อไป
อีก
บทความนีนําเสนอการหาค่าเสถียรภาพของลาดคันทาง โดยพิจารณาปั ญหาเสถียรภาพของลาดคันทางทีมีลกั ษณะ
พิเศษ คือลาดคันทางทีถมด้วยดินทรายวางบนดินเหนี ยว ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิต (Finite element limit
analysis) ทังขอบบนและขอบล่ างบนระนาบความเครี ย ด (2D Plane Stain) พร้อ มทังเปรี ยบเที ยบผลเฉลยของตัวเลข
เสถียรภาพกับวิธีสมดุลขีดจํากัด และการประยุกต์ใช้งาน
วิธีการวิเคราะห์ และแบบจําลอง
งานวิจยั นี ใช้โปรแกรมไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ ลิมิต (Finite Element Limit Analysis) OptumG โดย
Krabbenhoft et al., (2017) ในการจําลองและวิเคราะห์หาผลเฉลยแบบขอบบน (Upper Bound, UB) และขอบล่าง (Lower
Bound, LB) ซึ งเป็ นวิธี ก ารวิ เคราะห์ ที อาศัยหลัก การของทฤษฎี ลิ มิ ต พลาสติ ก (Plastic Limit Theorem) ซึ งให้ ผ ลการ
วิเคราะห์ทีแม่นยําและสามารถประยุกต์ใช้กบั พารามิเตอร์ทวั ๆ ไปทางวิศวกรรมธรณี เทคนิคได้ การหาคําตอบด้วยทฤษฎี
ขอบเขตพลาสติ ก (Plastic Bound Theorems) โดยหลัก การดัง กล่ าวคื อ ถ้าเราสามารถจํากัด ขอบเขตของคําตอบให้ อยู่
ในช่วงๆ หนึ งทีแน่ นอนได้ และทําการปรับปรุ งแก้ไขระบบการคํานวณไปเรื อยๆ จนกระทังช่วงของคําตอบนี เข้าใกล้กนั
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มากทีสุด เราก็จะได้ผลเฉลยทีใกล้เคียงกับผลเฉลยแม่นตรง (Exact solution) มากทีสุด ทฤษฎีขอบเขตพลาสติกถูกแบงออก
เป็ นอีก 2 ทฤษฎีบท คือ ทฤษฎีบทขอบล่าง (Lower bound theorem) และทฤษฎีบทขอบบน (Upper bound theorem)
ในการวิจยั ครังนีจะถือว่าหน่วยนําหนักของดินทรายมีค่าเท่ากับหน่วยนําหนักของดินเหนี ยว โดยรู ปแบบสมการที
1 ได้ถูกค้นพบและยังถือว่าเป็ นการค้นพบที สําคัญในการศึ กษาของ Li et al., (2012) อย่างไรก็ตามค่ามุมเสี ยดทานภายใน
() ไม่ได้ถูกรวมอยูใ่ นสมการที 1 ซึ งสามารถแสดงได้โดยผลเฉลยเชิงตัวเลขในรู ปแบบกราฟเสถียรภาพ โดยการพิจารณา
ค่าความแตกต่างของค่า  ทีแปรเปลียนไป นอกจากนันรู ปแบบการวิบตั ิทีพบจะมีลกั ษณะของการวิบตั ิเป็ นส่วนโค้งผ่าน
คันดินทังหมด (Base slide) ซึงการวิบตั ิในลักษณะนี จะเกิ ดขึนในชันดินอ่อนทีวางอยูบ่ นชันดินแข็ง ดังนันจะแสดงให้เห็ น
ว่าชันดินทีเป็ นดินเหนี ยว จะเกียวข้องกับรู ปแบบการวิบตั ิของลาดคันทางทีมีการถม
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ภาพที 1 ปัญหาลาดคันทางทีถมด้วยดินทรายวางบนดินเหนียว ภาพที 2 เงือนไขขอบเขตและรู ปแบบเรขาคณิ ต
และค่าพารามิเตอร์ ต่างๆทีใช้ในการวิเคราะห์
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u =0

ความสู งของลาดคันทางถม (H), แฟกเตอร์ ความลึก (d/H) และมุมเอียงของลาดคันทาง () สําหรับการวิเคราะห์
ไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิต ดินทรายถมถูกจะถูกจําลองให้เป็ นอิลิเมนต์แบบปริ มาตรทีมีคุณสมบัติของวัสดุแบบ
มอร์ -คู ลอมบ์ (Mohr-Coulomb) ในสภาพระบายนํา และดินเหนี ยวถูกจําลองเป็ นอิลิเมนต์แบบปริ มาตรทีมีคุณสมบัติของ
วัสดุแบบเทรสกา (Tresca) ในสภาพไม่ระบายนํา โดยมีพารามิเตอร์ คือ หน่วยนําหนักของดิน (), กําลังรับแรงเฉื อนแบบไม่
ระบายนํา (su) และมุมเสียดทานภายใน () ดังแสดงในภาพที 1
เงือนไขการเคลือนตัวทีขอบเขตของแบบจําลองนี คือขอบล่างของแบบจําลองไม่มีการเคลือนทีทังแนวราบและ
แนวดิง (ux = uy = ) ขอบซ้ายและขอบขวาไม่สามารถเคลือนทีได้ในแนวราบ (ux = ) สําหรับบนพืนผิว (Ground surface)
ของแบบจําลองเป็ นแบบอิสระ ไม่มีการยึดในแนวแกนใด ๆ ทังสิ น โดยรายละเอียดแสดงอยูในภาพที

d
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แบบจําลองเป็ นแบบระนาบความเครี ยด (Plane strain) ชินส่วนดิน ของโครงข่ายไฟไนต์อิลิเมนต์ของขอบล่างเป็ น
ชิ นส่ วน (Element) รู ป สามเหลียมแบบมี 3 จุดต่อของความเค้น (Nodal unknown stresses) ส่ วนขอบเขตบนมี ชินส่ วนรู ป
สามเหลียมแบบมี 6 จุดต่อการเคลือนตัว (Nodal unknown displacement node) ดังทีแสดงในภาพที 3
Lower Bound Element

 , ,

Upper Bound Element

Displacement node



u




u

ภาพที 3 ชินส่วนสําหรับการวิเคราะห์ขอบล่างและขอบบน
โดยผูว้ ิจยั ได้พิจารณาเลือกใช้โปรแกรม OptumG2 ซึ งโปรแกรมดังกล่าวใช้วธิ ี ไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์
ลิมิต นอกจากนี ยังมีฟังก์ชนพิ
ั เศษ คือการที แบบจําลองสามารถเพิมจํานวนชิ นส่ วนหรื อพัฒนาโครงข่าย (Adaptive mesh)
ด้วยตัวเองได้ซึงสามารถทําให้ผลเฉลยของปั ญ หามี ค วามเข้าใกล้ผ ลเฉลยแม่น ตรง (Exact solution) มากยิงขึ น โดยได้
กําหนดให้แบบจําลองพัฒนาโครงข่าย ทังหมด 5 รอบต่อการวิเคราะห์ หาผลเฉลยของ 1 ปั ญหา ฟั งก์ชนนี
ั จะเพิม จํานวน
ชิ นส่ วนในพืนที มีการเปลี ยนเปลี ยนความเค้นและความเครี ยดสู ง หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ งว่าพืนที ประสิ ท ธิ ผล (Effective
area) เช่ น ตรงตําแหน่ งที เกิ ด เส้นการวิบ ัติ (Slip-line field) เป็ นต้น ผลเฉลยทุ กค่ าใน งานวิจ ัยนี ได้ถูกตังค่าให้มี ชินส่ วน
เริ มต้น ที 5,000 ชิ น และแบบจําลองจะพัฒ นา โครงข่ายไปจํานวนทังหมดทังหมด 5 รอบ ซึ งจะมี การเพิมจํานวนของ
ชินส่วนไปได้ถึง 30,000 ชินส่วนหลังจากการพัฒนาโครงข่ายครังสุดท้าย
พิจ ารณาค่ ามุ มเอี ยงของลาดคันทาง  = 15, 22.5, 30และ 40 เพือใช้ในการวิเคราะห์ และพิจารณาค่ามุม
เสี ยดทานภายใน = 25, 30, 35 และ 45 และกําหนดให้ ค่ า  =  เนื องจากต้องพิ จารณาวิเคราะห์ เสถี ยรภาพ
สําหรับลาดดินทรายถมบนดินเหนียว ซึ งเป็ นคุณพลาสติกแบบสมบูรณ์ (Rigid-perfectly plastic) ร่ วมกับกฎการไหลแบบ
สอดคล้อง (Associated flow rule) ค่ าโมดู ลสั แบบไม่ระบายนํา (Eu/su= ) สําหรั บ กรณี ค่ าโมดู ลสั แบบระบายนํา (E=
2,800N) โดยอัตราส่ วนของปั วซองแบบไม่ระบายนําเท่ากับ (u) = 0.495 อัตราส่ วนของปั วซองแบบระบายนําของวัสดุถม
แบบเสี ยดทานเท่ากับ () =0.35 รวมถึงค่า d/H ซึงจะมีค่าระหว่าง 1.5, 2, 3, 4 และ 5 โดยเมือพิจารณาค่าแฟกเตอร์ความลึก
d/H = 1 จะเท่ากับกรณี ลาดคันทางทีมีลกั ษณะเป็ นแบบเอกพันธ์ (Homogeneous slope) ซึงผลเฉลยของตัวเลขเสถียรภาพใน
กรณีดงั กล่าว จะตรงกับผลเฉลยได้ถูกนําเสนอโดย Taylor (1937) โดยผลเฉลยทีได้จากวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์
ลิมิตจะถูกสรุ ปในรู ปของพารามิเตอร์ไร้มิติของตัวเลขเสถียรภาพ, su/H(FS) ดังแสดงตามสมการที 1
สําหรับการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีสมดุลขีดจํากัดเพือเปรี ยบเทียบผลเฉลยในงานวิจยั ครังนี จะใช้โปรแกรม AutoSLOPE
โดย Ukritchon (2002) ในการจําลองและวิเคราะห์หาผลเฉลย โดยโปรแกรมดังกล่าว สามารถค้นหารู ปแบบการวิบตั ิโดย
อัตโนมัติ (Self - Adaptive Failure Surface Generation, SAFEGEN) ซึ งเป็ นอัลกอริ ทึม (Algorithm) ย่อยหนึ งในโปรแกรม
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AutoSLOPE นอกจากนันยังสามารถวิเคราะห์ เสถียรภาพของลาดคันทางโดยใช้หลักการของวิธีสมดุล เพือหาอัตราส่ วน
ความปลอดภัยได้ดว้ ยเช่นกัน
ผลการวิเคราะห์
ภาพที 4 แสดงผลของการพัฒนาโครงข่าย (Adaptive mesh) ครังสุ ดท้ายของลาดคันทางทีถมด้วยดินทรายวางบน
ดินเหนี ยวบนระนาบความเครี ยดสองมิติ สําหรับกรณี  = 15,  = 25, d/H = 3 เปรี ยบเที ยบระหว่างผลเฉลยของเขต
ล่าง และขอบเขตบน หลังจากการพัฒนาโครงข่ายครังที 5 จํานวนชินส่ วน (Element) ของแบบจําลองจะถูกเพิมจํานวนใน
พืนทีประสิ ทธิ ผล (Effective area) หรื อตรงส่ วนทีเกิดการเปลียนแปลงของความเค้นเฉื อนสูง โดยช่วงทีมีการเปลียนแปลง
ของความเค้นเฉื อนสู งนัน จะมีลกั ษณะเป็ นส่วนโค้งผ่านคันดินทังหมด (Base slide) ซึงตําแหน่งและลักษณะของการเกิดขึน
ของความเค้นเฉื อนดังกล่าวนี จะเกิดขึนในกรณีทีชันดินอ่อนวางอยูบ่ นชันดินแข็ง
ภาพที 5 แสดงตําแหน่งทีมีการเพิมขึนของความเครี ยดเฉื อน (Shear dissipation) ของลาดคันทางทีถมด้วยดินทราย
วางบนดินเหนี ยว สําหรั บกรณี  = 15,  = 25, d/H = 3 เปรี ยบเที ยบระหว่างผลเฉลยของขอบล่าง และขอบบน และ
เมือเปรี ยบกับรู ปโครงข่ายในกรณี เดียวกันจะเห็นได้วา่ มีการการเคลือนตัวรวมไปถึงความเครี ยดเฉื อนในตําแหน่งเดียวกัน
กับภาพที 4
ภาพที 6, 7, 8 และ 9 แสดงผลการพัฒนาโครงข่าย และการเพิมขึนของความเครี ยดเฉื อนของลาดคันทางทีถมด้วย
ดินทรายวางบนดิ นเหนี ยว สําหรับกรณี  = 22.5,  = 30, d/H = 2 และสําหรับกรณี  = 22.5,  = 35, d/H = 1.5
จะเห็ นว่ามีลกั ษณะเป็ นส่ วนโค้งผ่านคันดินทังหมด โดยตําแหน่ งของลักษณะของการเกิดขึนของโครงข่ายและความเค้น
เฉื อนดังกล่าวนี จะเกิดขึนในกรณีทีชันดินอ่อนวางอยูบ่ นชันดินแข็ง เช่นเดียวกันกับภาพที 4 และภาพที 5

(a)
(b)
ภาพที 4 การพัฒนาโครงข่ายไฟไนต์อิลิเมนต์ สําหรับกรณี  = 15,  = 25, d/H = 3, (a) LB, (b) UB

(a)
(b)
ภาพที 5 รู ปแบบการวิบตั ิของการเพิมขึนของความเครี ยดเฉื อน สําหรับกรณี  = 15,  = 25, d/H = 3, (a) LB, (b) UB
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(a)
(b)
ภาพที 6 การพัฒนาโครงข่ายไฟไนต์อิลิเมนต์ สําหรับกรณี  = 22.5,  = 30, d/H = 2, (a) LB, (b) UB

(a)
(b)
ภาพที 7 รู ปแบบการวิบตั ิของการเพิมขึนของความเครี ยดเฉื อน สําหรับกรณี  = 22.5,  = 30, d/H = 2,
(a) LB, (b) UB

(a)
(b)
ภาพที 8 การพัฒนาโครงข่ายไฟไนต์อิลิเมนต์ สําหรับกรณี  = 22.5,  = 35, d/H = 1.5, (a) LB, (b) UB

(a)
(b)
ภาพที 9 รู ปแบบการวิบตั ิของการเพิมขึนของความเครี ยดเฉื อน สําหรับกรณี  = 22.5,  = 35, d/H = 1.5,
(a) LB, (b) UB
ภาพที 10(a) และภาพที 10(b) แสดงผลเฉลยจากวิธี ไฟไนต์อิ ลิ เมนต์ข องการวิเคราะห์ ลิ มิ ต ด้วยโปรแกรม
OptumG ผลเฉลยทีได้คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไร้มิติของตัวเลขเสถียรภาพ, su/H(FS) กับแฟกเตอร์ ความลึก, d/H
ตังแต่ 1.5 ถึง 5 ซึงมีค่ามุมเอียงของลาดคันทาง,  = 15และ 22.5 โดยกราฟในภาพจะแบ่งเป็ นสองแบบคือแบบผลเฉลย
ของขอบล่างจะเป็ นเส้นประ ส่วนผลเฉลยของขอบบนจะเป็ นเส้นทึบ จากภาพจะเห็นได้วา่ ผลเฉลยทีได้มีความสัมพันธ์แบบ
ไม่เชิงเส้น โดยที ขอบล่างและขอบบนมี ค วามใกล้เคียงกันมากจนเกือบจะเป็ นเส้น เดี ยวกัน ซึ งแสดงว่าผลเฉลยที ได้มีค่า
ใกล้เคียงผลเฉลยแม่นตรงมาก เส้นต่าง ๆ ในภาพที 10(a) และภาพที 10(b) มีค่ามุมเสี ยดทานภายใน,  แตกต่างกันโดยเส้น
บนสุดมีค่า  = 25 และเส้นล่างสุดมีค่า  = 45 ซึงเส้นล่างสุ ดเป็ นกรณี ทีค่ามุมเสี ยดทานภายในมีค่าสูงสุดทีสามารถทํา
ให้ลาดคัน ทางยังคงมี เสถียรภาพอยู่ได้ และเมื อเปรี ยบเที ยบกับ ผลเฉลยจากวิธีสมดุลขีด จํากัด พบว่าผลเฉลยมีแนวโน้ม
สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตามผลเฉลยทีได้วิธีสมดุลขีดจํากัดนัน มีทงผลเฉลยที
ั
มีค่าน้อยกว่า หรื อมากกว่า ขอบบนหรื อขอบ
ล่าง และไม่อยู่ในช่วงของเขตล่างและบนเลยก็มีบางกรณี ดว้ ยเช่นกัน ดังแสดงภาพที 10(b) สําหรับกรณี  = 22.5 และ
= 25 อย่างไรก็ตาม สําหรับกรณี ทีค่ามุมเอียงของลาดคันทาง,  = 30 และ 40 ซึ งเป็ นลาดคันทางทีมี ความลาดเอียงสู ง
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จะมีค่ามุมเสี ยดทานภายในทียังสามารถรักษาเสถียรภาพของลาดคันทางให้คงอยูไ่ ด้ (FS  1) ซึงจะมีค่าอยูช่ ่วงระหว่าง 
= 35 - 45 สําหรับกรณี  = 30 และ  = 40 ดังแสดงในภาพที 11(a) และภาพที 11(b) ตามลําดับ
ภาพที 11(a) และภาพที 11(b) แสดงผลเฉลยจากวิธี ไ ฟไนต์อิ ลิ เมนต์ข องการวิ เคราะห์ ลิ มิ ต ด้วยโปรแกรม
OptumG ผลเฉลยทีได้คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไร้มิติของตัวเลขเสถียรภาพ, su/H(FS) กับแฟกเตอร์ ความลึก, d/H
ตังแต่ 1.5 ถึง 5 ซึ งมีค่ามุมเอียงของลาดคันทาง,  = 30 และ 40 โดยกราฟในภาพจะแบ่ งเป็ นสองแบบคือแบบผลเฉลย
ของขอบล่างจะเป็ นเส้นประ ส่วนผลเฉลยของขอบบนจะเป็ นเส้นทึบ จากรู ปจะเห็นได้วา่ ผลเฉลยทีได้มีความสัมพันธ์แบบ
ไม่เชิงเส้น โดยที ขอบล่างและขอบบนมีค วามใกล้เคียงกันมากจนเกื อบจะเป็ นเส้น เดี ยวกัน ซึ งแสดงว่าผลเฉลยที ได้มีค่า
ใกล้เคียงผลเฉลยแม่นตรงมาก เส้นต่าง ๆ ในภาพที 11(a) และภาพที 11(b) มีค่ามุมเสี ยดทานภายใน,  แตกต่างกันโดยเส้น
บนสุ ดมีค่า  = 35และเส้นล่างสุ ดมีค่า  = 45 ซึงเส้นล่างสุ ดเป็ นกรณี ทีค่ามุมเสี ยดทานภายในมีค่าสูงสุดทีสามารถทํา
ให้ลาดคัน ทางยังคงมี เสถียรภาพอยู่ได้ และเมื อเปรี ยบเที ยบกับ ผลเฉลยจากวิธีสมดุลขีด จํากัด พบว่าผลเฉลยมีแนวโน้ม
สอดคล้องกันเฉพาะ ในช่วง d/H เท่ากับ 3 ถึง 5 อย่างไรก็ตามผลเฉลยที ได้วิธีสมดุลขีดจํากัดนัน ไม่อยู่ในช่วงของเขตล่าง
และบนเลยในช่วง d/H เท่ากับ 1.5 ถึง 3 ดังแสดงใน
ภาพที 11(a) และภาพที 11(b)
ภาพที 12(a) และภาพที 12(b) แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง su/H(FS) กับ d/H เช่นเดียวกัน แต่เส้นต่าง ๆ ในภาพ
แสดงค่า  ทีแตกต่างกัน โดยเส้นล่างสุดมีค่า  = 15 และเส้นบนสุดมีค่า  = 22.5 ซึงเส้นล่างสุ ดเป็ นกรณี ทีค่ามุมเอียง
ของลาดคันทางตํา ทําให้ลาดคันทางมีเสถียรภาพสูง และเมือเพิมค่ามุมเอียงของลาดคันทางให้สูงขึน เสถียรภาพของลาดคัน
ทางก็จะลดลง ซึงผลเฉลยทุกค่าในสองภาพนีจะเท่ากับ  = 25 และ  = 30 ตามลําดับ และเมือเปรี ยบเทียบกับผลเฉลย
จากวิธีสมดุลขีดจํากัด พบว่าผลเฉลยไม่สอดคล้องกันเฉพาะกรณี  = 22.5 โดยที  = 25 โดยผลเฉลยดังกล่าวไม่อยู่
ในช่วงของเขตล่างและบนเลยในบางกรณี ดังแสดงในภาพที 12(a)
ภาพที 13(a) แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง su/H(FS) กับ d/H เช่นเดี ยวกันกับภาพที 13(b) แต่เส้นต่าง ๆ ในภาพ
แสดงค่า  ทีแตกต่างกัน ดังนี  = 15, 22.5 และ 30 ผลเฉลยมีค่าใกล้กนั มากจนเกือบเป็ นเส้นเดียวกัน โดยเสถียรภาพ
ของลาดคัน ทางจะมี น้อยลงจากเส้ น ล่ างสุ ด ไปสู่ เส้ น บนสุ ด โดยผลเฉลยทุ ก ค่าในภาพนี จะเท่ ากับ  = 35 และเมื อ
เปรี ยบเที ยบกับผลเฉลยจากวิธีสมดุลขีดจํากัด พบว่าผลเฉลยมีแนวโน้มสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตามผลเฉลยทีได้วิธีสมดุล
ขีดจํากัดนัน มีค่าน้อยกว่า หรื อมากกว่า ขอบบนหรื อขอบล่าง และไม่อยูใ่ นช่วงของเขตล่างและบนเลยในบางกรณี ดังแสดง
ภาพที 13(a) สําหรับกรณี  = 30 โดยที  = 35และดังแสดงภาพที 13(b) สําหรับกรณี
 = 40 โดยที  = 45

(a)

(b)

ภาพที 10 ผลเฉลยของ su/H(FS) ที (a)  = 15, (b)  = 22.5

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

191

ภาพที 11 ผลเฉลยของ su/H(FS) ที (a)  = 30, (b)  = 40

ภาพที 12 ผลเฉลยของ su/H(FS) ที (a) = 25, (b) =30

ภาพที 13 ผลเฉลยของ su/H(FS) ที (a) = 35, (b) =45

สําหรับภาพที 13(b) แสดงความสัมพันธ์เช่นเดียวกันกับภาพที 13(a) แต่เส้นต่าง ๆ ในรู ปแสดงค่า  ทีแตกต่างกัน
ดังนี  = 15, 22.5, 30และ 40 ผลเฉลยมีค่าใกล้กนั มากจนเกือบเป็ นเส้นเดียวกัน โดยเสถียรภาพของลาดคันทางจะมี
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น้อยลง จากเส้นล่างสุ ดไปสู่ เส้นบนสุ ด โดยผลเฉลยทุกค่าในภาพนี จะเท่ากับ  = 45 และจะเห็นได้วา่ ตัวเลขเสถียรภาพ
จะเริ มมีค่าคงทีเมือ d/H  3
จากความสัมพันธ์ดงั กล่าวตังแต่ภาพที 10 ถึงภาพที 1 สามารถสรุ ปได้วา่ ผลเฉลยส่วนใหญ่ของตัวเลขเสถียรภาพ,
su/H(FS) เมือพิจารณามุมเอียงของลาดคันดิน  = 15 - 40 และค่าแฟกเตอร์ ความลึก, d/H = 1.5 - 3 แสดงให้เห็ นถึงค่า
su/H(FS) มีแนวโน้มลดลง ซึ งหมายความว่าเมือมีการถมคันทางด้วยดิ นทรายให้มีความสูงเพิมขึน จากระดับดินเดิ ม จะทํา
ให้เสถียรของลาดคันทางลดลง และเมือพิจารณาค่า d/H โดยให้มีค่าอยู่ระหว่างช่วง d/H = 4 - 5 พบว่าค่า su/H(FS) มีการ
เปลียนแปลงเพียงเล็กน้อย และลาดคันทางยังคงมีเสถียรภาพ (FS > ) พร้อมทังแสดงให้เห็ นว่า เมือมีการถมด้วยดินทราย
เพือนําไปทําการก่อสร้างลาดคันทาง ทีมีค่า d/H  4 จะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรของลาดคันทาง
เมือเปรี ยบเที ยบกับผลเฉลยจากวิธีสมดุลขีดจํากัดกับวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิต พบว่าผลเฉลยมี
แนวโน้มสอดคล้องกัน ในบางกรณี อย่างไรก็ตามผลเฉลยทีได้จากวิธีสมดุลขีดจํากัดนัน มีทงผลเฉลยที
ั
มีค่าน้อยกว่า หรื อ
มากกว่า ขอบบนหรื อขอบล่าง และไม่อยูใ่ นช่วงของเขตล่างและบนเลย ก็มีในบางกรณี ดว้ ยเช่นกัน
ตัวอย่ างการประยุกต์ ใช้ งาน
ต้องการออกแบบลาดคันทางทีใช้ดินทรายถม กรณี ที 1 มีค่ามุมเอียงของลาดคันทาง () เท่ากับ 15, ค่ามุมเสี ยด
ทานภายในของดิน ทรายถม () เท่ ากับ 45, ค่ากําลังรั บแรงเฉื อนแบบไม่ระบายนํา (su) ของดิ นเหนี ยวใต้ดิน ทรายถม
เท่ากับ 20 kPa, ค่าหน่วยนําหนักของดิ น () เท่ากับ 18 kN/m3, ค่าความสู งของลาดทางถม (H) เท่ากับ 5 m และค่าแฟกเตอร์
ความลึ ก (d/H) เท่ ากับ 4 โดยนําค่ าพารามิ เตอร์ ดัง กล่าวไปหาค่ า su/H(FS) จากภาพที 10(a) su/H(FS) = 0.176 (LB),
su/H(FS) = 0.173 (UB) ได้ค่า su/H(FS) = 0.175 (เฉลีย) หลังจากนันนําไปคํานวณหาค่าอัตราส่ วนความปลอดภัย (FS)
จากสมการที 1 จะได้ FS = 1.27
สําหรับ กรณี ที 2 มีค่ามุมเอี ยงของลาดคันทาง () เท่ากับ 22.5, ค่ามุมเสี ยดทานภายในของดิ นทรายถม ()
เท่ากับ 35, ค่ากําลังรับแรงเฉื อนแบบไม่ระบายนํา (su) ของดินเหนี ยวใต้ดินทรายถม เท่ากับ 20 kPa, ค่าหน่ วยนําหนักของ
ดิ น () เท่ ากับ 18 kN/m3, ค่ าความสู งของลาดทางถม (H) เท่ ากับ 5 m และค่ าแฟกเตอร์ ค วามลึ ก (d/H) เท่ ากับ 2 โดยนํา
ค่าพารามิเตอร์ ดงั กล่าวไปหาค่า su/H(FS) จากภาพที 13(a) su/H(FS) = 0.171 (LB),
su/H(FS) = 0.169 (UB) ได้ค่า
su/H(FS) = 0.170 (เฉลีย) หลังจากนันนําไปคํานวณหาค่าอัตราส่วนความปลอดภัย (FS) จากสมการที 1 จะได้ FS = 1.31

สรุ ปผลการวิจัย

บทความนี นําเสนอการหาค่าเสถียรภาพของลาดคันทาง โดยพิจารณาปั ญหาเสถียรภาพของคันทางที มีลกั ษณะ
พิ เศษ คื อ ลาดคัน ทางที มี ดิ น ทรายถมบนดิ น เหนี ย ว ซึ งได้ใ ช้วิธี ไ ฟไนต์อิ ลิ เมนต์ ข องการวิเคราะห์ ลิ มิ ต แบบระนาบ
ความเครี ยดสองมิติถูกนํามาใช้วิเคราะห์เสถียรภาพของปั ญหานี ความสู งของลาดคันดิ นถม (H), แฟกเตอร์ความลึก (d/H)
และมุมเอียงของลาดคันทาง () สําหรับการวิเคราะห์วธิ ี ไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิต โดยมีพารามิเตอร์คือ หน่วย
นําหนักของดิ น (), กําลังรั บ แรงเฉื อนแบบไม่ระบายนํา (su) และมุม เสี ยดทานภายใน () การศึ กษาทางพารามิ เตอร์
ประกอบด้วยตัวแปรไร้มิติแฟกเตอร์ ความลึก (d/H), มุมเสี ยดทานภายใน () และมุมเอียงของลาดคันทาง () สําหรับการ
วิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิต สําหรับดินทรายถูกจําลองเป็ นอิลิเมนต์แบบปริ มาตรทีมีคุณสมบัติ ของวัสดุ
แบบมอร์-คูลอมบ์ในสภาพระบายนํา และดินเหนี ยวถูกจําลองเป็ นอิลิเมนต์แบบปริ มาตรทีมีคุณสมบัติของวัสดุแบบเทรสกา
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ในสภาพไม่ระบายนํา โดยมีพารามิเตอร์ คือ หน่วยนําหนักของดิน (), กําลังรับแรงเฉื อนแบบไม่ระบายนํา (su) และมุมเสียด
ทานภายใน () การศึกษาทางพารามิเตอร์ ประกอบด้วยตัวแปรไร้มิติแฟกเตอร์ความลึก (d/H), มุมเสี ยดทานภายใน ()
และมุมเอียงของลาดคันทาง () ผลที ได้ถูกสรุ ปในรู ป ของพารามิเตอร์ไร้มิติของตัวเลขเสถียรภาพ (su/H(FS)) ซึ งเป็ น
ฟังก์ชนั ของตัวแปรไร้มิติป้อนเข้าไป
ผลเฉลยทีได้นาํ เสนอในรู ปของรู ปแบบการวิบตั ิ (Failure mechanism) ทีประกอบไปด้วยผลการพัฒนาโครงข่าย
การเพิมขึนของความเครี ยดเฉื อน จากผลการวิเคราะห์พบว่าจํานวนอิลิเมนต์เพิมขึนอย่างมากบริ เวณทีเกิดความเครี ยดเฉื อน
สูง โดยมีลกั ษณะเป็ นส่ วนโค้งผ่านคันดินทังหมด (Base slide) ซึ งลักษณะของตําแหน่งกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Lim et al., (2015) กล่าวคือเส้นโค้งของการวิบตั ิจะเกิดขึนในกรณีทีชันดินอ่อนวางอยูบ่ นชันดินแข็ง และเมือ d/H = 1.5
- 3 แสดงให้เห็นถึงค่า su/H(FS) มีแนวโน้มลดลง (FS  ) ซึ งหมายความว่าเมือมีการถมคันทางด้วยดินทรายให้มีความสู ง
เพิมขึ น จากระดับ ดิ นเดิ ม จะทําให้เสถี ยรของลาดคัน ทางลดลง และเมือค่ า d/H อยู่ในช่ วงระหว่าง d/H = 4 - 5 พบว่าค่ า
su/H(FS) มีการเปลียนแปลงเพียงเล็กน้อย และลาดคันทางยังมีเสถียรภาพ (FS > ) ดังนัน เมือมีการถมด้วยวัสดุถมแบบ
เสี ยดทาน เช่น ทรายถม กรวดเพือนําไปทําการก่อสร้างลาดคันทาง ทีมีค่า d/H  4 จะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรของลาดคัน
ทาง
ค่าของผลเฉลยที ได้จะถูกแสดงในภาพกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง su/H(FS) กับ d/H ซึ งจากการเปรี ยบเที ยบ
พบว่าค่า su/H(FS) จะมีค่าลดลงอย่างเห็นได้ชดั เมือค่า d/H = 1.5 – 3 เมือ  มีค่าเพิมขึน และ  มีค่าลดลง และเมือค่า d/H
อยู่ในช่วงระหว่าง d/H = 4 - 5 พบว่าค่า su/H(FS) มีการเปลียนแปลงเพียงเล็กน้อย และลาดคันทางมี เสถียรภาพมากกว่า
เมือเปรี ยบเทียบกับในช่วง d/H = 1.5 – 3
เมือเปรี ยบเที ยบกับผลเฉลยจากวิธีสมดุลขีดจํากัดกับวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิต จากการวิเคราะห์
หาค่า su/H(FS) ในปั ญหาของลาดคันทางทีดินทรายถมบนดินเหนียว พบว่าผลเฉลยโดยส่วนใหญ่ เมือพิจารณามุมเอียงของ
ลาดคัน ทาง () เท่ า กับ 15- 40 และค่ าแฟกเตอร์ ค วามลึ ก (d/H) เท่ า กับ 1.5 - 5 จะพบว่ าค่ า su/H(FS) มี แ นวโน้ ม
สอดคล้องกันแต่สาํ หรับในกรณี ทีมุมเอียงของลาดคันทาง () ที สูงๆ และ d/H มากๆ ค่า su/H(FS) มีความแตกต่างอย่าง
เห็นได้ชดั ซึงแสดงให้เห็นว่า เมือวิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพของลาดคันทาง สําหรับกรณี ดินทรายถมบนดินเหนียว จะใช้วิธี
สมดุลขีดจํากัดได้เพียงบางกรณีเท่านัน
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาคอนกรี ตบล็อกประสานปูพนผสมเถ้
ื
าไม้ยางพาราโดยใช้อตั ราส่ วนของเถ้าไม้
ยางพาราแทนทีปูนซี เมนต์ร้อยละ 0, 20, 40 และ 60 โดยนําหนัก ใช้อตั ราส่ วนปูนซี เมนต์ : ทราย : หิ นฝุ่ น เท่ากับ : : 3 โดย
นําหนัก อัตราส่ วนนําต่อซีเมนต์ (W/C) เท่ากับ 0.60 ทดสอบกําลังรับแรงอัดคอนกรี ตบล็อกประสานปูพนที
ื อายุ 7, 14, 21 และ
28 วัน และทดสอบค่าการดูดซึ มนําทีอายุ 28 วัน พิจารณาคุณสมบัติของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพืนผสมเถ้าไม้ยางพารา
เปรี ยบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์คอนกรี ตบล็อกประสานปูพนื มอก. 827-2531
จากการศึ กษาพบว่า ค่าการดูดซึ ม นําของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพืนผสมเถ้าไม้ยางพาราจะมี ค่าเพิมขึนตาม
ปริ มาณที เพิมขึ นของเถ้าไม้ยางพารา และค่ากําลังรับ แรงอัดของคอนกรี ตบล็อกประสานปู พืนผสมเถ้าไม้ยางพารา ทุ ก
อัตราส่ วนการผสมไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพืน มอก. 827-2531 ในการศึ กษาครังนี
พบว่าอัตราส่ วนการแทนที ปู น ซี เมนต์ของเถ้าไม้ยางพาราร้อยละ เหมาะสมที สุ ด ซึ งมี ค่ ากําลังรั บ แรงอัด ที อายุ 28 วัน
เท่ากับ 174.34 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และมีค่าการดูดซึมนําร้อยละ 8.53
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This research aimed to study the concrete paving blocks mixed ash wood using a ratio of ash wood instead of
cement percentage at 0, 20, 40 and 60 by weight ratio of cement: sand: quarry dust ratio of 1: 2: 3 weight ratio of water to
cement (W / C) of 0.60 to test the compressive strength of concrete blocks paving of 7, 14, 21 and 28 days and test the
water absorption at 28 day to consider the property of concrete paving block mixed ash wood products compared to
standard Concrete Blocks Paving TIS. 827-2531.
According to the studies, it found that the water absorption of concrete blocks paving mixed the ash timber
increased by an increased amount of ash wood ,and had the compressive strength of concrete mixed with fly ash wood
flooring. All mixing ratios do not meet the standards of Concrete Block Paving TIS. 827-2531. This study found the ratio
of cement instead of wood ash by 20 percent was the most suitable compressive strength at 28 days equal to 1 7 4 .3 4
kilograms per square centimeter and a water absorption was 8.53 percent.
Keywords : Concrete paving blocks, With Para - wood Ash, Compressive strength
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บทนํา

ยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิ จสําคัญทางภาคใต้ของประเทศไทย แต่เมือให้นายางเป็
ํ
นเวลา 25 ปี ต้นยางพาราจะถูกตัด
และไม้ยางพาราทีได้นอกจากจะนําไปแปรรู ปเป็ นเฟอร์นิเจอร์ ยงั ถูกนํามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อน เถ้าไม้ยางพารา
(Parawoed or Rubberwood ; RWA) เป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการเผาเศษไม้ ปี กไม้ และขีเลือยไม้ยางพาราทีเหลือทิงจากโรงเลือย
โรงงานเฟอร์นิเจอร์ โดยทําการเผาทีอุณหภูมิสูง (1,000 องศาเซลเซียส) เพือใช้เป็ นเชือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เถ้าจาก
การเผาที เกิ ดขึนเรี ยกว่า “เถ้าลอย (fly ash)” ซึ งเกิดจากกระบวนการเผาไหม้ทีไม่สมบู รณ์ และมี ปริ มาณสู งถึงร้อยละ 80-85
ของเถ้าที เกิ ดขึนทังหมด เถ้าชนิ ดนี มีนาหนั
ํ กเบาและมีขนาดเล็กประมาณ 1-200 ไมโครเมตร มี องค์ประกอบหลักทางเคมี
คล้ายกับปูนซี เมนต์ คือ ซิ ลิกอนออกไซด์ อลูมิเนี ยมออกไซด์ เฟอร์ริกออกไซด์ และแคลเซียมออกไซด์ หากนํามาผสมกับ
ปูนซี เมนต์และนําจะเกิดปฏิกิริยาเคมีทาํ ให้เกิดคุณสมบัติในการช่วยเพิมการเชือมประสาน ทําให้อิฐมีความแข็งแรงมากขึน
(อาบีดีน และคณะ, 2554) และโรงไฟฟ้ ามักจะประสบปัญหาในการกําจัดเถ้าไม้ยางพาราทีมีปริ มาณมาก แม้วา่ เถ้าสามารถใช้
ประโยชน์เกียวกับการปรับปรุ งดิน การก่อสร้างทางหลวงหรื อวัสดุเกียวกับการก่อสร้าง เช่น อิฐ เป็ นต้น โดยในบางงานวิจยั
ได้มีการนําเถ้าไม้ยางพารามาใช้ผสมเถ้าลอยผลิตปูนสอ (ดนุพลและจิรชาติ, 2543) ผลิตอิฐบล็อกประสาน (อาบีดีน และคณะ
, 2558) ผลิตกระเบืองเซรามิกมวลเบา (เสาวภา และคณะ, 2556) และ (ดนุพล และคณะ, 2557) ซึ งผลการวิเคราะห์ปริ มาณธาตุ
ด้วยเทคนิ ค SEM/EDX พบว่าเถ้าไม้ยางพารามี CaO เป็ นองค์ประกอบหลัก มีปริ มาณของ SiO2 Al2O3 และ Fe2O3 รวมกันร้อยละ
2.15 (อาบี ดีน และคณะ, 2554) ดังแสดงในตารางที 1 และลักษณะสัณฐานวิทยาของเถ้าไม้ยางพาราพบว่ามี ลกั ษณะเป็ นกลุ่ม
ก้อน มีผิวขรุ ขระ (กัลยา และคณะ, 2558) ดังแสดงในภาพที 1

ตารางที 1 องค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์และเถ้าไม้ยางพารา (อาบีดีน และคณะ, 2554)
เถ้าไม้ยางพารา
ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที 1

SiO2

Al2O3

Fe2O3

11.96

2.35

3.66

1.08

0.31

0.76

องค์ประกอบทางเคมี
SO3

1.65
3.93

CaO

MaO

73.73

0.94

33.93

1.77

K2O

13.06
0.51

ภาพที 1 ลักษณะสัณฐานวิทยาของเถ้าไม้ยางพารา (กัลยา และคณะ, 2558)
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คอนกรี ตบล็อกประสานปูพืนเป็ นพืนคอนกรี ตสําเร็ จรู ปทีใช้ในการปูถนน ทางเดิ นหรื อพืนโรงรถมีลกั ษณะเป็ น
ก้อนเป็ นก้อนคอนกรี ตหนามีรูปทรงและสี สนั ต่างๆ เวลาปูพนก็
ื สามารถนําอิฐทางเท้าคอนกรี ตทีมีรูปทรงและสี สันต่างๆ มา
ไปเรี ยงสลับ หรื อเรี ยงต่อ กัน ให้เป็ นลวดลายสลับ สี อย่างสวยงามได้ โดยแต่ละก้อ นจะวางเข้ามุม กัน อย่างเป็ นระเบี ยบ
เรี ยบร้ อย และการวางสามารถวางบนพืนดิ น หรื อพืนทรายที มีการปรั บ ระดับ และอัดแน่ น แล้ว โดยไม่จาํ เป็ นต้องเทพื น
คอนกรี ตรองรับข้างใต้ สามารถใช้งานในลักษณะเดียวกันกับพืนคอนกรี ตเสริ มเหล็กชนิ ดเทหล่อกับทีแล้ว คอนกรี ตบล็อก
ประสานปูพืนมีขอ้ ดีคือให้ความสวยงามโดยมีสีสันและลวดลายทีแปลกตาง่ายและสะดวกเพียงแต่ปรับพืนและวางบล็อกปู
พืนคอนกรี ตลงไปเท่ านัน สามารถเปลี ยนแปลงลวดลายได้เมือใช้ไปนานปี ซ่ อมแซมได้สะดวกเมือเกิ ดการชํารุ ด ส่ วน
ข้อเสี ยคือไม่มีความคงรู ปเมือใช้งานไปสักระยะหนึ งผิวพืนจะมีลกั ษณะเป็ นคลืนไม่ได้ระดับ เนื องจากนําหนักทีกดทับใน
แต่ละจุดจะไม่เท่ากันยิงถ้ามีการปรับพืนด้านล่างไม่ดีในตอนแรกอาจมีลกั ษณะเป็ นหลุมเป็ นบ่อ คอนกรี ตบล็อกประสานปู
พืนมักจะให้ประโยชน์ในแง่ความสวยงามมากกว่าแต่จะต้องคอยติดตามดูแลรักษาในภายหลัง ขณะทีการทําพืนคอนกรี ต
เสริ มเหล็กแบบหล่ออยู่กบั ที จะให้ความคงทนแข็งแรงและการใช้สอยที สะดวกสบายมากกว่าสําหรับ ถนนภายในบ้านที
สร้างไว้เพือการเดินรถเข้า - ออกบล็อกปูพืนก็ถือว่าเป็ นวัสดุหนึงทีเรานิยมเลือกใช้ เพราะเป็ นวัสดุทีมีความแข็งแรงทนทาน
สามารถรองรับนําหนักของรถทีวิงเข้า - ออกได้คอนกรี ตบล็อกประสานปูพนในปั
ื
จจุบนั ก็มีหลากสี หลากหลายคุณสมบัติให้
เลือกใช้เพือให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานและยิงถ้าออกแบบลายให้มีลูกเล่นสวยงามจะยิงทําให้ถนนในบ้านสวย
ส่งเสริ มบ้านให้ดูโดดเด่นน่ามองดังนันหากอิฐทางเท้าทีใช้มีนาหนั
ํ กเบา แต่ยงั คงรักษาคุณภาพและสมบัติทีดี ให้คงอยูก่ ็จะ
ช่วยให้มีความสะดวกในการขนส่ง ประหยัดแรงงาน และช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างลงได้
งานวิจยั นี จึงมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาคอนกรี ตบล็อกประสานปูพนผสมเถ้
ื
าไม้ยางพาราตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
มอก. โดยใช้วสั ดุ ท างธรรมชาติซึงได้แก่ เถ้าไม้ยางพาราเป็ นส่ วนผสมและทําการศึ กษาการรับ กําลัง อัด ของ
คอนกรี ตบล็อกประสานปูพืนทีมีขายตามท้องตลาดโดยทัวไป เพือเป็ นการพัฒนาคุณสมบัติคอนกรี ตบล็อกประสานปูพืน
ผสมเถ้าไม้ยางพาราให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการรับกําลังอัดได้และเป็ นแนวทางในการประยุกต์และพัฒนาคอนกรี ตบล็อก
ประสานปูพนเพื
ื อเพิมมูลค่าวัสดุทีเหลือใช้ต่างๆ ให้มีมูลค่าเพิมมากยิงขึน

วิธีดําเนินการวิจัย

วัสดุทใช้
ี ในการศึกษา
งานวิจยั นีใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที ตราช้างของบริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด ผลิตขึนโดยมีคุณสมบัติ
ตามกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15-2547 ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที และตามมาตรฐาน ASTM C150 TYPE เถ้าไม้ยางพาราทีใช้ในการดําเนิ นการศึ กษาจาก บริ ษทั นาเมืองเพชรพาราวูด้ จํากัด ตําบลนาเมืองเพชร อําเภอสิ
เกา จังหวัดตรัง วัสดุผสมใช้ทรายหยาบ หิ นฝุ่ นนํามาร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 และใช้นาประปาในการผสมคอนกรี
ํ
ตบล็อก
ประสานปูพนื

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

199

การเตรียมตัวอย่ างและการทดสอบ
ออกแบบอัตราส่วนผสมของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพืนประกอบด้วย ปูนซี เมนต์ : ทราย : หิ นฝุ่ น เท่ากับ : :
โดยนําหนัก ใช้เถ้าไม้ยางพาราทดแทนปู นซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที 1 ในอัตราส่ วนร้ อยละ , 20, และ โดย
นําหนักของปูนซี เมนต์ ใช้อตั ราส่วนนําต่อปูนซี เมนต์ (W/C) เท่ากับ . รายละเอียดดังแสดงในตารางที 2

ตารางที 2 อัตราส่วนผสมคอนกรี ตบล็อกประสานปูพนื
Mix

OPC
PWA20
PWA40
PWA60

หมายเหตุ OPC

Mix Proportion (kg)
RWA
Sand
Quarry Dust
0
10
15
1
10
15
2
10
15
3
10
15

Cement
5
4
3
2

Water
3
3
3
3

= คอนกรี ตบล็อกประสานปูพนที
ื ไม่ผสมเถ้าไม้ยางพารา

= ค อ น ก รี ต บ ล็ อ กป ระส าน ปู พื น ผ ส ม เถ้ า ไม้ ย างพ าราท ด แ ท น ปู น ซี เม น ต์ ที ร้ อยละ 20
การผลิตคอนกรี ตบล็อกประสานปูพืนตัวอย่างจะทําการผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. แล้วทําการเทคอนกรี ตลงในแบบหล่อมาตรฐานขนาด . × 9.5 × 6 เซนติเมตร อัดแห้งด้วยแรงคน ทิงไว้ 24 ชัวโมง จึงถอด
แบบและนําไปบ่ ม ในนําตามอายุ 7, 14, 21 และ 28 วัน จนครบอายุวนั จึ งนําไปทดสอบหาค่ ากําลังรั บ แรงอัด และความ
หนาแน่ นตาม มอก. ทดสอบค่ าการดู ด ซึ มนําที อายุ 28 วันตาม มอก. 378โดยศึ กษาค่ากําลังรั บแรงอัด
เปรี ยบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 827-2531
PWA20

ผลและวิจารณ์ ผล

ลักษณะทัวไปของคอนกรีตบล็อกประสานปูพืนผสมเถ้ าไม้ยางพารา

ตารางที 3 ผลการทดสอบลักษณะทัวไปของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพนผสมเถ้
ื
าไม้ยางพารา
กว้าง
(ซม.)

ยาว
(ซม.)

สู ง
(ซม.)

นําหนัก
(กก.)

PWA20

9.7
9.6

9.6

9.5

6.1

5.8

1.40
1.39

PWA60

9.5

9.8

5.9

1.31

ตัวอย่ าง
OPC

PWA40

9.7

9.5

5.8

1.40

ลักษณะทางกายภาพ

ได้ฉาก มีมุม ลักษณะผิวหน้าไม่คอ่ ยเรี ยบ

ความหนาแน่ น
(กก./ม3.)

ได้ฉาก มีมุม ลักษณะผิวหน้าค่อนข้างเรี ยบ
ได้ฉาก มีบางมุมแตก ลักษณะผิวหน้าค่อนข้าง
เรี ยบ
ไม่ได้ฉาก มุมแตก ลักษณะผิวหน้าเรี ยบ

2,619
2,465
2,428
2,384

จากตารางที 3 ลักษณะทัวไปและมิติของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพืนผสมเถ้าไม้ยางพาราทดแทนปูนซี เมนต์ทีอายุ
วัน โดยจากการสังเกตและวัดขนาดก้อนตัวอย่างที นําไปทดสอบพบว่าตัวอย่างทดสอบมีขนาดเฉลียดังนี ความกว้าง
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เท่ ากับ . เซนติเมตร ความยาวเท่ ากับ . เซนติ เมตร ความสู ง เท่ ากับ . เซนติเมตร เมื อเพิมปริ ม าณเถ้าไม้ยางพารา
ทดแทนปูนซี เมนต์พบว่าก้อนคอนกรี ตบล็อกประสานตัวอย่างทดสอบจะมีความหนาแน่นลดลงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อาบีดีน และคณะ (2554) เนืองจากเถ้าไม้ยางพารามีอนุภาคเล็ก นําหนักเบา โดยก้อนตัวอย่างจะค่อยๆ มีสีเทาเข้มขึน และมี
ฉาก เหลียมผิดรู ปไม่สวยงามตามลําดับ แสดงรายละเอียดดังภาพที 2

OPC

PWA40

PWA20

PWA60

ภาพที 2 ตัวอย่างคอนกรี ตบล็อกประสานปูพนผสมเถ้
ื
าไม้ยางพารา

ผลการทดสอบค่ ากําลังรับแรงอัด
ในตารางที 4 พบว่าค่ากําลังรับแรงอัดของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพืน ทีระยะเวลาการบ่ม 7 14 21 และ 28 วัน
ค่ากําลังรับแรงอัดของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพืนทีผสมเถ้าไม้ยางพาราทดแทนปูนซี เมนต์จะมีค่าลดลงตามปริ มาณการ
เพิมของเถ้าไม้ยางพารา เนืองจากความพรุ นและร้อยละของซิลิกอนไดออกไซด์และอลูมิเนียมออกไซด์ของเถ้าไม้ยางพารามี
น้อย ทําให้ลดการเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานซึงเป็ นปฏิกิริยาทีสร้างความแข็งแรงให้คอนกรี ต (อาบีดีน และคณะ, 2554) และ
ทีอายุ 28 วัน เมือพิจารณาเปรี ยบเทียบกับ มอก. 827-2531 (ระบุกาํ ลังรับแรงอัดทีกําหนดสําหรับคอนกรี ตบล็อกประสานปู
พืนต้องมีค่าไม่นอ้ ยกว่า 350 กก./ซม.2) พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ทุกอัตราส่วนผสม โดยคอนกรี ตบล็อกประสานปูพืนผสมเถ้าไม้
ยางพาราร้อยละ 20 มีค่ากําลังรั บ แรงอัดเหมาะสมที สุ ด คื อ 174 กก./ซม.2 ซึ งมี ค่ าน้อยกว่าคอนกรี ตบล็อกประสานปู พืน
ควบคุมประมาณร้อยละ 49
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ตารางที 4 ผลการทดสอบค่ากําลังรับแรงอัดของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพนื
Compressive strength (kg/m 2) (Normalized) (% )
Mix
7-d
14-d
21-d
OPC

213 (100)

262 (100)

PWA40

73 (34)

83 (32)

PWA20

126 (59)

PWA60

18 (8)

28-d

(100)

342 (100)

89 (27)

93 (27)

169 (65)

157 (48)

19 (7)

25 (8)

174 (51)
28 (8)

400

OPC

300

กําลังอัด (กก.ซม.2)

PWA20
PWA40

200

PWA60

100
0

201

0

7

14

อายุ (วัน)

21

28

ภาพที 3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากําลังรับแรงอัดกับอายุของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพนื

จากกราฟในภาพที 3 ความสัมพันธ์ของค่าเฉลียกําลังรับแรงอัดของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพืนกับระยะเวลาใน
การบ่ ม พบว่าความสามารถในกําลังรับ แรงอัด ของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพืนในแต่ ละอัตราส่ วนผสม มีแนวโน้ม ที
คล้ายคลึงกัน คือ เมือระยะเวลาการบ่มทีมากขึนค่ากําลังรับแรงอัดของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพืนจะเพิมขึนไปด้วย อัน
เป็ นผลเนื องมากจากเมื อระยะเวลาการบ่ มที ยาวนานขึ นทําให้ ป ฏิ กิ ริยาไฮเดรชันของปู น ซี เมนต์เกิ ด อย่างต่อเนื อง เกิ ด
แคลเซี ยมซิลิเกตไฮเดรตหรื อซีเมนต์เจลซึงมีคุณสมบัติเป็ นวัสดุประสานเกิดเป็ นโครงสร้างทีแข็งแรง (ชูเกียรติ, 2559)

ค่ าการดูดซึมนําของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพืน

จากภาพที 4 ผลจากการทดสอบการดูด ซึ มนําของคอนกรี ตบล็อกประสานปู พืนผสมเถ้าไม้ยางพาราทดแทน
ปูนซี เมนต์ทีอายุครบ 28 วัน พบว่าการดูดซึมนําของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพนที
ื มีส่วนผสมของเถ้าไม้ยางพาราทีร้อยละ
มีค่าการดูดซึ มนําตําทีสุดคือร้อยละ 8.53 ซึงผ่านมาตรฐาน มอก. 378-2531 (ระบุค่าดูดซึมนําเฉลียของกระเบืองคอนกรี ต
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ปู พืนต้องไม่มากกว่าร้อยละ 10) โดยค่าการดูดซึ มนําของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพืนจะเพิมขึนตามปริ มาณของเถ้าไม้
ยางพาราทีเพิมขึน เนืองจากอนุภาคของเถ้าไม้ยางพารามีผิวขรุ ขระ มีรูพรุ น (Cellular) มีพนที
ื ผิวมากทําให้กกั เก็บนําโดยการ
ดูดซึ มนําเข้าไปในอนุภาค และมีการดูดซึมนําเนืองจากแรงตึงทีผิวของอนุภาค (อาบีดีน และคณะ, 2554) ซึงอัตราการดูดซึ ม
นําสามารถบอกถึงความหนาแน่นของคอนกรี ตบล็อคประสานปูพนื ถ้าอัตราการดูดซึ มนําน้อยแสดงว่าคอนกรี ตบล็อคนันมี
ความหนาแน่ นมากกว่าสู งกว่าอัตราส่ วนผสมที มีค่าอัตราการดู ดซึ มนําสู ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุดมวิทย์ และคณะ
(2561)
16.96

18
16
14

13.01

12

อ้ ตราร้ อยละ

10

8.53

8
6
4
2
0

2.94

OPC

PWA20

PWA40

PWA60

ภาพที 4 ผลการทดสอบการดูดซึมนําของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพนื
สรุ ปผลการวิจัย

ผลการศึกษาของงานวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี

1) การใช้เถ้าไม้ยางพาราทดแทนปูนซี เมนต์ในคอนกรี ตบล็อกประสานปู พืนส่ งผลให้หน่ วยนําหนักและค่ากําลัง

รับแรงอัดลดลงตามอัตราส่วนของการเพิมขึนของเถ้าไม้ยางพารา

2) การใช้เถ้าไม้ยางพาราทดแทนปูนซี เมนต์ในคอนกรี ตบล็อกประสานปูพืนส่ งผลให้ค่าการดูดซึ มนําเพิมขึนตาม

ปริ มาณของเถ้าไม้ยางพาราทีทดแทนปูนซีเมนต์
เกณฑ์

3) สรุ ปผลการศึกษาเปรี ยบเทียบค่ากําลังรับแรงอัดกับมาตรฐาน มอก. 827-2531 พบว่าทุกอัตราส่ วนการผสมไม่ผา่ น
4) อัตราส่ วนการทดแทนของเถ้าไม้ยางพาราที เหมาะสมที สุ ดในการศึ กษาครังนี คื อ ที อัตราส่ วนร้อยละ 20 โดยที

อายุ 28 วัน มีหน่วยนําหนักเท่ากับ , กก./ม.3 ค่าการดูดซึ มนําเท่ากับร้อยละ 8.53 และมีค่ากําลังรับแรงอัดเท่ากับ 174 กก./
ซม.2 ซึงตํากว่าคอนกรี ตบล็อกประสานควบคุมร้อยละ 49
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ผูว้ ิจยั ใคร่ ขอขอบคุณ บริ ษทั นาเมืองเพชรพาราวูด้ จํากัด ทีให้ความอนุ เคราะห์เถ้าไม้ยางพารา และแผนกวิชาช่าง
โยธา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิ คตรัง ทีให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์และเครื องมือในการทดสอบกําลัง
รับแรงอัดของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพนื
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี นําเสนอการออกแบบระบบจัดการงานสื อสิ งพิมพ์และโฆษณา กรณี ศึกษา ห้างหุ ้นส่ วนจํากัดวีดีไซน์
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือลดปั ญหาความผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูล การคํานวณค่าใช้จ่าย การติดตามการปฏิบตั ิงาน และ
เพิมประสิ ทธิ ภาพในการสังผลิตงานสื อสิ งพิมพ์ โดยผูว้ ิจยั ได้ออกแบบระบบให้มีขนตอนการตรวจสอบประวั
ั
ติการสังทํา
ชิ นงานของลู กค้าก่อนรั บ คําสังทําชินงานใหม่ ทังประวัติการสังทําชิ นงานการยกเลิ กชิ นงาน และการชําระเงิ น เป็ นต้น
ระบบที ออกแบบมี ฟังก์ชนั งาน ดังนี การรับ คําสังทําชิ นงานการมอบหมายงาน การบัน ทึกผลการออกแบบชิ นงาน การ
ตรวจสอบผลการออกแบบชิ นงานจากลู กค้า การอนุ ม ัติสังพิม พ์ชินงาน การสังพิม พ์ชินงาน การรั บ ชําระเงิ น และออก
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น การออกใบส่ งของ การส่ งชิ นงานและการออกรายงานผลการดําเนิ น งาน เพื อใช้ในการวางแผนการ
ดําเนิ น งาน มี การกําหนดสิ ท ธิ การใช้งานตามกลุ่มผูใ้ ช้ กลุ่ม ได้แก่ ผูบ้ ริ ห าร ผูจ้ ดั การ พนักงานฝ่ ายขาย พนักงานฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ พนักงานฝ่ ายการเงิน ลูกค้าและผูด้ ูแลระบบ

ผูว้ ิจ ัยออกแบบระบบโดยใช้เครื องมื อ ในการออกแบบ ได้แ ก่ Functional Decomposition Diagrams ใช้อ ธิ บ าย
โครงสร้างของกระบวนการทํางาน Workflow Diagram ใช้ในการอธิ บายการทํางานของระบบปั จจุบ ัน Cause and Effect
Diagram ใช้เพือวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปั ญหาทีเกิดขึนกับระบบปั จจุบนั ER-Diagram ใช้ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
และ Context Diagram และ Data Flow Diagram ใช้ออกแบบกระบวนการทํางานของระบบใหม่
คําสําคัญ : ระบบจัดการงานสื อสิ งพิมพ์และโฆษณา, งานสื อสิ งพิมพ์และโฆษณา, การออกแบบระบบ
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This Article presents the system design for printing media and advertising design: a case study of WeDesign
Limited Partnership to reduce mistake in data storage and costs, track the progress, and increase efficiency in ordering
print media. The researcher designed the system to check the order history of the customer before ordering a new piece of
work such as the history of the order, the history of job cancellation and the payment history. The designed system has
functions as follows: ordering subsystem, assigning job, reporting the results, customer satisfaction assessment, print
approval, payment subsystem, delivery subsystem and the performance report for decision making and planning
operations. There are seven groups of users including the executive, manager, sales, designer, finance, customer and
administrator.
Tools which are used for design the systems such as Functional Decomposition Diagrams for representing work
breakdown structure, Workflow Diagram for representing the current system, Cause and Effect Diagram for identifying
the root causes of the problems, ER-Diagram for describing the data relationship, Context Diagram and Data Flow
Diagram for designing the process of the system.

Keyword: System Design for Printing Media and Advertising Design, Printing Media and Advertising design, System
Design

สาขาการจัด การเทคโนโลยีส ารสนเทศ สํา นั ก วิ ช าสารสนเทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย วลัก ษณ์ ตํา บลไทยบุ รี อําเภอท่ า ศาลา จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช
1
Department of Management of Information Technology, School of Informatics, Walailak University, Tha Sala, Nakhon Si Thammarat,
80160, Thailand
2
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ ตําบลไทยบุรี อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2
School of Informatics, Walailak University, Tha Sala, Nakhon Si Thammarat, 80160, Thailand
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : pens.tak@gmail.com
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
บทนํา

206

แนวคิดการออกแบบการจัดการงานสื อสิ งพิมพ์และโฆษณาในทางธุ รกิ จ ด้วยระบบสารสนเทศ เป็ นแนวทางที
เหมาะสม เนืองจากรู ปแบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีจดบันทึกลงสมุดและการเก็บเอกสารต่างๆ ทําให้การนําข้อมูลมาใช้งาน
ค่อนข้างยุง่ ยาก อาจเกิดการสูญหายหรื อใช้เวลาในการค้นหามากเกินไป มีความซําซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า เนื องจาก
ไม่ได้จดั เก็บเป็ นทะเบี ยนลูกค้า มีความผิดพลาดในการคํานวณราคาชินงาน การติดตามสถานะการผลิตชินงานทําได้ล่าช้า
การมอบหมายงานไม่ทวถึ
ั ง ไม่สามารถตรวจสอบตารางงานของพนักงานแต่ละคนได้ ทําให้พนักงานบางคนมีภาระงานมาก
เกินไป การรับคําสังทําชิ นงานไม่มีการจัดลําดับความเร่ งด่วนในการผลิตชินงาน เกิดปั ญหาผลิตชินงานไม่ทนั กําหนด หรื อ
เกิดการตกหล่นของคําสังทําชินงาน ทําให้คาํ สังทําชินงานของลูกค้าไม่ได้รับการผลิต
ดังนัน เพือให้การดําเนิ นงานมีความรวดเร็ วและถูกต้อง เกิดความคล่องตัวในการทํางาน และสามารถแก้ไขปัญหา
ทีเกิดขึนได้ จึ งเกิ ดแนวคิดในการออกแบบสําหรับระบบจัดการงานสื อสิ งพิมพ์และโฆษณา กรณี ศึกษา ห้างหุ ้นส่วนจํากัด
วีดีไซน์ เพือจะได้นาํ ไปพัฒนาเป็ นระบบสารสนเทศช่วยในการดําเนินงานของร้านได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการรับคําสังทําชินงาน การติดตามสถานะชิ นงาน การมอบหมายงานให้พนักงาน การคํานวณ
ราคาชินงาน การคํานวณยอดเงิ นมัดจําและรับชําระเงิน การติดตามสถานะทางการเงิน และลดปั ญหาความซับซ้อนในการ
จัดเก็บข้อมูลลูกค้า ให้พนักงาน
. เพืออํานวยความสะดวกให้แก่ ลูกค้า พนักงาน และผูบ้ ริ หารในการติดตามสถานะงาน
. เพือความสะดวกในการจัดการการดําเนิ น งาน และการประสานงานภายในองค์กร ให้แก่ ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ พนักงาน
ฝ่ ายขาย พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน และพนักงานฝ่ ายการเงิน
ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
ทฤษฎีทีใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และเทคโนโลยีทีนํามาใช้เป็ นเครื องมือช่วยในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ ประกอบด้วย

1. วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) (โอภาส เอียมสิริวงศ์, 2555)
1.) การวางแผนโครงการ (Project Planning) เป็ นการทําความเข้าใจปั ญหา ความเป็ นไปได้ในการพัฒนาระบบ
ใหม่ ความคุม้ ค่าคุม้ เวลา การกําหนดคุณสมบัติและขอบเขตเบื องต้นของระบบ โดยการกําหนดปั ญหา และ
กําหนดเวลาโครงการ
2.) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นการศึ กษาปั ญหาที เกิดขึ นในระบบงานปั จจุบนั เพือความเข้าใจปั ญหาและแนว
ทางแก้ไขปั ญหา รวบรวมข้อมูล และความต้องการของระบบ เพือวิเคราะห์และพัฒนาระบบใหม่
3.) การออกแบบ (Design) เป็ นการนําข้อมูลปั ญหาและความต้องการของผูใ้ ช้มาใช้ในการออกแบบระบบใหม่
โดยการออกแบบสถาปั ตยกรรมของระบบ และโครงสร้างพืนฐานด้านเครื อข่ายที นํามาใช้งาน การออกแบบ
เอาต์พุตและส่ วนติ ดต่อผูใ้ ช้งาน การสร้ างต้นแบบ และการออกแบบโปรแกรม เพือนําไปใช้ในการเขี ยน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ในระยะการนําไปใช้
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4.) การนําไปใช้ (Implementation) เป็ นการเขียนโปรแกรม ทดสอบระบบ และการติดตังระบบพร้อมทังการจัดทํา
เอกสารประกอบระบบ การฝึ กอบรมและสนับสนุนผูใ้ ช้ ทบทวนและประเมินผลระบบหลังการติดตังเพือการ
ใช้งานตรงตามทีกําหนดและแก้ไขเพิมเติมส่ วนทีต้องปรับ
5.) การบํารุ งรั กษา (Maintenance) เป็ นการดู แลรักษาการใช้งานระบบหลังจากทําการติดตังระบบ โดยเพิมเติม
คุณสมบัติใหม่เข้าระบบเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการทํางานให้ระบบได้
แบบจําลองกระบวนการ (Process Model) (โอภาส เอียมสิ ริวงศ์, 2555) เป็ นการสร้างแบบจําลอง ให้สามารถมองเห็น
ภาพได้ง่ายขึน
แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) (โอภาส เอียมสิริวงศ์, 2555) เป็ นเครื องมือแสดงทิศทางการไหล
ของข้อมูลและการประมวลผลต่างๆในระบบ โดยแผนการไหลของข้อมูลจะเป็ นสื อที แสดงกระบวนการ แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับข้อมูล และมีกระบวนการใดบ้างทีเกิดขึนในระบบ
แบบจําลอง E-R (The Entity-Relationship Diagram) (โอภาส เอี ยมสิ ริวงศ์, 2558) เป็ นเครื องมื อจําลองข้อมูลของ
ระบบ เพือแสดงให้เห็นข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทีเกิดขึนทังหมดในระบบ
ผังงาน (Flowchart) (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์,
) เป็ นแผนภาพที ใช้แสดงขันตอนการทํางานของระบบ โดยจะมี
สัญลักษณ์รูปภาพและลูกศรทีแสดงขันตอนการทํางานของระบบ ตังแต่แรกจนได้ผลลัพธ์ตามทีต้องการ
แผนผังสาเหตุและผล หรื อ แผนผังก้างปลา (Cause and Effect Diagram) (กนิ ษฐา พิพิธภัณฑ์, 2558) เป็ นแผนผังที
แสดงความสัมพันธ์ของปั ญหาและสาเหตุของปั ญหานัน โดยส่ วนที เป็ นก้างปลาแสดงให้เห็ น สาเหตุของปั ญหาที
เกิดขึน ก้างย่อยเป็ นสาเหตุของก้างรอง และก้างรองเป็ นสาเหตุของก้างหลัก ซึงรวบรวมปั จจัยสําคัญทีเป็ นสาเหตุของ
ปั ญหาทีเกิดขึน ส่วนหัวปลาเป็ นผลกระทบทีเกิดขึน
พจนานุ ก รมข้อ มูล (Data Dictionary) เป็ นเอกสารที ใช้อ ธิ บ ายรายละเอี ย ดโครงสร้ างแฟ้ ม ข้อ มู ล รายการข้อ มู ล
ซึงประกอบด้วย Relation, Attribute, Data Description (รายละเอียดข้อมูล), Primary Key (คียห์ ลัก), Foreign (คียท์ ีใช้
เชือมโยงกับตารางข้อมูลหลัก) และชนิ ดข้อมูล(Data Type) เป็ นต้น แต่รูปแบบการนําเสนอพจนานุกรม สามารถแสดง
รายละเอียดแตกต่างกันได้

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั นี ได้ดาํ เนิ นการวิจยั ตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ดังนี

1. การวางแผนโครงการ (Project Planning) เนืองจากผูบ้ ริ หารห้างหุ ้นส่ วนจํากัด วีดีไซน์ มีความพร้อมในการลงทุนและ
เห็ น ถึ งความคุม้ ค่ าในการลงทุ น นี จึ งดําเนิ น ศึ ก ษาระบบงานเดิ ม รวบรวมข้อมู ล ขอบเขตของระบบ ทฤษฎี และ
เทคโนโลยีทีใช้ในการพัฒนาระบบ และวางแผนการออกแบบระบบ
2. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นขันตอนการศึกษาวิธีการดําเนินงานของระบบงานทีมีอยู่ เพือความเข้าใจ และตระหนัก
ถึงปั ญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี
1.) ศึกษาโครงสร้ างการบริ หารงานในหน่วยงานที เกี ยวข้องกับระบบ ประกอบด้วย ฝ่ าย ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขาย ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ฝ่ ายการเงิน
2.) เทคนิคการรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลทีเกิดขึนสําหรับใช้ มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 วิธี ดังนี
2.1) การศึกษาเอกสาร แบบฟอร์ ม สิ งพิมพ์ ซึงได้ศึกษาจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ แบบฟอร์มการรับงานหรื อใบรับ
คําสังทําชินงาน ใบสังทําชินงาน ใบส่ งของ/ใบวางบิล และใบเสร็ จรับเงิน
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2.2) การสัมภาษณ์ ซึงงานวิจยั นีได้กาํ หนดกลุ่มเป้ าหมายในการสัมภาษณ์ไว้ทงหมด
ั
6 กลุ่ม ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร คน
ผูจ้ ดั การ คน ฝ่ ายขาย คน ฝ่ ายปฏิบตั ิการ คน ฝ่ ายการเงิน 1 คน และลูกค้า คน โดยการสัมภาษณ์จะ
สอบถามข้อมูลเพือศึกษากระบวนการทํางานของระบบงานในปั จจุบนั ใช้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์ปัญหาใน
กระบวนการดําเนิ นงาน และใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบระบบสารสนเทศ
3.) กระบวนการทํางานของระบบปั จจุบนั เป็ นการศึ กษากระบวนการทํางานปั จจุบนั พบว่าในการดําเนิ นงานของ
ร้านมีลกั ษณะชินงานทีผลิต ได้แก่ Card (บัตร), ป้ ายไวนิ ล (Vinyl), งานพิมพ์รีดลงวัสดุอืน (Sticker Board) และ
สติกเกอร์ (Sticker) สามารถแบ่ งกระบวนการทํางานได้ ดังนี ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าก่ อนรับคําสังทําชิ นงาน
ตรวจสอบประวัติลูกค้า บันทึกข้อมูลลูกค้าใหม่ รับคําสังทําชินงาน มอบหมายงานให้พนักงาน การออกแบบ
ชิ นงาน การตรวจสอบผลการออกแบบชินงานจากฝ่ ายขาย การตรวจสอบผลการออกแบบชินงานจากผูจ้ ดั การ
การตรวจสอบผลการออกแบบชินงานจากลูกค้า อนุมตั ิการสังผลิตชินงาน การผลิตชิ นงาน การออกใบส่ งของ/
ใบวางบิล การรับชําระเงิ น การออกใบเสร็ จรับเงิน และการส่งชินงาน ซึ งแสดงได้ตามโครงสร้างกระบวนการ
ทํางานตามลําดับชัน โดยใช้ FDD-Functional Decomposition Diagrams ดังภาพที 1 และเขียนเป็ นขันตอน การ
ปฏิบตั ิงานทีแสดงอยูใ่ นรู ปแบบของ Workflow Diagram ดังภาพที 2

ภาพที โครงสร้างกระบวนการทํางานของระบบปัจจุบนั
4.) สาเหตุและปั ญหาของระบบ จากการศึกษากระบวนการทํางานของระบบปั จจุบนั สามารถวิเคราะห์และสรุ ปผล
ให้อยูใ่ นรู ปของ Cause and Effect Diagram เพือแสดงให้เห็นปั ญหาและสาเหตุ ดังภาพที
การวิเคราะห์ปัญหาของระบบปัจจุบนั สามารถสรุ ปรายละเอียดได้ ดังนี

4.1) การติดตามสถานะชินงานให้ลูกค้าไม่สามารถตรวจสอบผ่านระบบได้ เนืองจากยังไม่มีเลขทีอ้างอิง ให้ลูกค้า

ใช้ในการติดตามสถานะชินงาน ต้องติดตามงานผ่านพนักงานทีรับผิดชอบงานนัน
4.2) การคํานวณยอดเงิน คํานวณราคาชินงาน และการคํานวณค่ามัดจํา ผิดพลาดบ่อยครัง
4.3) การรับคําสังทําชิ นงานและการสังผลิตชิ นงานไม่มีตารางข้อมูลที เรี ยงลําดับความเร่ งด่วนของงานทําให้
บางครังมีชินงานทีเกินกําหนดเวลา หรื อชินงานตกหล่นไม่ได้ทาํ การผลิต
4.4) การจัดเก็บข้อมูลลูกค้ามีความซําซ้อน ไม่มีทะเบียนข้อมูลลูกค้าทีสามารถตรวจสอบประวัติการสังทําชินงาน
ได้ อีกทังข้อมูลลูกค้าทีจัดเก็บมีขอ้ มูลชือทีซํากัน สะกดผิด ไม่มีสถานทีติดต่อ หรื อเบอร์โทรศัพท์ ทําให้การ
ค้นหาข้อมูลลูกค้าทําได้ล่าช้า ไม่สะดวกต่อการติดต่อลูกค้า
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4.5) การมอบหมายงานให้พนักงานไม่ทวถึ
ั ง ไม่มีการจัดเก็บตารางข้อมูลภาระงานของพนักงานทําให้ไม่สามารถ

ตรวจสอบตารางงานของพนัก งานได้ ทําให้ ก ระจายงานไม่ ท ัวถึ ง หรื อบางคนได้รั บ งานมากเกิ น ไป
ไม่สามารถตรวจสอบได้วา่ พนักงานแต่ละคนมีงานทีรับผิดชอบอะไรบ้าง
4.6) เครื องจักร อุปกรณ์ ในการผลิตสื อสิ งพิมพ์มีปัญหา หรื อเกิดขัดข้องบ่อยครัง แต่ไม่มีการบันทึกข้อมูลปั ญหา
ทีเกิดขึน ทําให้ไม่ได้รับการบํารุ งรักษาเครื องจักร อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยูเ่ สมอ
5.) ความต้องการของระบบ จากการศึกษาระบบงานเดิม เอกสาร แบบฟอร์ม สิ งพิมพ์ และการสัมภาษณ์ผเู้ กียวข้อง
และวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้แต่ละกลุ่ม ได้สรุ ปความสามารถของระบบใหม่ ดังนี
5.1) ระบบการจัดการข้อมูลพืนฐาน สามารถจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลผูใ้ ช้งานระบบ ข้อมูลสิ ทธิการเข้า
ใช้งานระบบ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการรับคําสังทําชินงาน ข้อมูลทางการเงิน
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ภาพที Cause and Effect Diagram ของระบบการทํางานปัจจุบนั
5.2) การตรวจสอบข้อมูลลู กค้าก่อนรับ คําสังทําชิ นงาน พนักงานฝ่ ายขายรับ ข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ ระบบสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการค้างชําระเงินของลูกค้า และบันทึกผลการรับชําระหนีค้างเข้าสู่ระบบ
5.3) การรับ คําสังทําชิ นงาน พนักงานฝ่ ายขายรับ ข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ ระบบ สามารถบันทึ กรายละเอียดลูกค้าและ
รายละเอียดชินงานทีรับคําสังทํา
5.4) การมอบหมายงานให้พนักงาน พนักงานฝ่ ายขายสามารถตรวจสอบตารางงานของพนักงานผ่านระบบ แล้ว
บันทึกผลการมอบหมายงานให้พนักงาน
5.5) การออกแบบชินงาน พนักงานฝ่ ายปฏิ บตั ิการทีออกแบบสามารถเรี ยกดูภาระงานทีต้องออกแบบจากระบบ
และเมือออกแบบชินงานเสร็ จแล้วสามารถบันทึกไฟล์ชินงานเข้าสู่ ระบบได้
5.6) การตรวจสอบผลการออกแบบชิ นงานโดยพนัก งานฝ่ ายขาย ผูจ้ ัด การ ลู กค้า สามารถเรี ย กดู ชินงานที
ออกแบบเสร็ จแล้วจากระบบ และบันทึกผลการตรวจสอบผลการออกแบบชินงานได้ หากตรวจสอบไม่ผา่ น
พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการจะรับข้อมูลรายละเอียดทีต้องแก้ไข และนําไปแก้ไขชินงานต่อไปได้
5.7) การอนุมตั ิการสังผลิตชินงาน ผูจ้ ดั การสามารถเรี ยกดูชินงานทีออกแบบเสร็ จสมบูรณ์แล้วจากระบบ บันทึก
อนุ มตั ิ การสังผลิตชิ นงาน การสังผลิตชิ นงาน พนักงานฝ่ ายปฏิ บ ัติการเรี ยกดู ตารางชิ นงานที สังพิมพ์จาก
ระบบ เมือสังพิมพ์ชินงานเสร็ จแล้วสามารถบันทึกสถานะการผลิตชินงานเสร็ จสมบูรณ์
5.8) การออกใบส่ งของ พนักงานฝ่ ายขายเรี ยกดูชินงานที มีสถานะเสร็ จสมบู รณ์ ได้จากระบบ และบันทึ กยืนยัน
การสังพิมพ์ใบส่ งของ
5.9) การรับชําระเงิ น พนักงานฝ่ ายขายเรี ยกดูขอ้ มูลการออกใบส่ งของของชินงานทีจะรับชําระเงินได้จากระบบ
และบันทึกรายละเอียดการรับชําระเงิน และยืนยันการสังพิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน
5.10) การติดตามสถานะชินงาน สามารถติดตามสถานะชินงานผ่านระบบโดยค้นหาจากเลขทีชินงาน
3. การออกแบบ (Design) การออกแบบสําหรับระบบจัดการงานสื อสิ งพิมพ์และโฆษณา กรณี ศึกษา ห้างหุ้นส่วนจํากัด
วีดีไซน์ มีการออกแบบ 4 องค์ประกอบ ดังนี
1.) สถาปั ต ยกรรมของระบบใหม่ (System Architecture) ออกแบบโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมกับ
ระบบฐานข้อ มู ล ในการจัด เก็ บ ข้อ มู ล และสารสนเทศต่ างๆ ในรู ป แบบ Web-based application ซึ งช่ วยให้
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สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยระบบใหม่จะมีสถาปัตยกรรมของระบบ แสดงได้ ดังภาพที

ภาพที สถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศใหม่
สถาปั ตยกรรมของระบบใหม่จาํ เป็ นต้องมีองค์ประกอบ ดังนี อุปกรณ์เครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) เครื อง
คอมพิวเตอร์ ลูกข่าย (Client) และระบบอินเตอร์เน็ต

2.) การออกแบบกระบวนการ (Process Design) ในการออกแบบกระบวนการแสดงให้ เห็ น ถึ งขันตอนในการ
ดําเนิ นงาน โดยใช้แผนภาพบริ บท (Context Diagram) เพือแสดงให้เห็ นภาพรวมของระบบ ดังภาพที 5และใช้
แผนผังกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ในการอธิบายขันตอนของกระบวนการทํางานโดยผู้วิจ ัย ออกแบบ
กระบวนการทํางานหลักในระบบ ซึงประกอบด้วย กระบวนการ ดังนี
2.1) กระบวนการที กระบวนการตรวจสอบสิ ทธิ การใช้งานระบบ เป็ นการรักษาความปลอดภัยและ การเตรี ยม
ข้อมูลทีจะต้องใช้ในระบบ มี กระบวนการย่อย ดังนี
(1) จัดการข้อมูลผูใ้ ช้งานระบบ ผูด้ ูแลระบบเป็ นผูน้ าํ เข้าข้อมูลของพนักงานทุกคนในร้าน โดยนําเข้าข้อมูล
ได้แก่ ข้อมูลรหัสพนักงาน รหัสผ่าน หมายเลขประชาชน ชื อ-สกุล เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล์ ทีอยู่ วันเข้า
ทํางานของพนักงาน อีกทัง พนักงานแต่ละคนสามารถแก้ไขข้อมูลแก้ไขข้อมูลของตนเองให้เป็ นปั จจุบนั
ได้ ได้แก่ ข้อมูลรหัสผ่าน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ทีอยู่
(2) ตรวจสอบสิ ทธิผูใ้ ช้งานระบบ เป็ นการรักษาความปลอดภัยของระบบ โดยผูใ้ ช้ระบบทุกคนจะต้องใส่
ข้อมูลรหัสผูใ้ ช้งาน และรหัสผ่านทุกครังเมือต้องการเข้าใช้งานระบบ เพือตรวจสอบสิ ทธิ ในการใช้งาน
ระบบว่าสามารถใช้งานระบบส่วนใดได้บา้ ง
(3) กําหนดสิ ทธิ ผูใ้ ช้งาน ผูด้ ู แลระบบเป็ นผูก้ าํ หนดสิ ทธิ ให้กับพนักงานผูใ้ ช้งานระบบทุกคน และผูด้ ูแล
ระบบสามารถยกเลิกสิ ทธิ การใช้งานระบบพนักงานผูใ้ ช้งาน กรณี ทีพนักงานคนนันลาออก
2.2) กระบวนการที กระบวนการจัด การข้อมูล พืนฐาน ผูด้ ู แ ลระบบสามารถบัน ทึ ก แก้ไข และลบข้อมู ล
พืนฐาน ได้แก่ ข้อมู ลวัสดุ ข้อมูลสิ ท ธิ การใข้งาน ระบบ ข้อมู ลหน่ วยนับ ข้อมูลบริ ษทั ข้อมูลเครื องพิม พ์
ข้อมูลประเภทการสื อสิ งพิมพ์ และข้อมูลหน่วยนับ มี กระบวนการย่อย ดังนี
(1) จัดการข้อมูลวัสดุทีใช้ผลิตสื อสิ งพิมพ์ ได้แก่ ข้อมูลเลขทีวัสดุ ชือวัสดุ ขนาด สี ราคา ประเภทการใช้งาน
วัสดุ ข้อมูลหน่วยนับ ข้อมูลประเภทสื อสิ งพิมพ์ ข้อมูลเครื องพิมพ์ สถานะวัสดุ
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(2) จัดการข้อมูลเครื องพิมพ์ ได้แก่ ข้อมูลเลขทีเครื องพิมพ์ ชือเครื องพิมพ์ สถานะเครื องพิมพ์
(3) จัดการข้อมูลหน่วยนับ ได้แก่ เลขทีหน่วยนับ ชือหน่วยนับ สถานะหน่วยนับ
(4) จัดการข้อมูลบริ ษทั เป็ นการจัดการข้อมูลบริ ษทั ให้เป็ นปั จจุบนั ได้แก่ เลขทีผูเ้ สี ยภาษีบริ ษทั ชือบริ ษ ทั
ทีอยู่ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล์ เงือนไขการวางมัดจํา
(5) จัด การข้อ มูล ประเภทสื อสิ งพิ ม พ์ ได้แก่ เลขที ประเภทสื อสิ งพิม พ์ ชื อประเภทสื อสิ งพิ ม พ์ สถานะ
ประเภทสื อสิ งพิมพ์
(6) จัดการข้อมูลสิ ทธิการใช้งาน ได้แก่ เลขทีสิ ทธิการใช้งาน ชือสิ ทธิการใช้งาน สถานะสิ ทธิการใช้งาน
2.3) กระบวนการที กระบวนการรับคําสังทําชินงาน จะเป็ นลําดับขันตอนในการรับคําสังทําชิ นงานโดยลูกค้า
เข้ามาสังทําชินงาน พนักงานฝ่ ายขายรับคําสังทําชินงานจากลูกค้า ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าถ้าไม่เป็ นลูกค้าก็จะ
บัน ทึ กข้อมูลลู กค้าใหม่ ถ้าเป็ นลูกค้าเดิ มจะตรวจสอบประวัติการสังทําชิ นงาน ก่ อนรับ คําสังทําชิ นงาน
บันทึกข้อมูลคําสังทําชิ นงาน ออกใบรับคําสังทําชินงานให้ลูกค้า และแจ้งข้อมูลการรับคําสังทําชินงานให้
ผูจ้ ดั การทราบ มี กระบวนการย่อย ดังนี
(1) บันทึกข้อมูลลูกค้า พนักงานฝ่ ายขายจะเป็ นการบันทึกข้อมูลลูกค้าใหม่ ได้แก่ เลขทีลูกค้า เลขประชาชน
ชือ-สกุล ทีอยู่ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล์ ของลูกค้า
(2) ตรวจสอบประวัติการสังทําชินงาน พนักงานฝ่ ายขายจะการตรวจสอบประวัติการสังทําชินงานของลูกค้า
ได้แก่ ตรวจสอบประวัติการสังทําชินงาน ตรวจสอบประวัติการแก้ไขคําสังทําชินงาน ตรวจสอบประวัติ
การยกเลิกการสังทําชินงาน
(3) รั บคําสังทําชิ นงาน พนักงานฝ่ ายขายจะบัน ทึ ก ข้อ มู ลคําสังทําชิ นงานที ลู กค้าต้องการ ได้แก่ ข้อ มูล
รายละเอียดชินงานทีลูกค้าสังทํา ข้อมูลใบรับคําสังทําชินงาน และบันทึกข้อมูลคําสังทําชินงาน
2.4) กระบวนการที กระบวนการผลิ ตชิ นงาน พนัก งานฝ่ ายขายเป็ นผูม้ อบหมายงานให้แก่ พนักงานฝ่ าย
ปฏิ บ ัติการ เพื อดําเนิ น การผลิต ชิ นงานและส่ งชิ นงาน พนักงานฝ่ ายขาย ผูจ้ ัด การ และลู กค้า จะเป็ นผู ้
ตรวจสอบผลการออกแบบชินงาน และตรวจสอบสถานะชินงาน มี กระบวนการย่อย ดังนี
(1) มอบหมายงาน พนักงานฝ่ ายขายจะเรี ยกดูรายการชินงาน ดูตารางงานและมอบหมายงานให้พนักงานที
เหมาะสม ผูจ้ ดั การสามารถดูตารางงานทังหมด และข้อมูลการมอบหมายงาน
(2) บันทึกผลการผลิตชินงาน พนักงานฝ่ ายขายสามารถยกเลิกรายการชินงานทีลูกค้าสังยกเลิกส่วนพนักงาน
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ สามารถดูรายการชินงานทีได้รับมอบหมาย บันทึกผลการออกแบบชินงาน บันทึกผลการ
ผลิตชินงาน บันทึกผลการส่งชินงาน
(3) ตรวจสอบผลการผลิตชิ นงาน เมื อพนักงานฝ่ ายปฏิ บ ัติผลิตชิ นงานเสร็ จสมบูรณ์ พนักงานฝ่ ายขายจะ
ตรวจสอบผลการผลิ ต ชิ นงานก่ อ นส่ ง ให้ ลู ก ค้า ตรวจสอบผลการผลิ ต ชิ นงาน และส่ ง ให้ ผู ้จัด การ
ตรวจสอบผลการผลิ ตชิ นงาน และหากผลการตรวจสอบผลการผลิ ตชิ นงานไม่ผ่าน ก็ จะส่ ง กลับ ให้
พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการแก้ไขชินงาน
(4) ตรวจสอบสถานะชินงาน ลูกค้า ผูจ้ ดั การ พนักงานฝ่ ายขาย พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ สามารถตรวจสอบ
สถานะชินงานโดยใช้เลขทีชินงาน เพือดูวา่ ชินงานอยูใ่ นกระบวนการดําเนินงานใด
(5) ส่งชินงาน พนักงานฝ่ ายขายจะดูรายการชิ นงานทีต้องส่ ง และออกใบส่ งของ แล้วส่งต่อให้พนักงานฝ่ าย
ปฏิบตั ิการส่งชินงานให้ลูกค้า จากนันจึงจะบันทึกผลการส่งชินงาน
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ภาพที แผนภาพบริ บท (Context Diagram)
2.5) กระบวนการที กระบวนการรั บ ชําระเงิ น พนัก งานฝ่ ายขายจะตรวจสอบข้อมู ล หนี ค้างของลู กค้า
ก่อนรับคําสังทําชิ นงานและแจ้งรายการที ลูกค้าต้องชําระเงิน พนักงานฝ่ ายการเงินจะเป็ นผูร้ ับชําระเงิน
และออกใบเสร็จรับเงิน มี กระบวนการย่อย ดังนี

(1) ตรวจสอบหนีค้าง พนักงานฝ่ ายขายและพนักงานฝ่ ายการเงินรับข้อมูลลูกค้า ตรวจสอบยอดค้างชําระ

คํานวณยอดเงินทีต้องชําระ และแจ้งยอดเงินทีต้องชําระให้ลูกค้าทราบ
(2) รั บ ชําระเงิ น พนัก งานฝ่ ายการเงิ น เลื อกรายการชิ นงาน คํานวณยอดเงิ น ที ต้อ งชําระ แจ้งยอดเงิ น
ทีลูกค้าต้องชําระ รับชําระเงิน และบันทึกข้อมูลการรับชําระเงิน
(3) ออกใบเสร็ จรับ เงิน เมื อพนักงานฝ่ ายการเงิ นรั บชําระเงิ น จะรายการรายการชิ นงานที รั บชําระเงิ น
คํานวณยอดเงินคงเหลือ และออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้า
2.6) กระบวนการที กระบวนการออกรายงาน จะแสดงรายงานต่างตามสิ ทธิ การใช้งาน สามารถแสดงผล
รายงาน ได้แก่ รายงานปริ มาณงาน รายงานสาเหตุ/ปั ญหาในการดําเนินงาน รายงานการมอบหมายงาน
รายงานยอดการผลิ ต ชิ นงาน รายงานหนี ค้า งชํา ระ รายงานผลการติ ด ตามทวงหนี รายงานหนี
ถึงกําหนดชําระ รายงานงานทีรับได้มอบหมาย
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การออกแบบฐานข้ อมูล(Data Management Design) แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างและรายละเอียดของข้อมูลทีใช้
ในการวิเคราะห์และการออกแบบ มีการแสดงแบบจําลองข้อมูล (Data Model) โดยใช้แผนภาพแสดงโครงสร้างฐานข้อมูล
ของระบบ (Entity Relationship Diagram) รวมทังแสดงรายละเอียดของข้อมูลโดยใช้พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
ดังภาพที

ภาพที 6 แผนภาพแสดงโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ และพจนานุกรมข้อมูล

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

การออกแบบสําหรับระบบจัดการงานสื อสิ งพิมพ์และโฆษณา กรณี ศึกษา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วีดีไซน์ เป็ นระบบที
ออกแบบเพือการจัดการการผลิตงานสื อสิ งพิมพ์ โดยเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ทีจําเป็ นและเกียวข้องกับการจัดการงานสื อ
สิ งพิมพ์และโฆษณา ซึ งทําให้ขอ้ มูลมีการจัดเก็บอยูท่ ีเดี ยวกัน เป็ นปั จจุบนั มีความถูกต้อง และทําให้การประมวลผลทําได้
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รวดเร็ วขึ น ในการพัฒ นาระบบ ได้อ อกแบบให้ ส ามารถสนับ สนุ น การทํา งานตามความต้อ งการของใช้แ ต่ ล ะกลุ่ ม
โดยสามารถทํางานได้ทงในส่
ั วนของการ การรับคําสังทําชินงาน การมอบหมายงาน การบันทึกผลการออกแบบชินงาน การ
ตรวจสอบผลการออกแบบชิ นงานจากลูกค้า การอนุมตั ิสังผลิตชิ นงานการสังผลิตชินงาน การรับชําระเงิน การออกใบส่ ง
ของ การส่ งชิ นงาน และการแสดงรายงานต่างๆ ตามสิ ท ธิ ของผูใ้ ช้งานแต่ละกลุ่ มได้รับ หน้าแสดงผลการใช้งานระบบ
ดังภาพที – 24

ภาพที หน้าจอตรวจสอบสถานะ

ภาพที หน้าจอรับข้อมูลลูกค้าใหม่

ภาพที หน้าตรวจสอบข้อมูลหนีค้าง

ภาพที หน้าจอรับคําสังทําชินงาน

ภาพที หน้าจอรับรายละเอียดคําสังทําชินงาน

ภาพที หน้าจอสรุ ปรายการสังทําชินงาน
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ภาพที หน้าจอยืนยันสังทําชินงาน

ภาพที 14 รายการชินงานแสดงตามสถานะ

ภาพที 15 รายละเอียดชินงานก่อนมอบหมายงาน

ภาพที 16 ตารางงานของพนักงานก่อนมอบหมายงาน

ภาพที 17 หน้าจอบันทึกผลการผลิตชินงาน

ภาพที รายการชินงานทีรอตรวจสอบ

ภาพที หน้าจอตรวจสอบผลการออกแบบชินงาน

ภาพที อนุมตั ิชินงานทีตรวจสอบผลการออกแบบ
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ภาพที แสดงรายงานการมอบหมายงาน
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ภาพที แสดงรายการออกรายงาน

ภาพที รายงานยอดการผลิตชินงาน

สรุ ปผลการวิจัย

การออกแบบสํ า หรั บ ระบบจัด การงานสื อสิ งพิ ม พ์ แ ละโฆษณา กรณี ศึ ก ษา ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํา กัด วี ดี ไ ซต์
แบ่ งกลุ่มใช้งานออกเป็ น กลุ่มตามฟั งก์ชันหรื อการทํางาน ซึ งได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ พนักงานฝ่ ายขายพนักงานฝ่ าย
ปฏิ บ ัติก าร พนักงานฝ่ ายการเงิ น ลู กค้า และผู้ดู แลระบบ ช่ วยให้ การค้น หาข้อ มู ลทําได้อย่างรวดเร็ วข้อมูล ไม่สู ญ หาย
การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าไม่ซาซ้
ํ อน และสื บค้นประวัติการสังทําชินงานได้ การคํานวณราคาชินงานถูกต้องและรวดเร็ ว การ
ติดตามสถานะการผลิตชินงานทําได้สะดวกและรวดเร็ ว การมอบหมายงานสามารถตรวจสอบตารางงานของพนักงานแต่
ละคนได้ ทําให้พนักงานมีภาระงานเท่าๆ กัน สามารถจัดลําดับความเร่ งด่วน ในการผลิตชินงานได้ โดยความสามารถของ
ระบบมีดงั ต่อไปนี
1.

ผูบ้ ริ หาร สามารถเข้าสู่ ระบบ เพือดูรายงานปริ มาณงาน รายงานสาเหตุ/ปัญหาในการดําเนินงานรายงานการมอบหมาย
งาน รายงานยอดการผลิตชินงาน รายงานหนีค้างชําระได้
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4.
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ผูจ้ ดั การ สามารถเข้าสู่ระบบ เพือดูรายละเอียดข้อมูลลูกค้า ดูสถานะชินงานและความเร่ งด่วนของงานดูรายงานสถานะ
หนี ค้างชําระ ดู ขอ้ มูลรายละเอียดชิ นงาน ดู ขอ้ มูลผลการออกแบบชินงาน ดู ขอ้ มูลผลการประเมินการออกแบบจาก
ลูกค้า ดูผลการประเมินชินงาน ดูรายงานปริ มาณงาน ดูรายงานชินงานที เสร็ จสมบูรณ์ ดูรายงานผลการติดตามทวง
หนีได้
พนักงานฝ่ ายขาย สามารถเข้าสู่ระบบ เพือดูรายละเอียดข้อมูลลูกค้า ดูรายละเอียดการรับคําสังทําชิ นงานดูรายละเอียด
รู ปแบบการชําระเงิน ดูประวัติการสังทําชินงานของลูกค้า ดูขอ้ มูลการมอบหมายงาน ดูขอ้ มูลรายการหนีค้างชําระของ
ลุกค้า ดู ขอ้ มูลสถานะชิ นงาน ดูขอ้ มูลชิ นงานที ต้องแก้ไข ดูผลการประเมินชิ นงานดูรายงานหนี ค้างชําระ ดูรายงาน
ปริ มาณชินงาน ดูรายงานการมอบหมายงาน ดูขอ้ มูลใบส่งของ/ใบวางบิล
พนัก งานฝ่ ายปฏิ บ ัติการ สามารถเข้าสู่ ระบบ โดยการป้ อนชื อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน เพื อดู ข อ้ มู ลรายการงานที ได้รับ
มอบหมาย ดูขอ้ มูลรายละเอียดชินงาน ดูขอ้ มูลการสังพิมพ์ชินงาน ดูผลการประเมินชินงาน ดูรายงานชินงาน ทีได้รับ
มอบหมาย
พนักงานฝ่ ายการเงิน สามารถเข้าสู่ ระบบ โดยการป้ อนชือผูใ้ ช้และรหัสผ่าน เพือดูรายการค้างชําระ รับชําระเงิน และ
ออกใบเสร็ จรับเงินให้ลูกค้า
ลูกค้า สามารถตรวจสอบสถานะชินงาน โดยการป้อนเลขทีชินงาน เพือทําการตรวจสอบสถานะของชินงานทีสังทําได้
ผูด้ ู แลระบบ สามารถเข้าสู่ ระบบ เพือทําการกําหนดสิ ท ธิ การใช้งานให้กับ ผูใ้ ช้ระบบ ซึ งได้แก่ ผูบ้ ริ ห าร ผูจ้ ดั การ
พนักงานฝ่ ายขาย พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ พนักงานฝ่ ายการเงิน สามารถนําเข้าข้อมูลพนักงาน ข้อมูลวัสดุ ข้อมูลสิ ทธิ
การใช้งานระบบ ข้อมูลหน่วยนับ ข้อมูลบริ ษทั ข้อมูลเครื องพิมพ์ ข้อมูลประเภทสื อสิ งพิมพ์ และข้อมูลหน่วยนับ
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ขอขอบคุ ณผูบ้ ริ ห าร ผูจ้ ัด การ พนักงานฝ่ ายขาย พนักงานฝ่ ายปฏิ บ ัติ พนักงานฝ่ ายการเงิน และลูกค้าของห้ าง
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บทคัดย่อ

บทความนี นําเสนอการศึ กษาอิทธิ พลของตัวสร้างกระแสการหมุนวนทีส่ งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเผาไหม้
ของเชือเพลิงก๊าซค่าความร้อนตําในหัวเผาวัสดุ พรุ น โดยนําก๊าซหุ งต้มผสมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพือเป็ นเชือเพลิง
ตัวอย่างในการทดสอบภายใต้มุม องศาของตัวสร้ างกระแสการหมุน วน ที องศา และ องศา ที ย่านอัตราการไหล
4 .7 8 1  1 0 kg / s 7 .1 7 2  1 0 kg / s และ 9 .65 2  1 0 kg / s โดยใช้ป ริ มาณอากาศในการผสมก่ อนการเผาไหม้ที
100% ของปริ มาณอากาศทีใช้ในการเผาไหม้ทงหมดและปริ
ั
มาณเชือเพลิงสัมพันธ์กบั อัตราส่วนสมมูลที . จากการศึกษา
พบว่าทีมุมองศาของตัวสร้างกระแสการหมุนวน องศา การเผาไหม้เกิดขึนอย่างรุ นแรงและเปลวไฟยังมีลกั ษณะทีสันลง
เนืองจากการไหลแบบหมุนวนนันทําให้เปลวไฟขยายตัวออกตามแนวรัศมี อีกทังทําให้การผสมระหว่างเชือเพลิงกับอากาศ
ดีขึน ส่งผลให้ปริ มาณคาร์บอนมอนอกไซด์มีแนวโน้มลดลง
5

5

5
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This paper aims describes the influent of swirler on combustion behaviors for fuel with low heating value by
diluted the liquid petroleum gas (LPG) with carbon dioxide (40% LPG : 60% CO 2 by volume) . The factors influenting
performance of the pourous burner ; swirl blade angle of secondary air at 24o and 45o . The experiment were conducted at
fuel flow rate of 4.87  10 -5 kg/s 7.172  10 -5 kg/s and 9.652  10 -5 kg/s ware at equivalent ratio 0.6 . Moreover,
%Premixed of total combustion air was 100% . From the experiment, when swirl blade angle was varied angle, more
intense combustion took place at swirl angle 45o with shorter flame than those observed with 24o swirl angle because of
the swirling flow bring about to the flame expanded radially which it made the mixture between fuel and air was better.
Consequently, the CO emission had decreased
Keyword: Swirler, Fuel with low heating value, Pourous burner, Premixed

บทนํา

จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทางเลือกใน ปี (พ.ศ
- ) ของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน[1] ซึงมุ่งเป้าไปทีการใช้พลังงานจากชี วมวลจากผลผลิตทางการเกษตรเป็ น
ส่วนใหญ่ เนืองจากประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรจึงทําให้มีชีวมวลที เป็ นวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรเป็ นจํานวนมาก ในขณะทีภาคอุตสาหกรรมได้หนั มานําวัสดุชีวมวลมาเป็ น
เชือเพลิงมากขึน ในปั จจุบนั หัวเผาทีใช้อยูใ่ นอุตสาหกรรมเป็ นหัวเผาประเภทผสมกันมาก่อน (Premixed burner) มีเปลวไฟ
ค่อนข้างยาวและเกิ ดเป็ นเปลวไฟแบบแพร่ (Diffuse flame) ทีส่วนปลายของเปลวโดยเฉพาะในย่านอัตราการไหลเชือเพลิง
สูง เกิ ดจากเชือเพลิงทีเผาไหม้ไม่หมด ทําให้มีการกระจายอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ไม่สมําเสมอ รวมถึงเป็ นสาเหตุของ
การเกิดมลพิษ[3], [7-8]

นอกจากนี การนําเชื อเพลิ ง ก๊ าซค่ าความร้ อ นตําจากวัส ดุ ชี ว มวลมาเป็ นเชื อเพลิ ง นันพบว่าเกิ ด ปั ญ หาความ
เสถียรภาพเกิ ดการหลุดลอยของเปลวไฟ การเผาไหม้เกิดขึนไม่ต่อเนื องและเปลวไฟยาวลักษณะของเปลว ซึ งเปลวไฟที ดี
นันโดยทัวไปจะเป็ นเปลวไฟทีได้จากการเผาไหม้ทีสมบูรณ์ มีเสถียรภาพ และมีอุณหภูมิสูง อนุภาคของคาร์บอนหลงเหลือ
น้อยทีสุ ด โดยหากสังเกตลักษณะทางกายภาพของเปลวไฟจะเห็นเปลวเปลวไฟสี ฟ้า นอกจากนี เปลวไฟเกิ ดเผาไหม้อยูใ่ น
ขอบเขตทีกําหนดไว้ ทีผ่านมามีการนําวัสดุพรุ นมาใช้ร่วมกับการเผาไหม้เชือเพลิงแก๊ส โดยการเผาไหม้นนเกิ
ั ดขึนในโพรง
ของเนื อของแข็งขณะเกิดการเผาไหม้จะมีการถ่ายเทความร้อนระหว่างเนื อก๊าซและเนื อของแข็งทําให้เกิ ดการเผาไหม้ใน
ลักษณะทีมีการหมุนเวียนความร้อนภายใน การอุ่นส่ วนผสมด้วยความร้อนจากก๊าซไอเสี ยก่อนการเผาไหม้ทาํ ได้โดยอาศัย
โครงสร้างของวัสดุพรุ นโดยไม่ตอ้ งมีการติดตังเครื องแลกเปลียนความร้อนเพิมเติม การเผาไหม้ทีเกิดขึนนันมีประสิ ทธิภาพ
สูงเนื องจากมีการอุ่นอากาศและเชือเพลิงก่อนการเผาไหม้ดว้ ยกลไกการถ่ายเทความร้อนในเนื อวัสดุพรุ น อุณหภูมิการเผา
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ไหม้ทีได้ จึงมีค่าสู งกว่าอุณหภูมิการเผาไหม้แอเดียแบติกทีสภาวะมาตรฐาน (Standard State Adiabatic flame temperature)
ทําให้สามารถเผาไหม้ส่วนผสมทีเจือจางทีไม่สามารถเผาไหม้ได้ดว้ ยหัวเผาบรรยากาศเปิ ดทัวไป ค่าการปลดปล่อยมลภาวะ
ทังไนโตรเจนออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ตาํ โดยวัสดุพนฐานที
ื
ได้รับการนิ ยมไปผลิตเป็ นหัวเผาวัสดุพรุ นในปั จจุบนั
มี 3 ชนิด คือ ซิ ลิคอนคาร์ ไบด์ (SiC) อะลูมินาออกไซด์ ( Al 2 O 3 )และเซอร์ โคเนี ยมออกไซด์ ( ZrO 2 ) [3], [7]
จากการศึ กษาทีผ่านมา พบว่าการเผาไหม้โดยการใช้หวั เผาวัสดุพรุ นทําจากวัสดุอะลูมินาออกไซด์  A l

2

O3

 ซึ ง

ทําให้เกิ ดการเผาไหม้อย่างมี เสถี ยรภาพ การเผาไหม้จะเกิ ดขึ นภายในโพรงวัส ดุ พรุ น ทําให้ก๊าซไอเสี ยกระจายตัวอย่าง
สมําเสมอ ซึ งโครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุพรุ นมีความสามารถในการถ่ายเทความร้อนได้ดีซึงทําให้การเผาไหม้มีการ
หมุนเวียนความร้อนในตัวเองจึงทําให้การเผาไหม้สมบูรณ์ เพิมความเข้มข้นในการเผาไหม้และขยายขอบเขตการเผาไหม้ให้
สามารถใช้ในการเผาไหม้เชื อเพลิงค่าความร้อนตําได้ [7] ในขณะที ปริ มาณอากาศที ใช้ในการผสมก่อนการเผาไหม้และ
อัตราส่ วนเชือเพลิงและอากาศก็ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเผาไหม้อย่างนัยสําคัญ [8 ] นอกจากนีการเพิมสมรรถนะการ
เผาไหม้สําหรั บการใช้เชือเพลิงก๊าซค่าความตํามาใช้เป็ นเชื อเพลิงนันยังสามารถแก้ไข้ได้ โดยการปรับปรุ งพลศาสตร์ของ
อากาศ เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพการผสมผสานระหว่างอากาศและเชื อเพลิง โดยการใช้ตวั สร้ างกระแสหมุนวนซึ งทําให้การ
ผสมผสานระหว่างอากาศและเชือเพลิงดีขึน [4],[8]

ข้อดี ของการเผาไหม้ในวัสดุพรุ นโดยการใช้ตวั สร้างกระแสของการหมุนวน (Swirler) ในงานวิจยั ฉบับนี จึ งได้
ติดตังตัวสร้างกระแสการหมุนวนในแนวรัศมี ภายใต้การสันนิ ษฐานว่าการเผาไหม้จ ะเกิดขึนอย่างมีเสถียรภาพ เปลวไฟมี
ลักษณะสัน เกิ ดการเผาไหม้ทีสมบูรณ์มากขึน การปลดปล่อยมลพิษตํา ให้การกระจายตัวอุณหภูมิก๊าซไอเสี ยในห้องเผาไหม้
สมําเสมอ

วิธีดําเนินการวิจัย

. อุปกรณ์ การทดลอง

ในการศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ในครังนีนันได้ทาํ การติดตังตัวสร้างตัวสร้างกระแสการหมุนวนในแนวรัศมีใน
หัวเผาทีมีวสั ดุพรุ นมาประยุกต์ใช้ในการเผาไหม้เชือเพลิงค่าความร้อนตําโดยใช้ก๊าซหุ งต้ม (LPG) เจือจางค่าความร้อนด้วย
ก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ ( CO 2 ) ในปริ มาณ % LPG : 60% CO 2 โดยปริ มาตร เพือต้องการลดขันตอนในการวิจยั ซึ งจะ
ทําให้ค่าความร้อนทีใกล้เคียงกับเชือเพลิงจากชีวมวล [2-3]
. ชุดทดลอง (Unit Test)

ภาพที แสดงไดอะแกรมชุดทดลองในการศึกษา สําหรับการทดลองมุ่งเน้นถึงพฤติกรรมการเผาไหม้ซึงเริ มจาก
อากาศถูกป้ อนเข้าระบบผ่านอุปกรณ์วดั อัตราการไหล โดยจะแบ่งเป็ น ส่ วน ในส่ วนทีหนึ งป้ อนเข้าผสมกับเชื อเพลิงใน
กล่องผสมที ทําการติดตังหัวฉี ดเชื อเพลิงอยู่ภายในและในส่ วนที สองนันถูกป้ อนเข้าห้องเผาไหม้ทางกล่องลําเลียงอากาศ
ส่วนทีสองมีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอกขนาด . เซนติเมตร สูง เซนติเมตร ซึ งภายในทําการติดตังแผ่นตาข่ายสําหรับ
จัดเรี ยงการไหลของอากาศให้เป็ นระเบียบ เพือทําการผสมกับส่ วนผสมในส่วนทีหนึงภายในห้องเผาไหม้โดยอากาศในส่วน
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ทีสองจะไหลผ่านตัวสร้างกระแสการหมุนวนและไหลออกในแนวรัศมี โดยปริ มาณอากาศส่วนทีหนึงจะคิดเป็ นสัดส่วนจาก
ปริ ม าณอากาศที ใช้ในการเผาไหม้ท ังหมด ในขณะที ห้อ งเผาไหม้ในการทดลองนันเป็ นแบบปิ ดมี ลัก ษณะเป็ นตัว ถัง
ทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง เซนติเมตร สู ง เซนติเมตร ภายในหุ ้มฉนวนกันความร้อนด้วยเซรามิกส์ความหนา
นิ ว บริ เวณด้านบนเป็ นทางออกของก๊าซไอเสี ย ซึงเป็ นรู ปทรงกรวยโดยไอเสี ยจะไหลผ่านท่อขนาด นิ ว ด้านหน้าติ ดตัง
กระจกทนความร้อนเพือสังเกตลักษณะของเปลวไฟ ด้านล่างเป็ นกล่องให้อากาศส่ วนที หนึ งไหลเข้ามาผสมกับเชื อเพลิง
ก่ อนการเผาไหม้ โดยอากาศจะถูกป้ อนเข้ามาจากแหล่งผลิต (ปั มลม) ในการศึ กษาจะบัน ทึ กผลในส่ วนของการกระจาย
อุณ หภูมิ โดยการกระจายตัวของอุณหภูมิท ําการบัน ทึ กตามระดับ ความสู ง (z/D) จํานวน จุด ปริ ม าณก๊ าซไอเสี ย และ
ลักษณะเปลวไฟ
. หัวเผาวัสดุพ รุ น (Pourous Media Burner

ภาพที แสดงหัวเผาวัสดุพรุ น จากงานวิจยั ทีได้ทาํ การศึกษาสมรรถนะของการเผาไหม้เชือเพลิงค่าความร้อนตํา
ในหัวเผาวัสดุพรุ นนันพบว่าการเผาไหม้เกิดขึนอย่างมีเสถียรภาพในวัสดุพรุ นทีความหนาแน่ น ppi ค่าความพรุ นที .
วัสดุพรุ นทําด้วยอลูมินาร์ ลกั ษณะเนื อเป็ นโพรงตาข่าย และนํามาตัดเป็ นรู ปทรงกระบอกเจาะรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง .
เซนติเมตร สู ง เซนติ เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู เจาะ มิลลิเมตร ซึ งจะถูกติดตังไว้บริ เวณทางออกของท่อลําเลียง
ส่วนผสมเชือเพลิงดังแสดงในภาพที
. ตัวสร้ างกระแสการหมุนวนเป็ นเกลียว (Swirler)

ตัวสร้างกระแสของการหมุนวนเป็ นเกลียวดังภาพที มีลกั ษณะการไหลออกของอากาศในแนวรัศมี ซึ งทําให้ให้
อากาศไหลเฉื อนเปลวไฟ ภายใต้ขอ้ สมมุติฐานเพือช่วยในการผสมของอากาศและส่วนผสมของเชือเพลิงและอากาศส่ วนที
หนึ งดี ขึนรวมไปถึ งช่ วยทําให้เปลวไฟมีความยาวที สันลง โดยจะศึ กษาที มุม 24 องศา และมุม องศา ในการศึกษานี
ระดับ การหมุน วนของกระแสการไหล แสดงในเชิ งปริ มาณเพืออธิ บ ายความสัมพัน ธ์ โดยใช้ค่า Swirl number ( S N ) ซึ ง
นิยามดังสมการที 1 [5]
SN 

G
RGN

(1)

โดยที G โมเมนตัมในแนวรัศมี, G N โมเมนตัมตามแนวแกน และ R คือรัศมีของตัวสร้างกระแสการหมุนวน ซึงค่าในแต่
ละเทอมสามารถเขียนให้อยูใ่ นรู ปของความเร็ วเฉลียของการไหลและความเร็ วเชิงมุมได้ดงั นี

 2 dr
G  2   ur
R

(2)
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RC
Ri

เมือ  คือความเร็ วในแนวแกนของการไหลทีตําแหน่งรัศมี (r) ใดๆ,
ตําแหน่งรัศมี (r) ใดๆ,  คือความหนาแน่น

u

คือ ความเร็ วในแนวสัมผัสของการไหล ที

2. เงือนไขการทดลอง

ในการทดลองมุ่งเน้นศึ กษาพฤติกรรมการเผาไหม้เชือเพลิงค่าความร้อนตําในวัสดุพรุ นโดยมีตวั สร้างกระแสการ
หมุนวนเป็ นเกลียวในการเพิมการผสมผสานระหว่างเชือเพลิงกับอากาศ ซึงเชือเพลิงได้มีการผสมกัน
ตารางที เงือนไขทีใช้ในการทดลอง
Q (kW)



 fuel (kg/s)
m

m a ir

(kg/s)

0.893

0.6

4.78 1 x 10  5

5.22 x 10  4

7.1 72 x 10  5

7.83 x 10  4

1.786

0.6
0.6

9.5 62 x 10  5

1.0 4 x 10  3

0.6

4.78 1 x 10  5

5.22 x 10  4

0.6

7.1 72 x 10  5

7.83 x 10  4

0.6

9.5 62 x 10  5

1.0 4 x 10  3

1.339
0.893
1.339
1.786
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Swirl Number

มุมของใบ Swirl

0.8

45

0.8
0.8
0.3
0.3
0.3

%EA

45

64.25

45

64.25

24
24
24

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

64.25
64.25
64.25
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ภาพที ไดอะแกรมแสดงชุดทดลอง

1. หัวฉี ดเชือเพลิง

. ท่อผสม

3. หัวเผา

. อุปกรณ์สร้างกระการหมุนวนเป็ นเกลียว

7. เทอร์ โมคัปเปิ ลและอุปกรณ์อ่านค่า

. ช่องการไหลของอากาศส่วนที

6. วัสดุพรุ น

. จุดวัดก๊าซไอเสี ยและเครื องวัดก๊าซ

ภาพที หัวเผาวัสดุพรุ น

ก.

ข.

ภาพที ก.) Swirler มุม = องศา ข.) Swirler มุม = องศา
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อากาศบางส่ วนก่อนการเผาไหม้ภายใต้การควบคุมปริ มาณอากาศในการเผาไหม้ จากงานวิจยั ทีผ่านมานันการเผาไหม้ของ
เชื อเพลิงค่าความร้อนตําในหัวเผาวัสดุพรุ นเปรี ยบเทียบกับการเผาไหม้เชือเพลิงปิ โตรเลี ยมเหลวจะมีเสถียรภาพและการ
ปลดปล่อยมลพิษตําทีเงือนไขอากาศต่อเชือเพลิงแบบบาง ทีอัตราส่ วนสมมูล . และปริ มาณอากาศส่ วนทีหนึ งทีใช้ในการ
ผสมก่อนการเผาไหม้ที % ของปริ ม าณอากาศทังหมด ซึ งการเผาไหม้ของเชื อเพลิ งในวัสดุ พ รุ น ให้การกระจายตัว
อุณหภูมิทีสมําเสมอ ดังนันจึงได้ศึกษาทีเงือนไขนีเช่นเดียวกันเพือศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ เพือบันทึกผลการกระจายตัว
ของอุณ หภูมิ ปริ ม าณไอเสี ย และลักษณะของเปลวไฟเพื อศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเผาไหม้เชื อเพลิ ง ค่ าความร้ อ นตําโดย
เปรี ยบเทียบกับการเผาไหม้เชือเพลิงก๊าซค่าความร้อนตําในกรณี ทีไม่มีการติดตังตัวสร้างกระแสการหมุนวนภายใต้เงือนไข
เดียวกัน
จากการศึกษางานวิจยั ทีผ่านมานัน พบว่าย่านสําหรับค่าระดับความรุ นแรงตํา (Low Swirl) คือ . < < . และ
ย่านทีมีค่าระดับความรุ นแรงสูง (High Swirl) คือ . < < . ในการศึกษาพบว่าค่ะดับความรุ นแรงตําที . นันให้เปลวไฟ
ของการเผาไหม้เชือเพลิงค่าความร้อนตําทีดีในย่านของการเผาไหม้แบบส่วนผสมบาง จึงนํามาอ้างอิงเป็ นเงือนไขในการ
ออกแบบอุปกรณ์สร้างการไหลหมุนวนเป็ นเกลียว นอกจากนีสําหรับเงือนไขสําหรับการศึกษาสําหรับค่าระดับความรุ นแรง
สูง (Hight Swirl) จึงเลือก = . มาเป็ นเงือนไขในการศึกษาและสําหรับการออกแบบอุปกรณ์เช่นกัน[8] ซึงเงือนไขต่างๆ
และวัตถุประสงค์ในการศึกษาแสดงดังตารางที 1

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

เมือทําการติ ดตังตัวสร้ างกระแสการหมุ นวนเพือศึ กษาพฤติกรรมการเผาไหม้ของก๊าซเชื อเพลิ งค่าความร้อนตํา
ภายใต้สมมุติฐานทีว่าการไหลของอากาศแบบหมุนวนนันจะทําให้การผสมกันของอากาศและเชือเพลิงดีขึนส่งผลให้การเผา
ไหม้มีประสิ ทธิ ภาพทีดี ขึนและทําให้เปลวไฟมีขนาดสันลง ซึ งพิจารณาทีย่านอัตราการไหลเชือเพลิงเดี ยวกัน โดยเงือนไข
เชือเพลิงสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนสมมูล . และปริ มาณอากาศทีใช้การผสมก่อนการเผาไหม้ % ของปริ มาณอากาศทีใช้
ในการเผาไหม้ทงหมด
ั
โดยใช้ตวั สร้างกระแสการหมุนวนทีมุม และ องศา เมือนําไปคํานวณหาค่า Swirl Number จะ
ได้เท่ากับ .3 และ . ตามลําดับ
. ผลการทดลอง

. ลักษณะของเปลวไฟ

ตารางที 2 แสดงลักษณะของเปลวไฟในการเผาไหม้เชือเพลิงค่าความร้อนตําในกรณี ทาํ การติดตัง Swirler ที มุม
องศา Swirl ที องศา (Swirl Number = . ) และ องศา (Swirl Number = . ) ตามลําดับ โดยทําการเปรี ยบเที ยบกับ
การเผาไหม้ในกรณี ทีไม่มี การติ ด ตัง Swirler เมื อสังเกตเปลวไฟที มุม องศา Swirler เท่ ากับ องศาจะเห็ น ว่าเปลวไฟมี
ลักษณะสันลงเมื อเทียบกับในกรณี ทีไม่มีการติดตัง Swirler ทุกย่านอัตราการไหลเชือเพลิง เปลวไฟมีลกั ษณะมีเสถียรภาพ
โดยสังเกตจากเปลวไฟเกิดการแพร่ กระจายภายในเนื อโครงสร้างของวัสดุพรุ นซึงสังเกตได้จากความสว่างภายในโครงสร้าง
ของวัสดุพรุ น เนื องจากอากาศส่ วนที สองมี ลกั ษณะการไหลหมุนวนในแนวรัศมี เมือจ่ายเข้าสู่ พืนที การเผาไหม้ทาํ ให้การ
ผสมกันของอากาศและส่ วนผสมของเชือเพลิงคลุกเคล้ากันดีขึน และทําให้เกิดความร้อนแพร่ กระจายในแนวรัศมีของห้อง
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เผาไหม้ และการหมุนวนของอากาศนันยังส่ งผลให้เกิดการขยายตัวของเปลวไฟตามแนวรัศมีซึงด้วยเหตุนีจึงทําให้เปลวไฟ
สันลง ในขณะที มุมองศา Swirler ที องศา เมือสังเกตลักษณะของเปลวไฟด้วยตาเปล่าพบว่าเปลวไฟมีการขยายตัวใน
แนวรัศมีเช่นกันแต่มีความสันลงเล็กน้อยเมือเทียบกับกรณี ไม่มีการติดตัง Swirler เนืองจากค่า Swirl Number ทีมีค่าน้อยจึง
อาจทําให้เกิดกระแสของการหมุนวนทีตําจึงทําให้เปลวไฟเกิดการเปลียนแปลงไปเพียงเล็กน้อย
. การกระจายของอุณหภูมิ

ภาพที เป็ นการกระจายของอุณหภูมิซึงเป็ นตําแหน่งกึงกลางพืนทีด้านบนหัวเผาวัสดุพรุ น r/D = จากระดับของ
อุณหภูมิของการเผาไหม้เชือเพลิงค่าความร้อนตําในกรณี ทีมีการใส่ Swirler โดยมุมของใบ Swirler ที องศา อัตราการ
ไหลเชือเพลิง 9 .65 2  1 0 kg / s ที ตําแหน่ ง z/D = พบว่ามีการเผาไหม้อุณหภูมิก๊าซไอเสี ยอุณหภูมิสูงถึง
องศา
เซลเซียส ทีบริ เวณผิวบนของวัสดุพรุ นซึงสอดคล้องกับทีตําแหน่งของเทอร์ โมคัปเปิ ล และยังมีอุณหภูมิสูงแผ่กระจายกว้าง
กว่ากรณี ทีไม่มี การติด ตัง Swirler เนื องจากเมือมุม Swirler ที องศา ส่ งผลให้โมเมนตัมเชิ งมุมที ค่ามากขึน ทําให้ ค่า
Swirl Number มีค่าเท่ ากับ . ซึ งอยู่ในย่าน Hight swirl โดย Swirl number เป็ นฟั งก์ ชัน ของโมเมนตัมตามแนวแกนต่ อ
โมเมนตัมเชิ งมุม ส่ งผลต่อการเกิดกระแสการหมุนวนทีรุ นแรง ทําให้การผสมกันระหว่างอากาศส่วนทีสองและส่ วนผสม
ของเชือเพลิงกับอากาศส่ วนทีหนึง เกิดการคลุกเคล้ากันส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาทีรุ นแรง
5

ตารางที ลักษณะของเปลวไฟทีเกิดจาการเผาไหม้เชือเพลิงค่าความร้อนตํา
อัตราการไหล
เชือเพลิง (kg/s)

ไม่มี Swirler

Swirler ทีมุม 24 

Swirler ทีมุม 45 

4.781×10-5
7.172×10-5
9.562×10-5
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ในขณะที อัต ราการไหลเชื อเพลิ งเพิมขึน สังเกตว่าอุ ณหภูมิของไอเสี ยไม่ได้เพิมขึ นอย่างมี นัยสําคัญ เนื องจาก
คุณสมบัติของวัสดุ พรุ นมีการหมุนเวียนความร้อนอยูภ่ ายในและความร้อนส่ วนหนึ งถูกถ่ายเทให้กบั เชื อเพลิงและอากาศ
บริ เวณต้นทาง ดังนันการทีสังเกตเห็ นความแตกต่างของอุณหภูมิบริ เวณเหนื อหัวเผาซึ งเป็ นผลมาจากการเปลียนแปลงการ
สู ญเสี ยความร้ อนภายนอกวัสดุ พรุ น และทีวัสดุ พรุ น พรุ น สู ญเสี ยให้กบั สิ งแวดล้อมภายนอก ดังนันระดับ ของอุณหภูมิที
แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเป็ นข้อบ่งชี ถึงการความสู ญเสี ยความร้อนที แตกต่างกันไม่มากนัก ซึ งเกิ ดขึนภายใต้เงือนไขการ
ทดลองทีทําการศึกษาเท่านัน จากงานวิจยั ของ Gao พิจารณาทีการเผาไหม้ทีเกิดในวัสดุพรุ น[6] เมือสังเกตอุณหภูมิในวัสดุ
พรุ นและเปลวไฟนัน บ่งชี ได้วา่ การเผาไหม้ทีเกิดภายในวัสดุพรุ นทําให้เกิดการกักเก็บความร้อนภายในวัสดุพรุ นและมีการ
ถ่ายเทความร้ อนส่ วนหนึ งให้กับ เชื อเพลิ งกับ อากาศบริ เวณต้น ทาง จึ งทําให้ค วามร้อนที ถ่ ายเทที ถ่ ายเทออกมาภายนอก
บริ เวณด้านผิวด้านบนวัสดุพรุ นไม่มีค่าไม่แตกต่างกัน
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ภาพที การกระจายตัวของอุณหภูมิการเผาไหม้เชือเพลิงทีมีคา่ ความร้อนตําในกรณี ไม่มีการ
ติดตัง Swirler และมีการติดตัง Swirler ทีมุม , องศา ตามลําดับ

จากผลการวิจยั ของ Ishak M. s. a และคณะ[4] ดังแสดงในภาพที ซึ งเป็ นการศึกษาผลกระทบของการไหลแบบ
หมุนควงของอากาศต่ออุณหภูมิและการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้แบบทรงกระบอก พบว่าการจ่ายอากาศแบบหมุนควงโดยที
มีอตั ราการหมุนควงสู งกว่า จะมีความสามารถในการทําให้เปลวไฟสันลงและการกระจายตัวของอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ได้
ดี กว่า เนื องจากการไหลแบบหมุ น ควงของอากาศจะทําให้เกิ ด การพาความร้อนในแนวตังฉากกับ ทิ ศ ทางการไหลของ
เชือเพลิงกระจายตัวไปสู่ ดา้ นผนังของห้องเผาไหม้ เมือนําผลการวิจยั ของ Ishak M. s. a มาพิจารณาร่ วมกับผลการทดลองที
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ได้จากงานวิจยั ในหัวข้อที . และ . นัน สามารถวิเคราะห์ได้วา่ อากาศส่ วนที สองซึ งมีลกั ษณะเป็ นอากาศหมุนควงนัน
เมือจ่ายเข้าสู่ พืนที การเผาไหม้จะทําให้เกิ ดการพาความร้อนจากเปลวไฟ แพร่ กระจายในแนวรัศมี ของห้องเผาไหม้และ
อากาศหมุนควงนันยังส่ งผลให้เกิดการขยายตัวของเปลวไฟตามแนวรัศมีซึงด้วยเหตุนีจึงทําให้เปลวไฟสันลง

ภาพที ผลกระทบของ swirl number ต่ออุณหภูมิไอเสี ยในห้องเผาไหม้ (หน่วย : เคลวิน; K) [4]

. ปริมาณมลพิษ

จากภาพที ทําการเปรี ยบเทียบปริ มาณคาร์ บอนมอนอกไซด์ทีมาตรฐานออกซิ เจนในก๊าซไอเสี ย % จะพบว่าเมือ
มีการจ่ายอากาศส่วนทีสองแบบหมุนวน ส่ งผลให้ปริ มาณคาร์บอนมอนอกไซด์มีแนวโน้มลดลงเมือมีการติดตัง Swirler
จากการทดลองที Swirler ทีมุม องศา มีปริ มาณการปลดปล่อยคาร์ บอนมอนนอกไซด์ตาสุ
ํ ด เนื องจากการจ่าย
อากาศส่ วนทีสองแบบหมุนวนนีจะทําให้เกิดการผสมกันระหว่างอากาศส่วนทีสองและส่ วนผสมระหว่างเชือเพลิงกับอากาศ
ส่วนที หนึ งคลุกเคล้ากันดีขึนและมีแนวโน้มเผาไหม้ได้ดีทีอัตราการไหลสู งเนื องจากเกิ ดการเผาไหม้ทีรุ นแรง นอกจากนี
อนุภาคทีเผาไหม้ไม่หมดจะสามารถกลับมาเผาไหม้ซาเนื
ํ องจากกระแสการหมุนวนทีพอทําให้ปฏิ กิริยาการเผาไหม้สมบูรณ์
ขึน
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ภาพที ปริ มาณคาร์ บอนมอนอกไซด์เปรี ยบเทียบการเผาไหม้ระหว่างกรณีทีมีการติดตัง

Swirler ทีมุม องศา และ องศา และกรณี การ เผาไหม้ทีไม่มีการติดตัง Swirler

ในงานวิจ ัยของ ศิ วะ จัน ทร์ เอียม[9] ซึ งทําการศึ ก ษาอิท ธิ พ ลของการปรับ เปลี ยนมุ ม Swirl วิธีก ารจําลองทาง
พลศาสตร์ ของไหล (Computational Fluid Dynamics ; CFD) ดังแสดงในภาพที จากผลการจําลองนันพบว่า เมือมุมของ
Swirler เพิมขึน สนามการไหลวนทีเกิ ดขึน หลังหัวเผาจะมี ขนาดกว้างใหญ่ขึน เนื องจากมุม Swirler ทําให้อากาศเกิ ดการ
หมุนวน และเกิดแรงเหวียงหนี ศูนยก์ลางตามแนวรัศมี ส่ งผลให้ความดันตรงจุดศูนยก์ลางของไหลวน แตกต่างจากบริ เวณ
รอบ ๆ อากาศจึ งเกิ ดการยุบตัวและยกตัวกลายเป็ นสนามการไหลวนขึน โดย สนามการไหลวนดังกล่าว ทําให้อากาศและ
เชือเพลิงสามารถผสมและแพร่ กระจายออกไปรอบ ๆ ได้ดีขึนและมีอุณหภูมิสูงสุ ด ดังนันมลพิษที เกิ ดขึนจะลดน้อยลงดัง
แสดงในรู ปที ผลทีได้จากการจําลองแสดงให้เห็นว่า ตําาแหน่งที ก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ ( CO) มีค่าสูงสุ ด คือตําแหน่ ง
ที ก๊าซมีเทน ( CH 4 ) ทําปฏิกิริยากับก๊าซออกซิ เจน  O2  และเกิดก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ ( CO) ตามสมการเคมี โดยก๊าซ

ไห ลวน ก๊ า ซคาร์ บ อน มอน อกไซด์ ( CO) จะทํ า ป ฏิ กิ ริ ยาขั น ที กั บ ก๊ า ซ ออกซิ เจน  O 2  กลายเป็ น ก๊ า ซ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ ( CO) ที เกิ ดขึ นจะไหลวนตามสนามการไหลเข้าสู่ ตรงกลางของ ห้องเผาไหม้และในระหว่างที

คาร์ บอนไดออกไซด์  CO 2  ทําให้ค่าสัดส่ วนโดยมวลของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  M CO  บริ เวณตรงกลางห้องเผา
ไหม้มีค่ าลดลง นอกจากนี ก๊ าซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ (CO) ที ไม่ ได้เปลี ยนเป็ นก๊าซคาร์ บ อนไดออกไซด์  CO 2  จะ

ไหลวนตามสนามการไหลกลับ ไปยังบริ เวณที มีก ารเผาไหม้แ ละทําปฏิ กิ ริยากับ ก๊าซออกซิ เจน  O 2  กลายเป็ นก๊ าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์  CO 2  เมื อพิจารณา กรณี ของมุม Swirler พบว่ามุ ม Swirler ที เพิ มขึ น ทําให้ส นามการไหลวน

ขยายตัวออกด้านข้าง ทําให้ก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) สามารถไหลวนตามสนามการไหลกลับมาทําปฏิกิริยากับก๊าซ
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ออกซิเจน  O 2  ได้ดีขึน ดังนันจากผลการทดลองของงานวิจยั นี ในหัวข้อที . นัน ซึ งสังเกตว่าผลการทดลองทีได้นนมี
ั
ความสอดคล้องกัน

ภาพที ค่าสัดส่ วนโดยมวลของ CO บนระนาบ YZ ทีหน้าตัด A, B, C และ D ตามลําดับ [9]

สรุ ปผลการทดลอง

ในการทดลองได้ทาํ การปรับเปลียน Swirler มีองศาของใบที องศา และ องศา ภายใต้การเผาไหม้เชือเพลิง
ค่าความร้ อนตําในหัวเผาวัสดุพรุ น จากสมมติฐานเบื องต้นว่าการนํา Swirler มาใช้เพือวัตถุประสงค์ในการเพิมสมรรถนะ
การเผาไหม้ในส่ วนของการทําหน้าทีช่วยผสมอากาศส่ วนทีสองและส่ วนผสมของเชือเพลิงกับอากาศส่ วนทีหนึ งดีขึนและ
ทําให้ความยาวของเปลวไฟสันลง

จากการทดลองพบว่าที มุมองศา Swirler องศา การเผาไหม้จะเกิ ดขึนอย่างรุ นแรงซึ งสังเกตได้จากความสว่าง
ของวัสดุพรุ น โดยอุณหภูมิของไอเสี ยสูงสุดทีเกิดขึนที , องศาเซลเซี ยส สําหรับย่านอัตราการไหล เมือสังเกตลักษณะ
ของเปลวไฟซึ งพบว่าเปลวไฟมีลกั ษณะสันลงทุกย่านอัตราการไหล นันหมายความว่าอากาศส่ วนทีสองเกิ ดการไหลแบบ
หมุนวนมากพอในแนวรัศมีทาํ ให้การผสมกันระหว่างอากาศส่วนทีสองและส่ วนผสมระหว่างเชือเพลิงกับอากาศส่ วนทีหนึง
เกิดการคลุกเคล้ากันได้ดี ซึ งสังเกตได้จากเปลวไฟมีการขยายตัว ในขณะที มุมองศาใบ Swirl เท่ากับ องศา ซึงจะพบการ
เปลียนแปลงน้อยทังความสันของเปลวไฟและอุณหภูมิในการเผาไหม้
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เมื อพิ จ ารณ าปริ ม าณ มลพิ ษ ที เกิ ดขึ น พบ ว่ า เมื อมี ก ารจ่ า ยอากาศส่ วน ที สองแบ บ ห มุ น วน ปริ มาณ
คาร์ บอนมอนอกไซด์มีแนวโน้มลดลง เนื องจากการจ่ายอากาศส่ วนทีสองแบบหมุนวนนีทําให้เกิดการผสมและเกิดปฏิกิริยา
การเผาไหม้ระหว่างอากาศทีดีขึน ทําให้ปฏิกิริยาการเผาไหม้สมบูรณ์ขึนจึงเกิดการปลดปล่อยมลพิษน้อยลง
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การควบคุมความชื นสบู่จ ากสมุนไพรใบพลูด้วย ตู้ควบคุมความชื นอัตโนมัติโดยใช้ ไฟฟ้ าจากโซลาร์ เซลล์
Humidity Control of Piper Betle Soap with Automatic Desiccator by Solar Cell Power
อาริ ษา โสภาจารย์ * กฤษณพงค์ สังขวาสี ภูวนนท์ มูสิกเจริ ญ และ วีระพันธ์ ปากพู
Arrisa Sopajarn1* Kritsanapong Saungkawasri1 Poowanon Moosikajaroen1 Weerapan Pakpoo1

บทคัดย่อ
การเก็บรักษาสบู่สมุนไพรในภาวะปกติจะก่อให้เกิ ดความชื นจากไอนําในอากาศเกาะสบู่ งานวิจยั นี มี
วัตถุประสงค์เพือศึกษาการควบคุมความชืนของสบู่จากสมุนไพรใบพลู โดยเปรี ยบเทียบระหว่างการใช้ตูค้ วบคุมความชื น
อัตโนมัติโดยใช้ไฟฟ้ าจากโซลาร์ เซลล์กับการวางสบู่สมุน ไพรใบพลูในสภาวะปกติ ในการทดลองจะใช้กลีเซอรี น เป็ น
วัตถุดิ บ หลักในการทําสบู่ โดยใช้อตั ราส่ วนของนําสมุนไพรใบพลูร้อยละ 10 15 และ 20 และทําการทดสอบการควบคุ ม
ความชื นด้วยตูค้ วบคุมความชื นอัตโนมัติโดยอาศัยไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ที อุณหภูมิภายในตูค้ วบคุมเท่ากับ 30 32 และ 34
องศาเซลเซี ยส โดยควบคุมความชื นเท่ากับ 65%RH เปรี ยบเที ยบกับการวางสบู่ในสภาวะแวดล้อมปกติ จากผลการควบคุม
ความชืนของสบู่สมุนไพรใบพลูดว้ ยตูค้ วบคุมความชืนด้วยอุณหภูมิและค่าความชืนตามทีกําหนด พบว่าไม่มีไอนําเกาะผิว
สบู่สมุนไพรใบพลูทงั 3 อัตราส่ วน ตลอดระยะเวลาในการทดลอง ส่ วนสบู่สมุนไพรใบพลูทีวางในสภาวะปกตินัน พบว่า
อัตราส่ วนการเติมนําสมุนไพรสามารถป้ องกันการเกิดไอนํามาเกาะผิวสบู่ได้ ซึ งอัตราส่ วนนําสมุนไพรใบพลูร้อยละ 20 จะ
ไม่พบการเกาะตัวของไอนํามากเท่ากับอัตราส่วนนําใบพลูร้อยละ 10 และ 15
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Moisture on soap surface was occurred from soap keeping method. This research aims to study the
moisture control of the soap from the Piper Beltel leaf herbs. The experimental comparisons were made between the use
of automatic humidity control cabinets (desiccator) and the placement of natural Piper Beltel herbal soap. In the
experiment, glycerin was the main raw material for making soap. The extraction water of Piper Beltel of 10, 15 and 20
percentage was used in the experiments. The temperature in the control cabinet was 30, 32 and 34 degrees Celsius, with a
moisture content of 65% RH. The results of moisture control of Piper Beltel herbal soap with moisture control cabinet
with temperature and humidity as determined. It was found that there were no humidity in the three variable herbal soaps
in all the time. The herbal soap placed in normal condition, the ratio of water extraction of Piper Beltel herbal can prevent
the humidity appear on the soap surface. A humidity on the soap surface of 20 percentage was less than 15 and 10
percentage of water extraction of Piper Beltle. The percentage of herbal water extraction of Piper Beltle was increased,
while the moisture on soap surface was decreased.
Keywords: Piper Bitle, Humidity Control, Solar Cell Power, Alternative Energy
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เนื องจากประเทศไทยอยู่ในแถบอากาศร้อนชื น สภาพอากาศโดยทัวไปมีความชื นตลอดปี กรมอุตุนิยมวิทยาได้
แสดงสถิติของประทศไทยไว้วา่ มีอุณหภูมิเฉลียเท่ากับ 27ºC ความชื นสัมพันธ์ตลอดปี อยู่ทีระดับ 73-75 %RH ในช่วงฤดู
ร้อนจะลดเหลือ 64-69 %RH (แก้วกนก และ ยิงสวัสดิ,
) และในบริ เวณทีใกล้ชายทะเลจะมี ค่าความชืนสัมพันธ์เฉลีย
ตลอดปี อยูร่ ะหว่าง 77-80 %RH (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2561)
ตูค้ วบคุ มความชื นเป็ นอุป กรณ์ที มีความสําคัญในกระบวนการเก็บรักษา เพือควบคุม คุณภาพของผลิตผลหรื อ
ผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทีเกียวข้องกับเกษตร อาหาร และยารักษาโรค นอกจากนีตูค้ วบคุมความชืนยังมีความ
นิ ยมแพร่ หลายในศาสตร์ ทีเกียวกับการถ่ายภาพและเครื องมืออิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย ดังนันการออกแบบตูค้ วบคุมความชืน
ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานและราคาถูกก็เป็ นสิ งทีจําเป็ น โดยทัวไปตูค้ วบคุมความชืนจะแบ่งเป็ น แบบหลัก ได้แก่
แบบใช้สารเคมี และไม่ใช้สารเคมี ในการควบคุมความชืน
สบู่สมุนไพร เป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีความนิ ยมกว้างขวางในประเทศไทย ซึ งผลิตภัณฑ์ทีเกียวข้องกับสมุนไพรจํานวน
มากมี ทงยารั
ั กษาโรคภายในและภายนอก ซึ งการรั กษาอาการภายนอก ได้แก่ แผล แพ้ อักเสบ แมลงกัด ต่อย ระงับ เชื อ
แบคที เรี ย รักษาผิวหนังผืนคัน และให้ความชุ่มชืนแก่ผิวหนัง สมุนไพรหลายชนิ ดที นิ ยมใช้เป็ นส่ วนผสมของสบู่ ได้แก่
มังคุด มะขาม แตงกวา ว่านหางจระเข้ ขมิน มะละกอ และส้ม (นงเยาว์ เทพยา, 2549) เนื องจาก พลู (Piper betle L.) เป็ น
สมุนไพรทีพบทัวไปในประเทศไทยอยูใ่ นวงศ์พริ กไทย (Piperaceae) มีลกั ษณะเป็ นไม้เถาเนื อแข็ง งอกรากทีข้อสําหรับเลือย
เกาะ ใบเดียวเรี ยบสลับรู ปหัวใจ ปลายใบแหลม เป็ นสมุนไพรทีมีกลินเฉพาะตัวหอมฉุ นแรง ดอกช่อรู ปทรงกระบอกยาวสี
ขาว ไม่มีกลีบเลียงและกลีบดอก มีการใช้เพือการเคียวแพร่ หลายในแถบเอเชี ย ใบพลูมีคุณสมบัติทางยาหลายประการ ซึ ง
สามารถทาที ผิ ว หนัง เพื อแก้ล มพิ ษ แก้โรคผิ วหนั ง แก้ฝี แก้บ าดแผลสด ต้านเชื อรา และมี ฤ ทธิ ต่ อ ต้านอนุ มู ล อิ ส ระ
(Nabasree and Bratati, 2004; Sasmita and Bratati, 2011; อรัญญา, 2546) พลูจึงเป็ นพืชสมุนไพรชนิ ดหนึงทีเหมาะกับการใช้
ทําเป็ นผลิตภัณฑ์เกียวกับผิว เช่น สบู่สมุนไพรจากใบพลู เป็ นต้น
ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
ความชืนสัมพัทธ์ในฤดูหนาวจะสูงกว่าฤดูร้อน ความชืนสัมพัทธ์จะแปรผกผันกับอุณหภูมิของอากาศ คือ บริ เวณที
มีอุณหภูมิตาจะมี
ํ ความชื นสัมพัทธ์สูง เพราะเมืออุณหภูมิอากาศเพิมขึนจะทําให้อากาศขยายตัว จึงสามารถรับ มวลไอนํา
ได้มากขึน ดังภาพที ในฤดูฝนมีความชืนสัมพัทธ์สูงที สุด เพราะฤดูนีจะมีมวลไอนําทีมีอยูจ่ ริ งในอากาศสู ง จึ งรับมวลไอ
นําที มาจากแหล่ งต่าง ๆ ได้น้อย ซึ งสอดคล้องกับ ความสั ม พัน ธ์ในสมการการคํานวณความชื นสั ม พัท ธ์ (ฤทัย,
)
ความชืนสัมพัทธ์สามารถคํานวณได้จาก สมการที (1)


เมือ

H O
100
 *H O
2

2

 คือ ความชืนสัมพัทธ์ (%RH)
 H O คือ มวลไอนําทีมีอยูจ่ ริ งในอากาศ

 *H O คือ มวลไอนําทีอากาศรับได้มากทีสุ ด
2

2
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ภาพที ความสัมพันธ์ระหว่างมวลไอนําในอากาศทีรับได้กบั อุณหภูมิอากาศ (ฤทัย,
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)

การเตรียมพืชสมุนไพร และอุปกรณ์ ตู้อบ

เตรี ยมสมุนไพรใบพลู โดยล้างทําความสะอาดใบพลูสดแล้วสะเด็ดนําพักไว้ นําไปหันให้เป็ นชินเล็ก ๆ นําใบพลู
มาสกัดเป็ นนําสมุ นไพรใบพลู โดยหันแล้วมาชังนําหนักให้ 500 กรั ม ต่อนํา 1 ลิ ต ร ต้มใบพลู เพือสกัดเอาสารจากใบพลู
จากนันนํานําสมุนไพรสกัดจากใบพลูมาผสมกับกลีเซอรี นซึงเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตสบู่ตามสัดส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 10 15
และ 20 เปอร์ เซ็นต์ของเนื อสบู่ และทําการทดลองการควบคุมความชืนของสบู่ดว้ ยตูค้ วบคุมความชืนอัตโนมัติโดยใช้ไฟฟ้ า
จากโซลาร์ เซลล์ตามสภาวะทีกําหนด

(ก)

(ข)

ภาพที 1 ใบพลูสด (ก) นําสกัดจากใบพลูสด (ข)
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เตรี ยมตูค้ วบคุมความชืนสบู่สมุนไพรใบพลูอตั โนมัติโดยใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ โดยภายในตูค้ วบคุมความชืน
จะมี ฮีตเตอร์ อิน ฟราเรดขนาด วัต ต์ พัดลมระบายอากาศ ตัว และเซ็ นเซอร์ วดั อุณหภูมิและความชื น ตัว ชุดผลิ ต
พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์ เซลล์ ประกอบด้วยโซลาร์เซลล์ขนาด 50 วัตต์ แบตเตอร์ รี ขนาด แอมแปร์ 12 โวลล์ เป็ นแหล่ง
พลังงานซึงสามารถใช้ร่วมกับไฟฟ้าในบ้านได้

วิธีการทดลอง

ในการทดลองควบคุ มความชื นสบู่ สมุนไพรใบพลูเมือผสมนําสมุนไพรใบพลูสกัดร้ อยละ 10 15 และ 20 เพือ
เปรี ยบเที ยบผลการควบคุม ความชื นสบู่ ข องตูค้ วบคุ มความชื นอัตโนมัติโดยไฟฟ้ าจากโซลาร์ เซลล์ สภาวะในตูค้ วบคุม
ความชื นจะทดลองทีอุณหภูมิ 30 32 และ 34 องศาเซลเซียส โดยควบคุมสภาวะความชืนเท่ากับ 65%RH โดยเตรี ยมสบู่ 2
ชุ ด สําหรับ ใช้เป็ นชุ ด ควบคุม ในตู ้ 1 ชุด และสํา หรับ วางที สภาวะแวดล้อ มปกติ เป็ นชุด เปรี ย บเที ยบ 1 ชุ ด จากนันใช้
วิธีการสังเกตลักษณะการเกิดไอนําบนผิวสบู่ ทุก ๆ 1 ชัวโมง เพือบันทึกผลการเปลียนแปลง
ในการควบคุมความชื นสบู่ภายในตูค้ วบคุมความชื น จะติดตังฮีตเตอร์อินฟราเรดขนาด 115 วัตต์ พัดลมระบาย
อากาศ 1 ตัว และเซ็นต์เซอร์ วดั อุณหภูมิและความชืน 1 ตัว ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากโซลาร์เซลล์ ซึงชาร์จแบตเตอรี ไว้เต็ม
ด้วยแผงโซลาร์ เซลล์ข นาด 50 วัตต์ ซึ งแบตเตอรี ที ใช้มี ขนาด 45 แอมแปร์ 12 โวลล์ เป็ นแหล่งพลังงานในการควบคุม
อุณหภูมิและความชืนภายในตู ้ ตลอดระยะเวลาในการควบคุมความชื นเพือศึ กษาระยะเวลาในการใช้พลังงานจากโซลาร์
เซลล์

ผลการวิจัย

จากผลการควบคุมความชื นของสบู่สมุ นไพรใบพลูเมือผสมนําสมุนไพรใบพลูสกัด ร้อยละ 10 15 และ 20 ด้วย
ตูค้ วบคุ มความชื นอัตโนมัติโดยใช้ไฟฟ้ าจากโซลาร์ เซลล์ ที อุณหภูมิ 30 32 และ 34 องศาเซลเซี ยส โดยควบคุ มความชื น
เท่ ากับ 65%RH พบว่าสบู่ ทุ กสัด ส่ วนมี ผลการควบคุ ม ความชื นที ดี ไม่ มีไอนําเกาะตลอดระยะเวลา 12 ชัวโมง ที ทําการ
ทดลอง ในขณะที ชุ ดสบู่ ทีวางไว้ที สภาวะแวดล้อมปกติ จะมีไอนําเกาะผิดสบู่เมือเวลาผ่านไป 8 ชัวโมง โดยสบู่ ทีผสมนํา
สมุนไพรสกัดจากใบพลูร้อยละ 10 จะพบไอนําเกาะทีผิวสบู่หนาแน่นทีสุด ขณะทีสบู่ทีผสมนําสมุนไพรสกัดจากใบพลูร้อย
ละ 20 จะพบไอนําเกาะผิวสบู่เบาบางทีสุด

(ก)
(ข)
ภาพที สบู่สมุนไพรผสมนําใบพลูร้อยละ 10
ณ สภาวะควบคุมความชืน 65%RH อุณหภูมิ ºC (ก) สภาวะปกติ (ข)
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(ก)
(ข)
ภาพที สบู่สมุนไพรผสมนําใบพลูร้อยละ 15
ณ สภาวะควบคุมความชืน 65%RH อุณหภูมิ ºC (ก) สภาวะปกติ (ข)

(ก)
(ข)
ภาพที สบู่สมุนไพรผสมนําใบพลูร้อยละ 20
ณ สภาวะควบคุมความชืน 65%RH อุณหภูมิ ºC (ก) สภาวะปกติ (ข)
การเกิดไอนําของสบู่สมุนไพรใบพลูภายนอกตูค้ วบคุมความชืนทีเป็ นสภาวะปกติ เมือเวลาผ่านไป 24 ชัวโมง ไอ
นําบนเนื อสบู่สมุนไพรใบพลูทีผสมนําใบพลูร้อย 10 15 และ 20 จะมีลกั ษณะแห้งเหมือนกับผงแป้ งเกาะบนเนือสบู่ ซึ งเมือ
เปรี ยบเที ยบกัน ทัง 3 สัด ส่ วน พบว่าปริ ม าณเม็ดที คล้ายผงแป้ งที การผสมนําใบพลู สั ดส่ วนร้ อยละ 20 จะน้อยที สุ ด ตาม
ลักษณะการเกิดไอนําทีเกิดการเกาะของไอนําน้อยสุ ดเมือเทียบกับสัดส่ วนร้อยละ 15 และ 10 ตามลําดับ

(ก)

(ข)
ภาพที สบู่สมุนไพรผสมนําใบพลูร้อยละ (ก) (ข) และ 20(ค)
ณ สภาวะปกติ เมือเวลาผ่านไป 24 ชัวโมง
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จากผลการศึกษาระยะเวลาการใช้พลังงานจากแบตเตอรี ซึงชาร์จด้วยแผงโซลาร์ เซลล์ขนาด 50 วัตต์ ซึงแบตเตอรี ที
ใช้มีขนาด 45 แอมแปร์ 12 โวลล์ เป็ นแหล่งพลังงานในการควบคุมอุณหภูมิและความชืน พบว่าสําหรับการควบคุมความชืน
สบู่ภายในตูค้ วบคุมความชืน ทีมีฮีตเตอร์อินฟราเรดขนาด 115 วัตต์ พัดลมระบายอากาศ 1 ตัว และเซนเซอร์วดั อุณหภูมิและ
ความชืน 1 ตัว สามารถใช้แหล่งพลังงานทดแทนนีได้นานประมาณ 5 ชัวโมง 20 นาที ในทุกการทดลอง

สรุ ปผลการวิจัย

จากผลการควบคุมความชืนสบู่ผสมนําสมุนไพรสกัดจากใบพลูทีสัดส่วนร้อยละ 10 15 และ 20 ทีอุณหภูมิภายใน
ตูค้ วบคุมความชืนเท่ากับ 30 32 และ 34 องศาเซลเซี ยส ควบคุมความชืนเท่ากับ 65%RH พบว่า สบู่มีลกั ษณะที สวยงามไม่มี
ไอนําเกาะเหมื อนกันทุก ๆ สภาวะ ขณะที สบู่ทีไม่ได้รับการควบคุมความชืนภายในตูค้ วบคุ มความชืนจะมีไอนําเกาะทีผิว
สบู่ โดยสบู่ทีมีการผสมนําสมุนไพรสกัดเพิมขึนก็จะเกิดไอนําเกาะทีผิวสบู่ลดลง คือสบู่ทีผสมนําสมุนไพรร้อยละ 20 จะมี
ไอนําเกาะน้อยกว่าที ผสมนําสมุนไพรร้อยละ 15 และ 10 ตามลําดับ และจากการใช้พลังงานจากโซลาร์ เซลล์ดว้ ยแบตเตอรี
ขนาด 45 แอมแปร์ 12 โวลล์ สามารถใช้ทดแทนไฟฟ้าในบ้านได้นาน 5 ชัวโมง 20 นาที

กิตติกรรมประกาศ
วิจยั

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาลัยรัตภูมิ ทีสนับสนุนอุปกรณ์และเครื องมือในการ
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี นําเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไร้สายสําหรับเครื องตรวจวัดความชืนในดิ น ประมวลผลสัญญาณ
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที มีการเชื อมต่อกับอุป กรณ์ กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Access Point) โดยแสดงผลผ่านจอ
LCD ด้วยโปรแกรม LabVIEW ค่ าความชื นในดิ น ที วัดได้ จะถู กแบ่ งออกเป็ น สถานะด้วยกัน คื อ สี น ําเงิ น แสดงถึ งค่า
ความชื นมาก ค่าที อ่านได้จะมากกว่า - . Bar ต่อไปเป็ นสี เขียวแสดงถึงค่าความชื นปานกลาง ค่าทีอ่านได้จะอยูใ่ นช่วง 0.20 Bar ถึง - . Bar และสี เหลืองแสดงถึงค่าความชืนน้อย ค่าทีอ่านได้จะมีค่ามากกว่า - . Bar นอกเหนื อจากนี เพือให้
ค่าทีได้จากการวัดมีความถูกต้องแม่นยํา เซนเซอร์ ทุกตัวจะถูกสอบเทียบกับเกจวัดทีเป็ นมาตรฐาน โดยในการสอบเทียบจะ
ปรับค่าความดันไว้ที ระดับ คือ . - . และ - . Bar จากนันระบบทีออกแบบถูกนําไปทดสอบในสวนพืชขนาดเล็ก
โดยมีจุดติดตังอุปกรณ์ทงหมด
ั
จุด ด้วยกันซึ งแต่ละจุดห่ างกัน เมตร ผลที ได้จากการวัดพบว่ามี ความถูกต้องแม่นยํา
สอดคล้องกับทีออกแบบไว้
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This paper presents the application of wireless technology for soil moisture detectors. The signal processing is
evaluated using microcontroller with wireless access point technology through LCD display with LabVIEW program.
Soil moisture content is divided into 3 states as follows, The 1st state, blue color represents the high humidity that
readable value of more than -0.20 Bar. The 2nd state, green color represents the moderate humidity value. The reading
range of this level is defined from -0.20 Bar to -0.39 bar and the 3rd state, yellow color indicates the low humidity. The
reading range in this level is determined at the value of less than -0.40 bar. In addition, to achieve the accuracy of the
measured values. All sensor nodes are calibrated using the standard gauges. The calibration pressure is set at 3 levels of
0.00, 0.20 and -0.40 bar. For the practical, the prototype system is then tested in the home garden. There are 4 points of
sensor nodes are installed. Each of client node was set up of 10 meters apart. The results of the measurement is accurate
that consistent with the design.

Keyword: Wireless sensor, Soil moisture detector, Microcontroller, LabVIEW
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ในปั จจุบนั เทคโนโลยีไร้สายมีประโยชน์มากสําหรับการถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศระหว่างจุดสองจุดหรื อมากกว่า
โดยไม่ได้เชือมต่อกันด้วยตัวนําไฟฟ้ า การสื อสารไร้สายถูกใช้กนั ทัวไปในงานอุตสาหกรรม เช่น การควบคุมระยะใกล้ การ
ควบคุมระยะไกล ในการถ่ายโอนข้อมูลโดยไม่ตอ้ งใช้สาย ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนในรู ปของสัญญาณคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า ทัง
ในระยะทางใกล้และระยะทางไกล งานวิจยั ทีนําเสนอได้นาํ เทคโนโลยีไร้สายมาประยุกต์ใช้งานกับเครื องวัดความชืนในดิน
[1-6] ซึ งเครื องวัดความชืนในดิ น จะวัดคุณสมบัติบางประการของดินที สัมพันธ์กบั ปริ มาณนํา เมือวัดด้วยเครื องมือแล้วจึง
นํามาเที ยบหาปริ มาณนําจากเส้นกราฟมาตรฐาน เครื องวัดความชืนในดินที นิ ยมใช้ได้แก่ เทนซิ โอมิเตอร์ แท่งวัดความชื น
และเครื องวัดการกระจายของนิวตรอน เพือใช้กาํ หนดตารางการให้นาชลประทานแก่
ํ
พืชความเครี ยดเมตริ กของความชืนใน
ดินเกิดจากการทีอนุภาคของดินดูดยึดความชืนไว้ทีผิวของอนุ ภาค และในช่องว่างขนาดเล็กในดิน จึงทําให้ความชืนในดิน
(ขณะที ดิ นยังไม่อิมตัวด้วยนํา) อยูใ่ นสภาวะที ไม่อิสระ ซึ งจะมีผลถึงความยากง่ายในการที รากพืชจะดูดนําไปใช้จากดินที
ระดับความชืนนันๆ นอกจากนี งานวิจยั ทีนําเสนอยังศึ กษาเกียวกับเทคโนโลยีไร้สาย โดยการใช้การเชือมต่อแบบ Access
Point มาทํางานร่ วมกับเทนซิโอมิเตอร์ เซ็นเซอร์แรงดันสุญญากาศ และการประยุกต์ใช้งานเข้าด้วยกัน [7-10]
งานวิจยั นีนําเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไร้สายสําหรับเครื องตรวจวัดความชืนในดินประกอบด้วย เซ็นเซอร์
วัด แรงดันสุ ญญากาศ (Vacuum Pressure Sensor) อ่านค่าแรงดัน สุ ญญากาศจากเทนซิ โอมิเตอร์ (Tensiometer) แล้วนําไป
ประมวลผลสัญญาณด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ทีมีการเชือมต่อ เทคโนโลยีไร้สายแบบ Access Point และจะแสดงผลออก
ทางจอ LCD มีไฟแสดงสถานะ สี คือไฟสี นาเงิ
ํ นหมายถึงดินมีความชืนมาก ไฟสี เขียวหมายถึงดินมีความชืนแต่นอ้ ยกว่า
ไฟสีนาเงิ
ํ น ไฟสี เหลืองหมายถึงดินไม่มีความชืนต้องการนํา และจะแสดงผลด้วยโปรแกรม LabVIEW

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ทฎษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
1.1 เทนซิโอมิเตอร์ เป็ นเครื องมือวัดความเครี ยดเมตริ ก (Metric Suction) ของความชืนในดินเพือใช้กาํ หนดตาราง
การให้นาชลประทานแก่
ํ
พืช ความเครี ยดเมตริ กของความชืนในดิ น เกิ ดจาการทีอนุภาคของดินดูดยึดความชืนไว้ทีผิวของ
อนุภาคและในช่องว่างขนาดเล็กในดิน (Capillary Pores) จึงทําให้ความชืนในดิน (ขณะทีดินยังไม่อิมตัวด้วยนํา) อยูใ่ นสภาวะที
ไม่อิ สระ ซึ งจะมี ผลถึ ง ความยากง่ายในการที รากพืชจะดูด นําไปใช้จากดิ นที ระดับ ความชื นหนึ งๆ เทนซิ โอมิ เตอร์ เป็ น
เครื องมื อที ใช้วดั แรงดึ งความชื นของดิ น ที อยู่ในภาวะสมดุ ลกับ นําในกระเปาะพรุ น เมื อรู้ ค วามสัมพันธ์ ระหว่างแรงดึ ง
ความชืนของดิ น และจํานวนความชืนในดินตรงบริ เวณจุดที ตัง เทนซิ โอมิเตอร์ ก็จะทราบจํานวนความชืนในดิ น ณ จุดนัน
เครื องมือชนิ ดนีประกอบด้วยหลอดแก้วหรื อท่อพลาสติกใสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15
ถึง 180 เซนติ เมตร ขึ นอยู่กบั ความลึ กของดิ น ที ต้องการวัดความชื น ปลายท่ อนล่างจะมี กระเปาะพรุ น ซึ งมี ขนาดเดี ยวกับ
หลอดแก้วยาวประมาณ 6.5 เซนติเมตร สวมอยู่ ส่ วนปลายท่อด้านบนจะมีฝาเกลียวซึ งเปิ ดได้ บริ เวณใกล้ๆฝาเกลียวจะมีเกจ
สุญญากาศหรื อหลอดแก้วรู ปตัวยูบรรจุปรอท ซึงเรี ยกว่า มาโนมิเตอร์ เพือใช้วดั ค่าสุ ญญากาศในหลอดแก้ว

1.2 เซ็ นเซอร์ แรงดันสุ ญ ญากาศ แรงดัน (pressure) คือ ปริ มาณแรงกระทําที ทําให้ของเหลวหรื อก๊าซหยุดการขยายตัว
และจัดอยูใ่ นเทอมของแรงต่อหน่วยพืนที
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ภาพที 1.1 เทอมของแรงต่อหน่วยพืนที [11]
1. ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 (Node MCU) คือ โมดูล WiFi จากจีนทีมีความพิเศษตรงทีสามารถโปรแกรม
ได้ ทําให้สามารถนําไปใช้งานแทนไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เลย และมีพนที
ื โปรแกรมทีมากถึง MB ทําให้มีพนที
ื เหลือมาก
ในการเขียนโปรแกรมใน ESP ซึงเป็ นชือของชิปไอซีของโมดูล ซึงไอซีนีไม่มีพนที
ื โปรแกรม (flash memory) ในตัว ทําให้
ต้องใช้ไอซี ภายนอก (external flash memory) ในการเก็บโปรแกรมทีใช้ การเชือมต่อผ่านโปรโตคอล SPI ซึ งสาเหตุนีเองทําให้
โมดูลนีมีพนที
ื โปรแกรมมากกว่าไอซี ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์อืนๆ

ภาพที 1.2 Arduino ESP8266 (Node MCU) [12]
1. ทฤษฎีระบบสื อสารไร้ สาย ในการออกแบบระบบเครื อข่ายจําเป็ นต้องใช้ความรู้หลายอย่างในการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของการใช้งาน ทังทฤษฎี ต่ างๆที เกี ยวกับ ระบบเครื อ ข่ าย เทคโนโลยีท างเครื อข่ ายใหม่ๆ ที มี ม ากมาย
มาตรฐานของระบบเครื อข่ายไร้สาย ปั ญหาต่างๆทีมีผลกระทบต่อการทํา งานของระบบเครื อข่ายไร้สายรวมทังทฤษฎีของ
อุปกรณ์แต่ละชินทีใช้ในการติดตัง
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ภาพที 1.3 ตัวอย่างการเชือมโยงระบบเครื อข่ายไร้สาย [13]
1. โปรแกรม LabVIEW เป็ นโปรแกรมที ใช้ติ ด ต่ อ สื อสารกับ เครื องมื อ ต่ างๆที อยู่ภ ายนอกผ่ านบอร์ ด Data
Acquisition ใชง้านเป็ น Monitoring หรื อในการควบคุมการวัดค่าต่างๆเช่น Strain อุณหภูมิหรื อสัญญาณอืนๆโดยมีตวั เซ็นเซอร์ รับ
สัญญาณเข้ามา โดยเอาต์พุตทีได้จากเซนเซอร์ เหล่านี จะมีค่าเป็ น แรงดันหรื อกระแส ซึงLabVIEW สามารถอ่านค่าทีผ่าน
เข้ามาทาง DAQ Card แล้วบันทึกค่าเป็ นไฟล์ขอ้ มูล

2. ขันตอนการดําเนินงาน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไร้สายสําหรับเครื องตรวจวัดความชืนในดิ น โดยใช้เซ็นเซอร์ วดั ความดันสูญกาศเป็ นตัวบ่งบอก
ค่าให้ทราบว่าพืนทีนันๆมีความชืนมากน้อยเพียงใดมีการแสดงค่า 3 สถานะ คือ นําเงิน สี เขียว และสี เหลือง เราจึงพัฒนาชุด
อุปกรณ์วดั ความชืนในดิ นเป็ นการประยุกต์ใช้งานร่ วมกับระบบสื อไร้สารแบบ Access point โดยชุดทํางานจะแบ่งออกเป็ น 2
ส่วน คือ ส่วนภาคส่ ง (Transmitter) และ ส่ วนภาครับ (Receiver)

ภาพที 2.1 การออกแบบการควบคุมเครื องตรวจวัดความชืนในดิน
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไร้สายสําหรับเครื องตรวจวัดความชืนในดิ นชุ ดทํางานจะแบ่ งออกเป็ น ส่ วน คื อ ส่ วนภาคส่ ง
(Transmitter) และ ส่ วนภาครั บ (Receiver) โดยส่ วนภาคส่ งสัญญาณจะถูกออกแบบโครงสร้างดังถาพที 2.2 และส่ วนภาครั บ
สัญญาณจะถูกออกแบบโครงสร้างดังภาพที 2.3

ภาพที 2.2 การออกแบบภาคส่ งสัญญาณของเครื องวัดความชืนในดิน (Transmitter)

ภาพที 2.3 การออกแบบภาครับสัญญาณของเครื องวัดความชืนในดิน (Receiver)
การออกแบบส่ วนภาคส่ ง (Transmitter) การทํางานในส่ วนนีเทนซิโอมิเตอร์ จะทํางานร่ วมกันเซนเซอร์วดั ความดันสูญกาศ
จากนันจะส่ งค่ามาให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 (Node MCU) ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตวั นี จะมีคุณลักษณะในการปล่อย
สัญญาณ Wi-Fi และถึงจะทําการส่ งค่าความชื นไปยังภาครับต่อไป จากภพที 2.3 การออกแบบส่ วนภาครับ (Receiver) ในส่ วนนี
จะเป็ นการรับสัญญาณของเครื องวัดความชืนในดิน และนํามาประมวลผลข้อมูลผ่านทางโปรแกรม LabVIEW

ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการทดลองของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไร้สายสําหรับเครื องตรวจวัดความชืนในดิ น จะเป็ นการวัดวามชื น
ในดิน 3 ลักษณะ คือ ดิ นทีมีลกั ษณะมีความชืนมาก ดินทีมีลกั ษณะมีความชืนน้อย และดินทีมีลกั ษณะแห้งหรื อไม่มีนาํ โดย
ใช้เซ็นเซอร์ แรงดันสุ ญญากาศ ในการวัดค่าความชื นในดินโดยมีอุปกรณ์ ต่อพวงเข้ากับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU
ประมวลผลสัญญาณ โดยมีการแสดงค่าทีประมวณผลได้ออกมาทางหน้าจอ LCD 16x2 ไฟแสดงสถานะ LED 3 สี คือ สี นาเงิ
ํ น
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เป็ นค่าความชื นมาก สี เขี ยวเป็ นค่าความชื นน้อย และสี เหลื องเป็ นค่าความชื นที แห้ งแล้ง และแสดงผลการทดลองด้วย
โปรแกรม LabVIEW
3. เก็บผลการทดลอง

การทดลองนี ใน 1 วันจะเก็บผลด้วยกัน 3 ครังคือช่วงเวลาเช้า กลางวัน และเย็น โดยมีเซ็นเซอร์ วดั ความชืนในดินเป็ นชุด
จําลอง 4 ชุด พืนทีนันมีความสูง-ตําของพืนทีไม่เท่ากัน

ภาพที 3-1 การวางตําแหน่งอุปกรณ์
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(ก) สถานะระดับความชืนน้อยเท่ากับ -0.46 bar

(ข) สถานะระดับความชืนปานกลางเท่ากับ - .31 bar

(ค) สถานะระดับความชืนมากเท่ากับ - .

bar

ภาพที 3.2 สถานะระดับความชืน (ก) สถานะระดับความชืนน้อยเท่ากับ -0.46 bar (ข) สถานะระดับ
ความชืนปานเท่ากับ - . 1 bar (ค) สถานะระดับความชืนมากเท่ากับ - . bar
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ภาพที 3.3 ค่าความชืนทีวัดได้ตงแต่
ั
. น.ถึง . น. ในวันที ธันวาคม

ภาพที 3.4 ค่าความชืนทีวัดได้ตงแต่
ั
. น.ถึง . น. ในวันที มกราคม

จากภาพ 3.3 เป็ นการนําค่าความชื นที เก็บ ในวัน ที 31 ธัน วาคม 60 ตังแต่เวลา 8.03 น. ถึงเวลา 21.02 น. แสดงระดับ
ความชืนของดินว่ามีการเปลียนแปลงไปตามสภาพอากาศ และจากการทดลองเราได้เติมนําลงไปในกระถางดินชัวโมงละ 1
ครัง หลัง จากนันจะเห็ นได้วา่ ผลกระทบจากแสงแดดทําให้นาระเหยออกจากกระถางไปด้
ํ
วย จึงเกิดค่าความแตกต่างของ
ความชืนในดิน
จากภาพ 3.4 เป็ นการนําค่าความชื นที เก็ บ ในวัน ที 2 มกราคม 61 ตังแต่เวลา 8.03 น. ถึ งเวลา 21.02 น.แสดงระดับ
ความชืนของดิ นว่ามีการเปลียนแปลงไปตามสภาพอากาศ และจากการทดลองเราได้เติมนําลงไปทีเดียวแล้วนํากระถางไป
ว่างไว้ทีกลางแจ้ง เพือให้นาในกระถางดิ
ํ
นระเหยออกไป จึงเกิดค่าความแตกต่างของความชืนในดิน

สรุ ปผลการวิจัย

งานวิจยั นีนําเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไร้สายสําหรับเครื องตรวจวัดความชืนในดิ นมาประมวลผลสัญญาณ
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ทีมีการเชื อมต่อเทคโนโลยีไร้สายแบบ Access Point โดยแสดงผลผ่านจอ LCD และแสดงผล
ตอบสนองผ่านโปรแกรม LabVIEW โดยทีเครื องตรวจวัดความชืนในดินจะแสดงผลใน 3 สถานะ คือ สี นาเงิ
ํ นจะแสดงเมือ
มีความชื นมากประมาณ >-0.20 Bar สี เขียวจะแสดงเมือมีความชื นระดับปานกลางประมาณ -0.20 bar ถึง -0.39 bar และสี
เหลื องจะแสดงเมือมีความชื นน้อยมากที > -0.40 Bar ซึ งการทดลองจะแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วนหลัก คือ 1) การทดลองหาค่า
ความแม่นยําของเซ็นเซอร์ พบว่าเซ็นเซอร์วดั แรงดันสูญกาศ มีการเปลืยนแปลงของค่าความคลาดเคลือนไปเล็กน้อยไม่เกิน
2 % เพราะพืนทีในการทดลองมีความชืนมาก ส่ งผลให้เกิดความเปลียนแปลงค่าความชืนตามสภาพอากาศนัน และ 2) การ
เก็บผลการทดลองที แสดงผลด้วยโปรแกรม LabVIEW พบว่าค่าที อ่านได้จากเครื องวัดความชื นโดยใช้เซ็ นเซอร์ แรงดัน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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สุญญากาศ ณ จุดนันๆ มีความเทียงตรงเมือเปรี ยบเทียบกับเกจวัดแรงดันสุ ญญากาศ จากการสังเกตุเครื องวัดความชืนในดิน
โดยใช้เซ็นเซอร์ แรงดันสุ ญญากาศ พบว่าเครื องสามารถใช้ได้ดี มีความเทียงตรงและมีค่าความไม่แน่นอนทางสถิติทียอมรับ
ได้

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นีสําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์ทีได้เอือเฟื อเครื องมือและสถานทีในการทํางานวิจยั ครังนี
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การหาผลได้ และสภาวะทีเหมาะสมในการสกัดนํามันจากถัวดาวอินคาด้ วยวิธีการสกัดด้ วยตัวทําละลาย
Determination of oil yield and optimal condition of oil extraction from sacha inchi
by using solvent extraction
ศราวุธ จิตต์พินิจ * สมหมาย ตรัยไชยาพร และ จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ
Sarawut Jitpinit1* Sommai Trichaiyaporn1 and Juraivan Ratanapisit1

บทคัดย่อ
ปั จจุบ ัน นํามันจากถัวดาวอิ นคาได้รับ ความสนใจอย่างมากในอุตสาหกรรมอาหารและเภสัชกรรม เนื องจากมี
ไขมันไม่อิมตัวสู ง นํามันจากถัวดาวอินดาผลิตได้จากหลายกระบวนการ เช่น การสกัดเย็น, สกัดด้วยตัวทําละลาย หรื อสกัด
ด้วย CO2 เหนือจุดวิกฤต งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาตัวแปร (เวลาทีใช้ในการสกัด, ชนิ ดและปริ มาตรเริ มต้นของตัว
ทําละลาย) ทีมีผลต่อผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคาโดยสกัดด้วยตัวทําละลาย ใช้ตวั ทําละลายอินทรี ย ์ ชนิดคือ เฮกเซน,
เอทานอล, บิวทานอล และไอโซโพรพานอล โดยปริ มาตรเริ มต้นของตัวทําละลายเท่ากับ , และ มล. ใช้เวลา ,
และ ชัวโมง ผลการศึ กษาพบว่าผลได้ของนํามันทีสกัดด้วยบิ วทานอลดีกว่าสกัดด้วยเอทานอลและไอโซโพรพานอล
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติทีระดับความเชื อมัน % ค่าผลได้สูงสุ ดเท่ ากับ . % เมือใช้บิวทานอลเป็ นตัวทําละลายมี
ปริ มาตรเริ มต้น มิลลิลิตรโดยใช้เวลาในการสกัด ชัวโมง
คําสําคัญ : ถัวดาวอินคา, การสกัดด้วยตัวทําละลาย, ผลได้นามั
ํ น
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Recently, sacha inchi oil is one of the most interest in the food and pharmaceutical industry because of its high
content of unsaturated fatty acids. Sacha inchi oil can be obtained by many processes such as cold pressing, solvent
extraction or extraction with supercritical carbon dioxide. The objective of this research is to investigate the effect of
extraction variables (extraction times, type and initial volume of solvent) on the oil yield from sacha inchi by using
solvent extraction process. There were four organic solvents used in this study (hexane, ethanol, butanol and
isopropanol). The initial volumes of any solvent were 150, 300 and 450 ml and the extraction times were 3, 6 and 9
hours. The results shown that the oil yield that extracted by using butanol as solvent was better than that of ethanol and
isopropanol with the statistically significant at 95 % confidence level. The highest oil yield was around 53.87 % with 9
hours extraction time and 450 ml of butanol.
Keyword: Sacha inchi, solvent extraction, oil yield
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ถัวดาวอิ นคา(Sacha inchi , Inca peanut) มีชือทางวิท ยาศาสตร์ ว่า Plukentia volubilis L. เป็ นพืชนํามันอยู่ในวงศ์
Euphorbiaceae มีถินกําเนิ ดจากป่ าฝนแถวภูมิภาคแอนเดียน แถบอเมริ กาใต้ แถวประเทศเปรู โดยชนพืนเมื องได้ปลูกและ
นํามาใช้ประโยชน์นบั พันปี มาแล้ว โดยฝักมีสีนาตาลเข้
ํ
มเมือแก่เต็มที ฝักมักจะมี - แฉก ถัวดาวอินคาเป็ นพืชทีให้ผลเร็ ว
ใช้เวลาปลู ก ไม่ เกิ น หกเดื อนก็ส ามารถให้ผ ลผลิต และสามารถให้ผลผลิ ตได้เป็ นระยะเวลายาวนานถึ ง - ปี โดยไม่
จําเป็ นต้องทําการปลูกซําๆ
สําหรับประเทศไทย อุดมวิทย์ และคณะรายงานว่ามีบริ ษทั เอกชนนําถัวดาวอินคาเข้ามาส่ งเสริ มให้เกษตรกรปลูก
เมื อไม่ กีปี ที ผ่ านมา โดยเริ มปลูกที จัง หวัด หนองคาย เนื องจากมี ทีตัง ภูมิ ศ าสตร์ เส้น ทางคมนาคมที เหมาะสม และ
สามารถเชือมโยงไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้ นอกจากนี จากการศึกษาของนักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่าหลังจาก
ปลูกเพียง ปี ดาวอินคาสามารถเจริ ญเติบโตได้ดี จึงได้นาํ ไปส่งเสริ มให้กบั เกษตรกรในหลายพืนที ปลูก เช่น จังหวัด
เชียงใหม่, พะเยา, เชียงราย, ลําปาง และกําแพงเพชร เป็ นต้น สําหรับในภาคอืนๆ พบว่ามีหลายจังหวัดทีมีการปลูกดาวอิน
คา เช่ น ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ พบปลู กในจังหวัด ขอนแก่ น , ชัยภูมิ , และกาฬสิ น ธุ์ ภาคกลาง พบปลู กในจังหวัด
สุพรรณบุรี, ราชบุรี และกาญจนบุรี ส่ วนภาคตะวันออก พบปลูกในจังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว เป็ นต้น ซึ งปั จจุบนั มี
เกษตรกรนําไปปลูกมากกว่า , ไร่

ภาพที 1 ใบ, ผลและเมล็ดของถัวดาวอินคา (ทีมา : http://puechkaset.com/ถัวดาวอินคา/)

ถัวดาวอินคาสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วน โดยยอดและใบอ่อนสามารถนําไปประกอบอาหารเช่น
นําไปผัด ส่ วนใบของต้นถัวดาวอินคา โดยเฉพาะใบทียังไม่แก่มากสามารถนําไปผ่านกระบวนการผลิตและดืมเป็ นนําชาได้
ส่วนผลอ่อนสามาถนําไปประกอบอาหารได้เช่นเดียวกัน Triana และคณะได้วิเคราะห์องค์ประกอบของเมล็ดถัวดาวอินคา
พบว่าประกอบด้วยนํามันประมาณ 35 – 60 % และโปรตีนประมาณ 27 % นอกจากนี Gebauer และคณะได้วิเคราะห์นามั
ํ น
จากถัวดาวอินคาได้ขอ้ สรุ ปว่ามีกรดไขมันทีทําให้ตวั นํามันมีคุณสมบัติพเิ ศษ คือ มีกรดไขมันไม่อิมตัวสู งมาก(ประมาณ 93
%) โดยในนํามันถัวดาวอินคามีกรดลิโนเลนิ ก(โอเมก้า-3) ประมาณ 45.2 % และมีกรดลิโนเลอิก(โอเมก้า-6) ประมาณ 36.8
% โดยกรดไขมันทัง 2 ชนิ ดเป็ นทีรู ้กนั ดีวา่ เป็ นกรดไขมันทีจําเป็ นและมีประโยชน์กบั มนุษย์ ซึ งมนุษย์ไม่สามารถสร้างด้วย
ตัวเองได้ จําเป็ นทีจะต้องได้รับจากอาหาร โดยในหลายงานวิจยั เช่นงานวิจยั ของ Ramaprasad และคณะพบว่าการบริ โภค
กรดไขมันจําพวก โอเมก้า- และ โอเมก้า-6 ทีเหมาะสมจะช่วยป้ องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ,ความดันโลหิ ตสูง และ
โรคคอเรสเตอรอลในเส้น ลื อดสู ง เป็ นต้น ส่ วนในงานวิจยั ที น ําเสนอโดย Gebauer และคณะได้รายงานว่าควรบริ โภค
โอเมก้า- ประมาณวันละ 2 กรัมหรื อคิดเป็ น 0.6 – 1.0 เปอร์เซ็นต์ของปริ มาณพลังงานทังหมดทีบริ โภค ดังนันนํามันจากถัว
ดาอินคาสามารถนํามาใช้เป็ นแหล่งของกรดไขมันทีมีประโยชน์สาํ หรับในหมู่ประชากรทีไม่ได้บริ โภคกรดไขมันจากแหล่ง
อาหารทะเลซึงมีกรดไขมันสู งได้เป็ นอย่างดี
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ปั จจุบนั นํามันจากถัวดาวอินคาผลิตได้จากหลายๆ กระบวนการ เช่น การสกัดเย็น ซึ งมีขอ้ ดีคือกระบวนการสกัด
ง่าย เครื องมือทีใช้มีราคาถูก ส่ วนข้อเสี ยได้แก่นามั
ํ นทีได้จะมีการปนเปื อนของกากหรื อของถัวดาวต้องผ่านกระบวนการทํา
ให้บริ สุทธิก่อนนําไปบริ โภค นอกจากนีหลายๆ งานวิจยั เช่น งานวิจยั ของ Luis และคณะ ได้ทาํ การศึกษาการสกัดนํามันจาก
ถัวดาวอิ นคาโดยมี การสกัดด้วยคาร์ บอนไดออกไซด์เหนื อจุดวิกฤติ ซึ งยังอยูใ่ นการทดลองในระดับห้องปฏิ บัติการ ซึ งมี
ข้อดีคือการสกัดทีอุณหภูมิตา(ประมาณ
ํ
40 oC – 60 oC) นอกจากนี วิธีการได้มาของนํามันจากถัวดาวอินคาทีนิยมมากวิธีหนึ ง
คือการสกัดด้วยทําละลาย โดยการใช้ตวั ทําละลายอินทรี ยบ์ างชนิด เช่น เฮกเซน หรื อสารอินทรี ยก์ ลุ่มแอลกอฮอล์ เป็ นต้น
ในงานวิจยั นีสนใจศึกษาการสกัดนํามันจากถัวดาวอินคาโดยการสกัดด้วยตัวทําละลายโดยใช้เทคนิคการสกัดแบบ
ซอกห์เลต โดยเลือกใช้ตวั ทําละลาย 4 คือ เฮกเซน, เอทานอล, บิวทานอล และไอโซโพรพานอล นอกจากนี ยังสนใจถึงผล
ของเวลาทีใช้ในการสกัดและปริ มาตรเริ มต้นของตัวทําลายแต่ละชนิด เพือทีจะหาสภาวะที เหมาะสมในการสกัดนํามันจาก
ถัวดาวอินคา โดยวิเคราะห์ค่าผลได้(Yield) ของนํามันจากถัวดาวอินคา วัตถุประสงค์สุดท้ายของการศึกษาในครังนี คือการ
เปรี ยบเทียบผลได้ของการสกัดนํามันจากถัวดาวอินคาจากสมการทํานายค่าผลได้กบั การทดลอง

วิธีดําเนินการวิจัย

1. สารเคมีและเครื องมือการทดลอง
ตัวทําละลายอินทรี ย์ 4 ชนิดประกอบด้วยนอร์มอลเฮกเซน(AR grade) ความบริ สุทธิ . % จากบริ ษทั ACI
Labscan, เอทานอล ความบริ สุทธิ . % จากบริ ษทั Daejung, นอร์มอลบิวทานอล (HPLC grade) ความบริ สุทธิ .5 %
จากบริ ษทั Daejung และ ไอโซโพรพานอล ความบริ สุทธิ . % จาก Ajax Finechem
เครื องมือการทดลองประกอบด้วยชุดสกัดแบบซอกห์เลต, เครื องบดแบบใช้ในครัวเรื อนยีห้อ Philips รุ่ น HR ,
ชุดตะแกรงคัดขนาด และเครื องระเหยแบบหมุน (BUCHI Rota vapor R-200)
2. วิธีการทองลอง
2.1 การเตรียมวัตถุดบิ
ถัวดาวอินคาได้จากพืนทีเพาะปลูกทางภาคกลางของประเทศไทย ถูกนํามากะเทาะเปลือก ทําความสะอาด
จากนันนําถัวดาวอินคาทีผ่านการกะเทาะเปลือกแล้วมาลดขนาด ด้วยเครื องปันแบบใช้ในครัวเรื อน จนถัวดาวมีความ
ละเอียด หลังจากนันนําถัวดาวทีบดละเอียดแล้วไปร่ อนคัดขนาดด้วยตะแกรงทีมีเมชระหว่าง 16 และ (0.71 mm < Dp <
1.0 mm) นําถัวดาวอินคาทีผ่านการคัดขนาดมาชังให้ได้นาหนั
ํ ก 15 กรัม และบรรจุใส่ ถุงด้วยเครื องบรรจุสุญญากาศ และ
นําไปเก็บไว้ในตูเ้ ย็นทีรักษาอุณหภูมิไว้ที 4 องศาเซลเซียล
2.2 การสกัดนํามันจากถัวดาวอินคาด้ วยเครื องซอกห์ เลต
ติดตังเครื องสกัดแบบซอกห์เลตให้พร้อมใช้งานหลังจากนันนําถัวดาวอินคา 15 กรัมทีเตรี ยมไว้บรรจุใส่ในทิมเบิล
ตวงตัวทําละลายชนิ ดต่างๆ ให้ได้ปริ มาตร 150, 300 และ 450 มิลลิลิตร ใส่ ในภาชนะสกัด และทําการสกัดโดยใช้เวลาใน
การสกัด 3, 6 และ 9 ชัวโมง โดยตังอุณหภูมิทีเตาหลุมของชุดเครื องแบบซอกห์เลตให้คงทีที 250 องศาเซลเซียส
2.3 การแยกตัวทําละลายกับผลิตภัณฑ์
นําผลิตภัณฑ์ทีสกัดด้วยเครื องสกัดแบบซอกห์เลตใส่ ในขวดระเหย นําไปชังนําหนักบันทึ กผล แล้วนําไประเหย
ด้วยเครื องระเหยแบบหมุนให้ตวั ทําละลายทังหมดแยกออกจากนํามัน แล้วทําการชังนําหนักขวดเก็บสาร หลังจานันเก็บ
ผลิตภัณฑ์นามั
ํ นบรรจุในขวดเก็บสารและทําการชังนําหนัก รวมทังชังนําหนักของตัวทําละลาย นําผลิตภัณฑ์นามั
ํ นทีได้ไป
เก็บตูเ้ ย็นทีรักษาอุณหภูมิไว้ที 4 องศาเซลเซียส เพือทําการวิเคราะห์องค์ประกอบของนํามันจากถัวดาวอินคาต่อไป
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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การวิเคราะห์ ผล
การวิเคราะห์ เปอร์ เซ็นต์ ผลได้ของนํามันถัวดาวอินคา
ค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของนํามันคํานวณได้จากสมการที (1)
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ค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ =
 100
(1)
นําหนักถัวดาวตอนเริ มต้น
การทดสอบความแตกต่างของค่ าเปอร์ เซ็นต์ ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคา
การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคาเมือใช้ตวั ทําละลาย 4 ชนิ ด, ใช้เวลา
ในการสกัด 3 ค่ า และใช้ป ริ มาตรเริ มต้น ของตัวทําละลาย ค่า จะใช้การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว(One-way
ANOVA) ทีระดับความเชือมัน 95 เปอร์ เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS เวอร์ชนั 16.0 เป็ นเครื องมือในการวิเคราะห์
การหาสมการทํานายค่ าเปอร์ เซ็นต์ ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคา
ในการหาสมการทํานายค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคาเมือใช้ตวั ทําละลายชนิ ดต่างๆ เมือมีการ
เปลี ยนเวลาในการสกัดและเปลียนปริ มาตรเริ มต้น ของตัวทําละลายจะใช้วิธีการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรี ยล
(Factorial experimental designs) โดยการตังสมมติ ฐานให้ค่ าเปอร์ เซ็ นต์ผลได้ข องนํามัน จากถัวดาว อิ น คาเมือใช้ตวั ทํา
ละลายชนิ ด ต่ างๆ มี ค วามสัม พัน ธ์เชิ งเส้ น กับ เวลาในการสกัด และปริ ม าตรเริ มต้น ของตัวทําละลาย โดยกําหนดให้มี
ความสัมพันธ์ดงั สมการที (2)
Y = a + bt + cV
(2)
เมือ Y คือค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคา, t คือเวลาทีใช้ในการสกัด(ชัวโมง), V คือปริ มาตรเริ มต้น
ของตัวทําละลาย(ลูกบาศก์เซนติเมตร) โดยมี a, b และ c เป็ นค่าคงทีของสมการทํานาย
นําหนักของนํามันผลิตภัณฑ์
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ผลและวิจารณ์ ผล

1. ผลของชนิดของตัวทําละลายต่อค่ าเปอร์ เซ็นต์ ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคา
จากการศึกษาผลของชนิ ดของตัวทําลาย ซึ งตัวทําละลายทัง 4 ชนิ ดต่างเป็ นสารอินทรี ย ์ โดยเฮกเซนจะอยูใ่ นกลุ่ม
สารประกอบอัลเคน ส่ วนทีเหลืออีก 3 ชนิดทีเหลืออยูใ่ นกลุ่มแอลกอฮอล์ ซึงได้ผลการทดลองดังตารางที 1
ตารางที 1 ผลของชนิดของตัวทําละลายต่อค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคา
ตัวทําละลาย เวลาทีใช้ ปริ มาตรตัวทํา เปอร์เซ็นต์ ตัวทําละลาย เวลาทีใช้ ปริ มาตรตัว เปอร์ เซ็นต์
(ชัวโมง)
ละลาย
ผลได้
(ชัวโมง) ทําละลาย
ผลได้
นอร์มอล

บิวทานอล

3

6

9

นอร์มอล
เฮกเซน

3

6

9

(มิลลิลิตร)
150

46.73

300

47.40

150

47.93

450

51.80

300

50.40

150

49.20

450

53.00

150

44.27

53.87

300

44.60

150

47.27

450

45.07

300

47.93

150

48.40

450
300
450

49.73
51.87
52.67

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

3

6

52.20

300
450

เอทานอล

9

ไอโซ

โพรพานอล

3

6

9

(มิลลิลิตร)
150

4.03

450

12.67

300

31.47

150

40.40

300

150

450

7.80

28.93

32.74

300

40.33

150

32.93

450

44.07

300

34.27

150

36.27

450

37.40

300

40.47

150

40.27

450
300
450
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จากตารางที 1 พบว่าเมื อใช้บิ วทานอลเป็ นตัวสกัดจะได้ค่าเปอร์ เซ็น ต์ผลได้ข องนํามัน จากถัวดาวอิ น คาดี กว่า
เมือใช้ตวั ทําละลายอืนๆ ทุกชุดการทดลองซึงเป็ นผลมาจากบิวทานอลมีจุดเดือดทีความดันบรรยากาศ(ความดันทีใช้ในการ
สกัด ) สู ง กว่าตัวทําละลายชนิ ดอื น(ที ความดัน บรรยากาศบิ วทานอลมี จุ ด เดื อ ด 117.7 oC ในขณะที ไอโซโพรพานอล,
เอทานอล และเฮกเซนมีจุดเดือด 82.2 oC, 78.5 oC และ 68.7 oC ตามลําดับ) จากจุดเดื อดทีสูงกว่าทําให้ไอของบิ วทานอลใน
ชุดสกัดแบบซอกห์เลตมีอุณหภูมิสูงซึ งสามารถไปละลายและดึงเอานํามันทีอยูใ่ นเมล็ดถัวดาวอินคาได้มากทีสุด จึงทําให้ค่า
เปอร์ เซ็ นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคาสู งกว่าการใช้ตวั ทําละลายอืนๆ สําหรับตัวทําละลายทีให้ค่าเปอร์ เซ็ นต์ผลได้
ของการสกัดดีรองลงมาคือเฮกเซน ซึ งถึงแม้วา่ เฮกเซนจะมีจุดเดือดตําทีสุด แต่เฮกเซนเป็ นตัวทําละลายทีไม่มีขวสามารถที
ั
จะละลายได้ดีในนํามันซึ งไม่มีขวเช่
ั นเดียวกัน จึงให้ผลการสกัดทีดี รองลงมาจากบิวทานอล แต่อย่างไรก็ตามเนื องการสกัด
ด้วยบิ วทานอลเกิ ดที อุณหภูมิป ระมาณ 117.7 oC ซึ งสู งกว่าเมื อใช้เฮกเซนเป็ นตัวทําละลาย(อุณหภูมิ 68.7 oC) มากอาจจะ
ส่งผลต่อองค์ประกอบของนํามันทีได้ จําเป็ นทีจะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของนํามันทีได้จากการสกัดโดยการวิเคราะห์
เปอร์ เซ็ นต์ของโอเมก้า-3 และโอเมก้า-6 ซึ งเป็ นสารทีมีประโยชน์ต่อร่ างกายและเป็ นองค์ประกอบหลักของนํามันจากถัว
ดาวอินคา นอกจากนี ต้องพิจารณาค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็ นไอของสารทัง 2 ชนิ ด โดยค่าความร้อนแฝงของ
การกลายเป็ นไอที จุดเดื อดปกติ ของบิ วทานอลและเฮกเซนเท่ากับ 43.29 kJ/mol และ 28.85 kJ/mol ตามลําดับ ซึ งค่าความ
ร้อนแฝงของการกลายเป็ นไอจะมีผลต่อพลังงานทีใช้ในการสกัด
ทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคา เมือใช้ตวั ทําละลาย 4 ชนิ ด ด้วย
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวทีระดับความเชือมัน 95 เปอร์เซ็นต์ ได้ผลการทดลองดังตารางที ค่า Sig.<0.05
ซึงแสดงว่าค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคา เมือใช้ตวั ทําละลาย 4 ชนิดแตกต่าง
ตารางที 2 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคาเมือใช้ตวั ทําละลาย 4 ชนิ ดด้วย
วิธีวเิ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
แหล่งความ
องศาอิสระ ผลรวมกําลังสอง ผลรวมกําลังสองเฉลีย
ค่าสถิติ
ค่า
แปรปรวน
F
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวมทังหมด

3

3027.3

35

5088.2

32

2061.1

109.0
64.4

15.665

0.000*

จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่าค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของนํามันเมือใช้เอทาทานอลเป็ นตัวทําละลายมีค่าตํากว่า
เมือใช้ตวั ทําละลายอืนๆ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมัน % และยังพบว่าค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของนํามันจาก
ถัวดาวอิ นคาเมือใช้บิวทานอลเป็ นตัวทําละลาย มีค่าสู งกว่าเมือใช้ ไอโซโพรพานอลเป็ นตัวทําละลายอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับความเชือมัน % ส่ วนคู่อืนๆ ไม่พบความแตกต่าง
2. ผลของเวลาทีใช้ ในการสกัดต่ อค่ าเปอร์ เซ็นต์ ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคา
จากการทดลองเมือทําการสกัดนํามันจากถัวดาวอินคาโดยใช้เวลาในการสกัด , และ 9 ชัวโมงได้ผลการศึ กษา
ดังภาพที 1
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(ข) สกัดด้วยเฮกเซน

(ค) สกัดด้วยเอทานอล
(ง) สกัดด้วยไอโซโพรพานอล
ภาพที 1 ผลของเวลาทีใช้ในการสกัดต่อค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคา
จากภาพที 1 พบว่าเมือเพิมเวลาในการสกัดทําให้เปอร์เซ็นต์ผลได้นามั
ํ นจากถัวดาวอินคาสู งขึน แต่อตั ราการเพิม
ของเปอร์ เซ็น ต์ผลได้นามั
ํ นมี แนวโน้มลดลงเมือเวลาในการสกัดเพิมจาก 6 ชัวโมง เป็ น 9 ชัวโมง โดยอัตราการเพิมของ
ผลได้นามั
ํ นลดลงจากเมือเพิมเวลาในการสกัดจาก 3 ชัวโมง เป็ น ชัวโมง อาจจะเนืองจากช่วงแรกของการสกัดในเมล็ดถัว
ดาวอินคายังมีปริ มาณนํามันอยูใ่ นปริ มาณมากแต่เมือผ่านการสกัดทําให้ปริ มาณนํามันทียังคงเหลืออยูใ่ นเมล็ดถัวดาวอินคา
น้อยลงทําให้อตั ราการเพิมของผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคาลดลงเมือเพิมเวลาในการสกัด โดยเมือพิจารณาเปอร์ เซ็นต์
ผลได้ของนํามันเมือใช้เอทานอลเป็ นตัวทําละลาย พบว่าในช่วง 3 ชัวโมงแรกของการสกัดสามารถสกัดนํามันออกมาได้
น้อยมากที ทุ กปริ มาตรเริ มต้น ของตัวทําละลาย โดยมีเปอร์ เซ็น ต์ผลได้นามั
ํ นตําสุ ดอยู่ที 4.03 % เมือใช้เวลาในการสกัด 3
ชัวโมงและใช้ปริ มาตรเริ มต้นของเอทานอล 150 มิลลิลิตร
จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเปอร์ เซ็ น ต์ผลได้ข องนํามัน จากถัวดาวอิ น คา เมื อใช้เวลาในการสกัด 3
ค่า ด้วยวิธีการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียวทีระดับความเชือมัน 95 เปอร์ เซ็ นต์ พบว่ามีค่า Sig.<0.05 ซึ งแสดงว่าค่า
เปอร์ เซ็ น ต์ผลได้ของนํามัน จากถัวดาวอินคา เมื อใช้เวลาในการสกัดแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ ความ
เชือมัน 95% ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที 3
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ตารางที 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคาเมือใช้เวลาในการสกัดทีแตกต่าง
กัน 3 ค่าด้วยวิธีวเิ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
แหล่งความ
แปรปรวน

องศาอิสระ

ผลรวมกําลังสอง

ผลรวมกําลังสองเฉลีย

ค่าสถิติ

2

987.4

493.7

3.973

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวมทังหมด

33
35

4200.8
5088.2

124.3

F

ค่า

Sig.

0.028*

เมื อทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่าค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอิน คาเมือใช้เวลาในการสกัด 3
ชัวโมงตํากว่าเมือใช้เวลาในการสกัด 9 ชัวโมง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมัน 95 % ส่วนคู่อืนๆ ไม่พบความ
แตกต่าง
3. ผลของปริมาตรเริมต้ นของตัวทําละลายต่ อค่าเปอร์ เซ็นต์ ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคา
เมือทําการทดลองโดยการเปลียนปริ มาตรเริ มต้นของตัวทําละลายทัง 4 ชนิด จาก 150 มิลลิลิตร เป็ น 300 มิลลิลิตร
และ 450 มิลลิลิตร ได้ผลการทดลองดังภาพที 2

(ก) สกัดด้วยบิวทานอล

(ข) สกัดด้วยเฮกเซน

(ค) สกัดด้วยเอทานอล
(ง) สกัดด้วยไอโซโพรพานอล
ภาพที 2 ผลของปริ มาตรเริ มต้นของตัวทําละลายทีใช้ในการสกัดต่อค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคา
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จากภาพที 2 พบว่าเมือเพิมปริ มาตรเริ มต้นของตัวทําละลายจะทําให้ค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอิน
คามีแนวโน้มสู งขึน เนื องจากเมือเพิมปริ มาตรของเริ มต้นของตัวทําละลายจะทําให้ปริ มาณของไอทีอยูใ่ นเครื องสกัดแบบ
ซอกห์ เลตเพิ มขึนด้วย ทําให้อตั ราส่ วนของไอที สัม ผัส กับของแข็ง(เมล็ด ถัวดาวอิ น คา) เพิมสู งขึ น ปริ มาณไอที มากขึ น
สามารถทีจะไปสกัดและละลายตัวถูกละลาย(นํามันในเมล็ดถัวดาวอิ นคา) ได้สูงขึน แต่อย่างไรก็ตามอัตราการเพิมของค่า
เปอร์เซ็นต์ผลได้ของนํามันไม่มากนักเมือเพิมปริ มาตรตัวทําละลาย การเพิมขึนของตัวทําละลายจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของตัว
ทําละลายและค่าใช้จ่ายในการทําให้นามั
ํ นบริ สุทธิ
เมือทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคา เมือใช้ปริ มาตรเริ มต้นของตัว
ทําละลาย 3 ค่า จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวทีระดับความเชือมัน 95 เปอร์เซ็นต์ ได้ผลการทดลองดังตารางที 4
ซึงจากตารางที มีค่า Sig.> . ซึงแสดงว่าค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคา เมือใช้ปริ มาตรเริ มต้นของตัวทํา
ละลายทัง 3 ค่า ไม่มีความแตกต่างทีระดับความเชือมัน 95 เปอร์เซ็นต์
ตารางที 4 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคาเมือใช้ปริ มาตรเริ มต้นของตัวทํา
ละลายทีแตกต่างกัน 3 ค่าด้วยวิธีวเิ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
แหล่งความ
องศาอิสระ ผลรวมกําลังสอง ผลรวมกําลังสองเฉลีย
ค่าสถิติ
ค่า
แปรปรวน
F
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวมทังหมด

2

33
35

113.5

4974.7
5088.2

56.7

105.7

0.376

0.689*

4. การหาสมการทํานายค่ าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคา
จากการใช้วธิ ี การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรี ยลโดยการตังสมมติฐานว่าค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของนํามันจาก
ถัวดาวอินคาของตัวทําละลายชนิ ดต่างๆ มีค วามสัม พันธ์เชิ งเส้นกับ เวลาที ใช้ในการสกัด และปริ มาตรเริ มต้น ของตัวทํา
ละลาย โดยทําการวิเคราะห์และสร้างสมการทํานายโดยใช้วิธีกาํ ลังสองน้อยทีสุด(Least square method)
สมการทํานายค่าเปอร์ เซ็ นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคาเมือใช้บิวทานอล, เฮกเซน, เอทานอล และไอโซ
โพรพานอลเป็ นตัวทําละลาย แสดงดังสมการที (3) ถึงสมการที (6) ตามลําดับ
Y1 = 42.231 + 0.563t + 0.01557V
(3)
Y2 = 43.557 + 0.528t + 0.00418V
(4)
Y3 = 4.847 + 2.786t + 0.01791V
(5)
Y4 = 32.739 + 0.659t + 0.00752V
(6)
จากการพิ จารณาค่ าคงที ของสมการทํานายเมื อใช้ตัวทําละลายต่ างๆ พบว่าแนวโน้ม ของค่ าคงที (a, b และ c)
เมือใช้บิวทานอล, เฮกเซน และไอโซโพรพานอล ใกล้เคียงกัน แต่ค่าคงทีหน้าตัวแปรเวลา(ค่า b) ของสมการทํานายเมือใช้
เอทานอลเป็ นตัวทําละลายจะสูงกว่าเมือใช้ตวั ทําละลายอืนๆ ประมาณ 5 เท่า ซึ งแสดงว่าตัวแปรเวลาทีใช้ในการสกัดเมือใช้
เอทานอลเป็ นตัวทําละลายมีผลต่อค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคามากกว่าเมือใช้ตวั ทําละลายชนิดอืนๆ
เมื อนําสมการทํานายมาประมาณค่าเปอร์ เซ็ นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคาเมือใช้ตวั ทําละลายชนิ ดต่างๆ
เปรี ยบเที ยบกับผลทีได้จากการทดลองได้ผลดังภาพที 3 จากกราฟจะเห็นได้วา่ สมการทํานายเมือใช้บิวทานอลเป็ นตัวสกัด
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ให้ผลการทํานายทีใกล้เคียงกับค่าทีได้จากผลการทดลองทุกค่าของเวลาทีใช้ในการสกัด ส่ วนสมการทํานายเมือใช้ตวั ทําลาย
อืนๆ พบว่าสมการทํานายเมือใช้เวลาในการสกัดเท่ากับ 3 ชัวโมงมีความคลาดเคลือนสู งกว่าทีเวลาอืนๆ

(ก) สกัดด้วยบิวทานอล

(ข) สกัดด้วยเฮกเซน

(ค) สกัดด้วยเอทานอล
(ง) สกัดด้วยไอโซโพรพานอล
ภาพที 3 การเปรี ยบเทียบผลของค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้เมือสมการทํานายกับผลการทดลองเมือใช้ตวั ทําละลายต่างๆ

จากการทดสอบความแม่ น ยํา ของสมการในการทํา นายค่ าเปอร์ เซ็ น ต์ผ ลได้ข องนํ ามัน จากถัวดาวอิ น คา
โดยการเปรี ยบเทียบค่าเปอร์เซ็นผลได้ทีได้จากการทดลองกับที ได้จากการใช้สมการทํานาย พบว่าค่าเฉลียของเปอร์เซ็นต์
ความคลาดสัมบูรณ์(Average of percentage absolute error) ของสมการทํานายค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอิน
คาเมือใช้ บิ วทานอล, เฮกเซน, เอทานอล และไอโซโพรพานอลเป็ นตัวทําละลาย มีค่าเท่ากับ 1.10%, 2.73%, 65.11% และ
4.59 % ตามลําดับ ซึ งจะเห็นว่าสมการทํานายค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคาเมือใช้บิวทานอล, เฮกเซน
และไอโซโพรพานอลเป็ นตัวทําละลายภายใต้สมมติฐานทีว่าค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของนํามันมีความสัมพันธ์เชิ งเส้นกับเวลาที
ใช้ในการสกัดและปริ มาตรเริ มต้น ของตัวทําละลายมี ค่าเฉลี ยของเปอร์ เซ็ นต์ค วามคลาดสัมบู รณ์น้อยกว่า 5 เปอร์ เซ็ น ต์
ซึงแสดงให้เห็นว่าสมการทํานายเมือใช้ตวั ทําลายทัง 3 ตัวดังกล่าวมีความแม่นยํา โดยสมการทํานายค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของ
นํามันจากถัวดาวอินคาเมือใช้บิวทานอลเป็ นตัวละลายมีความแม่นยํามากทีสุดมีค่าเฉลียของเปอร์ เซ็นต์ความคลาดสัมบูรณ์
เพียง 1.10 เปอร์เซ็นต์เท่านัน ในขณะทีสมการทํานายค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคาเมือใช้เอทานอลเป็ นตัว
ทําละลาย มี ค่ าเฉลียของเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลือนสู งที สุ ด ซึ งแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของ
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นํามันมีความไม่เป็ นเชิ งเส้นกับเวลาทีใช้ในการสกัดและปริ มาตรเริ มต้นของตัวทําละลายเหมือนกับที ตังสมมติฐานก่อน
สร้างสมการทํานาย

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึ กษาการสกัดนํามันจากถัวดาวอินคาโดยการสกัดด้วยตัวทําละลายโดยใช้เทคนิคการสกัดแบบซอกห์เลต
โดยเลือกใช้ตวั ทําละลายอินทรี ย์ 4 ชนิด นอกจากนีได้ทาํ การศึ กษาเวลาทีใช้ในการสกัดและปริ มาตรเริ มต้นของตัวทําลายที
แตกต่างกัน สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี
1. ตัวทําละลายที ให้ค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้สูงสุ ดคือบิ วทานอล รองลงมาคือเฮกเซน โดยค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของ
นํามันเมือสกัดด้วยตัวทําละลาย 2 ชนิดนีไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมัน 95 เปอร์ เซ็นต์
2. เมือเพิมเวลาในการสกัดจะทําให้เปอร์ เซ็นต์ผลได้ของนํามันที ได้จากถัวดาวอินคาสู งขึน โดยค่าเปอร์ เซ็ น ต์
ผลได้ของนํามันเมือใช้เวลาในการสกัด 9 ชัวโมงมีค่าสู งกว่าเมือใช้เวลาในการสกัด 3 ชัวโมงอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที
ระดับความเชือมัน 95 เปอร์ เซ็นต์
3. เมือเพิมปริ มาตรของตัวทําละลายตอนเริ มต้นพบว่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของนํามันที ได้จากถัวดาวอิน คาสู งขึน
แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมัน 95 เปอร์เซ็นต์
4. ค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคาเมือค่าสู งสุ ดเท่ากับ . % เมือใช้บิวทานอลเป็ นตัวทําละลาย
โดยมีปริ มาตรเริ มต้น มิลลิลิตรและใช้เวลาในการสกัด ชัวโมง
5. สมการทํานายค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของนํามันทีได้จากถัวดาวอินคาเมือใช้บิวทานอล, เฮกเซน และไอโซโพรพา
นอลเป็ นตัวทําละลายภายใต้สมมติฐานว่าค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของนํามันมีความสัมพันธ์เป็ นเชิงเส้นกับเวลาทีใช้ในการสกัด
และปริ ม าตรเริ มต้น ของตัวทําละลาย สามารถทํานายค่าเปอร์ เซ็น ต์ผลได้ของนํามัน ได้แ ม่ น ยําโดยมี ค่ าเฉลี ยของความ
คลาดเคลือนสัมบูรณ์นอ้ ยกว่า 5%
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จารุ วฒั น์ เจริ ญจิต * และ วสันต์ จีนธาดา1
Jaruwat Jareanjit* and Wasan Jeentada

บทคัดย่อ

งานวิจยั นี ได้ศึกษาเชิ งทดสอบการใช้คลืนอัลตราโซนิ คในการกลันสารละลายเอทานอล โดยทดสอบสมรรถนะ
จากผลของการใช้คลืนอัลตราโซนิ คความถี 0 kHz และ40 kHz ติดตังบริ เวณท่อทางเข้าถังกลันเอทานอลในกระบวนการกลัน
แบบไม่ต่อเนืองหรื อแบบกะ (batch) โดยหมุนเวียนสารละลายเอทานอลความเข้มข้นเริ มต้น 10, 40 และ70%v/v ปริ มาตร 20 liter
ผ่านหัวกระจายสารละลายเอทานอลที ติดตังส่ วนบนในถังกลัน เที ยบกับระบบปกติ (evap) จากการทดสอบ พบว่าการใช้
คลื นอัล ตราโซนิ ค ที ย่านความถี 40 kHz มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการแยกสู งสุ ด 47, 46 และ 35% สามารถแยกเอทานอลออกจาก
สารละลายผ่านกระบวนการกลันคิดเที ยบเท่าปริ มาณเอทานอลบริ สุทธิ ทีกลันได้ต่อกะ (batch) สู งกว่าไม่ใช้คลืนอัลตราโซ
นิคหรื อ kHz และระบบปกติ (evap) ตามลําดับ
คําสําคัญ : การกลันเอทานอล, คลืนอัลตราโซนิค, การกลันด้วยรังสี อาทิตย์
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This experimental research was to test of ultrasonic waves in solar ethanol distillation to investigate the
performance of ultrasonic waves at frequencies of 0 kHz and 40 kHz that were installed in the inlet area of a distillation
tank that operated in non-continuous distillation process (batch distillation). The circulation of 20-liter ethanol solution
was performed with the initial concentrations of 10, 40 and 70%v/v thrs.ough an ethanol nozzle, installed at the top of the
distillation tank compare with normal system (evap). The experiment demonstrated that using ultrasonic waves 40 kHz
able to higher enhance the separation efficiency 47, 46 and 35%. The amount of pure ethanol product from each distilled
batch was clearly greater than the amount of product obtained from frequencies of 0 kHz and normal system (evap)
respectively.
Keyword: Ethanol distillation, Ultrasonic wave, Solar distillation
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จากปั ญ หาการขาดแคลนพลัง งาน และสิ งแวดล้อ มในปั จ จุ บ ัน แนวทางการแก้ไขปั ญ หาระยะยาวในระดับ
นานาชาติมุ่งเน้นไปทีการส่ งเสริ มการใช้พลังงานทดแทนรู ปแบบต่างๆ มากขึน สําหรับในประเทศไทยกระทรวงพลังงาน
ได้วางแผนการพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกเพิมขึน 25% ใน 10 ปี (ปี 2555-2564) โดยหนึ งในแผนที ใช้คือ
กําหนดเป้ าหมายการใช้เอทานอลซึ งมีแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรในประเทศ ดังนันการพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอล
จึ งเป็ นงานที น่ าสนใจและสอดคล้อ งกับ นโยบายของกระทรวงพลังงาน โดยทัวไปการกลันแบบลําดับ ส่ วน (Fractional
distillation) ในการเพิมความเข้นข้นของเอทานอลจาก 9-10 %v/v ไปเป็ น 93-95 %v/v เพือนําไปใช้ในการผลิตเชื อเพลิงทดแทน
ได้นัน ต้องใช้พลังงานความร้ อนจํานวนมาก ซึ งที ผ่านมามีการศึ กษาการนํารังสี อาทิ ตย์ซึงเป็ นพลังงานหมุ นเวียน และ
สะอาดมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการกลันเอทานอลแบบไม่ต่ อเนื อง (Vorayos et al., 2006; Siangsukone et al. 2008; Jareanjit et al.,
2009) และมี การพัฒ นาการใช้ถาดระเหย และหัวกระจายสารละลายในถังกลันให้มีพืนที ระเหยในแนวดิ งมากขึ น (Jareanjit
และBoonyanuwat, 2016; Jareanjit และBoonyanuwat, 2017) แต่กระบวนการกลันด้วยรังสี อาทิ ตย์มีอุณหภูมิตากว่
ํ าความร้อนทีได้จาก
การเผาไหม้เชือเพลิงฟอสซิ ลในอุตสาหกรรม ส่ งผลให้ตอ้ งทําการกลันซําหลายครังจึงจะได้ความเข้มข้นทีต้องการ ดังนัน
การเพิมความเข้มข้นในการกลันแบบไม่ต่อเนื อง โดยใช้รังสี อาทิ ตย์ให้มีความเข้มข้นสู งมากกว่าการกลันด้วยวิธีการปกติจึง
เป็ นสิ งสําคัญ โดยคณะผูว้ จิ ยั พบว่าเทคโนโลยีคลืนอัลตราโซนิคเป็ นแนวทางหนึ งทีน่าสนใจ ในการพัฒนาระบบดังกล่าวได้
โดยงานวิจัยที ผ่ านมา แสดงให้เห็ น ว่าการใช้ค ลื นอัล ตราโซนิ ค สามารถประยุก ต์ใช้ในลดการใช้พลังงานและการเพิม
ประสิ ทธิ ภาพในอุตสาหกรรมต่างๆ (Leonelli และ Mason, 2010; Yao, 2010) ช่วงความถี 20 – 40 kHz ทําให้ของเหลวเกิดการแตกตัว
และเกิดฟองอากาศขึน จากปรากฏการณ์ Cavitation ซึงส่งผลต่อคุณสมบัติทางกล และทางเคมีของสสาร มีการประยุกต์ใช้งาน
อย่างกว้างขวางในการเพิมประสิ ทธิ ภาพการสกัดสารต่างๆ (Li et al., 2014) โดยเฉพาะการใช้ในการผลิตเชื อเพลิงทางเลือก
(Badday et al., 2013; Ramachandran et al., 2013; Luo et al., 2014) สามารถช่ วยลดระยะเวลาของกระบวนการผลิ ต ไบโอดี เซลผ่ าน
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน (Transesterification) โดยการเร่ งความเร็ วของตัวทําละลายทําให้พืนทีแลกเปลียนระหว่างตัวทํา
ละลายและตัว ถู ก ละลายเพิ มขึ น ( Colucci et al. 2005; Ren et al., 2010; Kumar et al., 2014) นอกจากนี Yasuda et al. (2014) ได้ นํา มา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการแยกเอทานอลจากสารละลายทีผสมนําทีความเข้มข้นตํา โดยใช้ไอฟองอากาศขนาดเล็ก (Microdroplet) ทีเกิดจากอัลตราโซนิ คอะตอมไมเซอร์ ความถีสู ง (Ultrasonic atomizer) ผลทีได้สาระลายเอทานอลมีความเข้มข้นเพิมขึน
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ Kirpalani และ Suzuki, (2011) ที ใช้เพิมความเข้น ข้น ของสารละลายเอทานอล โดยการควบแน่ น
ละอองหมอกเอทานอล-นํา ทีผลิตจากจากอัลตราโซนิคความถีสูง 2.4 MHz ในกระบวนการแยกเอทานอล-นําแบบต่อเนื อง ที
อุณหภูมิตาํ 10๐C, 24๐C จากปรากฏการณ์ Cavitation ตามลําดับ
ดังนันงานวิจยั นี จึ งมีแนวคิดที จะทดสอบการใช้คลืนอัลตราโซนิ คซึ งติดตังบริ เวณท่ อทางเข้าถังกลันเอทานอล
ผ่านหัวกระจายสารละลายเอทานอลที ติดตังส่ วนบนในถังกลันที พัฒนา (Jareanjit และBoonyanuwat, 2017) ในการเพิม
สมรรถนะการกลันเอทานอลด้วยรังสี อาทิตย์กรณี ไม่ใช้คลืนอัลตราโซนิ คหรื อ 0 kHz และใช้คลืนอัลตราโซนิ คย่านความถี
40 kHz เทียบกับระบบปกติ (evap) ทีสภาวะเดียวกัน เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาการกลันเอทานอลด้วยรังสี อาทิตย์ต่อไป
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1. ชุ ดทดลอง

ชุดทดลองประกอบด้วยถังกลันเอทานอลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 cm สูง 160 cm ความจุ 40 liter โดยมีส่วนระเหย
และควบแน่นอยูใ่ นชุดเดียวกัน บริ เวณส่วนกลางระหว่างส่วนระเหยและควบแน่นจะติดตังกรวยรับของเหลวควบแน่นออก
จากระบบ ถัดลงมาจะติดตังหัวกระจายสารละลายเอทานอล สําหรับเพิมพืนทีการทําระเหยในแนวดิงให้มากขึน โดยไหลตก
ลงผ่านสู่ ถงั เก็บด้านล่าง และหมุนวนสารทํางานจากส่ วนล่างของถังกลันไปที หัวกระจายสารละลายหมุนวนเป็ นวัฎจักร
ติ ดตังหั วปล่ อยคลื นอัล ตราโซนิ ค (Ultrasonic transducer) ขนาด 100 W จํานวน 3 หัว บริ เวณท่ อทางเข้าถังกลันเอทานอลหัว
กระจายสารละลาย ขับโดย Ultrasonic generator รุ่ น AKHGZ – 38630 ติดตังขดลวดไฟฟ้าขนาด 2000 W ซึ งแช่ ในสารละลายเอทา
นอลเป็ นแหล่ งความร้อน เพือจําลองสถานการณ์ ความร้อนจากรังสี อาทิ ตย์ ใช้ปัมหมุน เวียนสารละลายเอทานอลความ
เข้มข้นต่างๆ เป็ นสารทํางานในระบบ ในกระบวนการกลันแบบไม่ต่อเนือง (batch) ดังแสดงรายละเอียดในภาพที 1 วัดค่าโดย
โรตามิเตอร์ ตามลําดับ โดยใช้ตวั เก็บรังสี อาทิตย์แบบแผ่นราบ (Flat Plate Solar Collector) ขนาดพืนที รับรังสี 1.95 m2 ติ ดตังหัน
หน้าไปทางทิศใต้เอียงทํามุม 7 องศากับแนวระดับ (ตามตําแหน่งละติจูดทีติดตัง) เป็ นแหล่งให้ความร้อนแก่สารละลาย กรณี
ทดสอบด้วยรังสี อาทิตย์

ภาพที 1 ท่อสําหรับติดหัว Ultrasonic transducer ความถี 40 kHz ด้าน Size view และแนวคิดระบบกลันเอทานอลด้วยรังสี อาทิตย์
ร่ วมกับคลืนอัลตราโซนิค (Jareanjit และBoonyanuwat, 2017)

2. วิธีการทดลอง

งานวิจยั นี ได้ออกแบบการใช้ค ลื นอัลตราโซนิ ค ซึ งติด ตังบริ เวณท่ อบริ เวณก่ อนเข้าหัวกระจายสารละลาย เอ

ทานอล ในการเพิมสมรรถนะการกลันเอทานอลด้วยรังสี อาทิ ตย์ เทียบกับระบบปกติ (evap) ทีสภาวะเดียวกัน โดยหมุนวน
สารละลายปริ มาณ 20 liter ในถังกลัน ทีอัตราการไหล 9 lit/min ผ่านหัวกระจายสารละลายเอทานอลทีติดตังส่วนบนในถังกลัน
(Jareanjit และBoonyanuwat, 2017) ที ความเข้ม ข้น เริ มต้น 10, 40 และ70% v/v โดยพิ จ ารณาสมรรถนะในส่ วนของความเข้ม ข้น
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ปริ มาณการกลัน ประสิ ทธิ ภาพการแยกและค่าสมรรถนะ ตามลําดับ ดําเนินการทดสอบเปรี ยบเทียบทีสภาวะเดียวกัน โดยใช้
ขดลวดไฟฟ้ าขนาด 2000 W ทดแทนความร้อนรั งสี อาทิ ตย์ โดยตังอุณหภูมิ 70ºC ช่ วงเวลาที ใช้ในการทดลอง 3hrs.โดยเปิ ด
เครื องอัล ตร้ าโซนิ ค ในชัวโมงที 2-3 ตามลําดับ วัด อุณ หภู มิภ ายในระบบที ตําแหน่ งต่ าง ๆ คื อ อุ ณ หภูมิ ส ารละลาย (Ts)
อุณหภูมิในถังกลันตําแหน่ งที 1,2,3 (T1, T2,T3) อุณหภูมิสารละลายออกจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (Tco) อุณหภูมิสารละลายเข้าตัว
เก็บรังสี อาทิตย์ (Tci) อุณหภูมินาหล่
ํ อเย็น (Tc) อุณหภูมินาหล่
ํ อเย็นในถังขนาด 80 liter (Tw) และอุณหภูมิสิงแวดล้อม (Ta) ด้วย
เทอร์ โมคัปเปิ ลชนิ ด K ซึ งมีความละเอียด +/-0.5oC บันทึกข้อมูลอุณหภูมิการทดลอง ทุกๆ 1 min โดยใช้ Data logger (Yokogawa)
Model MW 2000 วัดปริ มาณการกลัน และความเข้มข้นที ช่ วงเวลา 1 hr. ด้วยกระบอกตวงและไฮโดรมิเตอร์ เพือนําค่าที ได้มา
เปรี ยบเทียบสมรรถนะการกลันทีความเข้มข้นเริ มต้นต่างๆ 3 กรณี คือการหมุนวนสารละลายเอทานอลผ่านหัวปล่อยคลืนอัล
ตราโซนิ คและหัวกระจายสารละลาย กรณี ไม่ใช้คลืนอัลตราโซนิ คหรื อ 0 kHz และใช้คลืนอัลตราโซนิ คย่านความถี 40 kHz
เทียบกับระบบปกติ (evap) ทีไอผสมระเหยจากผิวระเหยส่วนล่างของถังกลัน สําหรับเป็ นข้อมูลอ้างอิงระบบอืนทีมีลกั ษณะ
เหมือนกันมากทีสุ ด ที สภาวะเดี ยวกัน เพือหากรณี ทีมีสมรรถนะสู งสุ ด ไปทดสอบด้วยรังสี อาทิตย์ต่อไป ซึ งจะดําเนิ นการ
ทดสอบในช่วงเวลา (9:00–15: ) น. เป็ นเวลา 6 hrs.โดยใช้คลืนคลืนอัลตราโซนิคในช่วงเวลา 11.00–14.00 น. เป็ นเวลา 3 hrs.ทํา
การวัดค่ารังสี อาทิตย์ดว้ ย Pyranometer (Kipp & Zonen) Model CM11B ความละเอียด +/-2 W/m2
โดยที ประสิ ทธิ ภาพการแยก (Separation Efficiency) เป็ นอัตราส่ วนระหว่างปริ มาณเอทานอลบริ สุทธิ ที กลันได้ (ml)
เทียบกับปริ มาณปริ มาณเอทานอลบริ สุทธิเริ มต้น (ml) สามารถคํานวณได้จากสมการ

(1)

Separation =

me ( product )
me ( initial )

โดยที ค่าสมรรถนะทีเพิมขึนของการกลันเอทานอล (Performance) เป็ นอัตราส่ วนระหว่างส่ วนต่างของปริ มาณเอทา
นอลบริ สุทธิ ที กลันได้จากระบบใหม่กบั ปริ มาณปริ มาณเอทานอลบริ สุทธิ ที กลันได้จากระบบเดิ ม (ml) เที ยบกับปริ มาณ
ปริ มาณเอทานอลบริ สุทธิทีกลันได้จากระบบเดิม (ml) สามารถคํานวณได้จากสมการ
 system 

me ( new )  me ( normal )
me ( normal )

(2)
Tco
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Ta
Tw

Ts

ภาพที 2 รายละเอียดตําแหน่งวัดอุณหภูมิต่างๆ และหัวกระจายสารละลาย ในระบบกลันเอทานอลด้วยรังสี อาทิตย์
ร่ วมกับคลืนอัลตราโซนิค

ผลและวิจารณ์ ผล

การทดสอบสมรรถนะการกลันสารละลายเอทานอลความเข้มข้นเริ มต้น 10, 40 และ70%v/v ทีอัตราการไหล 9 lit/min
เป็ นค่าคงทีในการทดสอบปั จจัยของการใช้คลืนอัลตราโซนิ ค 40 kHz และไม่ใช้ หรื อ 0 kHz ต่อสมรรถนะการกลันสารละลาย
ทีอุณหภูมิสิงแวดล้อม 27-32oC ซึ งพบว่าอุณหภูมิทีตําแหน่ งต่างๆ แปรผันตามความร้อนจากขดลวดไฟฟ้าอย่างช้าๆ จากการ
สะสมความร้อนของสารละลายเอทานอล โดยอุณหภูมิสารละลายในถัง (Ts) อยูท่ ีประมาณ 68-70๐C ตามทีตังอุณหภูมิไว้ โดย
อุณ หภูมิ น ําหล่ อเย็น (Tc) และอุณ หภูมิ ถงั เก็ บ นํา (Tw) อยู่ที 28-40๐C ในช่ วงเวลา 180 นาที เนื องจากรั บ ความร้ อนจากผิว
ควบแน่นในถังกลัน ตามลําดับ
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ภาพที 4 ปริ มาณเอทานอลทีกลันได้และประสิทธิภาพการแยกต่อความเข้มข้นเริ มต้น ทีกรณีศึกษาต่าง ๆ
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จากภาพที 3 และ 4 พบว่าความเข้มข้นและปริ มาณสารละลาย เอทานอลทีกลันได้แปรผันตามความเข้มข้นเริ มต้น
โดยกราฟแสดงความชันสู งทีค่าความเข้มข้นเริ มต้น 40%v/v ในขณะทีปริ มาณเอทานอลทีกลันได้ เมือเปรี ยบเทียบทุกกรณี
พบว่าทีย่านความถี 40 kHz มีค่าความเข้มข้นของเอทานอลทีกลันได้ใกล้เคียงกัน แต่มีปริ มาณสารละลายทีกลันได้สูงกว่าใน
ทุกๆ ความเข้มข้นเริ มต้น ส่งผลให้ปริ มาณเอทานอลทีกลันได้สูงกว่าแตกต่างอย่างชัดเจน ในการกลันเอทานอลความเข้มข้น
เริ มต้น 40%v/v ขึนไป โดยแปรผันตามความถี ที เพิมขึน เมือเทียบกับการกลันเอทานอลความเข้มข้นเริ มต้น 10%v/v ซึ งไม่
แสดงความแตกต่างอย่างชัดเจน พิจารณาว่าการติดตังหัวปล่อยคลืนอัลตราโซนิค (Ultrasonic transducer) บริ เวณท่อทางเข้าถัง
กลันเอทานอลหัวกระจายสารละลาย เป็ นปั จจัยของการเพิมสมรรถนะการกลันสารละลายเอทานอลเที ยบกับ ระบบปกติ
กรณีไม่ใช้คลืนอัลตราโซนิค

จากภาพที 4 แนวโน้มของประสิ ทธิ ภาพการแยก (Separation Efficiency) เทียบกับความเข้มข้นเริ มต้น โดยทีการกลันเอ
ทานอลร่ วมคลื นอัลตราโซนิ คเที ยบกับ ระบบปกติ มีแนวโน้มสู งกว่าชัดเจนที ความเข้มข้น เริ มต้น ตํากว่า 50%v/v ดังนัน
คลืนอัลตราโซนิ คมีอิทธิ พลต่อการแยกเอทานอลของจากสารผสม มากทีสุดในส่วนของความเข้มข้นเริ มต้นตํา 10%v/v และ
40%v/v แปรผันตามค่าความถีทีเพิมขึน ตามลําดับ หลังจากนันประสิ ทธิภาพการแยกมีค่าตําลง โดยกรณี ใช้คลืนอัลตราโซนิ
คย่านความถี 40 kHz มีประสิ ทธิ ภาพการแยกสู งสุ ดประมาณ 47, 46 และ 35% ตามมาด้วยกรณี ไม่ใช้คลื นอัลตราโซนิ คหรื อ
kHz มีประสิ ทธิ ภาพการแยกสู งสุ ดประมาณ 45, 41 และ 33% ในขณะทีระบบปกติ มีประสิ ทธิ ภาพการแยกประมาณ 18, 18 และ
14% ทีความเข้มข้นเริ มต้น 10, 40 และ70%v/v ตามลําดับ นอกจากนี พิจารณาได้วา่ การติดตังหัวกระจายสารละลายเอทานอลที
ติดตังส่ วนบนในถังกลัน สามารถเพิมพืนที ระเหยในแนวดิง โดยแปรผันตามระยะห่ างระหว่างจุดกระจายสารละลายเอทา
นอล ส่ วนบนสุ ดกับผิวระเหยของสารละลายเอทานอลส่วนล่าง โดยมีความดันตกคร่ อมในระบบตํากว่า ซึงแนวทางดังกล่าว
สามารถพัฒนาถังกลันที มีป ระสิ ท ธิ ภาพ สําหรั บ ระบบกลันเมทานอลด้วยรั ง สี อาทิ ตย์ โดยใช้พลังงานหมุ น เวียนเสริ ม
กระบวนการผลิตต่อไป

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

273

ตารางที 1 สมรรถนะการกลัน และค่าสมรรถนะทีเพิมขึน (Performance) กรณีศึกษาต่าง ๆ
initial (%v/v)
10
40
70
initial (%v/v)
10
40
70
initial (%v/v)
10
40
70

case: evap
product (%v/v) product vol. (ml) ethanol (ml)
43
855
368
80
1812
1449
86
2286
1955
case: ultrasonic 0 kHz
product (%v/v) product vol. (ml) ethanol (ml)
39
2348
904
76
4332
3292
84
5448
4576
case: ultrasonic 40 kHz
product (%v/v) product vol. (ml) ethanol (ml)
42
2283
947
76
4857
3691
85
5868
4958

performance

-

performance
1.46
1.27
1.34
performance
1.58
1.55
1.54

จากข้อมูลในตารางที 1 พบว่าระบบกลันกรณี ศึกษาที ใช้คลืนอัลตราโซนิ คย่านความถี 40 kHz มีค่าสมรรถนะการ
กลัน และค่ าสมรรถนะที เพิ มขึ น ( Performance) สู ง สุ ด ตามมาด้วยกรณี ไ ม่ ใ ช้ค ลื นอัล ตราโซนิ ค หรื อ ย่านความถี 0 kHz
ตามลําดับ ในทุกๆ ความเข้มข้นเริ มต้น โดยค่าสมรรถนะทีเพิมขึน เมือเทียบกับระบบปกติ (evap) พบว่ากรณี ใช้ยา่ นความถี
40 kHz มีค่าสมรรถนะทีเพิมขึนโดยเฉลียเท่ากับ 1.58, 1.55 และ1.54 เท่า ในขณะที กรณี ไม่ใช้คลืนอัลตราโซนิ คหรื อ 0 kHz มีค่า
สมรรถนะที เพิมขึนใกล้เคี ยงกันคือเท่ ากับ 1.46, 1.27 และ1.34 เท่า เมือเทียบกับระบบปกติ (evap)ในถังกลันที ไม่ได้ปรับปรุ ง
ในการกลันเอทานอลทีความเข้มข้นเริ มต้น 10, 40 และ70%v/v ตามลําดับ จึ งพิจารณาได้วา่ ในการกลันเอทานอลนอกเหนื อ
จากอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิจุดเดือดทีต่างกันของสารละลาย 2 ชนิ ด และการออกแบบถังกลันทีเพิมพืนทีการระเหย
สามารถใช้คลืนอัลตราโซนิ คความถีดังกล่าวทําให้แรงยึดเหนียวอนุภาคตําลง หรื อช่วยเร่ งการแยกพันธะไฮโดรเจนของสาร
ผสม เอทานอล-นํา ประกอบกับอุณหภูมิทีสูงขึนส่ งผลความตึงผิวของสารละลายตําลงสสารจึงระเหยได้มากขึน นอกจากนี
(Cavitation) ส่งผลให้เกิ ดฟองอากาศขนาดเล็ก (Micro-droplet) ของเอทานอล และไอนํา โดยเฉพาะเอทานอล ทีมีความดันไอสู ง
กว่า สามารถระเหยแยกตัวออกจากสารละลายเอทานอล-นําอย่างชัดเจน โดยเฉพาะทีความเข้มข้นเริ มต้นตํากว่า 50%v/v ลง
มา

โดยเลื อกความเข้ม ข้นเริ มต้น 40% v/v เพือทดสอบสมรรถนะการกลันสารละลายเอทานอลด้วยความร้อนรังสี
อาทิ ตย์ เนื องจากสามารถเพิมความเข้มข้นได้สูงกว่าความเข้มข้นเริ มต้น 10%v/v และ70%v/v มีความสะอาดเพียงพอทีจะใช้
เป็ นสารทํางาน โดยไม่เกิดการอุดตันในระบบเมือเทียบกับความเข้มข้นเริ มต้น 10%v/v ในทางปฏิบตั ิซึงเป็ นนําส่ าทีเกิดจาก
การหมักวัตถุ ดิ บ ทางการเกษตร ทดสอบกรณี ใช้ค ลื นอัลตราโซนิ ค ย่านความถี 40 kHz ที ค่ าสมรรถนะ (Performance) 1.55
แสดงผลการทดลองดังนี
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ภาพที 5 ค่ารังสี อาทิตย์ และอุณหภูมิต่าง ๆ ในระบบกลันสารละลายเอทานอลด้วยความร้อนรังสีอาทิตย์ (40 kHz)

ภาพที 6 ค่ารังสี อาทิตย์ และอุณหภูมิต่าง ๆ ในระบบกลันสารละลายเอทานอลด้วยความร้อนรังสีอาทิตย์ (40 kHz)

จากภาพที 5 และ 6 พบว่าอุณหภูมิทีตําแหน่ งต่างๆ ทีอัตราการไหลสารทํางาน 9 lit/min แปรผันตามค่ารังสี อาทิ ตย์
อย่างช้าๆ จากการสะสมความร้อนของสารละลายเอทานอลเข้มข้น เริ มต้น 40%v/v โดยอุณหภูมิสารละลายในถัง Ts อยู่ที
ประมาณ 68-70๐C แปรผันตามค่ารังสี อาทิ ตย์ โดยอุณหภูมินาหล่
ํ อเย็น (Tc) และอุณหภูมิถงั เก็บนํา (Tw) อยู่ที 28-45๐C ในช่วง
เวลา 6 hrs. เนืองจากรับความร้อนจากผิวควบแน่นในถังกลัน ในขณะทีในช่วงเวลา 11.00 – 14.00 น. เป็ นเวลา 3 hrs. อุณหภูมิมี
การเปลียนแปลงไปโดยลดลงประมาณ 20๐C คงที จากค่าทีควรจะวัดได้ปกติ พิจารณาว่าเป็ นอิทธิพลของคลืนอัลตราโซนิคที
ทํางานในช่ วงเวลาดังกล่ าวส่ งผลต่อระบบสายสัญญานที ต่ อไปยังเครื องวัด และบัน ทึ กอุณหภูมิ อย่างไรก็ตามไม่ส่ งผล
กระทบต่อการวัดค่าปริ มาณการกลันในระบบกลัน
ตารางที 2 ความเข้มข้นของเอทานอลทีสามารถกลันได้โดยใช้รังสี อาทิตย์ในช่วงเวลาต่างๆของการทดลองในการทดลอง
ผสมเอทานอล 40%v/v (40 kHz)
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Ethanol 40%v/v (40 kHz)
(Electrical Energy = 1.7 kWh to 09:00-15:00)
Time Product (ml) Concentration (%v/v) Ethanol (ml)
9:00-10:00
350
74.00
259.00
10:00-11:00
976
79.00
771.04
11:00-12:00 1269
76.00
964.44
12:00-13:00 1029
74.00
761.46
13:00-14:00
319
66.00
210.54
14:00-15:00
472
68.00
320.96
4415
74.00
3267.10
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ในขณะที ตารางที 2 แสดงปริ มาณสารละลายที กลันได้ และความเข้มข้นของเอทานอลที กลันได้ ในระบบกลัน
สารละลายเอทานอลด้วยความร้อนรังสี อาทิตย์ พบว่าปริ มาณสารละลายที กลันได้รายชัวโมง แปรผันตามค่ารังสี อาทิ ตย์
ในขณะที ความเข้ม ข้น ของเอทานอลที กลันได้ร ายชัวโมงค่ อ นข้างคงที และตําลงตามปริ ม าณเอทานอลที เหลื ออยู่ใ น
สารละลายเริ มต้น ซึ งเป็ นปรากฏการณ์ทีเกิดในกระบวนการกลันแบบไม่ต่อเนื อง (batch distillation) ตามลําดับ โดยทีค่ารั งสี
อาทิตย์ดงั กล่าวระบบมีสมรรถนะในการกลันสารละลายเอทานอลทังสิ น 4,415 ml หรื อ 2,264 ml/m2 ทีความเข้มข้นรวม 74%v/v
ในช่วงเวลา 09:00-15:00 น. โดยปริ มาณการกลันแปรผันตามค่ารังสี อาทิตย์

สรุ ปผลการวิจัย

การติดตังหัวกระจายสารละลายเอทานอลในถังกลัน เป็ นปั จจัยหลักในการเพิมสมรรถนะการกลันเอทานอล โดย
ระบบหมุนวนทีอัตราการไหล 9 lit/min ผ่านหัวกระจายสารละลายเอทานอล เมือเทียบกับระบบปกติ (evap) ทีไอระเหยจาก
ผิวสารละลายเอทานอล ตามลําดับ ในขณะทีคลืนอัลตราโซนิค (Ultrasonic transducer) เป็ นปั จจัยหลักในการเพิมสมรรถนะ
การกลันเอทานอลแบบไม่ต่อเนือง ในการสร้างปรากฏการณ์ Cavitation ผ่านหัวกระจายสารละลายเอทานอล ในเร่ งการแยก
พัน ธะไฮโดรเจนของสารผสมเอทานอล-นําส่ งผลให้ป ระสิ ทธิ ภาพการถ่ายเทมวลสาร (mass transfer) สู งขึ น โดยความ
เข้มข้นเฉลียของเอทานอล และปริ มาณสารละลายทีกลันได้สูงกว่าระบบปกติ (evap) ในทุกๆ ความเข้มข้นเริ มต้น ส่งผลให้
ปริ มาณเอทานอลทีกลันได้สูงกว่า โดยกรณี ใช้คลืนอัลตราโซนิคย่านความถี 40 kHz มีประสิทธิภาพการแยกสูงสุดประมาณ
47, 46 และ 35% และกรณี ไม่ใช้คลื นอัลตราโซนิ คหรื อ kHz มี ประสิ ท ธิ ภาพการแยกสู งสุ ดประมาณ 45, 41 และ 33%
ในขณะที ระบบปกติ (evap) มีประสิ ทธิภาพการแยกประมาณ 18, 18 และ 14% ที ความเข้มข้นเริ มต้น 10, 40 และ70%v/v
ตามลําดับ
กรณีใช้ยา่ นความถี 40 kHz มีค่าสมรรถนะทีเพิมขึนโดยเฉลียเท่ากับ 1.58, 1.55 และ 1.54 เท่า ในขณะทีกรณี ไม่ใช้
คลื นอัลตราโซนิ คหรื อ 0 kHz มีค่าสมรรถนะที เพิมขึนใกล้เคี ยงกันคื อเท่ากับ 1.46, 1.27 และ1.34 เท่ า เมือเที ยบกับระบบ
ปกติ (evap)ในถังกลันที ไม่ได้ป รั บ ปรุ ง ในการกลันเอทานอลที ความเข้ม ข้น เริ มต้น 10, 40 และ70%v/v ตามลําดับ ซึ ง
แนวทางดังกล่าวสามารถพัฒนาถังกลันที มีป ระสิ ท ธิ ภาพ สําหรับ ระบบกลันเอทานอลด้วยรั งสี อาทิ ตย์ โดยใช้พลังงาน
หมุนเวียนเสริ มกระบวนการผลิตต่อไป โดยเลือกความเข้มข้นเริ มต้น 40%v/v และใช้คลืนอัลตราโซนิ คย่านความถี 40 kHz
ติดตังบริ เวณท่อบริ เวณก่อนเข้าหัวกระจายสารละลายเอทานอล เพือนําไปทดสอบสมรรถนะการกลันสารละลายเอทานอล
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ด้วยความร้อนรังสี อาทิ ตย์ เนื องจากสามารถเพิมความเข้มข้นได้สูงกว่าความเข้มข้นเริ มต้น 10%v/v และ70%v/v มีความ
สะอาดเพียงพอทีจะใช้เป็ นสารทํางาน โดยไม่เกิดการอุดตันในระบบเมือเทียบกับความเข้มข้นเริ มต้น 10%v/v ในทางปฏิบตั ิ
ซึงเป็ นนําส่าทีเกิดจากการหมักวัตถุดิบทางการเกษตร และทดแทนการกลันในถังกลันแบบลําดับส่ วน เพือเพิมความเข้มข้น
เนืองจากความดันตกคร่ อมในระบบตํา
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บทคัดย่อ
พลังงานคือปั จจัยสําคัญในการตอบสนองความต้องการขันพืนฐานของมนุษย์ เชือเพลิงฟอสซิลเป็ นแหล่งพลังงาน
หลักแต่มีปริ มาณจํากัด และก่อให้เกิดมลพิษเป็ นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ชีวมวลเป็ นพลังงานหมุนเวียนทีสําคัญทีสามารถ
นํามาทดแทนเชือเพลิงฟอสซิ ลได้ ประเทศไทยเป็ นแหล่งเกษตรกรรมทีมีวตั ถุดิบชี วมวลหลายชนิ ด หนึ งในนันคือชีวมวล
จากมะพร้ าว งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือเปรี ยบเที ยบร้อยละผลได้ของผลิ ตภัณฑ์ทีได้จากการไพโรไลซิ ส วัสดุชีวมวล
เหลื อใช้จากองค์ประกอบต่างๆ ของมะพร้าว ได้แก่ ทางมะพร้าว กะลามะพร้าว ขีเลือยมะพร้าว กากมะพร้าว และเปลือก
มะพร้ าว ศึ กษาคุ ณ สมบั ติ ท างความร้ อ น โดยสร้ างสมการทํานายค่ า พลัง งานความร้ อนสู ง (HHV) จากองค์ป ระกอบ
โดยประมาณด้วยค่าสารระเหย (VM) ความชืน (M) คาร์ บอนคงตัว (FC) และเถ้า (Ash) ของวัตถุดิบองค์ประกอบต่างๆ ของ
มะพร้าว การไพโรไลซิ สใช้เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ (Tube Furnace) อัตราการไหลของแก๊สไนโตรเจน cm3/min อุณหภูมิ
450 °C เวลา 2 ชัวโมง และอัตราการให้ความร้อน 10 °C/min จากการศึกษาพบว่า คุณสมบัติเชื อเพลิงก่อนไพโรไลซิ สของวัสดุ
ชี วมวลทางมะพร้ าว ขีเลื อยมะพร้ าว และเปลือกมะพร้ าว มีปริ ม าณคาร์ บ อนคงตัวและปริ มาณสารระเหยที ใกล้เคี ยงกัน
ประมาณ 23 %โดยนําหนัก และ 65 %โดยนําหนักตามลําดับ เหมาะแก่การนํามาเป็ นเชือเพลิงได้ และเมือพิจารณาทีปริ มาณ
สารระเหยพบว่า กากมะพร้าวมีป ริ มาณมากที สุ ด ที 82.81 %โดยนําหนัก เหมาะแก่ การนํามาเป็ นนํามัน ชี วภาพ และเมื อ
พิจ ารณาผลิ ตภัณฑ์ห ลังจากการไพโรไลซิ ส พบว่า กะลามะพร้าวและกากมะพร้าวเหมาะแก่ การนํามาผลิ ตถ่านชี วภาพ
เนื องจากมีปริ มาณคาร์ บอนคงตัวสูงถึง 60 %โดยนําหนัก และมีปริ มาณเถ้าน้อยอยูใ่ นช่วง 2-6 %โดยนําหนัก และในส่ วน
ของการสร้างสมการทํานายค่าความร้อนของวัตถุดิบจากองค์ประกอบโดยประมาณขององค์ประกอบต่างๆ ของมะพร้าว
พบว่า สมการดังกล่าวมีคุณภาพ ในการทํานายค่าความร้อนในระดับทียอมรับได้โดยได้รูปแบบสมการดังนี HHV(Cal/g) =
6743.71 - 1.61(VM)(FC) - 1.88(M2)(Ash) + 155.81(Ash)
คําสําคัญ : การไพโรไลซิส, ถ่านชีวภาพ, มะพร้าว, ชีวมวล
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Energy is an important factor in meeting basic human needs. Fossil fuels are the main source of energy, but
they are limited and cause pollution as the cause of global warming. Biomass is a major renewable energy source that can
replace fossil fuels. Thailand is an agricultural area with many biomass materials. One of them is coconut biomass. This
research aims to compare the percentage yield of pyrolysis products from biomass residue from various components of
coconut trees including coconut leaves, coconut shell, coconut sawdust, coconut residue and coconut coir. The estimation
of heat energy (HHV) by the estimated elements with the values of volatile matter (VM),moisture content (M), Fixed
carbon (FC) and Ash of the raw materials of the coconut. Pyrolysis utilizes a tube furnace, a flow rate of 100 cm3 / min, a
temperature of 450 ° C for 2 hours, and a heating rate of 10 ° C / min.It was found that the fuel properties of biomass
before pyrolysis , coconut sawdust and coconut shell are carbon content was approximately 23% wt and 65% wt,
respectively, suitable for use as fuel. When considering the amount of volatile compounds, coconut residue content was
highest at 82.81% wt, suitable for bio-oil. While after the pyrolysis process coconut shell and coconut residue are suitable
for produced bio-char because the fixed carbon more than 60% wt and ash content less than 5% wt. The equation for
predicting the heating value of raw materials from various part of the coconut trees, it was found that the equation was
quality to predict the heat value at an acceptable level by HHV (Cal / g) = 6743.71 - 1.61 (VM) (FC) - 1.88 (M2) (Ash) +
155.81 (Ash)
Keywords: pyrolysis, biochar, coconut, biomass
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พลังงานเป็ นปั จจัยทีสําคัญในการตอบสนองความต้องการขันพืนฐานของมนุษย์ และเป็ นปั จจัยการผลิตทีสําคัญ
ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วย ดังนันจึงต้องคํานึ งถึงการใช้ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัด ให้มีประสิทธิภาพ มากทีสุดและ
ต้องเลื อกใช้เชื อเพลิงที มี ราคาถูก ปริ มาณเพียงพอ ดังนันจึ งมีศึ กษาเพือหาพลังงานทดแทนเป็ นจํานวนมาก ในปั จจุบ ัน
พลังงานจากชี วมวลเป็ นที น่ าสนใจมากยิงขึ น เนื องจากวัสดุ ชีวมวลเป็ นพลังงานที ใช้ได้ไม่ มีวนั หมด แหล่ งพลังงานอยู่
ภายในประเทศและมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมน้อย วัสดุ ชีวมวลมี แหล่ งที มาต่างกัน อาทิ เช่น พืชผลทางการเกษตร
(agricultural crops) เศษวัสดุเหลื อทิ งการเกษตร (agricultural residues) ไม้และเศษไม้ (wood and wood residues) หรื อของเหลือจากจาก
อุตสาหกรรมและชุม ชน การจัด ทํางานวิจยั นี เพือเป็ นการลดสภาวะโลกร้อนในอีกด้านหนึ งและทําให้เกิ ดมู ลค่ าเพิมจาก
วัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรด้วย โดยงานวิจยั นี สนใจวัสดุชีวมวลเหลือใช้จากองค์ประกอบส่วนต่างๆ ของมะพร้าว ได้แก่
ทางมะพร้าว กะลามะพร้าว ขีเรื อยมะพร้าว กากมะพร้าว และเปลือกมะพร้าว ทีมีอยูม่ ากในประเทศไทย วัตถุประสงค์เพือ
เปรี ยบเทียบร้อยละผลได้ของผลิตภัณฑ์ทีได้จากการไพโรไลซิส
กระบวนการผลิตไพโรไลซิส (pyrolysis) คือ กระบวนการแตกตัวหรื อสลายโมเลกุลของสารประกอบหรื อวัสดุตา่ ง
ๆ ในสภาวะ ปราศจากออกซิเจน ภายใต้อุณหภูมิสูงประมาณ 400– 800 °C ผลิตภัณฑ์หลักที เกิดขึนประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1) ของแข็ง หรื อ ถ่ าน (char) 2) ของเหลวซึ งมี ลักษณะและสมบัติคล้ายนํามัน และ 3) แก๊ส โดยถ่าน สามารถนําไปใช้เป็ น
เชือเพลิงได้หรื อสามารถนําไปกระตุน้ เพือเป็ นถ่านกัมมันต์ (activated carbon) ซึงนําไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้ในการดูด
ซับ สารอัน ตรายต่ าง ๆ สําหรับ นํามัน อาจนําไปใช้งานเป็ นเชื อเพลิ งได้ท ัน ที ห รื อปรั บ ปรุ งสมบัติ ก่อนเพื อการใช้งานที
เหมาะสมแก่เครื องยนต์แต่ละชนิ ด และสําหรับแก๊สสามารถนํามาเป็ นเชือเพลิงได้ เช่นเดียวกับนํามันและถ่าน สัดส่ วนและ
คุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ทีได้แต่ละชนิ ดไม่แน่ นอน ทังนีขึนอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ เช่น องค์ประกอบของวัตถุดิบเริ มต้น อัตราเร็ ว
ในการให้ ความร้อน อุณหภูมิความดัน เป็ นต้น [2]
งานวิจยั นี ได้ศึกษาวิเคราะห์ คุณสมบัติเชื อเพลิ งและหาสมการเพือทํานายค่าพลังงานความร้อนสู ง (HHV) จาก
องค์ประกอบโดยประมาณ ปริ มาณสารระเหย (VM) ปริ มาณความชืน (M) ปริ มาณเถ้า (Ash) และปริ มาณคาร์ บอนคงตัว (FC)
ของวัตถุดิบจากองค์ประกอบต่างๆ ของมะพร้าว

วิธีดําเนินการวิจัย
.เตรียมวัตถุดบิ

. รวบรวมวัตถุดิบ ชนิ ด จากส่ วนต่างๆ ของมะพร้าว (จังหวัดปทุมธานี ) ได้แก่ ขีเลือยมะพร้าว ทางมะพร้าว
เปลือกมะพร้าว กากมะพร้าว กะลามะพร้าว
. นําวัตถุดิบมาตากแห้งทิงไว้ สัปดาห์

เซ็นติเมตร

. นําวัตถุดิบทีผ่านการตากแห้งแล้วมาลดขนาดแบบหยาบด้วยวีธีการสับด้วยมีดให้มีขนาดเล็กประมาณไม่เกิน
. นําวัตถุดิบทีลดขนาดแล้วมาลดความชืน โดยการอบแห้งทีอุณหภูมิ
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. ทําการคัดขนาดเพือหาขนาดเฉลียของวัตถุดิบแต่ละชนิดด้วยเครื องร่ อนแยกขนาดแบบตะแกรงร่ อน

2. ขันตอนการวิเคราะห์ คุณสมบัตเิ ชื อเพลิงของวัสดุชีวมวลก่ อนไพโรไลซิส

นําวัส ดุ ชี วมวลที ผ่ านขันตอนการเตรี ยม วิเคราะห์ ห าคุ ณ สมบัติเชื อเพลิ ง คื อ ค่ าปริ ม าณความชื นในชี วมวล
(Moisture) ตามมาตรฐาน ASTM D 3173 – 73 ค่าปริ มาณสารระเหย (Volatile Matter) ตามมาตรฐาน ASTM D 3175 – 02 ค่าปริ มาณเถ้า
(Ash) ตามมาตรฐาน ASTM D 3174 – 02 และค่าปริ มาณคาร์ บอนคงตัว (Fixed Carbon) ตามมาตรฐาน ASTM D 3172-73
3. ขันตอนการไพโรไลซิส

. นําวัตถุดิบมาชังนําหนักและจดบันทึ ก บรรจุลงในท่อสแตนเลส พร้อมทานํายากันเกลียว-ตาย (Anti-Seize) ชัง
นําหนักชุดควบแน่นและจดบันทึก
. ทําการติดตังอุปกรณ์ในการทดลอง

. ทําการไพโรไลซิ สทีอัตราการไหล N2 10 cm3/min อุณหภูมิในการไพโรไลซิสที 450 °C โดยเริ มต้นที 50 °C ทําการ
เพิมอุณหภูมิครังละ 10 °C/min จนถึงอุณหภูมิ 450 °C ตามลําดับ และคงไว้ทีอุณหภูมิต่างๆ เป็ นเวลา 2 ชัวโมง
3.4 แก๊ ส จะถู ก ควบแน่ น ด้ว ยนําหล่ อ เย็น ที ท่ อ ทางออก โดยของเหลวจะถู กเก็บ ในชุ ด ควบแน่ น ซึ งถู ก ควบคุ ม

อุณหภูมิดว้ ยอ่างนําแข็ง ซึงผลิตภัณฑ์ทีได้จากการไพโรไลซิส คือ ถ่านชีวภาพและนํามันชีวภาพ

. หลังจากการไพโรไลซิ สเรี ยบร้อยแล้ว ทําการชังถ่านชีวภาพทีได้และบันทึกนําหนักที ถูกเก็บในชุดควบแน่ น
และบันทึกนําหนัก
. นําถ่านชีวภาพทีได้มาทําการวิเคราะห์หาค่า VM , MC , ASH , FC โดยใช้วธิ ี เดียวกับข้อ

ผลและวิจารณ์ ผล

1. การวิเคราะห์ คุณสมบัตเิ ชื อเพลิงของวัสดุชีวมวลก่ อนไพโรไลซิส

จากรู ปที ขีเลือยมะพร้าวจะมีปริ มาณความชื นมากที สุ ดอยูท่ ี . %wt เนื องจากขีเลือยมะพร้าวมีลกั ษณะทาง
กายภาพที เป็ นรู พรุ นมาก จึงทําให้สามารถดูดซับความชืนในอากาศได้มากที สุด เมือพิจารณาที ปริ มาณสารระเหย พบว่า
กากมะพร้าวมีปริ มาณสารระเหยมากทีสุ ดอยู่ที . %wt เนื องจากกากมะพร้าวมีปริ มาณสารไฮโดรคาร์ บอนอยู่สูง เมื อ
นําไปผ่านกระบวนการไพโรไลซิ ส ทําให้ได้นามั
ํ นในปริ มาณมาก และได้ค่าพลังงานความร้อนสู ง เมือพิจารณาที ปริ มาณ
คาร์ บอนคงตัวและปริ มาณเถ้า พบว่าทางมะพร้าว ขีเลือยมะพร้าว และเปลือกมะพร้าว มีปริ มาณคาร์ บอนคงตัวอยู่ประมาณ
23 %wt และมีปริ มาณเถ้าอยู่ในช่วง - %wt รองลงมาเป็ นกะลามะพร้าวซึ งมีปริ มาณคาร์ บอนคงตัวอยูท่ ี . %wt และมี
ปริ มาณเถ้าอยูท่ ี . %wt และสุดท้ายเป็ นกากมะพร้าว ซึ งมีปริ มาณคาร์ บอนคงตัวอยูท่ ี %wt และมีปริ มาณเถ้าอยูท่ ี .
%wt เห็นได้วา่ ทางมะพร้าว ขีเลือยมะพร้าว และเปลือกมะพร้าวมีปริ มาณคาร์ บอนคงตัวอยูม่ าก แต่มีปริ มาณเถ้าสูงจึงทําให้
ทางมะพร้าว ขีเลือยมะพร้าว และเปลือกมะพร้าว ไม่เหมาะที จะนํามาเป็ นเชือเพลิง และเมือพิจารณาค่าพลังงานความร้อน
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พบว่า กากมะพร้าวมี ค่าพลังงานความร้อนสู งทีสุดที .
MJ/kg ส่ วนทางมะพร้าว ขีเลือยมะพร้าว เปลือกมะพร้าว และ
กะลามะพร้าวมีค่าพลังงานความร้อนประมาณ MJ/kg แต่สําหรับกะลามะพร้าวและกากมะพร้าวเหมาะต่อการนํามาเป็ น
เชือเพลิงทีสุด เนืองจากกากมะพร้าวและกะลามะพร้าว มีปริ มาณสารระเหยอยูม่ าก และมีปริ มาณเถ้าอยูน่ อ้ ย

M

VM

Ash

FC

ภาพที 1 แผนภูมิการวิเคราะห์คุณสมบัติเชือเพลิงของวัตุดิบก่อนไพโรไลซิส

2. การวิเคราะห์ ร้อยละผลได้ ของผลิตภัณฑ์ ทได้
ี จากการไพโรไลซิส

การทดลองไพโรไลซิ สองค์ประกอบต่างๆ ของมะพร้าว คือ กากมะพร้าว เปลือกมะพร้าว ทางมะพร้าว ขีเลือย
มะพร้าว และกะลามะพร้าว ตามขันตอนที นําผลิตภัณฑ์ทีได้จากการไพโรไลซิ สทัง 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และ
แก๊ส มาคํานวณหาร้อยละผลได้ ได้ผลดังตารางที 1
ตารางที ผลร้ อยละผลได้ ของผลิตภัณฑ์ ทได้
ี จากการไพโรไลซิส

วัสดุชีวมวล
กากมะพร้าว

เปลือกมะพร้าว
ทางมะพร้าว

ขีเลือยมะพร้าว
กะลามะพร้าว

ของแข็ง
16.58

44.15

ร้อยละผลได้ (%)
ของเหลว
7.70

53.75

4.87

60.59

7.90

40.51

6.79
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75.72

2.10

41.61

34.54

แก๊ส

50.50
52.70
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จากตารางที 1 และภาพที เมือทําการทดลองทีสภาวะเดียวกันทุกๆ การทดลอง พบว่า กากมะพร้าวมีร้อย
ละผลได้ของแก๊สมากทีสุ ดที 75.72 % เนื องจากมีปริ มาณสารระเหยมาก รองลงมาเป็ นเปลือกมะพร้าว ทางมะพร้าว
ขี เลื อยมะพร้ าว และกะลามะพร้าว โดยมี ร้อยละผลได้ข องแก๊ส ประมาณ 50 % เมื อพิ จารณาที ร้อยละผลได้ข อง
ของเหลว พบว่ากากมะพร้าว ทางมะพร้าว และกะลามะพร้ าว มี ร้อยละผลได้ประมาณ % รองลงมาเป็ นเปลื อก
มะพร้าว และขีเลือยมะพร้าวซึ งมีร้อยละผลได้อยู่ในช่วง - % และเมือพิจารณาทีร้อยละของของแข็ง พบว่าเปลือก
มะพร้าว ทางมะพร้าว ขี เลือยมะพร้ าว และกะลามะพร้าวมีร้อยละผลได้ ประมาณ % เนื องจากเปลื อกมะพร้ าว
ทางมะพร้ าว และขี เลื อยมะพร้ า วมี ป ริ ม าณคาร์ บ อนคงตัวมากและปริ ม าณเถ้ามาก แต่ กะลามะพร้ าวมี ป ริ ม าณ
คาร์บอนคงตัวมากทีสุด
80.00
70.00

% โดยนําหนัก

60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

ของแข็ง

ของเหลว

แก๊ส

ภาพที 2 แผนภูมิร้อยละผลได้ของผลิตภัณฑ์หลังไพโรไลซิส

. การวิเคราะห์ สมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ หลังการไพโรไลซิส

หลังจากกระบวนการไพโรไลซิ สทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ 3 ส่ วน คื อ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส นําส่ วนของ
ของแข็งมาวิเคราะห์หาคุณสมบัติเชือเพลิง โดยทําการทดลองทังหมด 3 การทดลอง ในปริ มาณ 1 กรัม โดยทําการเฉลียผลการ
ทดลอง ทัง 3 การทดลอง จากการทดลองแสดงในรู ปที พบว่า ขี เลือยมะพร้าวมีปริ มาณความชื นมากที สุดอยูท่ ี . %wt
เนืองจากขีเลือยมะพร้าวมีลกั ษณะทางกายภาพทีเป็ นรู พรุ นมาก จึงทําให้สามารถดูดซับความชืนในอากาศได้ดี เมือพิจารณาที
ปริ มาณสารระเหย พบว่า กากมะพร้าว เปลือกมะพร้าว ทางมะพร้าว ขีเลือยมะพร้าว และกะลามะพร้าว มีปริ มาณสารระเหย
อยูใ่ นช่วง - %wt เมือพิจารณาทีปริ มาณเถ้า พบว่า ทางมะพร้าว และขีเลือยมะพร้าวมีปริ มาณเถ้ามากซึงอยูใ่ นช่วง 17 % wt รองลงมาเป็ นเปลื อกมะพร้ าวและกากมะพร้ าวมี ป ริ ม าณเถ้าอยู่ในช่ วง - % wt และสุ ดท้ายเป็ นกะลามะพร้ าวมี
ปริ มาณเถ้าอยู่ที . %wt เมือพิจารณาทีปริ มาณคาร์ บอนคงตัว พบว่า กากมะพร้าวและกะลามะพร้าวมีปริ มาณคาร์บอนคง
ตัวมากประมาณ % wt รองลงมาเป็ นเปลื อกมะพร้าว ขี เลื อยมะพร้าว และทางมะพร้ าวซึ งมี ป ริ ม าณคาร์ บ อนคงตัวอยู่
ในช่วง - %wt เมือพิจารณาผลิตภัณฑ์ทีเป็ นของแข็งทีจะนําไปใช้เป็ นเชือเพลิง เห็นได้ว่า กะลามะพร้าวและกากมะพร้าว
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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มีความเหมาะสมมากที สุด เนื องจากกะลามะพร้าวและกากมะพร้าวมีปริ มาณคาร์ บอนคงตัวมากและมีปริ มาณเถ้าน้อย จึง
เหมาะต่อการนําไปใช้เป็ นเชือเพลิง

M

VM

Ash

FC

ภาพที 3 แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์คุณสมบัติของของแข็งหลังไพโรไลซิส

. การวิเคราะห์ ค่าพลังงานความร้ อนโดยใช้ สมการถดถอย

จากการทดลองหาค่าคุณสมบัติเชือเพลิงก่อนไพโรไลซิ ส นําค่าปริ มาณสารระเหยปริ มาณคาร์บอนคงตัว, ปริ มาณ
ความชืน และปริ มาณเถ้า มาสร้างเป็ นสมการทํานายหาค่าพลังงานความร้อน (Heating Value) ได้ดงั สมการที [4] และ 2 [5]
HHV = -0.7742(FC) - 0.3389(VM) + 58.8127

เมือ

HHV

HHV = 6743.71 - 1.61(VM)(FC) – 1.88(M2)(Ash) + 155.81(Ash)

คือ ค่าความร้อนสูง (MJ/kg สมการ( ) และ Cal/g สมการ( ))

VM
FC
M
Ash

(1)

(2)

คือ ปริ มาณสารระเหย (เปอร์เซ็นต์)
คือ ปริ มาณคาร์ บอนคงตัว (เปอร์เซ็นต์)
คือ ปริ มาณความชืน (เปอร์เซ็นต์)
คือ ปริ มาณเถ้า (เปอร์เซ็นต์)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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นําสมการที ( ) และ ( ) มาคํานวณหาค่าพลังงานความร้อน (Heating Value) ก่อนไพโรไลซิ สและเปรี ยบเทียบกับค่าพลังงาน
ความร้อนทีได้จากการทดลองด้วยเครื องบอมแคลอริ มิเตอร์ สามารถพล็อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานความร้อน
ทีได้จากการทดลองและค่าพลังงานความร้อนจากสมการ ( ) และ ( ) ได้ดงั ตารางที และ และ ภาพที และ ตามลําดับ
ตารางที 2 เปรี ยบเทียบค่าพลังงานความร้อนทีได้จากการทดลองด้วยเครื องบอมแคลอริ มิเตอร์ กบั สมการทํานายที (1)
วัตถุชีวมวล
กากมะพร้าว

HHV
(MJ/kg)

24.7565

เปลือกมะพร้าว

18.5636

ขีเลือยมะพร้าว

16.9331

ทางมะพร้าว

กะลามะพร้าว

FC
(wt%)

7.0000

23.3300

VM
(wt%)

(MJ/kg)

ERROR
(%)

63.8400

19.1152

2.97

68.0200

17.4432

3.01

84.8100

19.2874

23.7000

66.1500

19.2165

18.3300

74.0900

23.6600

* HHV = -0.7742(FC) - 0.3389(VM) + 58.8127

HHV*

24.6512

0.43

18.0459

6.44

19.5125

1.54

ตารางที 3 เปรี ยบเทียบค่าพลังงานความร้อนทีได้จากการทดลองด้วยเครื องบอมแคลอริ มิเตอร์ กบั
สมการทํานายที (2)

HHV
M
VM
Ash
FC
วัสดุชีวมวล
(MJ/kg) (wt%) (wt%)
(wt%)
(wt%)
กากมะพร้าว
24.7565 6.52
84.81
1.67
7.00
เปลือกมะพร้าว 18.5636 8.83
63.84
4.00
23.33
ทางมะพร้าว
19.2874 7.85
66.15
9.67
23.70
ขีเลือยมะพร้าว 16.9331 9.65
68.02
5.00
23.66
กะลามะพร้าว
19.2165 6.91
74.09
0.67
18.33
* HHV = 6743.71 - 1.61(VM)(FC) - 1.88(M2)(Ash) + 155.81(Ash)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

HHV*
(MJ/kg)
24.7468
18.3373
19.2716
16.9772
19.2498

Error
(%)
0.0392
1.2191
0.0819
0.2604
0.1733
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ภาพที 4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความร้อนจากสมการที (1) และค่าความร้อนจากการทดลอง

ภาพที5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความร้อนจากสมการที ( ) และค่าความร้อนจากการทดลอง

เมือเปรี ยบเที ยบค่าความร้อนที ได้จากการคํานวณ และค่าความร้อน ที ได้จากการทดลอง พบว่า สมการค่าความ
ร้อนที ( ) และ (2) มีค่ า The coefficient of multiple determination (R2) เท่ ากับ 93.68 เปอร์ เซ็นต์ และ 99.86 เปอร์ เซ็ น ต์ ตามลําดับ ซึ ง
สมการที (2) มีค่า The coefficient of multiple determination (R2) มากกว่าสมการที (1) ดังนันการเลือกใช้สมการที 2 สามารถยืนยันถึง
คุณภาพของสมการความสัมพันธ์ และมีแนวโน้มที จะสามารถนําไปทํานายค่าพลัง งานความร้อนได้ดีกว่า โดยโครงสร้าง
สมการที ( ) นันเป็ นโครงสร้างเดียวกันกับงานวิจยั อ้างอิงที [5] ของ ปฐม ทีเป็ นสมการทํานายค่าความร้อนและองค์ประกอบ
ของเชือเพลิงเปลือกทุเรี ยน โดยมีค่าคงทีและสัมประสิ ทธิทีแตกต่างกัน

สรุ ปผลการวิจัย

. ผลการวิเคราะห์ คุณสมบัติของวัตถุดิบก่อนการไพโรไลซิ ส พบว่าทางมะพร้าว ขีเลือยมะพร้ าว และเปลือก
มะพร้าว มีปริ มาณคาร์ บอนคงตัวและปริ มาณสารระเหย ทีใกล้เคียงกันประมาณ 23 %wt และ 65 %wt ตามลําดับ เหมาะแก่
การนํามาเป็ นเชือเพลิงได้ และเมือพิจารณาทีปริ มาณสารระเหยพบว่ากากมะพร้าวมีปริ มาณมากทีสุ ดอยู่ที 82.81 %wt เหมาะ
แก่การนํามาเป็ นนํามันชีวภาพได้
. หลังกระบวนการไพโรไลซิ สทําให้ได้ผลิ ตภัณฑ์ทงหมด
ั
3 สถานะ คื อ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส พบว่า
ผลิตภัณฑ์ ทีมีร้อยละผลได้ของแก๊สมากทีสุด คือ กากมะพร้าว มีร้อยละผลได้อยู่ 75.72 % เนื องจากในกากมะพร้าวมีปริ มาณ
สารระเหยมาก ส่ วนผลิตภัณฑ์ทีมีร้อยละของของเหลวใกล้เคียงกัน คือ กากมะพร้าว ทางมะพร้าว และกะลามะพร้าว มีร้อย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ละผลได้ประมาณ 7 % และผลิตภัณฑ์ทีเป็ นของแข็งมี ร้อยละผลได้มาก คือ เปลือกมะพร้าว ทางมะพร้าว ขีเลือยมะพร้าว
และกะลามะพร้าว มีร้อยละผลได้ประมาณ 40 %

. ผลการวิเคราะห์ คุณสมบัติเชือเพลิงของผลิตภัณฑ์ของของแข็งหลังการไพโรไลซิ ส พบว่า กะลามะพร้ าวและ
กากมะพร้าวเหมาะแก่การนํามาผลิตถ่านชีวภาพ เนื องจากมีปริ มาณคาร์ บอนคงตัวประมาณ 60 %wt และมี ปริ มาณเถ้าน้อย
โดยอยูใ่ นช่วง 2-6 %wt
. ผลจากการวิเคราะห์คุณสมบัติเชิ อเพลิ งของวัสดุ ชีวมวลก่ อนการไพโรไลซิ ส สามารถนําปริ มาณสารระเหย
ปริ มาณคาร์ บอนคงตัว ปริ มาณความชืน ปริ มาณเถ้า และค่าพลังงานความร้อน มาสร้างสมการทํานายค่าพลังงานความร้อน
ด้วยวิธีสมการถดถอย (Regression) ได้สมการที นําไปทํานายค่าพลังงานความร้อนได้อย่างแม่นยําโดยมีค่า R² = 0.9986 โดยมี
รู ปแบบสมการดังนี
HHV = 6743.71 - 1.61(VM)(FC) - 1.88(M2)(Ash) +

155.81(Ash)
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี เป็ นการศึ กษาผลกระทบของการอบแห้งข้าวเปลือกที มีความชื นสู งโดยการใช้ลมร้อนร่ วมกับการเป่ า
อากาศแวดล้อม อัตราการไหลของอากาศ . m3 / min – ตันของข้าวเปลือก ความเร็วลม m/s ทีความชืนเริ มต้น  . %
จนกระทังความชืนสุ ดท้าย 14% ฐานเปี ยก โดยทดสอบการอบแห้งทีอุณหภูมิ , และ oC สลับกับเป่ าอากาศแวดล้อม
พบว่าเวลาทีใช้ในการอบแห้งเท่ากันทุกเงือนไขการอบแห้งคือ , และ hr ตามลําดับ ผลการทดสอบด้านคุณภาพพบว่า
การอบแห้งโดยใช้ลมร้อน สลับกับการเป่ าอากาศแวดล้อมทุก ๆ min ให้ร้อยละปริ มาณข้าวต้น และดัชนี ความขาวของข้าว
มากทีสุด โดยมีอตั ราการสินเปลืองพลังงานจําเพาะอยูใ่ นช่วง 1.464 – 2.520 MJ/kg
คําสําคัญ : ข้าวเปลือกความชืนสูง, อากาศแวดล้อม, การอบแห้งด้วยลมร้อน

ABSTRACT

This research is to study effect of high moisture paddy using hot air drying combined with ambient air aeration
(at 11-15% of relative humidity, RH) at 0.6 m3 / min - ton of paddy. The initial moisture content of the paddy was 32 
0.28% was reduced until the final moisture content was 14% wet basis. The experiment of drying were as temperature 40,
50 and 60oC and switched to ambient air aeration every 30 min (case 1) and 60 min (case 2). The results of drying time
every drying methods were 26, 20 and 16 hr, respectively. The Experimental results shown that the hot - air drying ,
alternating with ambient air every 30 minutes. The head rice yield and the whiteness of milled rice was highest. The range
of specific energy consumption was 1.464 – 2.520 MJ/kg
Keyword: high moisture paddy, ambient air, hot air drying
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จังหวัดพัทลุงมี การปลูกข้าวเป็ นจํานวนมากและสายพันธุ์ทีเกษตรกรนิ ยมปลูกคื อ “ข้าวสังข์หยด” ซึ งได้รับการ
รับรองให้เป็ นสิ นค้าบ่ งชี ทางภูมิศ าสตร์ (Geographic Indication: GI) นอกจากนันยังมี ลกั ษณะโดดเด่น ทังทางด้านรสชาติและ
คุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะอย่างยิงเป็ นพันธุ์ขา้ วทีมีสารสี ของกลุ่มแอนโทไซยานิ น (Anthocyanin) (ศิ รสิ ทธิ ,
) ใน
จังหวัดพัทลุงพืนทีการปลูกข้าวสังข์หยดในปี เพาะปลูก 2560 ประมาณ 12,513 ไร่ ผลผลิตทีเก็บเกียวได้ , ตัน พืนทีเสี ยหาย
ไร่ (กรมส่งเสริ มการเกษตร, 2560) เนืองจากข้าวสังข์หยดจะเริ มต้นการปลูกประมาณเดือนสิ งหาคม และเก็บเกียวในเดือน
กุมภาพันธ์ (วุฒิไกร มีพฒั น์,
) ซึ งมีโอกาสได้รับความชืนจากฝนทีตกในระหว่างเก็บเกียว หรื อการเก็บรักษาทีไม่ดีพอ
และความร้อนทีเกิดขึนจากการหายใจของเมล็ดพืชชืนก็เป็ นสาเหตุทีทําทําให้คุณภาพของข้าวตําลง (อรรถพร, )

การอบแห้งด้วยลมร้อน ถูกนํามาใช้แทนการตากข้าวเปลือกด้วยแสงแดดกันอย่างแพร่ หลาย เนืองจากใช้งานได้ง่าย
สามารถประยุกต์ใช้กบั วิธีการอบแห้งแบบอืนได้ดี (Chen,
) หลักการของวิธีการอบแห้งด้วยวิธีนี จะอาศัยคุณสมบัติและ
ความสามารถในการถ่ายเทมวลของอากาศร้อนทีใช้เป็ นตัวกลาง อัตราการอบแห้งจะขึนอยูก่ บั อุณหภูมิและความดันในการ
ดูดซึ มความชืนของอากาศและคุณสมบัติของวัสดุอบแห้ง (จุลพงศ์ พฤกษะศรี ,
) แม้วา่ การอบแห้งด้วยลมร้อนจะนิ ยม
นํามาใช้กบั การอบแห้งข้าวเปลือก แต่ก็มีขอ้ ด้อยในด้านคุณภาพหลังจากการสี เนืองจากการใช้อุณหภูมิและความเร็ วอากาศที
สู งทําให้ ป ริ ม าณข้าวเต็ม เมล็ด ที ได้ล ดลงมาก ซึ งเกิ ด จากความเค้น ที กระทํากับ เมล็ ด (Zhang et al, 2003; Aquerreta et al, 2007)
แนวทางที สามารถปฏิ บ ัติเพื อลดปั ญ หาดังกล่ าวได้คือ การสลับ ด้วยการพักโดยการเป่ าอากาศแวดล้อม ในระหว่างพัก
ความชื นจะมีระยะเวลาในการแพร่ จ ากภายในมาสู่ ผิวเมล็ด ซึ งหากมี ระยะเวลาพักที นานเพียงพอ ความชันของความชื น
(moisture gradient) จะลดลงได้มาก ส่ งผลให้ความเค้นที กระทํากับ ข้าวเปลื อกลดลง ดังนันเมือผ่านเข้าสู่ การอบในช่ วงถัดมา
ความเค้นภายในเมล็ดทีเกิดขึนจึงไม่สูงเท่ากับการอบแห้งอย่างต่อเนื อง ซึ งจากการทดลองอบแห้งข้าวเปลือกพันธุ์ ชัยนาท
ความชื นประมาณ % ฐานเปี ยก ด้วยเครื องอบแห้งแบบหล่นอิสระ ที อุณหภูมิ ต่างๆกัน พบว่า การพักข้าวเปลือกทําให้
ปริ มาณข้าวต้นทีได้มากกว่าการอบแห้งแบบให้ความร้อนต่อเนื อง และค่าความขาวอยูใ่ นเกณฑ์ทียอมรับได้เมือเปรี ยบเทียบ
กับตัวอย่างอ้างอิง (สุ พิชฌาย์ และ ทวิช, 2552) งานวิจยั นี จึ งมุ่งศึกษาเพือหาผลของการอบแห้งข้าวเปลือกความชืนสู งด้วย
ลมร้อนสลับกับการเป่ าอากาศแวดล้อม โดยพิจารณาลักษณะการอบแห้ง และคุณภาพหลังการขัดสี

วิธีดําเนินการวิจัย

1. การเตรีย มตัวอย่ างข้ าวเปลื อกความชื นสู ง ข้าวเปลื อกที ใช้เป็ นข้าวพันธุ์ สังข์หยด โดยซื อจากเกษตรกรพืนที
อําเภอควนขนุ น จังหวัดพัทลุง ทําการคัดแยกสิ งเจือปนด้วยเครื องคัดแยก และนํามาหาค่าความชื นเริ มต้นด้วยตูอ้ บลมร้อน
(Memmert Model 500/108I) ที อุ ณ หภู มิ 105 oC เป็ นเวลา 24 ชั วโมง (AOAC, 2005) จากนั นนํา ไปปรั บ ความชื น ซึ ง
ข้าวเปลือกทีใช้ทาํ การทดลองจะมีความชืนเริ มต้นหลังการปรับความชืนเฉลีย 32±0.28% ฐานเปี ยก
. อุปกรณ์ ทีใช้ ทดลองอบแห้ ง โรงเรื อนอบแห้งข้าวเปลือกขนาด m ×3 m × 4 m (กว้าง×ยาว×สู ง) ผนังโรงเรื อน
อบแห้งบุดว้ ยฉนวนกันความร้อนโพลีเอทธี ลีน ภายในมีชนวางและถาดอบแห้
ั
งเพือวางข้าวเปลื อกจํานวน ถาด สามารถ
อบแห้งข้าวเปลือกได้ครังละ ,000 kg โครงสร้างและวัสดุประกอบโรงเรื อนทังหมดทําจากอลูมิเนี ยมเกรด A ใช้ข ด
ลวดความร้อนแบบครี บ (Fin-coil heater) เป็ นอุปกรณ์ให้ความร้อนจํานวน ชุด กําลังไฟฟ้าชุดละ kW และใช้พดั ลมแบบ
แกนนอนขนาด . hp ความเร็ วรอบ ,000 rpm เพือเป่ าอากาศร้อนและอากาศแวดล้อม โดยใช้ระบบควบคุมแบบป้ อนกลับ
(PID controller) เพือควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรื อนอบแห้ง
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. การทดลองอบแห้ ง นําข้าวเปลื อกที ผ่านการปรั บความชื นตามที ต้องการวางบนถาดอบแห้งถาดละ kg
จํานวน ถาด ทําการทดลองอบแห้งทีอุณหภูมิ , และ oC สลับกับการเป่ าอากาศแวดล้อมทุกๆ และ min อัตรา
การไหลของอากาศ . m3 / min – ตัน ของข้า วเปลื อ ก ค่ า ความเร็ ว ลมคงที m/s (Anemometer Vane Type; Wilh.
Lambrecht GmbH, Götingen, Germany) ความละเอียด 0.1 m/s และทําการสุ่ มตัวอย่างในระหว่างการทดลองอบแห้งถาดละ
จุด ทุกๆ hr เพือนําไปคํานวณหาค่าความชืนจากสมการที ทําการทดลองจนความชืนสุดท้ายเท่ากับ % ฐานเปี ยก

เมือ % MCwb คือ ความชืนฐานเปี ยก
Mw คือ มวลของนําในวัสดุ, kg
Ms คือ มวลแห้งของวัสดุ, kg

M
% MCwb = w ×100
Ms

(1)

. การวิเคราะห์ คุณภาพ การวิเคราะห์ร้อยละข้าวต้น จะใช้การเก็บตัวอย่างข้าวเปลือกหลังการอบแห้งจํานวน 1 kg
ปล่อยพักในอุณหภูมิหอ้ ง 1 ชัวโมง เพือให้อุณหภูมิขา้ วเปลือกลดลง ความชืนสมําเสมอทัวเมล็ดข้าว จากนันจึ งนําไปขัดสี ให้
เป็ นข้าวสารเพือทดสอบหาปริ มาณข้าวต้นและความขาวของข้าวสารที ได้ การขัดสี ใช้เครื องกะเทาะเปลือก เครื องขัดขาว
และเครื องคัดแยกปลายข้าวของห้างหุ้นส่ วนจํากัด เง็กเซ่งฮวด โดยใช้ขา้ วเปลือกนําหนัก 100 กรัม กะเทาะเปลือกในเครื อง
กะเทาะเปลือกทีระยะห่างลูกยางประมาณ 1 มิลลิเมตร จากนันนําข้าวกล้องทีได้ไปขัดขาวในเครื องขัดขาว 20 s นําข้าวขาวที
ได้ไปคัดแยกข้าวต้นด้วยเครื องคัดแยกปลายข้าว ชังนําหนักข้าวต้นทีได้ หาร้อยละข้าวต้น (%ชัวโมงY) ดังสมการที

นําหนักข้ าวต้ น
×100
นําหนักข้าวเปลือก

(2)

WI = 100- (100 - L*)2 + a *2 +b *

(3)

%HRY =

ทําการวัด ความขาวของข้าวสารด้วยเครื องspectrocolorimeter (ColorFlex, Hunter Associates Laboratory, Inc.,
Reston,VA) โดยใช้มาตรฐานสี L* (สว่าง/ความมืด), a* (redness/greenness) และb* (yellowness/blueness) และใช้ค่าดัชนี
ความขาว (whiteness index, WI) เป็ นตัวชีวัด ซึ งคํานวณได้จากสมการที
5. ความสิ นเปลืองพลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption, SEC) คือพลังงานที ใช้ต่อปริ มาณนําทีระเหย
ซึงสามารถคํานวณหาได้จากสมการที

SEC =

3.6 × Pe

(4)

Mi - M f

เมือ Mi คือ มวลวัสดุก่อนการอบแห้ง, kg
Mf คือ มวลวัสดุหลังการอบแห้ง, kg
Pe คือ พลังงานไฟฟ้าทีใช้, kWh
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. แผนการทดลองและการคํานวณทางสถิติ การศึ กษาลักษณะการอบแห้งและคุณภาพของข้าวเปลือกความชืนสูง
ทีผ่านกระบวนการอบแห้งด้วยลมร้อนสลับกับการเป่ าอากาศแวดล้อม เป็ นการทดลองด้วยโรงเรื อนอบแห้งขนาดชุมชน ซึ ง
ในงานวิจยั นี ได้เลือกแผนการทดลองเป็ นแบบ Completely Randomized Design (CRD) ทําการวิเคราะห์คุณภาพโดยใช้วิธี
ANOVA และทําการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบเชิงพหุ คูณด้วยวิธี Duncan’s new multiple range (DMRT) ที ระดับความเชือมัน
95%

ผลและการวิจัย

. ลักษณะการอบแห้ ง ข้าวเปลือกทีใช้ในการทดลองมีความชืนเริ มต้นเท่ากับ  . % ฐานเปี ยก ทําการ
อบแห้งจนมีความชืนสุดท้ายเท่ากับ % ฐานเปี ยก จากภาพที และ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลียนแปลง
ความชืน (Moisture Content, MC) ของข้าวเปลือกกับเวลาทีใช้ในการอบแห้งข้าวเปลือกจนกระทังความชืนเท่ากับ %
ฐานเปี ยก ทีอุณหภูมิ , และ oC สลับกับการเป่ าอากาศแวดล้อมที และ min มีค่าเท่ากันทังสองแบบ คือ ,
และ ชัวโมง ตามลําดับ ทีระดับอุณหภูมิ oC ซึงเป็ นระดับทีมีความร้อนสูงสุ ดในการทดลองจะใช้เวลาในการอบแห้ง
น้อยทีสุ ด เนืองจากระดับพลังงานความร้อนทีอุณหภูมิสูงจะสามารถเพิมความแตกต่างของความดันไอนําระหว่างวัสดุกบั
อากาศส่ งผลให้นาสามารถเคลื
ํ
อนทีมายังผิวได้เพิมขึน เวลาทีใช้สาํ หรับการสลับด้วยการเป่ าอากาศแวดล้อมไม่ส่งผลต่อ
ระยะเวลาในการอบแห้งเนืองจากความแตกต่างระหว่างเวลาทีใช้ในการเป่ าอากาศแวดล้อมมีค่าไม่สูงมาก จึงทําให้ยงั คง
รักษาอุณหภูมิของอากาศร้อนภายในห้องอบแห้งไว้ได้
ในช่ วงการทดลอง - ชัวโมงแรก อิ ท ธิ พ ลของการสลับ ด้วยการเป่ าอากาศแวดล้อมมี ผลต่อ การลดลงของ
ความชืนน้อยกว่าการอบด้วยลมร้อนในทุกๆเงือนไขการอบแห้ง เนื องจากในช่วงเวลาเริ มต้นของการอบแห้ง บริ เวณผิวของ
วัสดุ อิมตัวไปด้วยนํา อุณหภูมิข องลมร้อนซึ งสู งกว่าอากาศแวดล้อมจะเร่ งให้เกิ ด เกิ ดการถ่ ายเทความชื นจากวัสดุ สู่ห้อง
อบแห้งอย่างรวดเร็ ว และเมือระยะเวลาอบแห้งยาวนานนานขึนคือตังแต่ ชัวโมง จนถึงสิ นสุ ดการอบแห้ง ความชืนของ
ข้าวเปลือกลดตําลง อัตราการถ่ายเทมวลของนําจากข้าวเปลือกไปยังอากาศแวดล้อมก็ลดน้อยลง ดังนันการสลับด้วยการเป่ า
อากาศแวดล้อม จึงทําให้อตั ราการลดลงของความชืนเมือเปรี ยบเทียบกับการอบด้วยลมร้อนใกล้เคียงกัน

ภาพที 1 ความสัมพันธ์ของค่าความชืนกับเวลาอบแห้งเมือสลับกับการเป่ าอากาศแวดล้อม min
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ภาพที 2 ความสัมพันธ์ของค่าความชืนกับเวลาอบแห้งเมือสลับกับการเป่ าอากาศแวดล้อม min
2.
เปอร์ เซ็นต์ ข้ าวต้ น (% HRY) ผลการทดสอบพบว่าไม่มีอิทธิพลร่ วมของปั จจัยระหว่างอุณหภูมิลมร้อน
และเวลาในการเปิ ด-ปิ ดลมร้อน ( = 0.05) จากภาพที และ แสดงร้อยละปริ มาณข้าวต้นมีค่าแตกต่างกัน เท่ากับ . ,
. และ . % ทีอุณหภูมิอบแห้ง , และ oC ตามลําดับ สําหรับร้อยละปริ มาณข้าวต้นจากการอบแห้งด้วยวิธีเปิ ด
ลมร้อนสลับกับการเป่ าอากาศแวดล้อม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันซึ งมีค่าเท่ากับ . และ . % ทีเวลาการเปิ ด – ปิ ด
ลมร้อน และ min ตามลําดับ แต่การอบแห้งด้วยการเปิ ดลมร้อนแบบต่อเนืองจะทําให้ค่าร้อยละปริ มาณข้าวต้นลดลง
เท่ ากับ . % เนื องจากการเป่ าอากาศแวดล้อมเป็ นการพักการอบแห้ง ข้าวเปลือ กมี ระยะเวลาในการแพร่ กระจาย
ความชืนจากภายในเมล็ดมาสู่ ทีผิวเมล็ด ซึ งเป็ นการช่วยลดความเค้นทีเกิดขึนภายในเมล็ด หากไม่มีการพักจะทําให้ความ
ชันความชื นภายในเมล็ ดสู ง ส่ ง ผลให้เกิ ด ความเค้น กด (compressive stress) ที บริ เวณแกนกลางเมล็ด และความเค้น ดึ ง
(tensile stress) ทีบริ เวณใกล้ผิวของเมล็ด ซึงนําไปสู่ รอยร้าวในข้าวเปลือก (fissure) และการแตกหักของข้าวสารขณะขัดสี
ได้ (Aquerreta et al. 2007; Dong et al. 2009) ในขณะทีปัจจัยของเวลาในการเปิ ด – ปิ ด ลมร้อนไม่ส่งผลต่อร้อยละปริ มาณ
ข้าวต้น เมือเปรี ยบเทียบกับอุณหภูมิทีใช้ในการอบแห้ง

ภาพที 3 ร้อยละปริ มาณข้าวต้นทีอุณหภูมิอบแห้งต่างกัน
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3. ความขาวข้ าวสาร (whiteness) ผลการทดสอบพบว่าไม่มีอิทธิพลร่ วมของปั จจัยระหว่างอุณหภูมิลมร้อนและ
เวลาในการเปิ ด-ปิ ดลมร้อน ( = . ) จากภาพที 5 และ แสดงค่าดัชนี ความขาวของข้าวสาร (whiteness index, WI) ที ได้
จากการอบแห้งด้วยลมร้อน พบว่าค่าดัชนีความขาวทีอุณหภูมิอบแห้ง oC สูงทีสุดเท่ากับ . ในขณะทีค่าดัชนี ความขาว
ของข้าวสารไม่แตกต่ างกัน ที อุณหภูมิลมร้อน และ oC โดยมีค่ าเท่ ากับ . และ . ตามลําดับ สําหรับ วิธีการ
อบแห้งด้วยลมร้อนสลับกับการเป่ าอากาศแวดล้อมทุกๆ และ min มีค่าดัชนี ความขาวไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติโดยมี ค่าเท่ ากับ . และ . ซึ งผลที ได้ใกล้เคี ยงกับผลการทดลอง และตัวอย่างอ้างอิ งของ สุ พิชฌาย์ และ
ทวิช ย์ ( ) ในขณะที การอบแห้ งด้ว ยลมร้ อ นเพียงอย่างเดี ยวอย่างต่อเนื องมี ค่าดัช นี ค วามขาวเพี ยง . เนื องจาก
ข้าวเปลื อกมี โอกาสได้พกั ด้วยการเป่ าอากาศแวดล้อม จึ งทําให้ไม่มีการสะสมความร้อนภายในเมล็ด จึง ทําให้อุณ หภู มิ
ข้าวเปลือกไม่สูงมากนัก จึงไม่เกิดปฏิกิริยาการเกิดสี นาตาลแบบที
ํ
ไม่มีเอ็นไซม์เกี ยวข้อง (nonenzymic browning reaction)
เพราะปฏิกิริยาดังกล่าวต้องการความร้อนเพือทําให้ขา้ วสารมีสีเหลือง (สมชาติ, )

ภาพที 5 ค่าดัชนีความขาวทีอุณหภูมิอบแห้งต่างกัน
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ภาพที 6 ค่าดัชนีความขาวทีเวลาในการเปิ ด – ปิ ดลมร้อนต่างกัน

4. ความสิ นเปลื อ งพลั ง งานจํ า เพาะ ( Specific Energy Consumption, SEC) ความสิ นเปลื อ งพลัง งานจํา เพาะสํ า หรั บ

งานวิจยั นี พิจ ารณาจากพลังงานที ให้กับ พัด ลมเป่ าอากาศ (Blower) และขดลวดความร้ อน (Heater) ซึ งทําการวัด ค่าปริ มาณ
พลังงานไฟฟ้ าด้วยมิเตอร์ ไฟฟ้า (Watt-Hour-Meter) พบว่าการสลับการอบแห้งทีอุณหภูมิ °C สลับกับการเป่ าอากาศแวดล้อม
ทุกๆ min มีค่า SEC น้อยทีสุด คือ . MJ/kg และเท่ากับ . , . MJ/kg ที และ °C ตามลําดับ สําหรับการสลับกับการ
เป่ าอากาศแวดล้อมทุกๆ min มีค่า SEC เท่ากับ 1.991, 1.93 และ . MJ/kg ทีอุณหภูมิอบแห้ง , และ °C ตามลําดับ ซึ ง
ทังสองเงื อนไขมี ค่าSEC น้อยกว่าเมือเปรี ยบเทียบกับการอบแห้งด้วยลมร้อนอย่างต่อเนื องซึ งมีค่าเท่ากับ 2.52, 2.16 และ .
MJ/kgอุณหภูมิอบแห้ง , และ °C ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที
ตารางที ความสิ นเปลืองพลังงานจําเพาะ (SEC)
อุณหภูมิ (°C)

สลับลมร้อน

ความสิ นเปลืองพลังงานจําเพาะ (MJ/kg)

30 min

สลับลมร้อน

ลมร้อนต่อเนือง
2.52±0.02

60 min

40

1.78±0.03

1.99±0.02

60

1.46±0.02

1.67±0.02

50

1.72±0.02

1.93±0.03

2.16±0.03
2.00±0.02

สรุ ปผลการวิจัย

ผลการศึ กษาของการอบแห้งข้าวเปลือกความชืนสู งโดยใช้ลมร้อนร่ วมกับการเป่ าอากาศแวดล้อมทีระดับอุณหภูมิ
, และ oC สลับ กับ การเป่ าอากาศแวดล้อมทุกๆ และ min อัต ราการไหลของอากาศ . m3 / min – ตัน ของ
ข้าวเปลื อ ก ค่ าความเร็ ว ลมคงที m/s โดยเวลาที ใช้ใ นการอบแห้งจากความชื นเริ มต้น ที ความชื นเริ มต้น  .
จนกระทังความชืนสุ ดท้าย 14% ฐานเปี ยก ใช้เวลาในการอบแห้งเท่ากันทุกเงือนไขการอบแห้งคือ , และ ชัวโมง ที
o
อุณหภูมิ 40, 50, และ
C ตามลําดับ ด้านคุ ณภาพของข้าวสารพบว่า การสลับ จากการใช้ลมร้ อนเป็ นการเป่ าอากาศ
แวดล้อมมีผลต่อคุ ณภาพเมือเปรี ยบเที ยบกับการอบด้วยลมร้อนแบบต่อเนื องเพียงอย่างเดี ยวทีทุ กอุณหภูมิอบแห้ง แต่รอบ
ของเวลาในการสลับเพือเป่ าอากาศแวดล้อมไม่มีผลในด้านคุณภาพ ในขณะทีค่าการอบแห้งทีอุณหภูมิ °C สลับกับการเป่ า
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อากาศแวดล้อมทุกๆ min มีค่า SEC น้อยทีสุด คือ . MJ/kg ดังนันแสดงให้เห็ นว่าวิธีการอบแห้งทีอุณหภูมิ °C สลับ
กับการเป่ าอากาศแวดล้อมทุกๆ min เหมาะสมทีสุดเนืองจากได้ %HRY และ WI สู งทีสุด แต่ค่า SEC น้อยทีสุด
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี นําเสนอระบบควบคุ มอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์อตั โนมัติสําหรับตูเ้ ก็บข้าวเปลือก โดยมีปริ มาตร
ความจุ 22,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ งระบบสามารตรวจจับและส่งค่าด้วยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ อุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์
รุ่ น DHT21 และประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิ ด Node MCU ESP8266 รวมถึงสามารถจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
ผ่านระบบสื อสารไร้สายทีความถี 2.4 GHz ระบบถูกออกแบบภายใต้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ งเพือประยุกต์ใช้งาน
ร่ วมกับภาคการเกษตรขนาดเล็ก ตูเ้ ก็บข้าวเปลือกสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 40 – 50°C และกําหนดให้สามารถ
ควบคุ ม ความชื นสั ม พัท ธ์ระหว่าง 10 – 15% ได้อ ย่างอัต โนมัติ โดยหลัก การออกแบบจะใช้เซ็น เซอร์ DHT21 ตรวจจับ
อุณหภูมิและความชื นสัมพัท ธ์ ร่ วมกับ Node MCU ESP8266 ในการควบคุม อุป กรณ์ ท ําความร้ อนและชุ ดระบายอากาศ
เพือให้อุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์มีค่าคงที ภายใต้ขอบเขตที ทําการออกแบบ จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าตูเ้ ก็บ
ข้าวเปลือกสามารถควบคุมความชืนสัมพัทธ์ให้เข้าสู่ ขอบเขตทีกําหนดด้วยอัตราเฉลียร้อยละ 0.007 ต่อวินาที และจากการวัด
ประสิ ท ธิ ภาพของอุป กรณ์ เซ็ น เซอร์ มี ค่ าความผิด พลาดของอุณ หภูมิ และความชื นสัม พัท ธ์เฉลี ยร้ อยละ 1.258 และ 6.1
ตามลําดับ
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In this paper, design of an automatic temperature and relative humidity control system for paddy storage
chamber is presented. It is 22,000 cubic centimeters of volume. Temperature and relative humidity sensor DHT21 are
deployed to the proposed system, where the controller Node MCU ESP8266 is working as processor unit. Furthermore,
this paddy storage chamber able to transfer the measured data from DHT21 to cloud service through a wireless
communication network with 2.4GHz of the frequency band. The system also designed under the Internet of Thing (IoT)
technology, which is applied to the small agricultural sector. The paddy storage chamber had automatically controlled the
temperature and relative humidity in a range of 40 – 50°C and 10 – 15% respectively. The principles of the design,
DHT21 temperature, and relative humidity sensor has been used, and Node MCU ESP8266 is a controller to controlling
the heater and ventilation unit, so that the temperature and relative humidity are still constant under the design boundaries.
The test results show that the paddy storage chamber can control the relative humidity to a boundaries value at an average
rate of 0.007 percent per second. The result of the efficiency measurement of the sensor, the average error in temperature
and relative humidity are 1.258% and 6.1 5% respectively.
Keywords : temperature, relative humidity, Internet of Thing, ventilation unit, paddy storage

บทนํา

เกษตรกรรม เป็ นอาชีพที ประชากรในประเทศไทยประกอบอาชีพนี สู งถึงร้อยละ 29.3 เปอร์ เซ็นต์ จากการสํารวจ
กลุ่มอาชี พทังประเทศของประชากรอายุ 15 ปี ขึนไปที มีงานทํา จําแนกตามอุตสาหกรรม และเขตการปกครอง พ.ศ. 2559
ของสํานักงานสถิ ติแห่ งชาติ (“วารสารสถิติรายไตรมาส ปี ที 64 ไตรมาสที 3 พ.ศ. 2559.” 2559 : 16) ซึ งเป็ นตัวผลักดันให้
เศรษฐกิจของชาติมีการเจริ ญเติบโต เพิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ แต่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ในยุคก่อน ตังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิ จของชาติ โมเดลประเทศไทย 1.0 ที เน้น ภาคการเกษตร แต่ยงั พบปั ญหาในเรื องของ
ความยังยืน ในปั จจุบนั จึ งได้มีนโยบายโมเดล “ประเทศไทย 4.0” เพือการพัฒนาสู่ “ความมันคง มังคัง และยังยืน” ด้วยการ
ขับเคลือนเศรษฐกิ จด้วยนวัตกรรม ซึ งกลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร เป็ นหนึ งกลุ่มที อยู่ในกลุ่ม เป้ าหมายหลักในการพัฒ นา
เทคโนโลยีมุ่งเน้นใช้งานร่ วมกับการเกษตร เพือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวติ ทีดี มีอาชีพมันคง มีรายได้เพียงพอต่อการเลียงชีพ
ควบคู่ไปกับ การให้ความสําคัญในการพัฒ นาขีด ความสามารถในการผลิต การจัดการสิ นค้าเกษตรและความมันคงด้าน
อาหาร ส่ งเสริ มการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนให้มีความเหมาะสม โดยกําหนดเป้ าหมาย สู่ ความเป็ น Smart
Farmer ซึ งเป็ นการจัดการฟาร์ มทีแบบมืออาชีพ ทีจะพัฒนาคุณภาพชี วิตเกษตรกร ให้เกษตรกรมีความสามารถพึงพาตนเอง
ได้ มีภมู ิคุม้ กันพร้อมรับความเสี ยงด้านการผลิต การตลาด และมีการกระจายรายได้ทีทัวถึง มีความสามารถใน การผลิตและ
การตลาด ส่ งเสริ มการทํางานร่ วมกันระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงานสู่เกษตรกรรมทียังยืนสื บไป
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ข้าวเป็ นพืชเศรษฐกิจทีทํารายได้จากการส่ งออกเป็ นอันดับหนึ งของประเทศไทย แต่ปัจจุบนั การจัดการข้าวเปลือก
หลังการเก็บเกียวยังประสบปั ญหาด้านการรักษาคุณภาพ ในการเก็บรักษาข้าวเปลือกก่อนนําไปบริ โภคหรื อเพือพาณิ ชย์ สิ งที
ต้องคํานึ งถึงคื อคุ ณภาพของข้าวเปลือกหลังการสี ซึ งตัวแปรที มีผลต่อคุ ณภาพข้าวที สําคัญ คือ ความเหลื องของข้าวและ
เปอร์ เซ็ นต์ขา้ วต้น โดยพบว่าข้าวที มีความเหลืองน้อยและเปอร์ เซ็นต์ขา้ วต้นสู งจะสามารถขายได้ราคาดี กว่าข้าวที มีความ
เหลืองมากและมีเปอร์ เซ็น ต์ขา้ วต้น ตํา สาเหตุการเสื อมคุณภาพของข้าวเปลื อกคือความชื นที สู งซึ งมี ผลมาจากความร้อน
ภายในกองข้าวเปลื อ กชื นที อับ อากาศ ความร้ อ นซึ งเกิ ด จากการหายใจของเมล็ด พืชเองและเกิ ด จากจุ ลิ น ทรี ยต์ ่ างๆ ที
เจริ ญเติ บ โตได้ดีในช่ วงความชืนสู งนี ซึ งข้าวความชื นสู งดังกล่ าวหากไม่ได้รับ การจัดการที เหมาะสมอาจเกิ ดการเสื อม
คุณภาพได้

โดยทัวไปข้าวเปลือกชืนหลังการเก็บเกียวจะมีความชืนอยูใ่ นช่วง . %- % มาตรฐานเปี ยก ซึ งความชืนระดับนี
ข้าวเปลือกจะเสี ยหายได้ง่ายเนื องจากความร้อนภายในกองข้าวเปลือกซึ งเกิดจากเชือจุลินทรี ยต์ ่างๆ โดยเฉพาะเชือราและจาก
การหายใจของเมล็ดพืชโดยการเผาผลาญแป้ งกับออกซิเจนทําให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ นํา และความร้อน ซึงความร้อนที
เกิดขึนเป็ นสาเหตุทีทําให้คุณภาพข้าวลดลง ระดับความชืนของข้าวเปลือกทีเหมาะสําหรับการเก็บรักษาหรื อก่อนนําไปสี อยู่
ในช่ ว ง . % - . % มาตรฐานเปี ยก จากการศึ ก ษาของ (ไมตรี ปรี ช า,
) ในการชะลอการเสื อมคุ ณ ภาพของ
ข้าวเปลือกความชืนสู งโดยการไหลเวียนข้าว และการออกแบบและทดสอบระบบระบายอากาศเพือชะลอความเสียหายของ
ข้าวเปลือกชืนของ (สมชาติ โสภณรณฤทธิ,
: - ) พบว่าการลดความชืนทีใช้กนั อยูม่ ี วิธีคือ การตากแดด และการใช้
เครื องอบแห้ง ซึ งทังสองวิธีสามารถช่วยลดความชืนของข้าวลงได้แต่ก็ไม่สามารถควบคุมให้ความชืนอยูใ่ นระดับทีจะรักษา
ข้าวไว้ไ ด้น าน และยัง พบว่าสถานที ในการเก็ บข้าวเปลื อกก็ เป็ นปั จ จัยหนึ งที ทําให้ขา้ วเกิ ดความชื นได้ง่ าย จึ งต้องมี การ
ควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพันธ์ของสถานทีทีใช้ในการจัดเก็บข้าวอีกด้วย
ดังนันในงานวิจัยนี จึ งนําเสนอการออกแบบและสร้างแบบจําลองระบบควบคุ มอุณ หภูมิและความชืนสัมพัท ธ์
อัตโนมัติสําหรับตูเ้ ก็บข้าวเปลือกโดยออกแบบให้ตูเ้ ก็บข้าวเปลือกสามารถตรวจรู ้อุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ ของบริ เวณ
ภายในตูเ้ ก็บข้าวเปลือก เมืออุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์มีระดับทีไม่เหมาะสมตามความต้องการ ระบบจะทําการปรับให้
อัตโนมัติโดยทันที เพือควบคุมระดับอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ให้เหมาะสมต่อข้าวเปลือก โดยใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทลั
มาประยุก ต์ ใ ช้กับ โรงเก็ บ นี โดยประยุก ต์ใ ช้ร ะบบสมองกลฝั ง ตัวอัจ ฉริ ย ะ (Embedded System) ร่ ว มกับ เทคโนโลยี
อินเตอร์ เน็ตทุกสรรพสิ ง (Internet of things : IoT) เพือควบคุมอุณหภูมิและความชื นสัมพัท ธ์ รวมถึงระบบระบายอากาศ
สําหรับ ระบบควบคุม อุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์อัตโนมัติสําหรับ ตูเ้ ก็บ ข้าวเปลื อก สามารถส่ งอุณหภูมิแ ละความชื น
สัมพัทธ์ไปยังระบบคลาวด์ เพือทําการรายงานผลแบบเรี ยลไทม์ และสามารถดูขอ้ มูลย้อนหลังได้

วิธีดําเนินการวิจัย

องค์ประกอบของระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์อตั โนมัติสาํ หรับตูเ้ ก็บข้าวเปลือก แสดงดังภาพที 1
โดยมีไมโครคอนโทรเลอร์ MCU Node ทําหน้าทีเป็ นหน่วยประมวลผล ในการประมวลผลค่าอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์
และควบคุมให้อยูใ่ นสภาวะทีเหมาะสม โดยการสังให้ชุดขดลวดความร้อน และชุดพัดลมระบายอากาศ พร้อมทังแสดงผล
ทางจอแสดงผลแบบ LCD รวมถึงส่ งข้อมูลอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์ผ่านเครื อข่ายไร้สายไปยังระบบคลาวด์อีกด้วย
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“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

299

สําหรับแผนการดําเนินงานระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์อตั โนมัติสาํ หรับตูเ้ ก็บข้าวเปลือกได้แบ่งขันตอนการ
ดําเนิ นงานไว้เป็ นหัวข้อดังต่อไปนี
CLOUD
INTERNET
TEMP
SENSOR

HUMIDITY
SENSOR

LCD

HEATER

MCU
NODE

RELAY

POWER SUBPLY

220V

FAN

ภาพที 1 ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์อตั โนมัติสาํ หรับตูเ้ ก็บข้าวเปลือก

. การวางแผนการดําเนินงาน

ขันตอนการวางแผนการดําเนิ น งานเป็ นการวางโครงสร้างหลักการทํางานต่างๆ ศึ กษาข้อมูลเกี ยวกับ หลักการ
ทํางานของตัวตรวจจับอุณหภูมิและความชืนสัมพันธ์, ระบบระบายอากาศ, ระบบสมองกลฝังตัวอัจฉริ ยะ อีกทังในส่ วนของ
โปรแกรมศึ กษาการใช้ Node MCU ESP8266 ซึ งเป็ นตัวประมวลผลและควบคุมการทํางานของระบบควบคุมอุณหภูมิและ
ความชืนสัมพัทธ์อตั โนมัติ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มเมฆ เพือกําหนดขอบเขตของการทํางาน กําหนดช่วงเวลาของ
การปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นขันตอน
2. ออกแบบและติดตังระบบ

การออกแบบและติด ตังระบบ เพื อใช้ในระบบควบคุ ม อุณ หภูมิ แ ละความชื นสั ม พัท ธ์ อตั โนมัติ สําหรั บ ตูเ้ ก็ บ
ข้าวเปลือก เริ มต้นจากรู ปแบบและโครงสร้างของอุปกรณ์ต่างๆ ทีเหมาะกับการใช้งาน และทําการออกแบบตูเ้ ก็บข้าวเปลือก
โดยแบ่งเป็ น ส่ วนดังนี

2.1 ตัวตรวจรู้ อุณหภู มิและความชื น โมดูลวัดอุณหภูมิและความชื น จะใช้โมดูล DHT 21 เป็ นตัววัดอุณหภูมิและ
ความชืน ย่านวัดความชื น 0 -100% RH โดยมีค่าความแม่นยํา +- 5% RH ความละเอี ยดในการวัด 1 % แสดงผลแบบ 8 บิต
สามารถวัดอุณหภูมิได้ -40 - 80 องศาเซลเซี ยส โดยมี ค่าความแม่นยํา +- 0.5 องศาเซลเซี ยส แสดงผลแบบ 8 บิต ใช้กระแส
0.5 - 2.5 mA (ขณะทําการวัด ค่ า) ที ระดับ แรงดัน 3 - 5.5 VDC อุป กรณ์ ต รวจรู ้จ ะทําการติ ด ตังในตําแหน่ ง ตรงกลางตู้
ข้าวเปลือกเพือวัดอุณหภูมิและความชืน ช่วงอุณหภูมิและความชืนทีข้าวเปลือกต้องการควบคุมคือ ความชืนระหว่าง 10-15%
อุณหภูมิระหว่าง 40-50 องศาเซลเซียส อุปกรณ์ตรวจรู้จะทําการส่งข้อมูลทีวัดได้ส่งไปทีส่วนควบคุมประมวลผล
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2.2 ส่ วนควบคุม และประมวลผล จะใช้ Node MCU ESP8266 ซึ งเป็ นบอร์ ดประมวลผลที มีการทํางานคล้ายกับ
Arduino แต่มีการปรับแต่งเพิมเติมโดยการเพิมโมดูล ESP-12E เข้าไปในบอร์ ดเป็ นลักษณะฝังติดกับตัวบอร์ดหลักจึงทําให้
บอร์ดนีมีความสามารถในด้านการสื อสารไร้สายในย่านความถี . GHz กระบวนการทํางานของระบบประมวลผลดังภาพที
2
Start

Read T1 & T2

Read H1 & H2

Average TEMP &
HUMIDITY

H > 15

NO

NO

H <= 15

YES

T < 50

YES
HEATER ON
FAN ON

YES
NO

HEATER OFF
FAN OFF
HEATER OFF
FAN ON
END

ภาพที 2 บล็อกไดอะแกรมการประมวลผลการทํางาน
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Credit by

ภาพที 3 โครงสร้างบอร์ ดและจุดต่อใช้งานของบอร์ด Node MCU ESP8266

2.3 ระบบไล่ ความชื นของตู้ข้ าว ประกอบด้วยชุดขดลวดความร้อน (Heater) ขนาด 1000 W จํานวน 2 ตัว ติดตังไว้
ส่วนด้านล่างของตู ้ และชุดพัดลมระบายอากาศ 2 ชุด โดยชุดแรกถูกติดตังไว้กบั ขดลวดความร้อน ทําหน้าทีเป่ าลมร้อนทีเกิด
จากขดลวดความร้อนเข้าไปยังภายในตู้ ในขณะทีชุดที 2 ถูกติดตังไว้ดา้ นบนของตู ้ (ดังภาพที 4) เพือถ่ายเทอากาศร้อนภายใน
ตู ้ ซึงกระบวนการดังกล่าวเป็ นการลดความชืนในข้าวโดยใช้ลมร้อน
พัดลมดูดความร้ อน

ชุ ดขดลวดความร้ อนและพัดลม

ภาพที 4 โครงสร้างตูเ้ ก็บข้าวเปลือกและตําแหน่งการติดตังขดลวดความร้อนและพัดลม

2.4 ส่ วนจัดเก็บข้ อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ (Cloud storage) เป็ นรู ปแบบของเครื อข่ายการจัดเก็บข้อมูล
ซึงไม่เพียงแต่จดั เก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์จากผูใ้ ช้งานต่างๆแล้ว ยังเป็ นศูนย์รวมการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ Virtual Pool
ซึงหมายถึงแนวทางทีให้อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ถูกมองเป็ นอุปกรณ์ Hard disk ของผูใ้ ช้งานแต่ละคน ดังนันในศูนย์
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จัดเก็บข้อมูลที ประกอบด้วย Storage Array มีการแบ่งเนื อที จัดเก็บข้อมูลของผูใ้ ช้งานแต่ละคน เสมือนหนึ งว่าแต่ละคนมี
Hard Drive ของตนเอง (แต่ใช้วิธีการแบ่งเนื อทีใน Hard Drive) โดยศูนย์จดั เก็บข้อมูลนี อาจเป็ นผูบ้ ริ การรายใดรายหนึ งทีมี
Data Center ก็ได้ และผูใ้ ช้งานจะต้องเช่าใช้เนือทีของ Hard Disk เพือจัดเก็บข้อมูลของเขาก็ได้ ข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การอาจถูก
จัดเก็บ ไว้ใน Hard Drive ตัวเดี ยวกัน หรื อหลายตัว ในหลาย Server ก็ได้ และความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารขึ นอยู่กับ
ประสิ ทธิ ภาพและความน่าเชือถือของการให้บริ การ

ผลและวิจารณ์ ผล

ภาพที 5 ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ (Cloud storage)

1. การทดสอบหาค่ าความผิดพลาดของตัวตรวจรู้ อณ
ุ หภูมแิ ละความชื น
ทําการทดสอบหาค่าความผิดพลาดของตัวตรวจรู้อุณหภูมิและความชืนโดยการวัดทดสอบเทียบกับเครื องมือวัด
มาตรฐาน VICTOR VC330 จํานวน 5 ครังและหาค่าความผิดพลาดเฉลีย

ภาพที 6 อุณหภูมิจากตัวตรวจรู ้อณ
ุ หภูมิและความชืน เทียบกับเครื องมือวัดมาตรฐาน VICTOR VC330
1)
การหาค่าความผิดพลาดของตัวตรวจรู้อุณ หภูมิ ทดสอบทังหมด 5 ครัง ที อุณหภูมิระหว่าง 30 – 50
องศาเซลเซียส พบว่ามีค่าความผิดพลาดของค่าทีวัดได้โดยเฉลียร้อยละ 1.258 ดังแสดงตารางที 1
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ตารางที 1 ผลการบันทึกอุณหภูมิของข้าวเปลือกเทียบกับเครื องมือมาตรฐาน
อุณหภูมิ (°C)

เครื องมือมาตรฐาน (°C)

30.2

30.1

ค่าความผิดพลาด
(%Error)
0.33

35

34.2

2.34

45

44.3

1.58

ค่าความผิดพลาดเฉลียรวม

1.258

40
50

40
49

303

0

2.04

2) การหาค่าความผิดพลาดของตัวตรวจรู้ความชืนสัมพัทธ์ ทดสอบทังหมด 5 ครัง ทีความชืนสัมพัทธ์ร้อยละ 60 –
10 พบว่ามีค่าความผิดพลาดทีเกิดขึนโดยเฉลียร้อยละ 6.1 ดังแสดงตารางที 2
ตารางที 2 ผลการบันทึกความชืนสัมพัทธ์ของข้าวเปลือกเทียบกับเครื องมือมาตรฐาน
ค่าความผิดพลาด (%
ความชืนสัมพัทธ์ (%)
เครื องมือมาตรฐาน (%)
Error)
60.45

61

25.5

26

15

16

20
10

ค่าความผิดพลาดเฉลียรวม

0.9

1.92

21

4.76

12

16.67

2. การทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื นสั มพัทธ์ ผ่านระบบคลาวด์

6.25
6.1

ในการทดสอบการทํางานของระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ทาํ การทดสอบโดยใช้ขา้ วเปลือกจํานวน
กิโลกรัม บันทึ กอุณหภูมิ ความชืนสัมพัทธ์ของข้าวเปลือกทุก 2 นาที จํานวน 40 ครัง พร้อมทังส่ งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์
และบันทึกผล แสดงการทดสอบดังภาพที 7
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ภาพที 7 การทดสอบข้าวเปลือก
จากผลการทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์อตั โนมัติสําหรับตูเ้ ก็บข้าวเปลือก ในเรื อง
อุณหภูมิทีได้จากระบบคลาวด์ทีมีการจัดเก็บข้อมูลทุกๆ 2 นาที พบว่า อุณหภูมิเริ มต้นภายในตูม้ ีค่าประมาณ 30 องศา เซล
เซี ยล จากนันระบบจะทําการปรับอุณหภูมิภายในตูใ้ ห้เข้าสู่ อุณหภูมิทีคงทีประมาณ 45 องศาเซลเซี ยล ใช้เวลาประมาณ 30
นาที โดยเฉลียอุณหภูมิเพิมขึน 0.5 องศาเซลเซี ยลต่อนาที หรื อ 0.008 องศาเซลเซี ยลต่อวินาที (0.008oC/sec) แสดงผลการ
ทดสอบดังภาพที 8

ภาพที 8 กราฟบันทึกอุณหภูมิถายในตูเ้ ก็บข้าวเปลือก
จากผลการทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์อตั โนมัติสําหรับตูเ้ ก็บข้าวเปลือก ในเรื อง
ความชืนสัมพัทธ์ทีได้จากระบบคลาวด์ทีมีการจัดเก็บข้อมูลทุกๆ 2 นาที พบว่า ความชืนสัมพัทธ์เริ มต้นภายในตูม้ ีค่าประมาณ
35 เปอร์ เซ็นต์ จากนันระบบจะทําการปรับความชื นสัมพัทธ์ภายในตูใ้ ห้เข้าสู่ ความชืนสัมพัทธ์ทีกําหนดไว้ที 10 เปอร์ เซ็นต์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

305

ใช้เวลาประมาณ 60 นาที โดยเฉลี ยความชื นสัม พัท ธ์ล ดลง 0.42 เปอร์ เซ็ น ต์ต่ อ นาที หรื อ 0.007 เปอร์ เซ็ น ต์ต่ อ วิ น าที
(0.007%/sec) แสดงผลการทดสอบดังภาพที 9

ภาพที 9 กราฟบันทึกความชืนสัมพัทธ์ของข้าวเปลือก

สรุ ปผลการวิจัย

งานวิจัย นี ได้ท ําการออกแบบและสร้ างระบบควบคุ ม อุณ หภูมิ แ ละความชื นสั ม พัท ธ์ อัต โนมัติ สํ าหรับ ตู้เก็ บ
ข้าวเปลือก โดยตูเ้ ก็บข้าวเปลือกมีปริ มาตรความจุที , ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึงระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลอุณหภูมิและ
ความชืนสัมพัทธ์ไปยังระบบคลาวด์ผ่านระบบสื อสารไร้สายโดยมีวตั ถุประสงค์เพือประยุกต์ใช้งานร่ วมกับภาคการเกษตร
ขนาดเล็ก ตูเ้ ก็ บข้าวเปลื อกสามารถควบคุ ม อุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง – 50°C และกําหนดให้ สามารถควบคุม ความชื น
สัมพัทธ์ระหว่าง 10 – 15% ได้อย่างอัตโนมัติ จากผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์เซ็นเซอร์มีค่าความผิดพลาดของ
อุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์เฉลียร้อยละ 1.258 และ 6.1 ตามลําดับ และจากผลการทดสอบทีได้จากระบบคลาวด์ของระบบ
ควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์อตั โนมัติสําหรับตูเ้ ก็บข้าวเปลือกทีนําเสนอ ระบบตูเ้ ก็บข้าวเปลือกสามารถควบคุม
ความชืนสัมพัทธ์ให้เข้าสู่ ขอบเขตทีกําหนดด้วยอัตราเฉลียร้อยละ 0.007 ต่อวินาที
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การศึกษาการปล่ อยมลพิษทางอากาศจากการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
A Study of Air Emission from Traffic within Rajamangala University of Technology Thanyaburi
ฐนียา รังษีสุริยะชัย * กุลยา สาริ ชีวนิ คฑาพล ปิ นพัฒนพงศ์ และ สมพิศ ตันตวรนาท
Thaneeya Rangseesuriyachai1* Kullaya Saricheewin1 Khatapon Pinpatthanapong1 and Sompit Tantavoranart1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี เป็ นการศึ กษาการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ซึ งมีนักศึ กษาและบุคลากรจํานวนมากเทียบเคียงได้กับชุมชนขนาดเล็กที มีการดําเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ทีก่อให้เกิ ดการปล่อย
ก๊าซเรื อนกระจกออกสู่ บรรยากาศ แต่กิจกรรมหลักทีคาดว่าจะเป็ นกิจกรรมหลัก คือ การคมนาคมขนส่งภายในมหาวิทยาลัย
โดยงานวิจยั นี ได้ทาํ การเก็บข้อมูลปริ มาณจราจรภายในมหาวิทยาลัยทังหมด จุดเก็บ รอบมหาวิทยาลัยในระหว่างเปิ ดภาค
การศึกษา แล้วนํามาทําการประเมินปริ มาณการระบายมลพิษโดยการคํานวณด้วยการใช้ตวั คูณมลพิษ (Emission factor) จาก
การทบทวนวรรณกรรม และใช้แบบสอบถามในการประมาณระยะทางและการใช้เชือเพลิงของยานพาหนะ ผลการทดลอง
การปลดปล่ อยก๊าซเรื อนกระจกโดยแสดงผลในรู ป ของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เที ยบเท่ า (CO2 equivalent: CO2e) โดย
กําหนดขอบเขตและรู ปแบบกิจกรรมที มีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการจราจรเพียงอย่างเดียว จากผลการวิจยั แสดงให้
เห็ น ว่าการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการจราจรทังหมดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีค่าเท่ ากับ
3,780,100 kg CO2e/year โดยยานพาหนะที มีการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกมากที สุ ด มาจากรถจักรยานยนต์ มี ค่าเท่ากับ
1,659,728 kg CO2e/year คิ ดเป็ นร้อยละ . ของการปลดปล่อยก๊าซทังหมด ผลการศึกษาในครังนี สามารถนําไปใช้เพือ
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกแนวทางทีเหมาะสมเพือใช้ลดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของมหาวิทยาลัยเพือก้าวสู่
มหาวิทยาลัยสี เขียว (Green university) ตามยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่อไป
คําสําคัญ : มลพิษทางอากาศ ก๊าซเรื อนกระจก มหาวิทยาลัยสี เขียว อัตราการระบายมลพิษ
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This study investigated the air emission from traffic activity within Rajamangala University of Technology
Thanyaburi (RMUTT). There are a lot of students and staffs similar to small communities which have many activities
relate greenhouse gas emissions. However, the major activity for greenhouse gas emissions in RMUTT may cause by incampus-traffic. The traffic volume data was collected from 9 point sources around the campus during the semester.
Subsequently, the greenhouse gas emission was calculated by using the emission factor from the literature review.
Moreover, questionnaires were used to estimate the distance and the fuel consumption of vehicles from the average trip
data. The results of greenhouse gas emission were shown in term of carbon dioxide equivalent (CO2 equivalent: CO2 e)
which scope the emission activity only from traffic sector within the university. The results of this study show that the
total greenhouse gas emissions from RMUTT was 3,780,100 kg CO2e/year. The largest emissions source was from
motorcycles; 1,659,728 kg CO2e/year, contributing 43.9% of the total emissions. The results of this study can be used to
determine the optimal way to reduce the greenhouse gas emissions of the University to the Green University according to
the university strategy.
Keywords : air emission, greenhouse gas, green university, emission factor
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การเปลียนแปลงสภาพอากาศจากปรากฎการณ์ก๊าซเรื อนกระจกเป็ นปั ญหาทีเป็ นวิกฤติระดับโลก ดังจะเห็นได้จาก
มาตรการหรื อความร่ วมมือต่างๆ ทีเกิดขึนเพือสร้างให้เกิดความร่ วมมือในการลดปั ญหาและการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ในทุ กระดับ ทุ กภาคส่ วน โดยก๊ าซเรื อนกระจกเกิ ด จากกิ จกรรมต่างๆ ของมนุ ษ ย์แทบทุ ก กิ จกรรมและในทุ กภาคส่ วน
โดยเฉพาะอย่างยิงในด้านการคมนาคมขนส่ ง (ยุคนั ต์ทิวตั ถ์ กมลาสน์กุล,
) ดังนันจึงทําให้หลายประเทศตืนตัวและ
ตระหนักในการมี ส่วนร่ วมเพือลดปริ มาณการปล่ อยก๊าซเรื อนกระจกมากขึน มี การกําหนดเป็ นยุท ธศาสตร์ นโยบายและ
มาตรการเพื อป้ องกั น และแก้ ไ ข ไว้อ ย่ า งชั ด เจน โดยป ระเทศ ไท ยก็ ต ระห นั ก ใน เรื องดั ง กล่ า วเช่ น กั น โดย
คณะกรรมการนโยบายการเปลียนแปลงสภาพภูมิ อากาศแห่ งชาติได้เห็ น ชอบต่อแผนแม่บทแห่ งชาติด ้านการจัดการการ
เปลี ยนแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ช่ วงปี พ.ศ.
– 2593 ตามที สํานั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ งแวดล้อ มเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ในการลดก๊ า ซเรื อนกระจก ผลัก ดัน การจัด ทํา แผนดําเนิ น งานอย่างเหมาะสมมี
ประสิ ทธิ ภาพในทุกภาคส่ วนและทุกระดับ ส่ งเสริ มการพัฒนาอย่างยังยืนของประเทศไทย และส่ งเสริ มให้ไทยเป็ นสังคม
คาร์ บอนตํา (Low Carbon Society) ภายใต้บริ บทการพัฒนาประเทศแบบเศรษฐกิจพอเพียง (องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อน
กระจก (องค์การมหาชน), ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าวและ
ตระหนักว่าการสร้างสิ งแวดล้อมที ดี จะมี ส่วนช่ วยให้เกิ ดบรรยากาศที ดี ทงในเรื
ั
องของการเรี ยนการสอนและรวมถึ งการ
อนุ รักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อมเป็ นส่ วนช่ วยลดการเกิดมลภาวะทางอากาศนี ด้วย การส่ งเสริ มให้นักศึ กษาและบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยมี จิตสํานึ กในการรักษาสิ งแวดล้อมจึ งเป็ นหนึ งในยุทธศาสตร์ สําคัญของมหาวิทยาลัยตามกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยที มุ่งเน้นการพัฒ นาด้วยทรัพยากรที เป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อมและพัฒนามหาวิทยาลัยเป็ น “Green University”
ปัจจัยหลักทีทําให้เกิดปั ญหามลพิษทางอากาศทีเกิดขึนในสถานศึกษาเกิดจากการขนส่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุ รีมีเนื อที ประมาณ ไร่ มี จาํ นวนนักศึ กษา 25,192 คน และอาจารย์/
เจ้าหน้าทีจํานวน 2,109 คน รวมจํานวนบุคลากรทังสิ นประมาณ 7,301 คน (ข้อมูล ณ วันที 1 มิถุนายน 2560) (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561) ซึงมีจาํ นวนมากเทียบเคียงได้กบั ชุมชนขนาดเล็กทีมีการดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ ทีก่อให้เกิ ด
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกออกสู่บรรยากาศ แต่กิจกรรมหลักที คาดว่าจะเป็ นกิ จกรรมหลัก คือ การคมนาคมขนส่ งภายใน
มหาวิทยาลัย
ดังนันงานวิจยั นีจึงมีจุดมุ่งหมายในการจัดทําสถิติปริ มาณจราจรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพือ
ทําการประเมิน ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที เกิ ดขึนจากการคมนาคมขนส่ งภายในมหาวิทยาลัยโดยใช้ช่วงที มีการจราจรสู ง
(ระหว่างภาคการศึ กษา) ซึ งสามารถใช้เป็ นข้อมู ลในการวางแผนและกําหนดแนวทางในการดําเนิ น การกิ จกรรมเพือลด
ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของมหาวิทยาลัยเพือก้าวสู่ มหาวิทยาลัยสี เขียว (Green university) ตามยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

1. เครื องมือการศึกษา
) แบบเก็บข้อมูลปริ มาณจราจร
) แบบสอบถาม โดยการคํานวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีข อง Yamane (1967) คํานวณจากจํานวนนักศึ กษาและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็ นประชากรทังหมด ซึงคํานวณได้จาํ นวนตัวอย่าง ตัวอย่าง
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2. ขันตอนการดําเนินงาน
2.1 สํารวจพืนทีภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2.2 กําหนดจุดเพือทําการศึ กษา โดยทําการศึกษาปริ มาณจราจร ณ บริ เวณทางเข้า-ออก จุดทางแยก และบริ เวณ
อาคารต่างๆ ตามตารางที 1
ตารางที 1 จุดทีทําการตรวจวัด
จุดที

จุดเก็บข้อมูล

บริ เวณทีเก็บตัวอย่าง

ป้ อมยาม

ประตู 2

1

ป้ อมยาม

3

สี แยก

2

ประตู 1

อาคารเรี ยนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์

สี แยก

ใกล้กบั คณะบริ หารธุรกิจ

6

ป้ อมยาม

ประตูที 4

8

สี แยก

บ้านพักอาจารย์

4
5

สี แยก

7

สี แยก

9

ด้านหน้า

โรงอาหารกลาง

ใกล้กบั คณะครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

. ทําการเก็บข้อมูลปริ มาณจราจรในแต่ละช่วงเวลา โดยแยกตามประเภทของยานพาหนะ ได้แก่ รถยนต์นงั 4 ล้อ
รถจักรยานยนต์ รถโดยสารประจําทาง รถตู้ รถบรรทุก 6 ล้อขึนไป และรถปิ คอัพ 4 ล้อ โดยใช้คนนับจํานวนด้วยเครื องกด
นับจํานวนทังรถทีผ่านเข้าและออกจากจุดทีกําหนด ตามแบบฟอร์ มบันทึกข้อมูลจํานวนยวดยานแยกประเภท โดยในการเก็บ
ข้อมูลจะเริ มทําการเก็บในช่ วงเวลา 07.00 – 18.00 น.โดยบันทึ กจํานวนรถทุ กๆ ชัวโมง ช่วงเวลาทีทําการเก็บข้อมูลจะเป็ น
ระหว่างภาคการศึกษาทีมีการเรี ยนการสอนปกติรวมถึงวันหยุดราชการ จํานวนทังสิ น 14 วัน
2.4 ทําแบบสอบถาม (Questionnaire) เพือเป็ นข้อมูลในการกําหนดระยะทางและการประมาณการใช้เชือเพลิงของ
ยานพาหนะ โดยสามารถคํานวณขนาดตัวอย่างได้จากสมการที (1) (Yamane, 1967)
n

โดยที n

N

=

=

ขนาดตัวอย่างทีคํานวณได้

N
(1)
1  Ne 2

จํานวนประชากรทีทราบค่า
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2.5 คํานวณปริ มาณการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากข้อมูลปริ มาณจราจรที สํารวจได้โดยคูณกับตัวคู ณมลพิษ
(Emission factor) (ดังแสดงในสมการที (2)
ปริ มาณการระบายมลพิษ = ข้อมูลการใช้รถยนต์ x ตัวคูณมลพิษ (Emission Factors)

โดยที ข้อมูลการใช้รถยนต์
ตัวคูณมลพิษ

ผลและวิจารณ์ ผล

(2)

=

ระยะทางเฉลียของการใช้งานของรถยนต์แต่ละประเภทต่อปี

=

ค่ าการระบายมลพิ ษ ของรถยนต์แ ต่ ละประเภทและการใช้ เชื อเพลิ งแต่ ละชนิ ด
(หน่วยนําหนักต่อกิโลเมตร)

(หน่วยกิโลเมตรต่อปี )

การศึ กษาการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการจราจรทังหมดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้
ทําการสํารวจข้อมูลปริ มาณจราจร การทําแบบสอบถามเพือให้ทราบข้อมูลปฐมภูมิเรื องระยะทาง ชนิ ดของเชือเพลิงสําหรับ
ยานพาหนะ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากยานพาหนะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เพือใช้เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มการลดมลพิษทางอากาศของมหาวิทยาลัยเพือการมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยสี เขียว โดยทําการนับ
ปริ มาณจราจรภายในมหาวิทยาลัยทังหมด จุด แสดงผลเปรี ยบเทียบจํานวนยานพาหนะแต่ละประเภทแต่ละประตูเข้า-ออก
ของมหาวิทยาลัยดังแสดงในรู ปที
จากรู ป ที จะเห็ น ได้ว่ายานพาหนะที มีจาํ นวนมากที สุ ด ทุ กประตู ของมหาวิท ยาลัย ได้แก่ จักรยานยนต์ โดยมี
การจราจรหนาแน่ นที สุ ดที ประตูที ซึ งมี จาํ นวนรถจักรยานยนต์ทงสิ
ั น 4,287 คัน เนื องจากเป็ นเส้นทางที ใกล้กบั หอพัก
นักศึกษามากทีสุดเนื องจากผูท้ ีใช้รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่คือนักศึกษา รองลงมาได้แก่ รถยนต์นงั 4 ล้อ ซึ งพบมากทีสุดที
ประตู ที 1 ของมหาวิ ท ยาลัย ซึ งสอดคล้องกับ พฤติ ก รรมการใช้รถ เนื องจากผูใ้ ช้รถยนต์นังส่ วนใหญ่ เป็ นอาจารย์แ ละ
เจ้าหน้าทีซึ งอาศัยอยูภ่ ายนอกและเดินทางเข้าสู่มหาวิทยาลัยจากถนนรังสิต-นครนายก เป็ นจํานวนมาก โดยรถแต่ละประเภท
มีอตั ราการสิ นเปลืองพลังงานที แตกต่างกัน ในงานวิจยั นี จึ งได้ทาํ การศึ กษาประเภทของเชื อเพลิ งของยานพาหนะแต่ละ
ประเภทด้วยดังแสดงผลการวิจยั เปอร์เซ็นต์ของเชือเพลิงแต่ละประเภทในรู ปที 2
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ภาพที จํานวนยานพาหนะแต่ละประเภทแต่ละประตูเข้า-ออก มหาวิทยาลัย

แก๊ซโซฮอล์
E20
8%
ดีเซล
80%

แก๊สโซฮอล์ 91
(LPG)
12%

ภาพที เปอร์เซ็นต์เชือเพลิงแยกตามประเภทเชือเพลิงของการจราจรภายในมหาวิทยาลัย
ผลการคํานวณสัดส่ วนอัตราสิ นเปลืองเชือเพลิงแยกตามประเภทเชือเพลิงของการจราจรภายในมหาวิทยาลัยจากรู ป
ที แสดงให้เห็ นว่าเชือเพลิงทีมีอตั ราสิ นเปลืองมากทีสุด คือ นํามันดีเซล รองลงมาได้แก่ แก๊สโซฮอล์ (LPG) และแก๊ส
โซฮอล์ E20 ตามลําดับ โดยนํามันดี เซลมี สัดส่ วนอัตราสิ นเปลื องเชื อเพลิงมากถึงร้อยละ ของการใช้เชื อเพลิ งทังหมด
เนืองจากภายในมหาวิทยาลัยมีรถประจําทางทีให้บริ การนักศึกษาวิงวันละหลายคันและหลายเทียวต่อวัน รวมถึงจํานวนของ
รถปิ คอัพ ล้อ มีจาํ นวนมากเป็ นอันดับที สามของจํานวนยานพาหนะทังหมด นอกจากนี ในมหาวิทยาลัยมีรถบรรทุก ล้อ
ขึนไปทีวิงเข้าออกเนืองจากการก่อสร้างด้วย จึงทําให้เกิดปริ มาณอัตราสิ นเปลืองของนํามันดีเซลสู งทีสุด
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เมือนําข้อมูลต่างๆ จากแบบสอบถามซึงได้สมั ภาษณ์ผใู ้ ช้ยานพาหนะชนิดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี โดยแบบสอบถามได้ถามรายละเอียดของยานพาหนะที ใช้ ระยะทีใช้โดยเฉลียในแต่ละวัน เส้นทางที เดินทาง
และชนิดของเชือเพลิงทีใช้ ดังทีกล่าวมา รวมถึงปริ มาณจราจรทีได้ สามารถนํามาคํานวณหาการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
จากยานพาหนะแต่ละประเภทได้ดงั สมการที (2) ซึ งแสดงผลการคํานวณตัวคูณมลพิษ (Emission factor) และปริ มาณการ
ระบายมลพิษหรื อการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากเชือเพลิง (Emission GHG, fuel) ในตารางที 2
ตารางที ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกทีปล่อยจากนํามันเชือเพลิงของยานพาหนะแต่ละประเภท
Emission factor
Emissions GHG,fuel
ชนิดยานพาหนะ
จํานวน (คัน)
(kgCO2e/unit)
(kgCO2e/year)
รถยนต์นงั 4 ล้อ

3,795

2.17

1,172,274

รถโดยสารประจําทาง

3

2.74

6,001

รถจักรยานยนต์
รถตู ้

รถบรรทุก 6 ล้อขึนไป
รถปิ คอัพ 4 ล้อ
รวม

10,150

2.24

1,659,728

156

3.19

65,390

1,324

2.74

834,203

34

2.74

42,504

3,780,100

สําหรับ งานวิจัยนี ได้เลื อกค่ า emission factor และค่าอัตราการสิ นเปลือ งของยานพาหนะจากรายงานวิจ ัยของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ (อิสรี รอดทัศนา,
) มาใช้ในการคํานวณ โดยการวิเคราะห์การปล่อยมลพิษอยูบ่ น
สมมติฐานของการเดิ นทางภายในมหาวิทยาลัยและการใช้เชือเพลิงใน 1 วัน เพือนํามาเป็ นตัวแทนของค่าการปลดปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจกใน 1 ปี ซึ งจากผลการวิจยั ในตารางที 3 พบว่าการปลดปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการจราจรทังหมดภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจําปี 2560 มีค่าเท่ากับ ,780,100 kg CO2e/year หรื อ 3,780 tons CO2e/year โดย
ยานพาหนะที ปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกมากที สุ ด ได้แก่ จักรยานยนต์ คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 43.9 และรองลงมา ได้แก่
รถยนต์นงั 4 ล้อ รถปิ คอัพ 4 ล้อ รถตู ้ รถบรรทุก 6 ล้อขึนไป และรถโดยสารประจําทาง ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 31.0, 22.0,
1.73, 1.12 และ 0.16 ตามลําดับ เมือเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ของการวิเคราะห์การปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการเดินทาง
และขนส่ งที เกิ ดจากกิ จกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่ามีปริ มาณการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเท่ากับ 10,675.40 tons CO2e/year (ยุคนั ต์ทิวตั ถ์ กมลาสน์กุล,
) โดยข้อมูลทีได้สามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูล
ประกอบเพือหาแนวทางในการลดการปลดปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการจราจรของมหาวิท ยาลัยเพือให้สองคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยสีเขียวต่อไป
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จากผลการวิจ ัยแสดงให้ เห็ น ว่าการปลดปล่ อ ยก๊ าซเรื อ นกระจกจากการจราจรทังหมดภายในมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีค่าเท่ากับ ,780,100 kg CO2e/year โดยยานพาหนะทีมีการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกมากทีสุด
มาจากรถจักรยานยนต์ มีค่าเท่ากับ ,659,728 kg CO2e/year คิดเป็ นร้อยละ . ของการปลดปล่อยก๊าซทังหมด โดยจุดที
ปลดปล่อยมลพิษจากรถจักรยานยนต์มากทีสุดมาจากประตูที 4 และนํามันเชือเพลิงที ก่อให้เกิดอัตราการสิ นเปลืองมากทีสุ ด
ได้แก่ นํามันดีเซล
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Increase of Phosphorus Concentration from Septage Wastewater by Applying Reverse Osmosis
ปิ ติพร มโนคุน้ * ฐนียา รังษีสุริยะชัย และ วิมลมาศ บุญยังยืน
Pitiporn Manokhoon1* Thaneeya Rangseesuriyachai2 and Wimonmas Boonyungyuen3

บทคัดย่อ
การศึ กษานีเป็ นการศึกษาการเพิมความเข้มข้นฟอสฟอรัสของนําเสี ยบ่อเกรอะด้วยกระบวนการกรองแบบผันกลับ
โดยผ่านเยือเมมเบรน เพือให้กระบวนการกําจัดฟอสฟอรัสในขันตอนต่อไปง่ ายมากขึน และเป็ นการนําฟอสฟอรัสไปใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร ทังยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกําจัดฟอสฟอรัส นําเสี ยทีใช้ในการศึกษานีเป็ นนําเสี ยทีได้จากส่วนนํา
ใสของบ่อเกรอะ ภายในอาคารเรี ยนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทีผ่านการกรองด้วย
ทรายหยาบและกรวดละเอียดก่อนเข้าสู่ กระบวนการกรองแบบผันกลับ โดยความเข้มข้นฟอสฟอรัสที เข้าระบบมีค่าเฉลีย
เท่ากับ . มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นฟอสฟอรัสของนําออก เพอร์ มิเอทมีค่าเฉลียเท่ากับ . มิลลิกรัมต่อลิตร และรี เท
นเททมีค่าเฉลียเท่ากับ . มิลลิ กรัมต่อลิตร ปริ มาณความเข้มข้นฟอสฟอรัสทีเพิมขึนคิดเป็ น % Recovery เฉลียเท่ากับ .
กระบวนการกรองแบบผันกลับนี สามารถผลิตนําบริ สุทธิ ได้ดว้ ยการแยกนําออกจากไอออนเกลื อและสารปนเปื อนอืนๆ
ไม่ให้ผา่ นรู เมมเบรนไปได้ สารทีผ่านไปไม่ได้จึงมีความเข้มข้นของสารอินทรี ยเ์ พิมมากขึน ทําให้ค่าความเข้มข้นฟอสฟอรัส
มีความเข้มข้นมากกว่าเดิม

คําสําคัญ : การเพิมความเข้มข้นฟอสฟอรัส, นําเสี ยบ่อเกรอะ, การกรองแบบผันกลับ
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The research aims to study the increasing of phosphorus concentration from the septage wastewater by applying
reverse osmosis in order to be more easily treating of the phosphorus by next treatment process and used of the
phosphorus for agricultural propose. It also can reduce the treatment cost of phosphorus removal. The wastewater in this
study collected from the clear water part of septage tank at central learning building of faculty of engineering of
Rajamangala University of Technology Thanyaburi. The wastewater was passed the filtration system by coarse sand and
fine sand before went to the reverse osmosis system, the average phosphorus concentration of inlet was 56.9 mg/l, the
average phosphorus concentration of outlet at permeate was 2.3 mg/l and retentate was 63.5 mg/l therefore increasing of
recovery’s percentage (% ) as average was 89.2 % .The reverse osmosis system could produce the pure water by ion
exchanging from Sodium ion and the contaminated substances that could not be passed membrane filter. The substance
that could not be passed the membrane was increasing of concentration that affected to the increasing of phosphorus
concentration.
Keywords: increasing of phosphorus concentration, septage wastewater, reverse osmosis

บทนํา

ปัจจุบนั จํานวนประชากรมีการเพิมขึนอย่างรวดเร็ วส่ งผลให้ความต้องการทางด้านอุปโภคและบริ โภคเพิมขึนด้วย
ประเทศไทยซึ งเป็ นประเทศเกษตรกรรมประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรประมาณ ( ล้านคน) คิดเป็ นร้อยละ . ของ
ประชากรทังประเทศ ในการทําเกษตรกรรมนันต้องใช้นาและแร่
ํ
ธาตุในการเพาะปลูก ฟอสฟอรัสเป็ นแร่ ธาตุห นึ งที พืชมี
ความต้องการนําไปใช้ในการเจริ ญเติ บ โต จากข้อมูลของสํานักงานสํารวจธรณี วิทยาของสหรัฐอเมริ กา ระบุ ว่าเราจะมี
ฟอสเฟตใช้ถึงปี ค.ศ.
หรื อในอี ก ปี ข้างหน้าแหล่ งฟอสฟอรั สกาลังจะหมดไป ดิ น ส่ วนใหญ่บ นโลกมี ป ริ มาณ
ฟอสฟอรัสตําเกษตรกรจึงมีความจําเป็ น ทีต้องใช้ปุ๋ยฟอสเฟตเพือชดเชยแร่ ธาตุฟอสฟอรัสทีขาดไป ฟอสฟอรัสในธรรมชาติ
มีอยูท่ วไปทั
ั
งทีอยูใ่ นรู ปแบบของของแข็ง และของเหลว โดยแหล่งฟอสฟอรัสหลักอยูร่ ู ปของหิ นฟอสเฟตและมีฟอสฟอรัส
จากการขับถ่ายของสิ งมีชีวิต โดยฟอสฟอรัสที พบในแหล่งน้าธรรมชาติและน้าเสี ยส่ วนใหญ่จะอยู่ในรู ป ออโธฟอสเฟต
(Orthophosphate) ซึ งสามารถละลายนําได้ดี ส่ วนฟอสฟอรัส ที พบในนําเสี ยจากบ้านเรื อนหรื อโรงงานจะอยู่ในรู ป โพลี
ฟอสเฟต (Poly phosphate) ซึงเป็ นรู ปของฟอสฟอรัสพบร่ างกายมนุษย์ คิดเป็ นร้อยละ - ของฟอสฟอรัสทีพบในร่ างกาย
ทังหมด ซึ งฟอสฟอรัสเหล่านี จะถูกขับ ถ่ายออกมาในรู ปอุจจาระและปั สสาวะโดยทัวไปของเสี ยเหล่านี จะถูกทิ งลงในชัก
โครกและกักเก็ บ อยู่ในบ่ อเกรอะจนกระทังมี ปริ ม าณมากขึ นจึ งจะมีการสู บ ทิ ง (ปฐมพงษ์ แสงวิไลและรวินศักดิ ภูมิ ธน
นิเวศน์, 2015)
นําเสี ยจากบ่อเกรอะเป็ นนําทีผสมกันระหว่างปั สสาวะ นําชะล้าง และอุจจาระบางส่วน ทําให้นานั
ํ นมีความเจือจาง
อาจทําให้สินเปลื องสารเคมี หรื อมี ค่าใช้จ่ายสู งในการนําไปบําบัดหรื อการนํากลับมาใช้ใหม่ดังนันก่ อนที จะนํานําในบ่อ
เกรอะไปใช้ค วรทํา ให้ นํานั นมี ค วามเข้ม ข้น เพิ มมากขึ น กระบวนการในการทําให้ ค วามเข้ม ข้น เพิ มมากขึ นมี ห ลาย
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กระบวนการ เช่น การหมุนเหวียง กระบวนการเมมเบรน เป็ นต้น กระบวนการเมมเบรนเป็ นการอาศัยเยือ เมมเบรน ในการ
แยกสารเจือปนทีละลายออกจากนํา ซึงในปั จจุบนั เป็ นกระบวนการทีได้ความนิ ยมเป็ นอย่างมากเนื องจากมีประสิ ทธิภาพสูง
ในระบบเมมเบรนมี กระบวนการสําคัญ แบบ คือ Electro dialysis (ED), Reverse osmosis (RO) และ Ultrafiltration (UF)
กระบวนการ Electro dialysis ใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้ าเป็ นแรงขับดัน ให้เกิดการแยกสารเจือปนทีแตกตัวเป็ นอิออนได้ออก
จากนํา แต่ ไม่สามารถแยกสารอินทรี ยไ์ ด้ RO และ UF ใช้แรงดัน แยกสารต่างๆ ออกจากนํา RO สามารถแยกสารอินทรี ย ์
ขนาดใหญ่และสารอนิ นทรี ยไ์ ด้เกื อบทุกชนิ ด แต่ UF มีความด้อยกว่า RO เพราะสามารถแยกได้เฉพาะสารอินทรี ยข์ นาด
ใหญ่เท่านัน ดังนันเพือให้กระบวนการกาจัดฟอสฟอรัสในขันตอนต่อไปง่ายมากขึนเพือนําฟอสฟอรัสไปใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจึงมีแนวคิดในการนํากระบวนการกรองแบบผันกลับ ซึ งมีความสามารถมากกว่าเมม
เบรนประเภทอืนมาใช้ในการเพิมความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในนําเสี ยจากบ่อเกรอะ

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระบบจําลองและการเดินระบบ

ในการศึ กษาวิจยั นี ใช้เยือกรองรุ่ น TW30-1812-100 ทําจากโพลีเอไมด์ (Polyamide Thin-Film Composite) มีพืนที
ผิว . ตารางเซนติเมตร คุณสมบัติของเยือกรอง (เมมเบรน) ดังตารางที และรายละเอียดผังการทดลองดังรู ปที ทํา
การเดินระบบชุดทดลองศึกษาหาอัตราส่วนเพอร์มิเอท:รี เทนเทททีเหมาะสมเพือนําไปใช้ในการเดินระบบจริ ง และควบคุม
ความดันให้คงทีตลอดระยะเวลาการเดินระบบ ระยะเวลาทีใช้ในการเดินระบบ
นาที
ตารางที 1 รายละเอียดของเมมเบรนออสโมซิสผันกลับทีใช้ในการทดลอง
ลักษณะของเมมเบรนออสโมซิส
อัตราการไหล
การกําจัดเกลือตําสุด
อุณหภูมิในการทํางานสูงสุด
แรงดันในการทํางานสู งสุด
อัตราการไหลสู งสุดทีเข้าระบบ
ช่วง pH การดําเนินงาน อย่างต่อเนือง
Gravel

PP 5 Micron

Find gravel
Sand

Feed Tank
20 L

Drain
Valve

คุณสมบัติ
100 Gal/Day(380L/D)
90%
113 ºF (45ºC)
300 psig (21 bar)
2.0 gpm (7.6 Ipm)
2-11

Valve

Membrane Unit

Pressure Gage+ Hydraulic Head
Pump

High Pressure
Pump
Retentate

รู ปที ระบบการกรองแบบผันกลับ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Permeat

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

318

2. ลักษณะนําเสียทีใช้ ในการทดลองและการวิเคราะห์ คุณภาพนํา

. นําเสี ยที ใช้ในการทดลองเป็ นนําเสี ยจริ ง ที ได้จ ากส่ วนนําใสของบ่ อเกรอะ ภายในอาคารเรี ยนรวม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2.2 วิธีการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆในการทดลองนี ดังตารางที

ตารางที การวิเคราะห์พารามิเตอร์
พารามิเตอร์
วิธีการวิเคราะห์
DO (มิลลิกรัม/ลิตร)
DO meter
อุณหภูมิ (องศาเซลเซี ยส)
Temperature meter
พีเอช
pH meter
ของแข็งแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)
การวิเคราะห์ของแข็งแขวนลอยทังหมด
สี (การดูดกลืนแสง)
Spectrophotometry method
ของแข็งละลายนําทังหมด (มิลลิกรัม/
Total solids dried at 103-105 Cº
ลิตร)
การนําไฟฟ้า (โมโครซี เมนส์)
Conductivity meter
แอมโมเนีย (มิลลิกรัม/ลิตร)
การกลันและไตเตรท
ซีโอดี (มิลลิกรัม/ลิตร)
รี ฟลักซ์แบบปิ ด
บีโอดี (มิลลิกรัม/ลิตร)
5 Day incubation และ Azide modification
ปริ มาณฟอสฟอรัสทังหมด (มิลลิกรัม/
แอสคอร์บิคแอซิค
ลิตร)

เครื องมือ
Sensodirect 150
Sensodirect 150
Sensodirect 150
Sensodirect 150

Sensodirect 150
-

ผลและวิจารณ์ ผล

1. การศึกษาการแปรผันสัดส่ วนเพอร์ มเิ อทต่ อรีเทนเทททีเหมาะสม
การศึ กษาสัดส่ วนเพอร์ มิเอทต่อรี เทนเทททีใช้ในการทดลองนี ศึกษาโดยใช้อตั ราการที 31.4 35.0 และ 36.6
ลิตร/ชัวโมง ซึ งจะได้อตั ราส่ วนของเพอร์ มิเอทต่อรี เทนเทท 3 อัตราส่ วนคือ 20:80 25:75 และ 30:70 ตามลําดับ พบว่าอัตรา
การไหลที เหมาะสมในการเดิ นระบบคือ อัตราการไหล 35 ลิตร/ชัวโมง จะได้อตั ราส่ วนเพอร์ มิเอทต่อรี เทนเททประมาณ
25:75 ความดัน . บาร์ ซึงเป็ นอัตราส่วนทีเหมาะสมในการเดินระบบทีจะนําไปทดลองเดินระบบจริ งนําเสี ยจากบ่อเกรอะ
2. การศึกษาคุณลักษณะนําและประสิ ทธิภาพการกําจัด
จากรศึ กษาประสิ ท ธิ ภาพการกําจัดมลพิษนําเสี ยบ่ อเกรอะที ผ่านระบบการกรองผันกลับ แสดงดัง ภาพที 1
พบว่ามีประสิ ทธิ ภาพการกําจัดสี ร้อยละ . ซึ งจากงานวิจยั การประยุกต์ใช้กระบวนการกรองผ่านเยือกรองสําหรับการนํา
นําทิงชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ นํานําผิวดิ นจากอ่างเก็บนําสุ ระมาผ่านระบบกรองมีประสิ ทธิ ภาพการกําจัดสี ร้อยละ
. (บุญชัย วิจิตรเสถียร,
) ประสิ ทธิ ภาพการกําจัด TDS คิดเป็ นร้อยละ . โดยค่า TDS เฉลียอยู่ที . มิลลิกรัม/
ลิตร จากมาตรฐานนําประปา กําหนดไว้ไม่เกิ น
. มิลลิกรัม/ลิตร ซึ งมีค่าไม่ เกิ น เกณฑ์ม าตรฐาน (มาตรฐานคุณภาพ
นําประปาของประปานครหลวง) ประสิทธิภาพในการกําจัด ซีโอดีของระบบคิดเป็ นร้อยละ . ซึงจากงานวิจยั อิทธิพลของ
การบําบัดขันต้นต่อการอุดตันบนเยือกรองออสโมซิ สผันกลับในการบําบัดนําชะมูลฝอยหลังจากที กรองด้วยการกรองของ
เยือกรองที มีขนาดช่ องเปิ ดต่างๆเยือกรอง kDa มีประสิ ท ธิ ภาพในการกําจัด ร้อยละ . (เบญญาภา ขนัน ไทย.
)
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ประสิ ทธิ ภาพการกําจัดบี โอดีของระบบคิดเป็ นร้อยละ . ประสิ ทธิ ภาพการกําจัดแอมโมเนียของระบบคิดเป็ นร้อยละ 74
และประสิ ท ธิ ภาพการกําจัดฟอสฟอรัสคิด เป็ นร้อยละ . ซึ งประสิ ทธิ ภาพในการกําจัดฟอสฟอรัสดี ทีสุ ดเมื อเที ยบกับ
พารามิเตอร์ ตวั อืนๆ ประสิ ทธิ ภาพในการกําจัดฟอสฟอรัสแสดงในภาพที 1 ซึงจากการศึกษาอิทธิ พลของการบําบัดขันต้นต่อ
การอุด ตัน บนเยือกรองออสโมซิ สผัน กลับ ในการบําบัด นําชะมู ลฝอยกรองด้วยเยือกรองขนาดช่ องเปิ ด . ไมครอน มี
ประสิ ทธิ ภาพในการกําจัดร้อยละ . (เบญญาภา ขนันไทย.
)

ประสิ ทธิภาพการกําจัด (ร้อยละ)

100
90
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70
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40
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0

สี

TDS

การนําไฟฟ้ า
COD
BOD
TP

แอมโมเนี ย

ภาพที 1 แสดงร้อยละประสิ ทธิภาพการกําจัดมลพิษนํา
3. การศึกษาการเพิมความเข้มข้นฟอสฟอรัส
การศึกษาการเพิมความเข้มข้นฟอสฟอรัสของนําเสี ยบ่อเกรอะ ทีผ่านการกรองด้วยทรายหยาบและ
กรวดละเอียดก่อนเข้าสู่ระบบ นําเสี ยบ่อเกรอะผ่านกระบวนการกรองแบบผันกลับมาวิเคราะห์ หาค่าความเข้มข้นฟอสฟอรัส
ของนําออก เพอร์มิเอทและนําออกรี เทนเทท เพือศึกษาหาปริ มาณความเข้มข้นฟอสฟอรัสทีเพิมขึนคิดเป็ น % Recovery เฉลีย
เท่ากับ 89.2 ดังแสดงในตารางที 1 และ ภาพที 2 แสดงให้เห็นว่าการกรองผันกลับสามารถเพิมความเข้มข้นฟอสฟอรัสจากเดิม
ได้
ตารางที 1 ตารางสรุ ปค่าความเข้มข้นฟอสฟอรัสของนําเข้าระบบและนําออกจากระบบ
ความเข้มข้นฟอสฟอรัส
ความเข้มข้นฟอสฟอรัสทีเพิมขึน
(มิลลิกรัม/ลิตร)
(ร้อยละ)
ค่าเฉลีย
ค่าสูงสุด
ค่าตําสุด
ค่าเฉลีย
ค่าสูงสุด
ค่าตําสุด
นําเข้าระบบทีผ่านการ
56.9±15.8
80.6
15.8
กรอง
นําออกเพอร์ มิเอท
2.3±1.3
6.7
0.6
นําออกรี เทนเทท
63.5±16.8
95.9
16.8
89.2±6.6
99.9
74.8
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ภาพที 2 ความเข้มข้นฟอสฟอรัสทีเพิมขึน
จากภาพที 2 เมือนําจากบ่อเกรอะผ่านกระบวนการกรองแบบผันกลับจะได้นารี
ํ เทนเททซึงเป็ นนํา
ทีไม่สามารถผ่านรู ของเมมเบรนไปได้ ซึ งค่าความเข้มข้นฟอสฟอรัส ก่อนเข้าระบบจะมีค่าน้อยกว่า เนื องจาก กระบวนการ
ออสโมซิ สผันกลับสามารถผลิตนําบริ สุทธิ ได้ดว้ ยการแยกนําออกจากไอออนเกลือและสารปนเปื อนอืนๆไม่ให้ผ่านรู เมม
เบรนไปได้ สารทีผ่านไปไม่ได้จึงมีความเข้มข้นของสารอินทรี ยเ์ พิมมากขึนค่าความเข้มข้นฟอสฟอรัสจึงเข้มข้นมากกว่าเดิม

ฟอสฟอรัสในนําบ่อเกรอะโดยส่ วนใหญ่อยู่ในรู ปของโพลีฟอสเฟต (Polyphosphate) ซึ ง เป็ นสารทีพบ
มากในนําเสี ยจากบ้านเรื อนหรื อโรงงานอุตสาหกรรม (ข้อมูลออนไลน์จาก Siamchemi.com. ม.ป.ป. ฟอสฟอรัส) สามารถ
กําจัดได้ดว้ ยการกรองแบบผันกลับ เนื องจากนําบ่อเกรอะผ่านกระบวนการกรองแบบผันกลับรู ของเมมเบรนออสโมซิสผัน
กลับ มี ขนาดเล็กมากยอมให้โมเลกุลนําผ่านได้เท่ านันเมมเบรนออสโมซิ สผันกลับ จึ งสามารถกัน โมเลกุลของแบคที เรี ย
นําตาล โปรตีน ของแข็งแขวนลอย สี ยอ้ ม ไออนเกลือ และองค์ประกอบอืนๆทีมีนาหนั
ํ กโมเลกุลมากกว่า (ขันทอง สุ นทรา
ภา,
) ดังนันฟอสฟอรัสในรู ปของโพลีฟอสเฟตในนําบ่อเกรอะจึงไม่สามารถผ่านรู ของเมมแบรนออสโมซิสผันกลับได้
จึ งทําให้ความเข้มข้นฟอสฟอรัสในนําเพอร์มิเอทลดน้อยลง และนอกจากนี พีเอชของนําเป็ นปั จจัยทีมีผลต่อรู ปของออโธ
ฟอสเฟตที อยู่ใ นนําเสี ย บ่ อเกรอะด้วย โดยช่ วงพี เอชของนําเสี ย บ่ อ เกรอะที ทําการศึ ก ษามี ค่ าอยู่ในช่ ว ง 7-8 ซึ งจะพบ
ฟอสฟอรัสในรู ป H2PO-4 , HPO2-4 รู ปของฟอสฟอรัสทีสามารถพบได้ในพีเอชช่วงนี เป็ นรู ปทีสามารถในการนําฟอสฟอรัส
ไปใช้ประโยชน์ต่อไปโดยการตกตะกอนกับ Ca2+ หรื อ Mg2+ (Wenhai et al., 2016)

สรุ ปผลการวิจัย

กระบวนการกรองผันกลับมีประสิ ทธิ ภาพในการกําจัดฟอสฟอรัสของนําออกจากระบบเพอร์มิเอท ร้อยละ 94.7
โดยการกรองแบบผันกลับสามารถเพิมความเข้มข้นฟอสฟอรัสได้คิดเป็ น % Recovery เท่ากับ 89.2 ซึ งจะพบฟอสฟอรัสใน
รู ป H2PO-4, HPO2-4 รู ปของฟอสฟอรัสทีสามารถพบได้ในช่วงพีเอชพีเอชของนําเสี ยบ่อเกรอะทีทําการศึกษามีค่าอยูใ่ นช่วง 78 เป็ นรู ปทีสามารถในการนําฟอสฟอรัสไปใช้ประโยชน์ต่อไปโดยการตกตะกอนกับ Ca2+ หรื อ Mg2+
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี มีวตั ถุป ระสงค์เพือลดของเสี ยที มีผลกระทบมากที สุ ดต่อกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพของโรงงาน
กรณี ศึกษาลงได้ไม่ตากว่
ํ า % โดยใช้เครื องมือควบคุมคุณภาพ (7 QC Tools) ในการค้นหาสาเหตุเพือทําการปรั บ ปรุ ง
คุ ณ ภาพในกระบวนการผลิ ต ซึ งงานวิจัยนี ได้ใ ช้ใ บตรวจสอบ (Check sheet) มาทําการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เพื อทําการ
ตรวจสอบถึงจํานวนของเสี ยทีเกิดขึนในกระบวนการผลิต หลังจากนันได้ทาํ การแจกแจงความสําคัญและแสดงความถีของ
ปัญหาโดยใช้แผนภูมิพาเรโต (Pareto – Diagram) ในการเลือกแก้ไขส่ วนของปั ญหาทีมีของเสียมากทีสุดด้วยกฎของพาเรโต
: ในการเลือกแก้ไขส่ วนทีมีของเสียมากทีสุด แล้วจึงนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาด้วยแผนภูมิกา้ งปลา
(Fish – Bone diagram) เพือวางมาตรการในการดําเนินการแก้ไขโดยอาศัยหลักการ PDCA หรื อ Deming Cycle
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขในการลดของเสี ยทีเกิดขึนในกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพ พบว่า
ก่ อนการดําเนิ น การปรั บปรุ งนันมี จาํ นวนของเสี ยที มีผลกระทบต่ อกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพคิด เป็ น . %จาก
จํานวนของเสี ยทังหมด และหลังจากที ดําเนิ น การปรับ ปรุ งแล้วจํานวนของเสี ยที มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิ ตเลนส์
ถ่ายภาพคิดเป็ น . % จากจํานวนของเสี ยทังหมด ซึ งลดลงจากก่อนการดําเนินการปรับปรุ งถึง . % ส่ งผลให้สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณ , , บาทต่อปี

คําสํ าคัญ : เลนส์ถ่ายภาพ,ของเสี ย, 7 QC Tools, PDCA หรื อ Deming Cycle
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The objective of this study was to reduce waste, with most affected on the production process of lens
manufacturing. A case study that not lower than 10% by using quality control tools (7 QC Tools) to find the causes for
quality improvement. The production process, in which this research using Check sheet to check the amount of waste that
arise during the production process. After that, the distribution and frequency of the display problem using Pareto
Diagram (Pareto - Diagram) to select edit part of it. Diagram to rearranged frequency of problem occurrence by using the
80:20 Theory to solve the problem in the part with largest number of waste. The outcome data was analyzed by using the
Fish bone diagram and solved the problem by applying the PDCA or Deming cycle.
The analysis of the causes and solutions to reduce the defects in the production process of lens imaging showed
that the first. The improvement of the waste that has impact on production process is 29.39% lenses from a number of.
The color, and after continuing to improve and the number of defects that affect the manufacturing process camera lens. A
11.88% from the waste. Which decreased from before the update to 17.41% result can reduce about 437,665,000 baht per
year.
Keywords: Lens, Waste, 7 QC Tools, PDCA or Deming Cycle
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บทนํา

ปัจจุบนั โรงงานกรณี ศึกษามีการผลิตเลนส์ถ่ายภาพหลากหลายชนิด (โมเดล) ให้มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานที
ได้ก ําหนดไว้เพื อให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและตอบสนองความต้อ งของลู ก ค้าในการนํา ไปใช้ง านได้อ ย่า งสู งสุ ด โดยมี
กระบวนการผลิตทีได้มาตรฐานและคํานึ งถึงความเหมาะสมในการนําไปใช้งานควบคู่ไปกับการประกันคุณภาพทีเข้มงวด
ก่อนทีจะส่งสิ นค้าไปสู่ มือของลูกค้า เพือให้ลูกค้าทีนําเลนส์ไปใช้งานนันเกิ ดความพึงพอใจอย่างสูงสุ ดในคุณภาพของเลนส์
และเป็ นทียอมรับในวงกว้างจากลูกค้าทุกระดับต่อๆ ไป หากเลนส์ถ่ายภาพทีโรงงานกรณี ศึกษาผลิตได้นนั เกิดความผิดปกติ
ไม่ผ่านการประกันคุณภาพหรื อไม่ถูกต้องตามมาตรฐานทีได้กาํ หนดไว้ เลนส์ถ่ายภาพเหล่านันจะถูกคัดแยกและจัดเก็บไว้
เพือไม่ให้ไปปะปนกับงานทีผ่านการประกันคุณภาพทีถูกต้องตามมาตรฐานแล้ว เพือทําการวิเคราะห์หาสาเหตุต่างๆ ทีส่งผล
ทําให้งานเกิดความผิดปกติแล้วจึงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุ งซ่อมแซมงานให้ถูกต้องและได้มาตรฐานตามทีได้กาํ หนดไว้เพือ
ส่งไปตรวจสอบและประกันคุณภาพก่อนส่ งต่อไปสู่ลูกค้า โดยปั จจุบนั มีเลนส์ถ่ายภาพทีเกิดความผิดปกติไม่ได้มาตรฐานที
เป็ นของเสี ยต้องรอทําการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ดังนันจึงมีความ
จําเป็ นที จะลดปริ ม าณเลนส์ ถ่ ายภาพที เป็ นของเสี ยที เกิ ด ขึ นและทําให้ เลนส์ ถ่ ายภาพที ผลิ ตได้นันมี คุ ณภาพถู กต้องตาม
มาตรฐานทีได้กาํ หนดไว้
จากการศึ กษาการผลิ ต เลนส์ ถ่ายภาพทังหมด 10 โมเดล พบปั ญ หาว่า มี เลนส์ถ่ายภาพที เป็ นของเสี ยเกิ ดขึ นจาก
กระบวนการผลิ ต และจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบจํานวนเลนส์ถ่ายภาพทีผลิตได้ในปี 2559 นันมี รวมทังสิ น
1,500,450 เซต แสดงดังตารางที 1 ปรากฏว่ามีเลนส์ ถ่ายภาพที มีขอ้ บกพร่ องที ถื อว่าไม่ผ่านเกณฑ์ทียอมรับได้รวม 25,523
เซต รวมคิดเป็ นเงิน 765,690,000 บาทต่อปี หากลดปริ มาณของเสียทีเกิดขึนลงได้จะทําให้เกิ ดผลดีต่อโรงงานกรณี ศึกษาคือ
จะทําให้มีเลนส์ถ่ายภาพที ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิมมากขึนและส่ งผลต่อค่าใช้จ่ายในส่วนทีเป็ นของเสียนันสามารถลดลงไป
ด้วย
ตารางที 1 จํานวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพและจํานวนของเสี ยทีเกิดขึนในปี 2559

เดือนทีผลิตในปี 2559
มกราคม

กุมภาพันธ์
มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม
มิถุนายน

กรกฎาคม
สิ งหาคม

จํานวนเลนส์ ถ่ายภาพทีผลิต
ได้ (เซต)

เลนส์ ถ่ายภาพ
ทีผ่ านมาตรฐาน
(เซต)

เลนส์ ถ่ายภาพ
ทีเป็ นของเสี ย
(เซต)

125,400

123,387.00

2,013

125,000
125,460
125,500
125,670
124,419
124,071
125,450
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125,450

123,231.00

2,219

พฤศจิกายน

124,980

122,949.00

2,031

ตุลาคม

ธันวาคม
รวม

เปอร์เซ็นต์เฉลีย

125,550
123,500

1,500,450
100%

123,459.00
121,365.00

1,474,927.00
98.30%
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2,091
2,135

25,523
1.70%

วัตถุประสงค์
1. เพือลดจํานวนเลนส์ถ่ายภาพของโมเดลทีเกิดของเสี ยทีมีผลกระทบมากทีสุดลงได้ไม่ตากว่
ํ า %
ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
1. ความสู ญเสีย ประการ
ดร.วิทยา อินทร์สอน,นางสาวปั ทมาพร ท่อชู และ นายภาณุเมศวร์ สุขศรี ศิริวชั ร. 2558. ความสู ญเสี ย (Wastes) คือ
การสู ญ เสี ยทรั พ ยากรการผลิ ต ที ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุ น คุณ ภาพ และการส่ งมอบ ซึ งเป็ นแนวคิ ดที คิ ดค้น โดย
Mr.Shigeo Shing และ Mr.Taiichi Ohno คือระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) ความสู ญเปล่าทัง
ประการ แม้วา่ แนวคิดนีจะเกิ ดจากแวดวงอุตสาหกรรมการผลิตแต่ในภาคบริ การ หรื องานสนับสนุ นก็สามารถนําหลักการ
ดังกล่าวไปพัฒนาประยุกต์ใช้ได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือขจัดความสู ญเสี ย ประการ คือ ความสูญเสี ยเนืองจากการผลิตมาก
เกิ น ไป (Overproduction),ความสู ญ เสี ยเนื องจากการเก็ บ วัส ดุ ค งคลัง (Inventory),ความสู ญ เสี ยเนื องจากการขนส่ ง
(Transportation),ความสูญเสียเนืองจากการเคลือนไหว (Motion),ความสูญเสียเนืองจากกระบวนการผลิต (Processing),ความ
สู ญเสียเนื องจากการรอคอย (Delay),ความสูญเสียเนืองจากงานเสีย (Defect)
2. การศึกษาการทํางาน
ธี ทตั ตรี ศิริโชติ. 2557. การศึกษาการทํางานงาน (Work study) หรื อทีรู้จกั กันในชือเดิมว่า การศึกษาการเคลือนไหว
และ เวลา (Motion and Time Study) , Methods Engineering, Work Design, หรื อ Jobs/Methods Design หมายถึง เทคนิ คใน
การวิเคราะห์ขนตอนของการปฏิ
ั
บตั ิงานเพือขจัดงานทีไม่จาํ เป็ นออกและสรรหาวิธีการทํางานซึ งดี ทีสุ ดและมีประสิ ทธิภาพ
สูงสุดในการปฏิบตั ิงานนัน ๆ ทังนี รวมถึงการปรับปรุ งมาตรฐานของวิธีการทํางาน สภาพการทํางาน เครื องมือต่าง ๆ และ
การฝึ กคนงานให้ทาํ งานด้วยวิธีทีถูกต้อง รวมทังการกําหนดเวลามาตรฐานของ งานและการบริ หารแผนการจ่ายเงินจูงใจ
ระบบต่าง ๆ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี 1. พัฒนาวิธีการและระบบทีดี ทีสุ ดในการทํางาน 2. จัดตังระบบและวิธีการทํางานที เป็ น
มาตรฐาน 3. หาเวลามาตรฐานในการทํางาน 4. ช่วยในการฝึ กอบรมพนักงานให้ทาํ งานด้วยวิธีทีถูกต้อง
3. Seven QC Tools
Dr. Pongmetee Chaiseeha. 2557. เป็ นเครื องมือที ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพในกระบวนการทํางาน ซึ ง
ช่วยศึกษาสภาพทัวไปของปั ญหา การเลือกปั ญหา การสํารวจสภาพปั จจุบนั ของปั ญหา การค้นหาและวิเคราะห์สาเหตุแห่ ง
ปั ญหา ทีแท้จริ งเพือการแก้ไขได้ถูกต้องตลอดจนช่วยในการจัดทํามาตรฐานและควบคุมติดตามผลอย่างต่อเนื อง เครื องมือ
คุณภาพ ชนิ ดนี สามารถแจกแจงได้ดงั นี ใบตรวจสอบ (check sheet),ฮีสโตแกรม (Histogram),แผนภูมิพาเรโต (Pareto
diagram),ผังก้างปลา (Fish – bone diagram) หรื อผังเหตุและผล (Cause - Effect diagram),กราฟ (Graph),แผนภูมิ กระจาย
(scatter diagram),แผนภูมิควบคุม (Control chart)
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4. “PDCA หรื อ Deming Cycle”
สุธาสิ นี โพธิจนั ทร์ . 2558. PDCA เป็ นแนวคิดหนึง ทีไม่ได้ให้ความสําคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนีเน้นให้
การดําเนิ นงานเป็ นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้ าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื อง แนวคิ ด PDCA ได้รับการพัฒนาขึนเป็ น
ครังแรกโดย Walter Shewhart ซึ งถือเป็ นผูบ้ ุกเบิ กการใช้สถิติสําหรับวงการอุตสาหกรรม และต่อมาวงจร PDCA ได้เป็ นที
รู ้ จักอย่างแพร่ ห ลาย มากขึ น เมื อปรมาจารย์ด้านการบริ ห ารคุณ ภาพ อย่าง W.Edwards Deming ได้น ํามาเผยแพร่ ให้เป็ น
เครื องมือสําหรับการปรับปรุ งกระบวนการวงจรนี จึงมีอีกชื อหนึ งว่า “Deming Cycle”โครงสร้างของ PDCA ประกอบด้วย
Plan คือ การวางแผน,DO คือ การปฏิ บ ัติ ตามแผน, Check คื อ การตรวจสอบ,Act คื อ การปรั บ ปรุ งการดําเนิ น การอย่าง
เหมาะสม หรื อ การจัดทํามาตรฐานใหม่ ซึงถือเป็ นพืนฐานของการยกระดับคุณภาพ

วิธีดําเนินการวิจัย

จากการศึกษากระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพของโรงงานกรณี ศึกษา พบว่า โรงงานกรณี ศึกษามีหน้าทีในการผลิต
เลนส์ถ่ายภาพเท่านันโดยส่วนประกอบบางชินนันมีการผลิตมาจากโรงงานอืนเพือนํามาประกอบในขันตอนต่างๆต่อไป โดย
มีกระบวนการผลิตประกอบไปด้วยกระบวนการผลิตหลักๆทีแบ่งเป็ น ส่ วนประกอบไปด้วย
. กระบวนการผลิตกรุ๊ ปเลนส์ต่างๆ (Group Lens Assemble)
. กระบวนการผลิตส่ วนประกอบย่อยต่างๆ (Sub-Material Assemble)
. กระบวนการประกอบหลัก (Total Assemble)
. กระบวนการปรับตังค่า (Adjustment)
. กระบวนการตรวจสอบ/และซ่อมแซม (Final Inspection and Repair process )
ผูว้ ิจยั จึ งทําการศึ กษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในปี การผลิต
เกี ยวกับจํานวนของเสี ยทีเกิ ดขึนของทังโรงงาน
และในกระบวนการผลิ ต ต่างๆ เพือนํามาวิเคราะห์ ห าสาเหตุและแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมเพือทําให้จาํ นวนของเสี ยที
เกิดขึนมีจาํ นวนลดลง
ในปี การผลิ ต
ทางโรงงานกรณี ศึกษามี ยอดการผลิต เลนส์ ถ่ายภาพ , , เซต และมี จาํ นวนของเสี ย
โดยรวมทังโรงงาน , เซต เมือผูว้ ิจัยได้ท าํ การศึ กษาเก็บ ข้อมูลการผลิ ตเลนส์ ถ่ายภาพของแต่ ละโมเดลที โรงงาน
กรณีศึกษาได้ทาํ การผลิตและได้ทาํ การวิเคราะห์จาํ นวนของเสียในแต่ละโมเดลด้วยแผนภูมิพาเรโตพบว่า โมเดล D มีจาํ นวน
ของเสี ยทีมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพมากทีสุดคิดเป็ น . % จากจํานวนของเสี ยทังหมด ดังภาพที 1
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ภาพที 1 แผนภูมิพาเรโตแสดงความสําคัญของของจํานวนของเสี ยในแต่ละโมเดลทีมีการผลิตในปี
หลัง จากนั นจึ ง ทําการศึ ก ษาและเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ลัก ษณะข้อ บกพร่ อ งและจํานวนของเสี ย ที เกิ ด ขึ นใน
กระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ในปี การผลิต
โดยลักษณะข้อบกพร่ องทีเป็ นของเสี ยมีอยู่ ลักษณะ คือ
.กลุ่มเลนส์มีรอยขีดข่วน
.กลุ่มเลนส์มีคราบสกปรก
.พืนผิวของวัสดุภายนอกมีรอยขีดข่วน
.ส่ วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน
.ส่ วนประกอบบางส่วนได้รับความเสียหาย
เมือทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยแผนภูมิพาเรโต ดังภาพที2 พบว่า ลักษณะข้อบกพร่ องกลุ่มเลนส์มีรอยขีดข่วน จะ
เกิดของเสี ยทีมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D มากทีสุดคิดเป็ น . % จากจํานวน
ของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ทีผลิตได้ในปี
รองลงมาคือลักษณะข้อบกพร่ องกลุ่มเลนส์มีคราบสกปรกคิดเป็ น
. % จากจํานวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ทีผลิตได้ในปี
และลักษณะข้อบกพร่ องพืนผิวของวัสดุภายนอกมีรอย
ขีดข่วนคิดเป็ น . % จากจํานวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ทีผลิตได้ในปี
ตามลําดับ
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ภาพที 2 แผนภูมิพาเรโตแสดงความสําคัญของลักษณะข้อบกพร่ องและจํานวนของเสี ยทีเกิดขึนในกระบวนการ
ผลิตเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ในปี การผลิต
ผูว้ ิจยั จึ งเลือกศึกษาและเก็บข้อมูล ลักษณะข้อบกพร่ องนี เพือนํามาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข เพราะหากทํา
การลดของเสี ยทัง ลักษณะข้อบกพร่ องนี ลงได้จะสามารถลดของเสี ยลงได้ถึง . % จากของเสี ยทังหมดที เกิ ดขึนใน
กระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ในปี การผลิต
โดยสามารถแสดงภาพตัวอย่างของทัง ลักษณะข้อบกพร่ อง
ได้ดงั ภาพที 3 ถึง ภาพที 5

ภาพที 3 กลุ่มเลนส์ทีมีรอยขีดข่วน ภาพที 4 กลุ่มเลนส์มีคราบสกปรก ภาพที 5 พืนผิวมีรอยขีดข่วน
จากนันได้ทาํ การศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะข้อบกพร่ อง ทัง ลักษณะ ทีเกิดขึนในแต่ละขันตอนการผลิต
ต่างๆของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ซึงประกอบด้วย
. กระบวนการผลิตกรุ๊ ปเลนส์ต่างๆ (Group Lens Assemble)
. กระบวนการผลิตส่ วนประกอบย่อยต่างๆ (Sub-Material Assemble)
. กระบวนการประกอบหลัก (Total Assemble)
. กระบวนการปรับตังค่า (Adjustment)
. กระบวนการตรวจสอบและซ่อมแซม (Final Inspection and Repair process)
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การวิเคราะห์ ข ้อมู ล ของลัก ษณะข้อบกพร่ องกลุ่ ม เลนส์ มี ร อยขี ด ข่ วนด้ว ยแผนภูมิ พ าเรโตดังภาพที 6 พบว่า
กระบวนการตรวจสอบและซ่ อมแซม มีจาํ นวนของเสี ยที มีผลกระทบต่อลักษณะข้อบกพร่ องกลุ่มเลนส์มีรอยขีดข่วนที มี
ผลกระทบต่อเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D มากทีสุดคิดเป็ น . % จากจํานวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ทีผลิตได้ในปี
รองลงมาคื อกระบวนการผลิตกรุ๊ ปเลนส์ต่างๆคิดเป็ น . % จากจํานวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ที ผลิตได้ในปี
และกระบวนการประกอบหลักคิดเป็ น . % จากจํานวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ทีผลิตได้ในปี

ผลิตทีมีผลกระทบต่อเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ในปี การผลิต 2559

ภาพที 6 แผนภูมิพาเรโตแสดงความสําคัญของลักษณะข้อบกพร่ องกลุ่มเลนส์มีรอยขีดข่วนที เกิดจากกระบวนการผลิ ตทีมี
ผลกระทบต่อเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ในปี การผลิต 2559
การวิเคราะห์ ข อ้ มู ลของลักษณะข้อ บกพร่ องกลุ่ม เลนส์มี ค ราบสกปรกด้วยแผนภู มิพ าเรโต ดังภาพที 7 พบว่า
กระบวนการผลิ ตกรุ๊ ป เลนส์ต่างๆ มี จาํ นวนของเสี ยที มี ผลกระทบต่ อลักษณะข้อบกพร่ องกลุ่ม เลนส์ มีค ราบสกปรกที มี
ผลกระทบต่อเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D มากทีสุดคิดเป็ น . % จากจํานวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D
ทีผลิตได้ในปี
รองลงมาคือกระบวนการตรวจสอบและซ่อมแซม คิดเป็ น . % จากจํานวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล
D ทีผลิตได้ในปี
และกระบวนการประกอบหลักคิดเป็ น . % จากจํานวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ทีผลิตได้ในปี
2559

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

330

ภาพที 7 แผนภูมิพาเรโตแสดงความสําคัญของลักษณะข้อบกพร่ องกลุ่มเลนส์มีคราบสกปรกทีเกิดจากกระบวนการผลิตทีมี
ผลกระทบต่อเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ในปี การผลิต
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของลักษณะข้อบกพร่ องพืนผิวของวัสดุภายนอกมีรอยขีดข่วนด้วยแผนภูมิพาเรโต ดังภาพที 8
พบว่า กระบวนการตรวจสอบและซ่อมแซม มีจาํ นวนของเสี ยทีมีผลกระทบต่อลักษณะข้อบกพร่ องพืนผิวของวัสดุภายนอก
มีรอยขีดข่วนทีมีผลกระทบต่อเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D มากที สุดคิดเป็ น . % จากจํานวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ที
ผลิตได้ในปี
รองลงมาคือกระบวนการผลิตกรุ๊ ปเลนส์ต่างๆคิดเป็ น . % จากจํานวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ที
ผลิตได้ในปี
และกระบวนการประกอบหลักคิดเป็ น . % จากจํานวนของเลนส์ ถ่ายภาพโมเดล D ที ผลิ ตได้ในปี
2559
ภาพที 8 แผนภูมิพาเรโตแสดงความสําคัญของลักษณะข้อบกพร่ องพืนผิวของวัสดุภายนอกมีรอยขีดข่วนทีเกิดจาก

กระบวนการผลิตทีมีผลกระทบต่อเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ในปี การผลิต
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ดังนันผูว้ ิจยั จึ งเลือกศึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุทีทําให้เกิดลักษณะข้อบกพร่ องกลุ่มเลนส์มีรอยขีดข่วน,ลักษณะ
ข้อบกพร่ องกลุ่มเลนส์มีคราบสกปรก,ลักษณะข้อบกพร่ องพืนผิวของวัสดุภายนอกมีรอยขีดข่วน ทีเกิดขึนในแต่ละขันตอน
การผลิ ตของเลนส์ ถ่ายภาพโมเดล D คื อ กระบวนการตรวจสอบและซ่ อ มแซม,กระบวนการผลิ ตกรุ๊ ป เลนส์ ต่างๆและ
กระบวนการประกอบหลัก โดยได้ใช้แผนภูมิกา้ งปลาในการศึกษาปั จจัยต่างๆทีเกียวข้องและมีผลต่อการเกิ ดปัญหาลักษณะ
ข้อบกพร่ องทัง ลักษณะที เกิ ด ขึนในแต่ละขันตอนการผลิ ตของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D โดยพิจารณาจากปั จจัยต่ างๆที
เกียวข้อง ได้แก่ เครื องจักร คนงาน วิธีการ และการตรวจวัด ดังภาพที 9

ภาพที 9 ตัวอย่างการใช้แผนภูมิกา้ งปลาในการศึกษาปั จจัยต่างๆทีเกียวข้อง
เมือทราบถึงสาเหตุต่างๆทีส่ งผลทําให้เกิ ดลักษณะข้อบกพร่ องกลุ่มเลนส์มีรอยขีดข่วน,ลักษณะข้อบกพร่ องกลุ่ม
เลนส์มีคราบสกปรก,ลักษณะข้อบกพร่ องพืนผิวของวัสดุภายนอกมีรอยขีดข่วน ผูว้ ิจยั จึงได้ดาํ เนินการแก้ไขปรับปรุ งโดยนํา
หลัก การ “PDCA หรื อ Deming Cycle” มาใช้เป็ นเครื องมื อ ในการจัด ทํามาตรการป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาที เกิ ด ขึ น
โครงสร้างของ PDCA ประกอบด้วย ) Plan คือ การวางแผน ) DO คือ การปฏิบตั ิตามแผน ) Check คือ การตรวจสอบ )
Act คือ การปรับปรุ งการดําเนินการอย่างเหมาะสม หรื อ การจัดทํามาตรฐานใหม่ ซึงถือเป็ นพืนฐานของการยกระดับคุณภาพ
โดยได้ดาํ เนิ นการแก้ไขและปรับปรุ งในทุกปั ญหาทีเกิดจากปั จจัย เครื องจักร คนงาน วิธีการ และการตรวจวัด
สําหรับปั ญหาต่างๆทีมีสาเหตุมาจาก คน นัน ได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ งแก้ไขโดยการกําหนดให้พนักงานใหม่ในทุก
ระดับ รวมทังนักศึกษาฝึ กงานในระดับ อาชี วศึ กษา จะต้องได้รับ การฝึ กอบรมงานในทุกขันตอนที มีความจําเป็ นต่ อการ
ทํางานในสายการผลิต ดังภาพที 10 และหลังจากทีได้รับการฝึ กอบรมแล้วจะต้องได้รับการทดสอบให้ผา่ นเกณฑ์ทุกครังทัง
ภาคปฏิ บตั ิ และทฤษฎี ก่อนเริ มงานจริ ง เพือเป็ นการฝึ กฝนให้พนักงานใหม่และนักศึกษาฝึ กงานได้คุน้ เคยกับวิธีการผลิ ต
สภาพแวดล้อมการทํางานที เสมือนจริ ง และพนักงานในสายการผลิตทุกระดับจะมีการจัดการอบรมให้แก่พนักงานทุกครัง
เป็ นเวลาไม่ เกิ น ครึ งชัวโมง ก่ อนเริ มปฏิ บ ัติ งานเพื อเป็ นการปลู กฝั งความคิ ด ด้านคุ ณ ภาพและชี แจงถึ งเหตุ ผ ลที มี ก าร
เปลียนแปลงวิธีการทํางานใหม่ให้พนักงานเกิดความเข้าใจและตระหนักมากขึน มีการอธิ บายและตักเตือนให้พนักงานเกิ ด
ความเข้าใจมากขึ นในการปฏิ บัติตาม Work Instruction อย่างเคร่ งครั ด ในส่ วนของพนักงานบางคนที มีภาระงานที มาก
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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จนเกินไป เนื องจากการปรับเปลียนงานโดยหัวหน้างานและไม่ได้มีการประชุมร่ วมกันกับระดับวิศวกร ซึ งเป็ นการจัดงาน
แบบเอาตามความถนัดของพนักงานคนนันๆ ทางวิศวกรได้ทาํ
การอบรมหัวหน้างานและตักเตือนให้ปฏิบตั ิตามแบบแผนที ได้มีการจัดและออกแบบการทํางานมาไว้ให้ตามที
วิศ วกรได้ทาํ การจับเวลาและแบ่ งขันตอนการทํางานไว้อย่างเหมาะสมแล้ว นอกจากการจัด การอบรมให้กบั พนักงานใน
สายการผลิ ต พนักงานใหม่และนักศึกษาฝึ กงานที จะต้องปฏิ บตั ิ งานในสายการผลิตแล้ว ได้มีการดําเนิ นการอบรมให้กับ
พนักงานและส่ วนการผลิตอืนๆทีมีส่วนเกียวข้องด้วย

ภาพที 10 ตัวอย่างการฝึ กอบรมพนักงาน
สําหรับปั ญหาต่างๆที มีสาเหตุมาจาก เครื องมือและอุปกรณ์ ได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ งแก้ไขโดยกําหนดให้ทุกครัง
ก่อนเริ มปฏิบตั ิงานนัน พนักงานสายการผลิตจะต้องทําการตรวจสอบเครื องมือและอุปกรณ์ทีจะต้องนําไปใช้งานทีสถานีงาน
ของตนเองเพือเป็ นการตรวจสอบเครื องมือและอุปกรณ์วา่ มีความพร้อมใช้งานหรื อไม่ตามเวลาที ได้กาํ หนดไว้ โดยทําการ
ตรวจสอบดูวา่ เครื องมือและอุปกรณ์มีความชํารุ ดเกิดขึนหรื อไม่ รวมถึงตรวจสอบความสะอาดของเครื องมือและอุปกรณ์
ด้วย ดังภาพที 11 หลังจากที พนักงานสายการผลิ ตได้ท าํ การตรวจสอบเครื องมือและอุปกรณ์ เรี ยบร้อยแล้วจะต้องทําการ
บันทึกลงในเอกสารทีจัดทําขึนเพือเป็ นการยืนยันว่าได้ทาํ การตรวจสอบแล้วจริ ง โดยหัวหน้างานจะเป็ นผูต้ รวจสอบความ
ถูกต้องเพือเป็ นการยืนยันอีกครังหนึง หากพบว่าพนักงานสายการผลิตคนใดไม่ได้ทาํ การตรวจสอบก่อนเริ มปฏิบตั ิจะต้องทํา
การตักเตือนและลงบันทึกการกระทําผิดเอาไว้ และทุกครังก่อนเริ มปฏิบตั ิงานนันฝ่ ายช่ างเทคนิ คจะต้องทําการตรวจสอบ
เครื องมื อและอุป กรณ์ ที จะต้องนําไปใช้งานในแต่ละสถานี งานก่ อนที พนักงานฝ่ ายผลิ ต จะเริ มปฏิ บ ัติ งาน เพื อเป็ นการ
ตรวจสอบเครื องมือและอุปกรณ์วา่ มีความพร้อมใช้งานหรื อไม่ โดยทําการตรวจสอบดูวา่ เครื องมือและอุปกรณ์มีความชํารุ ด
เกิดขึนหรื อไม่ รวมถึงตรวจสอบความสะอาดของเครื องมือและอุปกรณ์ดว้ ย หากพบว่าเครื องมือและอุปกรณ์เกิดความชํารุ ด
จะต้องทําการแก้ไขทันที
สําหรับเครื องมือและอุปกรณ์บางชนิ ดควรมี การกําหนดระยะเวลาในการเปลียนบางชิ นส่ วนของเครื องมือและ
อุป กรณ์ทีใช้งาน เพือการป้ องกันในกรณี ทีเครื องมือและอุปกรณ์เกิ ดการชํารุ ดเมือใช้เป็ นระยะเวลานานเกิ น ไป โดยทาง
ทีมงานทีเกียวข้องได้ทาํ การปรึ กษาและเก็บรวบรวมข้อมูล จึงได้ทาํ การกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเพือทําการเปลียน
เครื องมือและอุปกรณ์คือ ในทุกๆ เดื อนโดยที มวิศวกรจะเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบ หากเครื องมือและอุปกรณ์นนๆสามารถ
ั
ใช้งานได้อยูจ่ ะไม่ทาํ การเปลียนใหม่ สําหรับเครื องมือและอุปกรณ์สาํ รองทีควรมีไว้ใน
กรณี เมือมีเครื องมือและอุปกรณ์ทีใช้งานอยู่ในปั จจุบนั เกิดการชํารุ ด ทางทีมวิศวกรและส่วนงานต่างๆทีเกียวข้อง
ได้ทาํ การปรึ กษาและลงความเห็นว่า เครื องมือและอุปกรณ์ทีมีความจําเป็ นและกระทบต่อกระบวนการผลิตเมือมีการชํารุ ด
บางชนิ ดเท่านันทีควรมีสาํ รองไว้ในยามฉุกเฉิน เนืองจากเครื องมือและอุปกรณ์บางอย่างนันมีราคาแพงเกิดความไม่คุม้ ค่ากับ
การสังซื อปริ มาณน้อยในระดับทีเพียงพอกับความต้องการ ดังนัน เครื องมือและอุปกรณ์บางอย่างทีเกิดการชํารุ ดจึงจําเป็ นที
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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จะต้องทําการซ่อมแซมแก้ไขและจัดทําเครื องมือและอุปกรณ์ทดแทนขึนมาใช้งานชัวคราว แทนการสังซือมาใหม่เพือเป็ น
การลดต้นทุนการผลิตลง เพราะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการซ่อมแซมและการจัดทําเครื องมือและอุปกรณ์ทดแทนบางชนิดนัน
มีค่าใช้จ่ายทีถูกกว่าการสังซือเครื องมือและอุปกรณ์ใหม่

ภาพที 11 ตัวอย่างการตรวจสอบอุปกรณ์
นอกจากนันได้ทาํ การเปลียนชนิดของ Tweezers จาก Tweezers ปลายแหลม ไปเป็ น Tweezers ESD ดังภาพที 12
เพราะ Tweezers ปลายแหลม นันทํามาจากอลูมิเนี ยมทีมีความแข็งแรงเมือไปกระทบถูกชินส่ วนหรื อเลนส์ทีมีความแข็งแรง
น้อยกว่าจะทําให้เกิ ดรอยขีดข่วนได้ง่าย โดยทําการทดลองก่อนนํามาใช้จริ งแล้วรวมถึงทําการวิเคราะห์ตน้ ทุนในการเปลียน
มาใช้ Tweezers ESD พบว่ามีตน้ ทุ นเท่ ากับ , บาท โดยคิ ดเปรี ยบเที ยบกับเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D จํานวน เลนส์
สามารถเพิมรายได้ให้กบั บริ ษทั ประมาณ , บาท ทําให้จุดคุ ม้ ทุนของการเปลียนมาใช้ Tweezers ESD ในครังนี มีค่า
เท่ากับ , / , คิดเป็ น . ปี และได้มีการทําทีเก็บ Screw Driver เมือพนักงานสายการผลิตใช้งาน Screw Driver
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจะต้องทําการเก็บ Screw Driver ไว้ในทีเก็บนี ทุกครัง เพือเป็ นการป้ องกันความเสี ยงทีส่วนปลายมีความ
แหลมคมอาจไปสัมผัสถูกด้านหน้าเลนส์หรื อชิ นส่วนต่างๆจนทําให้เกิ ดลักษณะข้อบกพร่ องขึนได้ โดยอุปกรณ์ทีนํามาใช้
ดัดแปลงทํามาจากสายยางท่อลมทีเหลือจากการใช้งานทําให้ไม่เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดทําขึนมา

ภาพที 12 ตัวอย่าง Tweezers ESD
สําหรับปั ญหาต่างๆทีมีสาเหตุมาจาก การตรวจวัด ได้ดาํ เนินการปรับปรุ งแก้ไขโดยทําการอบรมพนักงานทังหมดที
มีส่ วนเกี ยวข้อง เกี ยวกับ ความสําคัญ ของการตรวจสอบและปั ญ หาที จะเกิ ดขึ นหากขาดความละเอี ยดรอบคอบในการ
ตรวจสอบ สําหรั บนักศึ กษาฝึ กงานและพนักงานใหม่จะได้รับติดตามและตรวจสอบอยู่เป็ นประจําเมือเริ มเข้ามาประจําที
สถานี งานในสายการผลิต และสําหรับสถานี งานที มีนกั ศึกษาฝึ กงานและพนักงานใหม่เข้ามาเริ มปฏิบตั ิงานในระยะเวลา
เดือนแรก จะมีการติดป้าย “New Operator” เป็ นการบ่งบอกว่าสถานี งานใดบ้างทีมีนกั ศึกษาฝึ กงานและพนักงานใหม่เข้ามา
ปฏิ บ ัติง าน เพือหัวหน้าจะได้ท ําการตรวจสอบและติ ด ตามการปฏิ บัติงานของนักศึ กษาฝึ กงานและพนักงานใหม่ อย่าง
สมําเสมอ ดังภาพที 13 สําหรับหัวหน้าเองจะต้องเพิมความเคร่ งครัดและความละเอียดรอบคอบให้มากยิงขึนในการกวดขัน
พนักงานสายการผลิตให้ปฏิ บตั ิงานได้ตามแผนงานและมีประสิ ทธิภาพมากที สุด ในขันตอนสุ ดท้ายของกระบวนการผลิต
หัวหน้างานจะต้องเป็ นผูต้ รวจสอบเลนส์ถ่ายภาพทังหมดทีผลิตได้อย่างละเอียดรอบคอบเพือเป็ นการยืนยันมาตรฐานของ
เลนส์ถ่ายภาพทีมีคุณภาพและไม่เกิดลักษณะข้อบกพร่ องก่อนจะส่งต่อไปสู่ฝ่ายประกันคุณภาพต่อไป
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ภาพที 13 ตัวอย่างหัวหน้างานทําการตรวจสอบและติดตามนักศึกษาฝึ กงานและพนักงานใหม่
สําหรับปั ญหาต่างๆที มีสาเหตุมาจาก วิธีการผลิ ต ได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ งแก้ไขโดยได้ทาํ การกําหนดขันตอนการ
เปลียนแปลงวิธีการผลิตและเอกสารทีเกียวข้องขึนใหม่ เพือนําไปใช้เป็ นแบบแผนที เป็ นมาตรฐานต่อไป นอกจากนันได้มี
การกําหนดวิธีการทําความสะอาดเลนส์ทีเป็ นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพือให้พนักงานในสายการผลิตสามารถนําไปใช้
เป็ นแบบแผนทีเป็ นมาตรฐานต่อไปได้ และสําหรับกระบวนการตรวจสอบและซ่อมแซมทีบางขันตอนมีความจําเป็ นทีต้อง
ใช้ Tweezers ปลายแหลมในการปฏิบตั ิงาน เนื องจากการยึดติดของชิ นส่ วนบางจุดนันมีความแน่ นและแข็งแรงจึ งต้องใช้
Tweezers ปลายแหลม ทีมีความแข็งแรงในการแยกส่วนประกอบออกจากกัน สําหรับพนักงานประจําและพนักงานใหม่ทีจะ
เข้ามาปฏิบตั ิงานทีสถานี งานตรวจสอบและ
ซ่อมแซม จะได้รับการ Training เกียวกับวิธีการปฏิบตั ิงานและขันตอนต่างๆใหม่อีกครัง โดยช่างเทคนิ คทีมีความ
ชํานาญก่อนการเริ มปฏิบตั ิงานซึงจะอยูภ่ ายใต้การควบคุมของวิศวกรผูร้ ับผิดชอบ ดังภาพที 14

ภาพที 14 ตัวอย่างการเทรนนิงในส่วนของสถานี งานตรวจสอบและซ่อมแซมโดยช่างเทคนิคทีชํานาญ
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หลังจากทําการปรับปรุ งแก้ไข พบว่า ก่อนการดําเนินการปรับปรุ งนันเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D มีจาํ นวนของเสี ยทีมี
ผลกระทบต่อกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพคิดเป็ น 29.39% จากจํานวนของเสี ยทังหมด และหลังจากทีดําเนิ นการปรับปรุ ง
เรี ยบร้ อยแล้ว พบว่า เลนส์ ถ่ายภาพโมเดล D มีจ าํ นวนของเสี ยที มีผลกระทบต่ อกระบวนการผลิตเลนส์ ถ่ายภาพคิด เป็ น
11.88% จากจํานวนของเสี ยทังหมด ซึงลดลงจากก่อนการดําเนิ นการปรับปรุ งถึง 17.41% แสดงดังภาพที 15

ภาพที 15 แสดงผลเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุ งของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ทีเทียบกับจํานวนของเสี ยทังหมดที
เกิดขึน

สรุ ปผลการวิจัย

งานวิจยั ครังนี ทางโรงงานกรณี ศึกษาได้ยอมรับแนวทางการปฏิ บ ัติตามแผนงานต่างๆที ได้ผลสําเร็ จออกมาตาม
วัตถุประสงค์ทีได้ตงไว้
ั ซึงสามารถนําไปใช้เป็ นมาตรฐานในการทํางานครังต่อไป
โดยเมือเปรี ยบเที ยบค่าใช้จ่ายทีเป็ นของเสี ยทังก่อนและหลังปรับปรุ งแล้วนัน สามารถแสดงรายละเอียดแสดงได้
ดังต่อไปนี
 ก่อนการปรับปรุ ง พบว่า จํานวนของเสี ยเกิดขึนทีเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D มีจาํ นวน 7,500 เซต คิดเป็ นเงินประมาณ
637,500,000 บาทต่อปี
 หลัง จากการปรั บ ปรุ ง พบว่า จํานวนของเสี ยเกิ ด ขึ นที เลนส์ ถ่ายภาพโมเดล D มี จาํ นวน 2,351 เซต คิ ด เป็ นเงิ น
ประมาณ 199,835,000 บาทต่อปี
ดังนัน หลังจากทําการปรับปรุ งแล้วส่ งผลให้โรงงานกรณี ศึกษาสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณ 437,665,000
บาทต่อปี
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กราบขอบพระคุ ณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ ที ให้ความกรุ ณาในการเป็ นที ปรึ กษาให้แก่ ผูว้ ิจยั ซึ งให้
คําแนะนําและข้อมูลความรู้ต่างๆที เป็ นประโยชน์รวมถึงทฤษฎีทีมีความจําเป็ นต่องานวิจยั และยังติดตามให้คาํ แนะนําที ดี
งานวิจยั ในการตรวจสอบแก้ไขเนือหาในทุกส่วนของงานวิจยั เพือให้เกิ ดความถูกต้องเหมาะสมอย่างต่อเนือง อีกทังยังสละ
เวลาในการให้คาํ ปรึ กษาตลอดจนให้กาํ ลังใจแก่ผวู้ จิ ยั
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณทางโรงงานกรณีศึกษาทีเอือเฟื อสถานทีและข้อมูลทุกอย่างทีมีผลต่อความสําเร็ จในการดําเนินงาน
ครังนี รวมทังคําแนะนําทีดีจากหัวหน้างานและวิศวกรผูค้ วบคุมงานรวมถึงส่ วนงานต่างๆทีเกียวข้องทีช่วยให้ความสะดวก
และความรู ้แก่การดําเนินงานวิจยั ในครังนี
กราบขอบพระคุณครัวครอบทีเลียงดู ให้คาํ ปรึ กษา ให้กาํ ลังใจและได้อบรมสังสอนให้ผวู ้ ิจยั เติบโตและได้รับการศึกษา
ทีดีมาจนถึงทุกวันนี
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บทคัดย่อ

บทความนี นําเสนอการสร้างเครื องวัดฝุ่ นละอองในอากาศด้วยเซ็ น เซอร์ ห ลัก การทางแสง PlanTower โมเดล
PMS5 ที สามารถตรวจวัด ฝุ่ น PM1.0, PM . และ PM ในอากาศได้ สั ญ ญาณจากเซ็ น เซอร์ ถู ก ประมวลผลด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU มีการรายงานผลการวัดที จอแสดงผลและส่ งข้อมูลการวัดขึนระบบคลาวด์ของบลิงค์
ผ่านระบบไร้ ส ายไวไฟ สามารถดู ผลการวัด ด้วยสมาร์ ท โฟนได้ ข้อ มูลการวัด ถูกบัน ทึ กลงในหน่ วยความจําแบบความ
ละเอียดสู ง ผลการวัดฝุ่ นต่อเนื องเปรี ยบเที ยบกับเครื องวัดฝุ่ นสําเร็ จรู ป AirCasting พบว่ามี ความสอดคล้องกันมากโดยค่า
สหสัมพันธ์ (R ) ของฝุ่ น PM . รายชัวโมงมีค่าสูงถึงระดับ . 471
คําสําคัญ : เครื องวัดฝุ่ น, โนดเอ็มซีย,ู สมาร์ทโฟน

ABSTRACT

This paper presents the development of the airborne particulate matter device using a light scattering sensor to
detect particle matter. The sensor, named PMS1003 model, was used for detecting PM1.0, PM2.5, and PM10 in airborne. The
signals from the sensor was further processed by the node MCU microcontroller. Then, the particulate matter data from
monitoring can display on the LCD screen and upload to the Blink cloud system by WiFi technology. The data is also
available on smartphone. In fact, the data will be recorded on high definition memory card. The data monitoring by the
developed device compared with the monitoring data from AirBeam device. It was found that there was the consistency
between the capacity of the developed device and theAirBeam deveice, and the hourly correlation (R2) of PM2.5 was
0.8471.
Keywords : PMDmobile, NodeMCU, Smartphone
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ฝุ่ นละอองในอากาศเป็ นปั ญหาทีส่งผลกระทบโดยตรงกับโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
(Particulate Matter; PM) PM2.5 ที สามารถทะลุผ่านกลไกการกรองเบื องต้นของร่ างกายเข้าไปยังเซลล์ปอด อัน เป็ นสาเหตุ
หลักของโรคมะเร็ ง [Vinitketkumnuen et al., 2007] แหล่งทีมาของฝุ่ นละอองในอากาศ มีหลายประเภท ทังการเผาเศษพืช
ทางการเกษตร ไฟป่ า และกิจกรรมการใช้พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมหรื อเครื องยนต์ในยานพาหนะเป็ นต้น ได้มีการ
ยอมรับจากองค์การอนามัยโลกเมือปี 2552 ว่าไอเสี ยจากเครื องยนต์เป็ นสารก่อมะเร็ ง [WHO, 2016] การแก้ปัญหาฝุ่ นละออง
ในอากาศจําเป็ นต้องมีเครื องมือวัดทีมีความถูกต้องสู ง รายงานผลได้อย่างรวดเร็ วและราคาไม่แพง เพือโอกาสในการขยายจุด
ทีติดตังและเฝ้าสังเกตปริ มาณฝุ่ นละอองในอากาศในสถานทีทีเป็ นแหล่งกําเนิ ดมลพิษ หรื อชุมชนทีอยูอ่ าศัย เครื องมือวัดฝุ่ น
ตามที องค์ ก ารพิ ทัก ษ์สิ งแวดล้อ มแห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ United States Environmental Protection Agency (US EPA)
กํา หนดให้ ใ ช้ต าม Code of Federal Regulations (CFR) ในหั ว ข้อ 40 Protection of Environment สามารถแบ่ ง ออกเป็ น
เครื องมื อ วัด วิธี อ ้า งอิ ง (Federal Reference Method) และเครื องมื อ วัด วิ ธี เที ย บเคี ย ง (Federal Equivalent Method) โดย
เครื องมื อ วัด แบบเที ยบเคี ยงยัง แบ่ งออกเป็ น 3 กลุ่ ม (Class) ตามความคล้ายของขันตอน (Procedure) การตรวจวัด โดย
เครื องมือวัดฝุ่ นละอองในอากาศกลุ่มทีสาม (Class III) ได้แก่เครื องแบบเทเปอร์ อีลีเมนต์ ออนซิลเลติง ไมโครบาลานซ์ หรื อ
ที อ อม (Tapered Element Oscillating Microbalance; TEOM) และเครื องแบบเบต้าเรย์ (Beta Attenuation หรื อ Beta Ray)
ตามทีกรมควบคุมมลพิษประกาศให้ใช้ [US EPA, 1998; US GPO, 2016; PCD 2016] ข้อจํากัดของเครื องมือวัดฝุ่ นละอองใน
อากาศแบบที ออมและเบต้าเรย์คือมีราคาแพงต้องนําเข้าเครื องมือจากต่างประเทศ อีกทังต้องติดตังระบบการวัดในสถานี ที
ควบคุมอุณหภูมิคงที ทําให้เกิดข้อจํากัดในการเพิมจํานวนจุดตรวจวัดฝุ่ นละอองในอากาศ เครื องมือวัดฝุ่ นละอองในอากาศที
ใช้เทคนิคการกระเจิงแสง (Light Scattering) ถูกพัฒนาและนํามาใช้ในการวัด PM1.0 PM2.5 และ PM10 ได้พร้อมกัน เช่นเครื อง
EDM180 ของบริ ษ ัท GRIMM ที ได้รับ การรับ รองจาก US EPA หรื อเครื อง DustTRAK ของบริ ษ ทั TSI ที ถู กนําไปใช้ใ น
งานวิจยั อนุ ภาคละอองลอยอย่างแพร่ หลาย และเครื องวัดของ AirViual ทีมีการพัฒนาระบบ Internet of Things (ioT) ทีผูใ้ ช้
สามารถใช้งานได้ง่ายขึน [GRIMM, 2015; TSI, 2016] ปั จจุบนั เทคโนโลยีเซ็นเซอร์เทคนิคการกระเจิงแสงมีการพัฒนามาก
ขึนและราคาถูกลง การนําเซ็นเซอร์ เทคนิ คการกระเจิงแสงมาประยุกต์ใช้ในการวัดฝุ่ นละอองในอากาศ PM1.0 PM2.5 และ
PM10 ที สามารถรายงานผลบนสมาร์ทโฟน จึงเป็ นการแก้ปัญหาข้อจํากัดเรื องเครื องมือราคาแพงและสามารถขยายจํานวน
จุดวัดเพือนําข้อมูลไปใช้วางแผน แก้ปัญหาฝุ่ นละอองในอากาศได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

วิธีการดําเนินการวิจัย

1. เซ็นเซอร์ หลักการทางแสง
เซ็น เซอร์ เทคนิ คการกระเจิ งแสงที ขายเชิ งพาณิ ชย์มีทงกลุ
ั ่มที ใช้ตวั ต้านทานทําให้เกิ ดกระแสอากาศร้อนดูดฝุ่ นที
ต้อ งการตรวจวัด เข้ามาที ส่ วนตัวตรวจวัด ฝุ่ น (ไม่ มี พ ัด ลม) ได้แ ก่ โ มเดล GP2Y1010AU0F ของบริ ษ ัท Sharp โมเดล
DSM501A ของบริ ษ ัท Samyoung และโมเดล PPD ของบริ ษ ัท Shinyei เป็ นต้น และกลุ่ ม ที ใช้พ ัดลมดู ด ฝุ่ นเข้ามา ได้แ ก่
โมเดล SDS ของบริ ษทั NOVA Fitness โมเดล HPMA ของบริ ษทั Honeywell และโมเดล PMS ของบริ ษทั Plantower เป็ น
ต้น ในบทความวิจยั นี เป็ นการพัฒนาเครื องวัดฝุ่ นที ชื อว่า PMDmobile โดยเลือกใช้เซ็นเซอร์ เทคนิ คการกระเจิงแสงโมเดล
PMS5003 ของบริ ษทั Plantower ดังแสดงในรู ปที 1 ซึ งมีความสามารถในการตรวจวัดฝุ่ น PM1.0 PM2.5 และ PM10 ได้พร้อม
กัน โดยมีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามตารางที 1
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2. ระบบและการทํางานของเครื องวัดฝุ่ นละอองในอากาศ
การทํางานตรวจวัดฝุ่ นภายในตัวเซ็นเซอร์ แสดงให้เห็นตามแผนภาพในรู ปที 2 โดยเริ มจากพัดลมดูดอากาศนําฝุ่ น
ภายนอกเข้ามาทีโพรงของ Air Channel แสงอิ นฟาเรดจากแหล่งกําเนิ ดส่ องมาที อนุ ภาคฝุ่ นแล้วเกิ ดการกระเจิงแสงไปยัง
Photo Diode ทําให้ ได้สั ญ ญาณไฟฟ้ า (Electric Signal) ส่ ง ต่ อ ไปยัง ภาคขยายที มี วงจรกรองสั ญ ญาณอยู่ภ ายใน (Filter
Amplifier Circuit) สัญญาณเอาพุตส่ วนนี ถูกส่ งไปทีไมโครคอนโทรลเลอร์ เพือแปลงเป็ นปริ มาณความเข้มข้นเชิงมวลของ
ฝุ่ นในรู ปแบบการสื อสารอนุกรม สัญญาณทีได้สามารถนีใช้ Node MCU ทําการอ่านค่าและประมวลผลต่อไปดังแสดงในรู ป
ที 3 เครื องวัดฝุ่ นทีพัฒนาขึนในบทความนี จะนําข้อมูลฝุ่ น PM1.0 PM2.5 และ PM10 บันทึกลงในการ์ ดข้อมูลความละเอียดสู ง
(SD Card) ด้วยโมดูล SD Card โดยมีฐานเวลาจริ งทีได้มาจากโมดูล Real Time Clock นอกจากนี ยังมี การตรวจวัดอุณหภูมิ
และความชืนได้ดว้ ยเซ็นเซอร์ DHT11 ผลการวัดทังหมดสามารถแสดงให้เห็นทีจอแสดงผล Liquid Crystal Display (LCD)
นอกจากนี ข้อมูลทังหมดยังส่ งไปทีระบบคลาวด์ของ Blynk ซึ งสามารถใช้สมาร์ ทโฟน (Smart Phone) ในการเรี ยกดูค่าการ
วัดในรู ปแบบของตัวเวลาและกราฟได้ การวัดฝุ่ นละอองในอากาศด้วยเซ็นเซอร์ทีพัฒนาขึนมีการเปรี ยบเทียบผลกับเครื องวัด
ฝุ่ น AirCasting ทีมีขายเชิงพาณิ ชย์ โดยมีการส่ งข้อมูลการวัดของเครื อง AirCasting ไปยังแอพลิ เคชัน AirCast บนสมาร์ ท
โฟน [AirCasting]
3. การดําเนินการวัดฝุ่ นละอองในอากาศภาคสนาม
ทําการตังเครื องวัดฝุ่ นที พัฒนาขึนกับเครื องวัดฝุ่ น AirCasting ณ อาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชี ยงราย นอกจากนี ยังมีการเปรี ยบเที ยบผลการวัดกับเครื องวัดฝุ่ น PM10 สถานี PCD57T และ PCD73T ของ
กรมควบคุ ม มลพิษ ระหว่างเวลา 17:00 น. ของวัน ที 2 กุม ภาพัน ธ์ ถึงเวลา 17:00 น. ของวัน ที 3 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 เพื อดู
แนวโน้มการเปลียนแปลงของฝุ่ นในจังหวัดเชียงราย ซึ งตําแหน่ งเครื องวัดฝุ่ นของกรมควบคุมมลพิษกับอาคารวิศวกรรม
โยธา มีระยะห่างประมาณ 30 กิโลเมตร ดังแสดงบนแผนทีในรู ปที 4

รู ปที 1 ลักษณะของเซ็นเซอร์วดั ฝุ่ นเทคนิคการกระเจิงแสง Plantower PMS5003

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

340

ตารางที 1 คุณลักษณะของเซ็นเซอร์ PMS5003 บริ ษทั Plantower
No.
Parameter
Specification
1 Particle Size Range
0.3 – 1.0, 1.0 – 2.5, 2.5 – 10 Micron (µm)
2 Measurement Range
0 to 1,000 (max) µg/m3
3 Resolution
1 µg/m3
4 Air Volume
0.1 Lite
5 Response Time
< 1.0 Seconds
6 Power Consumption
5 Volts, 200 mA
7 Operation Temperature
-10 to 60 ๐C
8 Operation Humidity
0 – 99 %RH
9 Life Time
> 3 Years
10 Dimension
50 x 38 x 21 mm.
Air inlet

Air Channel
Laser
Source

Laser

Electric
Signal

Light Scattering
Measuring
Cavity

Filter
Amplifier
Circuit

Electric
Signal

Micro
Processor

Digital
Signal

Air outlet

รู ปที 2 แผนภาพการทํางานของเซ็นเซอร์ Plantower PMS5003
Air Inlet

Data
Logger

LCD

Cloud

Node MCU

Light
Scattering
Sensor
Air Outlet

RH&T
Sensor

Smart Phone
RTC

รู ปที 3 แผนภาพการทํางานของ PMDmobile
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PCD73T

PMDmobile

รู ปที 4 ตําแหน่งติดตังเครื องวัดฝุ่ น PMDmobile

ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล

รู ปที 5 เป็ นลักษณะการแสดงผลการวัดฝุ่ นที สมาร์ ท โฟน ส่ วนรู ปที 6 แสดงผลการวัดฝุ่ น PM2.5 รายวิน าที ดว้ ย
เครื องวัด PMDmobile ที พัฒนาขึนกับ เครื อง AirCasting ระหว่างเวลา 17:00 น. ของวันที 2 กุมภาพันธ์ ถึงเวลา 17:00 น.
ของวันที 3 กุมภาพันธ์ 2561 พบว่ามีความคล้ายกันมากโดยค่าฝุ่ น PM2.5 จากเครื องมือวัดทังสองมีการเพิมขึนในเวลา 19:00
น. และมีการลดลงเพียงเล็กน้อยอย่างต่อเนืองลงมา จนในเวลาประมาณ 11:00 น. ของวันที 3 กุมภาพันธ์ 2561 มีการเพิมขึน
จากค่าประมาณ 70 µg/m3 เป็ น 90 µg/m3 ทีเวลาประมาณ 12:00 น. เมือนําข้อมูลฝุ่ นทัง PM1.0 PM2.5 และ PM10 มาแสดงเป็ น
ค่ าเฉลี ยรายชัวโมงในรู ป ที 7 ทําให้เห็ น การเปลียนแปลงตามช่ วงเวลาต่าง ๆ ที สอดคล้อ งกัน โดยค่ าเฉลี ยทังหมดของ
PM2.5/PM10 คิ ด เป็ นร้ อยละ 92.26 ส่ วนค่ าเฉลี ยทังหมดของ PM1.0/PM2.5 คิ ด เป็ นร้อยละ 63.98 สอดคล้องกับ งานวิจัยการ
สํารวจปริ มาณฝุ่ นในอากาศภายในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน [Sopajaree et al., 2007] และเมือพิจารณาร่ วมกับค่าเฉลียราย
ชัวโมงของ PM10 จากสถานี PCD57T และ PCD73T ของกรมควบคุมมลพิษ ทีติดตังในตัวเมือง ห่ างจากจุดทีติดตังเครื องวัด
ฝุ่ น PMDmobile และ AirCasting เป็ นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร พบว่ามีความเข้มข้นเชิงมวลน้อยกว่า แต่ยงั คงเห็นการ
เปลียนแปลงที คล้ายกับในช่วงเวลาทีเปรี ยบเที ยบโดยฝุ่ นมี ค่าเพิมขึนในช่วงเวลาประมาณ 19:00 น. และลดลงต่อเนื องแล้ว
กลับ มาเพิมสู งขึ นในเวลาประมาณ 8:00 น.ดังแสดงในรู ป ที 8 เมื อนําค่าเฉลี ยรายชัวโมงของฝุ่ น PM2.5 จากเครื องวัด ฝุ่ น
PMDmobile และ AirCasting มาหาค่าสหสัมพันธ์ พบว่ามีการถดถอยเชิงเส้นแบบ RMA (Reduced Major Axis) สู งโดยมี R2
= 0.8471 ดังแสดงในรู ปที 9 ซึงแสดงว่าเครื องวัดฝุ่ นทังสอง สามารถวัดฝุ่ นได้สอดคล้องกันมาก
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รู ปที 6 ผลการวัดฝุ่ น PM2.5 รายวินาที
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รู ปที 7 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียรายชัวโมงของฝุ่ น PM1.0 PM2.5 และ PM10 ของ PMDmobile

รู ปที 8 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียรายชัวโมงของฝุ่ น PM2.5 และ PM10
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รู ปที 9 สหสัมพันธ์ของฝุ่ น PM2.5 รายชัวโมง

บทความนี เป็ นการนําเสนอวิธีการวัดฝุ่ นละอองในอากาศ PM1.0 PM2.5 และ PM10 ด้วยเซ็นเซอร์ เทคนิ คการกระเจิง
แสงทีมีขายเชิ งพาณิ ชย์ มีการรายงานผลทีจอแสดงผล LCD บันทึกค่าการวัดลงในหน่วยความจํา SD Card และส่ งข้อมูลขึน
ระบบคลาวด์ Blynk มีการเปรี ยบเทียบผลการวัดกับเครื องวัดฝุ่ น AirCasting ทีมีขายเชิงพาณิ ชย์ ซึ งพบว่ามีความสอดคล้อง
กัน มาก โดยมี ค่ าสหสั มพัน ธ์ที สู งในระดับ R2 = 0.8471 และผลการวัด ฝุ่ นในช่ วงเวลาเปรี ยบเที ยบกัน ยังสอดคล้องการ
ค่าเฉลียรายชัวโมงของฝุ่ น PM10 จากเครื องวัดฝุ่ นมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ การทดสอบทเบืองต้นแสดงให้เห็ นว่า
เครื องวัดฝุ่ น PMDmobile ทีพัฒนาขึนนีมีความเหมาะสมต่อการนําไปวัดฝุ่ นละอองในอากาศ

กิตติกรรมประกาศ
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การวิเคราะห์ ปริ มาณโอโซนรวมในบรรยากาศทีภาคกลางของประเทศไทย ประเทศกัม พูชา และประเทศพม่ า
Analysis of Total Ozone in Atmosphere at Central region of Thailand, Cambodia and Myanmar
รุ สมาดี สะบูดิง1* สมกรณ์ ชัยวรากรณ์1 และ ฮูเซ็ง ชายดานา
Rusmadee Sabooding1*, Sommkorn Chaiwarakorn1 and Huseng Chaidana1

บทคัดย่อ
ในงานวิจยั นี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาปริ มาณโอโซนในบรรยากาศทีกรุ งเทพมหานครของประเทศไทย กรุ งพนมเปญ
สําหรั บ ประเทศกัม พู ชา และย่างกุ้งในประเทศพม่ า ในกรณี ร ายวัน และรายวัน เฉลี ยต่ อ เดื อ น โดยใช้ข ้อ มู ล ดาวเที ย ม
ที ตําแหน่ ง 3 แห่ ง คื อ กรมอุ ตุ นิ ยมวิท ยา กรุ ง เทพมหานคร (13.67oN 100.62oE) กรุ งพนมเปญ (11.56oN 104.93oE) และ
กรุ งย่างกุ้ง (16.87oN 96.15oE) จากนันผูว้ ิ จัยได้รวบรวมข้อ มู ลปริ ม าณโอโซนในช่ วงระยะเวลา 11 ปี (2007-2017) จาก
ดาวเทียม Aura/OMI ผลการวิเคราะห์พบว่าลักษณะการเปลียนแปลงตามฤดูกาลในรอบปี ของปริ มาณโอโซนของทัง 3 แห่ ง
มีลกั ษณะคล้ายกัน กล่าวคือปริ มาณโอโซนจะมีค่าตําสุดในช่วงต้นปี และปลายปี นอกจากนีมีค่าสู งสุดในช่วงกลางปี
คําสําคัญ : ปริ มาณโอโซน, ข้อมูลดาวเทียม, ปริ มาณโอโซนในบรรยากาศ

ABSTRACT
In this work, atmospheric ozone at Bangkok of Thailand, Phnom penh for Cambodia and Yangon in Myanmar.
In the case daily and monthly average TO. Total ozone by using satellite-based at three location: Meteorological
department, Bangkok (13.67oN 100.62oE) Phnom penh (11.56oN 104.93oE) and Yangon (16.87oN 96.15oE). Total ozone
data for the period of 11 years (2007-2017) was acquired from Aura/OMI. It was found that the seasonal variation total
ozone from the three sites have a similar pattern with low values at the beginning and end of the years and the highest
values at middle of the years.
Keyword: Total Ozone, Satelite-based, Atmospheric Ozone
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โอโซนเป็ นองค์ประกอบที สําคัญของบรรยากาศของโลก ทังนี เพราะเป็ นก๊าซทีช่วยดูดกลืนรังสี อลั ตราไวโอเลต
จากดวงอาทิ ต ย์ ให้ มีป ริ ม าณที พอเหมาะกับ การดํารงชี วิตของสิ งมี ชีวิตบนโลก โดยทัวไปปริ ม าณของก๊ าซโอโซนใน
บรรยากาศจะเปลียนแปลงตามความสูงจากพืนผิวโลก โดยมีความหนาแน่นสูงสุดทีประมาณ 20-30 กิโลเมตรจากพืนผิวโลก
หรื อทีเรี ยกกันว่าชันบรรยากาศของโอโซน (ozone layer) ซึงอยูใ่ นบรรยากาศชันสตราโตสเฟี ยร์ (stratosphere) นอกจากนียัง
มีก๊าซโอโซนจานวนเล็กน้อยในบรรยากาศชันโทรโพสเฟี ยร์ (troposphere) ซึ งเป็ นบรรยากาศที ห่ อหุ ้ม จากพืนผิวโลกถึง
ความสู งประมาณ 10 กิ โลเมตร ปริ ม าณโอโซนทังหมดในชันบรรยากาศจะเรี ยกว่า ปริ ม าณโอโซนรวม (total ozone)
ก๊าซโอโซนทังหมดในบรรยากาศจะทําหน้าทีป้ องกันไม่ให้รังสี อลั ตราไวโอเลตบี (UV-B) ซึ งเป็ นรังสี ทีมีอนั ตรายผ่านเข้า
มาถึงพืนโลกมากเกิ นไป แต่ในช่ วง 15 ปี ทีผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ คน้ พบว่าโอโซนในบรรยากาศของโลกมีปริ มาณลดลง
Farman และคณะ ได้ทาํ การสํารวจโอโซนในบริ เวณขัวโลกใต้และพบว่าโอโซนเหนื ออ่าว Halley ในทวีปแอนตาร์ กติ กมี
การลดลงในช่วง 1 ทศวรรษถึง 40 % ต่อมามีการพบว่าการลดลงของโอโซนมิได้มีเฉพาะในบริ เวณขัวโลกใต้เท่านัน แต่พบ
ทีบริ เวณขัวโลกเหนือและบริ เวณอืนๆ ของโลกด้วย โดยในบริ เวณละติจูดกลาง (mid–latitude) ระหว่างปี ค.ศ.1979–1991 มี
การลดลงของโอโซน 3–5% และทีละติจูดสูง (high–latitude) ลดลง 6–8% นอกจากนียังพบว่าในปี ค.ศ.1992 โอโซนทัวโลก
มีการลดลงอย่างมากเมือเปรี ยบเทียบกับการเปลียนแปลงตามปกติ โดยเฉพาะอย่างยิงในช่วงละติจูด 10oS–20oS และ 10oN–
60oN ซึ งครอบคลุ ม พื นที ของประเทศไทยด้ ว ย การลดลงของโอโซนสอดคล้อ งกับ การเพิ มขึ นของปริ มาณรั ง สี
อัลตราไวโอเลต และสอดคล้องกับข้อมูลทางการแพทย์ ซึ งพบว่าอัตราการป่ วยเป็ นโรคมะเร็ งผิวหนังของประชากรในทวีป
อเมริ กาเหนือ และออสเตรเลียเพิมขึนตามการเพิมขึนของรังสี อลั ตราไวโอเลตด้วย
อัลตราไวโอเลตยังมีจากผลการศึกษาของ UNEP ได้คาดการณ์วา่ ถ้าปริ มาณโอโซนในบรรยากาศลดลง 10% จะมี
คนตาบอดเพิ มขึ นใหม่ ท ัวโลกอี ก ประมาณ 1 ล้านรายต่ อ ปี เนื องจากผลของรั งสี อ ัล ตราไวโอเลตที มี ป ริ ม าณเพิ มขึ น
นอกจากนี ยังคาดว่าการลดลงของปริ มาณโอโซนเพียง 1% ในระยะยาว อาจทําให้อตั ราการเกิดโรคมะเร็ งผิวหนังเพิมขึน
2–3% นอกจากนีการเพิมขึนของรังสี อลั ตราไวโอเลตยังมีผลกระทบในเชิงลบต่อ micro–organism ทังบนบกและในทะเล ซึง
ส่งผลกระทบระยะยาวต่อระบบนิเวศน์ รวมทังห่วงโซ่อาหารโดยส่วนรวมด้วย
จากความสําคัญของการค้นพบดังกล่าว องค์การสหประชาชาติจึงได้จดั ให้มีการประชุมนานาชาติเพือหยุดยังการ
สู ญ เสี ยบรรยากาศชันโอโซนที เมื อง Montreal ประเทศแคนาดา เมือปี ค.ศ. 1987 และ ค.ศ. 1991 และออกข้อกําหนดที
เรี ยกว่า Montreal Protocol ซึ งประเทศไทยได้ร่วมลงนามด้วย ตามข้อกําหนดดังกล่าวประเทศสมาชิกที ลงนามต้องดําเนิ น
มาตรการระงับการใช้สารเคมีทีทําลายบรรยากาศชันโอโซน ภายในปี ค.ศ. 2010 นอกจากนี ในบทความที 6 ของ Montreal
Protocol ยังกําหนดให้ท าํ การประเมิน อีกทังยังติ ดตามการตรวจวัด สภาวะโอโซน และปริ มาณรังสี อลั ตราไวโอเลต ใน
ประเทศต่างๆ ด้วย ถึงแม้วา่ จะมีการหยุดยังการทําลายบรรยากาศชันโอโซนตามข้อกําหนดดังกล่าว แต่ก็จะต้องใช้เวลาอีก
ประมาณ 50 ปี บรรยากาศชันโอโซนจึงจะฟื นตัวกลับ มามี สภาพเดิ มก่อนถูกทําลาย ดังนันผลกระทบจากการลดลงของ
โอโซนยังคงมีต่อไป
จากปั ญ หาดังกล่ าวจึ งมี การศึ กษาวิจัยเพื อหาค่าปริ มาณโอโซน อาทิ เช่ น M. Anton และคณะ (2010) ได้ท าํ การ
วิเคราะห์ ปริ มาณโอโซน จากเครื องวัดภาคพืนดิ น (Brewer spectrophotometer) ที เมื อง Madrid ของประเทศสเปน ผลการ
ทดลองพบว่า ฤดูกาลของ 4 ฤดู คือ ปริ มาณโอโซนรายเดือน ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อนมีค่าสูงกว่าฤดูใบไม้ร่วง และฤดู
หนาว ต่อมา Hartogh และคณะ (2011) ทําการวัดโอโซนทีระดับความสู ง 40 และ 60 km โดยใช้เทคนิคทางไมโครเวฟทีเมือง
Lindau ประเทศเยอรมัน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าความหนาแน่ นของโอโซนที ส่วนบนของชันสตราโตสเฟี ยร์ ทีระดับ
ความสูง 40 km มีค่าลดลงอย่างมาก ขณะทีระดับความสูง 60 km โอโซนมีความหนาแน่นลดลงเพียงเล็กน้อย นอกจากนี Ma
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และคณะ (2011) ได้ทาํ การตรวจวัดโปรไฟล์ของโอโซนในชันโทรโพสเฟี ยร์ ตอนล่าง ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2008 ที สถานี
Nanjiao และสถานี Shangdianzi ในกรุ งปั กกิง ผลจากการตรวจวัด พบว่าความเข้มข้นโอโซนสูงสุดทีพืนผิวเกิ ดจากอิทธิ พล
ของกระแสลม กล่าวคือกระแสลมตะวันตกเฉี ยงใต้ทาํ ให้เกิดการแพร่ กระจายของมลพิษรอบกรุ งปักกิง ในขณะทีกระแสลม
ตะวันตกเฉี ยงใต้จะพัดพามวลอากาศทีมีความเข้มข้นโอโซนสู งเข้ามายังกรุ งปั กกิง อย่างไรก็ตามยังพบว่าความแตกต่างของ
ชนิดลมเฉื อน (ความเร็ วลมและทิศทางลม) ยังเป็ นเหตุให้เกิดการสะสมโอโซน และการลดลงของโอโซน wind shear layer
อีกด้วย
สําหรับ Solomon และคณะ (2016) พบว่ารู รัวโอโซนในทวีปแอนตาร์ กติกในช่วงฤดูใบไม้ผลิมีการฟื นตัวขึนตังแต่
ปี 2000 โดยจากผลการตรวจวัดและจากแบบจําลอง พบว่าแนวโน้มการลดลงของโอโซน ในช่วงปี 2000-2014 มีค่าตําลง
โดยพื นที บริ เวณที เกิ ด ozone hole ลดลงเหลื อ เพี ย ง 4.9  4.7 million km2 แสดงให้ เห็ น การฟื นตัว ของชันโอโซนใน
บ รรยากาศ รวม ทั ง Sheng Bo Chen และคณ ะ (2017) ได้ ท ํ า การศึ กษ าป ริ ม าณ โอโซ น จากเครื องวัด Brewer
spectrophotometer รวมทัง Pandora spectrophotometer ขององค์การ NASA และข้อมูลดาวเที ยม Aura/OMI ซึ งอยู่ในช่วง
เดือนมีนาคม 2012 ถึงธันวาคม 2014 ในประเทศเกาหลีใต้
ดังนันในงานวิจยั นี ผูว้ ิจยั จึงเสนอทีจะนําการศึกษาปริ มาณโอโซนในบริ เวณกรุ งเทพมหานครสําหรับประเทศไทย
กรุ งพนมเปญในประเทศกัมพูชา และกรุ งย่างกุง้ ของประเทศพม่า เพือให้ทราบธรรมชาติของปริ มาณโอโซนในบริ เวณนี
ต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

ข้ อมูลปริมาณโอโซนจากดาวเทียม
การวัดโอโซนด้วยดาวเที ยมเป็ นการวัดด้วยเซนเซอร์ ระยะไกลเหนื อชันบรรยากาศโลก ประโยชน์ของการ

ตรวจวัดด้วยดาวเที ยม คือให้ขอ้ มูลเชิงพืนที ที ดี และช่วยให้ทราบการเปลียนแปลงที เกิ ดขึน ดาวเทียมอุตุนิ ยมแบบ Polar
orbiting satellite ทีวัดปริ มาณโอโซนขององค์การ NASA ทีทําการวัดโอโซนต่อเนืองกันตามปี ต่างๆ กล่าวคือ

ดาวเที ยม Aura เริ มดําเนิ น การตรวจวัด ครังแรกเมื อปี 2004 และยัง คงถู กใช้ง านจนถึ งปั จ จุบ ัน ดาวเที ยม Aura
ได้ติดตังหัววัดชือว่า OMI (Ozone Monitoring Instrument) เพือใช้สาํ หรับวัดปริ มาณโอโซนรวมรายวันทัวโลก
หลักการทํางานของหัววัด OMI เป็ นหัววัดทีมีมุมมองกว้าง สามารถวัดการกระเจิงของรังสี อาทิตย์ขณะใดๆ (solar
backscattered irradiance) ได้เป็ นระยะทางตามแนวนอน 2,600 km มี spatial resolution เท่ ากับ 1 องศาละติ จูด x 1 องศา
ลองจิจู ด หัววัด มี ลกั ษณะเป็ นกล้องโทรทรรศน์ที มี across-track 115O อีกทังยังมี เซนเซอร์ ภายในเป็ นแบบ CCD (Charge
Couple Device) ทําหน้าทีรับแสงแล้วแปลงเป็ นสัญญาณอนาล็อก (analog) รังสี อาทิ ตย์ทีหัววัดรับได้มีช่วงความยาวคลืนที
กว้าง ก็ คื อ หั ว วัด OMI จะแบ่ ง ช่ อ งสั ญ ญาณรั บ รั งสี อาทิ ตย์เป็ น 3 ช่ อ งสัญ ญาณ ได้แ ก่ ช่ อ ง UV-1 (264-311 nm) UV-2
(307-383 nm) และ VIS (349-504 nm) มี การทํางานที แตกต่างกัน 3 โหมด อาทิ Global mode, Spatial zoom-in mode และ
Spectral zoom-in mode
การวิเคราะห์ ข้อมูล
- ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ต่อมาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริ มาณโอโซน
ในรายเดือน
- ทําการเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของกรุ งเทพมหานคร (13.67oN 100.62oE) ของประเทศไทย รวมทังกรุ งพนมเปญ
(11.56oN 104.93oE) ในประเทศกัมพูชา และกรุ งย่างกุง้ (16.87oN 96.15oE) สําหรับประเทศพม่า
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ในงานนี ผูว้ ิจัยจะนําข้อมูลปริ มาณโอโซนที ได้จากดาวเที ยม Aura/OMI ขององค์การ NASA ที ระหว่างปี 20072017 มาวิเคราะห์การเปลียนแปลงปริ มาณโอโซนทีกรุ งเทพมหานครสําหรับประเทศไทย กรุ งพนมเปญในประเทศกัมพูชา
และกรุ งย่างกุง้ ของประเทศพม่า
การเปลียนแปลงปริ มาณโอโซนตามฤดูกาลในรอบปี สําหรับกรุ งเทพมหานคร พนมเปญ และกรุ งย่างกุง้ จะแสดง
ไว้ภาพที 1-11 และภาพที 12 จะแสดงการเปรี ยบเทียบผลของทัง 3 สถานี

ภาพที 1 แสดงการเปลียนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2007 ทีกรุ งเทพมหานคร

ภาพที 2 แสดงการเปลียนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2008 ทีกรุ งเทพมหานคร
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ภาพที 3 แสดงการเปลียนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2009 ทีกรุ งเทพมหานคร

ภาพที 4 แสดงการเปลียนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2010 ทีกรุ งเทพมหานคร
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ภาพที 5 แสดงการเปลียนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2011 ทีกรุ งเทพมหานคร

ภาพที 6 แสดงการเปลียนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2012 ทีกรุ งเทพมหานคร
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ภาพที 7 แสดงการเปลียนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2013 ทีกรุ งเทพมหานคร

ภาพที 8 แสดงการเปลียนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2014 ทีกรุ งเทพมหานคร
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ภาพที 9 แสดงการเปลียนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2015 ทีกรุ งเทพมหานคร

ภาพที 8 แสดงการเปลียนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2016 ทีกรุ งเทพมหานคร
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ภาพที 9 แสดงการเปลียนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2017 ทีกรุ งเทพมหานคร

ภาพที 10 แสดงการเปลียนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี ทีพนมเปญ (2007-2017)
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ภาพที 11 แสดงการเปลียนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี ทีกรุ งย่างกุง้ (2007-2017)

ภาพที 12 แสดงการเปรี ยบเทียบผลปริ มาณโอโซนรวม (TO) ทัง 3 สถานี

สรุ ปผลการวิจัย

ปริ มาณโอโซนในบรรยากาศตามเวลารอบปี จะเห็นว่าทัง 3 แห่ ง คือกรุ งเทพมหานครของประเทศไทย พนมเปญใน
ประเทศกัมพูชา และกรุ งย่างกุง้ สําหรับประเทศพม่า ปริ มาณโอโซนรวมจะมีค่าตําในช่วงต้นปี (มกราคม-กุมภาพันธ์) และจะ
ค่ อยๆ เพิ มสู งขึ นจนถึ งค่ าสู งสุ ด ในช่ วงเดื อนพฤษภาคม-สิ งหาคม จากนันค่ าจะค่ อยๆ ลดตําลงจนถึ งค่ าตําสุ ด ในเดื อ น
ธันวาคม
แม้ว่าในปั จจุ บ ัน จะมีการวัดข้อมูลปริ ม าณโอโซนจากดาวเที ยม แต่ค่าที ได้มีความละเอี ยดเชิ งพืนที ค่ อนข้างตํา
และการวัดจากข้อมูลดาวเที ยมยังคงต้องใช้สถานี วดั ภาคพืนดิ นในการตรวจสอบความถูกต้อง ดังนันจึงควรตังสถานี วดั
โอโซนในประเทศเพิมเติมโดยเฉพาะภูมิภาคหลักของประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และประเทศพม่า ทังนีเพือนําข้อมูลทีได้
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ไปใช้ในการศึ กษาการเปลียนแปลงของโอโซนในประเทศทัง 3 สําหรับใช้เผยแพร่ สู่สาธารณชน เพือเพิมความตระหนักต่อ
การปกป้ องชันโอโซน โดยการหลีกเลียงสารเคมีทีทําลายบรรยากาศชันโอโซน อย่างไรก็ตามการกระจายตามพืนที และตาม
ความสู งของโอโซนยังเป็ นข้อมูลพืนฐานที สําคัญของการจําลองแบบสภาวะบรรยากาศ รวมทังภูมิอากาศของประเทศ
ดังกล่าว
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือหาปริ มาณก๊าซชีวภาพทีเกิดขึนในการหมักร่ วมระหว่างหญ้าเนเปี ยร์และเศษอาหาร
และเพือหาอัตราส่ วนที เหมาะสมของหญ้าเนเปี ยร์ และเศษอาหารในการหมักก๊าซชีวภาพ โดยใช้ถงั ปฏิกรณ์แบบไร้อากาศ
ขนาด 20 ลิตร ทําการเติมวัสดุหมักเพียงครังเดียวระยะเวลาทําการทดลอง 62 วัน โดยผสมวัสดุหมักระหว่างหญ้าเนเปี ยร์ และ
เศษอาหารทีอัตราส่ วน 100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75 เมือสิ นสุ ดระยะเวลาการทดลองทําการวัดปริ มาณก๊าซชีวภาพ พบว่า
ในถังที ผสมวัสดุ หมักด้วยอัตราส่ วน 100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75 มีปริ มาณก๊าซชีวภาพสะสมเกิดขึนสู งสุ ดเท่ ากับ 9.9,
10.2, 9.0 และ20.6 ลิตร ตามลําดับ จากผลการทดลองถังที ผสมวัสดุ หมักระหว่างหญ้าเนเปี ยร์ และเศษอาหารที อัตราส่ วน
25:75 มีปริ มาณก๊าซชี วภาพสู งที สุ ด ดังนันการผลิ ตก๊าซชี วภาพจากการหมักร่ วมกันระหว่างหญ้าเนเปี ยร์ และเศษอาหารที
อัตราส่ วน 25:75 จึงเป็ นอัตราส่ วนทีเหมาะสมทีสุด
คําสําคัญ : ก๊าซชีวภาพ เศษอาหาร หญ้าเนเปี ยร์ กระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ

ABSTRACT

The purposes of this research were to find out the amount of biogas produced in the fermentation between
Napier grass and food waste and to explore the appropriate ratio of Napier grass and biogas in the biogas fermentation.
Fermentation materials were filled in a twenty liters-sized anaerobic reactor just one time along 62 days of the experiment.
The ratio between Napier grass and food waste were 100:0, 75:25, 50:50 and 25:75. After the trial, the results revealed
that the reactors with ratios of 100:0, 75:25, 50:50 and 25:75 had the highest accumulated biogas of 9.9, 10.2, 9.0 and 20.6
liters, respectively. In the result, the reactor with a ratio of 25:75 produced the highest amount of biogas. Therefore, the
biogas production from the fermentation between Napier grass and food waste with a ratio of 25:75 was the optimal ratio.
Keywords : Biogas, Food waste, napier grass, nnaerobic digestion
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การพัฒ นาอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้ดาํ เนิ นมาในช่วงหลายสิ บ ปี จนกระทังปั จจุบนั ภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยอยูใ่ นยุคทีสาม หรื อทีเรี ยกกันว่า ไทยแลนด์ 3.0 เป็ นยุคของอุตสาหกรรมหนัก แต่หลายปี ทีผ่านมาเห็ นว่า ไทย
แลนด์ 3.0 นันไม่สามารถขับเคลือนเศรษฐกิ จของไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกต่อไป ด้วยเหตุนีการกําหนดยุทธศาสตร์
สําคัญ ภายใต้จุดมุ่งหมาย “ความมันคง มังคัง และยังยืน” พัฒนาสู่ โมเดลเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 หัวใจหลักของ นโยบาย
โมเดลเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 นี คือการปรับเปลียนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิม ไปสู่เศรษฐกิจทีขับเคลือนด้วยนวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ และผลิตแรงงานทีมีความรู ้ จากเดิมทีประเทศไทยเน้นผลิตสิ นค้า และบริ การทีเน้นด้านปริ มาณเป็ นหลัก
ซึงหนึงในหัวข้อการพัฒนาทีสําคัญได้แก่ พลังงานจากธรรมชาติ (Dr.borwon, 2560; Admission Premium, 2560)
ความต้องการ การใช้พลังงานเพิมขึนอย่างมากตามจํานวนประชากรทีเติบโตขึนอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้เกิดปั ญหาด้าน
พลังงานตามมา พลังงานธรรมชาติทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดกําลังจะหมดไปเพราะความต้องการใช้พลังงานทีไม่มีทีสิ นสุดของมนุษย์
พลังงานชนิ ดหนึ งทีมีความสําคัญ คือ ก๊าซธรรมชาติ โดยก๊าซธรรมชาติถูกใช้ประโยชน์อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั เช่น ใช้
ผลิตไฟฟ้ า ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้สาํ หรับเป็ นเชื อเพลิงขับเคลือนรถยนต์ รวมถึ งใช้เป็ นก๊าซหุงต้มภายในครัวเรื อน
สําหรับการประกอบอาหารและกิจกรรมต่างๆ ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและความต้องการแก้ไขปั ญหาในด้าน
พลังงานของมนุ ษย์ จึงได้มีการคิดค้นการผลิตพลังงานทดแทนขึน พลังงานทดแทนทีใช้กนั อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั ชนิด
หนึ ง คือ ก๊าซชีวภาพ (ปริ พฒั น์ จึงชัยชนะ และ สุภวัฒน์ วิวรรธ์ภทั รกิ จ, 2555) ก๊าซชีวภาพมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับก๊าซหุ ง
ต้ม คือติดไฟได้ดีและผลิตได้จากวัตถุดิบทีมีอยูใ่ นครัวเรื อน กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพมีหลายรู ปแบบเป็ นการหมักแบบ
ไร้อากาศ ซึงมีขอ้ ดีคือไม่เกิดกลินทีไม่พงึ ประสงค์ ช่วยลดปั ญหาเรื องกลินทีจะเกิดขึนกับผูอ้ าศัยบริ เวณโดยรอบ โดยการนํา
ของเสี ยและวัสดุต่างๆ จากภาคเกษตรกรรมอยูท่ วไป
ั เช่น มูลสัตว์ หรื อพืชชนิดต่างๆซึ งมีสารอาหารเหมาะสมต่อการเติบโต
ของจุลินทรี ย ์ ดังนันการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสีย หรื อวัสดุทางทางการเกษตรเหล่านีจึงถือเป็ นการลดปริ มาณ และนําของ
เสี ยกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หญ้าเนเปี ยร์ พนั ธุ์ไต้หวัน เป็ นพืชที เจริ ญเติบโตเร็ ว ทนต่อสภาวะต่างๆได้ดี มีผลผลิตค่อนข้างสูง แรกเริ มประเทศ
ไทยนําหญ้าเนเปี ยร์ มาใช้ประโยชน์ในงานด้านปศุสัตว์ เพราะปลูกครังเดี ยวสามารถอยู่ได้หลายปี ต้น ทุนจึ งตํา อีกทังใน
หญ้าเนเปี ยร์ ยงั มีธาตุอาหารทีเหมาะสมสําหรับใช้เป็ นอาหารสัตว์ มีโปรตีนหยาบร้อยละ 18.46 และไขมันร้อยละ 1.74 (สุพล
บ่ อ คุ ้ม , 2557) ภายหลัง กระทรวงพลัง งานได้ผ ลัก ดัน ให้ มี ก ารนํา หญ้า เนเปี ยร์ ม าผลิ ต เป็ นพลัง งานทดแทน เพราะมี
องค์ประกอบทางเคมีทีสามารถผลิตก๊าซชี วภาพได้ และมีตน้ ทุนถูกทีสุดสําหรับการผลิตไฟฟ้ าสําหรับชุมชนขนาด 1 เมกะ
วัตต์ เมือเทียบกับของเสี ยทางการเกษตรอืนๆ เช่น ฟาง ต้นและเหง้ามันสําปะหลัง โดยหญ้าเนเปี ยร์มีตน้ ทุนวัตถุดิบอยูท่ ี 1.38
บาทต่อกิ โลวัตต์ (นิ ลวรรณ ไชยทนุ และคณะ, 2559) ของเสี ยอีกชนิ ด ที นิ ยมนํามาหมักร่ วมเพือผลิ ตก๊ าซชี วภาพคื อ เศษ
อาหาร เนื องจากมนุ ษย์ตอ้ งทานอาหารทุกวัน วันละหลายครังสิ งทีตามมาคือในแต่ละวันจะเกิดเศษอาหารจํานวนมาก เกิด
เป็ นปัญหาสิ งแวดล้อม ในรู ปของขยะอินทรี ย์ เศษอาหารจึงเป็ นวัตถุดิบทีควรจะนํามาผลิตก๊าซชีวภาพ เพราะนอกจากจะเป็ น
การช่ วยลดปริ มาณขยะมู ลฝอยแล้ว เศษอาหารยังมีส่วนประกอบที เหมาะสมต่ อการเจริ ญเติ บ โตของจุลิน ทรี ย ์ ซึ งได้แก่
คาร์ บอน ไนโตรเจน ไฮโดรเจน ซัลเฟอร์ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซี ยม (จิฑาภรณ์ ปั ญญาเป็ ง และ พัชรี อินธนู ,
2559) สอดคล้องกับแนวคิดในการนําสิ งทีไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
จากทีได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าการหมักก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปี ยร์ถือเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาด้านการ
ใช้พลังงานอย่างยังยืน อีกทังยังเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อมด้วย และการใช้วสั ดุหมักร่ วมคือเศษอาหารยังเป็ นการลดปริ มาณขยะ
มูล ฝอยภายในชุ ม ชน ซึ งเป็ นต้น เหตุ ข องปั ญหาสิ งแวดล้อมในด้านต่างๆโครงงานนี จึ ง ได้ท ําการศึ กษาหาอัต ราส่ วนท
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เหมาะสมของการหมักก๊าซชีวภาพด้วยหญ้าเนเปี ยร์ร่วมกับเศษอาหาร เพือวิเคราะห์หาอัตราส่ วนทีดี ทีสุด และเป็ นแนวทาง
ในการศึกษาพัฒนาเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปี ยร์ต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

1. เครื องมือและวัตถุดบิ
. ถังปฏิกรณ์แบบไร้อากาศ (anaerobic reactor)
ประกอบด้วยสองส่ วน ส่ วนแรกคือ ส่วนทีเป็ นถังใส่วสั ดุหมัก และส่ วนทีสองคือส่ วนทีเป็ นถังวัดปริ มาณก๊าซ
ชีวภาพ ในส่ วนทีเป็ นถังใส่ วสั ดุหมักใช้ถงั พลาสติกขนาดความจุ 20 ลิตร ใช้แผ่นอะครี ริคใสเป็ นฝาถัง เจาะรู บนแผ่นอะครี
ริ ค เพื อติ ด ตังวาว์ล ต่ า งๆ ได้ แ ก่ บอลวาล์ว สํา หรั บ ใส่ ว สั ดุ ห มัก ขนาด 2½ นิ ว บอลวาล์ ว ทองเหลื อ งสํา หรั บ ตรวจวัด
องค์ประกอบก๊าซขนาด ¼ นิว และรู สาํ หรับส่ งก๊าซชีวภาพไปยังถังวัดปริ มาณก๊าซ ใช้ท่อพีวซี ีขนาด ¾ นิว ดังภาพที 1

ภาพที ถังปฏิกรณ์แบบไร้อากาศ

1.2 วัตถุดิบ
1) เศษอาหาร เศษอาหารทีใช้ในการทดลองนี รวบรวมมาจากร้านอาหาร โดยนํามาทําการคัดแยกกระดูก
กระดาษชําระ และวัสดุอืนๆทีย่อยสลายยากออกก่อนทําการหมัก
2) หญ้าเนเปี ยร์ เป็ นหญ้าเนเปี ยร์ สายพันธุ์ไต้หวัน จากอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี อายุ 2 เดือน นํามาผ่าน
การโม่แล้วให้ได้ขนาด 2-3 มิลลิเมตร
. ขันตอนการทดลอง
2.1 ถังปฏิกรณ์แบบไร้อากาศ จัดทําชุดถังปฏิกรณ์สาํ หรับการหมักแบบไร้อากาศแสดงดังรู ปที และก่อนทําการ
หมักก๊าซชีวภาพทําการตรวจสอบรอยรัวในจุดต่างๆ โดยการใช้นาสบู
ํ ่ทีตีฟองแล้วทาในส่ วนทีเป็ นส่วนของข้อต่อวาว์ลต่างๆ
ฝาถังหมัก หรื อในจุดอืนๆทีคาดว่าจะมีการรัวซึม จากนันอัดอากาศเข้าไปในถังหมัก หากมีรอยรัวฟองของนําสบู่ทีทาไว้จะ
ขยายตัว
2.2 รวบรวมวัสดุหมัก เศษอาหาร ทําการคัดแยกส่ วนที ย่อยสลายยากออกก่อนและคลุกเคล้าให้เข้ากันกับหญ้าเน
เปี ยร์ ทีผ่านการโม่จากผูจ้ าํ หน่ายตามขนาดทีต้องการ
2.3 ทําการทดลองหาค่าพารามิเตอร์ เบื องต้น ของวัสดุ ทีใช้ในการหมักโดยการวิเคราะห์ หาค่าความชื น ปริ ม าณ
ของแข็งทังหมด (Total Solids, TS) และปริ มาณของแข็งระเหยได้ (Volatile Solids, VS)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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2.4 หญ้าเนเปี ยร์ นาํ มาวิเคราะห์พารามิเตอร์เพิมเติม ได้แก่ ปริ มาณลิกนิ น (วิเคราะห์โดยวิธีมาตรฐาน TAPPI T222
om-98) ปริ มาณเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส (วิเคราะห์โดยวิธีมาตรฐาน TAPPI 203 on-88)
2.5 ผสมวัสดุหมักระหว่างหญ้าเนเปี ยร์ และเศษอาหารในอัตราส่ วนต่างๆ ได้แก่ 100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75
โดยใช้เป็ นอัตราส่วนแบบนําหนัก ให้วสั ดุหมักในแต่ละถังมีนาหนั
ํ กสุ ทธิที 5 กิโลกรัม ในการเติมวัสดุหมักจะเติมเพียงครัง
เดียวเท่านัน นําหนักของเศษอาหารและหญ้าเนเปี ยร์ทีใช้ผสมในถังต่างๆ แสดงได้ดงั ตารางที 1
ตารางที 1 นําหนักของเศษอาหารและหญ้าเนเปี ยร์ทีอัตราส่ วนต่างๆ
นําหนักของวัสดุหมักทีใส่ (กิโลกรัม)
ถังที
อัตราส่ วน
หญ้าเนเปี ยร์
เศษอาหาร
1
100 : 0
5
0
2
75 : 25
3.75
1.25
3
50 : 50
2.5
2.5
4
25 : 75
1.25
3.75
TS

2.6 นําวัสดุหมักทีผสมกันตามอัตราส่ วนต่างๆ แล้วมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนําไปวิเคราะห์ค่าความชืน, VS และ

2.7 นําวัสดุหมักไปใส่ในถังปฏิกรณ์และปิ ดวาล์วเติมวัสดุหมัก หมักทิ งเป็ นเวลา 62 วัน โดยทําการวัดปริ มาณก๊าซ
ชีวภาพและวัดอุณหภูมิในถังปฏิกรณ์เวลา 12.00 น. ของทุกวัน
2.8 เมือครบระยะเวลาการหมัก 62 วัน จึ งเปิ ดฝาถังปฏิกรณ์เพือนําวัสดุหมักมาวัดองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ค่า
ความชืน, VS และ TS
2.9 นําข้อมูลทังหมดมาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ และสรุ ปผลการทดลอง

ผลและวิจารณ์ ผล

1. ผลการทดลองคุณลักษณะของวัสดุหมักก่อนและหลังสินสุ ดการหมักก๊ าซชีวภาพ
จากการทดลองได้ทาํ การแปรเปลียนอัตราส่ วนระหว่างหญ้าเนเปี ยร์และเศษอาหาร โดยมีอตั ราส่ วนต่าง ๆกันได้แก่
100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75 ตามลําดับ ก่ อนการนําวัสดุ หมักตามอัต ราส่ วนต่าง ๆเหล่านี ไปทําการหมักเพือผลิ ต ก๊าซ
ชี วภาพ โดยได้ทาํ การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุหมักตามอัตราส่ วนต่าง ๆก่อนการหมักและหลังสิ นสุ ด
การหมักทีระยะเวลา 62 วัน ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในตารางที 2
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ตารางที 2 คุณลักษณะของวัสดุหมักก่อนและหลังสิ นสุดระยะเวลาการหมักก๊าซชีวภาพ 62 วัน
วัสดุหมักตามอัตราส่วน (หญ้าเนเปี ยร์ : เศษอาหาร)
พารามิเตอร์
100 : 0
75 : 25
50 : 50
25 : 75
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ความชืน (ร้อยละ)
64.26
79.13
71.99
68.58
61.29
62.10
68.79
79.94
ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
6.9
4.5
5.2
3.8
6.6
4.1
7.1
3.8
ของแข็งทังหมด
77.0
66.8
66.3
54.1
73.3
55.7
78.6
53.2
(ร้อยละ)
ของแข็งระเหยได้ทงหมด
ั
37.1
35.6
59.5
45.0
53.3
45.7
58.6
44.1
(ร้อยละ)
จากตารางที พบว่าความชืนมีค่าเพิมขึนทุกถังหมัก เนื องจากเกิ ดการหมัก และย่อยสลายของจุลินทรี ยภ์ ายในระบบ
และทําให้ค่า pH ลดตําลงอย่างมาก วัสดุหมักทุกอัตราส่วนมีสภาพเป็ นกรดหลังจากสิ นสุ ดระยะเวลาการหมัก เนืองจากการ
ทํางานของจุ ลินทรี ยก์ ลุ่มที สร้างกรดในขันตอน Acidogenesis และ Acetogenesis ทําให้กรดอิ น ทรี ยร์ ะเหยง่ายในระบบมี
ปริ มาณเพิมขึ น ค่ า pH จึ งลดตําลง ทําให้เกิ ดผลกระทบต่อสภาวะที เหมาะสมสําหรั บ การเจริ ญเติบ โตของจุ ลินทรี ยก์ ลุ่ ม
Methanogen (ทํางานได้ดีในช่วง 6.5-7.2) (Appels et al., 2008) ในการผลิตก๊าซชีวภาพ
ปริ มาณของแข็งทังหมด (TS) ในถังทีหมักด้วยอัตราส่ วน 100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75 มีค่าลดลงจากร้อยละ 77.0,
66.3, 73.3 และ . เหลือเพียงร้อยละ .8, 54.1, 55.7 และ 53.2 ตามลําดับ เมือสิ นสุ ดการหมัก เนืองจากการเปลียนสภาพ
ไปเป็ นของเหลวของวัสดุหมัก โดยเฉพาะในถังทีมีสดั ส่วนของเศษอาหารมากลักษณะของวัสดุหมักจะมีสภาพเป็ นของเหลว
มากกว่าในถังทีมีสัดส่ วนของเศษอาหารน้อย ส่ วนปริ มาณของแข็งระเหยได้ (VS) มีค่าลดลงเช่นเดี ยวกัน ในถังที หมักด้วย
อัตราส่ วน 100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75 มีค่าลดลงจากร้อยละ 37.1, 59.5, 53.3 และ 58.6 เหลือเพียง 35.6, 45.0, 45.7 และ
44.1 ตามลําดับเมือสิ นสุ ดการหมัก จากผลการทดลองปริ มาณของแข็งระเหยได้ของถังทีผสมวัสดุหมักด้วยอัตราส่วน 75:25
และ 25:75 ลดลงมากกว่าถังทีผสมวัสดุหมักด้วยอัตราส่ วนอืนๆ
. อุณหภูมใิ นถังหมักก๊ าซชีวภาพ
จากภาพที อุณหภูมิในแต่ละถังหมักมีค่าใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 20-30 องศาเซลเซี ยส ซึ งอยูใ่ นช่ วงอุณหภูมิ ของ
สภาวะมีโซฟี ลิก ทําให้แบคทีเรี ยกลุ่มมีโซฟิ ลิกเป็ นกลุ่มหลักทีสามารถดํารงชีวิตอยูไ่ ด้ ในช่วงวันที 24-27, 32-34 และ 48-52
ของการหมักมีการลดลงของอุณหภูมิตามความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ โดยในวันที 21 ของการหมักลดตําลงถึง 21.6
องศาเซลเซี ยส แต่ยงั คงอยูใ่ นช่วงอุณหภูมิของสภาวะมีโซฟิ ลิก ระบบจึงยังสามารถทํางานต่อไปได้ ในช่วงทีอุณหภูมิลดลง
ส่งผลกระทบให้ประสิ ทธิ ภาพในการย่อยสลายของจุลินทรี ยภ์ ายในระบบลดลง สังเกตได้จากสัดส่วนปริ มาณก๊าซมีเทนทีวัด
ได้มี ค่ าลดลง แสดงให้ เห็ น ว่าจุลิน ทรี ยม์ ี ความอ่อนไหวต่อผลกระทบจากอุณ หภูมิ อย่างมาก แม้มีการเปลี ยนแปลงของ
อุณหภูมิเพียงเล็กน้อย ดังนันการควบคุมอุณหภูมิภายในระบบจึงมีความสําคัญอย่างมาก
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. ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสม
ปริ มาณก๊าซชีวภาพสะสมทีผลิตได้จากการหมักหญ้าเนเปี ยร์กบั เศษอาหารด้วยอัตราส่วน 100:0, 75:25, 50:50 และ
25:75 โดยพบว่าทีอัตราส่ วน : มีปริ มาณก๊าซชีวภาพเกิดขึนก่อนหลังจากระยะเวลาผ่านไป 7 วัน เท่ากับ 0.2 ลิตร และใน
วันที 8 ของการหมัก ถังทีหมักด้วยอัตราส่ วน 100:0, 75:25 และ 50:50 เริ มเกิดก๊าซชีวภาพโดยมีปริ มาณเท่ากับ 0.3, 0.4 และ
0.2 ลิตร ตามลําดับ ปริ มาณก๊าซชีวภาพสะสมมีค่ามากขึนเรื อย ๆตามระยะเวลาการหมัก โดยถังทีหมักด้วยอัตราส่ วน 25:75
นันมีปริ มาณก๊าซชีวภาพสะสมสูงทีสุด ทีระยะเวลา 62 วัน มีปริ มาณก๊าซชี วภาพสะสม 20.6 ลิตร ส่ วนปริ มาณก๊าซสะสมใน
ถังหมักอัตราส่ วนอืน ๆมีค่าใกล้เคี ยงกัน เท่ ากับ 9.9, 10.2 และ 9.0 ลิ ตร สําหรับถังที หมักด้วยอัตราส่ วน100:0, 75:25 และ
50:50 ตามลําดับ โดยสาเหตุ ส่ วนหนึ งเนื องจากองต์ป ระกอบของหญ้าเนปี ยร์ มี ลิก โนเซลลู โลสค่ อ นข้า งสู ง ซึ งเป็ น
สารอินทรี ยป์ ระเภททีย่อยสลายได้ยาก ก็จะเหลือเป็ นกากตะกอนอินทรี ยท์ ียังจําเป็ นต้องรอระยะเวลาในการย่อยสลายต่อไป
จากจุลินทรี ย ์ ทําให้ปริ มาณก๊าซชีวภาพทีเกิดขึนมีปริ มาณทีตําเมือเทียบกับถังทีใช้หญ้าเนเปี ยร์ ในอัตราส่ วนทีน้อย ดังแสดง
ตามภาพที

ภาพที 3 ปริ มาณก๊าซชีวภาพสะสมทีผลิตได้ในแต่ละอัตราส่วน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
สรุ ปผลการวิจัย

363

การทดลองนี มีวตั ถุ ป ระสงค์เพือหาอัตราส่ วนที เหมาะสมระหว่างหญ้าเนเปี ยร์ และเศษอาหารในการผลิตก๊าซ
ชี วภาพ และหาปริ มาณก๊าซชีวภาพทีเกิ ดขึน พบว่าอุณหภูมิขณะทําการทดลองอยูใ่ นช่วง 21.6-29.7 องศาเซลเซี ยส ซึ งเป็ น
สภาวะแบบมีโซฟิ ลิก ในการทดลองได้มีการวิเคราะห์ปริ มาณของแข็งระเหยทังหมด (TS) และของแข็งระเหยได้ (VS) ของ
วัสดุหมัก ทังก่อนทําการทดลองและหลังครบระยะเวลาทําการทดลอง 62 วัน เมือเปรี ยบเทียบกันพบว่าของแข็งทังหมดและ
ของแข็งระเหยได้มีปริ มาณลดลงในทุกอัตราส่ วน ปริ มาณของแข็งทังหมดและปริ มาณของแข็งระเหยได้ทีลดลงในถังทีผสม
วัสดุหมักด้วยอัตราส่ วน 100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75 มีปริ มาณของแข็งทังหมดเท่ากับร้อยละ 10.2, 12.2, 17.6 และ 25.4
ตามลําดับ และมีปริ มาณของแข็งระเหยได้เท่ากับร้อยละ 1.50, 14.5, 7.6 และ 14.5 ตามลําดับ จะเห็ นได้วา่ ถังทีผสมวัสดุหมัก
ด้วยอัตราส่ วน 25:75 ปริ มาณของแข็งทังหมดและของแข็งระเหยได้ลดลงมากกว่าถังอืน ๆ ปริ มาณของแข็งทังหมดและ
ของแข็งระเหยได้ทีลดลงแสดงถึงความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรี ยข์ องจุลินทรี ย์ และปริ มาณก๊าซชีวภาพสะสมใน
ถังทีผสมวัสดุหมักระหว่างหญ้าเนเปี ยร์และเศษอาหารด้วยอัตราส่ วน 100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75 มีค่าเท่ากับ 9.9, 10.2,
9.0 และ . ลิตร ตามลําดับ ซึ งถังอัตราส่ วนที 25:75 มีปริ มาณก๊าซชีวภาพสะสมสู งทีสุด แสดงให้เห็ นว่าสามารถผลิตก๊าซ
ชี วภาพได้มีประสิ ทธิ ภาพมากทีสุด ทว่าภายในระบบ จุลินทรี ยท์ ี สัมพันธ์กบั การย่อยสลายมีการเจริ ญเติบโตค่อนข้างช้า ทํา
ให้ ก ารเริ มต้น ของระบบ (start up) เกิ ด ขึ นได้ช้าตาม รวมทังประสิ ท ธิ ภ าพภายในระบบตํา ดัง นันควรจะมี ก ารศึ ก ษา
กระบวนการเพิมประสิ ทธิ ภาพ เช่น กระบวนการปรับสภาพหญ้าเนเปี ยร์ เพือขจัดลิกโนเซลลูโลสทีเป็ นต้นเหตุของการย่อย
สลายได้ยาก การใช้ตวั เร่ งปฏิ กิริยาคะตะไลติ ก (catalytic) เพิมเติม เป็ นต้น เพือลดระยะเวลาในการเกิ ด ก๊าซชี วภาพและ
จุลินทรี ยส์ ามารถทํางานได้ดียงขึ
ิ น
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การแก้ปัญหาโรครากเน่ าของพืชไฮโดรโพนิคส์ ทเกิ
ี ดจากอุณหภูมิ ด้ วยการควบคุมอุณหภูมินํา
Overcoming Root Rot Problem in Hydroponic System Caused by Water Temperature Using Water
Temperature Control
อดิศกั ดิ แข็งสาริ กิจ * และ ฟูศกั ดิ ชีวสุวทิ ย์
Adisak Khaengsarigid and Fusak Cheevasuwit
บทคัดย่ อ

บทความนีนําเสนอการแก้ปัญหาโรครากเน่าสําหรับการปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์ทีเกิดจากอุณหภูมินาสู
ํ งขึนด้วยการ
ควบคุมอุณหภูมินาํ โครงงานประกอบด้วย ตัวควบคุมพีไอดี พัดลม หม้อนํารถยนต์ อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ ปั มนําและ
วาล์วควบคุม การทดลองกระทําในแบบลูปปิ ดโดยมีตวั ควบคุมพีไอดีควบคุมความเร็ วของพัดลม โดยทีปั มนําจะดูดนําจาก
ถังนําดิบและส่งนําเข้าหม้อนํารถยนต์ทีมีพดั ลมทํางานระบายความร้อน ส่วนสัญญาณป้ อนกลับใช้อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ
ให้กบั ตัวควบคุมพีไอดี ผลการทดลองได้เปรี ยบเทียบค่าอุณหภูมิของนําผสมสารอาหารกับนําทีผ่านการควบคุมอุณหภูมิ ซึง
ผลการทดลองสามารถควบคุมอุณหภูมินาให้
ํ อยูร่ ะหว่าง - องศาเซลเซี ยส ส่งผลให้ช่วงหน้าร้อนพืชไฮโดรโพนิคส์ไม่
เป็ นโรครากเน่า สามารถเจริ ญเติบโตได้ตามปกติ
คําสําคัญ : ไฮโดรโพนิคส์, โรครากเน่า, อุณหภูมินา,ํ การควบคุมอุณหภูมิ, ตัวควบคุมพีไอดี
ABSTRACT
This paper presents the solution of root rot of hydroponics caused by water temperature with the water
temperature control. The scheme consists of a PID controller, radiator, electrical fan, thermocouple, pump, and valve. The
experiments perform in a closed loop with PID controllers, which control the speed of electric fan and the feedback used
the thermocouple to measure the water temperature to the controller The experimental results compared to that
temperature of water before control and water after control. It can control the water temperature between 24-25 degrees
Celsius. The resulting in the summer, hydroponics grows normally.
Keyword: Hydroponic, Root rot, Water temperature, Temperature control, PID controller
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ปั จจุ บ ัน การปลู กพื ชไร้ดิ น หรื อปลูกพืชไฮโดรโพนิ คส์ ได้รับ ความนิ ยมอย่างแพร่ ห ลาย ข้อดี คือประหยัด พืนที
ประหยัด เวลา และค่ าใช้จ่าย ปั จ จัยที มี ผ ลต่ อการเจริ ญ เติ บ โตการปลูก พื ช ไฮโดรโพนิ ค ส์ มี อ ยู่ด ้วยกัน หลายปั จ จัย เช่ น
พันธุกรรม ความชืน ค่าความเป็ นกรด-ด่างในนํา ธาตุอาหารและสารละลายธาตุอาหาร ออกซิ เจน ปริ มาณออกซิ เจนในนํา แสงแดด
และอุณหภูมิของนํา โดยทัวไปการปลูกพืชไฮโดรโพนิ คส์จะใช้นําเป็ นตัวนําพาธาตุอาหารให้กบั พืช แต่ทว่าการปลูกพืช
ไฮโดรโพนิ คส์มกั ทําให้ผปู ้ ลูกเกิดท้อ เพราะว่าปั ญหาเรื องโรครากเน่า[1-3] ในช่วงหน้าร้อนหรื อช่วงทีมีอากาศร้อน ซึ งเกิ ด
จากนํามี อุณหภูมิสูงขึน ส่ งผลทําให้ปริ ม าณออกซิ เจนที ละลายในนําลดลง จนเป็ นเหตุให้รากพืชอ่อนแอ ไม่สามารถดู ด
สารอาหารได้เต็ม ที ทําให้พื ชขาดสารอาหาร แสดงอาการเป็ นโรครากเน่ า อาการดังกล่าวพืชจะไม่แสดงอาการออกมา
ในช่วงเวลา - วัน แต่จะแสดงอาการหลังจากวันที แล้ว กล่าวคื อใบของพืชจะเหลือง และตายในที สุ ด จนไม่สามารถ
เยียวยาได้
บทความนี นําเสนอการแก้ปั ญหาโรครากเน่ าของการปลูกพืชไฮโดรโพนิ ค ส์ ทีเกิ ด จากอุณ หภู มิสูงขึ นด้วยการ
ควบคุ มอุณหภูมิน ํา โครงงานวิจยั นี ใช้ตวั ควบคุม พีไอดี [6,9-11]ควบคุ มความเร็ วพัดลม ที ระบายความร้ อนให้กบั หม้อนํา
รถยนต์ โดยมี อุปกรณ์ ตรวจวัดอุณหภูมิทาํ หน้าที ส่ งสัญญาณป้ อนกลับให้ตวั ควบคุม[6] ซึ งทํางานร่ วมกับปั มนําและวาล์ว
ควบคุม การทดลองกระทําในแบบลูปปิ ดโดยที ปั มนําจะส่ งนําจากถังนําดิ บให้กับหม้อนํารถยนต์ทีมีพดั ลมทํางานระบาย
ความร้ อน ส่ วนนําที ย้อนกลับ มาจากแปลงจะส่ งไปที ถังนําดิ บ ผลการทดลองเปรี ยบเที ยบค่าอุณ หภูมิ ของนําดิ บกับ ค่ า
อุณหภูมิทีผ่านการควบคุมอุณหภูมิ ซึงผลการทดลองสามารถควบคุมอุณหภูมินาได้
ํ ตามทีต้องการ
การปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์
1. การออกแบบแปลงปลูก

แปลงปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์[1-5]ประกอบด้วยอุปกรณ์ถงั นําดิ บ ถังนําผสม ถังนํา สารอาหารเข้มข้น ชุดทําความ
เย็นของนํา ถังพัก และแปลงปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์ดงั ภาพที สามารถแบ่ งการทํางานได้ดงั นี .ถังเตรี ยมนําดิ บ นําดิบมา
เก็บไว้ทีถังเก็บ เพือตกตะกอนและถูกติดตังอุปกรณ์ตรวจวัดค่า pH ไว้ (pH = 6.5-7.5) .ถังสารอาหารการทดลองใช้ปุ๋ยสู ตร
นํา โดยส่ วนใหญ่สารอาหารหลักของพืชมีค่าความเป็ นกลาง NPK ซึงสารอาหารแต่ละชนิ ดจะมีการดูดซึมไม่เหมือนกันเช่น
N ใช้สําหรับบํารุ งยอด ใบ กิง และลําต้น P ใช้สําหรับบํารุ งราก ดอก ผล สร้างยีน เยือผนังเซลล์ และเอนไซม์ P ใช้สําหรับ
กระบวนการสร้างแป้ ง และนําตาลในลําต้น ใบ ผลหรื อเมล็ด เร่ งการดูดซับไนโตรเจน และการสังเคราะห์แสง .ถังผสม
สารอาหาร คือถังผสมสารอาหารกับนําดิบ โดยมีการติดตังมอเตอร์ กวนด้วยใบพัด เพือให้สารอาหารละลายไปกับนําดิ บได้
.ชุดทําความเย็น การทํางานในขันตอนนี จะใช้มอเตอร์ปัมนําดูดนําทีผสมสารอาหารแล้วจากถังผสมสารอาหาร ส่งไปยังชุด
ทําความเย็นในโครงงานนี ใช้หม้อนํารถยนต์ และใช้พดั ลมเป่ าลมระบายความร้อน ซึ งในชุดนี ถูกติดตังตัวควบคุมแบบ PID
ส่งสัญญาณควบคุมความเร็ วของพัดลม ให้มีค่าอุณหภูมิเป้ าหมายเท่ากับ 25 องศาเซนเซี ยส ถ้าค่าอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศา
เซนเซียส นําทีผสมสารอาหารจะถูกดันกลับไปยังถังผสมสารอาหาร แต่ถา้ ในทางกลับกันอุณหภูมิเท่ากับ 25 องศาเซนเซียส
ตัวควบคุมจะส่ งสัญญาณสังให้โซลินอยด์ทาํ งาน เพือเปิ ดให้ของเหลวไหลไปยังถังพักสารอาหาร
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ภาพที 1 แผนผังการปลูกพืชไร้ดิน

. ถังพักสารอาหารในส่ วนนี จะมี 2 ถัง ทําหน้าทีพักสารอาหาร และไล่ฟองอากาศออก . ปั มสารอาหาร ส่ งไปให้กบั แปลง
ปลู กพื ชไฮโดรโพนิ ค ส์ และ .ถังพัก สารอาหารเหลือ นําที ผสมสารอาหารที เหลื อจากแปลงปลู ก จะไหลมายัง ถังพัก
สารอาหาร เพือรอการปั มสารอาหารเหลือกลับไปยังถังผสมต่อไป

2. การออกแบบตัวควบคุม
การออกแบบตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถแบ่งออกเป็ น ส่วนคือ .การกําหนดแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ของพัดลม
(Identification of electrical fan)[7-8] และตัวควบคุมอุณหภูมิ(Temperature Controller) โดยกําหนดให้เอาพุตของตัวควบคุม
สามารถควบคุมความเร็ วพัดลมและโซลินอยด์วาล์วได้ ขันตอนการออกแบบตัวควบคุม เริ มจากการกําหนดแบบจําลองทาง
คณิ ตศาสตร์ของพัดลม

Input Signal

Timer Tick

System

Output Signal

ภาพที แสดงบล๊อกไดอะแกรมการหาพารามิเตอร์แบบจําลองทางคณิตศาสตร์
จากการศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของอุณหภูมิ และสามารถกําหนดแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ได้เท่ากับอนุพนั ธ์
อันดับหนึง[ -12] ฉะนันการทดลองการหาพารามิเตอร์ของระบบ กระทําโดยการป้อนสัญญาณอินพุตให้กบั ระบบและเก็บ
ผลตอบสนองของระบบดังภาพที
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จากนันนําผลตอบสนองมาพล๊อตกราฟดังภาพที 3 เพือคํานวณหาค่าพารามิเตอร์ทางด้านเวลา และอัตราการขยายของ
ตัวควบคุม
1200
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ภาพที กราฟแสดงการหาพารามิเตอร์ของระบบทีจะควบคุม
ตัวควบคุมทีได้ออกแบบถูกกําหนดเป็ นตัวควบคุมแบบ PID ดังสมการที ค่าทีนําไปใช้ในการคํานวณเป็ นค่าความ
ผิดพลาดทีหามาจากความแตกต่างของตัวแปรในกระบวนการและค่าทีต้องการ ซึงตัวควบคุมจะประมวณผลเพือพยายามลดค่า
ผิดพลาดให้เหลือน้อยทีสุด และภาพที แผนภาพบล็อกของการควบคุมแบบพีไอดีทีใช้ในการทดลอง
โดยที

( ) เท่ากับสัญญาณควบคุม

u(t) = kp e(t) + ki e(t) dt + kd

de(t)
dt

( ) เท่ากับค่าความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างค่าอุณหภูมิเป้าหมายกับค่าอุณหภูมิจริ ง
เท่ากับอัตราการขยายแบบสัดส่วน (Proportional gain)
เท่ากับสัญญาณควบคุมแบบปริ พนั ธ์(Integral gain)

เท่ากับสัญญาณควบคุมแบบอนุพนั ธ์(Derivative gain)

ภาพที แผนภาพบล็อกของการควบคุมแบบพีไอดี
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การทดลองควบคุมอุณหภูมินาที
ํ มีสารอาหาร ทําการทดลองตลอดทังปี โดยปัญหาทีเกิดกับการปลูกพืชแบบนีคือ

ช่วงฤดูร้อนของเมืองไทยตังแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน อุณหภูมิของนําสูงขึน จนทําให้การปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์
เจริ ญเติบโตไม่เต็มที จนถึงเป็ นโรครากเน่าและตายในทีสุด อุณหภูมิของนําสูงกว่า

องศาเซนเซียส ต่างกับช่วงฤดูฝน

อุณหภูมิของนํามีค่าประมาณ - องศาเซนเซี ยส และช่วงฤดูหนาว - องศาเซนเซียส ในการทดลองอุปกรณ์ทีใช้ใน

การทดลองประกอบด้วย ตัวควบคุมพีไอดีควบคุมความเร็ วพัดลม หม้อนํารถยนต์ อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิชนิด K ปั มนํา
และวาล์วควบคุม โดยทีค่า

เท่ากับ .

เท่ากับ .

และ

เท่ากับ .

รู ปที แสดงค่าอุณหภูมิของนําก่อนและหลังการควบคุม
ผลการทดลองเปรี ยบเที ยบเป็ นกราฟแสดงผลตอบสนองของการควบคุม อุณ หภูมิในช่วงหน้าร้อนดังภาพที
กล่าวคือแสดงค่าอุณหภูมิของนําก่อนการควบคุมและหลังการควบคุม พบว่าผลตอบสนองปรับตัวเข้าสู่ค่าเป้ าหมาย และตัว
ควบคุมสามารถควบคุมอุณหภูมิของนําให้อยูใ่ นสภาวะทีพืชไฮโดรโพนิ คส์เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตได้

สรุ ปผลการวิจัย

บทความนีนําเสนอการแก้ปัญหาโรครากเน่าสําหรับการปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์ อันเกิดจากอุณหภูมิของนําทีสูงขึน
ในช่วงฤดูร้อนด้วยการควบคุมอุณหภูมินาํ กล่าวคือฤดูร้อนของเมืองไทยอุณหภูมิจะอยูร่ ะหว่าง - องศาช่วงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึงส่งผลให้อณ
ุ หภูมิของนําสูงขึนจนทําให้ออกซิ เจนในนําลดลงเป็ นผลให้เกิดโรคราก
เน่า จากการทดลองพารามิเตอร์ทีมีผลการเจริ ญเติบโตมี 4 ปั จจัยคือแสงแดด อุณหภูมิของนํา ค่าความนําไฟฟ้า และค่าความ
เป็ นกรดด่างของนํา พืชไฮโดรโพนิคส์จะอาศัยแสงแดดเป็ นพารามิเตอร์หลักในการสังเคราะห์แสง และอีกปัจจัยหนึงคือ
อุณหภูมิของนํา อุณหภูมิทีเหมาะสมคือ 24-26 องศาเซนเซี ยส(แนะนําใช้ 25 องศาเซนเซียส) ฉะนันการออกแบบระบบ
ควบคุมอุณหภูมิจึงออกแบบเป็ นตัวควบคุมแบบ PID โดยส่ งสัญญาณควบคุมความเร็ วพัดลม ด้วยการเป่ าชุดระบายความ
ร้อนไปทีหม้อนํา ผลการทดลองทีได้ทาํ ให้นาสารอาหารที
ํ
ผ่านการควบคุมมีค่าอุณหภูมิทีต้องการ ส่งผลให้พชื สังเคราะห์
แสงอย่างต่อเนือง และเจริ ญเติบโตเร็ วขึน
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Application of Geographic Information System Upland Rice Plantin Rubber Area of Nakhon Si
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บทคัดย่อ

บทความนี นําเสนอการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในสํารวจพืนที เพาะปลูกข้าวไร่ ในสวนยางพารา
ของจังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยได้ทาํ การสํารวจและเก็บข้อมูลพืนที เพาะปลูกและจําหน่ ายข้าวไร่ ในสวนยางพาราของ
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ งมีวตั ถุประสงค์เพือเก็บข้อมูลพืนที เพาะปลูกและจําหน่ ายข้าวไร่ ในสวนยางพาราของจังหวัด
นครศรี ธรรมราช ระบบถูกพัฒนาโดยนําข้อมูลและแผนที มาทําการซ้อนทับกับชันข้อมูลเชิงพืนที ตําบล ของอําเภอใน
จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช ทําให้เห็ น ถึ ง ภาพรวมของพื นที เพาะปลู ก และจําหน่ ายข้าวไร่ ในสวนยางพาราของจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ข้อมูลทังหมดจะถูกเก็บในฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ และจะแสดงผลลัพธ์ออกมาในรู ปแบบจุด เส้น พืนที
และตัวอักษร พร้อมอธิ บายลักษณะของสิ งที ปรากฏด้วยสี สัญลักษณ์และข้อความบรรยาย และนํามาพัฒนาเป็ นแอปพลิเค
ชันบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เพือให้หน่วยงานทีเกียวข้องได้นาํ แผนทีแสดงข้อมูลพืนทีเพาะปลูกและจําหน่ายข้าวไร่
ในสวนยางพารา เพือเป็ นความรู ้ให้กบั เกษตรกรทีสนใจ และเพิมมูลค่าผลผลิตให้กบั เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวติ ทีดีขึน จาก
การประเมิ นความพึ งพอใจต่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในสํารวจพืนที เพาะปลูกข้าวไร่ ในสวนยางพารา ของจังหวัด
นครศรี ธรรมราช พบว่า อยูใ่ นเกณฑ์ทีดี ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
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This paper presents the application of Geographic Information System ( GIS) in rubber plantation area. Of

Nakhon Si Thammarat Province. The survey and storage of farmland and rice fields in the rubber plantation of Nakhon Si
Thammarat. The purpose is to store the area of rice cultivation and distribution in the rubber plantation of Nakhon Si

Thammarat. The system was developed using data and maps. Overlap with the district spatial data of the district in
Nakhon Si Thammarat. It shows the total area of rice cultivation and distribution in the rubber plantation of Nakhon Si

Thammarat. All data is stored in a geospatial database. It will display the results in the form of points, lines, areas and
characters. Describe the appearance of what appears in color, symbols and text And developed as an application on the
Android operating system. In order for the concerned agencies to map the area of cultivation and distribution of paddy
rice in the rubber plantation to the knowledge of interested farmers. And increase the value of the product to farmers for

better quality of life. The evaluation of satisfaction with geographic information system in the area of rubber plantation in
rubber plantation. It was found that that good condition. Effortlessly and expedient to use.

Keywords : Geographic Information System, Rice Field, Rubber Plantation, Nakhon Si Thammarat Android operating system

บทนํา

ข้าวไร่ (Upland Rice) เป็ นหนึ งในพันธุ์ขา้ วทีปลูกได้ในสภาพพืนทีทังบนทีราบและทีลาดชัน นิ ยมปลูกกันมากใน
บริ เวณที ราบสู ง ปลูกในสภาพพืนที ทีไม่มีคนั กันนําและไม่มีนาขั
ํ ง หรื อพืนที ที มีการเพาะปลูกพืชไร่ และสวนยางที เพิงเริ ม
ปลู กในปี แรก ๆ ลักษณะเด่ น ของข้าวไร่ คื อ การทนแล้ง ใช้ป ริ ม าณนําน้อยในการเจริ ญเติ บ โตและให้ผลผลิ ต [5] พื นที
เพาะปลูกข้าวไร่ มีกระจายอยูท่ ุกภาคของประเทศไทย จากข้อมูลของศูนย์วจิ ยั ข้าวทัวประเทศพบว่าขณะนีมีพนที
ื ปลูกข้าวไร่
รวม 668,486 ไร่ อยูใ่ นภาคเหนือ 343,461 ไร่ ภาคตะวันตก 202,383 ไร่ ภาคตะวันออก 41,979 ไร่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
42,293 ไร่ และภาคใต้ 38,370 ไร่ ซึงพืนทีปลูกข้าวไร่ มีแนวโน้มลดลงอย่างมาก [2]
ในอดี ตพันธุ์ขา้ วไร่ ในภาคใต้มีกว่า พันธุ์ แต่ปัจจุบนั มี เหลื อไม่มาก ซึ งกรมการข้าวได้รับรองพันธุ์แล้วมี
พันธุ์ โดยพันธุ์ทีนิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ดอกพะยอม เป็ นข้าวเจ้าผลผลิตเฉลีย กก./ไร่ เหมาะสมกับพืนทีข้าวไร่ ภาคใต้ ข้าว
พันธุ์กูเ้ มื องหลวง เป็ นข้าวเจ้า ผลผลิตเฉลีย กก./ไร่ พืนที แนะนําเหมาะสมในพืนที ข้าวไร่ ภาคใต้และปลูกเป็ นพืชแซม
ยางพารา พันธุ์ช่อลุง เป็ นข้าวเจ้า ผลผลิตเฉลีย กก./ไร่ เหมาะสําหรับปลูกในสภาพนานําฝนทีดอนและสภาพไร่ พันธุ์
เหนี ยวดําช่อไม้ไผ่ เป็ นข้าวเหนี ยว ผลผลิตเฉลีย กก./ไร่ เหมาะสมกับพืนทีนาดอนและสภาพไร่ ในภาคใต้ [1] กรมการ
ข้าวจึ งมี น โยบายส่ งเสริ มให้เกษตรกรในพืนที ภาคใต้หัน มาปลูกข้าวไร่ เพิมขึ น เพือให้ได้ผลผลิ ตสําหรั บ การบริ โภคใน
ครัวเรื อนอย่างเพี ยงพอตลอดทังปี เป็ นการลดค่าใช้จ่ ายในการซื อข้าวมาบริ โภค โดยสามารถปลู กข้าวไร่ แซมในสวน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ยางพารา และปาล์มนํามันได้ เนื องจากพืนทีมีความเหมาะสมในการปลูกข้าวไร่ เพราะเป็ นทีดอนบริ เวณไหล่เขา ไม่ตอ้ งมีนาํ
ขังเหมื อนนาข้าวทัวไป ข้าวไร่ จะอาศัยเพียงนําค้าง นําฝนและความชื นในดิ น ก็สามารถเจริ ญเติบโตให้ผลผลิตได้ อีกทัง
ภาคใต้มีเกษตรกรปลู กยางพาราจํานวนมาก ซึ งจะเป็ นปั ญหาสําหรั บ เกษตรกรที เริ มปลูกยางพารามาก เพราะกว่าจะได้
ผลผลิตจากยางพารา ต้องใช้เวลาไม่ตากว่
ํ า ปี จึงทําให้เกษตรกรชาวสวนยางขาดรายได้ การปลูกพืชทีก่อให้เกิดรายได้จึงมี
ความจําเป็ น ซึ งพืชที นิ ยมปลูก เช่น ข้าวไร่ , พริ ก, พืชตระกูลถัว และกล้วยหอม เป็ นต้น แต่งานวิจยั นี มุ่งเน้นการข้าวไร่ ใน
สวนยางพารา และพืนที จําหน่ ายข้าวไร่ ซึ งการปลูกข้าวไร่ เสริ มในสวนยางพาราจะทําให้เกษตรกรมีขา้ วไว้สําหรั บกินใน
ครอบครัว ยังสามารถจําหน่ายได้อีกด้วย เพือเป็ นการเพิมรายได้ให้กบั เกษตรกรก่อนจะตัดยางพาราได้ อีกทังเป็ นฐานข้อมูล
ให้กบั เกษตรจังหวัด เพือส่ งเสริ มการปลูกข้าวไร่ ให้กบั เกษตรกร แต่ทางหน่วยงานทีเกียวข้องควรจะทราบถึงพืนทีการปลูก
และจําหน่ ายข้าวไร่ และจําเป็ นต้องมี การคัด เลื อกข้าวไร่ ที มีศ ักยภาพผลผลิ ต สู ง คุ ณ ภาพหุ งต้ม ดี และมีลกั ษณะเด่ น ที มี
ประโยชน์ต่อการเกษตรมาส่ งเสริ มให้เกษตรกรเพาะปลูก เพือสร้างความมันคงทางอาหาร อันจะเป็ นแนวทางการอนุรักษ์
ข้าวไร่ ทียังยืน เพือให้การปลูกข้าวไร่ ยงั คงอยูก่ บั ประเทศไทยต่อไป
ดังนันจากแนวคิดและประสิ ทธิภาพของ GIS ที ได้กล่าวมาข้างต้น การวิจยั นี จึ งมีจุดมุ่งหมาย เพือสร้างและพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เก็บข้อมูลเพาะปลูกข้าวไร่ ในสวนยาพาราของจังหวัดนครศรี ธรรมราช เพือเป็ นข้อมูลให้
ภาครัฐและหน่วยงานทีเกียวข้อง ได้มีการส่งเสริ มและพัฒนาการปลูกข้าวไร่ เพือเป็ นความรู ้ให้กบั เกษตรกรทีสนใจ และเพิม
มูลค่าผลผลิตให้กบั เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวติ ทีดีขึน
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
. จังหวัดนครศรีธรรมราช

จั ง หวัด นครศรี ธรรมราช แบ่ ง เขตการปกครองตามลั ก ษณะพื นที ออกเป็ น 23 อํา เภอ 165 ตํ า บล จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช มีเนือทีทังหมด 6,214,064 ไร่ พืนทีถือครองเพือการเกษตร 3,059,412.75 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 49.23 ของพืนทีจังหวัด
โดยพืนทีทังจังหวัดแยกเป็ นทีอยูอ่ าศัย 230,845 ไร่ ซึ งพืนที ยางพารา 1,468,559 ไร่ ที นา 379,156.75 ไร่ พืชไร่ 63,644 ไร่ ตังอยูท่ าง
ภาคใต้ตอนกลาง ระหว่างเส้นรุ้งที 8-10 องศาเหนื อ เส้นแวงที 99 องศา 15 ลิปดา-100 องศา 5 ลิ ปดาตะวันออก ระยะห่ างจาก
กรุ งเทพมหานคร โดยเส้นทางรถไฟ 816 กิโลเมตร โดยรถยนต์ 860 กิโลเมตร จังหวัดนครศรี ธรรมราชซึ งทิ ศเหนื อ ติดต่อกับ
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี , ทิ ศใต้ ติดต่อกับ จังหวัด ตรัง พัท ลุง และจังหวัด สงขลา, ทิ ศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย และทิ ศ
ตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี
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ภาพที 1 แผนทีจังหวัดนครศรี ธรรมราช

. ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (Geographic Information System : GIS)

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) คือ กระบวนการทํางานเกียวกับข้อมูลในเชิ ง
พื นที ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที ใช้ก ําหนดข้อ มู ล และสารสนเทศ ที มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ตําแหน่ ง ในเชิ งพื นที เช่ น ที อยู่
บ้านเลขที สัมพันธ์กบั ตําแหน่งในแผนที ตําแหน่ง เส้นรุ ้ง เส้นแวง ข้อมูลและแผนทีใน GIS เป็ นระบบข้อมูลสารสนเทศทีอยู่
ในรู ปของตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที มีส่วนสัมพันธ์กบั ข้อมูลเชิงพืนที (Spatial Data) ซึ งรู ปแบบและความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลเชิงพืนทีทังหลาย จะสามารถนํามาวิเคราะห์ดว้ ย GIS และทําให้สือความหมายในเรื องการเปลียนแปลงทีสัมพันธ์กบั
เวลาได้ เช่น การแพร่ ขยายของโรคระบาด การเคลือนย้ายถิ นฐานการบุกรุ กทําลาย การเปลียนแปลงของการใช้พืนที ฯลฯ
ข้อมูลเหล่านี เมือปรากฏบนแผนทีทําให้สามารถแปลและสื อความหมาย ใช้งานได้ง่าย

ภาพที 2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

1) การนําเข้าข้อมูล (Input) ก่อนทีข้อมูลทางภูมิศาสตร์ จะถูกใช้งานได้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลจะต้อง

ได้รับ การแปลง ให้ มาอยู่ในรู ป แบบของข้อมูลเชิ งตัวเลข (Digital Format) เสี ยก่ อน เช่ น จากแผนที กระดาษไปสู่ ขอ้ มู ลใน
รู ปแบบดิจิตอลหรื อแฟ้มข้อมูลบนเครื องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทีใช้ในการนําเข้าเช่น Digitizer Scanner หรื อ Keyboard เป็ นต้น
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2) การปรับแต่งข้อมูล (Manipulation) ข้อมูลที ได้รับเข้าสู่ ระบบบางอย่างจําเป็ นต้องได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม

กับงาน เช่ น ข้อมูลบางอย่างมีขนาด หรื อสเกล (Scale) ที แตกต่างกัน หรื อใช้ระบบพิกดั แผนที ที แตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านี
จะต้องได้รับการปรับให้อยูใ่ น ระดับเดียวกันเสี ยก่อน

3) การบริ หารข้อมูล (Management) ระบบจัดการฐานข้อมูลหรื อ DBMS จะถูกนํามาใช้ในการบริ หารข้อมูลเพือ
การทํางานที มีประสิ ทธิ ภาพในระบบ GIS DBMS ที ได้รับการเชื อถือและนิ ยมใช้กนั อย่างกว้างขวางที สุ ดคื อ DBMS แบบ
Relational หรื อระบบจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพัทธ์ (DBMS) ซึงมีหลักการทํางานพืนฐานดังนีคือ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บ ในรู ป
ของตารางหลาย ๆ ตาราง
4) การเรี ยกค้นและวิเคราะห์ ขอ้ มูล (Query and Analysis) เมื อระบบ GIS มี ค วามพร้ อมในเรื องของข้อมูลแล้ว
ขันตอนต่อไป คือ การนําข้อมูลเหล่านีมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ หรื อ ต้องมีการสอบถามอย่างง่าย ๆ เช่น ชีเมาส์ไปในบริ เวณที
ต้องการแล้วเลื อก (point and click) เพือสอบถามหรื อเรี ยกค้นข้อมูล นอกจากนี ระบบ GIS ยังมีเครื องมือในการวิเคราะห์
เช่น การวิเคราะห์เชิงประมาณค่า (Proximity หรื อ Buffer) การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Overlay Analysis) เป็ นต้น หรื อ ต้องมีการ
สอบถามอย่างง่ าย ๆ เช่ น ชี เมาส์ ไปในบริ เวณที ต้อ งการแล้วเลื อ ก (point and click) เพื อสอบถามหรื อ เรี ย กค้น ข้อ มู ล
นอกจากนีระบบ GIS ยังมีเครื องมือในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์เชิงประมาณค่า (Proximity หรื อ Buffer) การวิเคราะห์
เชิงซ้อน (Overlay Analysis) เป็ นต้น
5) การนําเสนอข้อมูล (Visualization) จากการดําเนิ นการเรี ยกค้นและวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลลัพธ์ทีได้จะอยูใ่ นรู ปของ
ตัวเลขหรื อตัวอักษร ซึงยากต่อการตีความหมายหรื อทําความเข้าใจ การนําเสนอข้อมูลทีดี เช่น การแสดงชาร์ ต (chart) แบบ 2
มิติ หรื อ 3 มิติ รู ปภาพจากสถานทีจริ ง ภาพเคลือนไหว แผนที หรื อแม้กระทังระบบมัลติมีเดียสื อต่าง ๆ เหล่านี จะทําให้ผใู ้ ช้
เข้าใจความหมายและมองภาพของผลลัพธ์ทีกําลังนําเสนอได้ดียงขึ
ิ น อีก ทังเป็ นการดึงดูดความสนใจ
3. ข้ าวไร่ (Upland rice)
เป็ นข้าวทีปลูกได้ทงบนที
ั
ราบและทีลาดชัน นิ ยมปลูกกันมากในบริ เวณทีราบสู งโดยไม่ตอ้ งใช้นาํ มากตามไหล่เขา
ทางภาคเหนื อ ภาคใต้ ภาคตะวันออกและภาตะวันออกเฉียงเหนื อของประเทศ เนือทีเพาะปลูกทังประเทศไม่มากนัก แค่ร้อย
ละ 10 ของพืนทีปลูกทัวประเทศเท่านัน ทีภาษาอังกฤษเรี ยกว่า upland rice ก็เพราะปลูกในทีราบสูงของพืนทีนัน
4. แอฟฟลิเคชันแอนดรอยส์
ระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ เป็ นระบบทีมีพืนฐานอยูบ่ นลินุกซ์ ซึงถูกออกแบบมาสําหรับอุปกรณ์ทีใช้จอสัมผัส
เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต แต่ยงั สามารถใช้ได้กบั โทรทัศน์ เครื องเล่นวิดีโอเกม กล้องดิจิทลั และอุปกรณ์อิเล็คโทรนิกส์
อืน ๆ เพราะเป็ นระบบเปิ ดทําให้พฒั นาสิ งใหม่ ๆ เข้าไปได้ตลอดเวลา
5. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
กิ ต ติ พิ ชญ์ [3] เป็ นการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื อหาปริ ม าณการใช้นําในพืนที ลุ่ ม นําห้วยกระบอก เพือเป็ น
แนวทางในการวางแผนการบริ หารจัดการนําในพืนที ลุ่มนํา ปั จจัยที นํามาศึ กษาประกอบด้วย ลักษณะภูมิประเทศ การใช้
ประโยชน์ทีดิน ปริ มาณนําฝน นําท่า ปริ มาณความต้องการใช้นาของคน
ํ
พืชและสัตว์เลียงโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยหลักการ
ซ้อนทับด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ณิ ชชนันทร์ [6] การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาความเหมาะสมการวางแนวท่อส่ งนํา ใน
พืนทีชลประทาน โครงการแควน้อย อันเนืองมาจากพระราชดําริ เพือต้องการนําเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์มาช่วยใน
การแก้ไขปั ญหา ในการศึกษาการวางระบบท่อส่งนําในโครงการชลประทานเขือนแควน้อย ทังนี เพือให้ได้รับความรวดเร็ ว
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แม่นยําของข้อมูลทีได้และสามารถมองเห็นลักษณะของพืนทีจริ งด้วยโปรแกรมสามมิติ ได้มีการลงพืนทีและเก็บข้อมูล ค่า
พิกดั จุดตําแหน่ งทีสําคัญทีอยูใ่ นพืนทีโครงการชลประทานเขือนแควน้อย เพือทีจะน้ามาเข้าสู่ โปรแกรมArcview GIS 3.3 และ
Mapper Global มาวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการวางแนวท่อส่งนํา

ไกรรพ [4] การศึกษาการบุกรุ กพืนทีต้นนําของลุ่มนําสาขาทะเลสาบสงขลาโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็ น
การนําระบบสารสนเทศภูมิสาสตร์ มาใช้ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพกับลักษณะการใช้ทีดิน
เพือประเมินหาพืนทีเสี ยงต่อการบุกรุ กพืนทีต้นนํา พร้อมทังวิเคราะห์หาปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคมทีมีอิทธิ พลต่อการบุก
รุ กพืนทีต้นนํา เพือประโยชน์ในการนําข้อมูลพืนฐานเหล่านีมาเป็ นแนวทางในการวางแผนการใช้ทีดินให้เหมาะสม เพือให้มี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยทีสุดและมีการพัฒนาอย่างยังยืน

วิธีดําเนินการวิจัย

สําหรับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เก็บข้อมูลเพาะปลูกข้าวไร่ ในสวนยาพาราของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
เพื อจัด ทําแผนที พืนที เพาะปลูกข้าวไร่ และพื นที จําหน่ ายข้าวไร่ ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นข้อมูลให้ภาครัฐและ
หน่ วยงานที เกียวข้อง ได้มีการส่ งเสริ มและพัฒ นาการปลูกข้าวไร่ เพือเป็ นความรู ้ ให้กบั เกษตรกรที สนใจ และเพิมมูลค่ า
ผลผลิตให้กบั เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวติ ทีดีขึน ได้กาํ หนดวิธีการดําเนิ นการวิจยั ดังนี
. เครื องมือทีใช้ ในงานวิจยั

. คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล

. เครื องกําหนดตําแหน่งภูมิศาสตร์

. โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
. โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ

. พืนทีศึกษาและวิธีการดําเนินการวิจยั

. พืนทีศึกษา จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึงทังหมด อําเภอ ตามภาพที

ภาพที 3 แผนทีจังหวันครศรี ธรรมราช
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1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล พืนทีปลูกข้าวไร่ ในสวนยางพารา ของแต่ละอําเภอ ในจังหวัด

นครศรี ธรรมราช และพืนทีจําหน่ายข้าวไร่

. เก็บรวมรวบข้อมูล ลงพืนที สํารวจและเก็บพิกดั พืนที ปลูกข้าวไร่ ในสวนยางพารา ของแต่ละอําเภอ
ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช และพืนทีจําหน่ายข้าวไร่ โดยมีการสัมภาษณ์เกษตรกรของพืนทีทีศึกษา
ตามภาพที

. การนําข้อมูลเข้า นําข้อมูลมาแปลงให้อยูใ่ นรู ปของแบบ ของโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ภาพที 4 ตัวอย่างข้อมูลทีถูกเก็บในฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของพืนทีปลูกข้าวไร่
. การนําข้อมูลออก นําเสนอข้อมูลในรู ปแบบแผนที

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

378

ศึกษาและรวบรวมตําแหน่งพืนทีปลูกข้าวไร่
ลงพืนทีเก็บรวมรวมข้อมูล

-

พืนทีจําหน่ายข้าวไร่

พืนทีปลูกข้าวไร่

- ผูจ้ าํ หน่าย
- พันธุข์ า้ ว
- พิกดั ตําแหน่งพืนทีขาย

เกษตรกรผูเ้ พาะปลูก
พันธุ์ขา้ ว
ขนาดพืนทีเพาะปลูก
พิกดั ตําแหน่งพืนทีเพาะปลูก
ปริ มาณข้าว

แผนทีแสดงพืนทีปลูกและจําหน่ายข้าวไร่
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ให้ ความรู้และส่งเสริมพัฒนาให้ แก่เกษตรกร

ภาพที 5 กรอบแนวคิดงานวิจยั

ผลและวิจารณ์ ผล

จากการพัฒ นาระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ เ ก็ บ ข้อ มู ล เพาะปลู ก ข้า วไร่ ในสวนยาพาราของจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ซึ งประกอบด้วย อําเภอ ของจังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยผูว้ ิจยั ได้ลงพืนที สํารวจและเก็บข้อมูล ด้วย
การสัมภาษณ์เกษตรกร ซึงพืนทีส่วนใหญ่ของจังหวัดนครศรี ธรรมราชจะปลูกยางพาราเป็ นหลัก แต่กว่าจะเก็บนํายางได้ ต้อง
ใช้ระยะเวลา - ปี ทําให้ขาดรายได้ เกษตรกรบางรายมีการปลูกพืชระยะสัน แล้วหมุนเวียนปลูก ทําให้สามารถเก็บผลผลิต
ระหว่างรอต้นยางให้นายางได้
ํ
สําหรับพืชทีปลูกในสวนยางพารา เช่น พืชตระกูลถัว, กล้วย, พริ กขีหนู , ฟักทอง, ฟักเขียว
และข้าวไร่ เป็ นต้น
งานวิจยั นี มุ่งเน้นพืนทีปลูกข้าวไร่ ในสวนยางพารา ของจังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึงได้ลงพืนทีสํารวจและเก็บ
พิกดั ตําแหน่งพืนทีปลูกและจําหน่ ายข้าวไร่ พบว่าอําเภอทีปลูกข้าวไร่ ส่วนใหญ่ คือ อําเภอทุ่งสง, อําเภอทุ่งใหญ่, อําเภอบาง
ขัน, อําเภอนาบอน, อําเภอช้างกลาง, อําเภอฉวาง, อําเภอพิปูน และอําเภอถําพรรณรา ส่ วนในอําเภออืนๆ จะปลูกพืชชนิดอืน
หรื อไม่ปลูกพืชเสริ ม ซึ งข้อมูลที สอบถามจากเกษตรกร จะเป็ นข้อมูลเบืองต้น ตามภาพที กรอบแนวคิดงานวิจยั จากนัน
ข้อมูลทีเก็บรวบรวมและสํารวจมา พัฒนาระบบโดยนําข้อมูลและแผนที มาทําการซ้อนทับกับชันข้อมูลเชิงพืนที ตําบล ของ
อําเภอในจังหวัดนครศรี ธ รรมราช ตามภาพที ทําให้เห็ น ถึงภาพรวมของพื นที เพาะปลูกและจําหน่ ายข้าวไร่ ในสวน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ยางพาราของจังหวัดนครศรี ธรรมราช ข้อมูลทังหมดจะถูกเก็บในฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ และจะแสดงผลลัพธ์ออกมาใน
รู ปแบบจุด เส้น พืนที และตัวอักษร พร้อมอธิ บายลักษณะของสิ งทีปรากฏด้วยสี สัญลักษณ์และข้อความบรรยาย จากนันนํา
รู ปออกจากโปรแกรมภูมิศาสตร์สาสนเทศ มาพัฒนาเป็ นแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เพือให้หน่วยงานที
เกี ยวข้องได้นาํ แผนทีแสดงข้อมูลพืนที เพาะปลูกและจําหน่ ายข้าวไร่ ในสวนยางพารา ตามภาพที เพือเป็ นความรู ้ให้กบั
เกษตรกรที สนใจ และเพิมมูลค่าผลผลิ ตให้กบั เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที ดี ขึน จากการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ในสํารวจพืนทีเพาะปลูกข้าวไร่ ในสวนยางพารา ของจังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า อยูใ่ นเกณฑ์ทีดี
ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน

ภาพที 6 ขันตอนการทํางานของระบบ

ภาพที 7 หน้าต่างโปรแกรม
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งานวิจยั นี นําเสนอการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในสํารวจพืนทีเพาะปลูกข้าวไร่ ในสวนยางพารา
ของจังหวัด นครศรี ธรรมราช ซึ งมี วตั ถุ ประสงค์เพือเก็ บ ข้อมู ลพืนที เพาะปลู กและจําหน่ ายข้าวไร่ ในสวนยางพาราของ
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ระบบถูกพัฒนาโดยนําข้อมูลและแผนที มาทําการซ้อนทับกับชันข้อมูลเชิงพืนที ตําบล ของอําเภอ
ในจังหวัด นครศรี ธรรมราช ทําให้เห็ น ถึ งภาพรวมของพื นที เพาะปลู กและจําหน่ ายข้าวไร่ ในสวนยางพาราของจังหวัด
นครศรี ธรรมราช ข้อมูลทังหมดจะถูกเก็บในฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ และจะแสดงผลลัพธ์ออกมาในรู ปแบบจุด เส้น พืนที
และตัวอักษร พร้อมอธิ บายลักษณะของสิ งที ปรากฏด้วยสี สัญลักษณ์และข้อความบรรยาย และนํามาพัฒนาเป็ นแอปพลิเค
ชันบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เพือให้หน่วยงานทีเกียวข้องได้นาํ แผนทีแสดงข้อมูลพืนทีเพาะปลูกและจําหน่ายข้าวไร่
ในสวนยางพารา เพือเป็ นความรู ้ให้กบั เกษตรกรทีสนใจ และเพิมมูลค่าผลผลิตให้กบั เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวติ ทีดีขึน ได้มี
การนําแอปพลิเคชันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน
สํารวจพืนทีเพาะปลูกข้าวไร่ ในสวนยางพารา ของจังหวัดนครศรี ธรรมราช ไปให้กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรของพืนทีใน อําเภอ
ทุ่งสง จํานวน คน ใช้งานและประเมินความพึงพอใจ พบว่า อยูใ่ นเกณฑ์ทีดี ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี ได้รับทุ นอุดหนุ นการวิจยั จากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ ประจําปี
และได้รับความ
อนุ เคราะห์ ข อ้ มูลจาก ศู น ย์วิจัยข้าวจังหวัดนครศรี ธ รรมราชและสํานักงานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภู มิสารสนเทศ
(องค์ก รมหาชน) ที สนับ สนุ น ข้อมู ลให้งานวิจัยสําเร็ จลุล่ วงมาได้ด ้วยดี คุ ณ จําเนี ยร ไชยรั ตน์ ที ให้ คาํ แนะนํา ตลอดจน
ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ จึงทําให้งานวิจยั นี สําเร็ จไปได้ดว้ ยดี ขอขอบพระขอบคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ทีนี
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บทคัดย่อ

งานวิ จ ัย นี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื อศึ ก ษาปั ญ หาที เกิ ด ขึ นจากการทํางานของพนั ก งานและวิ ธี ก ารที จะช่ ว ยเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงานภายในคลังสิ นค้าประเภทการจัดเก็บเครื องสําอาง โดยอาศัยวิธีการแผนภูมิพาเรโต
ในการเก็บข้อมูลปั ญหาที เกิ ดขึนภายในคลังสิ นค้ารวมถึงความผิดพลาดในการเบิ กจ่ายสิ นค้า เพือแสดงให้เห็นขนาดของ
ปัญหาทีเกิดขึน จากการวิเคราะห์พบว่าปั ญหาคือ พนักงานเรี ยนรู้วธิ ีการทํางานในการเบิกจ่ายสินค้าแบบการสอนงานกันเอง
ซึงไม่มีหัวหน้างานหรื อบุคคลใดๆให้คาํ แนะนําทีถูกต้องในการเบิ กจ่ายสิ นค้า การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาด้วยการระดม
สมอง แผนภูมิกา้ งปลาและแผนภูมิพาเรโตนัน พบว่าสาเหตุเกิ ดจากการที พนักงานไม่ได้รับการอบรมที ถูกต้องก่ อนการ
ทํางาน การแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนนีผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการทํางานในส่วนงานของการเบิกจ่ายสินค้าและ
การติ ดสติ กเกอร์ ลงบนตัวของสิ น ค้า ซึ งใน 2 ส่ วนงานนี ใช้พ นักงานกลุ่ มเดี ยวกัน ในการทํางาน หลังจากการเก็บ ข้อมู ล
เรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั ได้จดั ทําคู่มือการปฏิ บตั ิงานการเบิกจ่ายสิ นค้าและการติดสติกเกอร์ และจัดการอบรมให้ความรู้ในการ
ทํางานประกอบกับคู่มือการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการวัดความรู ้ก่อนและหลัง ( one – group pretest – posttest design ) ผลจากการศึกษา
พบว่า ผลของแบบทดสอบก่อนการอบรมมีค่าเฉลียเท่ากับ 12.07 คิดเป็ นร้อยละ 120.7 และหลังการอบรมมีค่าเฉลียเท่ากับ 17
คิด เป็ นร้ อยละ 170 โดยพบว่าหลังการอบรมมีค่าสู งกว่าก่อนการอบรม อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ที ระดับ 0.01 และความ
ผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้าทีแสดงในแผนภูมิพาเรโตนัน ก่อนการอบรมมีจาํ นวนของความผิดพลาดอยูท่ ี 594 ครัง / 2 เดือน
และหลังการอบรม 415 ครัง / 2 เดือน โดยลดลง 179 ครัง
คําสําคัญ: การจัดการคลังสิ นค้า, เครื องสําอาง,แผนภูมิพาเรโต,แผนภูมิกา้ งปลา
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This study aims to examine problems in warehouse staff operation and potential improvement to cosmetic
product warehousing with use of Pareto diagram in collection of data such as issues in the warehouse, including errors in
product disbursement to visualize the scale of the problem. Analysis revealed the problem that product disbursement
relied on ad-hoc processes and training without the foreman or any other person giving correct instructions on product
disbursement process. Analysis through brainstorming, and use of fishbone and Pareto diagrams showed that the staff did
not receive appropriate training prior to work. The researcher gathered information on the processes of item disbursement
and sticker application on product, which use the same group of staff. After data collection, the researcher developed an
item disbursement and sticker application manual, provided training, and assessed knowledge using one-group pretestposttest design. Assessment result suggested that the average pretest score was 12.07 (120.7%) and 17 for the average
posttest score (170%). Said posttest score was higher than the pretest score with statistical significance of 0.01. Error in
item disbursement, as shown in the Pareto diagram, was 594 times / 2 months pretest and 415 times / 2 months posttest
(the decrease of 179 times)
Keywords:warehousing / cosmetic product / pareto diagram / fishbone diagram.
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ปั จจุบนั ธุรกิ จทางอุตสาหกรรมและการขนส่ งนัน เกือบจะทุกองค์กรทีจะต้องมีคลังสิ นค้าไว้เก็บหรื อกักตุนสิ นค้าของ
องค์กร เพือที จะรอการจัดจําหน่ ายออกสู่ทอ้ งตลาด กล่าวได้วา่ ถ้าคลังใดมีการจัดการและการจัดเก็บทีดี ก็จะช่วยให้การจัด
จําหน่ ายสิ น ค้าไม่ เกิ ด การติด ขัด และล่าช้า ถึ งผูร้ ั บ ได้ท ัน ท่ วงที รวมถึ งตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ(SimilanTechnology, 2015) ในยุคปั จจุบนั อุตสาหกรรมเครื องสําอาง (Cosmetics industry) เป็ นอุตสาหกรรมหนึ งที มี
อัตราการเจริ ญเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื อง มีทงผู
ั บ้ ริ โภคเพศชาย เพศหญิง ในทุกๆช่วงวัยต่างให้ความสนใจและใส่ใจ
ในการดูแลตัวเอง ทังความงามและผิวพรรณ ตลาดเครื องสําอางจึ งมีแนวโน้มการเติบโตที ดี ทังยังมีกลยุทธ์การปรับตัวที
น่าสนใจมาก(Data warehousing industry, 2016) จากทีได้กล่าวมาในข้างต้นนัน ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นความสําคัญของการจัดการคลังสินค้า
ทีดี และอุตสาหกรรมเครื องสําอางว่ามีความสําคัญกับธุรกิจขององค์กรทีเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ ายเป็ นอย่างมาก ซึ งผูว้ ิจยั เลือกทีจะ
ศึ กษาปั ญหาภายในคลังสิ นค้าประเภทการจัด เก็บ เครื องสําอาง จากการสํารวจข้อมูลเบื องต้น พบว่า พืนที ใช้สอยภายใน
คลังสิ นค้าประเภทการจัดเก็บเครื องสําอางมีอยูอ่ ย่างจํากัด แต่ปริ มาณของสิ นค้ามีจาํ นวนมาก ทําให้พืนทีในการทํางานดูคบั
แคบ และอาจทําให้ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ทีไม่เกิ ดความสะดวก รวดเร็ว ทําให้ขนตอนในการทํ
ั
างาน
เกิดการติดขัด เคลือนตัวได้ชา้ รวมถึงปั ญหาของการทํางานทีเร่ งรี บ เพือรับสิ นค้าเข้า ส่ งสิ นค้าออก ด้วยพืนที และเวลาใน
การทํางาน ทําให้เกิ ดช่องว่างในการทํางาน บางวันมีปริ มาณหรื อระยะเวลาในการทํางานมากเกินไป บางวันก็วา่ งงาน ทําให้
ไม่เกิดความสมดุลในการทํางาน หรื อการจัดสรรเวลาในการทํางานทีดี พนักงานเกิดการเหนือยล้าจากการทํางานเกินวันละ
ชัวโมง และในบางวันทีว่างงานก็ทาํ ให้พนักงานเกิดความเฉื อยชาในการทํางาน และไม่เกิดความกระตือรื อร้นเมือมีงานเข้า
มาให้ทาํ ทําให้ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานโดยตรง มีทงการติ
ั
ดสติกเกอร์ หรื อ สคบ. บนตัวของสิ นค้า
ไม่ครบ , เบิกจ่ายสิ นค้าไม่ครบตามจํานวนของใบสังซือ , บรรจุสินค้าไม่ครบ ผิดรายการบ้าง ส่ งออกไปแล้ว โดนคอมเม้น
จากลูกค้ากลับมาหรื อจากพนักงานขายสิ นค้าของหน้าร้านบ่อยครัง รวมถึงการจัดเก็บของสิ นค้าทีมีหลายรายการหลายรหัส
และเดื อนปี ที ผลิต ( Batch ) ทําให้การเบิ กจ่ายสิ นค้าในบางครังหยิบสิ นค้าทีเป็ นสิ นค้าใหม่ ไปจ่ายก่อนสิ นค้าเก่า จึ งทําให้มี
สิ นค้าเก่าค้างอยูภ่ ายในคลังสิ นค้า และถ้าไม่มีการเบิกจ่ายสุ ดท้ายแล้วสิ นค้าทีเป็ นสิ นค้ารอบการผลิตเก่าก็จะหมดอายุ และก็
เก็ บ ไว้เพื อรอการทําลายสิ น ค้าอย่างเดี ยว ทําให้ภ าพลัก ษณ์ ในส่ วนของการทํางานของคลัง สิ น ค้าเกิ ด การติด ลบ ดัง นัน
การศึกษาของผูว้ จิ ยั ในครังนีก็เพือทีจะรู ้ทีมาของปั ญหาภายในคลังสิ นค้า และวิธีทีจะช่วยลดปั ญหาภายในคลังสินค้า เพือช่วย
ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทํางานมากยิงขึน เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาปั ญหาทีเกิดขึนจากการทํางานของพนักงานในการเบิกจ่ายสิ นค้า
2.

เพือศึกษาวิธีการทีจะช่วยเพิมประสิ ทธิภาพในการทํางานของพนักงานในการเบิกจ่ายสินค้า
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วิธีการดําเนินงานวิจัย

การศึกษาสภาพปัจจุบัน
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล เพือมาวิเคราะห์ปัญหาของการทํางานภายในคลังสิ นค้าประเภทการจัดเก็บเครื องสําอางก่อน
การปรับปรุ ง ซึ งข้อมูลทีได้เป็ นการเก็บข้อมูลความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้า โดยอาศัยวิธีการแผนภูมิพาเรโตในการเก็บ
ข้อมู ลปั ญหาที เกิ ด ขึ น(ฮิโตชิ และ วีรพงศ์,
) จากการวิเคราะห์ ค วามผิ ดพลาดในการเบิ กจ่ายสิ น ค้าของข้อมูลที เก็บ
รวบรวมพบว่าเกิ ดจากการทีพนักงานไม่ได้รับการสอนงานหรื อการอบรมก่อนการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้องและถูกวิธี การ
ทํางานของพนักงานภายในคลังสินค้านัน เป็ นการให้พนักงานสอนงานกันเอง ซึงความรู ้และวิธีการทํางานนัน ก็มีทงข้
ั อมูลที
ถูกและผิด การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการก่อนปรับปรุ งเป็ นการเก็บข้อมูลความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้า
เป็ นเวลา 2 เดือน ผลการวิเคราะห์จาํ นวนของความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้าก่อนการปรับปรุ งแสดงดังตารางที 1 และรู ป
ที 1
ตารางที 1 รายงานความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินค้าก่อนการปรับปรุ ง
ความผิดพลาดในการ
เบิกจ่ายสิ นค้า

สิ นค้าเกิน
สิ นค้าขาด
สิ นค้าผิดรุ่ น
สิ นค้าชํารุ ด
สิ นค้าขาย , แถม , Tester ปนกัน
Total

ความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้าก่อนการปรับปรุ ง
จํานวน
ครัง / เดือน
194
190
156
25
29
594
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200

150
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156

150

0

50

32.65

สินค ้าเกิน

สินค ้าขาด

90
70

64.63

100

50

99.97

95.09

90.89

110

สินค ้าผิดรุน
่

จํ านวนครัง / เดือน

25

29

สินค ้าชํารุด

สินค ้าขาย , แถม ,
Tester ปนกัน

% สะสม

30
10
-10

รู ปที 1 แผนภูมิความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินค้าก่อนการปรับปรุ ง

จากรู ปที 1 แสดงถึงจํานวนของความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้าด้วยแผนภูมิ พบว่าก่อนการปรับปรุ งมีจาํ นวนของความ
ผิดพลาดทีจะสามารถยืนยันได้ไม่ชดั เจนพอ ผูว้ ิจยั จึงทําการระดมสมองเพือหาสาเหตุของปั ญหาสําหรับความผิดพลาดใน
การเบิกจ่ายสิ นค้าต่อไป

ผลการวิเคราะห์ สภาพปัญหา
จากการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ที ทําให้ เกิ ด ความผิ ด พลาดในการเบิ ก จ่ายสิ น ค้าภายในคลัง สิ น ค้า ประเภทการจัด เก็ บ
เครื องสําอาง พบว่าปั ญหาทีทําให้เกิ ดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้าเกิดจากการทีพนักงานไม่ได้รับการอบรมก่อนการ
ปฏิ บตั ิงานและการให้ความรู ้อย่างถูกต้อง เป็ นการเรี ยนรู ้วิธีการทํางานจากเพือนร่ วมงานแบบสอนกันเอง เช่น การอ่านบิล ,
การสังเกตบิ ลทีทําการเบิกจ่ายสิ นค้า ว่าอักษรย่อต่างๆ คําจํากัดความต่างๆทีระบุอยูใ่ นบิลเบิกจ่ายสิ นค้าคืออะไร เป็ นสิ นค้า
ขาย , สิ นค้าทดลอง หรื อสิ นค้าแถม ดังนันผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการเบิกจ่ายสิ นค้าและวิธีการติดสติกเกอร์
หรื อ สคบ. ลงบนตัวของสินค้า มาจัดทําเป็ นคู่มือการปฏิบตั ิงานพืนฐานในการเบิกจ่ายสิ นค้าและการติดสติกเกอร์ หรื อ สคบ.
และได้จดั ทําแบบทดสอบในเรื องการเบิ กจ่ ายสิ น ค้าและการติด สติกเกอร์ ลงบนตัวของสิ นค้าจํานวน 20 ข้อ เพือเป็ นการ
ทดสอบความรู ้ของพนักงานก่อนการอบรม สาเหตุทีผูว้ จิ ยั จะต้องรวบรวมข้อมูลและจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานทัง 2 ฟั งชันค์
การทํางานนัน เพราะกลุ่มของพนักงานรายวันถูกแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มละ 7 คน เป็ นการสลับฟั งชันค์งานกันทํา
ในทุกๆวัน ตัวอย่างเช่น

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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คะแนนก่ อนการอบรม

ช่วงเวลา 07.30 น. – 12.00 น. พนักงานกลุ่มที 1 ทําการเบิกจ่ายสิ นค้า
ช่วงเวลา 07.30 น. – 12.00 น. พนักงานกลุ่มที 2 ทําการติดสติกเกอร์ หรื อ สคบ. ลงบนตัวของสิ นค้า
ช่วงเวลา 13.00 น. – 16.30 น. พนักงานกลุ่มที 1 ทําการติดสติกเกอร์ หรื อ สคบ. ลงบนตัวของสิ นค้า
ช่วงเวลา 13.00 น. – 16.30 น. พนักงานกลุ่มที 2 ทําการเบิกจ่ายสิ นค้า
ดังนันผูว้ ิจยั จึ งต้องทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทํางานทัง 2 ฟั งชันค์การทํางาน เพือที จะให้พนักงานได้รับความรู ้
พืนฐานของการทํางานทัง 2 ฟังชันค์ ทีพนักงาน2 กลุ่มนี จะต้องสลับการทํางานกันอยูใ่ นทุกๆวัน และในส่วนของคะแนนจาก
แบบทดสอบจํานวน 20 ข้อ ก่อนการอบรมนัน แสดงดังรู ปที 2 ดังนี

พนักงาน

รู ปที 2 กราฟแสดงคะแนนก่อนการอบรมของพนักงานกลุ่มที 1 และ กลุ่มที 2

ผลการวิเคราะห์ สาเหตุรากเหง้ าของปัญหา
จากการศึกษาสภาพปั ญหาของความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินค้าไม่วา่ จะเป็ นการเบิกจ่ายสินค้าเกินจํานวนหรื อขาด
หยิบของทีชํารุ ด หยิบสิ นค้าขายสิ นค้าแถมปนกัน ความผิดพลาดทีเกิดขึนเหล่านีย่อมมีสาเหตุมาจากความผิดปกติบางอย่าง
ผูว้ จิ ยั จึงอยากทีจะค้นหาสาเหตุของปั ญหา ได้แก่ พนักงาน ขันตอนการทํางาน ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง และพืนทีในการ
ใช้สอย ซึงปั ญหาจะถูกระบุไว้ทีหัวปลาและการวิเคราะห์ปัญหาของความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินค้ามีขนตอนในการ
ั
วิเคราะห์ทงหมด
ั
6 ขันตอน ดังนี
1.

กําหนดประโยคปั ญหาทีหัวปลา

3.

ระดมสมองเพือหาสาเหตุในแต่ละปั จจัย

2.

กําหนดกลุ่มปั จจัยทีจะทําให้เกิดปั ญหานันๆ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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4.

หาสาเหตุหลักของปัญหา

6.

ใช้แนวทางการปรับปรุ งทีจําเป็ น

5.

388

จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ

โดยสาเหตุรากเหง้าของปั ญหาทีได้จากการระดมสมองนัน แสดงดังแผนภาพเหตุและผล(วันรัตน์,

) ดังรูปที 3

รู ปที 3 สาเหตุรากเหง้าของปั ญหาในการเบิกจ่ายสินค้า

ผลการวิเคราะห์ ความสามารถกระบวนการหลังการปรับปรุง

จากการดําเนิ นการปรับปรุงแก้ไขความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินค้า ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลทีทําการปรับปรุ ง
แก้ไข ได้ผลดังตารางที 2 รายงานความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินค้าหลังการปรับปรุง และรู ปที 5 แผนภูมิความผิดพลาดใน
การเบิกจ่ายสิ นค้าหลังการปรับปรุ ง

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตารางที 2 รายงานความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินค้าหลังการปรับปรุ ง

ความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้าหลังการปรับปรุง

ความผิดพลาด
ในการจัดสิ นค้า

จํานวน
ครัง / เดือน
101
140
117
39
18
415

สิ นค้าเกิน
สิ นค้าขาด
สิ นค้าผิดรุ่ น
สิ นค้าชํารุ ด
สิ นค้าขาย , แถม , Tester ปนกัน
Total
160

140

140
120
100

117
101

% ความผิดพลาด
24.33
33.73
28.19
9.39
4.33
99.97

86.25

100
90
80
70
60
50
40

60

สินค้ าเกิน

30

39

24.33

18

20
0

99.97

95.64

58.06

80

40

% สะสม
24.33
58.06
86.25
95.64
99.97

สินค้ าขาด

สินค้ าผิดรุ่น
จํานวนครัง / เดือน

สินค้ าชํารุด
% สะสม

สินค้ าขาย , แถม , Tester
ปนกัน

20
10
0

รู ปที 4 แผนภูมิความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินค้าหลังการปรับปรุ ง
และผลจากการศึกษา พบว่า ผลของแบบทดสอบก่อนการอบรมมีค่าเฉลียเท่ากับ 12.07 คิดเป็ นร้อยละ 120.7 และหลังการอบรม
มีค่าเฉลียเท่ากับ 17 คิดเป็ นร้อยละ 170 โดยพบว่าหลังการอบรมมีค่าสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .01(รุ จเรขา, ) ได้ผลดังรู ปที 5 แผนภูมิแสดงคะแนนหลังการอบรมของพนักงานกลุ่มที 1 และกลุ่มที 2
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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พนักงาน

รู ปที 5 แผนภูมิแสดงคะแนนหลังการอบรมของพนักงานกลุ่มที 1 และ กลุ่มที 2

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึ กษาปั จ จัยที ส่ งผลต่ อความผิ ด พลาดในการเบิ กจ่ายสิ น ค้าและแนวทางการเพิ มประสิ ท ธิ ภาพภายใน
คลังสิ นค้าประเภทการจัดเก็บเครื องสําอางโดยอาศัยวิธีการแผนภูมิพาเรโตในการเก็บข้อมูลปัญหาทีเกิดขึนภายในคลังสิ นค้า
รวมถึงความผิด พลาดในการเบิ กจ่ายสิ นค้า เพือแสดงให้เห็น ขนาดของปั ญหาที เกิ ดขึน จากการวิเคราะห์ พบว่าปั ญหาคือ
พนักงานเรี ยนรู ้วธิ ี การทํางานในการเบิกจ่ายสินค้าแบบการสอนงานกันเอง ซึงไม่มีหวั หน้างานหรื อบุคคลใดๆให้คาํ แนะนําที
ถูกต้องในการเบิ กจ่ายสิ นค้า การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาด้วยการระดมสมอง แผนภูมิกา้ งปลาและแผนภูมิพาเรโตนัน
พบว่าสาเหตุเกิดจากการทีพนักงานไม่ได้รับการอบรมที ถูกต้องก่อนการทํางาน การแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนนี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การ
เก็บ รวบรวมข้อมูลและวิธีการทํางานในส่ วนงานของการเบิกจ่ายสิ น ค้าและการติดสติกเกอร์ ลงบนตัวของสิ น ค้า ซึ งใน 2
ส่วนงานนีใช้พนักงานกลุ่มเดียวกันในการทํางาน หลังจากการเก็บข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทําคู่มือการปฏิบตั ิงานการ
เบิกจ่ายสิ นค้าและการติดสติกเกอร์ และจัดการอบรมให้ความรู้ในการทํางานประกอบกับคู่มือการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการวัด
ความรู ้ก่อนและหลัง ( one – group pretest – posttest design ) ผลจากการศึกษา พบว่า ผลของแบบทดสอบก่อนการอบรมมีค่าเฉลีย
เท่ากับ 12.07 คิดเป็ นร้อยละ 120.7 และหลังการอบรมมีค่าเฉลียเท่ากับ 17 คิดเป็ นร้อยละ 170 โดยพบว่าหลังการอบรมมีค่าสู ง
กว่าก่อนการอบรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้าที แสดงในแผนภูมิพาเรโต
นัน ก่อนการอบรมมีจาํ นวนของความผิดพลาดอยูท่ ี 594 ครัง / 2 เดือน และหลังการอบรม 415 ครัง / 2 เดือน โดยลดลง 179 ครัง
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การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการอ่ านเบอร์ แบบพิมพ์ ของโรงงานบรรจุภัณฑ์ แก้ ว
Readability Improvement of Mold Number Reader in Glass Container Manufacturing
วาเศรษฐ ศรขวัญ เตือนใจ สมบูรณ์ววิ ฒั น์
Wacest Sornkwan1 Tuanjai Somboonwiwat2

บทคัดย่อ

งานวิจยั ฉบับนีได้ศึกษากระบวนการการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าในบริ ษทั บรรจุภณ
ั ฑ์แก้วแห่งหนึง จากการศึกษา
ประวัติปัญหาลูกค้าร้องเรี ยนเนืองจากสิ นค้าผิดข้อกําหนดในปี 2559 พบว่า เป็ นสิ นค้าผิดข้อกําหนดทีสามารถตรวจสอบและ
ทําการกําจัดได้โดยการอ่านเบอร์ แบบพิมพ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์คิดเป็ นร้อยละ ของข้อร้องเรี ยนทังหมด จากนันนําหลักการใช้
แผนภูมิกา้ งปลา ในการหาสาเหตุของปั ญหา พบว่าปัญหาหลักคือประสิ ทธิภาพในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์นนมี
ั ประสิ ทธิภาพ
เฉลียอยูท่ ีร้อยละ ซึ งหมายความว่ามีโอกาสทีสิ นค้าผิดข้อกําหนดหลุดไปหาลูกค้าอยูส่ ูงถึงร้อยละ จากการตังกําจัดของ
เสี ยโดยการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ จากข้อมูลประสิทธิภาพการอ่านเบอร์แบบพิมพ์จากผูผ้ ลิตเครื องอ่านเบอร์ แบบพิมพ์นนระบุ
ั
ไว้ทีร้อยละ จึงตังเป้ าหมายของโครงการนี ไว้ทีค่าดังกล่าว จากนันนําหลักการคิวซี สตอรี และเครื องมือทางสถิติมาใช้ใน
การแก้ปัญหา จากการศึกษาพบว่าปั จจัยทีส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการอ่านเบอร์ แบบพิมพ์มีอยู่ ส่ วนคือ ทีตัวแบบพิมพ์ และ
ที เครื องอ่ านเบอร์ แบบพิ ม พ์ ที ตัวแบบพิ ม พ์กล่ าวคื อ ได้ท ําการทดลองหาความสัม พัน ธ์ระหว่างโค้ด ของแบบพิม พ์กับ
สัญญาณที ได้ พบว่าหากความสู งของโค้ด แตกต่างกันเกิน . มิลลิ เมตรจะส่ งผลให้ระดับสัญญาณลดลง และระยะห่ าง
ระหว่างโค้ดมีผลต่อประสิ ทธิภาพอ่านอ่านเบอร์ แบบพิมพ์ จากผลทําให้นาํ ไปสู่ การทดลองทําความสะอาดแบบพิมพ์โดยไม่
ขัดบริ เวณโค้ดแบบพิมพ์เพือลดโอกาสที ขนาดของโค้ดจะเปลี ยนแปลงแตกต่างกัน โดยประสิ ทธิ ภาพการอ่านเบอร์ แบบ
พิมพ์เมือขัดบริ เวณโค้ด มีประสิ ทธิ ภาพการอ่านอยูท่ ีร้อยละ ส่วนประสิ ทธิ ภาพการอ่านเบอร์ แบบพิมพ์เมือไม่ขดั บริ เวณ
โค้ด อยู่ที ร้ อยละ . ซึ งถื อว่าสู งกว่าเป้ าหมายที ตังไว้ จากนันทําการศึ กษาที ตัวเครื องอ่ านเบอร์ แบบพิ มพ์พบว่าการ
สั นสะเทื อนของบรรจุ ภ ัณ ฑ์มีผ ลต่อการอ่านเบอร์ แ บบพิ ม พ์ จึ งทําอุป กรณ์ ยึด จับ เพื อให้ต ัวบรรจุ ภัณ ฑ์ นิ งยิงขึ นทําให้
ประสิ ทธิ ภาพการอ่านจากเดิมทีร้อยละ . เพิมขึนเป็ นร้อยละ . มากกว่าเป้ าหมายทีตังไว้
คําสําคัญ : บรรจุภณ
ั ฑ์แก้ว, เครื องอ่านเบอร์ แบบพิมพ์, เครื องมือทางสถิติ
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ABSTRACT

The research intends to the study of a quality process in glass container manufacturing. Based on historical data
of customer complaints in 2016, the study has found that 75% of customer complaints could be detected and eliminated
by using mold number reader. Then using fishbone diagram to find out the cause of the problem, the paper also found
main problem which is the mold number reader readability at average rate of 95%. This also means there is 5% chances
that defect could be delivered to the customer. However, the manufacturer company of mold number reader has indicated
the readability rate at 95%. Therefore, this has set the same target. After that QC story and statistical techniques are
employed to solve the problem, the paper reveals two factors which could affect readability of mold number reader which
are mold part and mold number reader part. Regarding the mold, this research has tested relationship between mold’s code
and mold number reader signal. If the code’s height is different more than 0.2 mm, it will affect signal of mold number
reader. According to the result, mold cleaning without polishing mold’s code area test has be done to lower opportunity of
different code size. The readability when code area is polished is 95% while it is 98.82% when the code area is not
polished which higher than the target. Finally, study found that if the mold number reader has vibration it will have
negative effect on the reader’s readability. After install special equipment for anti-vibrating, the reader’s readability
increases from 98.82 to 99.67 which is even higher than the target.
Keyword : Glass container, Mold number reader, Statistical Techniques
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บทนํา

ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ถือว่ามีความสําคัญในการดําเนินธุรกิจในระดับโลก เห็นได้จากสิ นค้าอุปโภค
บริ โภคต่างๆ ล้วนต้องมีการบรรจุลงบรรจุภณ
ั ฑ์ทงสิ
ั น การเติบโตของธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์จะแปรผัน ตามการเติบโตของตลาด
ที มี ปริ มาณการใช้งานที เพิมขึน บรรจุภณ
ั ฑ์แก้วนับเป็ นบรรจุภัณฑ์ประเภทหนึ งที นิ ยมนํามาผลิ ตเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์สําหรับ
เครื องดื มในหลากหลายรู ปแบบ ทังนี เนืองจากปั จจุบนั อุตสาหกรรมเครื องดืมมีอตั ราการเติบโตเพิมขึนประมาณร้อยละ 14
ในปี 2559 ส่งผลให้มีปริ มาณความต้องการการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์แก้วเพิมมากขึน ส่ งผลให้บริ ษทั ผูผ้ ลิตพยายามสรรหากลยุทธ์ใน
การผลิตสิ นค้า เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพือให้ผผู ้ ลิตสิ นค้านันมีความได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขัน ด้วยเหตุนี
ทางผูว้ ิจยั ต้องการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า เพือลดความเสี ยงที จะมีสินค้าผิดข้อกําหนดถูก
ส่งไปยังลูกค้า และลดผลกระทบทางด้านต้นทุนเนืองมาจากความผิดพลาดของกระบวนการตรวจสอบ จากการศึกษาข้อมูล
ของทางบริ ษ ทั กรณี ศึ กษา พบว่าในปั จจุบ ันยังมี สิน ค้าผิด ข้อกําหนดบางประเภทที เครื องตรวจสอบคุ ณภาพไม่ สามารถ
ตรวจสอบได้ แต่ใช้วธิ ี การกําจัดโดยการอ่านเบอร์ของแบบพิมพ์ (Mold number reader) ปั ญหาคือหากเครื องอ่านเบอร์แบบพิมพ์
ไม่สามารถอ่านได้อย่างแม่นยํา จะส่งผลให้มีความเสี ยงทีจะมีสินค้าผิดข้อ กําหนดหลุดไปหาลูกค้าได้ อีกทังมีโอกาสที จะ
กําจัดเบอร์ ขวดทีไม่ได้ตอ้ งการกําจัด ซึ งส่งผลต่อประสิ ทธิภาพและต้นทุนการผลิต ดังนันผูว้ จิ ยั จึงมุ่งเน้นทีจะศึ กษาเกียวกับ
การปรังปรุ งประสิ ทธิ ภาพการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ในกระบวนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ว

วิธีดําเนินการวิจัย

ทําการนิ ยามหัวข้อปั ญหาและทําความเข้าใจกับสถานการณ์ รวมทังตังเป้ าหมายและการวางแผนกิจกรรมแก้ไข
ปัญหา จากนันทําการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า และเลือกปั จจัยในการปรับปรุ ง
1. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ดว้ ยเครื องตรวจสอบ
งานวิจ ัย นี ได้ท ํา การศึ ก ษากระบวนการตรวจสอบคุ ณ ภาพบรรจุ ภัณ ฑ์ แ ก้ว ด้ว ยเครื องตรวจสอบ โดย
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภณ
ั ฑ์แก้วนันมีกระบวนการหลัก 4 กระบวนการตรวจสอบและมีขอ้ จํากัดดังนี
1.1) เครื องตรวจสอบลําตัวขวด (Sidewall inspection machine) – มีขอ้ จํากัดคือไม่สามารถตรวจลําตัวได้
360 องศา
1.2) เครื องตรวจสอบปากและก้นขวด (Finish and base inspection machine) – มีขอ้ จํากัดในการตรวจสอบ
ของเสี ยบางชนิด
1.3) เครื องตรวจสอบรอยร้าว และเครื องอ่านเบอร์ แบบพิมพ์ (Check & mould number reader inspection
machine) – มีขอ้ จํากัดในเรื องพืนทีการตรวจสอบ
1.4) เครื องตรวจหนาบาง (Thickness inspection machine) – มีขอ้ จํากัดในเรื องตําแหน่ งการตรวจสอบไม่
ครอบคลุม
2. การนิยามหัวข้อปั ญหา
จากการตรวจสอบประวัติปัญหาลูกค้าร้องเรี ยนย้อนหลังในปี 2559 และการตอบ CAR ของบริ ษทั กรณี ศึกษา
มีพบสัดส่ วนผลิตภัณฑ์ทีไม่ตรงตามตามข้อกําหนดกว่า 2 ล้านขวด เป็ นของเสี ยทีเป็ นข้อจํากัดของเครื องตรวจสอบถึงร้อย
ละ 75 และเป็ นของเสี ยทีสามารถตรวจสอบได้ดว้ ยเครื องอ่านเบอร์ แบบพิมพ์คิดเป็ นร้อยละ 74 หรื อคิดเป็ นกว่า 1.5 ล้านขวด
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ดังนันงานวิจัยฉบับ นี จะทําการศึ กษาและสาเหตุรากเหง้าของปั ญ หาของประสิ ท ธิ ภาพการอ่านเบอร์ แบบพิมพ์ เพือให้
สามารถลดปริ มาณสัดส่ วนผลิตภัณฑ์ทีไม่ตรงตามข้อกําหนดหลุดไปถึงลูกค้า

สัด ส่ ว นของประเภทการ Claim

X (ตรวจสอบได้ ด้วย MNR)

25%

1%

74%

Y (ไม่สามารถตรวจสอบได้ ด้วย MNR)
Z (Packing claim)

ภาพที ปริ มาณสัดส่ วนผลิตภัณฑ์ทีไม่ตรงตามข้อกําหนดของลูกค้า
3.

การทําความเข้าใจกับสถานการณ์และตังเป้าหมาย
เมือได้หวั ข้อทีต้องการศึกษา จึงได้ทาํ การรวบรวมข้อมูลเพือหาสาเหตุของปั ญหาดังนี
ทําการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ลประสิ ท ธิ ภาพการอ่านเบอร์ แบบพิม พ์ พบว่ามี ค วามแม่ น ยําอยู่ที ร้ อยละ 95 ซึ ง
หมายความว่า หากมีของเสี ยที ต้องทําการตรวจสอบโดยเครื องอ่านเบอร์ แบบพิมพ์ จะมีโอกาสที จะมีสินค้าผิดข้อกําหนด
หลุดไปหาลูกค้า รวมถึงมีโอกาสทีจะกําจัดสิ นค้าดีออกไปด้วย
4.การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า
4.1 ปัจจัยทีกระทบต่อความแม่นยําของเครื องอ่านเบอร์ แบบพิมพ์
เมือพิจารณาจากกระบวนการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ของเครื องอ่านแบบพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์แก้ว พบว่า ปั จจัยที
น่าจะส่งผลต่อปั ญหาความแม่นยําในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์นนั สามารถนํามาสร้างแผนภาพสาเหตุและผล ได้ดงั รู ป

รู ปที แผนภูมิกา้ งปลาปัจจัยทีมีผลต่อปั ญหาความแม่นยําในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์
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4.1.1 ปัจจัยเรื องเครื องจักร
เครื องอ่านเบอร์แบบพิมพ์นนจะถู
ั
กติดตังบนเครื องดังภาพที
โดยหัวอ่านจะถูกปรับทิศทางไปยังบริ เวณ
code ของบรรจุภณั ฑ์ จากรู ปจะเห็นว่าตัวบรรจุภณ
ั ฑ์จะถูกหมุนโดยมีตวั ขับจากภายนอกเป็ นแรงกระทํา ซึงในจุดนีหามี
แรงสันสะเทือนมาก จะทําให้สญ
ั ญาณไฟฟ้าทีอ่านได้ไม่แน่นอน ดังนันปั จจัยนีจึงเป็ นปั จจัยทีส่งผลต่อปั ญหาความแม่นยํา
ของเครื องอ่านเบอร์ แบบพิมพ์

ภาพที การปรับตังเครื องอ่านเบอร์แบบพิมพ์
4.1.2 ปัจจัยเรื องพนักงาน
การปรับตังระยะหัวอ่านให้ได้ความชัดเจนนันมีผลต่อความแม่นยําในการอ่าน ซึ งพนักงานทุกคนสามารถ
ปรับตังหัวอ่านจะมีการสอนถึงการเช็คระยะห่างระหว่างวัตถุกบั หัวอ่านโดยมีระยะบุทีชัดเจน ดังนันปั จจัยนี จึ งเป็ นปั จจัยที
ไม่ได้ส่งผลต่อปั ญหาความแม่นยําของเครื องอ่านเบอร์ แบบพิมพ์
Bottl
e

20
mm

Senso
r

รู ปที การปรับตังระยะหัวอ่านเบอร์ แบบพิมพ์
4.1.3 ปัจจัยเรื องแบบพิมพ์
ในการตรวจรับแบบพิมพ์จะมีมาตรฐานในการตรวจรับ และมีพนักงานทีทําหน้าทีตรวจสอบก่อนขึนใช้
งาน ดังนันปั จจัยนีจึงเป็ นปั จจัยทีไม่ได้ส่งผลต่อปั ญหาความแม่นยําของเครื องอ่านเบอร์แบบพิมพ์
4.1.4 ปัจจัยเรื องวิธีการดูแลแบบพิมพ์
โดยปกติแบบพิมพ์จะมีอายุการใช้งานก่อนนําลงมาซ่อมบํารุ ง ซึงวิธีการซ่อมบํารุ งคือ การทําความสะอาด
แบบพิมพ์ดว้ ยวิธีการขัดแบบพิมพ์ ซึงอาจมีผลทําให้ขนาดของ dot code เปลียน ดังนันปั จจัยนีจึงเป็ นปั จจัยทีส่งผลต่อปั ญหา
ความแม่นยําของเครื องอ่านเบอร์แบบพิมพ์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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4.2 การพิสูจน์สาเหตุรากเหง้า
จากนันทําการพิสูจน์สาเหตุรากเหง้าของปั ญหาความแม่นยําในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ โดยใช้เครื องมือทางสถิติ
ทําการวิเคราะห์
4.2.1 ปัจจัยเรื องการสันของเครื องจักร
การทดสอบปั จจัยเรื องการสันของเครื องจักรจะทําการปรับความเร็ วของมอเตอร์ ทีขับที หมุนขวดเป็ น 3
ระดับ กล่ าวคื อ 1.5 รอบต่ อขวด 1.8 รอบต่ อขวด และ 2.0 รอบต่ อขวด ซึ งปั จ จัยที 1.8 รอบเป็ นมาตรฐานที ทางผูผ้ ลิ ต
เครื องจักรแนะนํา แต่ 2.0 รอบเป็ นสิ งที พนักงานหน้างานปรั บใช้งานเป็ นประจํา เนื องจากคิ ดว่าการหมุ น 2 รอบต่อการ
ตรวจสอบ 1 ครัง จะให้ผลการตรวจสอบทีแน่นอนกว่า โดยทําการเก็บข้อมูลจากการใช้ขวดตัวอย่างในสายการผลิต 10 เบอร์
ปล่อยผ่านเครื องอ่านเบอร์ แบบพิมพ์เบอร์ละ 10 ครัง โดยมีสมมติฐานการทดลองดังนี
H0: ค่าเฉลียความแม่นยําในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ของแต่ละความเร็ วมอเตอร์โรเตชันเท่ากัน
H1: ค่าเฉลียความแม่นยําในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ของแต่ละความเร็ วมอเตอร์แตกต่างกัน หรื ออย่างน้อย
หนึงคู่แตกต่างกัน
จากนันทดสอบสมมติฐานโดยการใช้ One-way ANOVA และประมวลผลการทดลองโดยใช้โปรแกรม Minitab16
พบว่าค่า P-Value มีค่าเป็ น 0.000 ซึงน้อยกว่าระดับความมีนยั ลําคัญที 0.05 จึงปฏิเสธการยอมรับ H0 จึงสามารถสรุ ปได้วา่
ความเร็ วของมอเตอร์ โรเตชัน มีผลต่อความแม่นยําในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ โดยแสดงข้อมูลดังตารางที 1
One-way ANOVA: Readability versus Rotation speed
Method

Null hypothesis

All means are equal

Alternative hypothesis At least one mean is different
Significance level α = 0.05

Equal variances were assumed for the analysis.
Factor Information
Factor

Levels Values

Rotation speed

3 1.5, 1.8, 2.0

Analysis of Variance
Source

DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value

Error

27 0.1500 0.005556

Rotation speed 2 0.3647 0.182333 32.82 0.000
Total

29 0.5147

และได้ทาํ การทดสอบค่าเฉลียเพือมาค่าความเร็ วมอเตอร์ทีให้ผลดีทีสุดดังตาราง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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Comparisons for Readability

Tukey Pairwise Comparisons: Response = Readability, Term = Rotation speed
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence
Rotation

speed N Mean Grouping
1.5

10 0.98 A

2.0

10 0.71

1.8

10 0.85 B

C

จากการทดสอบจะเห็นได้วา่ ทีความเร็ วของมอเตอร์โรเตชัน 1.5 รอบต่อขวด ส่ งผลให้ความแม่นยําในการเบอร์
แบบพิมพ์สูงทีสุ ดซึงขัดกับทางผูผ้ ลิต และพนักงานทีอยูห่ น้างาน ดังนันจึงสามารถสรุ ปได้วา่ ควรปรับระดับความเร็ ว
มอเตอร์โรเตชันที 1.5 รอบต่อขวด
หลังจากนันทําอุปกรณ์ยดึ จับโรเตชันให้มีการสันน้อยลงดังรู ป แล้วจึงเปรี ยบเทียบข้อมูลก่อนและหลังติดตัง
อุปกรณ์ โดยเริ มจับข้อมูลประสิ ทธิภาพการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ก่อนติดตังอุปกรณ์ตงแต่
ั วนั ที เมษายน
ถึง
พฤษภาคม โดยเก็บข้อมูลทุกช่วงโมง และข้อมูลประสิ ทธิภาพหลังติดตังอุปกรณ์ตงแต่
ั
พฤษภาคม
ถึง
มิถุนายน
โดยตังสมมติฐานดังนี
H0: การใส่ อุปกรณ์ยดึ จับ ไม่มีผลต่อความแม่นยําในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์
H1: การใส่ อุปกรณ์ยดึ จับ มีผลต่อความแม่นยําในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์

รู ปที ติดตังอุปกรณ์ลดการสันสะเทือนของเครื องอ่านเบอร์ แบบพิมพ์
จากนันทดสอบสมมติฐานโดยการใช้ Pair-T test และประมวลผลการทดลองโดยใช้โปรแกรม Minitab16 พบว่า
ค่า P-Value มีค่าเป็ น 0.000 ซึงน้อยกว่าระดับความมีนยั ลําคัญที 0.05 จึงปฏิเสธการยอมรับ H0 จึงสามารถสรุ ปได้วา่
อุปกรณ์ยดึ จับมีผลต่อความแม่นยําในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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Paired T -Test and CI : Before, After
Paired T for Before - After

N Mean StDev SE Mean

Before 1122 97.5119 3.3069 0.0987
After

1122 99.7757 0.8831 0.0264

Difference 1122 -2.264 3.446 0.103

95% CI for mean difference: (-2.466, -2.062)

T-Test of mean difference = 0 (vs ≠ 0): T-Value = -22.01 P-Value = 0.000

4.2.2 ปัจจัยเรื องขนาดของ Dot code
เนื องจากขนาดของ Dot code มีระบุใน drawing แต่ทว่าหน้างานทางส่ วนงานควบคุมคุณภาพมักจะมีการ
แจ้งฝ่ ายผลิตว่าขนาดของ Dot code จางหรื อตืนทําให้มองไม่เห็ นได้ชัดด้วยตา ทางฝ่ ายผลิตจึงทําการตอก Dot code ให้ลึก
เพิมขึนเป็ นปกติ จากการศึ กษาทางผูว้ ิจยั สันนิ ษฐานลักษณะของ dot code ที เปลียนจะส่ งผลต่อสัญญาณที ใช้ในการอ่าน
เบอร์แบบพิมพ์ ตัวอย่างดังภาพ

ภาพที สัญญาณทางไฟฟ้าของ Dot code
จึ งทดสอบปั จจัยหาความสัมพัน ธ์ระหว่าง dimension ของ dot code ต่อสัญญาณที อ่านได้ดว้ ยเครื องอ่าน
เบอร์ แบบพิมพ์ โดยทําใช้ขวดทังหมด 10 เบอร์ นํามาวัด dimension ทังหมดสามพารามิ เตอร์ คื อ ความสู ง และเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง จากนันนําเข้าเครื องอ่านเบอร์ แบบพิมพ์และบันทึกค่าสัญญาณ(แรงดันไฟฟ้า) เพือหาความสัมพันธ์ระหว่างโค้ด
และสัญญาณ โดยมีสมมติฐานการทดลองดังนี
H0: ความสู งของโค้ดไม่มีผลต่อสัญญาณของเครื องอ่านเบอร์ แบบพิมพ์
H1: ความสู งของโค้ดมีผลต่อสัญญาณของเครื องอ่านเบอร์ แบบพิมพ์
H0: เส้นผ่านศูนย์กลางของโค้ดไม่มีผลต่อสัญญาณของเครื องอ่านเบอร์ แบบพิมพ์
H1: เส้นผ่านศูนย์กลางของโค้ดมีผลต่อสัญญาณของเครื องอ่านเบอร์ แบบพิมพ์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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Polynomial Regression Analysis: Result versus H
The regression equation is

Result = - 15.03 + 135.8 H - 200.8 H^2

S = 0.491625 R-Sq = 65.3% R-Sq(adj) = 64.5%
Analysis of Variance
Source DF

SS

MS F P

Regression 2 39.5038 19.7519 81.72 0.000
Error

Total

87 21.0274 0.2417

89 60.5312

Polynomial Regression Analysis: Result versus D
The regression equation is

Result = - 29.62 + 33.33 D - 7.483 D^2

S = 0.818809 R-Sq = 3.6% R-Sq(adj) = 1.4%
Analysis of Variance
Source DF

SS

MS F P

Regression 2 2.2023 1.10113 1.64 0.199
Error

Total

87 58.3290 0.67045

89 60.5312

จากนันทําการทดสอบสมมติฐ านโดยใช้ regression และประมวลผลการทดลองโดยใช้โปรแกรม minitab16
พบว่าค่า P-Value มีค่าเป็ น 0.000 ซึ งน้อยกว่าระดับความมีนยั สําคัญที 0.05 จึงปฏิ เสธการยอมรับ H0 จึ งสามารถสรุ ปได้วา่
ขนาดของโค้ดมีผลต่อสัญญาณของเครื องอ่านเบอร์แบบพิมพ์ โดยจากผลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ความแรงของสัญญาณเพิมขึน
หรื อลดลงตามความสู งของ Dot code ซึงทีดีทีสุดอยูท่ ีความสู งเท่ากับ 0.3-0.35 มิลลิเมตร จากผลการทดลองนําไปสู่การทํา
ความสะอาดแบบพิมพ์โดยไม่ให้ทาํ การขัดบริ เวณ Dot code เพือให้ความสูงของ dot code เปลียนแปลงน้อยทีสุ ด
4.2.3 ปัจจัยเรื องการทําความสะอาดแบบพิมพ์
จากผลการทดลองทีว่าความสู งของ Dot code มีผลต่อสัญญาณและความแม่นยําในการเบอร์แบบพิมพ์ จึงทํา
การทดสอบปั จจัยเรื องการทําสะอาดแบบพิมพ์เพือเปลียนเทียบการเปลียนแปลงของ Dot code เทียบกันระหว่างการทําความ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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สะอาดแบบปกติ และการทําความสะอาดโดยไม่ขดั บริ เวณ Dot code โดยวัดขนาดของ Dot code ในแบบพิมพ์ตงแต่
ั เริ มใช้
จนหมดอายุ ทังสองรู ปแบบ แล้วจึงเปรี ยบเทียบโดยมีสมมติฐานดังนี
H0: การขัดแบบพิมพ์บริ เวณ Dot code และไม่ขดั ทําให้ Dot code เปลียนแปลงไม่ต่างกัน
H1: การขัดแบบพิมพ์บริ เวณ Dot code และไม่ขดั ทําให้ Dot code เปลียนแปลงต่างกัน
จากนันทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Proportions test และประมวลผลการทดลองโดยใช้โปรแกรม Minitab16
พบว่าค่า P-Value มีค่าเป็ น 0.005 ซึงน้อยกว่าระดับความมีนยั ลําคัญที 0.05 จึงปฏิเสธการยอมรับ H0 จึงสามารถสรุ ปได้วา่
การขัดแบบพิมพ์บริ เวณ Dot code และ ไม่ขดั ทําให้ Dot code เปลียนแปลงต่างกัน
5 แนวทางการปรับปรุ ง
จากการดําเนิ นงานสามารถพิจารณาได้วา่ สาเหตุทีทําให้ความแม่นยําในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ของเครื องอ่าน
เบอร์แบบพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์แก้วน้อยกว่าร้อยละ 99 เกิดจากสองสาเหตุคือ การสันของเครื องจักร และขนาดของ Dot code ที
เปลียนแปลงโดยไม่มีการควบคุม ดังนันจึงดําเนิ นการปรับปรุ งทัง 2 สาเหตุดงั นี
5.1 ค่าความเร็ วของมอเตอร์ โรเตชัน
จะทําการกําหนดความเร็ วมอเตอร์โรเตชันที 1.5 รอบต่อขวด
5.2 ลดการสันของเครื องจักร
จะทําการติดตังอุปกรณ์เพือลดการสันสะเทือนของโรเตชัน
5.3 การทําความสะอาดแบบพิมพ์
จะทําการทําความสะอาดแบบพิมพ์โดยไม่ขดั บริ เวณ Dot code

ผลและวิจารณ์ ผล

จากการเปรี ยบเทียบความแม่นยําในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ของเครื องอ่านเบอร์ แบบพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์แก้ว หลังจาก
ทีมีการกําหนด Speed ของมอเตอร์โรเตชัน ใส่ อุปกรณ์เพือลดการสันสะเทื อน และการทําความสะอาดแบบพิมพ์โดยไม่ขดั
บริ เวณ dot code จากนันได้ทาํ การทดลอง โดยการเก็บข้อมูลแบ่งเป็ นสองช่วงเป็ นเวลา 15 วัน และ 15 วัน โดยมีสมมติฐาน
ว่า
H0: ความแม่นยําของเครื องอ่านเบอร์ แบบพิมพ์หลังปรับปรุ งไม่มากกว่าก่อนปรับปรุ ง
H1: ความแม่นยําของเครื องอ่านเบอร์ แบบพิมพ์หลังปรับปรุ งมากกว่าก่อนปรับปรุ ง
จากนันทําการคํานวณด้วย General factorial และทําการยืนยันผลโดยการทํา T-Test พบว่าค่า P-Value เป็ น0.005
ซึ งน้อยกว่าระดับความมีนัยสําคัญที 0.05 จึงสามารถสรุ ปได้วา่ การปรับปรุ งทําให้ความแม่นยําในการอ่านเบอร์ แบบพิมพ์
ของเครื องอ่านเบอร์ แบบพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์แก้วเพิมขึน

สรุ ปผลการวิจัย

งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ของเครื องอ่านเบอร์แบบพิมพ์บรรจุภณั ฑ์
แก้ว จากการดําเนิ น งานพบว่า สาเหตุ ร ากเหง้าที ทําให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพไม่ เป็ นไปตามต้อ งการเกิ ด จาก 2 ปั จ จัย คื อ การ
สันสะเทือนของชุดหมุนขวด และขนาดทีเปลียนไปของ dot code จากนันทําการแก้ปัญหาโดยปรับระดับปัจจัยของความเร็ ว
มอเตอร์โรเตชันเป็ นค่า 1.5 รอบต่อขวด ติดอุปกรณ์ลดการสันสะเทื อน และทําความสะอาดแบบพิมพ์โดยไม่ขดั บริ เวณ dot
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code ซึ งผลการดําเนิ นงานสามารถพิจารณาได้วา่ ประสิ ทธิ ภาพการอ่านเบอร์แบบพิมพ์หลังการปรับปรุ งเพิมขึนจากร้อยละ
95.82 เป็ น 99.48 และ 99.67 ตามลําดับ ซึงเพิมขึนมากกว่าเป้ าหมายทีตังไว้

กิตติกรรมประกาศ

ในการดําเนิ นการค้นคว้าอิสระฉบับนี จะสําเร็ จด้วยดี ผูว้ ิจยั กราบขอบพระคุณ รศ.ดร.เตือนใจ สมบูรณ์วิวฒั น์ ซึ ง
เป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาและผูค้ วบคุ มการทําวิจยั ที กรุ ณาให้แนวคิดและคําแนะนําในการดําเนิ นการวิจยั ตลอดจนแก้ปั ญหา
ต่างๆ อันเป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั รวมไปถึงคณาจารย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตทุกท่านทีให้คาํ แนะนํา
ต่างๆ แก่ผวู ้ จิ ยั ในการดําเนินการค้นคว้าอิสระฉบับนีจนสําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ทางผูว้ ิจยั ต้องกราบขอบพระคุณ ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตรวมทังพนักงานในบริ ษ ทั กรณี ศึกษาทุกท่านที ให้การเอือเฟื อ
ข้อมูล อํานวยความสะดวกและให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี พร้อมทังกราบขอบพระคุณ ผศ.ฐิ ตยา ศรขวัญ ผูเ้ ป็ นมารดาของ
ผูว้ ิจยั ทีให้กาํ ลังใจในทุกโอกาสและให้การสนับสนุนในทุกเรื องตลอดมา รวมทังผูเ้ กี ยวข้องทีมิได้กล่าวถึงในทีนี ทุกท่าน ที
ทําให้การดําเนินงานการค้นคว้าอิสระฉบับนีสําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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การพัฒ นาคุณสมบัติการต้ านทานกําลังอัดของคอนกรีตมวลเบา
ผสมเส้ นใยทะลายเปล่ าปาล์ม โดยวิธีการบ่ มไอนํา
Development of compressive strength of aerated concrete.
Blend of palm fiber By steam curing.
พีระพงษ์ เพ็ชรพัน *
Phiraphong Phatpun1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาคุณสมบัติการต้านทานกําลังอัดของคอนกรี ตมวลเบา บ่มไอนํา เพือการนํามาใช้
ในงานโครงสร้างอาคารได้ โดยมีการใช้เส้นใยทะลายปาล์มเป็ นส่วนผสมแทนทีทราย ในอัตราส่ วนร้อยละ , 1, 2, และ
ตามลําดับ และใช้หินเทียมทีมีนาหนั
ํ กเบา แทนทีหิ นจากธรรมชาติ ในการบ่มคอนกรี ตแบ่งออกเป็ นวิธีบ่มปกติและวิธีบ่มไอ
นํา ทดสอบหาค่าต้านทานกําลังอัดที อายุ วัน วัน วัน วัน และ วัน อ้างอิงมาตรฐานการทดสอบ BS 1881: PART
3
การศึกษาพบว่า คอนกรี ตมวลเบาทีใช้เส้นใยทะลายปาล์ม เป็ นส่วนผสมแทนทีทรายในอัตราส่ วนร้อยละ ส่งผล
ให้ตา้ นทานกําลังอัดสู งทีสุด ทีอายุ วัน และเมือใช้เส้นใยทะลายปาล์มแทนทีทรายในอัตราส่ วนร้อยละทีเพิมขึนจะส่งผล
ให้ค่าการต้านทานกําลังอัดลดลงตามลําดับ ลดลงในอัตราส่ วนร้อยละ ของค่าต้านทานกําลังอัด เมือใส่ เส้นใยทะลายปาล์ม
ร้อยละ ของนําหนักทราย เมือเปรี ยบเทียบการเพิมขึนของค่าต้านทานกําลังอัดโดยวิธีการบ่มคอนกรี ต ทังแบบบ่มปกติ
และแบบบ่มไอนํา พบว่าการบ่มแบบไอนําส่ งผลให้ค่าการต้านทานกําลังอัดเพิมมากขึน กว่าการบ่มแบบปกติ ในอัตราส่วน
ร้อยละ จากผลการเปรี ยบเทียบชันคุณภาพและชนิ ดของคอนกรี ตมวลเบา แบ่งตาม มอก.
พบว่า คอนกรี ตมวล
เบาอยู่ในชันคุณภาพที และยังสามารถจัดให้เป็ นคอนกรี ตมวลเบาชนิดทําเป็ นโครงสร้างได้ โดยมีค่าต้านทานกําลังอัด ไม่
น้อยกว่า ksc. และมีค่าหน่วยนําหนักตังแต่ , ถึง ,800 kg/m ซึ งจากการศึ กษาพบว่าคอนกรี ตมวลเบาทีใช้เส้นใย
ทะลายปาล์ม เป็ นส่ วนผสมแทนทีทรายในอัตราส่ วนร้อยละ มีค่าต้านทานกําลังอัดน้อยทีสุด ทีอายุ วัน คือ ksc.
คําสําคัญ : เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม, คอนกรี ตมวลเบา, บ่มไอนํา, คุณสมบัติการต้านทานกําลังอัด
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ABSTRACT
This research aims to study the compressive strength properties of autoclaved aerated concrete. For use in
building structures. The palm fiber is used as replace it of sand. At the rate of 0. 1, 2, 3 and 4 respectively, and using
lightweight artificial stone. Replaces stones from nature. Concrete curing is divided into normal curing and steam curing
method. Compressive strength test at 3 days, 7 days, 14 days, 21 days and 28 days. Refer to BS 1881: PART 3 test
standard.

The study found that. Aerated concrete using palm fiber replace it sand at 1% ratio resulted in the highest
compressive strength at 28 days. By using palm fiber instead of sand at the increasing percentage. Compressive strength
decreases, respectively. Decreased at 6 percent of the compressive strength. When putting palm fiber 1% of sand weight.
Comparing the increase in compressive strength Curing method for normal and steam curing. Steam curing results in
increased compressive strength. Over than normal curing At the rate of 13 - 14 percent.
By comparison of the quality and type of lightweight concrete in accordance with TIS 1505-2541, it was found that the
light weight concrete is in the 8th grade and can be classified as lightweight concrete type Action force. The compressive
strength is not less than 170 ksc. And the unit weight from 1,400 to 1,800 kg/m3 The study found that aerated concrete
using palm degradation. It was found that 4% had the lowest compressive strength of 395 ksc.
Keyword: palm fiber, aerated concrete, steam curing, compressive strength.
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ในงานวิจยั นี กล่าวถึงคอนกรี ตทีมีส่วนผสมของเส้นใยทะลายปาล์มซึ งเป็ นหนึงในวัสดุทางเลือกสําหรับอาคารพัก
อาศัยปั จจุบนั งานก่อสร้างอาคาร ตึก บ้านเรื อน มีมากขึนเรื อย ๆ คอนกรี ตมวลเบาเป็ นทางเลือกหนึงทีบรรดาผูก้ ่อสร้างส่ วน
ใหญ่ เล็งเห็นความสําคัญของคอนกรี ตมวลเบา แต่ดว้ ยคอนกรี ตมวลเบายังมีตน้ ทุนในการผลิตสูงบริ ษทั รับก่อสร้างขนาดเล็ก
รวมถึงประชาชนทัวไป มักเลือกใช้คอนกรี ตบล็อกหรื ออิฐมอญทีมีราคาถูกในการก่อสร้างมากกว่าจะเลือกใช้คอนกรี ตมวล
เบา คอนกรี ตมวลเบาทีมีการใช้งานในปั จจุบนั พบว่า มีการเลือกใช้วิธีการพัฒนาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของคอนกรี ตมวล
เบาหลายรู ปแบบ เช่น การอบด้วยไอนําความดันสู งในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพือทําตัวมวลของคอนกรี ต ฟองอากาศ มี
นําหนักเบา ช่วยลดนําหนักของโครงสร้าง ช่วยลดราคาในการก่อสร้างและยังให้ประโยชน์ในการเป็ นฉนวนกันความร้อน
ประเทศไทยมีการปลูกปาล์มนํามันมาตังแต่ปี พ.ศ.
ทําให้การปลูกปาล์ม ในประเทศไทยได้ขยายไปอย่าง
รวดเร็ วใน พ.ศ.
มีเนื อที ปลูกปาล์มนํามัน , ไร่ และแนวโน้มการปลูกปาล์มเพิมขึนทุ กปี แม้ว่ามีราคาจําหน่ าย
กะลาปาล์มอยูท่ ี - บาทต่อตัน เนืองจากปาลมนํามันเป็ นพืชทีให้ผลผลิตนํามันต่อหน่วยพืนทีมากกว่าหน่วยนํามันอืน ๆ
ทุกชนิ ด และสามารถปลูกได้เฉพาะในพืนทีเขตร้อนชืนเท่านัน ซึ งมีเพียง ประเทศจาก ประเทศทัวโลกสามารถปลูก
ได้ แต่มีเพียงไม่กีประเทศเท่านันทีสามารถปลูกปาล์มได้ผลดี เช่น มาเลเชีย อินโดนิเชีย โคลัมเบีย และไทย สําหรับประเทศ
ไทย ปาล์มนํามันได้ถูกนําเข้ามาปลูกในภาคใต้เมือประมาณ ปี ทีผ่านมาและมีการขยายพืนทีการเพาะปลูกจนในปั จจุบนั
จากข้อมูลแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มนํามันและนํามันปาล์มปี
ในกรรมวิธีและขันตอนการผลิตนํามันปาล์ม
จะเริ มจากที เกษตรกรเก็บผลผลิ ตแล้ว ทะลายปาล์มจะถูกคัดแยกตามคุณภาพ ผลปาล์มที ผ่านการคัดแยก แล้วลําเลียงเข้าสู่
เครื องแยกเมล็ดออกจากทะลาย เพือแยกเนื อเยือปาล์มกับเมล็ดออกจากกัน แล้วจึงผ่านส่วนของเนือเยือปาล์มเข้าสู่ เครื องบีบ
นํามัน ส่ วนทะลายเปล่า (Effb) จะถูกนําไปใช้ประโยชน์เป็ นเชือเพลิงในการผลิตอีกครัง นํามันทีได้เรี ยกว่า Crude Palm Oil
(CPO) จากนันนํามันทีได้จะถูกส่ งเข้าสู่ ถงั เก็บ ส่ วน กาก (Fiber) จะถูกส่ งไปใช้ประโยชน์อย่างอืน เช่น นําไปผลิตเป็ นเส้นใย
หรื อเชือเพลิง เป็ นต้น ส่วนเมล็ด จะถูกส่งเข้าสู่เครื องกะเทาะเปลือก แล้วเมล็ดด้านในจะถูกนําไปบีบนํามันอีกครังได้นามั
ํ นที
เรี ยกว่า Kernel Palm Oil (KPO)สําหรับกะลา (Shell) จะให้ความร้อนสู งเมือเผาไหม้ ดังนัน จึงถูกนํากลับไปเป็ นเชื อเพลิ ง
ภายในโรงงาน ส่ วนนํามันที ได้ จะถูกนําไปรวมกับนํามันทีได้จากเนื อเยือ ผลปาล์ม แล้วจึ งนําไปสู่ กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ ก่ อนส่ งเข้าสู่ ถงั เก็บ เพือนําส่ งไปยังโรงกลันนํามันปาล์มบริ สุทธิ ต่อไป ขณะทีการขาดแคลนทีอยูอ่ าศัยยังมีอยูท่ วั
โลกและทวีความรุ นแรงในประเทศกําลังพัฒนาเนื องจากค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างราคาถีบตัวสูงดังนันการนําเอาของเหลือใช้
จากกระบวนการผลิ ตนํามันปาล์มมาพัฒ นาทดแทนวัสดุก่อสร้างทัวไปได้ก็ช่วยบรรเทาและยังเป็ นแนวทางกําจัดของเสี ย
อย่างยังยืนอีกด้วย
การใช้เส้นใยจากพืช มาเป็ นส่ วนผสมเพือเสริ มกําลังให้กบั วัสดุก่อสร้าง เส้นใยธรรมชาติจึงถูกสนใจนํามาใช้ใน
การผลิตคอนกรี ตมวลเบา เนื องจากเส้นใยธรรมชาติมีศกั ยภาพในการนํามาพัฒนาต่อให้เป็ นผลิตภัณฑ์ทีสามารถใช้งานได้ดี
ไม่ก่อให้เกิ ดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและมีกระบวนการผลิตทีไม่ซับซ้อนมากนัก สาเหตุทีเลือกใช้วสั ดุพวกเส้นใยปาล์ม
นํามันเพราะมีผลศึกษาพบว่าเส้นใยจากปาล์มเป็ นเส้นใยทีแข็งแรง สามารถเสริ มกําลัง
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ให้คอนกรี ตมวลเบา และเส้นใยจากปาล์มนํามัน จัดได้วา่ เป็ นส่ วนผสมประเภทนําหนักเบาด้วยคุณสมบัติของเส้น
ใยพืชทีเป็ นลักษณะเฉพาะ ไม่เหมือนเส้นใยประเภทอืนๆ คือ มีความแข็งแรงด้านกําลัง โดยเฉพาะการรับแรงดึง ทําให้เพิม
ความแข็งแรงในการรับแรงดึงกับคอนกรี ตซึงมีคุณสมบัติดา้ นนีน้อย และมีคุณสมบัติในการเป็ นฉนวน
เส้นใยธรรมชาติ โดยเฉพาะเส้นใยจากพืช จัดได้วา่ เป็ นส่ วนผสมประเภทนําหนักเบา (Light weight Aggregate) ทีสามารถ
ผสมกับปูนซี เมนต์และนําได้โดยไม่เกิดปฏิกิริยาข้างเคียงด้วยคุณสมบัติของเส้นใยพืชทีเป็ นลักษณะเฉพาะไม่เหมือนเส้นใย
ประเภทอืน ๆ (Olesen &Plackett, 1999) คือ
- มีความแข็งแรงในด้านกําลัง โดยเฉพาะกําลังรับแรงดึ ง (Tensile Strength) ทําให้เพิมความแข็งแรงในการรับแรง
ดึงให้กบั คอนกรี ตซึงมีคุณสมบัติในด้านนีน้อย
ดังนันผูท้ าํ การวิจยั มี ความคิ ดทีจะทําโครงการวิจยั เรื อง “การพัฒนาคุณสมบัติการต้านทานกําลังอัดของคอนกรี ต
มวลเบาผสมเส้นใยทะลายปาล์ม โดยวิธีการบ่มไอนํา” เพือประโยชน์ทีได้รับคือทําให้พบแนวทางการเพิมมูลค่าให้กบั วัสดุ
เหลือใช้จากการกระบวนการผลิตนํามันปาล์ม ในการทํามาทําให้เกิดประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมในการผลิตคอนกรี ตมวล
เบา นอกจากนี ยังใช้เทคโนโลยีในการผลิตตําลดปริ มาณการใช้ซีเมนต์และทรายซึงเป็ นวัตถุดิบทีสร้างและทดแทนได้ยาก ไม่
ต้องพึงพาเทคโนโลยีจากต่างชาติและยังช่วยเกษตรกรไทยทีปลูกปาล์มนํามันมีรายได้เพิมขึน
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
. คุณสมบัตแิ ละการใช้ งานของเส้ นใยทะลายปาล์ ม
เส้ นใยทะลายปาล์ ม มี ล ัก ษณะและคุ ณ สมบัติ ใกล้เคี ย งกับ เส้น ใยมะพร้ าวมาก[2] เป็ นเส้น ใยที เหนี ยว อากาศสามารถ
ไหลเวี ย นผ่ านได้ดี คุ ณ สมบัติ เบื องต้น ของเส้ น ใยที นํา มาใช้ ความถ่ ว งจํา เพาะ (Specific Gravity 0.94) การดู ด ซึ ม นํา
(Absorption 0.08%) หน่วยนําหนัก (Unit Weight 201 kg/m3 ) ขนาดความยาวเฉลีย . – 5 cm.

. คอนกรีตมวลเบา

ภาพที 1 ลักษณะเส้นใยทะลายปาล์ม

การใช้ค อนกรี ต มวลรวมเบาสามารถลดต้น ทุ น ในงานก่ อสร้างได้ ไม่ว่าจะเป็ นคอนกรี ต บล็อ กมวลเบา หรื อ
คอนกรี ตมวลเบาในงานโครงสร้าง ในขณะทีคอนกรี ตมวลเบาในงานโครงสร้างอาจมีราคาต่อลูกบาศก์ทีสูงกว่า
คอนกรี ตธรรมดาทัวไป แต่ อาจทําให้ โครงสร้ างมี ราคาน้อ ยกว่า โดยสามารถลดนําหนักบรรทุ ก ตายตัวและ
ประหยัด ราคาค่าก่ อสร้ างฐานรากของอาคาร ซึ งเป็ นเหตุผลพืนฐานสําหรับ การพิจารณาการใช้คอนกรี ต มวลเบาในงาน
ก่อสร้าง
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2. การจําแนกชนิดของคอนกรีตมวลเบา
2.1 คอนกรี ตมวลเบาชนิ ดทําเป็ นฉนวนมีค่าหน่วยนําหนักตังแต่ 315 ถึง 1,100 kg/m3 และมีค่ากําลังอัดที อายุ 28
วัน ระหว่าง 7 ถึง 70 ksc.
2.2 คอนกรี ตมวลเบาชนิ ดทําเป็ นโครงสร้าง มีค่าหน่วยนําหนักตังแต่ 1,400 ถึ ง 1,800 kg/m3 และมีค่ากําลังอัดที
อายุ 28 วัน ไม่ตากว่
ํ า 170 ksc.
2.3 คอนกรี ตชนิ ดกึงมวลเบา มีค่าหน่ วยนําหนักตังแต่ 1,800 ถึง 2,050 kg/m3 และมีค่ากําลังอัดไม่ตากว่
ํ า 220 ksc.
โดยส่ วนใหญ่จะนํามาทําเป็ นคอนกรี ตบล็อกสําหรับกําแพงรัว และใช้เป็ นวัสดุทนไฟ
. ส่ วนผสมต่ างทีใช้ ในคอนกรีตมวลเบา
3.1 ปูนซี เมนต์ ปอร์ ตแลนด์ ประเภทที เหมาะสําหรับงานก่ อสร้างทัวไป ส่ วนใหญ่จะนําไปใช้กบั งานคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก เช่น งานโครงสร้างอาคาร ทําผิวถนน สะพาน ท่อระบายนํา เป็ นต้น ปูนซี เมนต์ประเภทนี มีขอ้ เสี ยคือ ไม่ทนต่อ
สารทีเป็ นด่าง จึงไม่เหมาะสมกับงานทีต้องสัมผัสกับด่างจากดินหรื อนํา เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเคมี
3.2 ทรายแม่ นํา ทรายชนิดนี มีอยูท่ วั ๆ ไปในทีราบลุ่มของแม่นาํ ทรายชนิ ดนี เกิดจากปรากฏการณ์ ตามธรรมชาติ
โดยกระแสนําได้พดั พาทรายจากทีต่าง ๆ มาตกตะกอนรวมกันในแหล่งทีราบลุ่มทีเป็ นทีรวมของทราย ในการก่อสร้างทัว ๆ
ไป
. นํา เป็ นปั จจัยทีสําคัญยิงในการทําคอนกรี ต ปริ มาณและคุณภาพของนํามี อิทธิ พลอย่างมากต่อกําลัง อัดของ
คอนกรี ต นํารวมเข้ากับ ปู น ซี เมนต์ท ําให้เกิ ด ปฏิ กิ ริย า เกิ ด การก่ อ ตัว และแข็งตัว ตามลําดับ นําที มี คุ ณ ภาพดี จ ะทําให้
เกิดปฏิ กิริยากับปูนซี เมนต์ได้อย่างสมบูรณ์ นําทีใช้ผสมคอนกรี ตต้องสะอาด มีความขุ่นไม่เกิน 2,000 ppm. ปราศจากกรด
ด่าง นํามัน และสารอินทรี ยอ์ ืนๆ
3.4 สารลดนํ าจํานวนมาก (High Range Water-Reducers) เป็ นนํายาลดประเภทพิ เศษซึ งมักจะเรี ยกว่า Super
plastic cyzers หรื อ HRWRs ซึ งมีทงฐานลิ
ั
กโนซัลโฟเนตและโพลีคาร์ บอกซิลิกเอสเตอร์ สารลดนําจํานวนมากนีสามารถลด
นําทีใช้ในส่ วนผสมคอนกรี ตลงได้ถึง - % โดยมากมักใช้เพือเพิมกําลังอัดของคอนกรี ตและใช้ลดการซึมผ่านของนําใน
คอนกรี ต สารลดนํ าจํา นวนมากที ใช้ ใ นงานคอนกรี ตเที ย บเท่ ามาตรฐาน ASTM C 494 Specification for Chemical
Admixtures for Concrete ประเภท F และ G และประเภท และ ใน ASTM C 1017 Specification for Chemical
Admixtures for Use in Producing Flowing Concrete.
3.5 หิ น สั ง เคราะห์ ห รื อ อะคริ ลิ ก หิ น สั ง เคราะห์ เกรดอะคริ ลิ ก 100% (100% Acrylic Solid Surface) เป็ นหิ น
สังเคราะห์ เกรดดี ทีสุ ด ผลิตขึนมาจากวัสดุ จากธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์และสารเติมแต่ง โดยวัสดุ ทีมาจากธรรมชาติคือ
อะลูมินัมไตรไฮเดรต (Aluminum Trihydrateh, ATH) ส่ วนวัสดุ สังเคราะห์ เป็ นวัสดุจาํ พวกโพลิเมอร์ เช่น อะคริ ลิก (Poly
methyl methacrylate, PMMA) หินสังเคราะห์เกรดอะคริ ลิก 100% จะรวมคุณสมบัติของ ATH คือ ไม่ลามไฟ, ยับยังการเกิด
ควัน และคุณสมบัติอะคริ ลิกคือเหนียว แวววาว ดัดโค้งได้ ทนทานต่อแสงแดดและสภาวะ
อากาศภายนอก สามารถรี ไซเคิลได้ นอกจากนี ยังมีสารเติมแต่งอืนๆ ทีช่วยเสริ มคุณสมบัติของหิ นให้ดียิงขึนเช่น
สารยับยังเชือรา สารป้ องกันรังสี ยวู ี
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การบ่ มคอนกรีต
. การบ่ มโดยการป้ องกันการสู ญเสี ยนํา
ในการเทคอนกรี ตต้องป้ องกันการสูญเสี ยนําของคอนกรี ต ซึงทําโดยการนําคอนกรี ตไปแช่นาสะอาด
ํ
ตามมาตรฐาน
BS
เพือป้ องกันการระเหยของนําออกจากคอนกรี ตก่อนนําไปทดสอบ
. การบ่ มไอนําความดันตํา
การพัฒนากําลังของคอนกรี ตสามารถเร่ งได้โดยใช้ความร้อน การให้ความร้อนต่อคอนกรี ตทีนิ ยมใช้กนั ได้แก่ การ
บ่มไอนํา (Steam Curing) หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ งว่า การบ่มไอนําความดันตํา (Low Pressure Steam Curing) เป็ นการบ่มไอ
นําทีความดันปกติทีความร้อนไม่เกิน องศาเซลเซียส ซึงไอนําทีความดันปกตินีจะชืนและใช้บ่มคอนกรี ตได้เช่นเดียวกับ
การบ่มปกติ การให้ความร้อนแก่คอนกรี ตจะเริ มบ่มคอนกรี ตที อุณหภูมิปกติประมาณ ถึง ชัวโมง หลังจากเทคอนกรี ต
เข้าแบบเพือให้เกิ ดปฏิ กิริยาไฮเดรชันเบื องต้นก่อนที จะมีการบ่มไอนํา การเพิมอุณหภูมิ อุณหภูมิทีเลือกใช้ในการบ่ มไอนํา
ความดันตําอยูใ่ นช่วง ถึง องศาเซลเซียส ทังนีเนืองจากต้องการร่ นระยะในการบ่มคอนกรี ตเป็ นสําคัญ

ภาพที 3 นําตัวอย่างคอนกรี ตไปทําการบ่มในตูบ้ ่มไอนํา
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วิธีดําเนินการวิจัย

.ศึกษาคุณสมบัติในการรับกําลังอัดของคอนกรี ตมวลเบาทีนําเส้นใยปาล์มนํามันแทนทีทรายในอัตราส่ วนร้อยละ
0, 1, 2, และ โดยนําหนัก โดยวิธีการบ่มปกติเปรี ยบเทียบกับวิธีการบ่มไอนํา
2.ทดสอบคุ ณสมบัติท างกายภาพเบื องต้น ของมวลรวม โดยคุณสมบัติทีทําการทดสอบได้แก่ ความถ่วงจําเพาะ
ปู น ซี เมนต์, ความถ่วงจําเพาะความดู ด ซึ ม ของมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบ, การวิเคราะห์ ส่วนคละของมวลรวม
ละเอียดและมวลรวมหยาบและหน่วยนําหนักของมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบ
.ออกแบบส่ วนผสมคอนกรี ตตามขันตอนการออกแบบวิธีของ ACI ที ksc. อายุ วัน
4.ทําการผสมคอนกรี ตตามอัตราส่ วนที ออกแบบไว้ และนําเส้นใยปาล์มนํามันแทนที ทรายในอัตราส่ วนร้อยละ ,1,2,

และ โดยนําหนัก

.บ่มคอนกรี ตโดยแยกเป็ นการบ่ม ลักษณะ คือ )บ่มแบบปกติโดยใช้การแช่นาํ )บ่มแบบไอนําโดยใช้ตูบ้ ่มไอนํา
บ่มคอนกรี ตทีอุณหภูมิ องศาเซลเซียส โดยรักษาความชืนสัมพัทธ์ - %
.ทดสอบหาค่าความต้านทานกําลังอัดของคอนกรี ตทีอายุคอนกรี ต , 7, 14, และ วัน

ผลและวิจารณ์ ผล

. คุณสมบัติทางกายภาพเบืองต้นของมวลรวม
ตารางที แสดงคุณสมบัติทางกายภาพเบืองต้นของมวลรวม
Type of Material
Specific Gravity
Absorption
%
Cement
3.12
Sand
2.54
0.40
Coarse Aggregate
1.03
0
Palm Fiber
0.94
0.08

Fineness Modulus
2.80
-

Unit Weight
kg/m3
3,120
1,707
634
201

ตารางที แสดงค่าต้านทานกําลังอัดของคอนกรี ตในอัตราส่วนการแทนทีทรายด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม
ในรู ปแบบการบ่มคอนกรี ตแบบปกติ
Type of Material
Compressive Strength (kg/cm2)
3
7
14
21
28
(Day)
(Day)
(Day)
(Day)
(Day)
แทนทีทรายร้อยละ
272
291
356
447
523
แทนทีทรายร้อยละ
270
284
350
428
476
แทนทีทรายร้อยละ
265
280
342
420
453
แทนทีทรายร้อยละ
247
275
335
415
421
แทนทีทรายร้อยละ
240
253
320
385
395
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ภาพที แสดงการพัฒนาความต้านทานกําลังอัดของคอนกรี ตในอัตราส่วนการแทนทีทรายด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม
ในรู ปแบบการบ่มคอนกรี ตแบบปกติ
ตารางที แสดงค่าต้านทานกําลังอัดของคอนกรี ตในอัตราส่วนการแทนทีทรายด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม
ในรู ปแบบการบ่มคอนกรี ตแบบไอนํา
Type of Material
Compressive Strength (kg/cm2)
3
7
14
21
28
(Day)
(Day)
(Day)
(Day)
(Day)
แทนทีทรายร้อยละ
346
480
563
598
605
แทนทีทรายร้อยละ
335
473
550
577
600
แทนทีทรายร้อยละ
320
450
530
540
580
แทนทีทรายร้อยละ
300
420
500
510
550
แทนทีทรายร้อยละ
285
400
450
495
520
650
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การศึกษาวิจยั การพัฒนากําลังอัดคอนกรี ตมวลเบาผสมเส้นใยทะลายปาล์มและหินเทียมโดยนําเส้นใยปาล์มแทนที
ทรายในอัตราส่ วนร้อยละ 0, 1, 2, 3 และ 4 โดยนําหนัก และบ่มคอนกรี ตด้วยนําปกติเปรี ยบเทียบกับบ่มไอนําทีอายุการบ่ม 3,
7, 14, 21 และ 28 วัน โดยสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี
. กําลังอัดคอนกรี ตมวลเบาเมือมีการนําเส้นใยปาล์มแทนทีทรายในอัตราส่ วนร้อยละ 0, 1, 2, 3 และ 4 โดยวิธีการบ่มแบบ
ปกติ มีค่ากําลังอัดเพิมขึนและลดลงเป็ นลําดับจากการออกแบบส่วนผสมคอนกรี ตโดยวิธี ACI ทีอายุ วัน ที ksc. โดย
มีค่าดังนี
% มีแนวโน้มค่ากําลังอัดสู งกว่าการออกแบบส่วนผสม 16.22%
% มีแนวโน้มค่ากําลังอัดสู งกว่าการออกแบบส่วนผสม . %
% มีแนวโน้มค่ากําลังอัดสู งกว่าการออกแบบส่วนผสม . %
% มีแนวโน้มค่ากําลังอัดตํากว่าการออกแบบส่ วนผสม . %
% มีแนวโน้มค่ากําลังอัดตํากว่าการออกแบบส่ วนผสม . %
จากผลดังกล่าวจะสังเกตได้วา่ กําลังอัดของคอนกรี ตมวลเบาเมือมีการนําเส้นใยทะลายปาล์มแทนทีทรายในอัตราส่ วนร้อยละ
0, 1, และ 2 มีค่ากําลังอัดทีเพิมขึนจากค่าทีออกแบบไว้ ksc. แต่เมือมีการเพิมอัตราส่ วนเส้นใยปาล์มแทนทีทราย เป็ นร้อย
ละ และ ค่ากําลังอัดคอนกรี ตมวลเบามีการลดลงเป็ นลําดับ
. กําลังอัดคอนกรี ตมวลเบาเมือมีการนําเส้นใยปาล์มแทนทีทรายในอัตราส่ วนร้อยละ 0, 1, 2, 3 และ 4 โดยวิธีการบ่ มแบบ
ไอนํา มีค่ากําลังอัดเพิมขึนเป็ นลําดับจากการออกแบบส่วนผสมคอนกรี ตโดยวิธี ACI ทีอายุ วัน ที ksc. โดยมีค่าดังนี
% มีแนวโน้มค่ากําลังอัดสู งกว่าการออกแบบส่วนผสม 34.44%
% มีแนวโน้มค่ากําลังอัดสู งกว่าการออกแบบส่วนผสม . %
% มีแนวโน้มค่ากําลังอัดสู งกว่าการออกแบบส่วนผสม . %
% มีแนวโน้มค่ากําลังอัดสู งกว่าการออกแบบส่วนผสม . %
% มีแนวโน้มค่ากําลังอัดสู งกว่าการออกแบบส่วนผสม . %
จากผลดังกล่าวจะสังเกตได้วา่ กําลังอัดของคอนกรี ตมวลเบาเมือมีการนําเส้นใยทะลายปาล์มแทนทีทรายในอัตราส่ วนร้อยละ
0, 1, 2, 3 และ 4 โดยใช้วธิ ี การบ่มแบบไอนําจะส่งผลให้ค่ากําลังอัดเพิมขึนจากค่าทีออกแบบไว้
. การพัฒนาค่ากําลังอัดของคอนกรี ตมวลเบาทังสองวิธีการบ่มคอนกรี ต การบ่มคอนกรี ตแบบปกติจะมีการพัฒนาค่ากําลัง
เพิมมากขึนในอัตราส่ วนทีค่อนข้างคงที การบ่มคอนกรี ตแบบไอนําจะมีการพัฒนากําลังอัดคอนกรี ตในช่วง วันแรกเป็ น
อย่างมาก และจะค่อนข้างพัฒนากําลังอัดในลักษณะคงทีเมือคอนกรี ตเริ มมีอายุมากกว่า วันขึนไป
. จากการศึกษาเปรี ยบเทียบถึงวิธีการบ่มคอนกรี ตทังสองวิธีการบ่มคอนกรี ต วิธีการบ่มคอนกรี ตแบบไอนําจะส่ งผลให้ค่า
กําลังมีการพัฒนาเพิมมากขึน และมากว่าการบ่มแบบปกติในอัตราส่วนร้อยละ – 24
. จาการศึกษาคอนกรี ตมวลเบาผสมเส้นใยปาล์มและหินเทียมโดยนําเส้นใยปาล์มแทนทีทรายในอัตราส่วนร้อยละต่างๆ
บ่มคอนกรี ตโดยวิธีปกติและวิธีบ่มไอนํา คอนกรี ตมวลเบามีค่าหน่วยนําหนักอยูใ่ นเกณฑ์
1,400 – 1,800 kg/m3 และมีค่าต้านทานกําลังอัดไม่นอ้ ยกว่า ksc. ซึงจัดเป็ นคอนกรี ตมวลเบาชนิดทําเป็ น
โครงสร้างได้
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อิฐบล็อกผนังผสมกะลาปาล์ มนํามัน

Block Walls Derived from Oil Palm Shell
พรนรายณ์ บุญราศรี * นันทชัย ชูศิลป์ 2 และ สรรเพชร ผ่าพลู3
Pornarai Boonrasi1*, Nuntachai Chusilp 2 and Sanpatch Paplu 3

บทคัดย่อ
การทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของมอร์ตา้ ทรงลูกบาศก์และอิฐบล็อกผนัง ผสมกะลาปาล์มนํามัน ในการวิจยั
นี ใช้อตั ราส่ วนผสมซี เมนต์ต่อวัสดุผสม 1:4 นํากะลาปาล์มนํามันผ่านตะแกรง 1 นิ ว ค้างตะแกรงเบอร์ มาแทนที ทรายใน
อัต ราส่ วนผสมร้ อยละ
และ ของปริ มาตรมวลรวม ได้อตั ราส่ วนนําต่ อซี เมนต์ 0.500 0.533 0.567 และ 0.600
ตามลําดับ โดยทดสอบมอร์ ตา้ ทรงลูกบาศก์ขนาด 10×10×10 เซนติเมตร ความหนาแน่น การดูดซึมนํา และกําลังรับแรงอัด ที
อายุบ่ม 7 14 และ 28 วัน และอิฐบล็อกผนังขนาด 20×60×7.5 เซนติเมตร ทดสอบความหนาแน่น กําลังรับแรงอัด และกําลัง
ต้านทานแรงดัด ทดสอบที อายุบ่ ม 28 วัน ผลการทดสอบการดู ดซึ มนํามอร์ ตา้ ทรงลูกบาศก์ พบว่ามีค่าเพิมขึ นตามอัตรา
ส่วนผสม และ มอร์ ตา้ ทรงลูกบาศก์และอิฐบล็อกผนัง เมือปริ มาณกะลาปาล์มนํามันเพิมขึนส่งผลให้กาํ ลังรับแรงอัด ความ
หนาแน่ น นําหนัก และกําลังต้านทานแรงดัดลดลง อิฐบล็อกผนังอัตราส่ วนผสมของกะปาล์มนํามันแทนทีทรายร้อยละ 20
40 และ 60 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์ชุม ชนบล็อกก่อไม่รับนําหนัก มผช.779/2548 และอิฐบล็อกที อัตราส่ วนกะลา
ปาล์มนํามันแทนทรายร้อยละ 40 มีความเหมาะสมทีสุด ลดต้นทุนวัสดุ นําหนักเบา และรับกําลังได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที
สําคัญสามารถขนหรื อเคลือนย้ายได้สะดวกต่อการก่อสร้าง
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This paper investigated the properties of cube mortar samples and block bricks that were mixed with palm shell.

Cement was mixed with aggregates using the ration of 1: 4. First the palm shell was sieved by passing through 1 in and

retaining number 4. It was mixed having the percentages of 20, 40, 60, and 80 of the aggregates. The water cement ratios

used were 0.533, 0.567, and 0.600. The mortar samples were 10 by 10 by 10 cm. They were also tested to obtain density,
water absorption, and compressive strength. Before the test done, they were cured at 7, 14, and 28 days. While the block
brick had the dimensions of 20 by 60 by 7. 5 cm. Note that the blocks were tested only for the specimens cured for 28
days.

The results revealed that the water absorption for the mortars is increasing with the increase of the palm shell.
For the compressive strength, density and flexural strength, it was found that the higher the palm shell the lower the

values. It should be noted that, however, all of the bricks are conform to the standard TCPS 779/2548. From these results,
it may be concluded that the samples having the palm shell of 40 percent is most suitable in terms of reducing the material
cost, lighter, and acceptable strength.

Keywords : wall blocks, oil palm shell, compressive strength, flexural strength
บทนํา

สถานการณ์ ขยะของประเทศไทยตามรายงานของกรมควบคุมมลพิษระบุวา่ มีขยะเหลือทิงจากภาคอุตสาหกรรม
การเกษตร ซึงทางภาคใต้ของประเทศไทยมีการเกษตรทีสําคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มนํามัน มะพร้าว และข้าว จากข้อมูลของ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีพืนทีปลูกปาล์มนํามันประมาณ 3.68
ล้านไร่ และมีผลผลิตประมาณ . ล้านตันต่อปี ทําให้มีวสั ดุทีเหลือทิ งจากกระบวนการผลิตนํามันปาล์ม ได้แก่ ทะลาย
ปาล์ม ใยจากเปลือก และกะลาหุ้มเนื อ ประมาณ . ล้านตันต่อปี ได้มีผวู ้ ิจยั หาแนวทางกําจัดโดยการนํากะลาปาล์มนํามัน
มาทําเป็ นมวลรวมหยาบผสมคอนกรี ต ในงานก่อสร้างหรื อผลิตภัณฑ์ค่อนข้างน้อย

คณะผูว้ ิจยั มีแนวคิ ดว่าที จะลดปั ญหาดังกล่าว จึงนํากะลาปาล์มนํามันที เหลือทิ งจากภาคอุตสาหกรรม ชุ มชน มา
พัฒ นาเป็ นอิฐ บล็อ กมวลเบาสําหรับ ใช้ท ําผนัง เพื อศึ ก ษาการรั บ กําลังอัด ความหนาแน่ น และค่ าการดู ด ซึ ม นํา ศึ ก ษา
คุณสมบัติทางกายภาพ ทีเหมาะสมในการทําผนัง ผลทีได้คือผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกมวลเบา ทางด้านสิ งแวดล้อมช่วยลดปริ มาณ
ขยะ ลดปั ญหาสิ งแวดล้อมที จะตามมา ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพิมมู ลค่ าของ กะลาปาล์มนํามัน อิฐ บล็อกมวลเบาและลด
ต้นทุ นวัสดุก่อสร้าง ทางด้านวิศวกรรมมีขอ้ ดี ทาํ ให้คอนกรี ตมีค่าหน่ วยนําหนักลดลง สะดวกในการก่อสร้าง ผนังช่วยลด
อุณหภูมิภายในอาคาร
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
. วัตถุประสงค์
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เป็ นต้น
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เพือศึกษาการรับกําลังอัดและพัฒนาอิฐบล็อกผนังผสมกะลาปาล์มนํามัน

2) เพือศึกษาด้านคุณสมบัติทางกายภาพของอิฐบล็อกผนัง ได้แก่ มิติ รู ปร่ าง ความหนาแน่น และค่าการดูดซึมนํา

. ขอบเขตของงานวิจยั

1) ศึกษาคุณสมบัติเบืองต้นและหาขนาดของกะลาปาล์มนํามันทีเหมาะสมในการผลิตอิฐบล็อกผนัง โดยใช้กะลา
ปาล์มนํามันทีเหลือจากการผลิตนํามันปาล์มจาก บริ ษทั ปาล์มไทยพัฒนา จํากัด ตําบลอุไดเจริ ญ อําเภอควนกาหลง จังหวัด
สตูล นํามาร่ อนผ่านตะแกรง 1 นิว ค้างเบอร์ 4
2) ผลิตอิฐบล็อกผนังผสมกะลาปาล์มนํามัน มีขนาด สู ง 20 ซม. ยาว 60 ซม.และหนา 7.5 ซม.
3)

ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของอิฐบล็อกผนังผสมกะลาปาล์มนํามัน ได้แก่ มิติ รู ปร่ าง ความหนาแน่น และ
ค่าการดูดซึ มนํา เป็ นต้น
4)

มาตรฐานทีใช้ควบคุมทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของก้อนตัวอย่างทรงลูกบาศก์ขนาด 10×10×10
ซม. อายุบ่ม 7 14 และ 28 วัน ทดสอบหาค่าการดูดซึมนํา ตามมาตรฐาน ASTM C1403 และกําลังรับแรงอัด ตามมาตรฐาน ASTM
C109

อายุบ่ม 28 วัน โดยวิธี
กําลังรับแรงอัด ตามมาตรฐาน ASTM C109 และกําลัง

5)มาตรฐานทีใช้ควบคุมทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของอิฐบล็อกผนังผสมกะลาปาล์มนํามัน

ดัดแปลง การทดสอบหาค่าความหนาแน่น ตามมาตรฐาน ASTM C596
ต้านทานแรงดัด ตามมาตรฐาน ASTM C78
6)

ผลิตอิฐบล็อกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบล็อกก่อไม่รับนําหนัก มผช.779/2548 (กําลังรับแรงอัดไม่นอ้ ยกว่า
20.39 กก./ตร.ซม.)
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
. อิฐบล็อก

อิ ฐบล็อก ทําจากซี เมนต์ผสมกับมวลรวม ที มีขนาดพอดี เช่น ทราย กรวด หิ นย่อย และผสมกับนําสร้างเป็ นแบบ
ต่างๆ ใช้สาํ หรับสร้างผนังหรื อทําโครงสร้างอืน มีคุณลักษณะความคงทนถาวรดี มีรูปร่ างเป็ นเหลียมมุมได้ฉากกันตลอด หน้า
เรี ยบไม่แอ่นหรื อบิ ด การผลิตจากโรงงานกําหนดเป็ นมาตรฐานคือแบบบล็อกตันและกลวง บล็อกชนิ ดหนัก และบล็อก
นําหนักเบา จะพิเศษตรงที สามารถป้ องกันความร้อน หรื อภูมิอากาศหนาวเย็นได้ดี ในการใช้ก่อเป็ นผนังเพราะช่องกลวงมี
อากาศเป็ นตัวกันและยังมี ลักษณะที จะเชื อมประสานกับโครงสร้ างอืนได้แน่ นหนาแข็งแรงด้วย ซึ งงานวิจยั นี เน้นที บล็อก
นําหนักเบา และขนาดคอนกรี ตบล็อก ตามมาตรฐานที โรงงานผูผ้ ลิ ตจําหน่ าย จะทําตามขนาดปกติ เช่น ( / )  7(5/8) 
( / ) นิว (พิภพ , 2542)
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ปาล์มนํามันเป็ นพืชตระกูลปาล์มทีมีถินกําเนิ ดอยูใ่ นทวีปแอฟริ กา เป็ นพืชทีให้ผลผลิตนํามันต่อหน่วยพืนทีสูงกว่า
พืชนํามันทุ กชนิ ด - กิ โลกรั มนํามันต่ อพืนที ปลูก 1 ไร่ ประเทศไทยมี อนั ดับการผลิตอยู่อันดับ ที 4 ของโลก แต่ มี
สัดส่ วนการผลิ ตร้อยละ 2 เท่านัน ดังนันการเลือกใช้พนั ธุ์มีความสําคัญมาก ต่อการผลิตนํามันปาล์มและแปรรู ปปาล์มนํามัน
ซึ งสามารถแบ่งแบบพันธุ์ปาล์มได้ 3 ลักษณะ ซึ งได้แก่ ความหนาของกะลา ปริ มาณเนื อของผลปาล์ม และเส้นใยรอบกะลา
ปาล์ม (ธีระพงศ์ , 2550, ) ดังนี
1)

พันธุ์ดูรา เป็ นปาล์มทีมีกะลาหนา (2-8 มม.) มีปริ มาณของเนือปาล์มน้อย (ร้อยละ 30-70) ไม่มีเส้นใยรอบกะลา
ตามภาพที (ก) พันธุ์นีจะใช้ในการเป็ นแม่พนั ธุ์เพือผลิตลูกผสมทางการค้า

2) พันธุ์พิสิเฟอรา เป็ นปาล์มทีมีกะลาบางมากหรื อไม่มีกะลา มีเส้นใยสีนาตาลรอบกะลาหรื
ํ
อในเนือเมล็ด ผลส่ วน
ใหญ่มีเนือปาล์มมากกว่าร้อยละ ตามภาพที (ข) พันธุ์นีจะใช้เป็ นพ่อพันธุ์ในการผลิตลูกผสมทางการค้า

(ก) พันธุ์ดูรา

(ข) พันธุ์พิสิเฟอรา

(ค) พันธุ์เทเนอรา

(ง) กะลาปาล์มนํามัน

ภาพที ลักษณะเมล็ดพันธุ์ปาล์มนํามันและกะลาปาล์มนํามัน

3) พันธุ์เทเนอรา เป็ นลูกผสมทีเกิดจากพันธุ์ดูรากับพันธุ์พิสิเฟอรา จะได้พนั ธุ์เทเนอราอาจเรี ยกอีกอย่างว่า DP
พันธุ์นีจะมีลกั ษณะกะลาบาง (หนา 0.5-4.0 มม.) มีเนือปาล์ม (ร้อยละ - ) มากกว่าพันธุ์ดูรา และมีเส้นใยรอบกะลา ตาม
ภาพที (ค)
ลักษณะทางกายภาพของกะลาปาล์มนํามัน จากการสังเกตด้วยสายตา ตามภาพที (ง) จะเห็นว่ามี ลกั ษณะภายนอก
โดยทัวไปผิวขรุ ขระ และค่อนข้างมีนาหนั
ํ ก แต่เมือสังเกตอย่างละเอียดจะมีเส้นใยอยูร่ อบๆ กะลาปาล์มนํามัน
3. มวลรวม

มวลรวม (Aggregate) คื อ วัสดุแทรกในคอนกรี ต เช่ น หิ น กรวด และทรายที เป็ นส่ วนผสมที สําคัญของคอนกรี ต
เนืองจากมวลรวมมีปริ มาตรมากถึงร้อยละ - ของปริ มาณคอนกรี ตทังหมด ซึงมวลรวมมีความสําคัญ คือ มวลรวมมีราคา
ถูกกว่าปูนซี เมนต์ ช่วยให้คอนกรี ตมีความคงทนและปริ มาตรไม่เปลียนแปลงมาก คุณภาพของมวลรวมจึงมีผลกระทบต่อ
สมบัติ ข องคอนกรี ต อย่า งมากมวลรวมแบ่ ง ตามแหล่ ง กําเนิ ด ออกเป็ น กลุ่ ม คื อ มวลรวมที เกิ ด จากธรรมชาติ จ าก
กระบวนการกัดกร่ อนและเสี ยดสีตามธรรมชาติ และมวลรวมทีมนุษย์ทาํ ขึน เช่น มวลรวมนําหนักเบาทีได้จากเศษวัสดุเหลือ
ใช้
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
. ทบทวนวรรณกรรม

417

ดนุพล ตันนโยภาส และ อภิชาติ พ่วงพี (2550)ได้ทดสอบสมบัติทางกายภาพของมวลรวมกะลาปาล์มนํามัน พบว่ามี
รู ปทรงแบบไม่สมําเสมอผิวมีทงโค้
ั ง เว้าและนู น ค่อนข้างเรี ยบมีเส้นใยติดหลงเหลืออยู่บา้ ง มีความหนาในช่วง 2.3-3.0 มม.
เฉลีย 2.8 มม. ขอบรอยแตกแหลมและคมขึ นการแตกตอนหี บ ผลปาล์ม ค่ าความถ่ วงจําเพาะมี ค่ า 1.45-1.46 การดู ด ซึ ม นํา
ค่อนข้างมากมีค่าร้อยละ 22.60-22.86 ค่ากระแทกของกะลาปาล์มนํามันที สดมีค่าน้อยกว่าที แห้งถึงร้อยละ 60 จัดเป็ นมวลรวม
ประเภทแข็งมาก ค่าการสึ กหรอแบบลอสแองเจลีส มีค่าน้อยมากเช่นกัน มีค่า 4.64-4.76 และค่าตัวประกอบภาวะเอกรู ป (UF) มี
ค่า 0.19-0.20 ค่าความหนาแน่นแบบหลวมและแบบแน่นมีค่าเท่ากับ 580 และ 648 กก/ลบ.ม. ตามลําดับ

นันทชัย ชู ศิลป์ , พรนรายณ์ บุ ญราศรี และอัมพร หมัดแสละ (2555) งานวิจ ัยการนํากะลาปาล์มนํามัน ผสมใน
คอนกรี ตเพือผลิตเป็ นคอนกรี ตมวลเบา โดยใช้กะลาปาล์มนํามันขนาดตังแต่ . ถึง . มม. ผสมคอนกรี ตในอัตราร้อยละ
และ โดยนําหนักของมวลรวม หลังจากหล่อคอนกรี ตตัวอย่างเป็ นรู ปทรงกระบอก ทําการทดสอบกําลังรับ
แรงอัดและหน่ วยนําหนักของคอนกรี ตผสมกะลาปาล์มนํามันที อายุ
และ วัน เปรี ยบเที ยบผลการ
ทดสอบกับคอนกรี ตควบคุมที ได้ออกแบบกําลังอัดที อายุ วัน เท่ ากับ กก./ตร.ซม. จากการทดสอบพบว่าคอนกรี ต
ควบคุมมีกาํ ลังรับแรงอัดทีอายุ วัน เท่ากับ กก./ตร.ซม. เมือนํากะลาปาล์มนํามันผสมคอนกรี ตในอัตราร้อยละ
และ โดยนําหนักของมวลรวม กําลังรับแรงอัดลดลง คิดเป็ นร้อยละ
และ ของคอนกรี ตควบคุม
ตามลําดับ สําหรับหน่ วยนําหนักของคอนกรี ต มีค่าเท่ากับ , กก./ลบ.ม. เมือนํากะลาปาล์มนํามันผสมคอนกรี ตในอัตรา
ร้อยละ
และ โดยนําหนักของมวลรวม ส่ งผลให้หน่วยนําหนักมีค่าลดลงโดยคิ ดเป็ นร้อยละ
และ ของคอนกรี ตควบคุมตามลําดับ งานวิจยั นี พบว่าคอนกรี ตผสมกะลาปาล์มนํามันสามารถใช้ผลิตเป็ นคอนกรี ตมวล
เบาเพือใช้ในงานก่อสร้างได้ โดยการออกแบบต้องคํานึงถึงความสามารถในการรับกําลังอัดของคอนกรี ตทีมีค่าลดลงด้วย

วิธีดําเนินการวิจัย

. การเตรียมตัวอย่ าง

. วัสดุทใช้
ี ในการทดสอบ ได้แก่

ตามภาพที
±

1) กะลาปาล์มนํามัน ใช้ส่วนที ผ่านตะแกรง 1 นิ ว ค้างเบอร์ จากนันล้างทําความสะอาด และอบจนแห้ง
2)

ทราย ทีมีจาํ หน่ายทัวไป นํามาล้างให้สะอาด เพือเอาเศษฝุ่ นและดินออก แล้วนํามาอบแห้งทีอุณหภูมิ
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา ชัวโมง แล้วร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ ค้างเบอร์
3) ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที ตามภาพที 3
4) นําทีใช้ในการทดสอบเป็ นนําสะอาด

. เครื องมือและอุปกรณ์ ทใช้
ี ในการทดสอบ ได้แก่
1)

เครื องทดสอบกําลังรับแรงอัด ขนาด

2) เครื องทดสอบอเนกประสงค์ ขนาด

,000 กิโลนิ วตัน ตามภาพที 4

,000 กิโลนิ วตัน ตามภาพที
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3) แบบหล่ อ มอร์ ต ้าทรงลู ก บาศก์ สํ าหรั บ ตัว อย่า งทดสอบตามมาตรฐานอัง กฤษ ขนาด
เซนติเมตร และเหล็กกระทุง้ ตามภาพที 6
4) แบบหล่ออิฐบล็อก ขนาด

× 60 ×

. เซนติเมตร จํานวน 14 ช่อง ตามภาพที 7

ภาพที ลักษณะกะลาปาล์มนํามัน

ภาพที เครื องทดสอบกําลังรับแรงอัด

ภาพที แบบหล่อทรงลูกบาศก์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

ภาพที 3 ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที

ภาพที เครื องทดสอบอเนกประสงค์

ภาพที แบบหล่ออิฐบล็อก
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× 10 × 10

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
5)

เครื องผสมคอนกรี ต ขนาด . ลิตร

6) เครื องชังนําหนักระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ขนาด
7) เวอร์เนี ยร์ คาลิปเปอร์ ขนาด
8) ตะแกรงมาตรฐาน ขนาด
9) ตูอ้ บควบคุมอุณหภูมิ
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กก. ความละเอียด . ก.

มม. อ่านละเอียด . มม.

นิว และเบอร์

2. การออกแบบส่ วนผสม

ออกแบบส่ วนผสมโดยใช้อตั ราส่ วนผสม :4 (ซี เมนต์ : มวลรวม) และกะลาปาล์ม นํามัน แทนที ทรายในอัตรา
ส่วนผสมร้อยละ
และ โดยปริ มาตรมวลรวม ทําการทดลองหล่อตัวอย่างในแต่ละอัตราส่วน พิจารณาจากการคง
รู ปร่ างและกําลังรับแรงอัด ได้ผลการออกแบบส่วนผสมดังนี
ตารางที 1 อัตราส่ วนผสมของตัวอย่างและปริ มาณของวัสดุทีใช้ในการผลิตก้อนตัวอย่าง ต่อ ลบ.ม.
ร้อยละ

ส่วนผสม

W/C

PS-20

0.500

PS-60

0.567

PS-40
PS-80

0.533
0.600

ซีเมนต์
(กก.)

ทราย
(กก.)

กะลาปาล์ม
นํามัน (กก.)

776.2
517.4

262.4
393.6

205.4

1034.9

205.4

258.7

205.4
205.4

นํา
(กก.)

131.2

102.7

524.8

123.2

109.5
116.5

หมายเหตุ : PS-xx หมายถึง มอร์ ตา้ ผสมกะลาปาล์มนํามันร้อยละ xx และทรายร้อยละ 100-xx โดยปริ มาตรมวลรวม
QPS
BPS

หมายถึง มอร์ตา้ ผสมกะลาปาล์มนํามันทรงลูกบาศก์

หมายถึง มอร์ตา้ ผสมกะลาปาล์มนํามันอิฐบล็อกผนัง

. การเตรียมและวิธีการทดสอบตัวอย่าง

. การเตรียมตัวอย่ างทดสอบทรงลูกบาศก์

1) ประกอบแบบหล่อตัวอย่างทดสอบ (ภาพที ) ชุบนํามันบางๆ ภายในแบบหล่อตัวอย่าง
2) นําวัสดุทีเตรี ยมไว้ตามตารางที 1 ผสมให้เข้ากันในเครื องผสม โดยผสมนํากับซี เมนต์ใช้เวลาผสม 1 นาที เติม
ทรายใช้เวลาผสม 1 นาที สุดท้ายเติมกะลาปาล์มนํามันใช้เวลาผสม นาที (เวลาโดยประมาณ)
3) กรอกมอร์ ตา้ ลงในแบบหล่อตัวอย่าง โดยแบ่งใส่ ชนเป็
ั น 2 ชัน ในแต่ละชันจะมีปริ มาตร 1/2 ของปริ มาตร
มอร์ตา้ ทังหมด กระทุง้ 25 ครังในแต่ละชัน โดยกระทุง้ ให้ทวพื
ั นทีหน้าตัดของมอร์ ตา้ ชันบนใส่ มอร์ ตา้ ให้สูงกว่าขอบแบบ
หล่อตัวอย่าง หลังจากนันปาดผิวให้เรี ยบ ควรใช้มอร์ตา้ ให้หมดภายใน 10 นาที ปล่อยทิงไว้ในแบบหล่อ 12 ชัวโมง
4) ทําการถอดตัวอย่างออกจากแบบหล่อตัวอย่างทดสอบ นําก้อนตัวอย่างห่อแผ่นพลาสติกใส ตามภาพที (ก)
เพือป้ องกันการเสี ยนําจากเนือมอร์ ตา้ เป็ นเวลา 7 14 และ 28 วัน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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1) ประกอบแบบหล่อตัวอย่าง ตามภาพที ชุบนํามันบางๆ ภายในแบบหล่อตัวอย่าง
2) นําวัสดุทีเตรี ยมไว้โดยตวงวัดหน่วยเป็ นนําหนักตามตารางที วิธีการผสมเช่นเดียวกับหัวข้อ . ข้อย่อย )
3) เมือผสมเข้ากันดี นําวัสดุทีได้กรอกลงในแบบหล่ออิฐบล็อกตามภาพที 8 (ก) โดยแบ่งใส่ ชนเป็
ั น 3 ชัน ในแต่
ละชันจะมี ป ริ ม าตร 1/3 ของปริ ม าตรมอร์ ต้าทังหมด กระทุ้ง 60 ครั งในแต่ ล ะชันตามภาพที 8 (ข) โดยกระทุ้ง ให้ ท ัว
พืนทีหน้าตัดของมอร์ตา้ ชันบนใส่ มอร์ ตา้ ให้สูงกว่าขอบแบบหล่ออิฐบล็อก ควรใช้มอร์ ตา้ ให้หมดภายใน 10 นาที หลังจาก
นันแต่งผิวให้เรี ยบ ตามภาพที (ค) ปล่อยทิงไว้ในแบบ 12 ชัวโมง และ 24 ชัวโมง สําหรับ BPS-80
4) ทําการถอดอิฐบล็อกออกจากแบบหล่อ นําอิฐบล็อกห่อแผ่นพลาสติกใสตามภาพที (ข) จนอายุครบ 28 วัน
. การทดสอบก้อนตัวอย่ างทรงลูกบาศก์
การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของก้อนตัวอย่างทรงลูกบาศก์ตามหัวข้อขอบเขตงานวิจยั ข้อย่อย 4)
. การทดสอบหาความหนาแน่ นของอิฐบล็อก

และ 28 วัน

1) วัดขนาด โดยการวัดความกว้าง ความยาว และความหนาของก้อนตัวอย่าง ตามภาพที 10 ที อายุบ่ม 7 14
2) นําก้อนตัวอย่างมาทําการชังนําหนัก นําผลทีได้คาํ นวณหาค่าความหนาแน่น

(ก) กรอกมอร์ ตา้ ลงในแบบ

(ก) ทรงลูกบาศก์

(ข) กระทุง้ มอร์ตา้

ภาพที การหล่ออิฐบล็อกผนัง

ภาพที การบ่มก้อนตัวอย่าง

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

(ค) แต่งผิวมอร์ตา้

(ข) อิฐบล็อกผนัง
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(ก) วัดความกว้าง 20 ซม.

(ข) วัดความยาว 60 ซม.
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(ค) วัดความหนา 7.5 ซม.

ภาพที 10 การวัดขนาดของก้อนตัวอย่างอิฐบล็อก

. การทดสอบกําลังรับแรงอัดของอิฐบล็อก

แห้ง

1) นําตัวอย่างทดสอบมาชังนําหนัก และเขียนรหัสของแต่ละก้อนตัวอย่าง
2) วัดขนาดของตัวอย่าง การวัดเช่นเดียวกับหัวข้อ . ข้อย่อย )
3) เคลือบผิวก้อนตัวอย่างด้านบนและด้านล่างด้วยปูนปลาสเตอร์ตามภาพที

(ก) ให้หน้าเรี ยบ แล้วทิงไว้ให้

4) วางก้อนตัวอย่างในเครื องทดสอบวัสดุตามภาพที (ข) กดตัวอย่างจนเกิดการวิบตั ิ บันทึกค่าทีได้
5) นําค่านําหนักและพืนทีหน้าตัดทีได้คาํ นวณหาค่ากําลังอัด
3.6 การทดสอบกําลังต้ านทานแรงดัดของอิฐบล็อก

1) นําตัวอย่างทดสอบมาชังนําหนัก และเขียนกําหนดหมายเลขของแต่ละก้อนตัวอย่าง
2) วัดขนาดของตัวอย่าง การวัดเช่นเดียวกับหัวข้อ . ข้อย่อย )
3) เคลือบผิวด้านบนและด้านล่างหน้า เช่นเดียวกับหัวข้อ 3.5 ข้อย่อย 3)
4) วางก้อนตัวอย่างในเครื องทดสอบวัส ดุ ต ามภาพที (ค) กดตัว อย่างโดยใช้แ รงกดหนึ งจุด ที กลางก้อ น
ตัวอย่างจนเกิดการวิบตั ิ บันทึกค่าทีได้
5) นําค่าทีได้คาํ นวณหากําลังต้านทานแรงดัด

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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1. คุณสมบัตขิ องมวลรวม
ผลการทดสอบหาขนาดคละของทราย มีค่าโมดูลสั ความละเอียดเท่ากับ 2.53 อยูใ่ นช่วงตามมาตรฐาน 2.3-3.2 ทราย
มีขนาดคละทีดี ค่าความถ่วงจําเพาะและการดูดซึมนําเท่ากับ 2.66 และ 1.95 ตามลําดับ
ผลการทดสอบหาขนาดคละของกะลาปาล์มนํามัน มีค่าโมดูลสั ความละเอียดเท่ากับ 1.96 เนืองจากการคัดแยกโดย
ผ่านตะแกรง 1 นิ ว (2.54 มิ ลลิ เมตร) และค้างตะแกรงเบอร์ 4 (4.76 มิลลิ เมตร) สามารถนํามาผสมในมอร์ ต้าได้ ค่ าความ
ถ่วงจําเพาะและการดู ดซึ มนําเท่ ากับ 1.45 และ 22.6 ตามลําดับ ซึ งมีค่าใกล้เคียงกับงานวิจยั ของดนุพล และ อภิชาติ (2550)
และมีความต้านทานต่อการสึ กกร่ อน ร้อยละ 9.44 ของนําหนักกะลาปาล์มนํามัน

(ก) ลักษณะการเคลือบผิว

(ข) การทดสอบกําลังรับแรงอัด

(ค) การทดสอบกําลังต้านทานแรงดัด

ภาพที 11 การเคลือบผิวและการทดสอบกําลังของอิฐบล็อก

2. ลักษณะทางกายภาพผิวของมอร์ ต้าผสมกะลาปาล์ มนํามันทรงลูกบาศก์
ลักษณะทางกายภาพผิวของมอร์ตา้ ผสมกะลาปาล์มนํามันในแต่ละอัตราส่ วนผสม จะเห็นได้วา่ เมือมีการผสมกะลา
ปาล์มนํามันในอัตราส่วนทีเพิมขึน ตามอัตราส่วนผสมร้อยละ 20 40 60 และ 80 สังเกตด้วยสายตาจะเห็นว่าทีอัตราส่ วนผสม
ต่างๆจะมีผิวทีหยาบขึนเห็นกะปาล์มนํามันทีผิว ตามภาพที 12 (ก) ถึง 12 (ง) ตามปริ มาณกะลาปาล์มนํามันทีผสมลงในมอร์
ต้า เนื องจากการเรี ยงตัว ขนาดคละของกะลาปาล์มนํามันทีเป็ นเม็ดโค้งเว้าทําให้เกิดช่องว่างภายในเนือมอร์ตา้ จะส่งผลให้มี
ช่องว่างมากขึน คือจากผิวเรี ยบก็เริ มหยาบขึนตามปริ มาณกะลาปาล์มนํามันทีผสมลงไปในมอร์ ตา้ ซึ งกะลาปาล์มนํามันและ
ปริ มาณกะลาปาล์มนํามันเป็ นตัวแปรที ทําให้ลกั ษณะทางกายภาพต่างๆ ของมอร์ ตา้ เปลียนแปลง เช่ น ลักษณะพืนผิวหยาบ
ขรุ ขระ และขนาดคละของกะลาปาล์มนํามันทีเป็ นเม็ดโค้งเว้าทําให้เกิดช่องว่างภายในมอร์ตา้
3. อิทธิพลของปริมาณกะลาปาล์มนํามันต่ อการดูดซึมนําของมอร์ ต้าผสมกะลาปาล์ มนํามันทรงลูกบาศก์
ผลการทดสอบการดู ด ซึ ม นําของมอร์ ต ้าผสมกะลาปาล์ม นํามัน ตามภาพที 1 จะเห็ น ได้ว่าเมื อมี ก ารแทนที
อัตราส่ วนกะลาปาล์มนํามันมากขึนก็จะทําให้การดูดซึ มนํามีแนวโน้มมากขึนตามปริ มาณกะลาปาล์มนํามันเนื องจากอัตรา
ส่วนผสมทีมีกะลาปาล์มนํามันเพิมขึนจะทําให้เกิดช่องว่างในตัวอย่างทดสอบเพิมมากขึนตามไปด้วยซึงจะส่ งผลให้การดูด
ซึมนําในแต่ละอัตราส่ วนผสมเพิมขึนทัง 1/2 ชัวโมง และ 24 ชัวโมง เมือเปรี ยบเทียบการดูดซึ มนําแต่ละอัตราส่วนจากเวลา 1/2
ชัวโมง ถึง 24 ชัวโมงของอัตราส่วนผสมร้อยละ 20 40 60 และ 80 จะมีการดูดซึมนําร้อยละ 10.2 10.4 8.5 และ 3.8 ตามลําดับ
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(ค) QPS-60

ลักษณะผิวของมอร์ ตา้ ผสมกะลาปาล์มนํามัน

22

1/2ชม.

20

ร้อยละการดูดซึ มนํา

24ชม.

18
16
14
12
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อัตราส่วนผสม
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ภาพที 13 อิทธิพลของปริ มาณกะลาปาล์มนํามันต่อการดูดซึ มนําของทรงลูกบาศก์
4. อิทธิพ ลของปริมาณกะลาปาล์ มนํามันต่ อกําลังรับแรงอัดของทรงลูกบาศก์

ผลการทดสอบค่ากําลังรับแรงอัดของมอร์ตา้ ผสมกะลาปาล์มนํามันในแต่ละอัตราส่ วนผสมร้อยละ 20 40 60 และ 80
ทีอายุ 28 วันมีค่ากําลังรับแรงอัดเท่ากับ 72.64 55.29 46.66 และ 27.90 ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที พบว่ามีการพัฒนากําลังรับ
แรงอัดเพิมขึนตามอายุบ่ม เมือผสมกะลาปาล์มนํามันไปแทนที ทรายในอัตราส่ วนที เพิมมากขึนจะส่ งผลทําให้ค่ากําลังรับ
แรงอัดของมอร์ ตา้ ผสมกะลาปาล์มนํามันลดลงตามอัตราส่ วนร้อยละการแทนที เนื องจากความสามารถในการรับแรงของ
กะลาปาล์มนํามันน้อยกว่าทราย เมือนํามาเปรี ยบเทียบกันระหว่างอัตราส่วนผสมทีมีกะลาปาล์มนํามันมากกับอัตราส่ วนผสม
ทีมีกะลาปาล์มนํามันน้อย และพบว่าแต่ละอัตราส่วนทีผสมกะลาปาล์มนํามันเมือมีระยะเวลาบ่มเพิมขึนทําให้ความสามารถ
ในการรับกําลังเพิมขึนเช่นกัน
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5. อิทธิพลของปริมาณกะลาปาล์มนํามันต่ อความหนาแน่ นของอิฐบล็อกผนัง
ผลการทดสอบหาค่าความหนาแน่นตามภาพที จะเห็ นว่ามอร์ ตา้ จะมีความหนาแน่นลดลง เมือมีการผสมกะลา
ปาล์มนํามันลงไปแทนทีทรายในอัตราส่ วนร้อยละการแทนที เพิมขึน จะส่ งผลให้ค่าความหนาแน่ นมีแนวโน้มทีลดน้อยลง
ตามไปด้วย เนืองจากความถ่วงจําเพาะของกะลาปาล์มนํามันมีค่าเท่ากับ . น้อยกว่าทรายทีมีความถ่วงจําเพาะเท่ากับ .
80

กําลังรับแรงอัด (กก./ตร.ซม.)
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ภาพที 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุบ่มกับกําลังรับแรงอัดของทรงลูกบาศก์
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ภาพที 15 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุบ่มกับความหนาแน่นของอิฐบล็อกผนัง
6. อิทธิพลของปริมาณกะลาปาล์มนํามันต่ อกําลังรับแรงอัดของอิฐบล็อกผนัง
ผลการทดสอบค่ากําลังรั บแรงอัด ของอิฐบล็อกผนังภาพที 1 พบว่าการผสมกะลาปาล์มนํามัน แทนที ทรายใน
อัตราส่ วนทีเพิมมากขึนจะส่ งผลทําให้ค่ากําลังรับแรงอัดของอิฐบล็อกผนังลดลงตามอัตราส่วนร้อยละการแทนที เนื องจาก
ความสามารถในการรับแรงของกะลาปาล์มนํามันน้อยกว่าทราย
เมือนํามาเปรี ยบเที ยบกับมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์ชุมชน มผช.779/2548 บล็อกก่อไม่รับนําหนัก ซึ งมีเกณฑ์กาํ ลังรั บ
แรงอัด ต้องไม่น้อยกว่า 20.39 กก./ตร.ซม.(2 MPa) อัตราส่ วนที ผ่านเกณฑ์คือ ร้ อยละ 20 40 และ 60 สู งกว่าเกณฑ์ 13.59
10.77 และ 4.63 กก./ตร.ซม. ตามลําดับ ซึ งทุกอัตราส่วนผสมของอิฐบล็อกผนังจะมีกาํ ลังรับแรงอัดน้อยกว่ารู ปทรงลูกบาศก์
เนืองจากอิฐบล็อกมีรูปทรงและมิติทีมีความชะลูดกว่าทรงลูกบาศก์
และจากภาพที 1 เขียนสมการจากความสัมพันธ์ เพือคํานวณหาค่ากําลังรับแรงอัดของอิฐบล็อกผนัง ทีอายุบ่ม 28
วัน ได้ตามต้องการ จากอัตราส่วนผสมในแต่ละอัตราส่วนตามสมการที
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PB = -0.9617x2 - 0.4937x + 35.578
(1)
R² = 0.9973
เมือ PB คือ ค่ากําลังรับแรงอัดของอิฐบล็อกผนัง ทีอายุบ่ม 28 วัน (กก./ตร.ซม.)
x คือ อัตราส่วนผสมอยูร่ ะหว่างร้อยละ 20-80
7. อิทธิพลของปริมาณกะลาปาล์มนํามันต่ อกําลังต้ านทานแรงดัดของอิฐบล็อกผนัง
ผลการทดสอบและจากภาพที 1 พบว่าการผสมกะลาปาล์มนํามันแทนทีทรายในอัตราส่ วนทีเพิมมากขึนจะส่ งผล
ทําให้ค่ากําลังต้านทานแรงดัดของอิฐบล็อกลดลงตามอัตราส่วนร้อยละการแทนที เนื องจากความสามารถในการเป็ นวัสดุ
ประสานของกะลาปาล์มนํามันน้อยกว่าทราย และพบว่าอิฐบล็อกผนังผสมกะลาปาล์มนํามันมีความสมารถรับกําลังต้านทาน
แรงดัดได้นอ้ ย
และจากภาพที 1 เขียนสมการจากความสัมพันธ์เพือคํานวณหาค่ากําลังต้านทานแรงดัดของอิฐบล็อกผนัง ทีอายุ
บ่ม 28 วัน ได้ตามต้องการ จากอัตราส่วนผสมในแต่ละอัตราส่วนตามสมการที 2
BB = 0.0933x2 - 0.7833x + 1.7917
(2)
R² = 0.9917
เมือ BB คือ ค่ากําลังต้านทานแรงดัดของอิฐบล็อกผนัง ทีอายุบ่ม 28 วัน (กก./ตร.ซม.)
40

กําลังรับแรงอัด (กก./ตร.ซม.)
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ภาพที 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนผสมกับกําลังรับแรงอัดของอิฐบล็อกผนัง
1.2

กําลังรับแรงดัด (กก./ตร.ซม.)

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

ภาพที

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนผสมกับกําลังต้านทานแรงดัดของอิฐบล็อกผนัง
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8. อิทธิพลของความหนาแน่ นกับกําลังรับแรงอัดของอิฐบล็อกผนัง
จากการทดสอบเบืองต้นของอิฐบล็อกผสมกะลาปาล์มนํามัน ความหนาแน่นของอิฐบล็อกจะมีผลต่อการรับกําลัง
รับแรงอัดของอิ ฐบล็อกโดยตรง เมือเปรี ยบเที ยบระหว่างความหนาแน่น กับกําลังรับ แรงอัดดังภาพที พบว่า เมือความ
หนาแน่นลดลงกําลังรับแรงอัดก็ลดลงตามลําดับในทุกอัตราส่วนผสม ซึงกะลาปาล์มนํามันเป็ นตัวแปรสําคัญทีจะทําให้เกิด
ช่องว่างมากขึน ทําให้ความหนาแน่ นลดลง มีนาหนั
ํ กเบาและกําลังรับแรงอัดลดลงตามไปด้วย และพบว่าสูตรส่ วนผสมที
ร้อยละ และ มีกาํ ลังรับแรงอัดที สูงไม่เป็ นไปตามแนวโน้มเนื องจากมีปริ มาณกะลาปาล์มน้อยปริ มาณการดูดซึมนําก็
น้อยตามไปด้วย และสามารถเขียนสมการความสัมพันธ์เพือหาค่าความหนาแน่ น กับกําลังรับแรงอัดของอิฐบล็อก ทีอายุบ่ม
28 วันได้เมือรู้ค่าใดค่าหนึง ตามสมการที
PB = 5.6657e0.001DB
(3)
R² = 0.9707
เมือ DB คือ ค่าความหนาแน่นของอิฐบล็อกผนัง ทีอายุบ่ม 28 วัน (กก./ลบ.ม.)
40
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สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ

คุณสมบัติทางวิศวกรรมของมอร์ตา้ ผสมกะลาปาล์มนํามันทรงลูกบาศก์และอิฐบล็อกผนังกะลาปาล์มนํามัน ในการ
วิจยั นีใช้อตั ราส่วนผสมซีเมนต์ต่อวัสดุผสม 1:4 นํากะลาปาล์มนํามันผ่านตะแกรง 1 นิว ค้างตะแกรงเบอร์ มาแทนทีทรายใน
อัตราส่ วนผสมร้ อยละ
และ ของปริ มาตรมวลรวม ได้อตั ราส่ วนนําต่อซี เมนต์ .
.
. และ .
ตามลําดับ และทดสอบทรงลูกบาศก์ทีอายุบ่ม 7 14 และ 28 วัน ส่ วนอิฐบล็อกทดสอบทีอายุบ่ม 28 วัน
1. สรุปผลการวิจ ยั

1) ลักษณะของกะลาปาล์มนํามันที นํามาผสมในมอร์ ตา้ มีลกั ษณะแข็ง ผิวขรุ ขระ ขนาดคละของกะลาปาล์ม
นํามันเท่ากับ . และส่งผลให้เกิดช่องว่างมากขึนตามปริ มาณกะลาปาล์มนํามันทีเพิมขึนตามอัตราส่ วน
2) การดูดซึ มนําของรู ปทรงลูกบาศก์ ผลทดสอบการดูดซึ มนําทีเวลา 24 ชัวโมง ค่าการดูดซึ มนํา ร้อยละ 14.0
17.0 19.2 และ . ตามลําดับ เนืองจากกะลาปาล์มนํามันมีการดูดซึ มนํามากกว่าทราย และทําให้เกิดช่องว่าง
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3) กําลังรับ แรงอัดของรู ปทรงลูกบาศก์ และอิฐบล็อก ที อายุบ่ม วัน มี ค่ากําลังรับแรงอัดมีค่าเท่ากับ 72.64
55.29 46.66 และ 27.90 กก./ตร.ซม. และมีค่าเท่ากับ . 31.16 25.02 และ 18.36 กก./ตร.ซม. ตามลําดับ
4) กําลัง รั บ แรงอัด ของอิ ฐบล็อกที อัต ราส่ วนกะลาปาล์ม นํามัน แทนทรายร้ อยละ 20 40 และ60 ผ่ านเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบล็อกก่อไม่รับนําหนัก มผช.779/2548
5) กําลังต้านทานแรงดัดของอิฐบล็อก มีค่าเท่ากับ 1.09 0.64 . และ 0.17 กก./ตร.ซม. ตามลําดับ
สรุ ป การผสมกะลาปาล์มนํามันแทนทีทรายในอัตราส่ วนทีเพิมขึน จะส่งผลต่อกําลังรับแรงอัดและกําลังต้านทาน
แรงดัดให้ลดลงตามปริ มาณกะลาปาล์มนํามันทีมากขึนตามอัตราส่ วนอิฐบล็อกผนังที อัตราส่ วนกะลาปาล์มนํามันแทนทราย
ร้อยละ 40 มีความเหมาะสมทีสุด ลดต้นทุนวัสดุ นําหนักเบา และรับกําลังได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทีสําคัญสามารถขนหรื อ
เคลือนย้ายได้สะดวกต่อการก่อสร้าง
2. ข้ อเสนอแนะ

อิฐบล็อกผนังกะลาปาล์มนํามันทีอัตราส่ วนร้อยละ และ ควรระมัดระวังในการเคลือนย้าย เนืองจากจะมี
ความเปราะและแตกหลุดง่าย
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือผลิตอิฐซี เมนต์มอร์ ตาร์ หุ้มโฟมมาใช้แทนอิฐมวลเบา โดยการหาคุณสมบัติเพือเป็ น
ฉนวนป้ องกันความร้อน และคุณสมบัติการรับแรง เพือนําไปเปรี ยบเที ยบกับอิฐมวลเบามาตรฐาน การผลิ ตอิฐซี เมนต์มอร์
ตาร์หุ้มโฟมเป็ นการนําเอาโฟมทีเหลือใช้มาตัดแต่งให้ได้ตามขนาด x58x ซม. แล้วนํามาขึนรู ปด้วยแบบหล่อ เพือให้ได้
อิฐซีเมนต์มอร์ตาร์ หุ้มโฟมขนาด x 60 x . ซม. โดยผ่านการทดสอบ ส่ วน คื อทดสอบวัดค่าอุณหภูมิความร้อน และ
ทดสอบความแข็งแรง เพือนําไปเปรี ยบเที ยบกับอิฐมวลเบามาตรฐาน ผลการทดสอบพบว่าผลการหาค่าอุณหภูมิความร้อน
อิฐซีเมนต์มอร์ ตาร์ หุ้มโฟม สามารถกันความร้อนได้ดีกว่าอิฐมวลเบาเฉลียร้อยละ . และผลการหาค่ากําลังอัดอิฐมวลเบา
ตามมาตรฐาน มอก. ( - ) มีค่ากําลังอัดเฉลียทีใกล้เคียงกับอิฐมวลเบามาตรฐาน โดยมีค่ากําลังอัดเฉลีย . ksc. เมือ
เปรี ยบเทียบราคา และต้นทุนการผลิตอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้ โฟม มีราคา บาทต่อก้อน ซึงจะมีราคาทีถูกกว่าอิฐมวลเบาร้อย
ละ .
คําสําคัญ: ซีเมนต์มอร์ ตาร์ , โฟม, ฉนวนความร้อน
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The objectives of this research are several. They are to produce foam cement mortar in order to replace
lightweight brick and to find its properties to protect the heat. In addition, to find the strength and to compare with the
standard lightweight brick are discovered. With a molding approach, the manufacturing foam mortar is used to remove
waste form to size 18 x 58 x 5 cm. And in order to obtain the cement mortar with foam cover size of 20 x 60 x 7.5 cm, the
test is divided into two parts. These are temperature test and strength test. And to compare with standard lightweight
brick. The results found that the thermal insulation of foam cement mortar are better than the lightweight brick of 2.90%.
In addition, according to TIS (1505-2541) the lightweight brick has an average compressive strength similar to the
standard lightweight brick. In conclusion, the average compressive strength is 30.27 ksc. and the cost of producing
cement mortar covered with foam is 11 baht per brick which is 42.11% cheaper than lightweight brick.
Keywords: cement mortar, foam, thermal insulation

บทนํา

งานผนังนันจัดได้วา่ เป็ นส่วนประกอบหลักทีมีความสําคัญต่ออาคาร ซึงสามารถจําแนกออกได้เป็ น 2 ส่วน คืองาน
ผนังภายนอกอาคาร และงานผนังภายในอาคาร โดยจําแนกออกได้เป็ น 2 รู ปแบบ คืองานผนังสําหรับรับนําหนัก และงาน
ผนังชนิ ดทีไม่รับนําหนัก โดยทัวไปงานผนังนิ ยมใช้วสั ดุจาํ พวกอิฐมาใช้ในงานก่อสร้าง ปั จจุบนั ได้มีการพัฒนารู ปแบบไป
มาก และยังมีอยูห่ ลากหลายประเภท เช่น อิฐมวลเบา หรื อคอนกรี ตมวลเบา ซึงวัสดุในการก่อผนังแต่ละชนิ ดมีกระบวนการ
ในการผลิต และการใช้งานทีแตกต่างกัน ดังนันในการเลือกใช้สินค้า จึงต้องศึกษาและเลือกใช้ให้เหมาะสม คอนกรี ตมวลเบา
หรื ออิฐมวลเบา (Concrete Block) เป็ นวัสดุก่อสร้างทีได้รับความนิ ยมใช้กนั อย่างเป็ นแพร่ หลายในประเทศโดยมีลกั ษณะที
เป็ นก้อนขนาดโดยประมาณ 20x60 ซม. หนาระหว่าง 7.5 - 25.0 ซม. คอนกรี ตมวลเบาทีทําการผลิตนันสามารถทีจะเลือกใช้
ได้ทงั 2 ประเภทคือคอนกรี ตมวลเบาชนิดทีรับนําหนักและไม่รับนําหนัก
ปั จจุ บ ั น การใช้ โ ฟมเป็ นปั ญหาอย่า งยิ งสํ า หรั บ ประชากรทั วโลก เนื องจากโฟมเป็ นวัส ดุ เหลื อ ใช้ จ าก
ภาคอุตสาหกรรมและในครั วเรื อน ที ยากแก่ การกําจัดหรื อเป็ นวัสดุสังเคราะห์และเป็ นสิ งที ย่อยสลายได้ยาก อาจใช้ระยะ
เวลานานมากกว่า 10 ปี จึงจะเกิดการย่อยสลาย กระบวนการกําจัดโฟมจะก่อให้เกิดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ซึงเป็ นตัวการ
สําคัญของการเกิ ดภาวะโลกร้อน และก่อให้เกิดมลพิษหลายอย่าง อีกทังการใช้โฟมในการบรรจุอาหารบางชนิดทําให้เกิ ด
สารก่อมะเร็ งอีกด้วย เดิมการผลิตพลาสติกโฟมนันจะใช้เป็ นสาร Freons หรื อ Chlorofluorocarbons (CFC) เป็ นสารทีช่วยใน
การขยายตัวของพลาสติก (Blowing Agent) แต่ต่อมาพบว่า CFC ทําให้เกิ ดการทําลายของโอโซนและในชันสตราโทสเฟี ย
(Stratosphere) ดังนันในปั จจุบนั จึงมีการใช้ Propane หรื อ Carbondioxide เป็ นสารทีช่วยในการขยายตัวของพลาสติกทดแทน
ปั ญหานี จึ งลดลงแต่ขยะที เกิดจากโฟม ก่อให้เกิ ดมลภาวะต่อสิ งแวดล้อม และเกิ ดปั ญหาขยะชุมชน(ไตรทศ และภาคภูมิ,
) ในการศึกษาวิจยั นีจึงนําเอาโฟมทีเหลือใช้มาตัดแต่งให้ได้ตามขนาด x58x ซม.แล้วเทซี เมนต์มอร์ ตาร์หุ้มโดยรอบ
ขึ นรู ป ด้วยแบบหล่ อเพื อให้ไ ด้อิ ฐ ซี เมนต์ม อร์ ตาร์ หุ้ม โฟม ขนาด x60x . ซม. โดยใช้ในอัต ราส่ วนผสม :3 ได้แ ก่
ปูนซี เมนต์ ทรายหยาบและนําในปริ มาณที เหมาะสม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือผลิตอิฐซี เมนต์มอร์ ตาร์ หุ้มโฟมมาใช้แทนอิฐ
มวลเบา โดยการหาคุณสมบัติเพือเป็ นฉนวนป้ องกันความร้อน และคุณสมบัติการรับแรง เพือนําไปเปรี ยบเที ยบกับอิฐมวล
เบามาตรฐานและเป็ นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู ้ในอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้ โฟมต่อไป
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ในการดําเนิ นการผลิตอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุ้มโฟมในครังนี โดยใช้โฟมจากวัสดุทีเหลือใช้มาเป็ นส่ วนประกอบโดยใช้
อัตราส่ วนผสม :3 ระหว่างปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที ทรายหยาบ และนํา
.ขันตอนการดําเนินการผลิตอิฐซีเมนต์มอร์ ตาร์ หุ้มโฟม
1.1 ออกแบบและสร้างแบบเหล็ก ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. เพือเป็ นแบบหล่อชินงานขึนรู ปดังแสดงในภาพที 1

ภาพที ประกอบแบบหล่ออิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้ โฟม ขนาด x 60 x 7.5 ซม.

1.2 ตัดแต่งใช้โฟมทีเหลือใช้ให้ได้ ขนาด 18 x 58 x 5 ซม. (กว้างxยาวxหนา) เพือไว้เป็ นส่ วนประกอบอยูด่ า้ นในห่อหุม้
เสริ มด้วยตะแกรงลวดขนาด 1 มม. ตาห่ าง 1x1 ซม. เพือป้ องกันการแตกร้าวและเพิมความแข็งแรงห่ อหุ ้มรอบแผ่นโฟม ดัง
แสดงในภาพที 2

ภาพที ตะแกรงลวดขนาด มม. ตาห่ าง x1 ซม. ห่อหุม้ รอบแผ่นโฟม ขนาด 18 x 58 x 5 ซม.
1.3 นําปูน ซี เมนต์ป อร์ ตแลนด์ป ระเภทที อัต ราส่ วนผสม ส่ วน ทรายหยาบ ส่ วนที ผ่านการร่ อนด้วยตะแกรง
มาตรฐานเบอร์ และตกค้างตะแกรงมาตรฐานเบอร์ และนําสะอาดในปริ มาณ . ลิตรต่ออัตราส่วนผสม โดยผสมเข้า
กันด้วยอัตราส่ วน 1:3 (ปูนซีเมนต์:ทรายหยาบ และนํา) ผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกันแล้วเทลงในแบบ ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.
จากนันนําโฟมทีได้ตดั แต่ง ขนาด 18 x 58 x 5 ซม. พร้อมห่ อหุ ้มเสริ มด้วยตะแกรงลวดขนาด มม. ตาห่ าง x1 ซม. ห่อหุ ้ม
รอบแผ่นโฟมทีเตรี ยมไว้ นําลงในแบบ และเทส่วนผสมทีคลุกเคล้าเข้าด้วยกันเทลงในช่องว่าง จนเต็มแบบโดยมีปูนซีเมนต์
มอร์ ตาร์ หนา 1 ซม. หุ้มโดยรอบ พร้อมปาดแต่งให้เรี ยบร้อย พักทิงไว้ 24 ชัวโมง หลังจากนันทําการถอดแหล่ออิฐซี เมนต์
มอร์ตาร์ หุ้มโฟมออก นําไปทําการบ่มตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ได้แก่ วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน แต่ละครังผลิ ตอิฐซีเมนต์
มอร์ตาร์ หุม้ โฟมชุดละ 5 ก้อน ดังแสดงในภาพที 3 และภาพที 4
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ภาพที เทส่วนผสมลงแบบหล่ออิฐซีเมนต์มอร์ตห์ ุม้ โฟม

ภาพที อิฐซี เมนต์มอร์ ตาร์หุม้ โฟมทีนําออกจากแบบ

. การทดสอบ
. เพือทดสอบความสามารถการเป็ นฉนวนป้ องกันความร้อนโดยใช้สปอร์ตไลท์ขนาด w ส่องผ่านอิฐซี เมนต์มอร์
ตาร์ หุ้มโฟม และอิฐมวลเบาทัวไปทีได้มาตรฐาน แล้วนําทัง แบบ มาวัดหาค่าเปรี ยบเทียบความร้อนด้วยเครื องวัดอุณหภูมิ
แบบดิจิตอล Multimeter และ Thermocouple เพือวัดหาค่าความต้านทานอุณหภูมิความร้อนทังภายนอกและภายในของแต่
ละก้อน สําหรับการทดสอบได้เตรี ยมอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้ โฟมขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. จํานวน ชุด ชุดละ ก้อนจากนัน
นําผลทดสอบทีได้มาเปรี ยบเทียบกันระหว่างอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุ้มโฟมกับอิฐมวลเบาทัวไปทีได้มาตรฐาน ดังแสดงในภาพ
ที และภาพที

ภาพที เครื องวัดอุณหภูมิ Multimeter ทีใช้ในการทดสอบ
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ภาพที การใช้สปอร์ ทไลท์ในการส่องหาค่าอุณหภูมิ
. ทดสอบหาค่ากําลังรับแรงอัด (ASTM C109) ของอิฐซีเมนต์มอร์ ตาร์ หุม้ โฟมและอิฐมวลเบาทีได้มาตรฐานโดยการ
ชังนําหนัก และวัดขนาด ทดสอบหาค่ากําลังอัดพร้อมจดบันทึกค่าทีได้นาํ ผลทดสอบทีได้มาเปรี ยบเทียบกันระหว่างอิฐมอร์
ตาร์ หุม้ โฟมกับอิฐมวลเบาทัวไปทีได้มาตรฐาน ดังแสดงในภาพที
หน่ วยแรงอัดประลัย
จากผลการทดสอบแรงอัดของตัวอย่างคอนกรี ตมวลเบา โดยใช้เครื องทดสอบแรงอัดสามารถหาหน่วยแรงอัด
ประลัยของคอนกรี ตมวลเบาได้จากสมการที 1

โดยที

=

Fc

= หน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรี ตมวลเบา, กก./ซม.

A

= พืนทีรับแรงอัด, กก.

Pmax

(1)

= แรงอัดสู งสุด, กก.

ภาพที การนําอิฐซี เมนต์มอร์ตาร์ หุม้ โฟมมาชังนําหนักและทดสอบค่ากําลังรับแรงอัด
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การทดสอบการเปรี ยบเทียบอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้ โฟม กับอิฐมวลเบาทีได้มาตรฐาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาหา
คุ ณสมบัติข องอิ ฐซี เมนต์ม อร์ ตาร์ หุ้ม โฟมสําหรับ เป็ นฉนวนกัน ความร้ อนของผนังอาคารที ไม่รับ แรงและเพือศึ กษาหา
คุณสมบัติความแข็งแรงของอิฐซี เมนต์มอร์ ตาร์หุ้มโฟม เมือเทียบกับอิฐมวลเบาทีได้มาตรฐาน ผลการทดสอบมีรายละเอียด
ดังนี
ในการทดสอบเปรี ยบเทียบฉนวนกันความร้อนอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้ โฟม ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. กับอิฐมวลเบา
ทีได้มาตรฐานโดยเปรี ยบเทียบกับอุณหภูมิแวดล้อมภายนอก และเปรี ยบเทียบกับอุณหภูมิในทีทดสอบอิฐซี เมนต์มอร์ตาร์หุม้
โฟม เปรี ยบเทียบกับอิฐมวลเบาทีได้มาตรฐานในการทดสอบโดยใช้ระยะการบ่มที วัน มาทําการทดสอบ พบว่าผลการ
หาค่าอุณหภูมิความร้อนอิฐซี เมนต์มอร์ ตาร์ หุ้มโฟม สามารถเป็ นฉนวนกันความร้อนได้ดีกว่าอิฐมวลเบา เฉลียร้อยละ .
ดังแสดงในตารางที
ตารางที ผลการทดสอบระหว่างอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้ โฟม และ อิฐมวลเบาทีได้มาตรฐาน
อุณหภูมิ
อุณหภูมิ
เปอร์เซ็นต์ความร้อนทีลดลง
อุณหภูมิ
ความต่างอุณหภูมิระหว่าง
ลําดับ แวดล้อม อิฐซีเมนต์
อิฐมวล อิฐซี เมนต์มอร์
อิฐซี เมนต์มอร์ตาร์หุม้ โฟม
ที
ภายนอก มอร์ตาร์ หุม้
อิ
ฐ
มวลเบา
เบา (°C)
และอิฐมวลเบา
ตาร์ หุม้ โฟม
(°C)
โฟม(°C)
1
32
32
32
0
0
0 °C
2
34
26
27
23.53 %
20.58 %
1 °C
3
34
26
27
23.53 %
20.58 %
1 °C
4
34
26
26
23.53 %
23.53 %
0 °C
5
34
26
27
23.53 %
20.58 %
1 °C
6
34
26
27
23.53 %
20.58 %
1 °C
7
35
27
27
22.85 %
22.85 %
0 °C
8
35
26
27
25.71 %
22.85 %
1 °C
9
35
26
28
25.71 %
20 %
2 °C
10
35
26
28
25.71 %
20 %
2 °C
ในการทดสอบหาค่ากําลังอัดของอิฐซี เมนต์มอร์ ตาร์หุ้มโฟม เพือเปรี ยบเทียบกับอิฐมวลเบามาตรฐานสําหรับการ
ทดสอบได้เตรี ยมอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุ้มโฟม ขนาด 20x60x7.5 ซม. จํานวน ชุด ชุดละ ก้อนโดยทําการบ่มตามระยะเวลา
ที กําหนด วัน วัน วัน วัน นํามาชังนําหนั ก แล้ว นํามาทดสอบหาค่าแรงกดตามระยะเวลาที กําหนด พบว่า
ผลทดสอบค่าแรงกดอิฐซี เมนต์มอร์ตาร์ หุม้ โฟม มีค่ากําลังแรงอัดเฉลียทีใกล้เคียงกับอิฐมวลเบามาตรฐานมอก. ( - )
30 ksc. โดยมีค่ากําลังอัดเฉลีย . ksc. ดังแสดงในตารางที
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ตารางที 2 ผลการทดสอบการรับแรงอัดอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้ โฟม แรงกดมาตรฐาน มอก. (1505-2541) อิฐมวลเบาไม่รับ
นําหนัก ค่ากําลังอัดเฉลียไม่นอ้ ยกว่า 30 ksc. โดยมีนาหนั
ํ กต่อก้อนอยูท่ ี 5.58 kg
รายการ
อิฐซี เมนต์
มอร์ตาร์ หุม้
โฟมชุดที
อิฐซี เมนต์
มอร์ตาร์ หุม้
โฟมชุดที
อิฐซี เมนต์
มอร์ตาร์ หุม้
โฟมชุดที
อิฐซี เมนต์
มอร์ตาร์ หุม้
โฟมชุดที

ระยะเวลา นําหนัก
ทดสอบ (กก.)

นําหนัก
กําลังอัด
กว้าง*ยาว* พืนทีหน้ากด
ประลัยนิ วตัน ประลัย
สูง (มม.)
(ตร.มม.)
(N)
(MPa)

กําลังอัด
ประลัย
(ksc)

วัน

9.25

78x603x205

47,034.00

110,593.40

2.35

23.96

วัน

9.47

78x603x205

47,034.00

139,561.00

2.97

30.27

วัน

9.06

78x602x205

46,956.00

136,318.00

2.90

29.57

วัน

9.29

78x603x205

47,034.60

136,578.20

2.90

29.57
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การศึ กษาวิจยั ครังนี เน้นการศึ กษาเพือหาคุณสมบัติของอิฐซี เมนต์มอร์ ตาร์หุ้มโฟมเพือเป็ นฉนวนกันความร้ อนของ
ผนังไม่รับแรง และศึกษาหาคุณสมบัติการรับแรงของอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้ โฟม เพือเปรี ยบเทียบกับอิฐมวลเบามาตรฐาน
การทดสอบวัดค่าอุณหภูมิความร้อน และทดสอบความแข็งแรง เพือนําไปเปรี ยบเทียบกับอิฐมวลเบามาตรฐาน ผล
การทดสอบพบว่าผลการหาค่าอุณหภูมิความร้อนอิฐซี เมนต์มอร์ตาร์หุ้มโฟม สามารถเป็ นฉนวนกันความร้ อนได้ดีกว่าอิฐ
มวลเบาเฉลียร้อยละ . และผลการหาค่ากําลังอัดของอิฐมวลเบาตามมาตรฐาน มอก. ( - ) มีค่ากําลังอัดเฉลียที
ใกล้เคี ยงกับ อิ ฐมวลเบามาตรฐาน ( ksc.) โดยมี ค่ ากําลังอัด เฉลีย . ksc. ซึ งใช้ค่าระยะเวลาการบ่ มที วัน นํามา
ทดสอบ และเมือพิจารณาเปรี ยบเทียบด้านราคา และต้นทุนการผลิตอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์ หุม้ โฟม ซึงมีราคา บาท/ก้อน และ
อิฐมวลเบามาตรฐานราคา บาท/ก้อน (U-Con) ซึ งเมือเปรี ยบเที ยบราคาอิฐซี เมนต์มอร์ ตาร์ หุ้มโฟม จะมีราคาทีถูกกว่าอิฐ
มวลเบาตามมาตรฐาน บาท หรื อ ร้อยละ . ซึ งเหตุผลราคาทีถูกกว่าเนืองจากอิฐซี เมนต์มอร์ ตาร์ หุ้มโฟมใช้ปูนซี เมนต์
และทรายปริ มาณทีน้อยกว่าซึงภายในก้อนมีเนือโฟมทดแทนอยูภ่ ายใน

กิตติกรรมประกาศ

การศึ กษาวิจยั ครังนี คณะผูว้ ิจยั ใคร่ ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ ท-เชี ยงใหม่
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อิทธิพลของอัตราส่ วน Na 2SiO 3:NaOH ต่ อกําลังอัดของดินลูกรั งทีไม่ ผ่านมาตรฐานปรับปรุ งด้ วยเถ้ าหนัก
จีโอโพลีเมอร์
Effect of Na 2SiO 3:NaOH ratios on Compressive Strength of Marginal Lateritic Soil Stabilized with
Bottom Ash Geopolymer
เชิดศักดิ สุ ขศิริพฒั นพงศ์ * นิติ ตันทวุทธ ณัฐิญา วงละคร2 วรพล อารี ย2์ หฤทัย มาศโค้ง3 และ วิศิษฏ์ศกั ดิ ทับยัง4
Cherdsak Suksiripattanapong1*, Niti Tuntawoot1, Nattiya Wonglakorn2, Worapon Arree2,
Haruetai Maskong3 and Wisitsak Tabyang4

บทคัดย่อ

งานวิจยั นี ศึกษาอิทธิ พลของอัตราส่ วน Na2SiO3:NaOH ต่อกําลังอัดของดิ นลูกรังทีไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุ งด้วย
เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ ดินลูกรังทีไม่ผา่ นมาตรฐานได้จากบ่อยืมแห่งหนึงในจังหวัดชัยภูมิ เถ้าหนักได้จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
จังหวัดลําปาง งานวิจยั นี ใช้ อัตราส่ วนผสมดินลูกรังต่อเถ้าหนักเท่ากับ 70:30, 50:50 และ :70 และอัตราส่วนผสมโซเดียมซิ
ลิ เกตและโซเดี ย มไฮดรอกไซค์เท่ า กับ 0:100, 10:90, 30:70, 50:50, 70:30 และ 80:20 ผลการทดสอบแสดงให้ เห็ น ว่า
อัตราส่ วน Na2SiO3:NaOH ไม่มีผลต่อหน่ วยนําหนักแห้งของดิน ลูกรังที ไม่ผ่านมาตรฐานปรั บ ปรุ งด้วยเถ้าหนัก จีโอโพลี
เมอร์ กําลังอัดทีอายุบ่ม 7 วันของดินลูกรังทีไม่ผา่ นมาตรฐานปรับปรุ งด้วยเถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์มีค่าเพิมขึนตามการเพิมขึน
ของอัตราส่ วน Na2SiO3:NaOH (ปริ มาณ Na2SiO3 สู งขึน) เนื องจากซิ ลิกา้ ในสารละลาย Na2SiO3 ทําปฏิ กิริยากับซิ ลิกา้ และ
อลูมิน่าออกไซด์จากเถ้าหนัก และเกิดเป็ นจีโอโพลีเมอร์เจล หรื อโซเดียมอลูมิโนซิลิเกตไฮเดรต (N-A-S-H)
คําสําคัญ : ดินลูกรังทีไม่ผา่ นมาตรฐาน, เถ้าหนัก, จีโอโพลีเมอร์
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This research investigated the effect of Na2SiO3:NaOH ratios on compressive strength of marginal lateritic soil
stabilized with bottom ash geopolymer. The marginal lateritic soil (MLS) was obtained from a borrow pit in Chaiyaphum
Province. Bottom ash (BA) was obtained from the Mae Moh power plant of the Electricity Generating Authority of
Lampang Province. This research used the MLS:BA ratios of 70:30, 50:50 and 3 0 :70 and Na2SiO3:NaOH ratios were
0:100, 10:90, 30:70, 50:50, 70:30 and 80:20. The test results showed that the Na2SiO3:NaOH ratios do not affect the unit
weight of marginal lateritic soil stabilized with bottom ash geopolymer. The 7-day compressive strength of marginal
lateritic soil stabilized with bottom ash geopolymer increases with the increase in Na2 SiO3 :NaOH ratio (higher Na2 SiO3
content) because silica from Na2SiO3 reacts with silica and alumina from bottom ash resulting in geopolymer gel or
sodium aluminosilicate hydrate (N-A-S-H).
Keywords : Marginal lateritic soil, Bottom ash, Geopolymer

. บทนํา

ปั จจุบนั ประเทศไทยมีแผนการพัฒนาปรับปรุ งระบบสาธารณู ปโภคพืนฐานต่าง ๆมากมายโดยเฉพาะการพัฒนา
ระบบขนส่ ง การก่อสร้างและการปรับปรุ งถนน และการพัฒนาแหล่งนํา โดยภาพรวมทัวทังประเทศ ทําให้มีความต้องการ
ในการใช้วสั ดุหลัก เช่น หิ น ดิน ทราย และซีเมนต์ เพือใช้เป็ นวัสดุในการก่อสร้าง เช่น พืนทาง และรองพืนทางของงานถนน
งานเขือน งานคลองส่งนํา เป็ นต้น โดยเฉพาะวัสดุหลักประเภทดิน ซึงเป็ นวัสดุก่อสร้างพืนฐานในงานวิศวกรรมโยธา ใช้เป็ น
วัสดุถมในงานก่อสร้างต่างๆ เช่น งานถม เพือยกระดับบริ เวณอาคาร ถนน เขือน หรื อใช้เป็ นวัสดุผสมสําหรับทําอิฐ เป็ นต้น
โดยขณะทีดิ น เป็ นวัสดุทีมีอยูแ่ ละหาได้เกื อบทุกพืนทีในบริ เวณงานก่อสร้าง แต่จะมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมทีแตกต่างกัน
ไปตามสภาพพืนที โดยบางพืนที วัสดุดินที หาได้มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมไม่เหมาะสมกับงานก่อสร้างนันๆ ส่ งผลให้เกิ ด
ปั ญหาการขาดแคลนวัสดุ ดังนันเพือให้วสั ดุดินที หาได้ในบริ เวณก่อสร้างที มีคุณภาพและเหมาะสมกับ การก่อสร้าง จึงมี
ความจําเป็ นต้องนําวัสดุ ทีมีอยูม่ าปรับปรุ งคุณภาพให้เหมาะสมเสี ยก่อน ด้วยวิธีทางเคมี เช่น การปรับปรุ งดิน ด้วยการใช้
ปูนซี เมนต์ ปู นขาว หรื อสารผสมเพิมต่างๆ ผสมลงในดิ น เป็ นต้น เพือให้ดินมี คุณสมบัติเหมาะสําหรับนําไปใช้เป็ นวัสดุ
ก่อสร้างได้ ซึ งนับเป็ นอีกทางเลือกหนึ ง ทีสามารถจะแก้ปัญหาการขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง แต่ในกระบวนการปรับปรุ งดิน
ดังกล่ าวมี ค วามจําเป็ นต้อ งใช้ ปู น ซี เมนต์ห รื อ ปู น ขาวจํานวนมาก ซึ งการใช้ปู น ซี เมนต์ ห รื อ ปู น ขาวใช้เป็ นต้อ งใช้ใ น
กระบวนการผลิ ตปูนซี เมนต์เริ มต้นด้วยการระเบิ ดภูเขาหิ นปูนเป็ นอันดับแรก ซึ งในขันนี ได้ก่อให้เกิ ดปั ญหาเรื องมลภาวะ
ทางอากาศ ปั ญหาฝุ่ นควัน และการทําลายสิ งแวดล้อม จากนันก้อนหิ นขนาดใหญ่ทีเกิดจากการระเบิดจะถูกนําไปย่อยให้เล็ก
ลงและนํ า ไปเผาในเตาเผาเพื อเข้ า ขั น ตอนการผลิ ต ปู นซี เมน ต์ ต่ อ ไป ในขั น นี เองที ได้ มี ก ารปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกมาจํานวนมาก เนืองจากหิ นปูนส่ วนใหญ่ประกอบไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ซึง
ก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ นี เองที เป็ นต้น กํา เนิ ด ของการเกิ ด ภาวะเรื อนกระจก ได้มี ก ารประเมิ น ค่ าการ ปล่ อ ยก๊ า ซ

คาร์ บ อนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิ ต ปู น ซี เมนต์ ออกมาเป็ นตัวเลขง่ ายๆว่า การผลิ ตปู น ซี เมนต์ 1 ตัน จะ
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ก่อให้เกิ ดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออกมา 1 ตันเช่ นกัน (เชิ ดศักดิ สุ ขศิ ริพฒั นพงศ์ และคณะ, 2559; เชิดศักดิ สุ ขศิ

ริ พฒั นพงศ์ และคณะ, 2557) งานวิจยั นี ได้ศึกษาการใช้วสั ดุเถ้าหนักจี โอโพลีเมอร์ (Geopolymer) เพือปรับปรุ งคุณภาพดิน
ลูกรังทีไม่ผา่ นมาตรฐาน
งานวิจยั นีผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้เถ้าหนักหรื อเถ้าก้นเตา (Bottom Ash) เนืองจากเถ้าหนักทีได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า
โรงไฟฟ้ าแม่ เมาะ จังหวัด ลําปาง เถ้าหนักที เพิมขึ นทุ ก ปี มี ป ริ ม าณเหลือ ทิ งประมาณ 50 ล้านตัน และมี ป ริ ม าณเพิ มขึ น
ประมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี ซึ งเป็ นภาระของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต (กฟผ.) ในการจัดเก็บหรื อฝังกลบ ในปัจจุบนั มีงานวิจยั หลาย
บทความได้ประยุกต์ใช้เถ้าหนักแทนทีการใช้ปูนซีเมนต์ องค์ประกอบหลักทางเคมีของเถ้าหนักคือซิลิกา้ หรื อ Q (Quartz) ซึง
ใกล้เคียงกับเถ้าถ่านหิ น (Fly ash) (Chindaprasirt et al., 2009) แม้จะมีความละเอียดทีแตกต่างกันแต่องค์ประกอบทางเคมีไม่
แตกต่างกัน (Sata et al., 2009) อย่างไรก็ตาม Sathonsaowapark et al., (2009) ได้ศึกษาความสามารถทํางานได้และกําลังอัด
ของจีโอโพลีเมอร์มอร์ ตา้ ร์ดว้ ยการใช้เถ้าหนักบดละเอียด 3 ขนาด โดยแต่ละขนาดร่ อนผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 ร้อย
ละ 3, 18 และ 33 โดยนําหนัก จี โอโพลี เมอร์ มอร์ ตา้ ร์ มีกาํ ลังลดลงตามขนาดอนุภาคของเถ้าหนักที เพิมขึน เนื องจากขนาด
อนุภาคทีละเอียดสามารถแทรกตัวเข้าไปโพรงของมอร์ ตา้ ร์ ส่ งผลให้ตวั อย่างแน่นมากขึน และพืนทีผิวจําเพาะทีมากขึนของ
เถ้าหนักบดละเอียดทําให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็ ว
งานวิจยั นี จึ งได้ศึกษากําลังอัดของวัสดุดินลูกรังไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุ งด้วยเถ้าหนักจีโอโพลีเมอร์ เพือใช้เป็ น
วัสดุ ลูกรั งชนิ ดทําผิวจราจร โดยใช้ส ารกระตุน้ (Liquid alkaline activator) ที เป็ นส่ วนผสมของสารละลายโซเดี ยมซิ ลิเกต
(Sodium silicate, Na2SiO3) และสารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide solution, NaOH) ประโยชน์ ข อง
งานวิจยั นีคือการประยุกต์ใช้เถ้าหนักซึงเป็ นผลพลอยได้จากภาคอุตสาหกรรมเพือทดแทนการใช้ปูนซี เมนต์

. วิธีดําเนินการวิจัย

2.1. ดินลูกรังทีไม่ ผ่านมาตรฐาน (Marginal lateritic soil)
ดินลูกรังทีไม่ผา่ นมาตรฐาน (Marginal lateritic soil, MLS) ได้จากบ่อยืม โครงการอ่างเก็บนําโปร่ งขุนเพชร อําเภอ
หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ซึ งมีค่าความถ่วงจําเพาะเท่ากับ 2.43 และจัดเป็ นวัสดุไม่มีพลาสติก MLS สามารถจําแนกเป็ น
ทรายขนาดคละสมําเสมอ (Poorly graded sand, SP) ตามระบบเอกภาพ (Unified Soil Classification System, USCS) หน่ วย
นําหนักแห้งสูงสุดทีพลังงานบดอัดสูงกว่ามาตรฐานมีค่าเท่ากับ 20.84 kN/m ความชืนทีเหมาะสม (OMC) เท่ากับร้อยละ 8.03
ค่า CBR ของ MLS ทีร้อยละ 95 ทีความแน่ นสู งสุ ดมีค่าเท่ากับร้อยละ 29 เมือเปรี ยบเทียบคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานทาง
หลวงชนบท มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดทําผิวจราจร มทช.206-2524 ซึงระบุค่า CBR ต้องมากกว่าร้อยละ และค่าดัชนี ความ
เป็ นพลาสติก (Plasticity index, PI) อยู่ระหว่าง 4-11 จะพบว่าดิ น ลูกรั งชนิ ดนี ไม่ผ่านมาตรฐาน องค์ป ระกอบทางเคมีข อง
MLS แสดงในตารางที 1 การกระจายขนาดของ MLS แสดงในรู ปที 1
2.2. เถ้ าหนัก (Bottom Ash, BA)
เถ้าหนักได้จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าหนักแสดงในตารางที จะพบว่า
ผลรวมของปริ มาณธาตุ SiO2, Al2O และ Fe2O เท่ากับร้อยละ 65.69 และ ปริ มาณ CaO เท่ากับร้อยละ 21.76 BA จําแนกเป็ น
ทรายปนตะกอน (Silty sand, SM) ตามมาตรฐาน USCS ค่าความถ่วงจําเพาะของ BA เท่ากับ 1.82 หน่วยนําหนักแห้งสูงสุดที
พลังงานบดอัดสูงกว่ามาตรฐานมีค่าเท่ากับ 15.48 kN/m ปริ มาณความชืนทีเหมาะสม (OMC) เท่ากับร้อยละ 24.30 ค่า CBR
ทีร้อยละ 95 ทีความแน่นสูงสุดมีค่าเท่ากับ 10.84 การกระจายขนาดของ BA แสดงในภาพที 1
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ภาพที 1 การกระจายขนาดคละของ MSL และ BA

2.3. สารกระตุ้น (Liquid alkaline activator, L)

ปริ มาณสารกระตุ น้ ซึ งเป็ นส่ วนผสมของโซเดี ยมซิ ลิเกต (Na2SiO ) และโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที
ความเข้มข้นเท่ากับ 5 โมลาร์ อัตราส่ วนของ Na2SiO3:NaOH เท่ากับ 0:100, 10:90, 30:70 และ 50:50

2.4. การเตรียมตัวอย่ าง
การเตรี ยมตัวอย่างวัสดุ ดินลูกรังที ไม่ผ่านมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ (MLS-BA Geopolymer) โดยแปรผัน
ของส่ วนผสม MLS:BA จํานวน 3 ค่า คือ 70:30, 50:50 และ 30:70 และ อัตราส่ วนของ Na2SiO3:NaOH เท่ากับ 0:100, 10:90,
30:70, 50:50, 70:30 และ 80:20 โดยนําหนัก นํา MLS-BA Geopolymer ที อัต ราส่ วนผสมข้างต้น ผสมให้เป็ นเนื อเดี ยวกัน
จากนันผสม Na2SiO3:NaOH ในตัวอย่างโดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที แล้วทําการบดอัดตามการทดสอบความแน่นแบบสู ง
กว่ามาตรฐาน (Modified Proctor compaction test) มทช.(ท) 501.2-2545 เมือได้ป ริ มาณสารกระตุน้ ที เหมาะสม (Optimum
liquid alkaline content, OLC) เตรี ยมตัวอย่าง MLS-BA Geopolymer ที 0.8OLC, OLC และ 1.2OLC แล้วห่ อด้วยถุงพลาสติก
ใสที อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง เมื อได้อ ายุบ่ ม 7 วัน แล้ว จึ ง นํา ตัว อย่า งไปแช่ น ํา 2 ชัวโมง ก่ อ นทดสอบกํา ลัง รั บ แรงอัด แกนเดี ย ว
(Unconfined compressive strength, UCS) ซึงแต่ละส่ วนผสมจะเก็บก้อนตัวอย่างจํานวน 3 ตัวอย่าง ของส่วนผสมนัน ๆ
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ตารางที 1 องค์ประกอบทางเคมีของ MLS และ BA
องค์ประกอบทางเคมี
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
SO3
K2O
TiO2
MnO2
SrO
SiO2

MLS
56.60
25.20
13.30
2.90
N.D.
N.D.
1.40
0.30
N.D.
56.60
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BA
36.33
13.71
15.65
21.76
10.15
1.50
0.54
0.16
0.16
36.33

. ผลการทดสอบและวิจ ารณ์ ผล

ภาพที 2 แสดงผลการทดสอบการบดอัด (Modified Proctor test) ตัวอย่างดินลูกรังทีไม่ผา่ นมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอ
โพลี เมอร์ ที อัตราส่ วน MLS:BA เท่ ากับ 70:30, 50:50 และ 30:70 อัต ราส่ วน Na2SiO3:NaOH เท่ ากับ 0:100, 10:90, 30:70,
50:50, 70:30 และ 80:20 ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าหน่วยนําหนักแห้งของดินลูกรังทีไม่ผา่ นมาตรฐาน-เถ้าหนัก จี โอโพ
ลีเมอร์ มีค่าเพิมขึนตามปริ มาณสารกระตุน้ จนถึงค่าที เหมาะสม หลังจากนันหน่ วยนําหนักแห้งมี ค่าลดลงเมื อมีการเพิมขึน
ของสารกระตุ ้น สําหรั บ ทุ กอัตราส่ วน Na2SiO3:NaOH และอัต ราส่ วนดิ นลู ก รัง ที ไม่ผ่ านมาตรฐานต่ อเถ้าหนัก ค่าหน่ วย
นําหนักแห้งสู งสุ ด (Maximum unit weight, dmax) ของดินลูกรังที ไม่ผ่านมาตรฐาน เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ มีค่าลดลงตาม
ปริ ม าณ BA ที เพิ มขึ นสํา หรั บ ทุ ก อัต ราส่ วน Na2SiO3:NaOH ค่ าหน่ ว ยนํ าหนัก แห้ ง ที ลดลงนี เนื องจาก BA มี ค่ าความ
ถ่วงจําเพาะ (Gs) ตํา
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MLS:BA , Na2SiO3:NaOH

Dry unit weight (kN/m3)

21

50:50 , 0:100
50:50 , 10:90
50:50 , 30:70
50:50 , 50:50
50:50 , 70:30
50:50 , 80:20
70:30 , 0:100
70:30 , 10:90
70:30 , 30:70
70:30 , 50:50
70:30 , 70:30
70:30 , 80:20
30:70 , 0:100
30:70 , 10:90
30:70 , 30:70
30:70 , 50:50
30:70 , 70:30
30:70 , 80:20

20
19
18
17
16
15
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4

6

8

10

12

14

Activate content (%)

16

18

20

ภาพที 2 กราฟการบดอัดดินลูกรังทีไม่ผา่ นมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์
ภาพที 3-5 แสดงกําลัง อัดของดินลูกรังที ไม่ผ่านมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ ทีปริ มาณสารกระตุน้ เท่ ากับ
0.8OLC, 1.0OLC และ 1.2OLC และอัตราส่ วน MLS:BA เท่ากับ 70:30, 50:50 และ 30:70 ตามลําดับ จากรู ปดังกล่าวพบว่า
การปริ มาณสารกระตุน้ ที 1.0OLC ให้กาํ ลังสู งสุ ดในทุ กอัตราส่ วน Na2SiO3:NaOH ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากําลังรับ
แรงอัดแกนเดียวแบบแช่นาํ (Soaked) ทีอายุบ่ม 7 วันของดินลูกรังทีไม่ผา่ นมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ มีค่าเพิมขึนตาม
อัตราส่ วน Na2SiO3:NaOH ทีเพิมขึน สําหรับทุกอัตราส่ วน MLS:BA และปริ มาณสารกระตุน้ กําลังอัดสูงสุดของตัวอย่างดิน
ลูกรังไม่ผ่านมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์พบทีอัตราส่วน MLS:BA เท่ากับ 50:50 ปริ มาณสารกระตุน้ เท่ากับ OLC และ
อัตราส่ วน Na2SiO3:NaOH เท่ ากับ 80:20 ซึ งให้กาํ ลัง อัดเท่ากับ 2,672 kPa เมือเปรี ยบเที ยบกับมาตรฐานพืนทางดิ นซี เมนต์
(Soil cement base) ทล.204/2556 และมาตรฐานรองพืนทางดิ นซีเมนต์ (Soil cement subbase) ทล.206/2532 ซึ งระบุกาํ ลังอัด
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 1,724 และ 689 kPa จะพบว่าอัตราส่ วนผสมทีเหมาะสมของดินลูกรังทีไม่ผา่ นมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลี
เมอร์ ที ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานพื นทางดิ น ซี เมนต์ (Soil cement base) คื อ อัต ราส่ ว น MLS:BA เท่ า กับ 50:50, อัต ราส่ ว น
Na2SiO3:NaOH เท่ากับ 10:90 ปริ มาณสารกระตุน้ ทีเหมาะสมเท่ากับ 1OCL และความเข้มข้นของ NaOH เท่ากับ 5 M ซึ งได้
ค่ากําลังอัดแกนเดี ยวเท่ากับ 2,037 kPa (มีค่าสู งกว่าค่ามาตรฐานประมาณ 1.2 เท่า) และอัตราส่ วนผสมที เหมาะสมของดิ น
ลูกรั งที ไม่ผ่านมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ ทีผ่านเกณฑ์มาตรฐานรองพืนทางดิ นซี เมนต์ (Soil cement subbase) คื อ
อัตราส่ วน MLS:BA เท่ ากับ 30:70, อัตราส่ วน Na2SiO3:NaOH เท่ ากับ 0:100 ปริ มาณสารกระตุน้ ที เหมาะสมเท่ ากับ 1OCL
และความเข้มข้นของ NaOH เท่ากับ 5 M ซึ งได้ค่ากําลังอัดแกนเดียวเท่ากับ 1,202 kPa (มีค่าสู งกว่าค่ามาตรฐานประมาณ 1.7
เท่า)
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MLS:BA = 70:30
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ภาพที 3 กําลังอัดของดินลูกรังทีไม่ผา่ นมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ทีอัตราส่ วน MLS:BA เท่ากับ 70:30 ทีอายุการบ่ม
7 วัน
Unconfined Compressive Strength, kPa
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ภาพที 4 กําลังอัดของดินลูกรังทีไม่ผา่ นมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ทีอัตราส่วน MLS:BA เท่ากับ 50:50 ทีอายุการบ่ม
7 วัน
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MLS:BA = 30:70
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ภาพที 5 กําลังอัดของดินลูกรังทีไม่ผา่ นมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ทีอัตราส่ วน MLS:BA เท่ากับ 30:70 ทีอายุการบ่ม
7 วัน

. สรุ ปผลการวิจัย

งานวิจัยนี ศึ กษาความเป็ นไปได้ในการนําเถ้าหนัก จี โอโพลี เมอร์มาใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพของดิ นลูกรังทีไม่
ผ่านมาตรฐาน และเปรี ยบเทียบกับ เกณฑ์มาตรฐานของกรมทางหลวง โดยศึ กษากําลังอัดของตัวอย่างดิ น ลูกรังที ไม่ผ่าน
มาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ ผลการศึกษาสามารถสรุ ปได้ดงั นี
1) หน่ วยนําหนักแห้งของดิ นลูกรังที ไม่ผ่านมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ มีค่าเพิมขึนตามปริ มาณสารกระตุน้
จนถึ ง ค่ า ที เหมาะสม หลัง จากนันหน่ วยนําหนัก แห้ ง มี ค่ า ลดลงกับ การเพิ มขึ นของสารกระตุ ้น สํ าหรั บ ทุ ก อัต ราส่ ว น
Na2SiO3:NaOH และอัตราส่ วนดิ นลูกรังทีไม่ผ่านมาตรฐานต่อเถ้าหนัก ค่าหน่ วยนําหนักแห้งสู งสุ ด (d,max) ของดิ นลูกรังที
ไม่ผา่ นมาตรฐาน เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์มีค่าลดลงตามปริ มาณ BA ทีเพิมขึนสําหรับทุกอัตราส่ วน Na2SiO3:NaOH ค่าหน่วย
นําหนักแห้งทีลดลงนีเนืองจากค่าความถ่วงจําเพาะของ BA ตํากว่าค่าความถ่วงจําเพาะของดินลูกรังทีไม่ผา่ นมาตรฐาน
2) อัตราส่ วนผสมที เหมาะสมของดินลูกรังที ไม่ผ่านมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ ทีผ่านเกณฑ์มาตรฐานพืน
ทางดิ น ซี เมนต์ คื อ อัต ราส่ ว น MLS:BA เท่ ากับ 50:50, อัต ราส่ ว น Na2SiO3:NaOH เท่ ากับ 10:90 ปริ ม าณสารกระตุ้น ที
เหมาะสมเท่ากับ 1OCL และความเข้มข้นของ NaOH เท่ากับ 5 M ซึ งได้ค่ากําลังอัดแกนเดี ยวเท่ากับ 2,037 kPa (มีค่าสู งกว่า
ค่ามาตรฐานประมาณ 1.2 เท่า)
3) อัตราส่ วนผสมทีเหมาะสมของดินลูกรังที ไม่ผ่านมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ ทีผ่านเกณฑ์มาตรฐานรอง
พืนทางดิ น ซี เมนต์ คื อ อัตราส่ วน MLS:BA เท่ ากับ 30:70, อัตราส่ วน Na2SiO3:NaOH เท่ ากับ 0:100 ปริ มาณสารกระตุน้ ที
เหมาะสมเท่ ากับ 1OCL และความเข้มข้นของ NaOH เท่ ากับ 5 M ซึ งได้ค่ากําลังอัดแกนเดี ยวเท่ากับ 1,202 kPa (สู งกว่าค่า
มาตรฐานประมาณ 1.7 เท่า)
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ด้วยเครื องวัดค่ าการยุบตัวจากตุ้มกระแทกแบบเบา

Effect of Ambient Temperature on Premix Asphalt Road
Using Light Weight Deflectometer
ประกาศ ทองประไพ และ พุทธพล ทองอินทร์ดาํ *
Prakard Thongprapai1 and Puttapon Thongindam2*
บทคัดย่ อ

คุณสมบัติดา้ นความแข็งแรงของแอสฟัลต์ซึงเป็ นวัสดุหลักทีชันผิวทางบนสุ ดของถนนลาดยางมีความแปรผันอย่าง
มากต่ออุณหภูมิแวดล้อม ส่งผลทําให้การทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างทางตําแหน่งเดียวกันทีช่วงเวลาต่างกันได้ผล
การทดสอบทีไม่เท่ากัน นําไปสู่การประเมินผลทีผิดพลาดได้ งานวิจยั นีมุ่งศึกษาอิทธิ พลของอุณหภูมิแวดล้อมกับผลทดสอบ
ทีได้จากเครื องวัดค่าการยุบตัวจากตุม้ กระแทกแบบเบา บนโครงสร้างถนนแอสฟัลต์ทีใช้ยางมะตอยผสมสําเร็ จ โดยทําการ
ทดสอบในแปลงทดสอบทุกชัวโมงของวัน และนําเสนอแบบจําลองในการปรับแก้ค่าการยุบตัวโดยสมการความสัมพันธ์
แบบเอกซ์โพเนนเชียลทีนําเสนอให้ค่าสัมประสิ ทธิ ความเชือมัน (R2) เท่ากับ . ซึ งอยูใ่ นเกณฑ์ดีทีสามารถใช้ปรั บแก้ค่า
ยุบตัวเข้าสู่ อุณหภูมิมาตรฐาน
คําสําคัญ : อุณหภูมิแวดล้อม, แอสฟัลต์คอนกรี ต, เครื องวัดการยุบตัวจากตุม้ กระแทกแบบเบา
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Asphalt is the main material being used in the top layer of flexible pavement structure. It is well known that its
stiffness depends strongly on the ambient temperature leading to inaccurate interpretation of surface deflection at different
time of testing. This research aims to study the effect of ambient temperature on the results obtained from Light Weight
Deflectometer. Tests are conducted every hour of a day on a test section built up by premix asphalt as surface layer.
Mathematical model for deflection correction is presented to adjust the test result based on the selected standard
temperature. As the correction model with exponential function has shown a coefficient of determination (R2) of 0.72, this
model could be used as deflection correction with acceptable accucracy.
Keywords: Ambient temperature, Asphalt concrete, Light Weight Deflectometer
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การประเมิ น กําลังรั บ นําหนักของถนนสามารถกระทําได้โดยวิธีการทดสอบวัด ค่าการยุบ ตัวที ผิวทาง (Surface
deflection test) ด้วยเครื องมือทีหลากหลาย รวมไปถึงเครื องวัดค่าการยุบตัวจากตุม้ กระแทก (Falling Weight Deflectometer,
FWD) ซึงมีทงขนาดมาตรฐานที
ั
สามารถจําลองขนาดนําหนักและความถีในระดับเดียวกับนําหนักเพลารถบรรทุกมาตรฐาน
(Standard axle load) ได้ [Thongindam, 2009] เช่น ทีนําหนักลงล้อขนาด ตัน เป็ นต้น ซึงตัวเครื องมีขนาดใหญ่และต้องใช้
รถยนต์ในการเคลือนย้ายหรื อลากจูงจากจุดทดสอบหนึ งไปยังจุดทดสอบต่อไป ซึ งเครื องมือดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมกับ
ถนนทีออกแบบและก่อสร้างมาเพือรองรับนําหนักบรรทุกขนาดเล็ก เช่น ถนนในชุมชน ทางจักรยาน ลานจอดรถยนต์ขนาด
เล็ก เป็ นต้น ซึ งในปั จจุบ ันมี การหันมาใช้วสั ดุแอสฟัลต์แบบผสมสําเร็ จในการก่อสร้างและซ่ อมแซมโครงสร้างประเภท
ดังกล่าวมากขึน
ในขณะทีเครื องวัดค่าการยุบตัวจากตุม้ กระแทกขนาดเล็ก (Light Weight Deflectometer, LWD) ดังแสดงในภาพที
ซึ งได้ถูกพัฒนาขึนให้มีความคล่องตัวในการทดสอบสูง สามารถทดสอบและเคลือนย้ายได้ดว้ ยผูป้ ฏิบตั ิงานเพียง คน จึง
มีขนาดเล็กกว่า ทําให้มีขอ้ ด้อยทีสร้างแรงกระแทกได้น้อยกว่า เนื องจากตุม้ นําหนักมีขนาดสู งสุ ดไม่เกิน กิโลกรัม ดังนัน
จึงเหมาะสําหรับการทดสอบชันโครงสร้างทีอยูล่ ึกลงไปจากผิวถนน เช่น ชันพืนทาง หรื อรองพืนทาง ซึ งค่าหน่วยแรงขณะ
รับนําหนักรถบรรทุกได้ถูกกระจายออกและลดค่าลงไปมากแล้ว หรื อใช้สาํ หรับทดสอบโครงสร้างถนนทีออกแบบมาเพือ
รองรับปริ มาณจราจรทีมีจาํ นวนน้อยและจํากัดนําหนักยานพาหนะ เช่น ถนนในชุมชน ลานจอดรถยนต์ขนาดเล็ก ทางเดิน
เท้า ทางจักรยาน เป็ นต้น

ภาพที เครื องวัดค่าการยุบตัวจากตุม้ กระแทกแบบเบา

โดยผลจากการทดสอบในลักษณะนี จะสามารถใช้เป็ นดัชนี พืนฐานในการระบุ ความแข็งแรงสัมพัท ธ์ระหว่าง
ตําแหน่งทดสอบได้อย่างรวดเร็ ว เนื องจากตามหลักการตามธรรมชาติจะพบว่าหากทดสอบด้วยการกระแทกบนผิวถนนด้วย
แรงกระแทกขนาดเดี ยวกัน โครงสร้างถนนที มีความแข็งแรงกว่าจะยุบตัวน้อยกว่า และในทางกลับกันตําแหน่งที มีความ
แข็งแรงน้อยกว่าจะมีค่ายุบตัวสูงกว่านันเอง และถึงแม้วา่ พฤติกรรมการเสียหายโดยส่วนใหญ่ของถนนลาดยาง เช่น การเกิด
รอยร้ าวที ผิ วถนน (Cracking) หรื อ การยุบ ตัวตามแนวร่ อ งล้อ (Rutting) จะเป็ นความเสี ยหายแบบสะสม (Cumulative
damage) ทีเกิดจากพฤติกรรมความล้า (Fatigue) เป็ นหลัก ซึงจะแปรผันตามจํานวนครังของการกดทับจากปริ มาณจราจร แต่
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ในเบืองต้นขนาดของค่าการยุบตัวนีสามารถนําไปสู่การสร้างเกณฑ์มาตรฐานของความแข็งแรงของโครงสร้างถนนทัวไปได้
เช่น การกําหนดค่าการยุบตัวทียอมรับได้ เป็ นต้น
ทังนี พบว่าค่าการยุบตัวทีผิวทางของถนนลาดยางมะตอยทีได้จากผลจากการทดสอบโดยใช้แรงกระแทกนี จะแปร
ผันกับอุณหภูมิแวดล้อมเป็ นอย่างมาก เนื องจากวัสดุแอสฟัลต์ซึงมีบิทูเมน (Bitumen) เป็ นส่ วนผสมหลักในการยึดเกาะมวล
รวมเอาไว้ด้วยกัน นัน สามารถเปลี ยนแปลงสถานะจากของแข็ง (Solid) ที อุณ หภู มิ ห้องหรื อตํากว่ากลายเป็ นของเหลว
(Liquid) หรื อสถานะหนืด (Viscous) ทีอุณหภูมิสูงได้ และแนวโน้มในการเปลียนแปลงสถานะนีเป็ นสาเหตุทาํ ให้กาํ ลังความ
แข็งแรงของวัสดุแอสฟั ลต์บนผิวถนนลดลงได้อย่างมาก หรื อกล่าวอีกอย่างหนึ งคือผลการทดสอบการยุบตัวบนผิวถนนที
ตําแหน่ งเดี ยวกันในช่วงเวลาต่างกันมีแนวโน้มทีจะได้ค่าทดสอบทีไม่เท่ากัน หากอุณหภูมิแวดล้อมในขณะทดสอบทังสอง
ครังต่างกันมาก ทําให้เกิ ดปั ญหาความแม่นยําในการแปรผลการทดสอบและนําไปสู่ ความคลาดเคลือนในการประเมินความ
แข็งแรงของถนนได้ และถึ งแม้ว่าจะมี การศึ กษาความสัมพัน ธ์ระหว่างความแข็งแรงของแอสฟั ลต์กับอุณหภูมิแวดล้อม
ค่อนข้างมากในต่างประเทศ แต่ผลการศึกษาดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมกับการนํามาประยุกต์ใช้โดยตรงในประเทศไทย ด้วย
องค์ประกอบของความแตกต่างทังในด้านคุณสมบัติของวัสดุ ด้านสภาพภูมิอากาศ เป็ นต้น
ด้วยปั ญหาดังที กล่าวมาข้างต้น งานวิจยั นีจึ งมุ่งศึ กษาผลกระทบของอุณหภูมิแวดล้อมที มีต่อโครงสร้างถนนแบบ
ยืดหยุน่ หรื อถนนลาดยางมะตอยต่อการทดสอบวัดค่าการยุบตัวทีได้จากเครื องมือวัดค่าการยุบตัวจากตุม้ กระแทกแบบเบา ซึง
จะสามารถนําเสนอรู ป แบบหรื อแนวทางที เหมาะสมในการจัดการกับ ค่าทดสอบที ได้จากภาคสนามให้ได้ค่ าปรับ แก้ที
เหมาะสมและมีมาตรฐาน นําไปสู่การประเมินความแข็งแรงและกําลังรับนําหนักของถนนทีถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ

การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้ อง
ในช่วงต้นของปี ค.ศ. 1885 Boussinesq ได้เสนอชุดสมการสําหรับวิเคราะห์ค่าการทรุ ดตัวของโครงสร้างฐานดิ น
แบบกึงอนันต์ (Half-space theory) ภายใต้การรับนําหนักกระทําแบบจุด โดยมีสมมติฐานว่าวัสดุดงั กล่าวมีคุณสมบัติเป็ นเนื อ
เดี ยวกัน (Homogeneous) มีคุ ณสมบัติเหมื อนกัน ทุกทิ ศ ทาง (Isotropic) มี ค วามยืด หยุ่น แบบเชิ งเส้น (Linear elastic) และ
แนวราบแผ่ไปด้านข้างในพืนทีกว้างและลึกลงไปไม่สินสุด ซึงภายใต้แกนอ้างอิงเชิงขัวจะวิเคราะห์ชินส่วน (Element) ขนาด
หนึงส่วนทีตําแหน่งใต้แนวกระทําด้วยสมการที
1.

W =

(1 +  )P
(3 - 2  )
2 R 2 E

(1)

โดยที W คือค่าทรุ ดตัวทีผิวทาง, V คือ อัตราส่ วนปั วซ์ซอง, P คือ แรงกระทํา, R ระยะจากแรงกระทําถึงตําแหน่ ง
พิจารณา และ E คือ ค่าโมดูลสั ยืดหยุน่

จากสมการที 1 ซึงเป็ นหัวใจหลักทางกลศาสตร์ ของการทดสอบในลักษณะนี โดยจะสังเกตได้วา่ ค่าการยุบตัวทีผิว
ทางจะแปรผกผันกับค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ ของโครงสร้างทาง ดังนันในทางกลับกันหากทราบแรงกระทํา P และค่าอัตราส่ วน
ปั วซ์ซอง รวมเข้ากับผลการยุบตัวจากการทดสอบ จะทําให้สามารถคํานวณหาค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ ของโครงสร้างทางจากค่า
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ยุบตัวได้ จึ งเรี ยกค่าดังกล่าวว่าค่าโมดูลสั ผิวทาง (Surface modulus) ซึงทําให้มีการพัฒนาทฤษฎีวิเคราะห์โครงสร้างชันทาง
ยืดหยุน่ (Layered elastic theory) โดย Burmister ในเวลาต่อมา

จากปั ญหาความแปรผันของอุณหภูมิทีส่งผลกระทบ ต่อความแข็งแรงของโครงสร้างถนนของถนนชนิ ดยืดหยุน่ ที
เกิดขึนนี ทําให้มีความพยายามทีจะศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ทีเกียวข้องเพือหาทางออกทีดีทีสุดในการรับมือกับปั ญหาเหล่านี โดย
ในปี พ.ศ. 2539 ได้มีการศึ กษาและจัดทําแผนภูมิแก้ไขค่าแอ่นตัวเนื องจากอุณหภูมิของถนน [ประสิ ทธิ และแสงชัย, 2539]
โดยใช้เครื องวัดค่าแอ่นตัวของกรมทางหลวง ณ ขณะนันคือ เครื องมือเบนเคลแมนบีม (Benkelman Beam) ทําการทดลองให้
นําหนั กกระทําต่ อ โครงสร้ างผิวทางโดยใช้รถบรรทุ ก โดยเลื อกทดลองถนนที มี ผิ วทางแอสฟั ล ต์ค อนกรี ต หนา 5 -12
เซนติเมตร โดยทําการวัดค่าการยุบตัวตามวิธีการวัดของกรมทางหลวง พร้อมกับวัดค่าอุณหภูมิทีความลึกผิวทางประมาณ 34 เซนติเมตร ทุก ๆ ชัวโมง ตังแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. ของแต่ละวัน ซึงทําการทดสอบในตําแหน่งร่ องล้อ นําค่าการแอ่นตัว
ทีทดสอบได้มาสร้างความสัมพันธ์กบั ค่าอุณหภูมิทีเปลียนแปลงไปของถนน ซึ งจากผลการศึ กษาทําให้ได้ค่าสัมประสิ ทธิ
หรื อแผนภูมิ โดยแยกตามความหนาของผิวทางแอสฟั ลต์คอนกรี ต 5.0, 8.0, และ 8.5-12.0 เซนติเมตร เพือใช้สําหรับนําไป
แก้ไขค่ าแอ่น ตัวของถนนที วัดได้ทีอุณ หภูมิ ต่ าง ๆ ไปเป็ นค่าแอ่น ตัวของถนนที อุณ หภูมิที ต้องการทราบ หรื ออุณ หภูมิ
มาตรฐาน (Standard temperature)

แต่เนื องจากขณะนันกรมทางหลวง ประเทศไทย ยังไม่มีห ลักเกณฑ์ของอุณหภูมิที ใช้เป็ นอุณหภูมิ อา้ งอิ ง ในปี
เดียวกันนัน [ประสิ ทธิ , 2539] ได้มีการศึ กษาวิจยั ต่อเนื องเพือประเมินอุณหภูมิของถนนขณะทีรองรับการจราจรส่ วนใหญ่
เพือกําหนดเป็ นค่าอุณหภูมิมาตรฐานของกรมทางหลวงขึนมาโดยได้สรุ ปผลการประเมินว่าอุณหภูมิถนนของกรมทางหลวง
ที อยู่ในภาคต่างๆจะรองรับ การจราจรส่ วนใหญ่ขณะที อุณหภูมิ 37.8 ๐C หรื ออนุ โลมให้เป็ น 38 ๐C ในปี พ.ศ. 2556 ได้มี
การศึกษาถึงลักษณะอุณหภูมิของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรี ต เมือได้ประโยชน์แก่การประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยาง
[นวพลและคณะ, 2556] โดยเลือกแปลงทดสอบถนนลาดยางทีประเทศไทย ทีมีความหนาผิวทางแอสฟัลต์คอนกรี ต 3.2-19.8
ซม. ทําการเก็บข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2553 - 2554 โดยทําการตรวจวัดอุณหภูมิของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรี ต 4 ระดับความลึก
คือ ผิวบน (Surface), ทีความลึก 1/3 ของความหนาผิวทาง (One-third Depth), กึงกลางความหนา (Mid-depth) และทีผิวล่าง
ของผิวทาง (Bottom) จากผลการศึกษาพบว่ารู ปแบบการเปลียนแปลงอุณหภูมิตลอด 24 ชัวโมงในทุกๆวันจะมีลกั ษณะเป็ น
วงจร โดยกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกลับเวลาเป็ นรู ป SINE CURVE ทุกๆความหนาผิวทางทีทําการทดสอบและ
ลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิในผิวทางมีลกั ษณะการแผ่จากผิวบนลงสู่ดา้ นล่าง โดยอุณหภูมิผิวทางด้านบนจะมีช่วง
การเปลียนแปลงทีกว้างกว่าผิวทางด้านล่างโดยกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความอุณหภูมิกบั ความลึกมีลกั ษณะเป็ นรู ปกรวย
ซึ งจากการศึ กษาของ ประสิ ท ธิ ซึ งได้เสนออุ ณหภูมิมาตรฐานเฉลี ย 38 ๐C นัน [ประสิ ท ธิ , 2539] อาจมีความคลาดเคลือน
เนืองจากตําแหน่งทดสอบทีใช้เป็ นตัวแทนวัดอุณหภูมิผิวทางทีไม่ได้คาํ นึ งถึงลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิ ซึงจากผล
การศึกษาของ นวพลและคณะ พบว่า อุณหภูมิทีควรเลือกใช้เป็ นตัวแทนอุณหภูมิผิวทางคือ คืออุณหภูมิทีตําแหน่งกึงกลางผิว
ทางแอสฟัลต์คอนกรี ต
ในต่อมาได้มีการศึ กษาผลของการเปลียนแปลงอุณหภูมิทีมีต่อค่าโมดูลสั ของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรี ต [ธนศักดิ
และ สมัคร, 2541] โดยทําการทดสอบในสนาม เป็ นระยะทาง 100 เมตร ทุกๆ 25 เมตร 4 สายทาง เป็ นสายทางทีก่อสร้างบน
คันทางดินเดิม 2 สายทางและเป็ นทางก่อสร้างใหม่ 2 สายทางโดยทําการวัดอุณหภูมิผิวทาง และวัดค่าการแอ่นตัวของผิวทาง
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ที อุณ หภูมิ ต่างๆด้วยเครื องมื อ FWD ทุ กๆ 1 ชัวโมง ตังแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น. โดยวิเคราะห์ ห าความสัม พัน ธ์ข อง
โมดูลสั ของแอสฟั ลต์คอนกรี ต ด้วยโปรแกรม ELMOD 3 ใน 2 ลักษณะ คือ วิเคราะห์เป็ นโครงสร้างทาง 3 ชัน และ 4 ชัน
โดยผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทีได้เป็ นไปในทํานองเดียวกัน ดังสมการที 2 และ 3 ตามลําดับ
กรณี วเิ คราะห์เป็ นโครงสร้างทาง 4 ชัน
กรณี วเิ คราะห์เป็ นโครงสร้างทาง 3 ชัน

E = 4.8024T 2  4757.78T  12661

(2)

E = 4.8024T 2  450.63T  12514

(3)

ในต่ อมาได้มีการศึ กษาการปรับ แก้ผลกระทบของอุณหภูมิผิวทางแอสฟั ลต์ค อนกรี ตที มีต่อการประเมิ น ความ
แข็งแรงของถนนลาดยาง [นวพลและคณะ, 2557] โดยทําการเก็บข้อมูลอุณหภูมิผิวทาง และข้อมูลการทดสอบความแข็งแรง
ของผิวทางด้วยเครื องมือวัดค่าการยุบตัวจากตุม้ กระแทก (FWD) โดยมีตาํ แหน่งการทดสอบกระจายทัวประเทศไทย ในช่วง
เวลาระหว่างปี 2553 -2554 และได้วิเคราะห์แบบจําลองการปรับแก้ค่าการแอ่นตัวแสดงได้สมการที 4 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ
ความเชือมัน ( R2) เท่ากับ 0.538 และจะได้ค่าการแอ่นตัวทีอุณหภูมิอา้ งอิงดังสมการที 5 ตามลําดับ
-4 1.145 (35 T )
DCF = 10(4.089x10 ) z

D ref = D C F xD T

(4)

(5)

โดยที DCF = ค่าปรั บแก้ผลของอุณหภูมิต่อค่าการแอ่น ตัว (Deflection Correction Factor) ให้เป็ นค่าการแอ่นตัว
ของผิวทางทีอุณหภูมิมาตรฐานที 35 ๐C, Dref คือ ค่าการแอ่นตัวทีอุณหภูมิมาตรฐาน, DT ค่าการแอ่นตัวที อุณหภูมิใดๆ, T คือ
อุณหภูมิทดสอบใดๆ ทีกึงกลางผิวทาง, Z คือ ความหนาชันผิวทาง

ทังนีได้กล่าวอธิบายไว้เบืองต้นแล้วว่าผลการศึกษาทังหมดข้างต้นนีได้มากจากการทดสอบด้วยเครื อง FWD ขนาด
ปกติ ซึ งเป็ นเครื องมือทีมีประสิ ทธิ ภาพสู ง แต่ก็มีขอ้ จํากัดในด้านราคาทีค่อนข้างสูง ด้านความยุง่ ยากในการทดสอบเนืองจาก
มีขนาดใหญ่ ดังนันในการวิจยั นี จึ งมุ่งทดสอบด้วยเครื อง LWD ซึ งมีขนาดเล็กกว่า และคุณสมบัติอีกหลายประการดังทีได้
อธิบายไว้ขา้ งต้นแล้ว

วิธีดําเนินการวิจัย

โครงการวิจัยนี ได้ก ําหนดพื นที สร้ างแปลงทดสอบไว้บ ริ เวณพื นที ของคณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพือความสะดวกสําหรับนักวิจยั ในการปฏิบตั ิงานและติดตามเก็บข้อมูล โดยกําหนดขนาดและ
รายละเอียดดังแสดงในภาพที 2 โดยแปลงทดสอบมีขนาด . m x 2.00 m ทําการขุดจากผิวดิ นเดิมลึก ซม. และปรับ
ระดับเพือก่อสร้ างชันพืนทางดินซี เมนต์หนา ซม. และชันแอสฟั ลต์จากยางมะตอยผสมสําเร็ จหนา 10 ซม. เพือจําลอง
โครงสร้างถนนลาดยางรับนําหนักเบา สําหรับวิธีการดําเนินการวิจยั มีขนตอนต่
ั
าง ดังนี
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ภาพที 2 ภาพตัดแสดงรายละเอียดแปลงทดสอบในโครงการวิจยั นี

1) ทดสอบคุณสมบัติของดิ นซีเมนต์ทีจะใช้ทาํ พืนทางแบบปรับปรุ งคุณภาพในแปลงทดสอบตามมาตรฐานที ทล.
– ม. 204/2556 (กรมทางหลวง, 2546)
) จัดเตรี ยมพืนทีแปลงทดสอบตามทีกําหนดไว้ และทดสอบความแข็งแรงของชันดินเดิมด้วยเครื องมือ LWD โดย
เลือกใช้แผ่นเหล็กกระจายแรงกระแทกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม.
3) เทชันพืนทางดิ นซี เมนต์ และบดอัดให้แน่นสมําเสมอตลอดทังแปลง โดยใช้เครื องตบดิ นนําหนักกดทับ 7 ตัน
จากความถีการสันสะเทือน 5600 รอบต่อนาที ให้ได้ความหนาดินซีเมนต์หลังบดอัด . ม.
4) เมือพืนทางดิ นซี เมนต์อายุครบ 15 วัน ตามมาตรฐาน ๖กรมทางหลวง, 2546) ทําการเทผิวทางด้วยยางมะตอย
ผสมสําเร็ จ พร้อมบดอัด ดังภาพที 3

5) ทําการวัด อุณ หภูมิ ผิ วทางแอสฟั ลต์ค อนกรี ต โดยในงานวิจยั นี จะใช้อุณหภูมิผิวทางที ความลึ กกึ งกลางเป็ น
ตัวแทนค่าอุณหภูมิของชันแอสฟัลต์ทงหมด
ั
ดังภาพที
6) ทําการทดสอบการยุบตัว ดังภาพที ทีตําแหน่ งเดิ มของผิวแอสฟั ลต์กลางแปลงทดสอบ ด้วยเครื องมือ LWD
จํานวน ชุด/ชัวโมง จนครบ ชัวโมง โดยทําการตรวจวัดค่าอุณหภูมิของแอสฟัลต์ในทุกชัวโมงของการทดสอบ

7) ทําการวิเคราะห์ผลทดสอบเพือนําเสนอแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการปรับแก้ค่าการยุบตัวทีผิวทาง และค่า
โมดูลสั ยืดหยุน่ ผิวทางทีเหมาะสม
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) ทําการทดสอบวัดค่าการยุบตัวบนถนนที ใช้งานจริ งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในช่วงเวลาที
อุณหภูมิต่างกัน เพือใช้เป็ นข้อมูลยืนยันประสิทธิ ภาพของแบบจําลอง ทําการวิเคราะห์และสรุ ปผล

ภาพที 3 การบดอัดชันผิวทางแอสฟัลต์คอนกรี ต

ภาพที 4 การวัดอุณหภูมิตาํ แหน่งผิวบนและกึงกลางผิวทางแอสฟัลต์

ภาพที 5 การทดสอบวัดค่าการยุบตัวในแปลงทดสอบ
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. ผลการทดสอบวัสดุชันดินเดิมและพืนทาง

ทีระดับความลึกของชันดินเดิมทีขุดลึกลงไป ซม. นัน ได้ทาํ การทดสอบความแข็งแรงด้วยเครื องมือ LWD ซึ ง
จากข้อมูลที ระบุในคู่มือจากโรงงานผูผ้ ลิตในประเทศญีปุ่ นมีขอ้ แนะนําให้เลือกใช้ค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ ทีสอดคล้องกับค่าการ
ทรุ ดตัวทีสัมพันธ์กบั ขนาดแผ่นเหล็ก กรณี แผ่นเหล็กกระจายแรงกระแทกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง มม. แนะนําให้ใช้ค่า
ยุบตัว . มม. ซึงได้ทาํ การทดสอบหลายระดับแรงและได้ผลการวิเคราะห์การถดถอย และได้ค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ ของชันดิน
เดิมเท่ากับ 18 MPa ดังภาพที
ในส่ วนของชันพืนทางของแปลงทดสอบทีถูกออกแบบให้เป็ นชันพืนทางปรับปรุ งคุณภาพแบบดินซีเมนต์ โดยผล
การทดสอบคุณสมบัติของดินลูกรังทีคัดเลือกมาพบว่ามีค่าพิกดั เหลวร้อยละ . ค่าดัชนี พลาสติกร้อยละ . และผลการ
ทดสอบการร่ อนผ่านตะแกรงผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมทางหลวง โดยการทดสอบโดยวิธี Modified Proctor Compaction
Test ได้ปริ มาณความชืนทีเหมาะสมร้อยละ . ซึงจะนําไปใช้ในการผสมดินกับซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที ต่อไป

ภาพที 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยหาค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ ของชันดินเดิม

ผลการสร้ างแบบจําลองการปรับแก้ ค่าการยุบตัว

ผลการทดสอบค่าการยุบตัวทีได้จากเครื องมือ LWD

ทีตําแหน่ งเดิ มในแปลงทดสอบ ตลอดระยะเวลา ชัวโมง เที ยบกับอุณหภูมิทีกึงกลางความหนาชันแอสฟั ลต์
แสดงได้ดงั ภาพที ซึ งพบว่าค่าการยุบตัวมีค่าเพิมมากขึนอย่างชัดเจน ซึ งเมือวิเคราะห์การถดถอยหาความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิและค่าการยุบตัวให้ได้ความสัมพัน ธ์แบบเอกซ์โพเนนเชี ยลเพือให้สอดคล้องกับ การศึ กษาที ผ่านมา ได้ค่าความ
เชือมัน R2 เท่ากับ 0.72 ซึงอยูใ่ นเกณฑ์ดี
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ภาพที 7 ความแปรผันของค่าการยุบตัวของผิวแอสฟัลต์จากการทดสอบ LWD เทียบกับอุณหภูมิ

ค่ าความสั ม พัน ธ์ ที ได้จ ากการวิเคราะห์ ก ารถดถอยค่ า การยุบ ตัว ที แสดงในภาพที สามารถนํามาสร้ างเป็ น
แบบจําลองปรับ แก้ค่าการยุบ ตัว โดยเลือกกําหนดให้อุณหภูมิ ๐C เป็ นอุณหภูมิ มาตรฐานของผิวทางในประเทศไทย
เพือให้เป็ นแนวทางเดี ยวกันกับ งานวิจยั ที ผ่านมา [นวพล และคณะ, 2557] ซึ งทําให้สามารถนําเสนอค่าปรับแก้การยุบตัว
(Deflection Correction Factor) ของถนนลาดยางมะตอยแบบผสมสําเร็ จได้ดงั สมการที โดยแนวทางการใช้งานค่าปรับแก้
ในสมการที ยังคงเป็ นไปในลักษณะเดียวกับสมการที 4 คือใช้คู่กบั สมการที 5 เพือหาค่าการยุบตัวทีอุณหภูมิมาตรฐาน
๐
C
-5
DCF = 10(3.6x10 ) z (35T )

(6)

ทังนีเพือเป็ นการยืนยันความถูกต้องเหมาะสมและตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองทีได้จากการศึกษาครังนี
จึ ง ได้ท ําการเลื อ กถนนภายในมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุ รี โดยมี เกณฑ์ สํา คัญ ในการคัด เลื อ กคื อ เป็ น
ถนนลาดยางมะตอยทีออกแบบและก่อสร้างเพือรองรับปริ มาณจราจรขนาดเล็ก และมีความหนาไม่มาก สอดคล้องกับแปลง
ทดสอบและขนาดของเครื องมือ LWD โดยทําการทดสอบทีตําแหน่งเดิม ในช่วงเช้าเวลา . น. / ช่วงบ่ายเวลา . น.
/ และช่วงคําเวลา . น. เพือให้ได้ค่าอุณหภูมิแอสฟัลต์ทีแตกต่างกัน ซึ งจะทําให้ได้ค่าการยุบตัวทีแตกต่างกันด้วย โดยผล
การทดสอบพบว่าช่วงอุณหภูมิทีกึงกลางผิวทางระหว่าง . – 28.5 ๐C ซึ งค่อนข้างตํากว่าอุณหภูมิมาตรฐาน ๐C โดยผล
การปรับแก้ค่าการยุบตัวจากแบบจําลองที เสนอในงานวิจยั นี คือ สมการที เปรี ยบเที ยบกับสมการที งานวิจยั ก่อนหน้า
๖นวพล และคณะ, 2557])ได้ผลดังแสดงในภาพที
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ภาพที 8 ผลการปรับเทียบค่าการยุบตัวจากถนนจริ งจาก แบบจําลอง

จากผลการปรับแก้ค่าการยุบตัวในภาพที พบว่าค่าการยุบตัวภายหลังการปรับแก้ดว้ ยแบบจําลองที นําเสนอจาก
การศึกษานี สามารถปรับแก้ให้ค่าการยุบตัวทีอุณหภูมิต่างกันกลับมามีค่าในระดับใกล้เคียงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ค่าความต่างน้อยกว่ากรณี การใช้แบบจําลองจากสมการที 4 นอกจากนันยังมีขอ้ สังเกตทีชัดเจนว่าแบบจําลองจากการศึกษานี
ให้ค่าการยุบตัวทีสู งกว่าค่าปรับแก้จากสมการที 4 ซึ งเป็ นไปได้วา่ เนื องจากสมการนี ถูกพัฒนาขึนมาจากข้อมูลทีได้จากการ
ทดสอบถนนของกรมทางหลวง ซึ งมีความแข็งแรงกว่ามาก ในขณะทีสมการที ถูกพัฒนาจากผิวทางยางมะตอยแบบผสม
สําเร็ จโดยตรง จึ งประยุกต์ใช้งานกับผลทดสอบในกรณี นีได้เหมาะสมกว่า และในลักษณะของงานอืนๆ ทีเป็ นในลักษณะ
ของงานเฉพาะทีต้องการให้แอสฟั ลต์มีความหนาสู ง อาจส่ งผลให้การกระจายตัวของอุณหภูมิมีค่าตํากว่า หรื ออาจแต่กต่าง
ไปจากงานวิจ ัยในครั งนี มาก ดัง นันจึ งควรจัด ทําแปลงทดสอบเช่ น เดี ยวกัน เพื อศึ ก ษาค่ าการยุบ ตัวของแอสฟั ลต์จ าก
ผลกระทบของอุณหภูมิแวดล้อมต่อไป

สรุ ปผลการวิจัย

การศึ กษาประเมินกําลังรับนําหนักถนนทีผ่านมาโดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นทีถนนสายหลักซึ งแน่นอนว่ามีความสําคัญ
กับหลายภาคส่ วนอย่างมาก ซึ งอาจเป็ นเหตุผลหลักที ทําให้มีรายงานการวิจยั จํานวนน้อยมากที ศึกษาเกียวกับการประเมิ น
ความแข็งแรงเกียวกับโครงสร้างถนนทีรับนําหนักขนาดเล็ก ทําให้ภาพความเสี ยหายของผิวทางของถนนในชุมชน รวมทัง
ทางจักรยาน ทางเดินเท้า ลานจอดรถยนต์ขนาดเล็ก กลายเป็ นสภาพชินตาในสังคมไทย

งานวิจยั ฉบับนีมุ่งศึกษาแนวทางการประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างดังกล่าว เพือสร้างแบบจําลองปรับแก้ค่า
ผลทดสอบที ได้จากการวัดค่าการยุบ ตัวที อุณหภูมิต่างกัน ซึ งเป็ นปั ญหาที ต้องเผชิ ญโดยตลอดในการปฏิ บ ัติงานจริ ง โดย
ทดสอบกับแปลงทดสอบทีสร้างขึนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บนชันดินเดิมทีมีพนทางเป็
ื
นดินซีเมนต์
และผิวทางเป็ นยางมะตอยผสมสําเร็ จ ซึ งผลการทดสอบวัดค่าการยุบตัวที ผิวทางด้วยเครื องมือ LWD ตลอด ชัวโมง ที
ตําแหน่ งเดิมแสดงความแปรผันอย่างมากเมือเทียบกับอุณหภูมิแอสฟัลต์ขณะทดสอบ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่านมาทัง
ในและต่างประเทศ
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ผลจากการศึ กษาได้นาํ เสนอแบบจําลองปรับแก้ค่าการยุบ ตัว ซึ งมี ค่าสัมประสิ ทธิ การตัดสิ นใจทีเที ยบกับข้อมู ล
พืนฐานในระดับดี ผลการนําไปประยุกต์ใช้กับการทดสอบจากโครงสร้างถนนที รับนําหนักขนาดเล็กซึ งใช้งานอยูจ่ ริ งใน
พืนที มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่าแบบจําลองที นําเสนอสามารถปรับ แก้ให้ค่าผลทดสอบการยุบตัวที
อุ ณ หภู มิ ต่ างกัน มี ค่ าเข้าสู่ ก ารยุบ ตัว ที อุ ณ หภู มิ ม าตรฐาน 35 ๐C ได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ค่ า ความต่ า งน้อ ยกว่า
แบบจําลองจากงานวิจยั ทีผ่านมาซึงน่าจะเหมาะกับโครงสร้างถนนทางหลวงมากกว่า ผลจากการศึกษาครังนี จะเป็ นแนวทาง
ทีสําคัญในการศึกษาวิจยั ต่อเนืองเพือพัฒนาระบบการประเมินความแข็งแรงโครงข่ายถนนในชุมชนต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทีสนับสนุนงบประมาณ
เงิ นรายได้ประจําปี พ.ศ.
ในการดําเนิ นโครงการวิจยั ครังนี และขอขอบที มนักวิจยั และนักศึกษาในศูนย์ความเป็ นเลิศ
ด้านโครงสร้างพืนฐานและเทคโนโลยีท่าอากาศยาน (Center of Excellence of Infrastructure & Airport Technology, CEIA)
ทุกท่านทีร่ วมแรงร่ วมใจดําเนินงานวิจยั จนสําเร็ จลุล่วงด้วยดี

เอกสารอ้ างอิง

Thongindam, P. 2009. Enhancement of Backcalculation Techniques for Assessing Flexible Pavement Layer Moduli
Using Genetic Algorithms, Doctoral Dissertation, Gottfried Wilhelm Leibniz University of Hannover,
Hannover, Germany.
Burmister, D. M. 1945. The General Theory of Stresses and Displacements in Layered Systems. Journal of Applied
Physics.

J. Boussinesq. 1 8 85 . Application des Potentiels a L'etude de l'equilibre et due Mouvement des Solides Elastique.
Gauthier Villars, P.

ประสิ ท ธิ ภู่ประทุ ม และ แสงชัย เทพสิ ทธิ ทรากรณ์ . 2539. รายงานฉบับที วพ.153 แผนภู ม ิแก้ ไขค่ าการแอ่ นตัวเนื องจาก
อุณหภูมขิ องถนน กรุ งเทพมหานคร : กรมทางหลวง สํานักวิจยั และพัฒนางานทาง.

ประสิ ทธิ ภู่ประทุม . 2539. รายงานฉบับที วพ.158 อุณหภู มมิ าตรฐานของถนนของกรมทางหลวง กรุ งเทพมหานคร : กรม
ทางหลวง สํานักวิจยั และพัฒนางานทาง.

นวพล พรหมจารี ย ์ , อภิชยั อิสริ ยานุกูล , สาธิต อินนามเพ็ง , บรรพต อ่องสุ ขสันต์ . 2556. รายงานฉบับที วพ.305 การศึกษา
ลักษณะอุ ณ หภู มิ ข องผิวทางแอสฟั ลต์ ค อนกรี ต เพื อประโยชน์ แก่ การประเมิน ความแข็ งแรงของถนนลาดยาง
กรุ งเทพมหานคร : กรมทางหลวง สํานักวิจยั และพัฒนางานทาง.
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

457

ธนศักดิ ใฝ่ กระโทก และ สมัคร สนทอง. 2541. ความสั ม พันธ์ ระหว่ างอุณ หภู มิกับอีลาสติคโมดูลัสของผิวทางแอสฟั ลต์
คอนกรีต จากการทดสอบด้ วย Falling Weight Deflectometer (FWD). รายงานวิจยั ฉบับที วพ.170 ศู นย์วิจยั และ
พัฒนางานทาง กรมทาง หลวงกระทรวงคมนาคม.
นวพล พรหมจารี ย ์ , อภิ ชัย อิส ริ ยานุ กูล , สาธิ ต อิ น นามเพ็ง , บรรพต อ่ อ งสุ ข สัน ต์ . 2557. รายงานฉบั บที วพ.306 การ
ปรั บ แก้ ผ ลกระทบของอุ ณ หภู มิผ ิว ทางแอสฟั ลต์ ค อนรี ต ที มีต่ อการประเมิน ความแข็ง แรงของถนนลาดยาง
กรุ งเทพมหานคร : กรมทางหลวง สํานักวิจยั และพัฒนางานทาง.
กรมทางหลวง. 2546. มาตรฐานพืนทางดินซีเมนต์ (Soil Cement Base) มาตรฐานทีทล.-ม. 204/2556.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

การควบคุมอุณหภูมิและความชื นสั มพัทธ์ โดยใช้ ทฤษฏีฟั ซ ซีลอจิก

458

Temperature and Relative Humidity Control using Fuzzy Logic
วุฒิชยั ปวงมณี * ฐิติ กันทาปั น และ มารุ ต คงเพชร์
Wutichai Phongmanee1* Thiti Kantapan1 Marut Khongpech2

บทคัดย่อ
บทความนี นําเสนอการออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์ โดยใช้ทฤษฏี ฟัซซี ลอจิ กในการ
ตัดสิ น ใจ กรณี ศึ กษาการปลูกสตรอเบอร์ รีพันธุ์พ ระราชทาน โดยใช้อุ ป กรณ์ ต รวจวัดอุณ หภูมิ และอุป กรณ์ ตรวจวัด
ความชืนสัมพัทธ์ มาทําการวัดค่าอุณหภูมิและความชืนภายในโรงเรื อน ทีใช้ระบบการระเหยของนําช่วยในการทําความเย็น
(Evaporative cooling system) และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการควบคุมและเชื อมต่อกับเครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ ต เพือส่ ง
ข้อมูลอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ไปยังเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย สําหรับบันทึกข้อมูลและแสดงผลบนเว็บไซต์ จากผล
การทดลอง โดยใช้วิธี ดีฟัซซี ฟิเคชัน (Defuzzifcation) แบบหาจุด ศู นย์ถ่วง (Center Of Gravity) สามารถควบคุ มอุณหภูมิ
ในช่วง - องศาเซลเซียสและความชืนสัมพัทธ์ในช่วง - %RH โดยอุปกรณ์ทีออกแบบ มีค่าความผิดพลาดเฉลียรวม
ในการวัดอุณหภูมิไม่เกิน . องศาเซลเซี ยสและค่าความผิดพลาดเฉลียรวมในการวัดความชืนสัมพัทธ์ไม่เกิน . %RH
คําสําคัญ : ฟัซซีลอจิก, ฟัซซีเซต, Evaporative cooling system, แผ่นรังผึง
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This paper presents the design of temperature and relative humidity control System by using the Fuzzy logic
algorithm for decision, a case study of grow Strawberry Pharachatan 80. by using temperature and relative humidity
sensors to the measure value of the temperature and humidity in the Greenhouse using the Evaporative cooling system
(EVAP), and use the microcontroller for control and connect to the internet for send temperature and relative humidity
data to the computer server, for record data and report on the website. The results of the experiment using the Center Of
Gravity (COG) of Defuzzifcation method can the temperature controller in the range of 20-27° and the relative humidity
in the range of 70-80 %RH. The device it design, the total average error of the temperature measurement not exceed ±4°C
and the total average error of the relative humidity measurement not exceed 12.4%RH.
Keywords : Fuzzy Logic, Fuzzy set, Evaporative cooling system, Cooling Pad
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อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ มีการนํามาใช้ในภาคการเกษตรในปั จจุบนั มากขึน ธนากร นําหอม
จันทร์ และอติกร เสรี พฒั นานนท์ ( ) ได้พฒั นาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ในโรงเรื อน

เพาะปลู กพื ช ไร้ ดิ น ศุ ภ วุฒิ ผากา และคณะ ( ) ได้พ ัฒ นาระบบควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละความชื นที เหมาะสมต่ อ การ
เจริ ญเติบโตของเห็ด และ T. Kaewwiset and P. Yodkhad ( ) ได้พฒั นาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนอัตโนมัติโดย
ใช้ Fuzzy Logic ในขันตอนวิธีการเพาะเห็ ด ซึ งโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นอุตสาหกรรมการเกษตรทีปลูกพืชเศรษฐกิจทีมีมูลค่าสู ง
และต้องปลูกภายในโรงเรื อนระบบปิ ด เพราะต้องมีการควบคุมการเจริ ญเติบโตและการให้ผลผลิต ตลอดจนการป้ องกันจาก
แมลงทีเป็ นศัตรู ของพืช ซึ งจะมีตน้ ทุนในการออกแบบติดตังอุปกรณ์สูงมาก อีกทังหากเป็ นพืชทีต้องเจริ ญเติบโตโดยมีการ
ควบคุมอุณหภูมิ ความชืนหรื อต้องปลูกตามช่วงฤดูกาล ซึ งจะมีปัญหาในด้านพืนทีๆ ทําการเพาะปลูกทีไม่เหมาะสม ซึง คม
กฤช รามนัฏและคณะ (2550)ได้ใช้ทฤษฎีฟัซซีลอจิกสําหรับการควบคุมอุณหภูมิของกระบวนการเตาอบ ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์
และ ชัชวาล พรพัฒน์กุล (
) มีการประยุกต์ใช้ตวั ควบคุมฟัซซี ลอจิกร่ วมกับตัวควบคุมอินทิกรัลแบบปรับตัวได้สําหรับ
ระบบควบคุ มกระบวนการอุณหภูมิ แบบการพา โดยส่ วนใหญ่วิธีการที นํามาใช้สําหรั บ การควบคุมการตัดสิ นใจในการ
ทํางานจะใช้ฟั ซ ซี ล อจิ ก ซึ ง L. Novickis and A. Jurenoks ( ) ก็ มี การนํามาใช้สํ าหรั บ ระบบควบคุ ม ความร้อ น โดย
การศึ กษาในครังนี มีแนวความคิดทีสร้างโรงเรื อนที สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมที เหมาะสมและสามารถดูแลได้ทวถึ
ั ง
โดยกรณี ศึกษาการปลูก สตรอเบอร์รีพันธุ์พระราชทาน ซึงจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชืน รวมถึงปริ มาณ
การรดนําที เหมาะสมต่อ การเจริ ญ เติ บ โตของต้น สตรอเบอร์ รี เพือให้ตน้ สตรอเบอร์ รีเจริ ญ เติ บ โตตามสภาพอากาศใน
ขณะนันและสามารถให้ดอกและผลได้
จากเหตุผลข้างต้นจึงได้มีแนวคิดในการออกแบบอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและความชืนภายในโรงเรื อนทีใช้ระบบ
ทําความเย็นแบบทีใช้การระเหยของนําช่วยในการทําความเย็น (Evaporative cooling system) ได้ใช้ทฤษฎีฟัซซีลอจิกในการ
ตัดสิ นใจสําหรับการควบคุมอุณหภูมิและความชืนที เหมาะสม สําหรับต้นสตรอเบอร์ รีพันธุ์พระราชทาน ที ปลูกได้ง่าย
ทนทานต่อศัตรู พืชและเป็ นสตรอเบอร์รีที ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นและติดดอกออกผลได้ง่ายเมืออยู่ในสภาพอากาศที
เหมาะสม ในรู ปแบบของกล่องอุปกรณ์ควบคุมและมีการแสดงค่าอุณหภูมิ ความชืนบนเว็บไซต์สาํ หรับจัดเก็บเป็ นข้อมูล
เพือทีจะนําไปศึกษาต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

ขันตอนการดําเนิ นงานทีจะกล่าวถึงโดยมีการศึ กษาและออกแบบ การควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ โดย
ใช้ท ฤษฏี ฟั ซ ซี ล อจิ ก กรณี ศึ ก ษาการปลู กสตรอเบอร์ รีพัน ธุ์ พ ระราชทาน โดยสถานที ในการทดลองและทดสอบ
มหาวิทยาลัยนอร์ ท-เชียงใหม่ หมู่ ตําบลหนองแก๋ ว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และเพือให้การดําเนิ นงานในครังนี
สําเร็ จผลเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตตามทีได้กาํ หนดไว้ มีขนตอนการดํ
ั
าเนิ นงานตามลําดับดังต่อไปนี
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1. ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและเลือกอุปกรณ์

ศึกษาข้อมูลทฤษฏี ฟัซซี ลอจิกและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ตลอดจนแนวทางในการออกแบบโรงเรื อนสําหรับ
ปลูกสตรอเบอร์รีและนําข้อมูลที ได้มาวิเคราะห์หาจุดอ่อน และปั ญหาต่าง ๆ ที เกิ ดขึน โดยได้ทาํ การศึ กษาหาข้อมูลต่างๆ
และอุปกรณ์ทีนํามาใช้ ดังต่อไปนี

1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของสตรอเบอร์ รี
มนตรี แสนสุ ข . (2559) กล่ า วว่ า สตรอเบอร์ รี จั ด อยู่ ใ นตระกู ล Rosaceae สกุ ล Fragaria มี จ ํา นวน
โครโมโซมพืนฐาน n = 7 การเจริ ญเติบโตเป็ นไม้ลม้ ลุกอายุหลายปี ขนาดเล็กทีมีลาํ ต้นสันและหนาจนดูเหมือนว่าไม่มีลาํ ต้น
ทรงพุม่ กว้าง 20–30 เซนติเมตร สูง 15 – 20 เซนติเมตร ความสู งและทรงพุม่ แตกต่างไปตามพันธุ์

. . ส่ วนประกอบต่างๆ ของสตรอเบอร์รี ลําต้นจะแตกกอเป็ นพุม่ เตีย 6- นิว ทรงพุม่ กว้าง - นิว สูง
- นิวขึนอยูก่ บั สายพันธุ์และฤดูปลูกและจะมีใบเป็ นแบบกลุ่มประกอบด้วยใบย่อย 3 ใบ ขอบใบมีกา้ นใบยาวแต่ละต้นจะมี
ใบมากกกว่า 10 เจริ ญสลับกันแต่ละใบจะมีชีวิตอยูน่ าน 1-3 เดือน และเป็ นพืชทีมีระบบรากตืนเมือย้ายมาปลูกจะสร้างรากที
แข็งแรง (Peg Root) ซึ งจะมีอายุประมาณ 3-4 อาทิตย์ หลังจากนันรากทีเจริ ญขึนมาใหม่อาจเป็ นแบบกึงถาวรมีอายุนานกว่า
หนึ งฤดูปลูกหรื ออาจเป็ นรากชัวคราว (อายุ 1-7 วัน) ซึ งจะเจริ ญในระดับความลึก 3-4 นิว หรื ออาจจะลึก 12 นิวในดินทีร่ วน
ซุย ดังนันรากจะเจริ ญสูงขึนเหนื อระดับดินตามอายุ ในส่วนของตาดอกจะ เจริ ญจากตายอดซึงเกิดจากเหง้าทีเจริ ญขึนมาใหม่
เมือได้อุณหภูมิตากว่
ํ า 15 องศาเซลเซียส ช่วงแสงสัน (ตํากว่า 10 ชัวโมงต่อวัน) ชักนําให้เกิดการเจริ ญของดอกโดยแต่ละต้น
มีช่อดอก 4-7 ช่อและแต่ละช่อจะมีดอก 5-10 ดอกๆ จะมีกลีบเลียง 5 กลีบ และกลีบดอก 5 กลีบ แต่ในดอกขนาดใหญ่อาจจะ
มีมากกว่านี ในอุณหภูมิกลางวันสูงกว่า 22.2 องศาเซลเซี ยสต่ออุณหภูมิกลางคืน 21.1 องศาเซลเซียส แสดงตัวอย่างต้นสตรอ
เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 ดังภาพที

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 1 สตรอเบอร์รีพันธุ ์พระราชทาน 80 (ก) ลําต้นและใบไม้ (ข) ดอกสตรอเบอร์รี (ค) ผลสตรอเบอร์รี

1.1.2 การให้นาของสตรอเบอร์
ํ
รีส่ วนใหญ่ใช้แบบระบบนําหยดเพราะทําให้สตรอเบอร์รีแข็งแรง
ไม่เป็ นโรคง่ายและแปลงปลูกไม่แฉะชื น มีวชั พืชน้อยและทีสําคัญทําให้ผลผลิตมีคุณภาพดีและประหยัดนํา ถ้าเป็ น
ระบบนําหยดจะให้นานานประมาณ
ํ
- นาที ต่ อครัง แต่ถา้ วัน ไหนแดดจัดจะให้นํา ครั ง สภาพแวดล้อมที
เหมาะสมซึ งอุ ณ หภู มิ เป็ นตัว การที มี ผ ลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของสตรอเบอร์ รี คื อ อุ ณ หภู มิ ช่ ว งกลางวัน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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องศาเซลเซี ยส ช่วงกลางคืน องศาเซลเซี ยส หรื ออุณหภูมิเฉลียอยู่ที -27 องศาเซลเซี ยส โดย ณรงค์ชยั พิพฒั น์
ธนวงศ์.( ) สรุ ปดังตารางที
ตารางที 1 อุณหภูมิและการเจริ ญเติบโตของสตรอเบอร์รี
ลับดับ
1
2

การเจริญเติบโตของสตรอเบอร์ รี

อุณหภูมิทีตําสูงสําหรับการพัฒนาตาดอก

ช่วงแสงสารอาหารไม่มีผลต่อการพัฒนาตาดอก

3

อุณหภูมิทีเหมาะสม

4

ช่วงแสงสารอาหารมีผลต่อการพัฒนาตาดอก

5

อุณหภูมิสูงสุดสําหรับการพัฒนาของดอก

อุณหภูม/ิ องศาเซลเซียส
24 °C
12 °C

ช่วงกลางวัน 25 °C

ช่วงกลางคืน 18 °C
18 °C

เวลา/เดือน
ช่วง

เดือนกันยายน –
เดือนตุลาคม

22-24 °C

ในสภาพแวดล้อมทีมีอุณหภูมิตาช่
ํ วงแสงสันหรื อปลายเดือนกันยายนจนถึงตุลาคมเนื อเยือจะเปลียนจากตาใบเป็ น
ตาดอก โดยจะเริ มเมือมีอุณหภูมิ องศาเซลเซียสและอุณหภูมิทีเหมาะสมคือ องศาเซลเซียส และเมือช่วงแสงตํากว่า
ชัวโมงต่อวันจะกระตุน้ การพัฒนาตาดอก ช่วงแสงทีเหมาะสมคือ ชัวโมงต่อวัน
1.2 ฟัซ ซีเซต (Fuzzy Set)
ไพโรจน์ เยียระยง .(2559, น. 42 - 44) กล่าวว่า เซต (Set) เป็ นวิชาแขนงหนึงของวิชาคณิ ตศาสตร์

ที นักวิช าการทัวๆ ไปจะรู้จ ักวิชานี ในลัก ษณะที เป็ นการศึ ก ษาการรวมกลุ่ม ของสิ งของ (Collections) โดยพิจ ารณาการ
รวมกลุ่มของสิ งของเช่น จุด เส้น สมการและจํานวนจริ ง ซึงถูกพัฒนาในประเทศและต่างประเทศจนเกิดความก้าวหน้าเป็ น
แขนงวิชาทีมีความสําคัญในวิชาคณิ ตศาสตร์สาขาต่างๆ การดําเนินการเชิงตรรกะของฟัซซีลอจิกจะมีลกั ษณะเช่นเดี ยวกับ
ทฤษฎี เซตแบบดังเดิ ม โดยการดําเนิ นการพืนฐานที สําคัญได้แก่ ยูเนี ยน (Union) อินเตอร์ เซกชัน (Intersection) และคอมพลี
เมนต์ (Complement) ซึ งการอนุ ม านฟั ซ ซี มี อ ยู่ 2 วิ ธี คื อ Mamdani และ Sugeno ซึ งในการศึ ก ษาครั งนี จะใช้ง านแบบ
Mamdani โดยมีรายละเอียดดังนี
1.2.1 การอนุมานฟัซ ซีแบบ Mamdani

เป็ น ก า ร อ นุ ม า น ที นิ ย ม ใ ช้ กั น ม า ก เส น อ เป็ น ค รั ง แ ร ก ใ น ปี ค .ศ . 1975 โ ด ย
Ebrahim Mamdani ขบวนการอนุมานแบบ Mamdani จะมี 4 ขันตอนประกอบด้วย การทําฟัซซี (Fuzzification) การประเมิน
ค่ ากฎของฟั ซ ซี (Fuzzy Rule Evaluation) การรวมกฎ (Rule aggregation) และการทํา ดี ฟั ซ ซี (Defuzzification) ซึ งเป็ น
ขันตอนสุ ดท้ายจะทําการหาค่าเฉลียจากเซตผลรวมจากขันตอนทีผ่านมา และมีหลายวิธีส่วนใหญ่อยูบ่ นพืนฐานของการหา
ค่าเฉลียของผลรวมทีได้จากผลลัพธ์ของทุกๆ กฎ และการศึกษาในครังนีเลือกใช้วธิ ี หาจุดศูนย์ถ่วง (Center of gravity: COG)
โดยมีรูปแบบดังสมการที
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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(1)

∑

COG คือ เอาท์พตุ ของระบบควบคุม

yn คือ เอาท์พตุ ทีได้ของแต่ละกฎ (จุดศูนย์ถ่วง)

 n คือ ค่าความเป็ นสมาชิกแต่ละเอาท์พตุ

จากสมการที 1 เมือแทนค่า x ( u ) และ y ( u ) จะได้
Control Signal (u) =

(2)

1.3 บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 ทีสามารถใช้งานร่ วมกับ Ethernet Shield W5100 เพือทีจะ
เชือมต่อกับเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตผ่านทางสายแลน ซึ งปั ญหาการเชือมต่อจะน้อยกว่าเมือเทียบกับการเชื อมต่อกับโมดูลไร้
สาย (Wireless) อีกทังการตรวจสอบและแก้ไขทําได้ง่ายกว่า

. โมดู ล DHT22 ซึ งสามารถทําการวัดอุ ณหภูมิแ ละความชื นได้ในอุป กรณ์ เพียง ตัวเท่ านัน ในการอ่านค่ า
อุณหภูมิและความชืน ประกอบด้วยข้อมูลขนาด บิต แบ่งออกเป็ นข้อมูลความชืน บิต ข้อมูลอุณหภูมิ บิต และอีก
บิต ใช้สาํ หรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธี Checksum
. อุป กรณ์ ต รวจวัด ความชื นในดิ น Soil Moisture Sensor FC-28 ใช้สําหรั บ วัด ความชื นในดิ น กัน นําได้โดย
สามารถปรั บ ระดับ ความชื นได้โดยหมุน Potentiometer บนบอร์ ด โดยจะได้เอาท์พุต เป็ น HIGH (1) หรื อ LOW (0) เมื อ
ความชืนสูงกว่าหรื อตํากว่า Potentiometer ทีตังไว้
. แผ่นรังผึง (Cooling Pad) มีขนาดมาตรฐานอยู่ 3 ชนิด คือ แผ่นรังผึง
แผ่นรังผึง
และ แผ่นรังผึง
โดยในการดําเนิ นงานครังนี เลือกใช้แบบ แผ่นรังผึง
ขนาดร่ องอากาศไม่เกิน มิลลิเมตร มีมุมตัด a=45°, b=45° พืนที
ผิวสัมผัสต่อ ลูกบาศก์เมตรต่อ ตารางเมตรและมีค่าประสิ ทธิภาพในการระเหยนํา %RH แสดงตัวอย่างของแผ่นรัง
ผึงดังภาพที

(ก)

(ข)

ภาพที แผ่นรังผึง (Cooling Pad) (ก) แผ่นรังผึง

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

(ข) แผ่นรังผึง

(ค)

(ค) แผ่นรังผึง

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

. ระบบทําความเย็นแบบทีใช้การระเหยของนําช่วยในการทําความเย็น (Evaporative cooling system)

464

อาศัยหลักการดึงความร้อนจากอากาศไประเหยนําทําให้อากาศเย็นตัวลง โดยปกติแล้วจะใช้ วัสดุผิวเปี ยก (Wetted Media)
ช่ วยให้ การเพิ มพื นที สัม ผัส ของนํากับ อากาศ ทําให้ก ารระเหยของนําเร็ วขึ น โดยทัวไประบบ Evaporative Cooling จะ
แบ่ งเป็ น 2 ชนิ ด คื อ Direct Evaporative Cooling และ Indirect Evaporative Cooling กล่ าวโดย C.R.Patil et al.( )โดย
เลือกใช้วิธีแบบ Direct ซึงมีประสิ ทธิภาพมีในการทํางานมากกว่าเพราะวิธีแบบ Indirect/Direct จะมีความชืนสัมพัทธ์สูงกว่า
เนืองจากต้นสตรอเบอร์ รีไม่สามารถอยูใ่ นสภาวะทีมีความชืนสูงได้
. การออกแบบโรงเรื อนและหลักการทํางาน

การออกแบบโรงเรื อนคํานึงถึงพืนทีๆ เหมาะสมสําหรับการทดลองและทดสอบในการปลูกสตรอเบอร์รี ตลอดจน
งบประมาณในการดําเนิ นงาน โดยมีการออกแบบส่วนต่างๆ ดังนี

. ในการออกแบบโรงเรื อนโดยนําข้อมูลพืนฐานของสตรอเบอร์รีมาใช้ในการออกแบบ ในการศึ กษาครังนี ได้
กําหนดต้นสตรอเบอร์ รีจํานวน ต้น แต่ละต้นมีระยะห่ างประมาณ × เซนติเมตร ซึ งขนาดต้นสตรอเบอร์ รีทีมีตน้ ทรง
พุม่ กว้างขนาด - เซนติเมตร ดังภาพที

1

2

3

4

8

7

6

5

ภาพที ขนาดระยะห่างการปลูกสตรอเบอร์รี

. การออกแบบการติดตังอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชืนโดยใช้ทงหมดจํ
ั
านวน 5 ตัว โดยติดตังไว้ภายใน
และภายนอกของโรงเรื อน โดยจะติดตังไว้ดา้ นซ้ายจํานวน ตัว ด้านขวาจํานวน ตัวและด้านบนของโรงเรื อนจํานวน ตัว
ทีระดับความสู ง เซนติเมตร โดยมีระยะห่ างของอุปกรณ์ประมาณ เซนติเมตร แสดงดังภาพที 4
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ภาพที 4 ตําแหน่งและระยะห่ างการติดตังอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชืนด้านบนภายในโรงเรื อน
. การออกแบบโรงเรื อนจากข้อมูลข้างต้นได้ขนาดของโรงเรื อนที 70×100×100 เซนติเมตร

แสดงดังภาพที 5

7

9

8

5

4

6

(ก)

(ข)

ภาพที 5 (ก) ภาพรวมการออกแบบโรงเรื อนและตําแหน่งการติดตังอุปกรณ์ (ข) ด้านบนภายในโรงเรื อน

ในการออกแบบและการติดตังอุปกรณ์ดงั ภาพที ประกอบด้วย จุดที 1 แผ่นรังผึง จุดที 2 ท่อนํา จุดที 3 รางรับนํา
ของแผ่นรังผึง จุดที 4 ตําแหน่งของอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิและความชืน จุดที 5 พัดลมดูดอากาศ จุดที 6 แผ่นรองนํา จุดที
7 ตําแหน่งต้นสตรอเบอร์ รี จุดที 8 ปั มนํา ตัว ตัวที ขนาด 900 ลิตรต่อชัวโมง กําลังไฟ 20-23 วัตต์ สําหรับปั มนําไปจุดที
สําหรั บ แผ่นรั งผึงและตัวที สําหรั บ รดนําแบบหยดให้ กับ ต้น สตรอเบอร์ รี จุ ดที 9 ถังใส่ นําและใช้พลาสติ กใสคลุ ม
โรงเรื อน (Poly Ethylene : PE) หนา . มิลลิเมตร UV 3%

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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. ภาพรวมการทํางานของระบบดังภาพที ประกอบด้วย ส่ วนการทํางานของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ที
เชือมต่อกับอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ ทีติดตังกับโรงเรื อนซึ งสามารถเชือมต่อกับเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตและส่งข้อมูลไปยังเว็บ
โฮสติง (Hosting) สําหรับการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลเพือนํามาแสดงผลการทํางานและแสดงผลข้อมูลค่าอุณหภูมิ ความชืน
สัมพัทธ์และความชืนในดินในการทํางานของระบบทีได้ทาํ การออกแบบไว้ในขณะนัน

Sensor

Microcontroller

Arduino Mega 2560
Ethernet Shield
W5100

ภาพที ภาพรวมการทํางานทังหมดของระบบ

Monitoring

3. การออกแบบ Rules Based Fuzzy Logic

ในการกําหนดกฎการควบคุมด้วยฟัซซีทีมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่าอุณหภูมิและค่าความชืน การทํางานของ
ปั มนําและพัดลมดูดอากาศมีทงหมด
ั
กฏ โดยแสดงวิธีการหากฎของรู ปแบบทัวไปดังตัวอย่างต่อไปนี
กฎที 1 อุณหภูมิสูง และความชืนตํา แล้ว ปั มทํางาน และพัดลมทํางาน

กฎที 2 อุณหภูมิตาํ และความชืนสูง แล้ว ปั มไม่ทาํ งาน และพัดลมทํางาน
กฎที 3 อุณหภูมิสูง และความชืนกลาง แล้ว ปั มทํางาน และพัดลมทํางาน
กฎที 4 อุณหภูมิกลาง และความชืนตํา แล้ว ปั มทํางาน และพัดลมทํางาน

กฎที 5 อุณหภูมิกลาง และความชืนสูง แล้ว ปั มทํางาน และพัดลมทํางาน

กฎที 6 อุณหภูมิกลาง และความชืนกลาง แล้ว ปั มทํางาน และพัดลมทํางาน

กฎที 7 อุณหภูมิตาํ และความชืนกลาง แล้ว ปั มไม่ทาํ งาน และพัดลมทํางาน
กฎที 8 อุณหภูมิตาํ และความชืนสูง แล้ว ปั มไม่ทาํ งาน และพัดลมทํางาน
กฎที 9 อุณหภูมิตาํ และความชืนตํา แล้ว ปั มทํางาน และพัดลมทํางาน

3.1 Membership Function

ฟั ซซี เซตของอุณหภูมิในโรงเรื อน ได้แก่ อุณหภูมิตาํ อุณหภูมิกลาง และอุณหภูมิสูง โดยทีค่าอุณหภูมิที
ถื อ ว่ า ตํา กลาง หรื อ สู ง นั นจะใช้ก ราฟความสั ม พัน ธ์ (Membership Function) ซึ งมี ค่ า ระหว่ า ง 0 ถึ ง 1 (Degree Of
Membership : DOM หรื อ DOF) เป็ นตัวกําหนดความสัมพันธ์ของค่าอุณหภูมิ โดยได้กาํ หนดตัวแปร NB = อุณหภูมิตาํ Z =
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อุณหภูมิกลาง PB = อุณหภูมิสูง ดังภาพที (ก) และกราฟความสัมพันธ์ของค่าความชื นสัมพัทธ์ โดยได้กาํ หนดตัวแปล
ดังนี NB = ความชืน ตํา Z = ความชืน กลาง PB = ความชืน สูง ดังภาพที (ข)

(ก)
(ข)
ภาพที (ก) แสดง Membership function ค่าอุณหภูมิ (ข) แสดง Membership function ค่าความชืนสัมพัทธ์

การหา (Fuzzy Inference System : FIS) เพือหาข้อสรุ ปของผลลัพธ์ โดยใช้กระบวนการทางฟัซซีลอจิกของการ
ทํางานพัดลมดูดอากาศในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงของอุณหภูมิ แสดงดังภาพที

(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที (ก) ค่าอุณหภูมิ (Temperature) (ข) ค่าความชืนสัมพัทธ์ (Humidity) (ค) การทํางานของพัดลมดูดอากาศ
โดยตารางกฎการควบคุมแสดงได้ดงั ตารางที
ตารางที กฎการควบคุมของตัวควบคุมฟัซซีลอจิกของพัดลม
Temperature
Humidity
NB
Z
PB

NB

NB
Z
PB

Z

PB

NB
Z
PB

Z
Z
PB

จากค่าข้อมูลอุณหภูมิในภาพที 8 (ก) ค่าเท่ากับ . คํานวณหาค่า COG ของค่าอุณหภูมิได้ดงั นี
Control Signal (u) =

=

.

= 23.5

และค่าความชืนสัมพัทธ์ในภาพที (ข) มีค่าเท่ากับ . คํานวณหาค่า COG จากการดีฟัซซีของค่าความชืน
สัมพัทธ์ได้ดงั นี
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= 64.7

จากนันทําการหาผลสรุ ปการทําดีฟัซซีในรู ปแบบ Mamdani จากการดีฟัซซีทีมีค่าอุณหภูมิกบั ค่าความชืน
สัมพัทธ์ทีเป็ นอินพุตทัง 2 ค่า โดยการนํามาหาค่าเอาต์พตุ ทีจะนําไปใช้ ได้ดงั นี
64.7 - 23.5 = 41.2

ผลและวิจารณ์ ผล

. การทดลองควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ โดยตําแหน่งของอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ภายใน
โรงเรื อนจํานวน ตัวและภายนอกโรงเรื อนจํานวน ตัว อุณหภูมิของนําในถังสําหรับการทําระบบ EVAP (Temp.Water)
และค่าความชืนในดินของสตรอเบอร์รีทีปลูกจํานวน ต้น แสดงดังตารางที 2
ตารางที ผลการทดลองการควบคุมอุณหภูมิและความชืนภายในโรงเรื อน

วันที-เวลา
2017-1116 15:55
2017-1116 15:56
2017-1116 15:57
2017-1116 15:58
2017-1116 15:59
2017-1116 16:00
2017-1116 16:01
2017-1116 16:02
2017-11-

อุณหภูมิ (°C)
ความชื นสั มพัทธ์ (% RH)
Te
ภายนอ
ภายนอ
mp.
ความชื นในดินของถุงปลูกสตรอเบอร์ รี (%
ภายใน
ก
ภายใน
ก
Wat
RH)
โรงเรื อน
โรงเรื อ
โรงเรื อน
โรงเรื อ
er
น
น
(°C)
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

25 27 26 28 29

23

83 73 83 67 70 80 91 90 95 92 91 91 82

25 27 26 28 29

23

83 73 82 76 70 84 90 95 86 88 95 90 80

25 28 26 28 27

23

83 75 83 76 70 95 85 83 90 92 81 83 81

22 25 23 27 26

15

81 78 86 72 77 90 80 79 86 80 90 79 91

22 24 22 27 26

14

81 78 86 72 77 85 96 90 85 89 86 81 80

22 24 23 27 28

14

80 78 86 72 76 87 80 82 92 85 95 90 86

25 24 26 28 29

23

83 73 84 68 69 80 81 78 88 95 83 86 83

25 28 26 28 29

23

84 75 84 68 71 80 91 90 88 92 80 81 81

25 27 26 28 29

23

84 73 84 68 71 84 92 90 89 89 81 91 90
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23
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84 73 84 68 70 93 84 80 90 96 91 80 86

24 26 25 28 28 20 83 75 84 71 72 86 87 86 89 90 87 85 84
จากข้อมูลตารางที เป็ นตัวอย่างข้อมูล ในวันที พฤศจิกายน
ตังแต่เวลา . – 16.04 วินาที รวมแล้วเป็ น
ระยะเวลา วินาที ซึ งจะเห็ นว่าในแต่ละช่วงเวลาค่าทีแสดงจะมีการปรับเปลียน ซึ งส่ วนหนึ งมาจากค่าความผิดพลาดของ
อุปกรณ์ตรวจวัดทีนํามาใช้ โดยภาพรวมของโรงเรื อนทีได้ออกแบบและทําการสร้างสําหรับการทดลองแสดงดังภาพที

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที (ก) ติดตังแผงรังผึง (Cooling pad) (ข) ตําแหน่งติดตังพัดลมและกล่องควบคุม (ค) ตําแหน่งการติดตัง
อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ ความชืนในดิน

การทดลองวัด เพื อปรั บ เที ยบความแม่ น ยํา ในการวัด โดยใช้เครื องวัด อุ ณ หภู มิ (Thermometer) และเครื องวัด
ความชื นสัมพัทธ์ (Hygrometer) กับอุปกรณ์ ทีได้ท าํ การออกแบบ แสดงดังตารางที โดยการวัดแต่ละครังในการทดลอง
กําหนดระยะเวลาห่ างกัน 1 นาที
ตารางที ผลการทดลองการควบคุมอุณหภูมิและความชืนภายในโรงเรื อน
ลําดับ
1
2
3
4

ค่ าอุณหภูมิ
(°C)
28.4
29.5
29.2
29.3

เครื องวัด

อุปกรณ์ ทออกแบบ
ี

ค่ าความผิดพลาด

ค่าความชื น
สั มพัทธ์ (% RH)

ค่ าอุณหภูมิ
(°C)

ค่าความชื น
สั มพัทธ์ (% RH)

ค่ าอุณหภูมิ
(°C)

ค่ าความชื น
สั มพัทธ์ (% RH)

56.3

29.4

62.4

0.1

6.1

54.4
48.2
47.4

31.3
29.4
29.4
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57.2
63.3
64.5

2.9
0.2
0.1
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5

29.4

47.4

29.4

65.1

7

27.2

48.7

30.2

63.7

6
8
9

10

28.2
26.4
26.4

27.2

48.2
47.6
52.3

52.3

ค่าผิดพลาดเฉลียรวม

31.5
29.2
29.2

29.2

0

17.7

3

15

63.6

3.3

64.1

2.8

16.5

61.8

2

9.5

61.8

15.4

2.8
1.7
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9.5

12.47

จากผลการทดลองวัดเพือปรับ เที ยบความแม่ น ยําในการวัด ดังตารางที พบว่าอุป กรณ์ เครื องวัด อุณหภูมิ และ
ความชื นสัมพัทธ์ทีทําการออกแบบและสร้ างขึ นมีค่าความผิดพลาดในการวัดอุณหภูมิแต่ละครังไม่เกิ น ± 3.3°C และค่า
ความผิดพลาดในการวัดความชืนสัมพัทธ์แต่ละครังไม่เกิน ± 17.7%RH โดยมีค่าความผิดพลาดเฉลียรวมในการวัดอุณหภูมิ
อยูท่ ี . °C และค่าความผิดพลาดเฉลียรวมในการวัดความชืนสัมพัทธ์อยูท่ ี 12.4%RH
. ผลการแสดงในส่ วนของการทํางานบนเว็บ ไซต์ทีออกแบบแสดง ดังภาพที โดยแสดงกราฟข้อมู ลอุณ หภูมิที ได้จาก
อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ ทีส่งมาจากกล่องควบคุมโดยค่าอุณหภูมิแสดงในแกนแนวตังและแกนแนวนอนแสดงเวลาทีข้อมูล
ถูกส่ งเข้ามายังเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย

ภาพที กราฟแสดงค่าอุณหภูมิทุกตําแหน่งของโรงเรื อน

ภาพที แสดงรู ปแบบกราฟค่าความชืนในดินทีได้จากวัดความชืนในดินทีถูกส่ งไปยังเครื อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย โดยค่าความชืนในแกนแนวตัง และแกนแนวนอนแสดงช่วงเวลา
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ภาพที ค่าความชืนในดินถุงปลูกสตรอเบอร์รี

ผลการทดลองควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์กรณี ศึกษาการปลูกสตรอเบอร์ รีพันธุ์พระราชทาน โดยใช้
ทฤษฏีฟัซซี ลอจิ ก ในช่วงเวลา เดือน ตังแต่เดือนพฤศจิ กายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.
โดยนําต้นกล้ามาจาก อําเภอสะ
เมิ ง จังหวัด เชี ยงใหม่ โดยวิธี การรดนําใช้วิธี แ บบหยดสามารถกําหนดเวลาได้เอง (Manual) และใช้วิธี แ บบอัติ โนมัติ
(Automatic) เพราะการรดนําจะเป็ นการให้นาแบบพร้
ํ
อมกันทังหมด ต้น ซึ งต้นที และต้นที จะมีความชืนเฉลียสูงกล่าว
ต้นอื นๆ เพราะอยูใ่ กล้กบั แผงแผ่นรังผึงเมือระบบ EVAP ทํางานและต้นที กับต้นที จะมีความชื นเฉลียตํากว่าเพราะอยู่
ใกล้กบั พัดลมระบายอากาศ ในโรงเรื อนได้ติดตังอุปกรณ์ตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์ไว้ทงหมด
ั
5 ตัว พบว่า
อุปกรณ์วดั ค่าอุณหภูมิมีค่าความผิดพลาดในการวัดอุณหภูมิไม่เกิน ± 3.3°C มีค่าผิดพลาดเฉลียไม่เกิ น 1.7°C และค่าความ
ผิ ด พลาดในการวัด ความชื นสัม พัท ธ์ ไม่ เกิ น ± 17.7%RH ค่ าความผิด พลาดเฉลี ยรวมในการวัดความชื นสั มพัท ธ์ไม่ เกิ น
12.4%RH สามารถทําการส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ตามขอบเขตทีกําหนดไว้ โดยอุณหภูมิอยูใ่ นช่วง 20-27 องศา
เซลเซียสและความชืนให้อยูใ่ นช่วง 70-80 %RH

กิตติกรรมประกาศ
แล้วเสร็ จ

ขอขอบพระคุ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชี ยงใหม่ทีได้สนับสนุ นการดําเนิ นงาน ตลอดจนสถานทีในการทดลองจน
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Study a Factor of Counterflow Cooling Tower for a 100 Liter
Essential Oil Distillery : Rosemary Case Study
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บทคัดย่อ

การวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือทดสอบหอทํานําเย็นแบบไหลสวนทาง สําหรับนําไปใช้กบั เครื องกลัน
นํามันหอมระเหย โดยทําการทดสอบการกลันนํามันหอมระเหยจากต้นและใบของโรสแมรี ซึ งเป็ นพืชทีมีความต้องการสู ง
และราคาแพง ควบคุมปั จจัยหลัก 2 ปัจจัยของหอทํานําเย็น คือ อัตราการไหลของนํา และอัตราการไหลของอากาศ จากการทดสอบ
อัตราการไหลของนําโดยเฉลีย 4 ระดับ คือ 550 450 350 และ 250 ลิตรต่อชัวโมง และอัตราการไหลของอากาศทีช่องทางดูด
ของหอผึงเย็น 4 ระดับ คือ 7.5 10.0 12.5 และ 15.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พบว่าอัตราการไหลของนําโดยเฉลีย 350 ลิ ตรต่อ
ชัวโมง และอัตราการไหลของอากาศ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้ผลการทดสอบเหมาะสมทีสุ ด เนืองจากให้ปริ มาณนํามันหอม
ระเหยที สู งกว่าระดับอืนๆ ทังนี เนื องมาจากหอทํานําเย็นสามารถทํานําเย็นได้อุณหภูมิความต่างของทางเข้าและทางออก
มากกว่าจุดอืนๆ ทําให้การแลกเปลียนความร้อนทีชุดหอกลันทํางานได้สูงสุ ด สามารถลดเวลาในการกลันจาก 7.5 ชัวโมง
เหลือเพียง 3.5 ชัวโมง ของรอบการกลัน และคืนทุนได้ภายใน 18 ครัง ของการกลัน
คําสําคัญ: หอผึงเย็น, เครื องกลันนํามันหอมระเหย, โรสแมรี
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This research aims to test a counter flow cooling tower for essential oil distillery. The study by the distillation
of essential oils from leaves and stems of rosemary has a high demand and expensive.Two main variables of cooling
tower were tested. There are flow rate of cooling water and air intake flow rate. Four levels of average flow rate were
chosen for this test; 550, 450, 350 and 250 L/h. Beside, four level of air intake flow rate were also tested; 7.5, 10.0, 12.5
and 15.0 m3/s. The results found that the most optimal condition of flow rate was 350 L/h, and the air intake flow rate was
10 m3/s. These yielded the highest amount of essential oil. As the different leads to the most efficient heat exchange in
refining machine. Moreover, reduce refining time from 7.5 hours to 3.5 hours of refining cycle. As a result, break-even
point of refinery was achieved after 18 batches.
Keyword: cooling tower, essential oil distillery, rosemary

บทนํา

ประเทศไทยมี ค วามหลากหลายทางด้านพืชสมุนไพร มีการนํามาแปรรู ป เป็ นยาพืนบ้าน เครื องสําอาง ยากําจัด
ศัต รู พืช นําหอมเพือการส่ งออก สิ งเหล่านี ล้วนมีส่ วนผสมของนํามัน หอมระเหยจากสมุน ไพรและดอกไม้ นํามัน หอม
ระเหยยังสามารถบําบัดอาการต่างๆ เช่น ความวิตกกังวล ความซึ มเศร้า ความเครี ยด หรื อความเจ็บปวดและความเหนื อย
ล้าได้(คมสัน, 2551) ปั จจุบ นั ความต้องการนํามันหอมระเหยมีจาํ นวนมากขึน จึ งจํา เป็ นต้องพัฒนาและปรับ ปรุ งเครื อง
กลันนํามันหอมระเหยให้มีสมรรถนะที สู ง เพือที จะสามารถนําไปถ่ายทอดความรู ้สู่ชุม ชนและภาคอุตสาหกรรม เพือ
เป็ นการเพิมมูลค่าของผลิ ต ภัณ ฑ์พืชสมุน ไพร หรื อ ผูท้ ี สนใจเครื องกลันสมุน ไพร เพือสร้ างรายได้ใ ห้เป็ นอาชี พเสริ ม
หรื ออาชี พหลักในอนาคต และสามารถพัฒนาต่อยอดในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางได้ พืชสมุนไพร
และดอกไม้ ซึ งเป็ นพืช ที พบมากในทุก พื นที ของประเทศไทย จากการศึ กษาและทดสอบเครื องแบบเดิ ม ซึ งมีก าร
แลกเปลียนความร้อนของไอระเหยกับนําเย็นในหอกลัน พบว่าเมือกลันไประยะเวลาหนึ ง นําทีเข้ามาแลกเปลียนความ
ร้อนจะมีอุณหภูมิสูง ขึน ซึ งเป็ นสาเหตุให้สมรรถนะในการกลันลดลง(นฤเบศร์ และอุด ม, 2555) หากใช้ภาชนะในการ
บรรจุน าที
ํ ใหญ่ขึ นก็เ ป็ นการสิ นเปลือ งทังค่าวัส ดุอุป กรณ์แ ละปริ ม าณนํา จึ งเป็ นการไม่คุ ม้ ค่า ในการลงทุน จึง ได้มี
แนวความคิ ดในการใช้หอทํานําเย็นในการระบายความร้อน โดยการแลกเปลียนความร้ อนกับอากาศก่อนที จะนํามาสู บ
เข้าไปแลกเปลียนกับไอระเหยอี กครังภายในหอกลัน ซึ งเป็ นที มาของหัวข้อวิจยั
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เครื องกลันนํามันหอมระเหยแบบทรงกรวยทีได้ออกแบบสร้างขึนขนาดบรรจุ 100 ลิตร ใช้ขดลวด
ไฟฟ้าขนาด 2 กิโลวัตต์ เป็ นแหล่งให้ความร้อน (ภาพที 1) ควบคุมอุณหภูมิให้อยูใ่ นช่วง 80-100 องศาเซลเซียส และใช้
ถังขนาด 200 ลิตร บรรจุนาเพื
ํ อใช้ในการแลกเปลียนความร้อน โดยปั มเข้าไปทีชุดแลกเปลียนความร้อนทีหอกลันทรงกรวย
ปั ญหาทีพบ คือ เมือใช้ไประยะเวลาหนึ งอุณหภูมิของนําจะเพิมขึนอย่างรวดเร็ ว ทําให้ความสามารถในการการกลันลดลง
ใช้เวลากลันโดยเฉลีย 7.5 ชัวโมง และได้ปริ มาณนํามันหอมระเหยเพียงร้อยละ 0.2 โดยปริ มาตรต่อนําหนัก

ภาพที 1 การทดสอบการกลันแบบเดิม
จึงได้พฒั นามาเป็ นชุดแลกเปลียนความร้อนแบบใช้หอนําเย็น (ภาพที 2) การออกแบบหอนําเย็นได้
จากการศึกษางานวิจยั และเอกสารทีเกียวข้องมาทําการออกแบบ เพือให้สอดคล้องกับการใช้งาน โดยหอนําเย็นที
ได้ออกแบบและสร้างขึนเป็ นแบบบังคับไหลสวนทาง ซึ งหมายถึงการบังคับให้อากาศเคลือนที จากด้านล่างขึน
ข้างบนโดยสวนทางกับนําที ตกลงมาจากด้านบนนันเอง จากการศึ กษางานวิจยั ของ (Yuanshen Lu.,2014) และ
(Sergey Fisenko, 2002) ก็ได้แนวทางในการออกแบบเกียวกับการป้ อนนําและแนวทางทดสอบ อีกทัง (สันติกร
และคณะ, 2555) ได้กล่าวถึงผลการประหยัดพลังงานทีเกียวเนืองมาจากการปรับมุมใบพัดของพัดลมดูดอากาศ ซึง
สอดคล้องกับการออกแบบในการติดตังสําหรับติดตังพัดลม เพือทีจะป้ องกันการกระเซ็นของนําที ตกจากหอนํา
เย็น จากงานทีเกียวข้องดังกล่าวจึ งได้ออกแบบให้เครื องทํานําเย็นหรื อหอนําเย็นมีขนาดตามทีต้องการ เพือทีจะ
สามารถแลกเปลี ยนความร้ อนกับ ไอนําที พานํามัน หอมระเหยออกมาได้ โดยภายในถังกลันถูก ควบคุ ม ไว้ที
อุณหภูมิเฉลีย 85-90 องศาเซลเซียสและหอนําเย็นทํานําเย็นได้ไม่เกิน 30 องศาเซลเซี ยส โดยตัวหอนําเย็นทีทําการ
ออกแบบเน้นใช้วสั ดุ ทีหาง่าย ต้น ทุน ไม่สูงมาก และที สําคัญผูใ้ ช้งานสามารถซ่ อมบํารุ งด้วยตัวเองได้ โดยตัว
โครงใช้เหล็กฉาก และตัวถังใช้ถงั แบบพลาสติกหนามาตัดแยกออกเป็ นสองส่ วน คือตัวถังที ต้องติดตังอุปกรณ์
ส่วนใหญ่ เช่น แผ่นลูกฟูก พัดลม และท่ อทางต่างๆ รวมถึ งอุปกรณ์ตรวจวัด อีกส่ วนเป็ นส่ วนที รองรับนําเย็น
และส่ งต่อไปยังหอกลัน เพือทําการแลกเปลียนความร้อน โดยใช้ปัมแบบแรงเหวียงขับโดยมอเตอร์ ขนาด 150
วัตต์ และพัดลมดูดอากาศขนาดใบพัด 12 นิ ว ใช้มอเตอร์ ขนาด 200 วัตต์เป็ นต้นกําลัง เครื องกลันทีนํามาทดสอบ
กับหอนําเย็นนี เป็ นแบบทรงกรวยขนาด 100 ลิตร ซึ งผูอ้ อกแบบได้ใช้นาเย็
ํ นไหลเข้าไปในห้องลูกลอยทีหอกลัน
ในลักษณะเป็ นฟิ ล์มนําเพือทําการแลกเปลียนความร้อน เครื องกลันแบบนีมีขนาดกะทัดรัด สามารถเคลือนย้ายได้
ง่าย
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ภาพที 2 การทดสอบการกลันแบบใช้หอนําเย็น

ภาพที 3 วัตถุดิบทีบรรจุลงถังกลัน และผลผลิตนํามันหอมระเหยทีได้

ผลและวิจารณ์ ผล

ได้ทาํ การทดสอบที ปั จจัยหลัก 2 ปั จจัย คื อ อัตราการไหลของนําเย็น และอัตราการไหลของอากาศที ถูกดู ด เข้าไป
แลกเปลียนความร้อนภายในหอนําเย็น
% v/m

ภาพที 4 ความสัมพันธ์ของอัตราการไหลของนําหล่อเย็นกับปริ มาณนํามันหอมระเหย
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% v/m

ภาพที 5 ความสัมพันธ์ของอัตราการไหลของอากาศกับปริ มาณนํามันหอมระเหย

จากการทดสอบการกลันนํามันหอมระเหยจากต้นและใบโรสแมรี (ภาพที 3) โดยทดสอบการกลันทีอัตราการป้ อน
นําเข้าไปแลกเปลียนความร้อน 4 ระดับ คือ 550 450 350 และ 250 ลิ ตรต่อชัวโมง(ภาพที 4) ทําการทดสอบระดับละ 3 ซํา
แล้วหาค่าเฉลีย โดยใช้ตวั อย่างวัตถุดิบ ครังละ 4 กิ โลกรัม ตลอดการทดสอบ พบว่าทีอัตราการป้ อนนําเย็นโดยเฉลีย 350
ลิตรต่อชัวโมง ให้ค่าชีผลคือปริ มาณของนํามันหอมระเหยมากทีสุด คือร้อยละ 0.52 ส่วนที 250 ลิตรต่อชัวโมง ถึงแม้วา่ จะได้
ปริ ม าณนํามัน หอมระเหยใกล้เคี ยงกัน แต่ เกิ ด การปิ ดทางออกของปั มนํามากเกิ น ไป ทําให้ ปั มนําทํางานได้ไม่ เต็ ม
ความสามารถ ส่ งผลให้เกิดการเสี ยหายแก่ปัมนําได้ และจากการทดสอบอัตราการไหลของอากาศ 4 ระดับ คือ 7.5 10.0
12.5 และ 15.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวิน าที (ภาพที 5) พบว่าที อัตราการไหลของอากาศ 10.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวิน าที ให้ผลการ
ทดสอบทีเหมาะสมทีสุด โดยให้ปริ มาณนํามันหอมระเหยร้อยละ 0.55 ทังนี เนืองจากทังสองปั จจัยมีความสัมพันธ์กนั ทําให้
การแลกเปลียนความร้อนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่งผลให้ได้ประมาณนํามันหอมระเหยสูงสุดทีจุดดังกล่าว ส่ วนที 7.5
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ถึงแม้วา่ จะได้ปริ มาณนํามันหอมระเหยมากใกล้เคียงกัน แต่การดูดอากาศของพัดลมทีผ่านช่องทาง
ทีแคบทําให้เกิ ดเสี ยงดังและเกิดการสันของโครงสร้างหอผึงเย็น ขณะเดียวกันทีอัตราการไหลของอากาศที เพิมมากขึนใน
ระดับ 12.5 และ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีผลทําให้เวลาในการแลกเปลียนความร้อนน้อยเกิ นไป ทําให้น ําเย็น ที ได้มี
อุณหภูมิทีสูงกว่าจุดอืนๆ ส่ งผลให้การควบแน่นของไอนําในหอกลันมีประสิทธิภาพตําลง
จุดคุ้มทุน
ต้นทุนราคาเครื องกลันรวมชุดหอนําเย็น ราคา 60,000 บาท
วัตถุดิบโรสแมรี ในการกลันแต่ละครัง 50 กิโลกรัม x 50 บาท เท่ากับ 2,500 บาท
กําลังไฟฟ้าของขดลวดให้ความร้อน 2 กิโลวัตต์
ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3 บาท โดยเฉลีย
เวลาทีใช้ในการกลัน 3.5 ชัวโมง
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กําลังไฟฟ้าทีใช้ในการปัมนําเย็น 150 วัตต์
กําลังไฟฟ้าของพัดลมดูดอากาศทีหอนําเย็น 200 วัตต์
เวลาทีใช้ในการเปิ ดหอนําเย็น 3 ชัวโมง (หลังต้มนําจนกระทังเดือด 0.5 ชัวโมง)
รวมกําลังไฟฟ้าทีใช้ทงหมด
ั
(2x3.5) + (0.15x3) + (0.2x3) = 8.05 กิโลวัตต์-ชัวโมง
ค่าไฟฟ้าในการกลันแต่ละครัง 8.05 x 3 = 24.15 บาท
ในการกลันแต่ละครังจึงมีตน้ ทุน(ไม่รวมค่าแรงงาน) เท่ากับ 2,500 + 24.15 = 2,524.15 บาท
ราคาขายนํามันหอมระเหย 24,000 บาท ต่อลิตร
ในการกลันแต่ละครังจะได้นามั
ํ นหอมระเหย 0.25 ลิตร จึงคิดเป็ นเงินเท่ากับ 6,000 บาท
ดังนันการกลันแต่ละครังจึงคิดเป็ นผลกําไร = 6,000 – 2,524.15 = 3,475.85 บาท
เมือคิดเป็ นจํานวนครังในการกลัน = 60,000/3,475.85 = 17.26 ครัง
หรื อประมาณ 18 ครัง จึงคืนทุน
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จากการทดสอบการกลันในมันหอมระเหย โดยใช้ชุดหอนําเย็นเป็ นตัวทํานําเย็นเพือแลกเปลียนความร้อนเพือให้
เกิดการควบแน่ นไอนําที หอกลัน ทดแทนการใช้นาเย็
ํ นจากถังขนาด 200 ลิตรแบบเดิม ทีมีปัญหาของนําทีอุณหภูมิสูงขึน
อย่างรวดเร็ วขณะทําการกลัน ทําให้ประสิ ทธิ ภาพของการกลันลดลงอย่างมาก ซึ งความแตกต่างของ อุณหภูมินาที
ํ ทางเข้า
และออกของการใช้นาจากถั
ํ
งแบบเดิ มเพียง 1-2 องศาเซลเซี ยสเท่านัน ในขณะทีการใช้หอนําเย็นแบบใหม่ทาํ ได้ถึง 7 -13
องศาเซลเซียส ขึนอยูก่ บั อัตราการไหลของนําและอากาศ ซึงส่งผลให้การกลันมีประสิ ทธิภาพมากขึน จากการทดสอบการ
กลันนํามันหอมระเหยจากต้นและใบของโรสแมรี พบว่าทีอัตราการป้อนนําเย็นโดยเฉลีย 350 ลิตรต่อชัวโมง ให้ค่าชีผลคือ
ปริ มาณของนํามันหอมระเหยมากที สุ ด คือร้อยละ 0.52 และจากการทดสอบหาอัตราการไหลอากาศที เหมาะสม พบว่า
อัตราการไหลของอากาศ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้ผลการทดสอบทีเหมาะสมทีสุ ด โดยให้ปริ มาณนํามันหอมระเหย
ร้อยละ 0.55 และเมือคํานวณหาจุดคุม้ ทุนเมือทําการทดสอบจริ งโดยบรรจุวตั ถุดิบต้นและใบของโรสแมรี เต็มถังกลัน ที 50
กิโลกรัม พบว่าสามารถคืนทุนได้ภายใน 18 ครังของการกลัน และเมือเปรี ยบเทียบกับการกลันแบบเดิมทีใช้นาจากถั
ํ
งหมุน
วนในการแลกเปลียนความร้อนซึงได้ปริ มาณนํามันหอมระเหยเพียงร้อยละ 0.2 ปริ มาตรต่อนําหนัก ซึงการกลันแบบใหม่ที
ใช้นาจากหอนํ
ํ
าเย็นแลกเปลียนความร้อนนีสามารถให้ปริ มาณนํามันหอมเพิมขึนร้อยละ 63
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การใช้ หลักการลีนในการพัฒ นาระบบรับสมัครโควตาออนไลน์ เพือลดขันตอนการทํางานและเพิมประสิ ทธิภาพของระบบ
โดยใช้ การพัฒ นาโปรแกรมแบบ Agile กรณีศึกษา มทร.ศรีวชิ ัย วิทยาลัยรัตภูมิ

Utilization of LEAN Principle to Develop the Quotas Recruitment Online System for Reducing the
Work Step and Increasing the Effectiveness of the System by Using Agile Programming
Development: A Case study of RMUTSV Rattaphum College
วันประชา นวนสร้อย1 อาซัน วงค์หมัดทอง1 และ โฆษิต รัตนบูรินทร์1
Wanpracha Nuansoi 1* Asun Wongmadton1 and Kosit Rattanaburin 1
บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี นําเสนอการใช้หลักการลีนในการพัฒนาระบบรับสมัครโควตาออนไลน์เพือลดขันตอนการทํางานและ
เพิมประสิ ทธิ ภาพของระบบโดยใช้การพัฒนาโปรแกรมแบบอไจล์ ในการดําเนิ นงานได้ใช้วงจรการพัฒนาระบบดังนี )
ศึกษาข้อมูลการรั บนักศึ กษาโควตา ) วิเคราะห์ขอ้ มูลระบบ ) ออกแบบระบบ ) พัฒนาระบบ ) ทดสอบระบบ ) การ
ประเมินระบบ ในส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ใช้ Data Flow Diagram (DFD) วิเคราะห์การไหลของข้อมูลในระบบ ในส่ วน
การออกแบบฐานข้อมูลได้ใช้ Entity Relationship (ER) Diagram ในส่วนการพัฒนาโปรแกรมได้ใช้การพัฒนาโปรแกรมแบ
บอไจล์โดยใช้วธิ ี Extreme Programming (XP) ผลการดําเนินงานวิจยั สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี การสมัครเรี ยนในระบบโควตา
เพิมขึนร้อยละ . และการสมัครเรี ยนผ่านระบบออนไลน์ร้อยละ ผลการจากการประเมินความพึงพอใจการใช้งาน
ระบบ มีความพึงพอใจร้อยละ . เมือใช้หลักการลีนสามารถลดขันตอนการดําเนิ นงานได้จาก ขันตอนเหลือ ขันตอน
ลดเวลาลงจาก นาที เหลือ นาที และประสิ ทธิ ภาพของระบบก่อนใช้หลักการลีนเป็ นร้อยละ . ประสิ ทธิ ภาพระบบ
หลังใช้หลักการลีนเป็ นร้อยละ .
คําสําคัญ : ลีน, อไจล์, XP
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This research presents using principle of LEAN to develop the Quotas Recruitment Online System for reducing
work step, and it can increase effective performance of system by using Agile programming development. The progress of
the development was applied with the System Development Life Cycle (SDLC) including of 1).studying data of quotas
application, 2).analyzing data system, 3).designing system, 4).developing system, 5).testing system, and 6).evaluating
system. The part of data analysis, Data Flow Diagram (DFD) was used to analyze the flow of data in the system. The part
of database design was employed with the Entity Relationship (ER) Diagram, and the part of programming development
was developed with Agile Extreme Programming (XP) type. The results revealed that the amount of quotas recruitment
increased 73.34 %, and recruitment via online system increased 80%. The results of satisfaction on using the system
showed that the users were satisfied with the system at 71.93 %.When using principle of LEAN, the process was reduced
from 5 steps to 3 steps that could reduce the time from 76 minutes to 6 minutes, and the effectiveness of the system
increased 88.37 %
Keywords: LEAN, Agile, XP

บทนํา

ระบบรับ สมัครนักศึ กษาโควต้าของวิทยาลัยรัตภูมิเดิ มเป็ นการรับสมัครด้วยเอกสาร นักศึกษาต้องเดินทางมายัง
วิทยาลัยเพือสมัคร ทําให้ไม่สะดวกในการรับสมัคร และมีปัญหากับการเก็บเอกสารรับสมัครเกิดการสู ญหายของข้อมูลอีก
ด้วยดังรู ปที ทางที มงานผูว้ ิจยั จึงได้จดั ทําระบบสารสนเทศรับสมัครโควต้าออนไลน์ เพือลดขันตอนการรับสมัคร สะดวก
รวดเร็ ว และทํางานผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ปั จจุ บ ัน การพัฒ นาระบบต่าง ๆ ต้องการความรวดเร็ วในการพัฒ นา และหากการพัฒ นาระบบนันสามารถลด
ขันตอนการปฏิบตั ิงานลงก็จะยิงสามารถเพิมประสิ ทธิภาพในงานนัน ๆ ได้มากยิงขึน หลักการลดขันตอนการทํางานทีได้รับ
การยอมรับและเป็ นทีรู ้จกั คือ หลักการลีน ซึง เป็ นหลักการทีลดขันตอนการทํางานทีไม่สาํ คัญลง เพือให้เวลาและขันตอนใน
การกระบวนการลดลง เป็ นเครื องมือในการเพิมประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการทํางานขององค์กร โดยมุ่งเน้นความคุม้ ค่าและ
หลีกเลียงความสู ญเสี ยในการทํางาน โดยวิธีการจัดทําลีนมีดงั นี
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ภาพที 1 แผนภูมิกา้ งปลาระบบรับสมัครโควตาทีไม่มีประสิ ทธิ ภาพ

ขันตอนที เขียนกระบวนการทํางานปัจจุบนั ตังแต่เริ มต้นจนสิ นสุดกระบวนการทํางานอย่างละเอียด เรี ยกว่า Pre-Lean

ขันตอนที จับ เวลาในแต่ ละกระบวนการทํางาน รวมไปถึงระยะทางระหว่างขันตอน และช่ วงเวลาที ต้องรอในแต่ ละ
ขันตอน

ขันตอนที วิเคราะห์กิจกรรมทีเกิดขึนว่ากิจกรรมใดมีความจําเป็ นหรื อไม่มีความจําเป็ นที ต้องทํา หรื อไม่มีความจําเป็ นแต่
ต้องทํา โดยกําหนดเป็ นสัญลักษณ์ดงั นี
จําเป็ นต้องทํา

ไม่จาํ เป็ นต้องทํา

ไม่จาํ เป็ นต้องทําแต่ตอ้ งทํา

ขันตอนที คํานวณหาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการทํางาน Pre-Lean โดยใช้สูตร
ประสิ ทธิภาพ =

ผลรวมของเวลาทีเป็ นคุณค่า
เวลาทังหมด

X 100

ขันตอนที นําเสนอแนวทางดําเนิ นงานแบบใหม่ (Post-Lean) โดยตัดกระบวนการทีไม่จาํ เป็ นต้องทําออก (Waste) และตัด
กระบวนการทีไม่จาํ เป็ นต้องทําแต่ตอ้ งทํา (Necessary non value) ออกหรื อให้เหลือน้อยทีสุดพร้อมดําเนินการเก็บข้อมูลจริ ง
ตามวิธีการใหม่เพือหาประสิ ทธิภาพ

ขันตอนที คํานวณหาประสิ ทธิ ภาพตามกระบวนการทํางานใหม่หรื อ Post-Lean ทีจะมีแต่สิงทีไม่จาํ เป็ นต้องทําแต่ตอ้ งทํา
และสิงทีจําเป็ นต้องทํา
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ในการวิจยั ทีมงานผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การลดขันตอนการทํางาน โดยลดขันตอนทีไม่จาํ เป็ น และขันตอนทีไม่จาํ เป็ นต้อง
ทําแต่ตอ้ งทําลง และเสนอวิธีการใหม่ทีลดขันตอนการทํางานลง การพัฒนาระบบสารสนเทศนันจําเป็ นจะต้องใช้วงจรการ
พัฒนาระบบในการพัฒนา (SDLC) ซึ ง ประกอบด้วยขันตอนหลักๆ คือ การวางแผน การวิเคราะห์ขอ้ มูล การออกแบบ และ
การพัฒนา เป็ นวงล้อในการพัฒนาระบบ โดยจะนําเสนอภายรวมของระบบ ในส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูล จะมีการวิเคราะห์
ส่วนของการไหลของข้อมูลในระบบได้เลือกใช้ Data Flow Diagram ในส่ วนการออกแบบ หากเป็ นการออกแบบในส่วน
ของฐานข้อมูลได้ใช้ Entity Relationship (ER) Diagram ทีเป็ นทีรู ้จกั และเข้าใจได้ง่าย จากนันได้ทาํ การออกแบบในส่ วนของ
ส่วนติดต่อผูใ้ ช้งาน (User Interface) ในการส่ วนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทีเน้นความรวดเร็ วในการพัฒนาและความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้งานจึ งเลือกใช้วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบ agile ในส่วนการประเมินความพึงพอใจได้ใช้เกณฑ์ตามวิธีของลิเคิร์ท
(Likert) เป็ นวิธีการประเมินแบบรวมค่ามาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ระดับ
Pre-Lean

ภาพที 2 ขันตอนการรับสมัครโควตาแบบเดิม (Pre-Lean)

ขันตอนการสมัครเรียนในระบบโควตา

1. ดูประกาศรับสมัครเรี ยนในระบบโควตา
2. เดินทางมายัง วิทยาลัยรัตภูมิ 30 นาที
3. ติดต่อขอใบสมัครเรี ยน นาที
4. กรอกรายละเอียดใบสมัครเรี ยน นาที
5. เดินทางกลับ 30 นาที
ประสิ ทธิภาพ =
x 100

นาที

= 19.73
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ใน DFD ระดั บ สู ง สุ ด เป็ นมุ ม มองของระบบที เรี ยกว่ า Context diagram หรื อที รู ้ จ ั ก กั น คื อ DFD ระดั บ
ประกอบด้วยระบบที สมบูรณ์ แล้วทีมีการปฏิ สัมพันธ์กบั เอนทิ ตีต่างๆ ในระบบ ส่ วน DFD ในระดับถัดไปเป็ นรายละเอียด
ของระบบที เพิมขึ น โดยการประมวลผลหลักของระบบ มีการไหลของข้อมูลและการเก็บข้อมูลที ละเอียดขึ น DFD ใน
ระดับชันทีสูงกว่าจะเป็ นรายละเอียดของระดับชันทีตํากว่า สัญลักษณ์ของ DFD มี 4 สัญลักษณ์คือ 1 process เป็ นการกระทํา
หรื อ หน้ าที จะปฏิ บ ัติ ใ นระบบ 2 data flow เป็ นชิ นส่ ว นของข้อ มู ล หรื อ การรวบรวมทางตรรกะของหลายส่ วนของ
สารสนเทศ 3 Data store เป็ นที เก็ บ รวบรวมข้อมูล 4 External entity เป็ น บุค คล องค์กร หรื อ ระบบ ภายนอกที ติ ด ต่อกับ
ระบบ

ภาพที 4 Context Diagram
Context Diagram เป็ นภาพรวมของระบบ ประกอบด้วย 3 External Entity ทีติดต่อกับระบบคือ Staff, User, Admin
ซึงมีสิทธิ การใช้งานระบบทีแตกต่างกันไป ในส่ วนนี จะเห็นเพียงแค่แต่ละ External Entity มีฟังก์ชนั ใช้งานอะไรบ้าง ซึงทุก
ฟังก์ชนั การใช้งานจะมีรายงานการใช้งานตอบกลับมาเสมอ
E-R Diagram

ดาตาเบสเป็ นส่ วนหนึ งของระบบสารสนเทศทีมีการเก็บข้อมูล การออกแบบดาตาเบสต้องออกแบบไดอาแกรมที
เรี ยกว่า Entity Relationship (ER) Diagram (Humasak and other) ซึงขึนกับกระบวนการทางธุรกิจของผูใ้ ช้งาน E-R Diagram
อธิ บ ายทุ ก ๆ entity หรื อ object ที เกี ยวกับ ระบบ จากนั น ER Diagram ถู ก เปลี ยนเป็ น Conceptual Data Model (CDM)
แนวคิดรู ป แบบของข้อมูล และสุ ด ท้ายเปลี ยนเป็ น Physical Data Model รู ป แบบข้อมู ลที ใช้งานจริ ง ทุ กๆ ส่ วนของ E-R
Diagram จะเปลียนเป็ น table, attributes, data type,primary key and foreign key
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- ผูส้ มัครเรี ยน 1 คนมีขอ้ มูลทัวไปได้ 1 ข้อมูล
- ผูส้ มัครเรี ยน 1 คนเลือกโควต้าได้ โควต้า
- ผูส้ มัครเรี ยน 1 คนมีทีอยูป่ ั จจุบนั ได้ 1 ที
- ผูส้ มัครเรี ยน 1 คนมีทีอยูเ่ ดิมได้ 1 ที

- ผูส้ มัครเรี ยน 1 คนสมัครเรี ยนได้ สาขาวิชา

- ผูส้ มัครเรี ยน 1 คนมีขอ้ มูลครอบครัว 1 ข้อมูล
- ผูส้ มัครเรี ยน 1 คนมีขอ้ มูลการศึกษา 1 ข้อมูล

ภาพที 6 E-R Diagram
รู ปแบบการพัฒ นาโปรแกรม

วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบ agile (Sheetal and other), (กรัณรัตน์และคณะ) เป็ นการพัฒนาแบบซํา ๆ ตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้งาน และส่งมอบซอฟต์แวร์ ตน้ แบบเป็ นระยะให้ผใู ้ ช้งานประเมินการใช้งาน ทําให้ผใู้ ช้งานเกิดความพอใจ
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สูงสุ ด วิธีการทีนําหลักการนีไปใช้ทีประสบความสําเร็ จมากทีสุดคือ Extreme Programming (XP) เป็ นการพัฒนาซอฟต์แวร์
ที ใช้ก ารเขี ยนโปรแกรมแบบ pair programming คื อ มีผู เ้ ขี ยนโปรแกรมร่ วมกัน คน คนหนึ งเขี ยนโค้ด อี ก คนเป็ นคน
ตรวจสอบ ทังสองสามารถสลับกันทําหน้าทีได้ตลอดเวลา

การพัฒนาโปรแกรมได้ใช้รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมแบบ Agile โดยเลือกใช้วธิ ี Extreme Programming (XP)
ซึ งที มผูว้ ิจยั ได้เขี ยนโปรแกรมแบบ pair programming เขี ยนร่ วมกัน 2 คน โดยคนหนึ งเขี ยนโปรแกรม อีกคนหนึ งคอย
ตรวจสอบการเขี ยน และสลับกันทํางาน ทําให้ได้โปรแกรมทีสมบูรณ์มากยิงขึน เนื องจากมี การตรวจสอบการทํางาน และ
เมือเขียนเสร็ จในแต่ละระยะจะนําซอฟต์แวร์ ให้ผใู้ ช้งานทดลองใช้งาน ทําให้ผูใ้ ช้งานเกิดความพึงพอใจและได้ซอฟต์แวร์
ตามต้องการ

ผลการวิจัย
Post-Lean

1.ดูประกาศรับสมัครเรี ยนในระบบโควตา 1 นาที

2.เข้าสู่ระบบสมัครเรี ยนโควตาออนไลน์ 0.015 นาที

3 กรอกรายละเอียดใบสมัครเรี ยนในระบบโควตา นาที
ประสิ ทธิภาพ =

.

.

= 88.37

X 100

ตารางที 1 การเปรี ยบเทียบการทํางานระหว่าง Pre-Lean และ Post-Lean
กิจกรรม
ขันตอน
ระยะเวลา (นาที)
ประสิทธิภาพ (%)
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Pre-Lean
5
76
19.73

Post-Lean
3
6.015
88.37
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จากผลการเปรี ยบเทียบการทํางานระหว่าง Pre-Lean และ Post-Lean พบว่า ช่วยลดขันตอนการทํางานลง 2 ขันตอน
จาก 5 ขันตอนเหลือ 3 ขันตอน ลดระยะเวลาลง 69.075 นาที จาก 76 นาที เหลือ 6.015 วินาที เพิมประสิ ทธิภาพของระบบขึน
ร้อยละ 68.64 จากร้อยละ 19.73 เพิมเป็ นร้อยละ 88.37
ระบบรับสมัครโควตาออนไลน์

รู ปที 8 หน้าหลัก

ภาพที 9 หน้าสมัครโควตา

สรุ ปผลการวิจัย

จากปั ญหาการรับสมัครโควตาแบบเดิมที ใช้กระดาษในการสมัคร มีหลายขันตอน ล่าช้า ไม่มีระบบค้นหาข้อมูล
และข้อมูลสู ญหาย ทีมผูว้ จิ ยั ได้ใช้หลักการลีนในการลดขันตอนการดําเนิ นงานโดยได้พฒั นาระบบสมัครโควตาออนไลน์ ใน
การพัฒนาระบบได้ใช้วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ในส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ใช้ DFD วิเคราะห์การไหลของข้อมูลใน
ระบบ ในส่ วนการออกแบบฐานข้อมูลได้ใช้ ER-Diagram ในส่ วนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้ใช้การพัฒนาโปรแกรมแบบ
Agile โดยใช้วิธี XP โดยการพัฒนาระบบยังได้ใช้หลักการลีน เพือลดขันตอนการทํางานและเพิมประสิ ทธิ ภาพของระบบ
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ซึ งระบบมีความสามารถดังนี คือ รับสมัครนักศึกษาในระบบโควตาออนไลน์ แก้ไขข้อมูลผูส้ มัครผ่านหน้าระบบ พิมพ์ใบ
สมัครเรี ยนผ่านหน้าระบบ ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการติดต่อสอบถาม

ผลการดําเนิ นงานวิจยั สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี การสมัครเรี ยนในระบบโควตาเพิมขึนร้อยละ 73.34 และการสมัคร
เรี ยนผ่านระบบออนไลน์ร้อยละ 80 ผลการจากการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ มีความพึงพอใจร้อยละ .
เมือใช้หลักการลีนสามารถลดขันตอนการดําเนิ นงานได้จาก ขันตอนเหลือ ขันตอน ลดเวลาลงจาก นาที เหลือ นาที
และประสิ ทธิภาพของระบบก่อนใช้หลักการลีนเป็ นร้อยละ . ประสิ ทธิ ภาพระบบหลังใช้หลักการลีนเป็ นร้อยละ .
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Inventory Management : Case Study WSP Hotel

จารุ วรรณ พรหมเงิน * นิตยา ด้วงดํา2 และ อธิ วฒั น์ รักช่วย
Jaruwan Promngurn1* Nittaya Duangdam 2 Atiwat Rukchuey 2

บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษากระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่สาํ รองในแผนกวิศวกรรม
เสนอแนวทางและปรับปรุ งกระบวนการเบิกจ่ายสิ นค้าคงคลัง โดยการนําเครื องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด มาใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพือนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุทีส่งผลให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่สาํ รอง จากนันนํา
เครื องมือการวิเคราะห์จดั กลุ่มด้วยระบบ ABC มาใช้ในการแก้ไขปั ญหา และการจัดทําใบบันทึกรายการสินค้า (Stock card) และ
ใบเบิกของจากคงคลัง มาช่วยในการควบคุมคลังสินค้า
จากผลการศึกษา พบว่า การนําข้อมูลทีรวบรวมได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิด ความล่าช้า
ในกระบวนการเบิกจ่ายสิ นค้าคงคลังด้วยแผนภาพพาเรโต พบว่าสาเหตุเกิดจาก การจัดเรี ยงสิ นค้าไม่เป็ นหมวดหมู่ ผูว้ จิ ยั จึง
นําการวิเคราะห์จดั กลุ่มด้วยระบบ ABC มาใช้ในการแก้ไขปั ญหา โดยการจัดหมวดหมู่สินค้าตามลําดับความสําคัญ และนํา
เครื องมือ Stock Card พร้อมออกแบบใบเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง มาช่วยในการควบคุมคลังสินค้า ในระยะเวลา 3 เดือน พบว่า เวลา
ทีใช้ในการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่ลดน้อยลง จากเดิมใช้เวลาในกระบวนการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่ 8 นาที/ครัง
ปัจจุบนั ใช้เวลาในการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่ 3 นาที /ครัง เวลาลดลง
คิดเป็ น . เปอร์เซ็นต์
คําสําคัญ : การจัดการสินค้ าคงคลัง, เครื องมือควคุมคุณภาพ ชนิด, การวิเคราะห์ จดั กลุ่มด้ วยระบบ ABC
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This research aims to study the process of inventory disbursement at Engineering Department, to propose and
improve the process of inventory disbursement by using 7 QC Tools to collect data to analyze the cause of delays in the
inventory disbursement process. Then, the ABC Analysis tool was used to solve the problem and to use the stock card and
pick-up card tool to help control the inventory.

The results show that the collected data can be used to analyze the causes of delays in the inventory
disbursement process by Pareto diagram found that the cause of that sort is not its category. The researchers used the ABC
Analysis tool to solve the problems by prioritizing items and using the Stock Card tool with design pick-up card to help
inventory control over a period of 3 months found time to spend equipment and spare parts decreased from the time spent
in the process of picking equipment and spare parts 8 minutes / time. Currently, equipment and spare parts 3 minutes /
time reduced 62.5 percent.
Keywords : Inventory Management, 7 QC Tools, ABC Analysis
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การจัดการสิ นค้าคงคลังเป็ นปัจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจเนืองจากเป็ นส่วนประกอบของต้นทุน
จึงต้องมีการบริ หารจัดการอย่างรอบคอบสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (นิมิต , ) นอกจากการจัดการแล้ว องค์กรทุกองค์กร
ต้องมีการควบคุมสิ นค้าคงคลัง ซึงผูบ้ ริ หารหรื อเจ้าของกิจการต้องเอาใจใส่ ติดตามและนํามาพิจารณาในการดําเนินธุรกิจ
เนืองจากการถือครองสิ นค้าคงคลังนันทําให้กิจการต้องแบกรับต้นทุนทีเพิมขึน
(กรณ์วษิ ญ์ และก้องภู, 2559) ธุรกิจบริ การก็เช่นเดียวกัน การบริ หารธุรกิจให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ไม่ใช่เพียงแต่การที
ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริ การเท่านัน แต่เมือลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ เช่น ในธรุ กิจโรงแรม หากมี
เครื องใช้ในห้องพักเกิดการชํารุ ดหรื อเสียหาย แผนกหนึงทีอยูเ่ บืองหลังแต่มีความสําคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า นันคือ
แผนกวิศวกรรม เป็ นแผนกทีมีหน้าทีหลักในการซ่อมบํารุ งให้เครื องอํานวยความสะดวกให้ห้องพัก สามารถใช้งานได้อย่าง
ปกติหรื อมีปัญหาน้อยทีสุด นอกจากมีการบํารุ งรักษาทีดีแล้ว การมีอปุ กรณ์หรื ออะไหล่สาํ รองในคลังสิ นค้าทีเพียงพอต่อ
ความต้องการก็มีความสําคัญเช่นเดียวกัน ดังนันการจัดการสิ นค้าคงคลังของแผนกวิศวกรรม ต้องมีการจัดการทีดี จะต้องมี
การสํารองอุปกรณ์ในคงคลังให้เพียงพอต่อ
การใช้งาน เพือให้การแก้ไขหน้างานทีไม่มีเหตุขดั ข้อง ส่ งผลให้การแก้ไขเหตุขดั ข้องเสร็จทันเวลาทีกําหนด และสามารถ
สร้างความพึงพอใจกับลูกค้าทีมาใช้บริ การได้
จากการศึกษาค้นคว้ากระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง แผนกวิศวกรรมของโรงแรม WSP พบว่า ปัญหา
ในแต่ละวัน คือ เกิดความล่าช้าในกระบวนการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สาํ รองในส่วนของสโตร์ช่าง โดยมีสาเหตุหลักมา
จาก การจัดสิ นค้าไม่ตรงหมวดหมู่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการค้นหาอุปกรณ์ ไม่มีการตรวจนับสินค้าและไม่ทาํ การจด
บันทึกให้ชดั เจน ทําให้ไม่ทราบว่ามีรายการสินค้าเหลืออยูจ่ าํ นวนเท่าใด จํานวนจริ งกับจํานวนในระบบไม่ตรงกัน เมือ
ต้องการจะใช้งานทําให้สินค้าขาดมือ ต้องทําการสังซืออุปกรณ์และรอจนกว่าอุปกรณ์จะมา เกิดความล่าช้าในการรอ ส่งผล
ให้กระบวนการเกิดความล่าช้า สร้างความเสียหายให้กบั โรงแรม สร้างความไม่พอใจแก่ลูกค้าทีมาใช้บริ การได้ การควบคุม
สิ นค้าคงคลังทีดี โดยให้มีสินค้าคงคลังอยูใ่ นระดับทีเหมาะสมทีสุด ดังนันในการควบคุมสิ นค้าคงคลังทีดียอ่ มส่งผลดีทงใน
ั
ด้านการเพิมประสิ ทธิ ภาพและการลดต้นทุนในการดําเนินงาน วิธีการหนึงทีช่วยในการจําแนกประเภทของสินค้าคงคลัง คือ
การวิเคราะห์จดั กลุ่มด้วยระบบ ABC เพือเลือกวางสิ นค้าตามความถีและปริ มาณและเพือลดเวลาในการเดินทางไปหยิบ
สิ นค้า ผลทีได้สามารถลดเวลาในการเดินทางไปหยิบสิ นค้า (วรธน , 2554)
ดังนันผูว้ จิ ยั จึงเห็นความสําคัญของกระบวนการการเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง สนใจศึกษากระบวนการเบิกจ่ายอุปกรณ์
และอะไหล่สาํ รอง โดยใช้เครื องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) ในการเก็บข้อมูลเพือนํามาวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขึน รวมทังใช้
การวิเคราะห์จดั กลุ่มด้วยระบบ ABC ทีนิยมใช้กนั มากทีสุดในการจัดการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง (คํานาย, 2553) ใน
การแบ่งประเภทสิ นค้าคงคลัง เพือจําแนกสิ นค้ากลุ่มสําคัญจากมากไปน้อย ใช้ Stock Card เพือควบคุมสิ นค้าคงคลัง และผูว้ จิ ยั
คาดว่า หลังจากการปรับปรุ งการจัดการสินค้าคงคลังในแผนกวิศวกรรมทําให้ลดความล่าช้าใกระบวนการเบิกจ่ายได้

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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วิธีดําเนินการวิจัย

งานวิจยั นี เป็ นการศึ กษาการจัดการคลังสิ น ค้าแผนกวิศ วกรรมของโรงแรม WSP มีขนตอนในการดํ
ั
าเนิ น งานวิจยั มี
รายละเอียดดังนี
1. กรอบแนวคิดของงานวิจัย
การวิจยั ครังนีมีวธิ ี การดําเนิ นการวิจยั และขันตอนในการดําเนิ นการวิจยั ทังการศึกษาข้อมูล ค้นหาปั ญหาและเสนอ
แนวทางการลดความล่าช้าของกระบวนการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สาํ รอง นําไปสู่กรอบแนวคิดของงานวิจยั ทีแสดงให้
เห็นข้อมูลนําเข้า กระบวนการ และข้อมูลทีได้ แสดงได้ดงั ภาพที

ข้อมูลนําเข้า

) ข้อมูลการตรวจนับ
สิ นค้าคงคลัง
2) ข้อมูลการสังซื อ

) ข้อมูลปริ มาณการใช้
อุปกรณ์และอะไหล่สาํ รอง
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล

เครื องมือทีใช้

) เครื องมือควบคุมคุณภาพ
ประการ

2) เครื องมือการวิเคราะห์จดั
กลุ่มด้วยระบบ ABC

ข้อมูลทีได้

) แนวทางการแก้ไขปั ญหา
ในกระบวนการเบิกจ่าย
อุปกรณ์และอะไหล่สาํ รอง

3) Stock Card

ภาพที กรอบแนวคิดของงานวิจยั

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของงานวิจยั มาจาก 2 แหล่ง คือ

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นแหล่งข้อมูลที ได้รับการรวบรวมและสังเกตเกี ยวกับปั ญหาที เกิดขึนในขันตอนการ

ทํางานในแผนกวิศวกรรมโดยใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 2 เดือน ได้แก่ ข้อมูลการตรวจนับสิ นค้าคงคลังและข้อมูลการสังซือ ปริ มาณ
การใช้อุปกรณ์และอะไหล่สาํ รอง เกียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื องปรับอากาศ และอุปกรณ์ประปา ประจําเดือนตุลาคม
– พฤศจิกายน 2560
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที ได้จากการศึ กษาข้อมูลการเบิกจ่าย การจัดซื อ จัดหา อุปกรณ์และอะไหล่

สํารองของโรงแรมที เก็บ รวบรวมไว้แล้ว และจากแหล่งค้นคว้าต่างๆ ได้แก่ เอกสาร วารสาร วิท ยานิ พนธ์ งานวิจัยและ
เว็บไซต์ต่างๆ ทีเกียวข้อง
3. เครื องมือทีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ได้นาํ เครื องมือมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี

) เครื องมือคุณภาพ 7 ชนิ ด (7 QC Tools) โดยใช้แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) ในการเก็บข้อมูล และใช้หาสาเหตุใน
การปฏิบตั ิงานทีส่งผลให้กระบวนการเบิกจ่ายเกิดความล่าช้า
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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2) การจําแนกสิ นค้าคงคลังออกเป็ นแต่ละประเภทตามการวิเคราะห์จดั กลุ่มด้วยระบบ ABC เพือจําแนกสิ นค้าคงคลัง

โด ย พิ จ าร ณ าป ริ ม าณ แ ล ะ มู ล ค่ าข อ งสิ น ค้ า ค ง ค ลั ง แ ล ะ รายก าร เป็ น เก ณ ฑ์ เพื อ ล ด ภ าร ะ ใน ก าร ดู แ ล
ตรวจนับ และควบคุมสิ นค้าทีอยูใ่ นคงคลัง
3) การตรวจนับสิ นค้า โดยการจัดทําใบบันทึ กและใบเบิกรายการสิ นค้า และใช้ Stock Card เพือควบคุมสิ นค้าคงคลัง

และช่วยลดการสังซือซําซ้อน

4. ขันตอนในการดําเนินงานวิจยั
เพือให้การศึกษาวิจยั เรื องนีบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การกําหนดขันตอน การดําเนิ นงานวิจยั ดังนี

1) ศึ กษาสภาพทัวไปของแผนกวิศวกรรมโรงแรม WSP ในกระบวนการเบิ ก จ่ ายอุป กรณ์ แ ละอะไหล่สํารองใน

คลังสิ นค้า จากนันทําการออกแบบ Check sheet เพือสํารวจปั จจัยทีส่งผลให้เกิดการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สาํ รองเกิดความ
ล่าช้า และนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์ดว้ ยแผนภาพพาเรโต (Pareto) เพือหาความถีของข้อมูล และหาข้อสรุ ปทีชัดเจนว่าปั ญหาที
สําคัญ ทีส่งให้การเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สาํ รองเกิดความล่าช้า

) วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล และค้น หาปั ญ หาที เกิ ด ขึ น โดยใช้ก ารวิ เ คราะห์ จั ด กลุ่ ม ด้ ว ยระบบ ABC มาใช้ ค วบคุ ม
สิ นคงคลังและพิจารณาถึงความเหมาะสมของอุปกรณ์และอะไหล่สาํ รองแต่ละประเภท โดยแบ่งประเภททีมีความสําคัญมาก
แ ล ะ น้ อ ย ร อ ง ล ง ม าไ ป ต าม ลํ า ดั บ โ ด ย พิ จ าร ณ าป ริ ม าณ แ ล ะ มู ล ค่ าข อ งสิ น ค้ า ค งค ลั ง แ ต่ ล ะ ร าย ก าร
เป็ นเกณฑ์
) เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้า และสรุ ปผลการวิเคราะห์

ผลและวิจารณ์ ผล

) ผลทีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สาํ รอง โดยเริ มจากการรับ
ออเดอร์ การซ่อมบํารุ งทีแจ้งโดยแผนกแม่บา้ น จากนันทําการตรวจสอบอุปกรณ์หรื ออะไหล่ ในกรณีทีอะไหล่พร้อมซ่อม
สามารถซ่อมได้เลย แต่กรณี ไม่มีอะไหล่หรื ออุปกรณ์ตอ้ งทําการสังซือ ซึงการแก้ไขปั ญหานีเบืองต้น คือต้องเปลียนห้องพัก
ให้กบั แขกผูเ้ ข้าพัก เพือรอการซ่อมบํารุ ง โดยผูว้ จิ ยั ทําการจับเวลาของกระบวนการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่ ตังแต่รบั คํา
สังในการเบิกสิ นค้าคงคลัง จนกระทังได้รับอุปกรณ์หรื ออะไหล่ โดยจับเวลาจากพนักงานประจําคลังสินค้า จํานวน คน ที
ทําหน้าทีเบิกจ่าย โดยการหาจํานวนรอบในการจับเวลาทีเพียงพอและเหมาะสม เพือให้ได้ค่ามาตรฐานทีมีความน่าเชือถือต่อ
การนําใช้งานด้วยความมันใจ โดยการหาจํานวนข้อมูลทีเหมาะสมในการเก็บข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทําการจับเวลาเบืองต้น ซึงการจับเวลาเพียงครังเดียวย่อมไม่เพียงพอทีจะใช้เป็ นฐานในการคํานวณเวลาทีมี
ความน่าเชือถือ การคํานวณหาจํานวนครังทีเหมาะสมนัน ต้องอาศัยข้อมูล เบืองต้นจํานวนหนึ งในการ
หาค่าประมาณการของค่าตัวแทน หนึงในวิธีการหาจํานวนครังทีเหมาะสม คือ ทฤษฏี Maytag สําหรับการหาค่าจากวิธีการ
พิสยั ทีระดับความเชือมัน % ค่าผิดพลาด ±5% (ลัดดาวัลย์ กิจสาลีรุ่ง, 2561) ผูว้ จิ ยั จับเวลารอบแรก จํานวน ซํา ตามวิธี
ของ Maytag เนืองจากรอบเวลาแต่ละรอบมากกว่า นาที และนํามาหาค่าพิสยั ได้เท่ากับ 2.2 ค่าเฉลียได้เท่ากับ 8.0 หลังจาก
ทําการหารค่าพิสยั และค่าเฉลีย จะได้เท่ากับ 0.3 นําค่าทีได้เปิ ดตาราง Maytag ค่าทีได้ คือ รอบในการจับเวลาเท่ากับ รอบ
ดังนันผูว้ จิ ยั จึงทําการจับเวลาเพิมอีก รอบ จากข้อมูลการจับเวลาทังหมด รอบ ค่าเฉลียเท่ากับ . นาที ดังนัน ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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กระบวนการเบิกจ่ายก่อนการปรับปรุ งงาน จะได้เท่ากับ นาที ซึงเป็ นเวลาทีค่อนข้างล่าช้า ส่ งผลให้กระบวนการการซ่อม
หรื องานทีทําต่อไปล่าช้าอีกด้วย
) ผลการวิเคราะห์สาเหตุของความล่าช้าทีเกิดขึนในกระบวนการจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สาํ รอง ในการซ่อมบํารุ ง
โดยผูว้ จิ ยั ทําการออกแบบใบตรวจสอบ เพือสํารวจปัจจัยทีส่งผลให้เกิดการเบิกจ่ายอุปกรณ์ในคงคลัง
ทีล่าช้า และนําปั จจัยต่างๆ มาวิเคราะห์ โดยการเรี ยงลําดับของสาเหตุจากจํานวนสาเหตุทีเกิดขึนมากไปจนถึงสาเหตุทีเกิดขึน
น้อย โดยใช้แผนภูมิพาเรโต ดังแสดงในภาพที
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ร้อยละสะสม

ภาพที สาเหตุทาํ ให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สาํ รอง

จากภาพที 2 แสดงสาเหตุทีทําให้เกิ ดความล่าช้าในกระบวนการการเบิ กจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่ สํารอง พบว่ามี
สาเหตุทีมี ความถีมากที สุ ด คื อ การจัดสิ นค้าไม่ตรงหมวดหมู่ จํานวนสิ น ค้าจริ งกับ ในระบบไม่ตรงกัน และขาดการวาง
แผนการจัดซื อ มีเปอร์ เซ็นต์สะสม . % โดยผูว้ จิ ยั มุ่งไปยัง ประเด็นทีทําให้เกิ ดปั ญหาการเบิกจ่ายล่าช้า และเมือพิจารณา
สภาพคลังสิ นค้าก่อนการปรับปรุ ง แสดงดังภาพที

ภาพที สภาพคลังสิ นค้าในแผนกวิศวกรรมก่อนการปรับปรุ ง

จากภาพที 3 แสดงการวางอุปกรณ์และอะไหล่สาํ รองก่อนการปรับปรุ ง จะเห็นได้วา่ การจัดวางอุปกรณ์และอะไหล่
สํารองบนชันวางไม่เป็ นระบบ มีความยากต่อการเข้าไปค้นหาอุปกรณ์ เพราะทางเดินแคบ มีกล่องอะไหล่กองตังอยูบ่ นพืน
เป็ นจํานวนมาก ใช้เวลาในการค้นหาอุปกรณ์นาน และอุปกรณ์วางไม่เป็ นหมวดหมู่

) แนวทางการแก้ ไ ขความล่ า ช้ า ในกระบวนการการเบิ ก จ่ า ยอุ ป กรณ์ แ ละอะไหล่ สํ า รองในคลัง สิ น ค้ า
เสนอแนวทางการแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลัง โดยใช้การวิเคราะห์จดั กลุ่มด้วยระบบ ABC ในการแบ่งประเภทสิ นค้า พบว่า
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กลุ่ ม A เป็ นกลุ่ ม ที มี ก ารควบคุ ม อย่างเข้ม งวด ด้ว ยการลงบัญ ชี ทุ ก ครั งที มี ก ารเบิ ก จ่ า ย และใช้ร ะบบสิ น ค้า
คงคลั ง อย่ า งต่ อ เนื อง คื อ มี ตรวจนั บ จํ า นวน จริ ง 4 ครั งต่ อ 1 เดื อ น เพื อเป รี ยบ เที ยบ กั บ จํ า นวน ใน ระบ บ อยู่
มี ก ารควบคุ ม คื อ การทํา ใบเบิ ก จ่ ายอุ ป กรณ์ แ ละอะไหล่ สํา รองและต้อ งเก็ บ อุ ป กรณ์ ไ ว้อ ย่า งปลอดภัย เพื อป้ อ งกั น
ความชํารุ ดเสี ยหายต่ออุปกรณ์หรื ออะไหล่ มีจาํ นวน รายการ อาทิเช่น คอมเพรสเซอร์
BTU มอเตอร์ แอร์ คอยล์เย็น
และ Key Card Holder เป็ นต้น
กลุ่ ม B เป็ นกลุ่ ม ที มี ก ารควบคุ ม แบบปานกลาง ด้ว ยการลงบั ญ ชี คุ ม ยอดบัน ทึ ก เสมอเหมื อ นมี ก ารเบิ ก จ่ าย
เช่ น เดี ย วกับ กลุ่ ม A และใช้ ร ะบบสิ น ค้าคงคลัง อย่า งต่ อ เนื อง แต่ เข้ม งวดน้ อ ยกว่ า กลุ่ ม A คื อ มี ต รวจนั บ 2 ครั งต่ อ
1 เดื อน มี การควบคุมคื อการทําใบเบิ กจ่ายอุป กรณ์ และอะไหล่สํารอง มี จ าํ นวน รายการ อาทิ เช่น นํายาประสานท่ อ
กรัม คาปาซิเตอร์ MFD และ ชุดปุ๋ มกดโมเก้น SPE19N/ เป็ นต้น

กลุ่ม C มีการจดบันทึ กพียงเล็กน้อย สิ นค้าประเภทนี จะวางให้หยิบใช้อย่างสะดวก เนื องจากเป็ นของที มีราคาถูก
แล ะป ริ ม าณ ม าก การตรวจนั บ ก ลุ่ ม C จะ ใช้ ร ะบ บ ค งค ลั ง แบ บ สิ น งวด คื อ เว้ น สั กระยะจะม าต รวจนั บ
เพือดูปริ มาณการใช้และสังของเข้ามาเติมเต็ม มีจาํ นวน รายการ อาทิเช่น ไส้กรอง Black Carbon หลอด BEC LED MR 16 12V
5W และ หลอดไฟติดฝาพนัง Daylight 220V Z5 – 508 เป็ นต้น
เมือพิจ ารณาการแบ่ งกลุ่ มสิ นค้าโดยใช้การวิเคราะห์ จดั กลุ่มด้วยระบบ ABC แล้ว ผูว้ ิจยั จึ งเริ มจัด เรี ยงลําดับ ตาม
ความสํ า คั ญ และแบ่ งอุ ป กรณ์ และอะไหล่ สํ า รองให้ เ ป็ นห มวดหมู่ พร้ อ มติ ด ป้ ายแสดงชื อรายการ ตามกลุ่ ม
ของ ABC เพือความสะดวกในการค้นหาและรวดเร็ วในการนํามาใช้งานในเวลาทีต้องการใช้งาน และทําให้งานเสร็ จภายใน
เวลาทีกําหนด ดังแสดงในภาพที

ภาพที 4 สภาพคลังสิ นค้าในแผนกวิศวกรรมหลังการปรับปรุ ง

จากภาพที 4 แสดงสภาพคลังสิ น ค้าในแผนกวิศ วกรรมหลังการปรับปรุ ง และการจัดระบบการวางอุป กรณ์ หรื อ
อะไหล่ใหม่ โดยการนําการวิเคราะห์จดั กลุ่มด้วยระบบ ABC มาช่วยในการจัดระบบในการวางอุปกรณ์และอะไหล่สาํ รองให้
วางเป็ นหมวดหมู่ ผูว้ ิจยั จึ งทําการนับและจัดวางอุปกรณ์และอะไหล่ให้เป็ นหมวดหมู่แล้ว จดบันทึกทุกครังทีมีการเบิ กจ่าย
อุปกรณ์และอะไหล่ และจัดทําใบบันทึกรายการสิ นค้า หรื อ Stock Card เพือให้รู้สถานะของสิ นค้าคงคลัง (ปฐมพงษ์, 2557) ดัง
แสดงในภาพที
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ภาพที ใบบันทึกรายการสิ นค้า หรื อ Stock Card

จากภาพที แสดงใบบันทึกรายการสิ นค้า หรื อ Stock Card เพือให้ทราบว่ามี รายการสิ นค้าแต่ละรายการเหลืออยู่
จํานวนเท่าไหร่ มีสินค้าชนิดใด รายการใดทีได้มีการเบิกไปใช้แล้วบ้างเพือสะดวกในการตรวจนับรายการสินค้าทีมีอยู่ ณ
คลังสิ นค้า (ปฐมพงษ์, 2557) เพือให้จาํ นวนสิ นค้าจริ งและในระบบมีความตรงกัน และเชือถือได้ ส่งผลให้มีการสังซือซําลด
น้อยลง สิ นค้าไม่ขาดมือ ส่งผลให้ใช้เวลาในการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สาํ รองลดน้อยลง จากเดิมใช้เวลาใน
กระบวนการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่ 8 นาที/ครัง ปัจจุบนั หลังจากปรัปปรุ งแล้วใช้เวลาในการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่
สํารองลดลงเหลือ 3 นาที /ครัง

สรุ ปผลการวิจัย

การศึ กษาวิจยั ครังนี เป็ นการวิเคราะห์หาสาเหตุทีเกิดขึนในการจัดการสิ นค้าคงคลังของแผนกวิศวกรรม โรงแรม
WSP โดยการใช้เครื องมื อ 7 QC Tools มาใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ ห าสาเหตุที ส่ งผลให้ กระบวนการ
เบิ กจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สาํ รองมีความล่าช้า จากการนําข้อมูลมาวิเคราะห์พบว่า สาเหตุทีส่งผลในกระบวนการเบิ กจ่าย
อุปกรณ์และอะไหล่สาํ รองมากที สุดคือ การจัดสิ นค้าไม่ตรงหมวดหมู่ ปั ญหานี จะส่งผลให้ใช้เวลานานในการหาอุปกรณ์ที
นํามาใช้งาน ทําให้ไม่ทราบจํานวนสิ นค้าที เหลืออยู่ จํานวนเท่ าไหร่ มีสิน ค้าชนิ ดใดบ้าง เกิ ดการสังซื อที ซําซาก ส่ งผลให้
สิ นค้าขาดมือและเกิดความเสียหายตามมา
จากการนํ า เครื องมื อ ข้า งต้น จากของงานวิ จั ย นี มาวิ เ คราะห์ แก้ ไ ข และควบคุ ม ส่ ง ผลให้ เวลาที ใช้ ใ น
การเบิ กจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สํารองลดน้อยลง จากเดิมใช้เวลาในกระบวนการเบิ กจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่ 8 นาที/ครัง
ปัจจุบนั ใช้เวลาในการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สาํ รองเหลือเพียง 3 นาที /ครัง คิดเป็ น ลดลงคิดเป็ น 62.5 เปอร์ เซ็นต์
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วิ จ ัย ฉบั บ นี สํ า เร็ จ ลงได้ ด้ ว ยความกรุ ณ าจาก โรงแรม WSP ผู ้จ ัด การแผนกการจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คล
ที ให้โอกาสคณะผูว้ ิจยั ได้เข้ารับการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ และขอขอบคุณผูบ้ ริ หารงานวิศวกรรม และผูท้ ี เกียวข้องใน
แ ผ น ก วิ ศ วก ร รม ที ค่ อ ยให้ ค วาม รู ้ แ ล ะ ค วาม อ นุ เค ราะ ห์ ก ารเก็ บ ร วบ รว ม ข้ อ มู ล ใน ก าร ทํ าวิ จั ย ค รั ง นี
ซึงมีส่วนทําให้วจิ ยั เรื องนีเสร็จสมบูรณ์
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The Demo Wireless Nurse Calling Voice System
กรภัทร เฉลิมวงศ์ กระวี อนนตรี และ สมพงษ์ แก้วหวัง
Korrapat Chalermwong Kravee Anontree and Sompong Kaewwang

บทคัดย่อ
งานวิจยั เชิงสิ งประดิษฐ์ชินนี มีวตั ถุประสงค์เพือสร้างชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสียงชนิ ดไร้สาย ทีควบคุม
การทํางานด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์ สามารถส่ งข้อมูลหมายเลขห้องและสัญญาณเสี ยงบอกหมายเลขห้องไปแสดงผลบน
หน้าจอเครื องรับทีโต๊ะพยาบาล ซึ งระบบจะไม่หยุดการแสดงผล จนกว่าจะมีการตอบรับจากพยาบาล โดยระบบจะประกอบ
ไปด้วยปุ่ มกดเรี ยกพยาบาล ทีเชือมต่อกับไมโครคอลโทรลเลอร์ และชุดรับ-ส่ง RS232 ทีติดตังอยูใ่ นห้องผูป้ ่ วยและมีตวั รับ-ส่ง
RS232 อีกตัวทีโต๊ะพยาบาลเป็ นตัวแสดงหมายเลขห้องและสัญญาณเสี ยงบอกหมายเลขห้อง พร้อมทังปุ่ มตอบรับของพยาบาล
จากทีได้สาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย ในโรงพยาบาล พร้อมทังได้ให้บุคลากร และผูป้ ่ วยห้องพิเศษทํา
แบบสอบถามความพึงพอใจผลทีได้คือ สิ งประดิษฐ์ชินนีเป็ นทีน่าพอใจกับผูท้ ีตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างมาก
คําสําคัญ : ระบบเรี ยกพยาบาล, ไมโครคอลโทรลเลอร์, ตัวรับ-ส่ง RS232

ABSTRACT

This research pieces of this invention is to create a demonstration system called nurse,a kind of sound that control
the wireless work with a micro-controller can send audio data room number and room number to tell you display on the
screen at the table nursing receiver system which will not be stopped until the display will have a response from the
system will tend to push-button call an ambulance that is connected to the micro-controller and the Send and receive RS
232 that is installed in the room and there is the patient receiving and sending RS 232 again,the nurse,a table shows the
room number and room number as well as audio signals tell the answer The nurse from the demo system is called a nurse
in the hospital as well as the Wireless Audio type, personnel and the patient Satisfaction Survey results special is that this
piece of invention is satisfactory with the completion of the survey form is a very.
Keyword: system called nurse, micro-controller, the Send and receive RS 232
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลศรี วิชยั ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
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ในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลต่างๆการเอาใจใส่ ดูแลผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิดช่วยสร้างความอุ่นใจและความไว้วางใจ
ให้ ผูป้ ่ วยเป็ นอย่างดี โ ดยเฉพาะในยามฉุ ก เฉิ น ที ผู ป้ ่ วยต้อ งการรั ก ษาอย่างเร่ งด่ วนระบบการติ ด ต่ อ เรี ย กเจ้า หน้ าที ที มี
ประสิ ทธิ ภาพจะช่วยให้ผปู ้ ่ วยตลอดจนคนใกล้ชิดมันใจว่าจะได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีในยามทีเกิดเหตุการณ์ทีไม่คาดคิด
ที อาจเกิ ดขึนได้ตลอดเวลาในระหว่างทีพักรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงหรื อที เรี ยกกัน ว่า
Nurse call จึงมีความจําเป็ นอย่างมากสําหรับสถานพยาบาลซึ งในปั จจุบนั เครื องช่วยเรี ยกพยาบาลฉุกเฉิ นตามโรงพยาบาลที
ใช้อยูท่ วไปนั
ั
นจะมีราคาค่อนข้างสูงบางครังต้องสังมาจากต่างประเทศ ในการทํางานส่วนใหญ่ของระบบเรี ยกพยาบาลแบบ
มีเสี ยง ผูป้ ่ วยจะต้องกดสวิตช์ทีข้างเตี ยงผูป้ ่ วยและจะมีการแสดงผลสัญญาณทีห้องพักของพยาบาลหรื อห้องพักของแพทย์
โดยมีลกั ษณะเป็ นไฟ สี แดงกระพริ บให้สัญญาณและมีเสี ยงสัญญาณดังขึนซึ งในการแสดงผลดังทีกล่าวมาในบางครังหมอ
หรื อพยาบาลอาจจะตรวจคนไข้ทีห้องอืนหรื ออยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงเมือได้ยินเสี ยงสัญญาณต้องใช้เวลาเดินมาดูวา่ ไฟสัญญาณ
และเสี ยงสัญญาณซึงมีขนาดทีไม่ค่อยจะชัดเจนมากนัก ว่าดังมาจากห้องผูป้ ่ วยหรื อเตียงผูป้ ่ วยใด ส่ งผลให้การเข้าช่วยเหลือ
ผูป้ ่ วยล่าช้า
ดังนันผูจ้ ดั ทําจึ งมี แนวคิ ดที จะสร้างชุ ดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงพูดบอกหมายเลขห้องของผูป้ ่ วยทีกด
สวิตช์เพือแก้ไขปั ญหาดังกล่าวซึงเดิมทีนนมี
ั การทําปริ ญญานิ พนธ์ทีเป็ น เครื องเรี ยกพยาบาลฉุ กเฉิ นแบบมีเสี ยงลักษณะนี
อยูแ่ ล้วซึงเครื องเรี ยกพยาบาลฉุ กเฉิ นแบบมีเสี ยงเดิมนี สามารถนําไปใช้ในสถานพยาบาลได้เป็ นอย่างดีโดยการเชือมต่อสาย
จากห้องผูป้ ่ วยไปยังโต๊ะพยาบาลถ้าพิจารณาถึงข้อเสี ยของเครื องเรี ยกพยาบาลฉุกเฉิ นแบบมีเสี ยงแบบเดิมนันมีความยุง่ ยาก
ในการเดินสาย มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากสําหรับสถานพยาบาลทีมีหอ้ งผูป้ ่ วยหลายห้องและหากมีการใช้ไปนานๆสายอาจขาด
ในได้
ดังนันโครงงานนีจึงนําเสนอวิธีการแบบใหม่โดยการติดตังชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สายขึนมา
เพือแทนแบบเดิ มซึ งจะสะดวกต่อการติ ดตังและไม่มีการเดิ นสายเกิ ดขึ นที เครื องส่ งและเครื องรับ (ไม่ ตอ้ งยุ่งยากในการ
เดินสาย) ชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สายนี สามารถใช้งานได้โดยเมือมีผปู้ ่ วยกดปุ่ มเรี ยกพยาบาลก็จะมี
เสี ยงสัญ ญาณดังขึ นด้านนอกที โต๊ะ พยาบาลและมีไฟแสดงสถานะซึ งเสี ยงสัญ ญาณที ออกมาเป็ นการส่ งสั ญญาณแบบ
Wireless และสามารถกําหนดความถีของสัญญาณโดยการป้ อนรหัสเข้าที ไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้กบั แต่ละแผนกให้รับ
สัญญาณได้ตามทีกําหนดไว้

วิธีดําเนินการวิจัย

ในการปฏิ บตั ิงานให้สาํ เร็ จได้ตามเป้ าหมายและภายในเวลาทีกําหนดนัน จําเป็ นต้องมีการวางแผนโครงงานก่อน
เพือให้ ท ราบแนวทางและขันตอนในการปฏิ บ ัติงานที ถู กต้อง ซึ งชุด สาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมี เสี ยงชนิ ด ไร้ สายมี
ขันตอนและวิธีดาํ เนิ นการดังต่อไปนี
การศึกษาข้อมูล

แผนการทํางานของชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย
การออกแบบกล่องและการติดตัง
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การศึกษาข้ อมูล

ขันตอนในการศึ กษาข้อมูล เป็ นขันตอนแรกทีจําเป็ นต้องหาข้อมูลโดยการศึกษาในรายละเอียดต่างๆ ทีเกียวข้องกับ
ตัวโครงงาน เพือให้ได้แนวคิดเบืองต้นของตัวโครงงาน และแนวทางในการสร้างตัวโครงงานขึน

จากการศึ กษาข้อมูลที เกียวข้องทําให้ผจู ้ ดั ทําได้แนวคิดในการออกแบบโดยอาศัยหลักการของเครื องเรี ยกพยาบาล
ฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลต่างๆทีใช้อยูเ่ ดิมซึงใช้หลักการให้ผปู ้ ่ วยกดสวิตซ์แล้วจะมีเสี ยงสัญญาณเตือน มี
ไฟแสดงทีห้องพักพยาบาล ผูจ้ ดั ทําได้นาํ แนวคิดดังกล่าวเอามาพัฒนาให้มีขอ้ ดีกว่าระบบทีใช้อยู่ทวๆไปคื
ั
อ สามารถบอก
หมายเลขห้องผูป้ ่ วยได้ โดยมีไฟและมีการแสดงหมายเลขห้องที จอ 7 segment เพือความชัดเจนมากขึนและแสดงออกเป็ น
เสี ยงพูดโดยการแสดงผลนีผ่านกระบวนการเขียนโปรแกรม และใช้สญ
ั ญาณ Wireless ส่งแบบไร้สาย โดยพยาบาลจะรับข้อมูล
หมายเลขห้องโดยการดูทีหน้าจอของ 7 segment และเมือพยาบาลทราบแล้วสามารถกดปุ่ มเพือให้ไฟทีติดอยูด่ บั ไป เพือแสดง
ให้รู้ว่ามีพยาบาลรับทราบแล้วว่ามีการเรี ยกของผูป้ ่ วย ซึ งมีลกั ษณะคล้ายคอมพิวเตอร์ สามารถแยกแยะในส่ วนการทํางาน
ของชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย ออกได้เป็ นส่ วนประกอบสําคัญตามบล็อกไดอะแกรม ได้ดงั ภาพที
1

ภาพที 1 บล็อกไดอะแกรมการทํางานของชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย

จากภาพที 2.1 บล็อกไดอะแกรมการทํางานของชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สายอธิบายการทํางาน
ได้ดงั นีปุ่ มกดเรี ยกพยาบาลทําหน้าทีไว้กดเรี ยกพยาบาลจากห้องผูป้ ่ วยในเวลาฉุกเฉิน ในทีนีมีตน้ แบบของงานอยูส่ ามห้อง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทําหน้าทีในส่ วนรับคําสังโปรแกรมเพือไปทําการประมวลผลของโปรแกรม ในขณะเดียวกัน
เมือมีสวิตซ์กดเรี ยกมาคอนโทรลเลอร์ก็จะทําการรับค่าของสวิตซ์วา่ มีการเรี ยกของผูป้ ่ วยมาแล้ว จากห้องผูป้ ่ วย จากนันก็ทาํ
การส่งต่อในข้อมูลถัดไป
7 segment ทําหน้าทีแสดงผลหมายเลขห้องของผูป
้ ่ วย
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ชุดรับ–ส่ง (ห้องผูป้ ่ วย) เป็ นอุปกรณ์ทีส่งสัญญาณไร้สายจะทําการเซ็ตค่าของสัญญาณซึ งทังหมดจะทําการส่ งผลการ
ทํางานแบบไร้สายโดยมีคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทํางานโดยการเขียนโปรแกรม
ชุดรับ –ส่ ง (ห้องพยาบาล) เป็ นอุปกรณ์ที ส่ งสัญญาณไร้ส ายเชื อมต่อการทํางานกัน ระหว่างสวิตซ์เรี ยกฉุ กเฉิ นกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ของทังหมดในห้องพยาบาล
ปุ่ มตอบรับ ทําหน้าที ส่งสัญญาณตอบรับไปยังห้องผูป้ ่ วย เพือให้ผปู ้ ่ วยรับทราบว่าพยาบาลรับรู ้แล้ว
สัญญาณไฟฉุกเฉิ น จะเกิดขึนก็ต่อเมือผูป้ ่ วยกดปุ่ มกดเรี ยกพยาบาล

สัญญาณไฟตอบรับ จะเกิดขึนก็ต่อเมือพยาบาลดกปุ่ มตอบรับทีโต๊ะพยาบาล หลังจากทีผูป้ ่ วยกดปุ่ มกดเรี ยกพยาบาล
แผนการทํางานของชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้ สาย

ในการทํางานของชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สายนี จะอาศัยโปรแกรม PIC C Compiler เป็ นตัวสร้าง
ระบบขึนมา โดยใช้ RS232 to RF-Wireless ( RF2.4GHz ) CONVERTER รุ่ น ET-RF 24 G V . เป็ นตัวรับ – ส่งสัญญาณแบบ Wireless
เนืองจากชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิ ดไร้สาย การใช้งานโดยหลักแล้วจะเป็ นการกดปุ่ มกดเรี ยกพยาบาลจาก
ห้องผูป้ ่ วยเพือส่ งสัญญาณไปยังตัวรับที โต๊ะพยาบาล แบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย เพือให้พยาบาลรับทราบโดยทันที ทําให้การ
ช่วยเหลือผูป้ ่ วยได้ทนั ทีดงั ภาพที 2
เริ มต้น

ปุ่ มกดเรี ยกพยาบาล

NO

Yes

แสดงสัญญาณไฟฉุกเฉิ น
ทีเครื องส่ง (ห้องผูป้ ่ วย)
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เครื องรับทีโต๊ะพยาบาลแสดง
หมายเลขห้อง พร้อมเสี ยงบอก
หมายเลขห้อง
NO

ปุ่ มตอบรับ
Yes

เครื องรับอยูใ่ นสภาวะ
พร้อมใช้งาน
แสดงสัญญาณไฟตอบรับ
ทีเครื องส่ง (ห้องผูป้ ่ วย)
NO

ปุ่ ม Clear
Yes

จบ

ภาพที 2 เป็ นการแสดงแผนผังการทํางานของชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย

เริ มการทํางานโดยการกดปุ่ มเรี ยกพยาบาลทีเครื องส่งจากห้องผูป้ ่ วย เครื องส่งแสดงสถานะสัญญาณไฟฉุกเฉิน เพือให้ผปู ้ ่ วย
ทราบว่าเครื องส่ งทําการส่ งสัญญาณไปที โต๊ะพยาบาลแล้ว ส่ วนเครื องรับที โต๊ะพยาบาลจะแสดงหมายเลขห้องของผูป้ ่ วย
พร้ อมกับเสี ยงบอกหมายเลขห้องวนซําเรื อยๆ จนกว่าจะมี พยาบาลมากดปุ่ มตอบรับ และเมื อพยาบาลกดปุ่ มตอบรั บ ที
เครื องรับเสี ยงสัญญาณและไฟแสดงหมายเลขจะหยุดการแสดงผล และเครื องส่ งทีห้องผูป้ ่ วยจะเปลียนสัญญาณไฟฉุ กเฉิ น
เป็ นสัญญาณไฟตอบรับ เพือให้ผปู ้ ่ วยทราบว่าพยาบาลกําลังมาทีห้อง เมือพยาบาลมาถึงห้องผูป้ ่ วยพยาบาลก็จะทําการกดปุ่ ม
เคลียร์ ทีเครื องส่งเพือเริ มระบบใหม่ และทําการช่วยเหลือผูป้ ่ วยทันที
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จะเห็นได้วา่ ทุกขันตอนการทํางานของชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย จะมีการแสดงสัญญาณ
อยู่ทุกขันตอน ไม่ว่าจะเป็ นการแสดงสัญญาณไฟ แสดงหมายเลขห้อง และแสดงสัญญาณเสี ยง เพือต้องการให้ผปู ้ ่ วยและ
พยาบาลรับทราบด้วยกันทันที
การออกแบบกล่ องและการติดตัง

ในการออกแบบกล่องตัวรับนันได้ออกแบบโดยให้มีลกั ษณะเป็ นกล่องสีเหลียมทีมีจอแสดงผลของหมายเลขห้อง ที
ใช้ 7 Segment พร้อมทังสัญญาณเสี ยงและสัญญาณไฟ ในการแสดงผล วัสดุทีใช้หาซือได้ทวไปประหยั
ั
ดค่าใช้จ่ายกล่องทําด้วย
แผ่นอะคริ ลิคดังรู ปที 3

ภาพที 3 การออกแบบกล่องตัวรับ

ในส่ วนของกล่องทีเป็ นปุ่ มกดเรี ยกพยาบาลนันออกแบบโดยการให้มีลกั ษณะทีเป็ นรู ปแบบสากลง่ายต่อการใช้งาน
และมีไฟแสดงสถานะการใช้งาน วัสดุทีใช้หาซือได้ทวไปประหยั
ั
ดค่าใช้จ่ายกล่องทําด้วยแผ่นอะคริ ลิคดังภาพที 3

ภาพที 4 การออกแบบกล่องตัวส่ ง
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การทดลองระบบด้วยชุดไมโครคอลโทรลเลอร์ ในขันตอนนีได้ทาํ การทดลองเขียนโปรแกรมลงในชุดภาครับ – ส่ง
และประกอบชินงานทดสอบใช้งานพร้อมแสดงผลทีชุดไมโครคอลโทรลเลอร์
การทดสอบชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย

ผลและวิจารณ์ ผล

ชุดสาธิตฯพร้อมใช้งาน

ทดสอบระบบห้องที1

ทดสอบระบบห้องที 2

ทดสอบระบบห้องที 3

ภาพที 5 ขันตอนการทดสอบชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย

การทดสอบการทํางานของชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้ สาย

ผลของโครงงานในชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสียงชนิ ดไร้สาย สามารถนําชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบ
มีเสี ยงชนิดไร้สายนีไปทดสอบการใช้งานได้จริ ง และสามารถสรุ ปขันตอนได้ดงนี
ั
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ภาพที 6 ชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสียงชนิ ดไร้สาย

ชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย เริ มตังแต่ขนตอนการคิ
ั
ดค้นจนถึงขันตอนการสาธิ ต สรุ ปผลของ
โครงงานได้ดงั นี
สามารถควบคุมการทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

สามารถส่ งข้อมูลหมายเลขห้องและสัญญาณเรี ยกฉุกเฉินไปแสดงผลบนหน้าจอเครื องรับ
ระบบจะแสดงหมายเลขห้องจนกว่าจะมีการตอบรับจากพยาบาล

ชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สายจะทําการสาธิตระบบทังหมด 3 ห้อง

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

การวิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล การทํา งานของชุ ด สาธิ ต ระบบเรี ย กพยาบาลแบบมี เสี ยงชนิ ด ไร้ ส าย ทางผู้จ ัด ทํ าได้ท ํ า
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นพยาบาล ผูช้ ่วยพยาบาล และผูป้ ่ วยห้องพิเศษ จํานวน 20 คน

ภาพที 7 ผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นพยาบาล ผูช้ ่วยพยาบาล และผูป้ ่ วยห้องพิเศษ จํานวน 20 คน
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ได้ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิ ดไร้สาย แล้วจึงนําผลทีได้จากการแจก
แบบสอบถาม มาหาค่าร้อยละ โดยแบบสอบถามมีรูปแบบและรายละเอียดหัวข้อประเมินดังนี
ตารางที 1 รายการทีประเมินแบบสอบถาม
ลําดับที
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการทีประเมิน

การทํางานของชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย
ความง่ายต่อการใช้งาน
ความปลอดภัยของชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย
ผลกระทบน้อยลงและสามารถช่วยเหลือผูป้ ่ วยได้ทนั ท่วงที
ความทันสมัยของชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย
แนวคิด/และความน่าสนใจ
ประโยชน์การใช้งาน
ภาพรวมของชุดชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย

ตารางที 2 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหน่ง
ตําแหน่ ง

พยาบาล
ผูช้ ่วยพยาบาล
ผูป้ ่ วยห้องพิเศษ

เพศชาย
จํานวน
ร้ อยละ
5
25
3
15
รวม

เพศหญิง
จํานวน
ร้ อยละ
7
35
3
15
2
10

มาก
ทีสุ ด

จํานวนรวม
ทังหมด
7
8
5
20

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
มาก

ร้ อยละ
ทังหมด
35
40
25
100

ผู้จ ัด ทํา ได้วิเคราะห์ ข ้อ มู ล ทางสถิ ติ ด ้ว ยคอมพิ ว เตอร์ โ ดยใช้โ ปรแกรมสํ าเร็ จ รู ป ในการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล เป็ น
แบบสอบถามความความพึ งพอใจของพยาบาล ผูช้ ่ วยพยาบาล และผูป้ ่ วยห้อ งพิเศษโดยการหาค่าเฉลี ย( )และส่ ว น
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายของข้อมูลค่าเฉลีย ( )ได้กาํ หนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลียคะแนนออกเป็ น 5
ระดับดังนี
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ค่ าเฉลีย

ระดับความพึงพอใจของของพยาบาลผู้ช่วยพยาบาล และผู้ป่วย

4.21 - 5.00

มากทีสุด

3.41 – 4.20

ห้ องพิเศษ
มาก

2.61 – 3.40

ปานกลาง

1.00 – 1.80

น้อยทีสุด

1.81 – 2.60

น้อย

ตารางที 4 สรุ ปค่าคะแนนเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการใช้งานชุ ดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาล
แบบมีเสียงชนิดไร้สาย
ที
1
2
3
4
5
6
7
8

ความพึงพอใจ
การทํางานของชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย
ความง่ายต่อการใช้งาน
ความปลอดภัยของชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้
สาย
ผลกระทบต่อการใช้งาน
ความทันสมัยของชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้
สาย
แนวคิด/และความน่าสนใจ
ประโยชน์การใช้งาน
ภาพรวมของชุดชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้
สาย
เฉลีย

4.45
4.45
4.05

S.D.
0.51
0.51
0.76

ระดับ
มากทีสุด
มากทีสุด
มาก

4.15
4.20

0.67
0.70

มาก
มาก

4.45
4.35
4.05

0.51
0.49
0.51

มากทีสุด
มากทีสุด
มาก

4.26

0.65

มากทีสุ ด

จากตารางที 4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้
สาย เมือพิจารณาค่าเฉลียรวมของทุ กรายการ พบว่า อยู่ในระดับ มากที สุ ด ( = 4.26 ) และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ระดับความคิ ดเห็ นอยู่ในมากที สุ ดเพียงบางข้อ ได้แก่ การทํางานของชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิ ดไร้สาย
ความง่ายต่อการใช้งานแนวคิด/และความน่าสนใจ และประโยชน์การใช้งานโดยข้อทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด คือการทํางานของชุด
สาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิ ดไร้สาย ความง่ายต่อการใช้งาน และแนวคิด/และความน่าสนใจ ( = 4.45 ) และ
ด้านที มีค่าเฉลี ยตําสุ ด คื อ ความปลอดภัยของชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบ มีเสี ยงชนิ ด ไร้สาย และภาพรวมของชุด
สาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสียงชนิด ไร้สาย ( = 4.05)
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ชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สายมีวตั ถุปะสงค์ เพือสร้างชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยง
ชนิ ดไร้สาย จึ งต้องมีการพัฒนาและปรับปรุ งระบบทีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ให้ทนั สมัยมากยิงขึน และใช้งานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
สูงสุ ด จึงต้องนําเทคโนโลยีไร้สายเข้ามาใช้งาน เพือที จะทําให้ชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิ ดไร้สายเป็ นไป
ตามเป้ าประสงค์ทีกล่าวไว้ขา้ งต้น
ในเครื องเรี ยกพยาบาลแบบเก่านันมีขอ้ จํากัดอยูม่ าก คือ จะเป็ นในลักษณะของการใช้สายในการวางระบบ ไม่มีการ
บอกหมายเลขห้อง และไม่สามารถทราบได้วา่ พยาบาลรับรู้หรื อไม่ จึงทําให้เกิ ดการล่าช้า เสี ยเวลา ทําให้การช่วยเหลื อไม่
ทันท่วงที ซึ งอาจจะก่ อให้เกิ ดเหตุการณ์ ทีไม่คาดคิ ดได้ เพือช่วยลดความยุง่ ยากทังหลายทางผูจ้ ดั ทําจึ งคิ ดค้นระบบเรี ยก
พยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สายขึน

ชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย มีขอ้ ดีตรงทีประหยัดงบประมาณในการวางระบบในจุดทีต้องใช้
สาย ซึงทังยากและสิ นเปลืองวัสดุในการเดินสาย ชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สายยังเพิมความสะดวกและ
ความทันสมัย พร้อมทังมีความแม่นยําในการขอความช่วยเหลือจากพยาบาล
สรุ ปผลการวิจยั

4.1.1 สามารถควบคุมการทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

4.1.2 สามารถส่ งข้อมูลหมายเลขห้อ งและสัญ ญาณเรี ยกฉุ กเฉิ น ไปแสดงผลบนหน้าจอเครื องรับ ซึ งมี 7 Sigment และ

ลําโพงเป็ นตัวแสดงผล

4.1.3 หากยังไม่มีการตอบรับจากพยาบาลระบบจะแสดงหมายเลขห้องจนกว่าจะมีการตอบรับจากพยาบาล
4.1.4 ชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สายจะทําการสาธิตระบบทังหมด3 ห้อง

ข้ อเสนอแนะ

4.2.1 เครื องส่ง ควรจะมีขนาดทีเล็กกะทัดรัด เพือไม่ให้เกะกะพืนที ขนาดทีเหมาะสมคือ

เท่ากับโทรศัพท์มือถือ

4.2.2 ควรมีการแสดงผลทีดีกว่านี เช่น การแจ้งให้ทราบทันทีวา่ เกิดเหตุการณ์อะไรขึน

4.2.3 ในกรณีทีต้องการติดตังมากกว่า 3 ห้องและเป็ นตัวเลขห้องทีเป็ น 2 หลักควรเพิมจํานวนชุดแสดงผลเป็ นสอง
ถึงสามหลักเพือรองรับห้องทีเพิมขึน
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L .P .G . Gas leakage Detection and Electric Power Cut -Off Model Using Mobile Phone
วันเฉลิม ชันวัฒนพงศ์1* เกรี ยงศักดิ เหลือประเสริ ฐ1 และ ไพฑูรย์ รักเหลือ1
Wanchalerm Chanwattanapong1* Kriangsak Lhueprasert1 Paitoon Rakluea1
บทคัดย่ อ

งานวิจยั นีนําเสนอแบบจําลองการตรวจจับและแจ้งเตือนการรัวไหลของก๊าซแอลพีจีและอุณหภูมิภายในห้อง ควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เป็ นตัวประมวลผลกลาง ทํางานร่ วมเซนเซอร์ ก๊าซแอลพีจี MQ-6 ทําหน้าทีตรวจจับการรัวไหล
ของก๊าซ และ เซนเซอร์ DHT-22 ทําหน้าที ตรวจวัดอุณหภูมิ โดยเมือเกิดการรัวไหลของก๊าซแอลพีจีเซนเซอร์ จะตรวจจับ
ความเข้มก๊าซแอลพีจีและส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพือทําการประมวลผล หากว่าความเข้มข้นของก๊าซแอลพีจีมีค่าเกิน
กว่า 600 PPM หรื ออุ ณ หภูมิ ในห้องมี ค่ าเกิ น 50 องศาเซลเซี ยสไมโครคอนโทรลเลอร์ จ ะทําการส่ งข้อความเตือนไปยัง
โทรศัพท์เคลือนทีและสามารถใช้โทรศัพท์เคลือนทีควบคุมการตัดระบบไฟฟ้าและระบบก๊าซแอลพีจี หากความเข้มก๊าซและ
อุณหภูมิมีค่าเกิ นไมโครคอนโทรลเลอร์ จะส่ งข้อความไปยังโทรศัพท์เคลือนที และสังตัดระบบไฟฟ้ าและระบบก๊าซโดย
อัตโนมัติ
คําสําคัญ : ระบบแจ้งเตือน, MQ-6 Gas sensor, DHT-22, ไมโครคอนโทรลเลอร์, การรัวไหล, ก๊าซแอลพีจี

ABSTRACT

This paper proposed a model for detection and warning of LPG gas leakage and room temperature. Controlled
by microcontroller as a central processor and integrates with LPG gas sensor MQ-6 and temperature sensor DHT-22.
When an LPG leak occurs, sensor captures the LPG intensity and send to microcontroller for processing. If the LPG
concentration exceeds 600 PPM or room temperature is above 50 degree Celsius microcontroller will send a warning
message to mobile phone and can use mobile phone to cut-off electrical and gas systems. If both gas intensity and room’s
temperature are exceeds limit microcontroller will send message to mobile phone and automatically cut-off electrical and
gas systems.
Keywords : Warning system, MQ-6 Gas sensor,DHT-22, Microcontroller, Leakage, LPG
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ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวหรื อแอลพีจี (Liquefied Petroleum Gas) จัดเป็ นเชือเพลิงอีกชนิ ดหนึ งทีมาจากซากดึกดําบรรพ์
เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที ได้จ ากการแยกนํามัน ดิ บ ในโรงกลันนํามัน หรื อ การแยกก๊ าซธรรมชาติ ใ นโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซึ ง
ประกอบด้วยส่ วนผสมของไฮโดรคาร์บอน 2 ชนิด คือ โพรเพนและบิวเทน ก๊าซแอลพีจีเป็ นก๊าซทีไม่มีกลินไม่มีสี เบากว่านํา
แต่หนักกว่าอากาศเป็ นเชือเพลิงทีมีความไวไฟสูง เมือเกิดการรัวไหลจะเกิ ดการสะสมตามพืนด้านล่าง ซึ งช่วงการติดไฟของ
ก๊าซแอลพีจีอยูใ่ นช่วงประมาณ 2–15 % ของปริ มาตรก๊าซในอากาศ ปริ มาณของก๊าซแอลพีจีตงแต่
ั
% ขึนไปสามารถทีจะติด
ไฟได้ ส่วนอุณหภูมิทีทําให้ก๊าซแอลพีจีเกิ ดการลุกไหมได้เองคือประมาณ 400 องศาเซลเซี ยส ก๊าซแอลพีจี สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมากมายไม่วา่ จะเป็ นในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมแก้ว อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
เชือม หรื อการนํามาใช้ในครัวเรื อนในการประกอบอาหารทีรู ้จกั ทัวไปในชือก๊ าซหุงต้ ม เนืองจากก๊ าซแอลพีจเี ป็ นก๊ าซทีไม่ มี
สีและไม่ มีกลิน เมือมีการนํามาใช้ในเชิงพาณิ ชย์จึงมีขอ้ กําหนดให้เติมสารมีกลิน เพือเป็ นการเตือนภัยหากเกิดการรัวไหลขึน
แต่หากเมือเกิดการรัวไหลในขณะทีผูใ้ ช้ไม่ทราบและเกิดประกายไฟอาจทําให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินได้
จากความอันตรายของการใช้งานก๊าซแอลพีจีทางคณะผูว้ จิ ยั จึงสร้างแบบจําลองการตรวจจับการรัวไหลของก๊าซแอล
พีจีและตัดระบบไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์เคลือนทีขึนเพือให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในครัวเรื อนหรื อโรงงานอุตสาหกรรม โดย
แบบจําลองนีสามารถตรวจจับก๊าซ อุณหภูมิและสังตัดระบบไฟฟ้ า ปิ ดระบบการจ่ายก๊าซ ผ่านโทรศัพท์เคลือนทีได้ โดยเมือ
เกิ ดการรัวไหลของก๊าซแอลพีจีเซนเซอร์จะตรวจจับ ความเข้มก๊าซแอลพีจีและส่ งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ เพือทําการ
ประมวลผล หากว่าความเข้มข้น ของก๊าซแอลพีจีมีค่าเกิ น กว่า 600 PPM หรื ออุณ หภูมิในห้องมี ค่าเกิ น 50 องศาเซลเซี ยส
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะทําการส่งข้อความเตือนไปยังโทรศัพท์เคลือนทีและผูใ้ ช้งานสามารถใช้โทรศัพท์เคลือนทีควบคุม
การตัดระบบไฟฟ้าและระบบก๊าซแอลพีจี หากความเข้มของก๊าซและอุณหภูมิมีค่าเกินกว่าค่าทีกําหนดไมโครคอนโทรลเลอร์
จะส่ งข้อความไปยังโทรศัพท์เคลือนทีและสังตัดระบบไฟฟ้าและระบบก๊าซโดยอัตโนมัติ
ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
.ก๊าซ แอลพีจ ี

ก๊ าซแอลพี จี (Liquefied Petroleum Gas) มี ชื อเรี ยกว่า ก๊ า ซปริ โ ตรเลี ยมเหลว หรื อ ก๊ า ซหุ ง ต้ม ประกอบด้ว ย
ส่วนผสมของไฮโดรคาร์ บอน ชนิ ด โพรเพนและบิ วเทนในอัตราส่วนเท่าใดก็ได้ โดยอาจเป็ นโพรเพนบริ สุทธิ % หรื อ
บิวเทนบริ สุทธิ % ก็ได้โดยทัวไปก๊าซหุ งต้มส่ วนใหญ่ได้จากโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ โดยใช้อตั ราส่วนผสมของโพ
รเพนและบิ วเทนประมาณ 70:30 ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวมี สภาพเป็ นก๊าซที อุณหภูมิและความดัน บรรยากาศโดยมีนาหนั
ํ ก
ประมาณ 1.5-2 เท่าของอากาศ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวจะถูกอัดให้อยูใ่ นสภาพของเหลวภายใต้ความดันเพือสะดวกต่อการเก็บ
และการขนส่ ง เมื อลดความดันก๊าซเหลวนี จะกลายเป็ นไอ สามารถนําไปใช้งานได้ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชื อเพลิงที มี
ความสําคัญในปั จจุบนั ใช้กนั อย่างแพร่ หลายทังในครัวเรื อน อุตสาหกรรม และในภาคการขนส่ง เนื องจากเป็ นเชือเพลิงที
ขนส่งสะดวกไม่เปลืองทีเก็บ และทีสําคัญคือ เผาไหม้แล้วเกิดเขม่าน้อยกว่าเชือเพลิงชนิดอืน
.โมดูลเซนเซอร์ ก๊าซแอลพีจ ี MQ-06
MQ-6 เป็ นเซนเซอร์ ตรวจจับปริ มาณแก๊สแอลพีจีในอากาศโดยเมือเมือเราเริ มจ่ายพลังงานให้กบั เซนเซอร์ ทําให้
เกิดความร้อนขึนทีขดลวดภายในตัวเซ็นเซอร์เมือก๊าซแอลพีจี เข้ามาทําปฏิกิริยาจะทําให้ค่าความต้านทานค่าความต้านทาน
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ภายในของเซนเซอร์ มีการเปลียนแปลงตามปริ มาณของก๊าซแอลพีจีทีเซ็นเซอร์ ได้รับ คือเมือปริ มาณของก๊าซทีได้รับมีค่ามาก
ขึนค่าความต้านทานภายใน (RS) จะมีค่าลดลง หรื อ ค่าความต้านทานภายในของเซ็นเซอร์ แปรผกผันกับปริ มาณของก๊าซ
แอลพีจี

ภาพที 1 เซนเซอร์ ก๊าซแอลพีจี MQ-6

ภาพที 2 วงจรสมมูลเซ็นเซอร์ ก๊าซแอลพีจี MQ-6

ภาพที 1 แสดงเซ็นเซอร์ ก๊าซแอลพีจี MQ-6 และภาพที 2 แสดงวงจรสมมูลชุดวงจรเซ็นเซอร์ก๊าซแอลพีจีจากวงจร
จะเห็นว่าภายในเซนเซอร์ เปรี ยบเสมือนมีตวั ต้านทานต่ออยู่ การต่อใช้งานต้องจ่ายแรงดันไฟเลียง 5 V และต่อตัวต้านทาน
RL อนุกรม ดังนันจึงสามารถหาค่าของแรงดัน Vo ทีตกคร่ อมความต้านทาน RLได้จากสมการที
=

จากหลักการทํางานของเซ็นเซอร์ เมือปริ มาณของก๊าซแอลพีจีได้รับเข้ามามากขึนแรงดันเอาต์พตุ Vo จะมีค่าเพิมมาก
ขึนซึ งแรงดันเอาต์พุตทีได้จะถูกส่ งให้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้ในการประมวลผลต่อไป

.โมดูลวัดอุณหภูมิ DHT22
เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ DHT22 เป็ นเซ็นเซอร์ซึงมีราคาถูก ให้ค่าเป็ นแบบดิจิทลั ใช้ขาสัญญาณ
ดิจิทลั เพียงเส้นเดี ยวในการเชือมต่อแบบบิ ตอนุ กรมสองทิศทาง (serial data, bi-directional) โดยมีความเทียงตรงในการว่าค่า
ความชื นสั มพัท ธ์ +- 5%. ย่านอุ ณหภู มิต รวจวัด ได้อยู่ที -40 ถึ ง 80 องศาเซลเซี ยส ในการอ่ านข้อมูล จากไอซี นัน จะใช้
ขาสัญญาณเพียงเส้นเดี ยวคือ DATA (หรื อ SDA) แบบสองทิศทาง และในสถานะปรกติสัญญาณ DATA จะมี สถานะเป็ น
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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HIGH ในการอ่านข้อมูลแต่ละครัง ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะต้องกําหนดให้ขา DATA เป็ นเอาต์พตุ และสร้างบิต START ซึง
จะต้องมีสถานะเป็ น LOW อย่างน้อย 800 μsec จากนันจึ งให้เป็ นสถานะ HIGH อย่างน้อย 20 μsec จากนันเป็ นขันตอนการ
รอการตอบกลับ (response) และจากไอซี โดยขา DATA จะถูกต้องเปลียนเป็ นอินพุต เริ มต้นของการตอบกลับไอซี จะดึ ง
สัญญาณลงเป็ น LOW และปล่อยให้เป็ น HIGH ช่วงละ 80 μsec โดยประมาณ (เรี ยกว่า Response Bit) จากนันจึงจะเป็ นการ
ส่งข้อมูลที ละบิ ต รวม 40 บิ ต โดยข้อมูล 2 ไบต์แรกจะแทนข้อมูลความชื นสัมพัทธ์ 2 ไบต์ถดั มาจะแทนอุณหภูมิและไบต์
สุดท้ายเป็ น cheksum

ภาพที ลําดับของข้อมูลบิตในการอ่านค่าจากไอซี DHT22

4.โมดูลจีเอสเอ็ม Sim808

ภาพที 4 การจําแนกข้อมูลบิตของไอซี DHT22

โมดู ล SIM808 เป็ นโมดูลการสื อสารแบบ Quad-Band GSM/GPRS ซึ งได้รวมเทคโนโลยี GPS สําหรับดาวเทียม
นําทางและมีการการออกแบบที กะทัดรัดซึ งได้รวมการสื อสารในแบบ GPRS และ GPS ไว้ในแพคเกจเดี ยวทําให้ผูพ้ ฒั นา
ประหยัดทังเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ภาพที 5 โมดูลจีเอสเอ็ม Sim808
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

514

5.Arduino
Arduino เป็ นบอร์ ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ทีมีการพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิ ดเผยข้อมูลทัง
ด้าน Hardware และ Software ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนันจึงเหมาะสําหรับผูเ้ ริ มต้นศึกษา ทังนี
ผูใ้ ช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิมเติม พัฒ นาต่อยอดทังตัวบอร์ ด หรื อโปรแกรมต่อได้อีกด้วยArduino IDE คื อ เครื องมื อ
สําหรั บ ใช้พฒ
ั นาระบบสมองกลฝั งตัว (Embedded System) มี ภาษามาตรฐานสําหรั บ การเขี ยนโปรแกรม โดยจะใช้ต ัว
ควบคุมหรื อชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ทีมีขนาดเล็กเพือให้มีความเหมาะสมกับงานขนาดเล็กอย่าง Atmega328
ซึง Arduino มีจุดเด่นในเรื องของความง่ายต่อการเรี ยนรู้และใช้งาน เนืองจากมีการออกแบบคําสังต่างๆ ขึนมาสนับสนุนการ
ใช้งานด้วยรู ปแบบทีง่าย ภาษาทีใช้ในการเขียนโปรแกรมลงบน Arduino นัน จะใช้ภาษา C++ ซึงเป็ นรู ปแบบของโปรแกรม
ภาษาซี ประยุกต์แบบหนึ งทีมีโครงสร้างของตัวภาษาโดยรวมใกล้เคียงกันกับภาษาซีมาตรฐาน (ANSI-C) อืนๆ เพียงแต่ได้มี
การปรับปรุ งรู ปแบบในการเขียนโปรแกรมบางส่วนทีแตกต่างไปจาก ANSI-C*เล็กน้อยเพือช่วยลดความยุง่ ยากในการเขียน
โปรแกรมและให้ผเู ้ ขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมได้ง่ายและสะดวกมากขึนกว่าการเขียนภาษาซี ตามแบบมาตรฐาน
ของ ANSI-C โดยตรง ซึ ง Arduino IDE จะมี ลกั ษณะการทํางานเช่น เดี ยวกัน กับ Text Editor โดยจะเลือกใช้ C- Compiler
ของ “GNU AVR-GCC Toolchain” ร่ วมกับ Library Function ของ “avr-libc” ส่ วน Utility ทีใช้ในการ Upload Code ให้กบั
AVR นั นก็ จ ะใช้ ข อง “AVRDude” ซึ งคุ ณ สมบั ติ ข อง Arduino UNO R3 ที ใช้ ใ นงานวิ จ ัย นี จะประกอบไปด้ ว ยชิ พ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmel ATmega32 แรงดันไฟฟ้ าทีใช้งาน 5 โวลท์ หน่วยความจํา 32 KB และความเร็ วสัญญาณ
นาฬิกา 16 MHz

ภาพที 5 Arduino UNO R3
การออกแบบจําลองการตรวจจับการรัวไหลของก๊ าซแอลพีจีและตัดระบบไฟฟ้าผ่านโทรศัพ ท์เคลือนที
การทํางานของแบบจําลองการตรวจจับ การรั วไหลของก๊าซแอลพีจีแ ละตัดระบบไฟฟ้ าผ่านโทรศัพท์เคลือนที
เซนเซอร์ MQ-6 ทําการตรวจจับ ความเข้มของก๊าซแอลพีจีที รัวไหลออกมาและเซ็ น เซอร์ DHT22 จะทําการวัดอุณ หภูมิ
ภายในแบบจํา ลองจากนั นเซ็ น เซอร์ ท ัง 2 จะส่ ง ค่ ามาที Arduino UNO R3 โดย Arduino UNO R3 จะประมวลผลและ
แสดงผลไปยัง LCD display เมื อมี ค วามเข้ม ก๊ าซเกิ น กว่า 600 ppm Arduino UNO R3 จะสั งให้ โมดู ล GSM SIM808 ส่ ง
ข้อความไปเตือนทีโทรศัพท์เคลือนทีด้วยข้อความ “ LPG Gas is Overdue” เมืออุณภูมิเกิน 50 องศาเซลเซี ยส Arduino UNO
R3 จะสังให้ โมดูล GSM SIM808 ส่งข้อความไปเตือนทีมือถือด้วย ข้อความ “Temperature is Overdue ” และเมือมีความเข้ม
ก๊าซแอลพีจีเกิน 600 ppm และ อุณภูมิเกิน 50 องศาเซลเซี ยส Arduino UNO R3 จะสังให้ โมดู ล GSM SIM808 ส่ งข้อความ
ไปเตือนที มือถือด้วยข้อความ “Temperature &LPG Gas are Overdue” ข้อความเตือนทีถูกส่งจะส่ งไปยังมือถือ 2 หมายเลข
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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และเมือ มีขอ้ ความเข้ามายัง โมดูล GSM SIM808 ด้วยข้อความ “off” Arduino UNO R3 จะสังให้ โมดูรีเลย์ ทํางานเพือตัด
ระบบไฟฟ้าและระบบการจ่ายก๊าซแอลพีจี
เริ่มตน

GSM SIM 808
รับขอความ

DHT22
วัดอุณหภูมิ

ไม

ข้ อความ “off”

MQ-06
จับความเขมกาซ

ไม
อุณภูมิ >50 องศาC

ใช

ใช

โมดูรีเลย์ตดั
ระบบไฟฟ้า

ไม ความเขมกาซ > 600
ppm
ใช

จบ

GSM SIM 808
สงขอความ

LPG Gas is
Overdue

ความเขมกาซ > 600
ppm &&
อุณภูมิ >50 องศา C

GSM SIM 808
สงขอความ

Themperature
is Overdue

ใช
GSM SIM 808
สงขอ ความ

Themperature
&LPG Gas are
Overdue

ภาพที 6 Flowchart การทํางานของแบบจําลองการตรวจจับการรัวไหลของก๊าซแอลพีจีและตัดระบบไฟฟ้าผ่าน
โทรศัพท์เคลือนที

ภาพที 7 แสดงการเชือมต่อเซ็นเซอร์ของแบบจําลองการตรวจจับการรัวไหลของก๊าซแอลพีจีและตัดระบบไฟฟ้าผ่าน
โทรศัพท์เคลือนที

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ผลการทดลองและสรุ ปผล

.การทดสอบเซ็นเซอร์ ก๊าซแอลพีจ ี

ในการทดสอบการทํางานของแบบจําลองการตรวจจับ การรั วไหลของก๊ าซแอลพี จีแ ละตัด ระบบไฟฟ้ าผ่าน
โทรศัพท์เคลือนทีโดยทําการวัดค่าเปรี ยบเทียบกับเครื องวัดแก๊สรัวมาตรฐาน AZ รุ่ น 7291 กับเซ็นเซอร์ ตรวจจับแก๊ส MQ-06
ไว้ในพืนทีจําลองขนาด 30x20x30 เซนติเมตร และทําการแพร่ กระจายแก๊สในปริ มาณทีเท่ากันเพือเปรี ยบเทียบปริ มาณแก๊สที
สามารถวัดได้
ตารางที 1 ผลการทดสอบการตรวจจับก๊าซ
ค่าความเข้ มแก๊สจากเครื องวัดแก๊ สรัวมาตรฐาน AZ รุ่ น 7291 (ppm)

ครังทีวัด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ค่าเฉลีย

40
42
42
35
44
49
51
59
47
44
45.90

Vout
0.17
0.17
0.14
0.17
0.19
0.20
0.23
0.19
0.17
0.18

80
73
92
90
81
95
93
93
75
97
87.67

Vout
0.29
0.37
0.35
0.32
0.38
0.37
0.37
0.30
0.39
0.35

160
245
279
268
236
213
229
234
255
265
247.11

Vout
0.97
1.11
1.06
0.94
0.85
0.91
0.93
1.01
1.05
0.98

320
520
500
515
602
572
687
583
524
538
560.11

Vout
2.07
1.99
2.05
2.39
2.27
2.73
2.31
2.08
2.14
2.23

640
713
764
842
940
937
942
802
825
927
854.6

Vout
2.83
3.04
3.35
3.73
3.72
3.74
3.19
3.28
3.68
3.40

.การทดสอบเซ็นเซอร์ อุณหภูมิ DHT22

ในการทดสอบการทํางานของแบบจําลองการตรวจจับ การรั วไหลของก๊ าซแอลพี จีแ ละตัด ระบบไฟฟ้ าผ่าน
โทรศัพท์เคลือนที โดยทําการวัดค่าเปรี ยบเทียบกับเครื องทําการติดตังหัววัดอุณหภูมิของเครื องดิ จิตอลมัลติ มิเตอร์ APPA
99II กับเซ็นเซอร์ DHT22 ลงในแบบจําลองขนาด 30x20x30 เซนติเมตรและทําการ ลดอุณหภูมิลงจาก 50 องศาเซลเซียส ไป
จนถึง 20 องศาองศาเซลเซี ยส ด้วยตัวทําความเย็นในแบบจําลองผลทีได้แสดงในตารางที 2

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตารางที 2 ผลการทดสอบวัดอุณหภูมิ
อุณหภูมิทีวัดได้จาก
เครื องดิจิตอลมัลติ
อุณหภูมิทีวัดได้ (°C)
มิเตอร์ APPA 99II
20
19.70
25
24.70
30
29.50
35
34.60
40
39.60
45
44.60
50
49.60
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%ความคาดเคลือน
1.50
1.20
1.67
1.14
1.00
0.89
0.80

.การทดสอบการทํางานของแบบจําลองการตรวจจับการรัวไหลของก๊ าซแอลพีจแี ละตัดระบบไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์ เคลือนที

ทําการทดสอบโดยปล่อยก๊ าซเข้าไปในแบบจําลองโดยผ่านวาล์วควบคุม ก๊าซจนถึง 600 ppm เพื อทดสอบการ
ทํางานของแบบจําลอง จากผลการทดลองปรากฏว่าแบบจําลองสามารถตรวจจับการรัวของก๊าซและทําการส่ ง SMS ไปยัง
โทรศัพท์เคลือนทีและสามารถทําการตัดระบบไฟฟ้าและระบบการจ่ายกก๊าซได้ทุกครัง

ภาพที 7 แสดง SMS จากแบบจําลอง

สรุ ปผลการวิจัย

งานวิจัย นี นําเสนอการพัฒ นาแบบจําลองการตรวจจับ การรั วไหลของก๊ าซแอลพี จี แ ละตัด ระบบไฟฟ้ าผ่า น
โทรศัพท์เคลื อนที ซึ งได้น ําเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซ็น เซอร์ แบบดิ จิตอลรุ่ น DHT22 สําหรับ ตรวจจับ อุ ณหภูมิ
ความชื นสัม พัท ธ์ และ เซ็ น เซอร์ MQ-6 สํ าหรั บ ตรวจจับ ก๊ าซแอลพี จี โดยทําการแจ้งเตื อ นและสั งตัด การทํา งานผ่ าน
โทรศัพ ท์เคลื อนที รวมทังการประยุก ต์ใช้ไมโครคอลโทรลเลอร์ Arduino จากผลการทดสอบแสดงให้เห็ น ว่าอุป กรณ์
เซ็นเซอร์ มีความไวในการตรวจจับทีดี และมีเสถียรภาพในการทํางาน โดยมีความเทียงตรงในการว่าค่าความชืนสัมพัทธ์ +การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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5%. และมียา่ นอุณหภูมิทีสามารถตรวจจับได้อยูท่ ี -40 ถึง 80 องศาเซลเซียส และเซ็นเซอร์ ตรวจการรัวไหลของก๊าซแอลพีจี
สามารถทําการตรวจจับการรัวไหลของก๊าซได้ค่อนข้างแม่นยําและแบบจําลองสามารถทําการแจ้งเตือนและสังตัดการทํางาน
ของระบบการจ่ายก๊าซและระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างแม่นยํา
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การพัฒ นาแหล่ งจ่ ายไฟฟ้ าแรงดันสู งสํ าหรับเครื องตกตะกอนเชิงไฟฟ้ าสถิตในการเชื อมโลหะ
Development of a High Voltage DC power Supply for Electrostatic Precipitator in Welding Process
สรายุทธ มณี งาม * จามิกร ไต่วลั ย์
Sarayuth Maneengam1* Jamikorn Taiwan1
บทคัดย่ อ

บทความนีนําเสนอเรื องการออกแบบและสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงขนาด kV และ
kV
สําหรับเครื องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบแผ่นเพลทโดยใช้ IC UC
มาทําหน้าทีสร้างสัญญาณ Pulse-width
modulation (PWM) ในการควบคุมการทํางานของ Power Mosfet ตัว ซึงทํางานแบบ half bridge converter และเพิมแรงดัน
ให้สูงขึนด้วยวงจรทวีแรงดันแบบ Cockcroft-Walton เมือนําแรงดันไฟฟ้าทีได้มาจ่ายให้กบั แผ่นเพลทจะทําให้อนุภาค
แขวนลอยในอากาศทีมีขนาดเล็กกว่า ไมครอน มาเกาะตัวทีแผ่นเพลท ซึ งจากการทดลองได้พบว่ามีประสิทธิภาพการ
ตกตะกอนสูงถึงร้อยละ ทําให้สามารถดักจับฝุ่ นละอองรวมทังควันและไอละเหยจากการเชือมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คําสําคัญ : การตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต , แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง

ABSTRACT
This paper presents Design and construction of a 5kV and 10kV high voltage DC power supply with
Electrostatic Precipitators Plate for trapping smoke and dust caused by welding. This research uses IC UC3844 which
generates pulse-width modulation (PWM) signals to control two power MOSFETs in half bridge converter and use a
voltage of the Cockcroft-Walton multiplier. When the applied voltage is applied to the plate, the suspended particles in the
air are smaller than 5 microns. From the experiments, it was found that the efficiency of the precipitation is as high as
95%, so it can effectively trap dust, smoke and vapors from welding.
Keywords : electrostatic Precipitator, high Voltage dc power Supply
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ปัจจุบนั การเชือมโลหะนันนับว่ามีความสําคัญเป็ นกระบวนการอย่างหนึงในอุตสาหกรรม ในการสร้างผลิตภัณฑ์
ชินหนึงอาจจะต้องมีการประกอบงานขึนจากชินส่ วนโลหะย่อยๆหลายร้อยชิน ซึงการประกอบงานนัน หากว่าไม่มีการเชือม
โลหะแล้วอาจทําให้ตน้ ทุนการผลิตสู งขึนได้มากที เดี ยว และเมือใดทีมีการเชือมโลหะ จะสังเกตพบว่าจะต้องมีควันเกิดขึน
ทุกครัง และควันทีเกิดขึนนันเป็ นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ งช่างเชือมทีเชือมโลหะในบางประเภท เช่น การเชือมส
แตนเลส เหล็กเคลือบสังกะสี หรื อท่อเหล็กเคลือบสังกะสี หรื อการเชือมชินงานทีผ่านการชุบเคลือบผิวมาแล้ว บุคคลเหล่านี
มักจะมีอตั ราเสียง ต่อการเกิดโรคร้ายสูง
ในการเชือมโลหะจะมีไอระเหย (Fumes) เกิ ดขึนจากการที โลหะได้รับความร้อนสู งจนกระทังหลอมละลายและ
เกิดไอระเหยของโลหะ เมือไอระเหยถูกควบแน่น (Condense) จะอยูใ่ นรู ปอนุภาคของแข็งทีละเอียดมาก (Solid fine particle)
ซึงมีขนาดเล็กกว่า ไมครอน ไอระเหยนีจะมีส่วนประกอบสองส่ วน คือ ไอระเหยทีมองเห็นได้ ซึ งจะเห็นในลักษณะเปลว
ควันและอยูใ่ นรู ปของออกไซด์ของโลหะ และไอระเหยทีมอง ไม่เห็ นซึ งเป็ นส่ วนประกอบของแก็ส เรี ยกว่าไอระเหยของ
แก็ส ซึ งมาจากแก็สทีใช้ในการเชือมหรื ออาจจะ มาจากการสลายตัวของฟลักซ์เนื องจากความร้อนในการเชือม ดังแสดงใน
ภาพที

ภาพที เปลวควันทีเกิดจากการหลอมละลายของโลหะเมือได้รับความร้อนสูง [1]

ควันและไอระเหยทีเกิดจากงานเชือมโลหะเป็ นแหล่งก่อให้เกิดมลพิษ จึงต้องหาวิธีกาํ จัดไอระเหยเหล่านัน เพือให้
อากาศบริ เวณที ทําการเชื อมปราศจากไอระเหยที เป็ นมลพิษ โดยใช้วิธีการกําจัด ควัน และไอระเหยเหล่านันด้วยวิธีการ
ตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิ ต ซึ งเป็ นวิธีหนึ งที อาศัยแรงทางไฟฟ้ าสถิตที เกิ ดขึนภายใต้สนามไฟฟ้ามาจับอนุ ภาคแขวนลอยใน
อากาศ โดยในงานเชือมขันจะมีไอระเหยอยู่ แบบคือควันทีเกิดจากการเผาไหม้ของเหล็ก และไอระเหยของสารเคมีจากธูป
เชือม ซึงมีขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน จึงต้องใช้แรงดันขนาด kV และ kV เพือให้สามารถดักจับฝุ่ นละอองรวมทังควันและ
ไอระเหยจากการเชือมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึงเป็ นทีมาของงานวิจยั นี
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1. เทคโนโลยีควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาค

เครื องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitators; ESP) เป็ นอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคที
ใช้แรงไฟฟ้ าในการแยกอนุภาคออกจากกระแสของอากาศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู ง โครงสร้างรู ปแบบง่ายๆ ของเครื อง
ตกตะกอนไฟฟ้ าสถิต ดังแสดงในภาพที ซึ งโดยทัวไปใน ESP จะมีขวไฟฟ้
ั
า (electrode) อยู่ ชนิ ด คือ ) ขัวปล่อยประจุ

(discharge or corona electrode) ซึ งทําจากวัสดุทีมีหน้าตัดเล็กๆ เช่น เส้นลวด (wire) หรื อเป็ นแผ่นบางๆ (flat plate) เป็ นต้น
ซึงโดยปกติขวปล่
ั อยประจุนีจะเป็ นขัวลบ และ ) ขัวเก็บ (collection electrode) ซึงปกติจะต่อสายดินและออกแบบขัวเก็บให้
มี พื นผิ วกว้า งในรู ป ของแผ่น (plate) หรื อ ท่ อ (tube) สําหรั บ หลักการทํางานของ ESP คื อการปล่ อยให้ อากาศไหลผ่าน
ขัวไฟฟ้า เพือใส่ ประจุไฟฟ้ าให้กบั อนุ ภาคทีเจื อปนอยูใ่ นอากาศก่ อนทีจะผ่านอนุ ภาคที มีประจุไฟฟ้ าเข้าไปในสนามไฟฟ้ า
สถิต ทําให้อนุภาคเคลือนทีเข้าหาและถูกเก็บกักทีพืนผิวของขัวเก็บทีมีศกั ย์ไฟฟ้าตรงกันข้ามกับประจุของอนุภาค จะเห็นได้
ว่ากลไกทีสําคัญทีใช้ในการเก็บกักอนุภาคของ ESP คือ กลไกการดึงดูดโดยแรงไฟฟ้าสถิต

ภาพที การสครับเบอร์ โดยวิธีการสเปรย์ [ ]

เครื อง ESP ถู กนํามาประยุกต์ใช้ใ นการควบคุ ม อนุ ภาคอย่างแพร่ ห ลายในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกับ
โรงไฟฟ้ า เนื องจากเครื อง ESP มีประสิ ทธิ ภาพในการเก็บกักสู งประมาณ ถึง % สําหรับอนุภาคที มีขนาดเล็กกว่า
ไมโครเมตรลงไป และยังมีประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคทีมีขนาดเล็กกว่า ไมโครเมตรได้อีกด้วย
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อุป กรณ์ ควบคุ ม มลพิษ อากาศชนิ ด อนุ ภาคทุ กประเภทจําเป็ นต้องอาศัยกลไกในการดักจับ หรื อเก็บ กักอนุ ภาค
(particles collection mechanisms) ไว้ในอุป กรณ์ ด ังกล่ าว ซึ งกลไกหรื อแรงที กระทําต่อ อนุ ภาคเพื อแยกอนุ ภาคออกจาก
กระแสก๊าซ (gas stream) หรื อกระแสอากาศ มีกลไกหรื อแรงทีใช้ในการดักจับอนุภาคทีสําคัญอยู่ ชนิด ซึ งในงานวิจยั นีใช้
หลักการดึ งดูดโดยแรงไฟฟ้าสถิต (electrostatic attraction) กลไกนี จะเกิ ดขึนเมืออนุ ภาคที มีประจุไฟฟ้ าเคลือนที ผ่านวัตถุ
เป้ าหมายทีมีประจุไฟฟ้าชนิ ดตรงกันข้าม ทําให้อนุภาคเคลือนทีเข้าหาวัตถุเป้ าหมายและถูกดักจับไว้ ดังแสดงในภาพที

ภาพที การดึงดูดโดยแรงไฟฟ้าสถิต [ ]

ในการดักจับอนุภาคในอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศประเภทต่างๆ จะอาศัยกลไกดังกล่าวเพียงหนึ งกลไก หรื อหลายกลไก
รวมกันขึนอยูก่ บั ประเภทของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศและขนาดของอนุภาคเป็ นสําคัญ
. ค่ าประสิ ทธิภาพการเก็บกักรวม และค่ าการผ่านของอนุภาค
ประสิ ท ธิ ภาพการเก็ บ กักอนุ ภาค (particle collection efficiency) ของอุป กรณ์ ค วบคุ ม มลพิ ษ อากาศชนิ ด อนุ ภาค
ประเภทต่างๆ สามารถคํานวณได้โดยการตรวจวัดหรื อเก็บตัวอย่างอนุภาคทังหมด ในอากาศก่อนเข้า (input) อุปกรณ์ควบคุม
มลพิษและในอากาศทีออก (output) จากอุปกรณ์ ควบคุม มลพิษ แล้วนํามาคํานวณประสิ ทธิ ภาพการเก็บกักรวม (Overall
Collection Efficiency or Overall Removal Efficiency; E ) ได้จากสมการ ดังนี
 Q C   Q C  Qout C out 
E  1   out out    in in

Qin C in
 Qin Cin  


(1)

พารามิเตอร์ ค่าประสิ ท ธิ ภาพการเก็บกักรวม E จะใช้เป็ นตัววัดสมรรถนะของอุป กรณ์ ควบคุมมลพิษ ฯ ที สําคัญ
พารามิเตอร์ หนึ ง ซึ งนอกจากค่า E แล้วยังมีพารามิเตอร์ ทีบ่ งบอกสมรรถนะของอุปกรณ์ทีสําคัญอีกค่าหนึ งคือ ค่าการผ่าน
ของอนุภาค (penetration) ซึงคํานวณได้จากสมการ ดังนี
P  1 E 

C out
C in

(2)

จะเห็นได้วา่ อุปกรณ์ควบคุมมลพิษฯ ทีมีสมรรถนะของอุปกรณ์ฯ สูงจะมีค่าประสิ ทธิภาพในการเก็บกักรวม E สูง
และมีค่าการผ่านของอนุภาค P ตํา
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. สนามไฟฟ้ าและการเกิดโคโรนาดิสชาร์ จ
สนามไฟฟ้าเป็ นปริ มาณสําหรับใช้อธิ บายการทีประจุไฟฟ้าทําให้เกิดแรงกระทํากับอนุภาคมีประจุภายในบริ เวณ
โดยรอบ หน่วยของสนามไฟฟ้าคือ นิวตันต่อคูลอมบ์ หรื อโวลต์ต่อเมตรมีค่าเท่ากัน สนามไฟฟ้านันประกอบขึนจากโฟตอน
และมีพลังงานไฟฟ้าเก็บอยู่ ซึงขนาดของความหนาแน่นของพลังงานขึนกับกําลังสองของความหนาแน่นของสนาม ในกรณี
ของไฟฟ้ าสถิต สนามไฟฟ้ าประกอบขึ นจากการแลกเปลี ยนโฟตอนเสมื อ นระหว่างอนุ ภ าคมี ป ระจุ ส่ วนในกรณี คลื น
แม่เหล็กไฟฟ้ านัน สนามไฟฟ้ าเปลียนแปลงไปพร้ อมกับสนามแม่เหล็ก โดยมีการไหลของพลังงานจริ ง และประกอบขึน
จากโฟตอนจริ ง
สนามไฟฟ้ าสําหรับเครื องตกตะกอนเชิ งไฟฟ้าสถิตเกิดจากการจ่ายไฟแรงดันสูงให้กบั ขัวอิเล็กโทรดทําให้เกิ ด
ประจุคา้ งของไอออนและมีประจุอยูใ่ นช่องระหว่างขัวอิเล็กโทรดสามารถคํานวณค่าความเข้มของสนามไฟฟ้า (electric field
strength) ได้จากสมการ [4]
Er  

V
rInr1 r2 

(3)

เมื อจ่ ายไฟฟ้ าแรงดัน สู งให้กับ ขัวดิ ส ชาร์ จ และให้ข ัวตกตะกอนเป็ นกราวด์จ ะทําให้เกิ ด สนามไฟฟ้ าภายในตัว
ตกตะกอนหรื อเรี ยกว่าปรากฎการณ์โคโรน่าดิสชาร์จ (corona discharge) ขึนโดยรอบๆ ขัวดิสชาร์จ สามารถคํานวณได้จาก



E 0  E s   A  r1



การคํานวณหาค่าแรงดันไฟฟ้าเริ มเกิดโคโรน่า

V0  E0 r1 Inr2 r1 

(4)

(5)

และกระแสไฟฟ้ าทีไหลผ่านพืนทีผิวของขัวอิเล็กโทรดด้านนอกเป็ นฟังก์ชนของแรงดั
ั
นไฟฟ้าทีขัวดิ สชารจ์สามารถ
คํานวณได้จาก
I

8 0 Z iV V  V0 
r22 Inr2 r1 

(6)

การอัดประจุอนุ ภาคในกรณี ทีไม่มี สนามไฟฟ้ าใดๆ ปรากฏ อนุ ภาคจะถูกอัด ประจุแบบแพร่ กระจาย (diffusion
charging) ดังนัน ค่าประจุเฉลีย np ของการอัดประจุแบบแพร่ กระจายสามารถหาได้จาก [5]
np 

d p kT

2K

E

e2

 K E d p c i e 2 N i t 

In1 


2
kT



การคํานวณหาค่าความเข้มข้นของไอออนในการอัดประจุ ( N i t )
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(8)

การคํานวณหาสนามไฟฟ้าปรากฏภายในตัวตกตะกอนอนุภาคจะได้รับการอัดประจุดว้ ยสนามไฟฟ้า
2
 3  E 0 d p  K E cZ i N i t 
np  

   2  4 K E e  1  K E eZ i N i t 

(9)

การเคลื อนที ของอนุ ภ าค (particle motion) ในเครื องตกตะกอนเชิ ง ไฟฟ้ าสถิ ตประกอบด้ว ยแรงโมเมนตัม
(momentum force)
FT   ma

(10)

แรงทางไฟฟ้า (electrical force)

FE  n p e E

แรงเสียดลาก (drag force)

(11)

FD  3d p w Cc

โดยผลรวมของแรงทีกระทําบนอนุภาคทังหมดจะเท่ากับศูนย์
FT  FE  FD  0

จากกฎของนิวตัน (Newton’slaw) ดังนันจะได้สมการเชิงอนุพนั ธ์ของการเคลือนทีของอนุภาคคือ [ ]
m

dw
 n p eE 0  3d p w
dt

(12)
(13)
(14)

ดังนันสามารถคํานวณหาค่าความเร็ วของอนุภาคทีเคลือนทีไปยังขัวตกตะกอนได้จาก
w

n p eE 0 C c
3d p

(15)

การหาประสิ ทธิ ภาพการตกตะกอนของอนุภาค (collection efficiency;  ) ของเครื องตกตะกอนเชิ งไฟฟ้ าสถิต
คือ สัดส่ วนของความแตกต่างระหว่างมวลของอนุภาค (particle mass) ทีทางเข้า และทางออก ของตัวตกตะกอนต่อมวลของ
อนุ ภาคที ทางเข้าของตัวตกตะกอน ถ้าสมมุติให้อนุ ภาคมีการกระจายตัวอย่างสมําเสมอ (uniform) ตลอดทางเข้าของตัว
ตกตะกอนจะสามารถคํานวณได้จากสมการของ Deutsch ดังนี [4]
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(16)

. แหล่ งจ่ ายไฟฟ้ าแรงดันสู ง

การออกแบบวงจรสวิตชิ งเพาเวอร์ ซัพพลายสําหรับ ใช้กบั แหล่งจ่ายไฟฟ้ าเครื องตกตะกอน จะประกอบไปด้วย
อุป กรณ์ ทีสําคัญ คื อ ตัวเหนี ยวนําความถี สู ง อุป กรณ์ ทีทําหน้าที สวิต ช์ ตัวเก็ บ ประจุท างด้านเอาต์พุต วงจรกําลังต้องมี
ความสามารถทํางานได้ปกติทีขนาดพิกดั กระแส แรงดันทีใช้งาน และความถีทีใช้ในงานวิจยั มีค่า kHz ซึ งเป็ นความถีใน
การสวิตช์ของอุปกรณ์สวิตช์ชิง และเนืองจากแรงดันเอาต์พตุ ทีได้จากวงจรทบแรงดันแต่ละตัวยังมีส่วนของแรงดันกระเพือม
อยูด่ งั นันจึ งต้องผ่านวงจรกรองแรงดัน (FILTER) เพือลดแรงดันกระเพือม ดังนันการเลือกอุปกรณ์ สวิตชิงผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้
อุป กรณ์ ส ร้างสัญ ญาณความถี ด้วย IC เบอร์ UC
ซึ งทําหน้าที สร้ างสั ญ ญาณ Pulse-width modulation (PWM) แบบ
อนาลอก มาควบคุ ม การทํางานของ Power Mosfet ตัว ซึ งทํางานแบบ half bridge converter และใช้ว งจรทวีแ รงดัน
Cockcroft-Walton เพือสร้างแรงดันขนาด kV และ kV ดังแสดงใน ภาพที

ภาพที วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง

ผลการทดลอง

ในการทําการวิจัยการพัฒ นาแหล่งจ่ายไฟฟ้ าสําหรับ เครื องตกตะกอนเชิ งไฟฟ้ าสถิตในการเชื อมโลหะ มี ห้อง
สําหรั บวิจยั ตังอยู่ทีอาคาร สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรังเศส ชัน 4 ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดลองในส่ วนของภาควงจร
สวิตซ์ชิงซับพลายดังแสดงในภาพที โดยใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแรงสูงความถีสู ง เพือป้ อนไฟฟ้ากระแสสลับ 220V
50 Hz ผ่านวงจรเร็ กติไฟร์ เออร์และขดลวดขนาด ,8mH เพือทําหน้าทีเป็ นฟิ ลเตอร์ และต่อตัวต้านทานเพือลดกระแสให้กบั
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วงจร ทําให้ได้แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง V เพือนําไปจ่ายให้กบั ด้านอินพุตของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์ เตอร์ ซึ งมีไอซี
เบอร์ UC3844 เป็ นวงจรสร้างสัญญาณควบคุมแบบฟันเลือยให้กบั เพาเวอร์มอสเฟตในวงจรคอนเวอร์เตอร์

ภาพที การทดลองในส่วนของภาควงจรสวิตซ์ชิงซับพลาย

วงจรทวีแรงดันแบบ Cockcroft-Walton สําหรับแบ่งแรงดันออกเป็ น ส่วน คือในส่ วน kV ใช้การทวีแรงดันแบบ
เท่าเพือเพิมแรงดันจากหม้อแปลงแรงดันชนิด :10 โดยในวงจรประกอบด้วยวงจรแคลมป์ C และ D ซึ งจะให้เอาต์พุต
เป็ นแรงดันไฟสลับทีมีค่าสู งสุดเท่ากับค่าแรงดัน จากยอดถึงยอดของสัญญาณ อินพุตและวงจรดีเท็กซ์ค่าแรงดันยอด D2 และ
C2 ซึ งจะให้เอาต์พุตเป็ นแรงดันไฟตรงทีมีค่าเท่ากับแรงดันสู งสุ ด ของแรงดันอินพุตที D2 และใช้วงจรทวีแรงดัน เท่าอีก
ครัง โดยใช้ C3 และ D3 กับ C4 และ D4 เพือเพิมแรงดันเป็ น kV ดังแสดงในภาพที

ภาพที วงจรทวีแรงดันขนาด kV และ KV
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ผลการทดลองวงจรทวีแรงดันแบบ Cockcroft-Walton ในงานวิจยั นีผูว้ จิ ยั ต้องการแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง ขนาด
5 kV และ KV ซึงผลการทดลองนี ได้แรงดันไฟฟ้าตามทีผูว้ จิ ยั ต้องการดังแสดในภาพที

ภาพที ผลการทดลองแรงดันขนาด kV และ kV

ผูว้ จิ ยั ทําการทดลองโดยใช้กระดาษกรองจํานวน แผ่น โดยจะแบ่งการทดลองออกเป็ น ส่ วนคือ ส่ วนที จะเป็ น
การทดลองโดยไม่เปิ ดใช้งานชุ ด ดักจับ อนุ ภาคด้วยไฟฟ้ าสถิต และส่ วนที จะเป็ นการทดลองโดยเปิ ดใช้งานชุ ด ดักจับ
อนุภาคด้วยไฟฟ้าสถิต โดยการทดลองจะใช้วสั ดุเป็ น เหล็กจํานวน ชิน ธูปเชือม จํานวน -7 ดอก ต่อกระดาษกรอง แผ่น
ซึงผลจากการทดลองจะแสดงให้เห็นว่าเมือเปิ ดการใช้งานชุดดักจับอนุภาคฝุ่ นและควันทีเกิดจากการเผาไหม้ของโลหะและ
ธูปเชือมมาติดทีกระดาษกรองน้อยมากดังแสดงในภาพที
ไม่ใช้ งานเครื อง ธูป ดอก

ธูป ดอก ธูป ดอก ธูป ดอก

ใช้ งานเครื อง

ธูป 2 ดอก ธูป 3 ดอก

ธูป ดอก

ธูป ดอก

ธูป 4 ดอก

ธูป 5 ดอก

ธูป ดอก

ธูป 6 ดอก

ภาพที - ผลการทดลองเปรี ยบเทียบระหว่างการใช้งานชุดดักจับอนุภาคและไม่ได้ใช้งาน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

528

ดังนันแสดงให้เห็นว่าเครื องดักจับอนุภาคทีผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การทดลองนันมีความสามารถในการดักจับฝุ่ นละอองและ
ควันธูปได้โดยปริ มาณทีดักจับได้เป็ นอัตราส่วน :6 คิดเป็ นร้อยละ
สรุ ปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ

การกําจัด ไอละเหยด้วยวิธี ก ารตกตะก่ อ นเชิ ง ไฟฟ้ าสถิ ต เป็ นวิธี ที อาศัย แรงทางไฟฟ้ าสถิ ต ที เกิ ด ขึ นภายใต้
สนามไฟฟ้ ามาจับอนุภาคแขวนลอยในอากาศทีมีขนาดเล็กว่า . ไมครอน ไปจนถึง ไมครอน ซึงผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การพัฒนา
ในส่ วนของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง โดยการสร้างสัญญาณ Pulse-width modulation (PWM) มาควบคุมสัญญาณให้สวิตชิง
แรงดันไฟฟ้ า แบบ half bridge converter จากนันเพิมกําลังไฟฟ้ าโดยใช้มอสเฟตกําลังเป็ นสวิตซ์สาํ หรับควบคุมการทํางาน
นําแรงได้ทีได้ผ่านหม้อแปลงความถีสู ง ขนาดจากนันใช้วงจรทวีแรงดันเพิมแรงดัน เป็ น kV และ kV เพือให้มีความ
เหมาะสมในการใช้งานกับการเชือมไฟฟ้า และการออกแบบชุด Filter ให้มีความเหมาะสมกับไอระเหยที เกิดจากการเชือม
ไฟฟ้ า ซึ งผลการทดลองที ได้มีประสิ ทธิ ภาพการตกตะกอนได้ร้อยละ จากการทดลองที ไม่เป็ นไปตามทฤษฏี เนื องจาก
แรงดันไฟฟ้าตกเพราะจากโครงสร้างของชุด Fliter มีขนาดทีใหญ่และผูว้ จิ ยั ใช้แผ่นอลูมิเนียมทีมีความหนามากเกินไปทําให้
ประสิ ทธิ ภาพในการดักจับอนุภาคลดลง
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This article presents a low voltage rail-to-rail CMOS pseudo differential OTA using feed-forward technique.
The proposed circuit employs feed-forward technique to suppress the common-mode gain, and positive feedback to
enhance the differential-mode gain. The bulk-driven quasi-floating-gate MOSFETs are used to reduce the supply voltage

which is reduced with the used of low operating voltage devices. The circuit has been designed using 0.18 m CMOS
technology under 0.5 V supply. The simulation results show rail-to-rail input/output swing, achieved with low commonmode gain. The output swing of the circuit reads 0.3 Vpp, while the common-mode and differential-mode gain of the
circuit are -44 dB and 57 dB, respectively. The power dissipation of the proposed circuit is 50 W.

Keywords : pseudo differential OTA, feed forward technique, bulk driven, quasi floating gate, positive feedback

บทนํา

ปัจจุบนั เทคโนโลยีทรานซิสเตอร์แบบซีมอสทีใช้ในกระบวนการผลิตวงจรรวมหรื อไอซีมีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า
และมีขนาดเล็กลงอย่างต่อเนื อง ในขณะเดี ยวกัน อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์แบบไร้สายและแบบพกพาที อาศัยพลังงานจาก
แบตเตอรี ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวติ ประจําวัน ซึงอุปกรณ์เหล่านีจําเป็ นต้องอาศัยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทีมีขนาดเล็ก
และกิ นกําลังงานไฟฟ้ าตํา โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านการผลิตวงจรรวมแบบชิพเดียว (System-on-Chip, SoC) ซึงเป็ นระบบที
มีทงวงจรดิ
ั
จิทลั และแอนะล็อกอยูภ่ ายในไอซี ตวั เดียวกันและทํางานภายใต้ไฟเลียงตําได้ถูกนํามาใช้มากขึน เป็ นทีทราบกันดี
ว่าการลดแรงดันไฟเลียงให้ตาลงส่
ํ งผลดีต่อวงจรรวมประเภทดิจิทลั ทังความเร็ วทีสูงขึนและกําลังงานสู ญเสี ยตํา แต่อย่างไรก็
ตาม การลดแรงดันไฟเลียงส่ งผลกระทบอย่างมากต่อการออกแบบวงจรรวมทางด้านแอนะล็อก เนื องจากคุณสมบัติหลาย
ประการของวงจรแอนะล็อกด้อยประสิ ทธิ ภาพลง อาทิเช่น อัตราขยาย แบนด์วิดธ์ และความเป็ นเชิงเส้น เป็ นต้น ดังนันจึ ง
เป็ นสิ งท้าทายต่อนักออกแบบวงจรในการหาแนวทางใหม่สาํ หรับการออกแบบและพัฒนาวงจรรวมทางด้านแอนะล็อกให้
สามารถทํางานภายใต้ไฟเลียงตํา ขณะทีวงจรยังคงทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพทีดี
วงจรขยายทรานส์ ค อนดัค แตนซ์ห รื อโอที เอเป็ นอุป กรณ์ อิเล็ก ทรอนิ กส์ พื นฐานที มี การนํามาประยุกต์ใช้งาน
ทางด้านแอนะล็อกหลากหลาย ตัวอย่างเช่น วงจรขยายเชิงปฏิบตั ิการ วงจรกรองความถีแบบไวงาน วงจรกําเนิดความถี และ
วงจรแปลงผันข้อมูล เป็ นต้น [1-5] โครงสร้างทัวไปของวงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์สามารถแบ่งได้เป็ นสองชนิดได้แก่
โครงสร้ างขยายผลต่างแบบเต็ม ที (Fully Differential, FD) และโครงสร้ างขยายผลต่างเสมื อ น (Pseudo Differential, PD) สําหรั บ
โครงสร้ างแบบ FD โดยทัวไปประกอบด้วยวงจรคู่ผลต่างต่ออยู่กับแหล่งจ่ายกระแสไบอัส ส่ วนโครงสร้างแบบ PD นัน
ประกอบด้วยวงจรขยายกลับเฟสสองตัวทีแยกอิสระกันโดยปราศจากแหล่งจ่ายกระแสไบอัส ซึ งสามารถหลีกเลียงแรงดันที
ตกคร่ อมแหล่งจ่ายกระแสไบอัสได้ ทําให้วงจรสามารถมีช่วงสวิงของสัญญาณอินพุตและเอาต์พตุ ทีกว้างกว่า เหมาะสําหรับ
การใช้งานที แรงดัน ตํา อย่างไรก็ ต าม โครงสร้ างแบบ PD จําเป็ นต้องมี วงจรป้ อนกลับ สัญ ญาณโหมดร่ วม (Common-Mode
Feedback, CMFB) เพิมเติมเพือใช้กาํ จัดสัญญาณโหมดร่ วม แต่การทํางานของวงจรขยายผลต่างเสมือนอาจด้อยประสิ ทธิ ภาพลง
เนืองจากการเพิมวงจร CMFB เปรี ยบเสมือนเป็ นโหลดให้กบั วงจรขยาย นอกจากนัน ในการออกแบบวงจร CMFB จําเป็ นต้อง
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ระมัดระวังปั ญหาเนื องจากความไม่มีเสถี ยรภาพของระบบอันมีผลมาจากความซับซ้อนของวงจรและจํานวนของวงจรที
เพิมขึ น นอกจากนี การบริ โภคกําลังงานก็สูงขึ นด้วย อีกหนึ งทางเลือกคื อการใช้เทคนิ คการป้ อนสัญญาณโหมดร่ วมไป
ข้างหน้าดังทีนําเสนอในบทความ [6-8] แม้ว่าวงจรป้ อนสัญญาณโหมดร่ วมไปข้างหน้าไม่สามารถแก้ปัญหาเรื องการกําหนด
แรงดันไฟตรงที เอาต์พุตได้ [9] แต่แรงดันไฟตรงที เอาต์พุตยังคงสามารถกําหนดได้โดยอาศัยวงจรขยาย ทรานส์ คอนดัค
แตนซ์ทีต่อในลักษณะคาสเคดกัน ตัวอย่างเช่น วงจรกรองความถี เป็ นต้น แรงดันไฟตรงทีเอาต์พุตถูกกําหนดได้ดว้ ยแรงดัน
อินพุตโหมดร่ วมของวงจรในภาคถัดไป สําหรับบทความ [10] นําเสนอเทคนิคการป้ อนสัญญาณไปข้างหน้าเช่นเดียวกัน ซึ ง
เทคนิคนี สามารถทําให้อตั ราขยายโหมดผลต่างเพิมขึนและในขณะที อัตราขยายโหมดร่ วมก็มีค่าลดลง อย่างไรก็ตาม วงจร
ดังกล่าวมีช่วงแรงดันอินพุตโหมดร่ วมทีจํากัดและความถีคัทออฟตําเนืองจากวงจรทํางานในย่านวีคอินเวอร์ชนั

ปั จจุบ ัน มีห ลายวิธีการในการออกแบบวงจรขยายทรานส์ คอนดัคแตนซ์ที มีช่วงสวิงกว้างได้ถูกนําเสนอขึน ใน
บทความ [11] ใช้วงจรขยายคู่ผลต่างชนิดเอ็นและพีทาํ งานสลับกัน อย่างไรก็ตาม วิธีการนี มีขอ้ จํากัดเนืองจากต้องการไฟเลียง
สูงโดยต้องมากกว่าแรงดันขีดเริ มของมอสเฟตถึง เท่า ในบทความ [12] ได้นาํ เสนอเทคนิ คของวงจรทรานส์คอนดัคแตนซ์
ทีใช้การต่อสัญญาณอินพุตผ่านตัวต้านทาน แม้วา่ วงจรมีช่วงสวิงแรงดันอินพุตกว้าง แต่ความต้านทานทางด้านอินพุตของ
วงจรมีค่าค่อนข้างตําและขึนอยูก่ บั ค่าของตัวต้านทานทีใช้งาน มีหลายงานวิจยั ทีใช้มอสทรานซิ สเตอร์ โดยการป้ อนสัญญาณ
อินพุตเข้าขาบัลค์ (Bulk-Driven, BD) ได้ถูกนําเสนอขึน ซึ งเป็ นอีกทางเลือกสําหรับการออกแบบวงจรขยายที สามารถทํางาน
ด้วยไฟเลียงตําและมีค่าใกล้เคียงกับแรงดันขีดเริ มของมอสเฟต ดังเสนอในบทความ [13-18] วิธีการนี แรงดันขีดเริ มของมอส
เฟตไม่มีผลกระทบต่อทางผ่านของสัญญาณอินพุตและสามารถทํางานได้โดยมีช่วงสวิงของสัญญาณกว้าง อย่างไรก็ตาม
ข้อเสี ยของวิธีการป้ อนอิ นพุตเข้าที ขาบัลค์ คือ ทรานส์คอนดัคแตนซ์ของบัลค์ (gmb) มีค่าน้อยกว่าทรานส์คอนดัคแตนซ์ของ
เกต (gm) อยูป่ ระมาณ - เท่า เป็ นผลให้วงจรมีอตั ราขยายค่อนข้างตํา และทําให้สัญญาณรบกวนทีถูกอ้างอิงมาทีอินพุตมีค่า
สู งด้วยดังอธิ บ ายในบทความ [19] นอกจากนี ทรานซิ สเตอร์ แบบเกตลอยเสมือน (Quasi-Floating-Gate, QFG) ถู กนํามาใช้เพื อ
ออกแบบวงจรขยายเช่ นเดี ยวกัน โดยเทคนิ คนี สัญ ญาณอิ นพุตได้เชื อมต่อกับ ขาเกตของทรานซิ สเตอร์ ผ่านตัวเก็บ ประจุ
ในขณะที แรงดันไบอัสได้รับการต่อกับขาเกตผ่านทางตัวต้านทานที มีค่าสู งมาก เป็ นผลให้แรงดันไฟตรงระหว่างขาเกตซอร์ ส ถูกกําหนดได้จากแรงดัน ไฟเลี ยงของวงจรโดยตรง ทําให้วงจรที ใช้ท รานซิ สเตอร์ แบบเกตลอยเสมือนนี สามารถ
ทํางานภายใต้แรงดันไฟเลียงตําดังในบทความ [20-23]
บทความนีนําเสนอวงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างเสมือนแบบซีมอสทีใช้แรงดันไฟเลียงตํา โดยใช้การขับ
สัญ ญาณด้วยขาบัลค์และทรานซิ สเตอร์ แบบเกตลอยเสมื อน (BD-QFG) [24] วงจรทํางานโดยอาศัยเทคนิ ค การป้ อนไป
ข้างหน้าแบบใหม่เพือใช้กาํ จัดสัญญาณโหมดร่ วมและในขณะเดียวกันก็ใช้เพือเพิมสัญญาณโหมดผลต่างด้วย นอกจากนีการ
ป้ อนกลับแบบบวกถูกนํามาใช้เพือเพิมความต้านทานเอาต์พุต ผลการทํางานของวงจรที นําเสนอสามารถแสดงให้เห็ นว่า
วงจรมีช่วงสวิงอินพุตและเอาต์พตุ กว้างทํางานภายใต้ไฟเลียงตํา
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. หลักการวงจรขยายทรานส์ คอนดัคแตนซ์ ผลต่ างเสมือนแบบพืนฐาน

ภาพที 1 โครงสร้างวงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างเสมือนแบบพืนฐาน

โครงสร้างวงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างเสมือนแบบพืนฐาน ดังภาพที เราเห็นได้วา่ อัตราขยายทรานส์
คอนดัคแตนซ์โหมดผลต่างมีค่าเท่ากับอัตราขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์โหมดร่ วม (Gdm= Gcm) ทําให้โครงสร้างนี ไม่สามารถ
กําจัดสัญญาณโหมดร่ วมและสัญญาณรบกวนจากแหล่งจ่ายไฟได้ ดังนันในบทความ [24] มีการนําเสนอวงจรทีได้รับการ
พัฒนาขึนโดยอาศัยเทคนิ คการป้ อนไปข้างหน้า เพือวัตถุประสงค์ในการจํากัดผลการตอบสนองของสัญญาณโหมดร่ วม ดัง
เสนอในภาพที สําหรับโครงสร้างของวงจรทีถูกนําเสนอประกอบด้วย วงจรทรานส์คอนดัคเตอร์อินพุต (GmiA และ GmiB) สอง
วงจรทีแยกอิสระกัน วงจรขยายแรงดันแบบกลับเฟส (-α) และวงจรทรานส์ คอนดัคแตนซ์แบบป้ อนไปข้างหน้า (GmffA และ
GmffB) ซึงทําหน้าที สองวัตถุประสงค์ดว้ ยกัน คือ ) เพือกําจัดสัญญาณโหมดร่ วมที โหนดเอาต์พุต (vo1 และ vo2) และ ) เพือเพิม
ค่าอัตราขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่าง (Gdm) ของวงจร

การทํางานของวงจรสามารถอธิบายได้ดงั นี ในกรณี ทีอินพุตเป็ นสัญญาณโหมดร่ วม (vi1,2=vicm) วงจรขยายแรงดัน
แบบกลับเฟสจะทําการขยายสัญญาณอินพุต (vi1,2) ด้วยอัตราขยายเท่ ากับ α ป้ อนไปยังโหนด A และ B และส่ งสัญญาณแบบ
กลับ เฟสดังกล่ าวผ่านทรานส์ค อนดัค เตอร์ แ บบป้ อนไปข้างหน้า (GmffA และ GmffB) แต่เนื องจากสัญญาณที ป้ อนเข้าทรานส์
คอนดัคเตอร์อินพุตและสัญญาณทีถูกขยายผ่านทรานส์คอนดัคเตอร์แบบป้ อนไปข้างหน้ามีเฟสตรงกันข้าม ดังนันจึ งทําให้
เกิ ดการหักล้างกันของกระแสเอาต์พุตโหมดร่ วม และเมือพิจารณาในกรณี ของสัญญาณโหมดผลต่าง (vi1= vi2) สัญญาณที
ป้ อนเข้าทรานส์ คอนดัคเตอร์ อินพุตและสัญญาณที ถูกขยายผ่านทรานส์ คอนดัคเตอร์ แบบป้ อนไปข้างหน้ามีเฟสเดียวกัน
ดังนันจึงเป็ นการเพิมกระแสเอาต์พตุ และค่าทรานส์คอนดัคแตนซ์โหมดผลต่าง (Gdm)
เมือทําการวิเคราะห์ วงจรเสมือนสัญญาณขนาดเล็ก ทรานส์คอนดัคแตนซ์โหมดผลต่าง (Gdm) และทรานส์คอนดัค
แตนซ์โหมดร่ วม (Gcm) สามารถแสดงได้ดงั นี
Gdm  GmiA ( B )    GmffA( B )

Gcm  GmiA ( B )    GmffA ( B )

(1)
(2)

จากสมการ (1) และ (2) ถ้าอัตราส่ วน α ถูกออกแบบให้มีค่าเท่ากับ GmiA(B)/GmffA(B) เราจะได้วา่ Gdm เท่ ากับ2GmiA(B) และ
Gcm เท่ากับศูนย์ ตามลําดับ
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ภาพที โครงสร้างวงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างเสมือนโดยใช้เทคนิคการป้ อนไปข้างหน้า [24]
. หลักการวงจรขยายทรานส์ คอนดัคแตนซ์ ผลต่างเสมือนทีนําเสนอ

วงจรขยายทรานส์ ค อนดัค แตนซ์ผลต่างเสมื อนที ได้รั บ การนําเสนอก่ อ นหน้านี มีข ้อด้อยเนื องจากอัต ราขยาย
ทรานส์คอนดัคแตนซ์โหมดผลต่างมีค่าค่อนข้างตํา โดยทีค่าทรานส์คอนดัคแตนซ์ทีมีค่าน้อยส่ งผลให้สัญญาณรบกวนทีถูก
อ้างอิงมาทีอินพุตมีค่ามากและขณะเดียวกันก็ทาํ ให้อตั ราขยายโหมดผลต่างมีค่าตําด้วยเช่นกัน โครงสร้างใหม่ทีนําเสนอดัง
แสดงในภาพที ได้ถูกพัฒนาขึนเพือแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจะเห็นได้วา่ โครงสร้างนี มีความคล้ายคลึงกับในภาพที แต่มี
ข้อแตกต่างกล่าวคือเพิมส่ วนของวงจรเพิมอัตราขยายเข้ามาโดยการทํางานของวงจรอาศัยหลักการป้ อนกลับแบบบวกเพือ
เพิมความต้านทานทีโหนด A และ B ให้สูงขึน และเพิมส่ วนของวงจรป้ อนกลับสัญญาณโหมดร่ วม (CMFB) เพือใช้ในการ
กําหนดแรงดันไฟตรงทีเอาต์พตุ ของวงจรขยาย

การทํางานของวงจรสามารถอธิบายได้ดงั นี ถ้าสมมุติให้สัญญาณอินพุตเป็ นแรงดันโหมดผลต่าง (vi1= vi2=vi) ถูก
ป้อนเข้ามาและแปลงไปเป็ นกระแสผ่านทรานส์คอนดัคเตอร์อินพุตได้แก่ GmiA และ GmiB ขณะเดี ยวกันสัญญาณแรงดันอินพุต
(vi1 และ vi2) ได้ถูกป้ อนไปยัง ทรานส์ คอนดัค เตอร์ อีกชุ ดหนึ งได้แก่ Gmf1A และ Gmf1B ด้วย ซึ งทําหน้าที แปลงแรงดัน ไปเป็ น
กระแสและนํากระแสเอาต์พตุ ทีได้แปลงกลับไปเป็ นสัญญาณแรงดันทีมีขนาดเพิมขึน ด้วยเหตุผลทีว่าความต้านทานทีโหนด
A และ B มี ค่ าสู งขึ น ดัง นันค่าความต้านทานที โหนดนี จึ งเป็ นตัวกําหนดอัตราขยายของระบบและควรออกแบบให้มี ค่าที
เหมาะสม กลไกการทํางานของระบบป้ อนกลับแบบบวกสามารถอธิ บายได้กล่าวคือ ถ้าสมมุติให้สัญญาณโหมดผลต่างถูก
ป้ อนไปยังโหนด A และ B สัญญาณแรงดันถูกแปลงไปเป็ นกระแสผ่านทรานส์ค อนดัค เตอร์ Gmf2A,3A และ Gmf2B,3B เมือกระแส
เอาต์พุตของทรานส์คอนดัคเตอร์ Gmf2A(2B) และ Gmf3B(3A) มีเฟสตรงกันข้าม ดังนันเกิดการหักล้างกันของกระแสทีโหนด A และ B
ทําให้กระแสมีค่าน้อยเสมือนว่าความต้านทานทีโหนด A และ B มีค่าสู งมากนันเอง โดยทีหากทรานคอนดัคเตอร์ Gmf2A(2B) และ
Gmf3B(3A) มีค่าใกล้เคียงกัน ดังนันกระแสรวมทีโหนด A และ B เกือบมีค่าเป็ นศูนย์และทําให้ความต้านทานมีค่าสูงมาก
เมือพิจารณาในกรณี แรงดันอินพุตเป็ นสัญญาณโหมดร่ วม (vi1,2 = vicm) แรงดันอินพุตถูกแปลงไปเป็ นกระแสผ่านท
รานส์คอนดัคเตอร์ อินพุตได้แก่ GmiA และ GmiB นอกจากนันสัญญาณอินพุต (vicm) ได้ถูกป้ อนไปยังทรานส์คอนดัคแตนซ์แบบ
ป้อนไปหน้า Gmf1A และ Gmf1B อีกชุดหนึ ง ซึ งทําหน้าที แปลงแรงดันไปเป็ นกระแส และกระแสเอาต์พุตนีจะถูกแปลงไปเป็ น
สัญญาณแรงดันผ่านความต้านทานทีโหนด A และ B โดยสามารถอธิบายการทํางานได้ดงั นี ถ้าสมมุติให้สัญญาณโหมดร่ วม
ป้อนไปยังโหนด A และ B และถูกแปลงไปเป็ นกระแสผ่านทรานส์คอนดัคเตอร์ Gmf2A,3A และ Gmf2B,3B โดยเมือกระแสเอาต์พตุ
ของ Gmf2A(2B) และ Gmf3B(3A) มีเฟสเดียวกัน ดังนันเกิ ดการรวมกันของกระแสทีโหนด A และ B มีค่าเพิมขึน จึงเป็ นผลให้ความ
ต้านทานทีโหนด A และ B มีค่าลดลง ส่ งผลให้เกิดการเปลียนแปลงของแรงดันทีโหนด A และ B น้อยลง และดังนันกระแส
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เอาต์พุตโหมดร่ วมจึ งมีค่าลดลงด้วย สําหรับคุณสมบัติของวงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างเสมือนทีได้นาํ เสนอนัน
สามารถสรุ ปได้วา่ วงจรสามารถทําให้ได้กระแสเอาต์พตุ โหมดผลต่างมีค่ามาก แต่ขณะเดียวกันทําให้กระแสเอาต์พุตโหมด
ร่ วมมีค่าลดน้อยลง และดังนันจึงส่งผลทําให้อตั ราการขจัดสัญญาณโหมดร่ วม หรื อทีเรี ยกว่า CMRR มีค่าสู ง

ภาพที โครงสร้างทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างเสมือนทีนําเสนอ

สมการ

เราสามารถวิเคราะห์หาทรานส์คอนดัคแตนซ์โหมดผลต่าง (Gdm) และทรานส์คอนดัคแตนซ์โหมดร่ วม (Gcm) ได้ดงั
Gdm  GmiA( B )  GmffA ( B ) .
Gcm  GmiA( B )  GmffA ( B ) .

Gmf 1 A( B )

Gmf 2 A( B )  Gmf 3 A( B )
Gmf 1 fA( B )

Gmf 2 A ( B )  Gmf 3 A ( B )

(3)
(4)

จากการเปรี ยบเที ยบสมการที ( )-( ) พบว่าสมการมีลกั ษณะคล้ายกัน ต่างกันตรงเทอมทีสองซึ งเป็ นผลคูณอยูก่ บั
ค่ าของ GmffA(B) ในสมการที ( ) และ ( ) โดยที  จากสมการ (1) และ (2) ถู ก แทนด้วย Gmf1A(B)/(Gmf2A(B)-Gmf3A(B)) และ
Gmf1A(B)/(Gmf2A(B)+Gmf3A(B)) ตามลําดับ
เป็ นทีน่ าสังเกตว่า การเพิมอัตราส่ วน  จะทําให้ทรานส์คอนดัคแตนซ์โหมดผลต่าง (Gdm) เพิมขึน โดยขึนอยูก่ บั
การออกแบบค่ าทรานส์ ค อนดัค แตนซ์ Gmf2A(B) และ Gmf3A(B) ที เหมาะสม ซึ งสามารถทําได้โดยการกําหนดขนาดของ
ทรานซิ สเตอร์ และกระแสไบอัส ขณะเดี ยวกัน เมือเราเปรี ยบเที ยบสมการที (2) และ (4) ทรานส์ คอนดัคแตนซ์โหมดร่ วม
(Gcm) สามารถทําให้มีค่าใกล้เคียงกันโดยขึนอยูก่ บั การกําหนดขนาดทรานซิสเตอร์และกระแสไบอัสเช่นเดียวกัน ดังนันจะ
เห็นได้วา่ ถ้าออกแบบให้วงจรมีทรานส์คอนดัคแตนซ์โหมดผลต่าง (Gdm) สู งและทรานส์คอนดัคแตนซ์โหมดร่ วม (Gcm) ตํา
ทําให้ได้อตั ราการขจัดสัญญาณโหมดร่ วม (CMRR) มีค่าสู ง
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. วงจรขยายทรานส์ คอนดัคแตนซ์ ผลต่างเสมือนทีได้รับการออกแบบ

การออกแบบวงจรจากโครงสร้างวงจรขยายผลต่างที นําเสนอในภาพที แสดงดังในภาพที เราสามารถอธิ บาย
ส่วนประกอบของวงจรเมือเปรี ยบเทียบกับโครงสร้างทีนําเสนอได้ดงั นี ทรานส์คอนดัคเตอร์อินพุต (GmiA และ GmiB) ถูกแทน
ด้วยทรานซิ ส เตอร์ M1PA และ M1PB นอกจากนันทรานส์ คอนดัค เตอร์ ป้ อ นไปข้างหน้า (GmffA และ GmffB) ยังถูกแทนด้ว ย
ทรานซิ สเตอร์ M1PA(NA) และ M1PB(NB) เช่นเดียวกัน ส่ วนของวงจรเพิมอัตราขยายถูกแทนด้วยทรานซิสเตอร์สองตัวทีต่อแบบ
ไขว้กนั ได้แก่ M2NA และ M2NB ซึ งใช้หลักการป้ อนกลับแบบบวกสําหรับเพิมความต้านทานทีโหนด A และ B ส่วนต่อมาเป็ น
ชุดทรานส์ คอนดัคเตอร์ Gmf1A และ Gmf1B ถูกแทนด้วยทรานซิ สเตอร์ M2PA และ M2PB และขณะเดี ยวกันทรานซิ สเตอร์ M2PA
และ M2PB ยังทําหน้าที เป็ นทรานส์คอนดัคเตอร์ Gmf2A และ Gmf2B ด้วยเช่ นเดี ยวกัน เป็ นที น่ าสังเกตว่าในการออกแบบวงจร
จากโครงสร้างทีนําเสนอนี ได้กาํ หนดให้ทรานซิ สเตอร์ M1PA(B) ทําหน้าทีเป็ นได้ทงั ทรานส์คอนดัคเตอร์ GmiA(B) และ GmffA(B)
ขณะทีทรานซิสเตอร์ MP2A(B) ก็สามารถทําหน้าทีเป็ นได้ทงทรานส์
ั
คอนดัคเตอร์ Gmf1A(B) และ Gmf2A(B) จึ งทําให้วงจรทีนําเสนอ
ค่อนข้างง่ าย ไม่ซับซ้อน และมีกาํ ลัง งานสู ญเสี ยตํา อีกประการหนึ งซึ งมีความสําคัญเช่ นเดี ยวกันคือการเลือกใช้อุปกรณ์ ที
อาศัยการป้ อนสัญญาณเข้าขาบัลค์และทรานซิสเตอร์แบบเกตลอยเสมือน (BD-QFG) เพือให้วงจรสามารถทําได้ทีแรงดันไฟ
เลียงตํา โดยการเชือมต่อสัญญาณผ่านขาบัลค์และตัวเก็บประจุผา่ นขาเกตของมอสเฟตและไบอัสแรงดันไฟตรงให้กบั ขาเกต
ผ่านทางตัวต้านทานทีมีค่าความต้านทานสู งมากซึ งถูกสร้างด้วยมอสเฟตทีทํางานในย่านคัทออฟ สําหรับตัวต้านทาน (RG1RG2) และตัวเก็บ ประจุ (CG1-CG2) ในภาพที ก) ทําหน้าที เป็ นวงจรกรองความถีสู งผ่าน โดยที มีค่าความถีคัท ออฟตํามาก
ประมาณเท่ากับ เฮิรตซ์ [24]
เมือเปรี ยบเที ยบระหว่างโครงสร้างและวงจรที ได้ออกแบบดังภาพที และ เราสามารถเขี ยนสมการ ทรานส์
คอนดัคแตนซ์ของชุดทรานส์คอนดัคเตอร์อินพุต (GmiA และ GmiB) ทรานส์คอนดัคแตนซ์ของชุดทรานส์คอนดัคเตอร์ป้อนไป
ข้างหน้า (Gmf1A(B), Gmf2A(B), GmffA, และ GmffB) และทรานส์ ค อนดัค แตนซ์ ข องชุด ทรานส์ คอนดัค เตอร์ ป้ อนกลับ แบบบวก
(Gmf3A(B)) ได้ดงั นี
GmiA ( B )  g mb1PA ( B )

(5)

Gmf 1 A ( B )  g mb 2 PA ( B )

(6)

Gmf 2 A ( B )  g m 2 PA( B )

(7)

GmffA( B )  g m1PA ( B )  g m1NA ( B )

(8)

Gmf 3 A( B )  g m 2 NA( B )

(9)

จากการแทนทีสมการ ( )-( ) ในสมการ ( ) และ ( ) ดังนันทรานส์คอนดัคแตนซ์โหมดผลต่าง (Gdm ) และ ทรานส์
คอนดัคแตนซ์โหมดร่ วม (Gcm) สามารถเขียนได้เป็ น

g m1PA( B )  g m1NA( B )
Gdm  g mb1PA( B )  g mb 2 PA( B ) 
  RAB 1  g m 2 PA( B )  g m 2 NA( B )

 g m1PA ( B )  g m1NA ( B )
Gcm  g mb1PA ( B )  g mb 2 PA( B ) 
 g m 2 PA ( B )  g m 2 NA( B )











เมือ RAB คือตัวต้านทานภายนอกต่อระหว่างโหนด A และ B โดยมีค่าเท่ากับ RA+RB
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vi2

RG2B

RG1B

vo2

M1NB

(ก)

(ข)

ภาพที วงจรทีนําเสนอ (ก) วงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างเสมือน (ข) วงจรป้ อนกลับสัญญาณโหมดร่ วม

จากสมการที ( ) และ ( ) ถ้าออกแบบให้เทอมของ gm2PA(B)gm2NA(B) มีค่าเท่ากับเทอมของ  (RAB)-1 และเทอม
ของ gm1PA(B)+gm1NA(B) มีค่าเท่ากับเทอมของ gm2PA(B)+gm2NA(B) ดังนันทรานส์คอนดัคแตนซ์โหมดผลต่างและโหมดร่ วมจะมีค่า
เป็ นอนันต์และเป็ นศูนย์ตามลําดับ ในทางปฏิบตั ิเราได้ออกแบบเทอมของ gm2NA(B)gm2PA(B) ให้มีค่าตํากว่าเทอมของ (RAB)-1
เพียงเล็กน้อย เพือรักษาเสถียรภาพของระบบไม่ให้เกิดการออสซิ ลเลต สามารถทําได้โดยการกําหนดค่าของตัวต้านทาน RAB
ทีเหมาะสม สําหรับแรงดัน VCM ถูกใช้เพือกําหนดแรงดันไฟตรงทีโหนด A และ B
นอกจากนี ถึ งแม้ว่าวงจรทีนําเสนอในภาพที ก) สามารถกําจัดสัญญาณโหมดร่ วมได้โดยใช้เทคนิ คการป้ อนไป
ข้างหน้า แต่อย่างไรก็ตาม แรงดันเอาต์พุตไฟตรงโหมดร่ วมยังคงไม่สามารถกําหนดได้ ปั ญหาดังกล่าวแก้ไขได้โดยใช้วงจร
ป้อนกลับสัญญาณโหมดร่ วม (CMFB) ดังแสดงในภาพที ข) วงจร CMFB ประกอบด้วย ) วงจรตรวจจับสัญญาณโหมดร่ วม
ได้แก่ทรานซิ สเตอร์ M3PA,B ตัวต้านทาน RC และกระแสไบอัส IB ซึงวงจรทํางานในลักษณะป้อนกลับแบบลบถูกใช้เพือกําหนด
แรงดันไฟตรงเอาต์พุตโหมดร่ วม และ ) วงจรเพิมความต้านทานเอาต์พุตได้แก่ ทรานซิสเตอร์ M4PA และ M4PB ซึ งทํางานใน
ลักษณะการป้ อนกลับแบบบวกโดยทีอินพุตขาบัลค์ของ M4PA และ M4PB ต่อแบบไขว้กนั ทําให้ความต้านทานเอาต์พตุ เพิมขึน
และดังนันจึ งทําให้อตั ราขยายแรงดันวงรอบเปิ ดของวงจรเพิมขึนด้วย สําหรับความต้านทานเอาต์พตุ โหมดผลต่าง (Zdm) และ
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ความต้านทานเอาต์พุตโหมดร่ วม (Zcm) ของวงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างเสมือนที นําเสนอสามารถวิเคราะห์ได้
ดังนี
Z dm 

Z cm 

 RO  RC 

1

1

(12)

 g mb 4 PA( B )

1

(13)

R  g m 3 PA( B )  g mb 4 PA ( B )
1
O

โดยที RO เท่ากับ rO1NA(B)//rO1PA(B)//rO3NA(B)//rO3PA(B)//rO4PA(B) คือความต้านทานแฝงรวมของทรานซิสเตอร์ทีเอาต์พตุ
เมือนําสมการ ( )-( ) และ ( )-( ) มาเขียนใหม่เพือหาอัตราขยายแรงดันโหมดผลต่าง (Adm) และอัตราขยาย
แรงดันโหมดร่ วม (Acm) สามารถแสดงได้เป็ น


g m1PA ( B )  g m1NA ( B )
Adm  Gdm .Z dm   g mb1PA( B )  g mb 2 PA ( B ) 
1


  RAB   g m 2 PA( B )  g m 2 NA( B )



 g m1PA( B )  g m1NA( B )
Acm  Gcm .Z cm   g mb1PA( B )  g mb 2 PA( B ) 
 g m 2 PA( B )  g m 2 NA( B )



 
1
 
    R  R  1  g
C
mb 4 PA ( B )
  O

 
1
   1
R

g
m 3 PA( B )  g mb 4 PA ( B )
   O





จากสมการ (1 ) และ (15) ค่าอัตราการขจัดสัญญาณโหมดร่ วม (CMRR) สามารถแสดงได้เป็ น
CMRR 

Adm
Acm

g m1PA( B )  g m1NA ( B )

 g mb1PA ( B )  g mb 2 PA( B ) .
1
 RAB   g m 2 PA( B )  gm 2 NA( B )


g m1PA ( B )  g m1NA ( B )

g mb1PA ( B )  g mb 2 PA( B ) .
g m 2 PA ( B )  g m 2 NA ( B )



  1
  RO  g m 3 PA( B )  g mb 4 PA ( B ) 
  R  R 1  g
C
mb 4 PA ( B ) 

  O







(14)

(15)

(16)

ผลการทดลองและวิจ ารณ์ ผล

เพือเป็ นการทดสอบคุณลักษณะสมบัติการทํางานของวงจรทีนําเสนอ เราได้ใช้โปรแกรม Cadence ในการจําลองการ
ทํางานของวงจร โดยใช้เทคโนโลยีซีมอสแบบมาตรฐานขนาดเท่ากับ . ไมโครเมตร วงจรทํางานภายใต้ไฟเลียงเท่ากับ
. โวลต์ สําหรับขนาดของทรานซิสเตอร์ทีได้รับการออกแบบทุกตัวแสดงดังในตารางที

ภาพที แสดงการตอบสนองความถีของวงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างเสมือนที นําเสนอ ในกรณี ของ
สัญญาณอินพุตเป็ นโหมดผลต่าง อัตราขยายแรงดันโหมดผลต่าง (Adm) มีค่าเท่ากับ เดซิ เบล ในขณะทีความถีคัทออฟที เดซิเบล และความถีตัดผ่านศูนย์ มีค่าเท่ากับ กิโลเฮิรตซ์ และ เมกกะเฮิรตซ์ ตามลําดับ โดยทีเฟสมาร์จินของวงจรมีค่า
เท่ากับ องศา

ภาพที แสดงการตอบสนองความถีของอัตราขยายโหมดร่ วม (Acm) ซึงเราได้ทาํ การเปรี ยบเที ยบผลการจําลองการ
ทํางานเป็ น กรณี ได้แก่ ) วงจรขยายผลต่างเสมือนกรณี ไม่มีวงจรขยายแบบป้ อนไปข้างหน้า (ดังเส้นจุด) 2) วงจรขยาย
ผลต่างเสมื อนกรณี ทีมีวงจรขยายแบบป้ อนไปข้างหน้า (ดังเส้นประ) และ ) วงจรขยายผลต่างเสมื อนกรณี ทีมี วงจรขยาย
แบบป้ อนไปข้างหน้าและวงจรป้ อนกลับสัญญาณโหมดร่ วม (ดังเส้นทึบ) เราพบว่าอัตราขยายโหมดร่ วมมีค่าเท่ากับ เดซิ
เบล - เดซิเบล และ - เดซิเบล ตามลําดับ
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ภาพที แสดงการตอบสนองทางเวลาของแรงดันเอาต์พุตทังโหมดผลต่าง (vo1 และ vo2) และโหมดร่ วม (voc) เมือ
ป้ อนสัญ ญาณอิ น พุตเป็ นรู ป คลื นซายน์ ท ังกรณี โหมดผลต่ างและโหมดร่ วมมี ขนาดเท่ ากับ มิ ลลิ โวลต์ ที ความถี
กิโลเฮิ รตซ์ เราพบว่าช่วงสวิงของแรงดันเอาต์พุตโหมดผลต่างอ่านค่าได้เท่ากับ . โวลต์ ในขณะทีแรงดันเอาต์พุตโหมด
ร่ วมทีปรากฏมีค่าเปลียนแปลงน้อยมากเพียง มิลลิโวลต์ สําหรับวงจรทีนําเสนอมีกาํ ลังงานสูญเสี ยเท่ากับ ไมโครวัตต์
ตารางที 1 ขนาดของทรานซิสเตอร์
ขนาดความกว้าง (W) (ไมโครเมตร)
ขนาดความยาว (L) (ไมโครเมตร)
10.4
0.5
38
0.5
10.4
0.5
38
0.5
2.4
0.5
14.8
0.5
23.1
0.5

80

0

Gain
Phase

60

-20
-40

Gain (dB)

40

-60
-80

20

-100

0

-120
-140

-20
-40

Phase (degree)

ทรานซิสเตอร์
M1NA(B)
M1PA(B)
M2NA(B)
M2PA(B)
M3NA(B)
M3PA(B)
M4PA(B)

-160

100

1K

10K

100K

1M

Frequency (Hz)

10M

100M

1G

-180

ภาพที 5 อัตราขยายโหมดผลต่างและเฟสของวงจรทีนําเสนอ
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20
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Acm_w/o_FFA
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ภาพที 6 เปรี ยบเทียบผลตอบสนองความถีของอัตราขยายโหมดร่ วมทัง 3 กรณี
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ภาพที 7 ผลตอบสนองทางเวลาของแรงดันเอาต์พตุ โหมดผลต่างและโหมดร่ วม
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บทความนี นําเสนอวงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างแบบซีมอสที มีช่วงสวิงกว้างไฟเลี ยงตําโดยใช้เทคนิ ค
การป้ อนไปข้างหน้า วงจรใช้การขับสัญญาณด้วยขาบัลค์และทรานซิ สเตอร์ เสมือนเกตลอยทําให้วงจรสามารถทํางานภายใต้
ไฟเลี ยงตํา เทคนิ คการป้ อนไปข้างหน้าถูกนํามาใช้เพือแก้ปั ญหาในการลดผลตอบสนองต่อสัญญาณโหมดร่ วมและการ
ป้ อนกลับแบบบวกถูกนํามาใช้เพือเพิมความต้านทานเอาต์พุตให้กบั วงจรขยาย วงจรที นําเสนอได้รับการออกแบบโดยใช้
เทคโนโลยีซีมอสแบบมาตรฐานขนาดเท่ากับ 0.18 ไมโครเมตร ผลการจําลองการทํางานแสดงให้เห็นว่า วงจรสามารถทํางาน
ได้โดยมีช่วงสวิงของสัญญาณกว้าง วงจรมีอตั ราขยายโหมดผลต่างเพิมขึน ในขณะทีอัตราขยายโหมดร่ วมมีค่าลดลง
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือออกแบบและทดสอบระบบการเก็บเกียวพลังงานไฟฟ้ าจากพลังงานการสันสะเทือน
โดยใช้เพียโซอิเล็คทริ ค โดยการใช้ปัมลมไฟฟ้าขนาด โวลต์ เป็ นตัวสร้างการสันสะเทือน การทดสอบแรกโดยการใช้เพีย
โซอิ เล็คทริ ค รุ่ น MCFT-36T จํานวน แผง เป็ นตัวสร้ างพลังงานไฟฟ้ า และทําการทดสอบหาพลังงานไฟฟ้าสู งสุ ด ที ได้
จากเพียโซอิเล็คทริ กโดยการนําค่าตัวต้านทานมาต่อในวงจร การทดสอบที นําวงจรชาร์ตประจุแบบเรี ยงกระแสเต็มคลืน
เข้าแบตเตอรี การทดสอบที เป็ นการทดสอบการใช้พลังงานไฟฟ้ าจากแบตเตอรี กับภาระไฟฟ้ า ผลการทดสอบพบว่า
แรงดันไฟฟ้ าทีได้จากเพียโซอิเล็คทริ ค เป็ นไฟฟ้ากระแสสลับรู ปคลืนไซน์เวฟพลังงานไฟฟ้าสูงสุดทีได้ . ไมโครวัตต์
สามารถประจุแรงดันไฟฟ้าให้กบั แบตเตอรี ขนาด . 0 โวลต์ มิลลิแอมป์ -ชัวโมงได้เต็มในเวลา . ชัวโมง ซึ งสามารถ
ใช้งานกับหลอดไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) ขนาด . วัตต์ ได้ประมาณ นาที
คําสําคัญ : การเก็บเกียวพลังงาน, การสันสะเทือน, เพียโซอิเล็คทริ ค

ABSTRACT
The purpose of this research was to design and test a system for harvesting electrical energy from vibration
energy using piezoelectric. Vibration generator is using a 12-volt electric air pump. The first test, using four piezoelectric,
MCFT-36T, generates electrical energy. The maximum power of the piezoelectric is measured by applying the resistor to
the circuit. The second test uses a full wave rectifier circuit to charge the battery. The final test is the use of battery power
and electrical load. The test results show that voltage from the piezoelectric is the sine wave with maximum power is
397.74 microwatts. It can charge the battery size 3.70 volts, 70 milliwatts, full in 9.25 hours. The battery can be used for
1.5 watt light emitting diode (LED) for about 20 minutes.
Keywords: nergy harvesting, vibration, piezoelectric
1.2,3,4

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อําเภอหางดง จ.เชี ยงใหม่ 50230
Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering and Technology, North-Chiang mai University, Chiang mai Thailand,
50230
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : nitipat@northcm.ac.th, aekapoj@gmail.com
1.2,3,4

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

บทนํา

544

ด้วยปั จจุบนั มีการคิดค้นพัฒนาทังอุปกรณ์ เทคโนโลยีและวิธีการทีจะสามารถก่อให้เกิดพลังงานในรู ปแบบใหม่ที
สามารถนํามาเป็ นแหล่งพลังงานทดแทนให้กบั พลังงานจากฟอสซิ ล ซึ งเป็ นแหล่งพลังงานทีกําลังจะหมดลงในอนาคตอัน
ใกล้ พลังงานการกดหรื อ การสันสะเทื อนเป็ นหนึ งในแหล่ งพลังงานทดแทนที ได้รั บ ความสนใจและมี การศึ กษาอย่าง
กว้างขวาง เนื องจากเป็ นวิธีการก่อเกิดพลังงานทีง่ายไม่ซบั ซ้อน สามารถใช้แหล่งต้นกําเนิ ดพลังงานได้หลากหลายและเป็ น
พลังงานทีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง โดยทัวไปแล้วการเก็บเกียวพลังงานจากการสันสะเทื อนมีอยู่ วิธี วิธีแรกคือ
ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Charges) เกิ ดจากการที ปริ มาณประจุไฟฟ้าขัวบวกและขัวลบบนผิววัสดุมีไม่เท่ากันทําให้เกิดแรง
ดึ งดูด เมือวัตถุท ัง ชิ นมีป ระจุต่างชนิ ด กัน วิธีที สองคื อแม่ เหล็กไฟฟ้ า (Electromagnets) เป็ นอํานาจแม่เหล็ กที ทําให้เกิ ด
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านในวัตถุตวั นํา ซึ งเกิดจากการตัดผ่านหรื อการสันของตัวนําในสนามแม่เหล็กในแนวตังฉาก ทําให้เกิด
กระแสไฟฟ้ าไหลในตัวนํานัน และวิธีทีสามคือเพียโซอิเล็ค ทริ ก (Piezoelectric) เป็ นเซรามิ กประเภทหนึ งซึ งเหมาะสม
สําหรับการเก็บเกียวพลังงานจากการสันสะเทือนเพราะมีประสิ ทธิภาพทีสามารถแปลงความเครี ยดเชิงกลทีให้พลังงานไฟฟ้า
ได้ไม่มี สินสุ ด และใช้โครงสร้ างที เรี ยบง่าย ในทางกลับ กันเมื อเพียโซอิเล็คทริ ก ได้รับกระแสไฟฟ้ าก็จะสามารถกําเนิ ด
พลังงานกลได้ (ดอน และคณะ,2556) พลังงานไฟฟ้าทีได้จากเพียโซอิเล็คทริ กเป็ นไฟฟ้ากระแสสลับ เพือให้เหมาะสมในการ
นําพลัง งานไปใช้ง านจึ ง ต้อ งแปลงให้ เป็ นไฟฟ้ า กระแสตรง ซึ งวงจรเก็ บ เกี ยวพลัง งานและวงจรแปลง AC-DC ที มี
ประสิ ทธิ ภาพจะขึนอยูก่ บั ลักษณะการสันสะเทือน ความถีและความเร่ งของแหล่งกําเนิดการสันสะเทือนด้วย (Y C shu and I
C Lien,2006) หลักการทํางานของการเก็บเกียวพลังงานจากการสันสะเทือนดังแสดงในภาพที 1

ภาพที 1 หลักการทํางานของการเก็บเกียวพลังงานจากการสันสะเทือน
ทีมา: Y C shu and I C Lien, (2006)
ขนาดและรู ปทรงของเพียโซอิเล็คทริ กสําหรับการนําไปเก็บเกียวพลังงานของแหล่งพลังงานเป็ นปั จจัยที สําคัญ
อย่างหนึ ง เช่ น การหาขนาดที เหมาะสมของเพียโซอิ เล็คทริ กในการนํามาเก็บเกี ยวพลังงานจากการเคลือนไหวของมนุ ษ ย์
โดยใช้การผลักของแม่เหล็กบนแผ่นเหล็กซึงอยูบ่ นโลหะวงกลมหมุนไปตัดผ่านแม่เหล็กบนแผ่นเพียโซอิเล็คทริ กเพือให้เกิด
การเคลือนที และเกิ ดพลังงานไฟฟ้ าขึน การเก็บ เกี ยวพลังงานจากการสันสะเทื อนของเครื องจักร เช่ นปั มลมขนาดเล็ก ซึ ง
พลังงานไฟฟ้ าทีได้จะมีปริ มาณทีน้อยไม่สามารถนําไปใช้งานได้โดยตรง จึงต้องนําวงจรการประจุไฟฟ้ามาใช้ในการประจุ
ไฟฟ้ าจากเพียโซอิ เล็คทริ กเข้ากับแบตเตอรี เสร็ จแล้วจึงนําแบตเตอรี ไปใช้งานต่ออี กที หนึ ง วงจรที ทําหน้าที ประจุไฟฟ้ า
จะต้องมีความเหมาะสมกับพลังงานที ได้ดว้ ย (ดอน, 2556) การเก็บเกี ยวพลังงานของวัสดุเพียโซอิเล็คทริ คสามารถนําไป
ติ ด ตังกับ เครื องจัก รที มี ก ารสั นในขณะทํางาน ( Sodano et al,
) ทําการศึ ก ษาพลัง งานจากการสันสะเทื อ นของ
เครื องยนต์และเปรี ยบเที ยบการเก็บเกียวพลังงานระหว่างตัวเก็บประจุกบั แบบเตอรี พบว่าการเก็บพลังงานในตัวเก็บประจุ
จําเป็ นต้องมี สวิตช์เปิ ดและปิ ดในขณะประจุและปล่อยพลังงานเนื องจากตัวเก็บประจุมีการประจุและการคายพลังงานที
รวดเร็ ว แต่ในขณะเดียวกันพบว่าแบตเตอรี สามารถประจุพลังงานได้มากกว่า ( ธีรพงษ์ และ กาลิมิง,
) ได้ออกแบบและ
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พัฒนาแหล่งกําเนิ ดไฟฟ้ าด้วยเพียโซอิเล็คทริ กในยางป้ องกันการสันสะเทื อนโดยอาศัยการแลกเปลียนพลังงานจากแรงสัน
ของเครื องจักรให้เป็ นพลังงานไฟฟ้าด้วยวัสดุเพียโซอิเล็คทริ ก โดยอาศัยการหมุนเหวียงของมอเตอร์ แบบไม่สมดุลสําหรับ
สร้างแรงกด ผลการทดลองพบว่าชุดอุปกรณ์สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุดเมือเกิดแรงสันสะเทื อนทีความถี Hz และ
ระดับแรงทีกระทําจากการสันทําให้ชุดอุปกรณ์ผลิตกําลังไฟฟ้าได้ในลักษณะเชิงเส้น จากการศึกษางานวิจยั ทีผ่านมางานวิจยั
นี จึ งทําการออกแบบและสร้างชุดต้นแบบการเก็บเกี ยวพลังงานจากการสันสะเทื อนจากเครื องจักรโดยใช้เพียโซอิเล็คทริ ก
แบบบัซเซอร์ การวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าทีได้จากเพียโซอิเล็คทริ กโดยการอัดประจุไฟฟ้าให้กบั แบตเตอรี และทดสอบการ
นําพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี ไปใช้งานกับภาระไฟฟ้า เพือเป็ นต้นแบบในการศึกษาและพัฒนาการเก็บเกียวพลังงานจาการ
สันสะเทือนต่อไปในอนาคต

วิธีดําเนินการวิจัย

งานวิจยั นี ทําการออกแบบและทดสอบการเก็บเกียวพลังงานจากการสันสะเทือนโดยใช้เพียโซอิเล็คทริ กแบบบัซ
เซอร์ ซึงมีคุณสมบัติให้พลังงานไฟฟ้าออกมาเมือมีแรงกดหรื อการสัน แหล่งพลังงานการสันสะเทื อนทีใช้ในการทดลองคือ
เครื องปัมลมไฟฟ้ าขนาดเล็ก และมีการใช้วงจรเรี ยงกระแสแบบเต็มคลืนเพืออัดประจุไฟฟ้ าทีได้จากเพียโซอิเล็กทริ กให้กบั
แบตเตอรี แบบทุติยภูมิ เพือเป็ นแหล่งพลังงานให้กบั หลอดไฟฟ้าแบบไดโอดเปล่งแสง (LED) ทีนํามาทดสอบเป็ นภาระทาง
ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดของแต่ละขันตอนดังนี
. ออกแบบระบบการเก็บเกียวพลังงานจากการสันสะเทือน
งานวิ จัย นี เลื อ กใช้แ ผ่ น เพี ย โซอิ เล็ ค ทริ คแบบบั ซ เซอร์ ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลางทองแดง . เซนติ เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางเซรามิค . เซนติเมตร ดังแสดงในภาพที 2 และเพือให้มีความเหมาะสมกับการรับ แรงสันสะเทื อนจาก
เครื องปั มลมไฟฟ้าทีมีฐานของเครื องเป็ นลักษณะขาตัง ขา จึงออกแบบใช้แผ่นเพียโซอิเล็คทริ คแบบบัซเซอร์จาํ นวน แผ่น
ต่อขนานกัน และใช้แผ่นพลาสติกแข็งใสประกบยึดแผ่นเพียโซอิเล็คทริ คไว้ไม่ให้เคลือนที โดยมีระยะห่ างระหว่างแถว
เซนติเมตร และระยะห่ างระหว่างแผ่นเพียโซอิเล็คทริ คในแถว เซนติเมตร พร้อมทังต่อสายไฟออกมาเพือเชือมต่อกับวงจร
ประจุไฟฟ้า ดังแสดงในภาพที 3

ภาพที 2 แผ่นเพียโซอิเล็คทริ คแบบบัซเซอร์
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ภาพที 3 การต่อแผ่นเพียโซอิเล็คทริ คจํานวน แผ่นต่อขนานกัน
แหล่งกําเนิดการสันสะเทือนเลือกใช้เครื องปั มลมไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยนําแผ่นเพียโซอิเล็คทริ กทีออกแบบไว้มา
วางใต้ฐานของเครื องปั มลมเพือรองรับการสันสะเทือน ดังแสดงในภาพที 4

ภาพที 4 การต่อแผ่นเพียโซอิเล็คทริ ค

2.ทดสอบหาประสิ ทธิภาพของระบบเก็บเกียวพลังงานจากการสันสะเทือน
2.1 ทดสอบหาสภาวะภาระทางไฟฟ้ าทีเหมาะสมกับเพียโซอิเล็คทริก

โดยการทดลองสุ่ มขนาดตัวต้านทานหลากหลายขนาดต่อขนานกับเพียโซอิเล็กทริ คดังแสดงในภาพที 5 และวัดหา
ค่าประสิ ทธิผลของแรงดันไฟฟ้าในหน่วยค่าเฉลียกําลังสอง และคํานวณหากระแสไฟฟ้าจากการต่อตัวต้านทานแต่ละค่า จาก
สมการที 1 และสมการที 2 เพือนําค่าแรงดันและกระแสไปคํานวณหากําลังไฟฟ้าเฉลียดังในสมการที 3
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ภาพที 5 การต่อตัวต้านทานขนานแผ่นเพียโซอิเล็คทริ ค

(1)
(2)
(3)
โดย

คือค่าความต่างศักย์สูงสุด หน่วย โวลต์(V)

คือค่าความต่างศักย์เฉลียของรากทีสอง หน่วย โวลต์(V)

คือค่ากระแสเฉลียของรากกําลังสอง หน่วย แอมป์ (A)

คือค่าความต้านทาน หน่วย โอห์ม(Ω)
คือกําลังไฟฟ้าเฉลีย หน่วย วัตต์(W)
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เมือเกิ ดพลังงานไฟฟ้ าออกจากเพียโซอิเล็คทริ คแล้ว จึงติดตังวงจรการอัดประจุแบตเตอรี โดยใช้วงจรเรี ยงกระแส
แบบเต็มคลืนผ่านตัวเก็บประจุส่งพลังงานไฟฟ้าจากเพียโซอิเล็คทริ คไปยังแบตเตอรี ทีมีขนาดความจุ 70 มิลลิแอมป์ -ชัวโมง
วงจรการอัดประจุดงั แสดงในภาพที 6

ภาพที 5 การต่อวงจรอัดประจุแบตเตอรี เข้ากับแผ่นเพียโซอิเล็คทริ ค

2.3 ทดสอบการคายประจุแบตเตอรี

เพือทดสอบการนําไฟฟ้าทีได้จากเพียโซอิเล็คทริ กทีประจุไว้ในแบตเตอรี ไปใช้กบั ภาระไฟฟ้า จึงทดสอบกับหลอด
ไฟฟ้ าแบบไดโอดเปล่งแสง (LED) ขนาด . วัตต์ จํานวน หลอด เพือหาความสัมพันธ์ความสามารถในการอัดประจุและ
คายประจุของแบตเตอรี วงจรการทดสอบดังแสดงในภาพที 7
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ภาพที 7 การทดสอบการคายพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

เมือสร้างชุดการเก็บเกียวพลังงานจากการสันสะเทือนตามทีออกแบบแล้ว จึงทดสอบรู ปคลืนไฟฟ้าทีได้ โดยการใช้
เครื องมือวัดออสซิ ลโลสโคปวัดรู ปคลืนไฟฟ้า ผลทีได้จากเพียโซอิเล็คทริ ก พบว่ามีรูปคลืนไฟฟ้าเป็ นรู ปไซน์ซึงแสดงว่าเพีย
โซอิเล็คทริ กให้แรงดันไฟฟ้าออกมาเป็ นกระแสสลับดังสมมติฐานทีตังไว้ ดังแสดงในภาพที 8

ภาพที 8 แรงดันไฟฟ้าจากเพียโซอิเล็คทริ ค
จากนันจึ งทําการนําตัวต้านทานมาต่อกับวงจรของเพียโซอิเล็คทริ ก เพือวัดหาค่าประสิ ทธิ ผลของแรงดันไฟฟ้าใน
หน่วยค่าเฉลียกําลังสอง และคํานวณหากระแสไฟฟ้า และกําลังไฟฟ้าเฉลียทีเกิดขึนได้ค่าดังแสดงในตารางที 1
ตารางที 1 ผลค่าแรงดัน กระแสของรากกําลังสอง และกําลังเฉลียเมือเปลียนค่าความต้านทาน
R ( k )

1
5
10
33
50
75

Vrms V 

0.38
0.74
1.21
3.54
4.01
4.52

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

I rms   A

380
148
121
107.27
80.2
60.27

Pavg  W 

144.4
109.52
146.41
397.74
321.60
272.405
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เมื อนําค่าจากการทดลองมาสร้างกราฟความสัม พัน ธ์ระหว่างความต้านทาน แรงดัน ไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า และ
กําลังไฟฟ้ า พบว่าทีค่าความต้านทาน 33 โอห์ ม ได้ค่ากําลังไฟฟ้ าสู งที สุ ด ซึ งเป็ นไปตามกฎของการส่งผ่านพลัง งานสู งสุ ด
หมายความว่าค่าของตัวต้านทานที จะนํามาใส่ ในวงจรอัดประจุให้กบั แบตเตอรี เพือให้ได้พลัง งานไฟฟ้ าสู งสุ ดจากเพียโซ
อิเล็คทริ กส่ งผ่านไปยังภาระไฟฟ้ าในการทดลองของงานวิจัยนี จากภาพจะเห็ นว่าเมือเริ มการทดลองทีค่าความต้านทาน
โอห์ ม ค่ากระแสมีค่าสู งแต่แรงดันตํากําลังฟ้ าที ได้จึงไม่สูงตาม เมือทําการปรับเปลียนค่าความต้านทานให้สูงขึนกระแสจึง
ลดลงแต่แรงดันเพิมสู งขึนกําลังไฟฟ้าก็ปรับสู งขึนตามแรงดัน และกําลังไฟฟ้าทีได้มีค่าสู งสุ ดที โอห์ม ดังแสดงในภาพที
9

ภาพที 9 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทาน แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกําลังไฟฟ้า

ทําการทดลองนําเครื องประจุแบบเรี ยงกระแสเต็มคลืนทีมีการต่อตัวประจุไฟฟ้ าและตัวต้านทานตามทีได้ทดสอบ
มาแล้ว มาต่อกับเพียโซอิเล็คทริ กเพือทําการประจุไฟฟ้าให้กบั แบตเตอรี ขนาด 70 มิลลิแอมป์ -ชัวโมง ผลการทดสอบพบว่า
สามารถประจุให้แบตเตอรี เต็มในเวลาประมาณ 9.25 ชัวโมง กราฟแสดงความสัมพันธ์ของแรงดันกับระยะเวลาการประจุ
แสดงในภาพที 10

ภาพที 10 ความสัมพันธ์ของแรงดันกับระยะเวลาการประจุ
เพือทดสอบการนําพลังงานไฟฟ้าทีได้จากพลังงานการสันสะเทื อน ไปใช้กบั อุปกรณ์ไฟฟ้าจึงนําหลอดไฟฟ้าแบบ
ไดโอดเปล่ ง แสง (แอลอี ดี ) มาต่ อ เพื อเป็ นภาระทางไฟฟ้ าให้ กับ แบตเตอรี ซึ งผลการทดสอบความสั ม พัน ธ์ร ะหว่าง
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แรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ากับเวลาดังแสดงในภาพที 11 จากภาพจะเห็นการคายประจุของแบตเตอรี เมือนําโหลดไฟฟ้ ามา
ต่อ กระแสจะค่อยๆลดลง และกระแสไฟฟ้าเริ มหมดลงทีเวลา นาที ในขณะทีแรงดันไฟฟ้าจะเริ มคงทีทีแรงดัน . โวลต์
เมือกระแสในแบตเตอรี หมด

ภาพที 11 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้ากับเวลา

สรุ ปผลการวิจัย

การเก็บเกียวพลังงานไฟฟ้าจากการสันสะเทือนโดยใช้เพียโซอิเล็คทริ คแบบบัซเซอร์จาํ นวน 4 แผ่น และประจุเข้า
กับแบตเตอรี ผ่านวงจรเรี ยงกระแสแบบเต็มคลืน ผลการทดสอบพบว่าสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าขึนทีตัวเพียโซอิเล็คทริ ค
ได้โดยการสันสะเทื อนและเก็บเกียวพลังงานไฟฟ้ าไว้ในแบตเตอรี ซึ งพลังงานไฟฟ้ าทีได้สามารถนําไปเป็ นแหล่งพลังงาน
ให้กบั ภาระทางไฟฟ้ าได้ พลังงานไฟฟ้ าที ได้จากเพียโซอิเล็คทริ กแบบบัซเซอร์มีปริ มาณที น้อย แต่สามารถเพิมปริ มาณให้
มากขึ นได้เมื อเพิ มจํานวนแผ่ น เพี ย โซอิ เล็ค ทริ ก ให้มี ป ริ ม าณมากขึ น แต่ ต ้องให้มี ค วามเหมาะสมกับ แหล่ งกําเนิ ด การ
สันสะเทื อน รวมถึงอุปกรณ์ถ่ายเทพลังงานไฟฟ้าที เกิ ดขึนไปให้กบั ตัวเก็บเกี ยวพลังงานหรื อภาระทางไฟฟ้า ในส่ วนของ
ประสิ ทธิ ภาพการนําพลังงานไฟฟ้าไปอัดประจุให้กับแบตเตอรี เนืองจากจํานวนและปริ มาณกระแสไฟฟ้ าทีได้จากเพียโซ
อิเล็คทริ กมีปริ มาณน้อยจึงทําให้มีระยะเวลาการประจุทีใช้เวลานาน การทดสอบนําแบตเตอรี ไปใช้งานกับภาระไฟฟ้ าคือ
หลอดไดโอดเปล่งแสง สามารถใช้งานได้ดีสามารถประยุกต์นําไปเป็ นแหล่งพลังงานไฟฟ้าให้กบั อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
สําหรับอุปกรณ์หรื อระบบควบคุมขนาดเล็กได้
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี ได้ทาํ การพัฒนาระบบประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี และระบบขับเคลือนสําหรับรถสามล้อไฟฟ้ า โดยการ
พัฒนาระบบประจุไฟฟ้ าจะทําการทดสอบการประจุแบตเตอรี แบบช้าและแบบเร็ ว มี หลักการประจุแบบกระแสคงที และ
แรงดันไฟฟ้ าคงที (Constant Current Constant Voltage charging, CCCV) และใช้วงจรลดทอนแรงดันแบบบัคร่ วมกับอินเวอร์ เตอร์ ใน
การควบคุมการประจุ เพือทดสอบการประจุแบตเตอรี นอกจากนีได้นาํ เอาแบตเตอรี ทีได้จากการประจุโดยวิธีการดังกล่าวมา
ใช้กบั รถสามล้อไฟฟ้ า สําหรับ การพัฒ นาระบบขับ เคลือน ได้ท าํ การปรั บ ปรุ งระบบขับ เคลือนโดยปรั บ ปรุ งการควบคุม
ความเร็ วมอเตอร์ ดว้ ยชุดควบคุม จากผลการทดสอบพบว่า ระบบประจุไฟฟ้า เมือเปรี ยบเทียบเวลาทีใช้ในการประจุแบตเตอรี
จนเต็ม พบว่าการประจุแบบเร็ วใช้เวลาสันกว่าการประจุแบบช้าประมาณ ชัวโมง ในการต่อแบตเตอรี แบบเดียว และ การ
ต่อแบตเตอรี แบบขนานการประจุแบบเร็ วใช้เวลาสันกว่าการประจุแบบช้าประมาณ ชัวโมง เมือนําแบตเตอรี มาใช้ในการ
ขับเคลือนรถสามล้อไฟฟ้ าพบว่าสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื อง ชัวโมง ด้วยความเร็ วเฉลีย กิโลเมตรต่อชัวโมง โดย
บรรจุคนขับ คนซึ งมีนาหนั
ํ ก กิโลกรัมในระหว่างการขับเคลือน ระบบขับเคลือนรถสามล้อไฟฟ้ าสามารถทําความเร็ ว
เฉลียสู งสุ ด กิ โลเมตรต่อชัวโมง นาน นาที หลังจากนันความเร็ วจะค่อยๆลดลงเหลือประมาณ - กิ โลเมตรต่ อ
ชัวโมง รถสามล้อไฟฟ้ าสามารถขึนทางชันในช่ วง - องศา ความเร็ วเฉลีย กิ โลเมตรต่อชัวโมง ได้ในระยะทาง .
เมตร ใช้เวลา วินาที
คําสําคัญ : ระบบประจุไฟฟ้าแบตเตอรี , การประจุแบบกระแสและแรงดันไฟฟ้าคงที, รถสามล้อไฟฟ้า
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This research aims to develop the battery charging system and the driving system for the electric tricycle. The

development of the battery charging system was tested both fast and slow charging based on constant current and voltage

charging ( CCCV) , and also applied a buck converter with an inverter to control charging batteries. Moreover, the
batteries obtained from these methods were applied to the electric tricycle. The drive system was developed by improving

motor speed control with the controller. The results found that the fast charging system spent shorter time than the slow

charging system about 6 hours for series circuit and 9 hours for parallel circuit. When used these batteries for the electric
tricycle, it could operate for 7 hours continuously at an average speed of 8 kilometres per hour with a 75-kilogram driver.

The drive system of the electric tricycle could operate at the highest average speed of 18 kilometres per hour for 10

minutes. After that, the speed would gradually decrease to 15-16 kilometres per hour. The electric tricycle could climb up
a slope of 0-10 degrees at an average speed of 18 kilometres for 22.8 meters in 25 seconds.

Keywords : Battery Charging System, Constant Current Constant Voltage Charging, Electrical Tricycle
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จากแนวโน้มการใช้แหล่งพลังงานขับเคลือนในยานยนต์ทีเปลียนจากการใช้นามั
ํ นไปเป็ นแหล่งพลังงานอืน ทังใน
แง่ของราคาทีถูกกว่า การจัดหาทําได้ง่ายกว่า เป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อมทีมากกว่า หนึงในตัวเลือกนันคือการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในการขับเคลือน ยานยนต์หลากหลายขนาดถูกนํามาติดตังระบบขับเคลือนด้วยพลังงานไฟฟ้า ตังแต่รถจักรยานคันเล็ก
จนกระทังพัฒนาติดตังกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถสามล้อถีบทีมีอยูเ่ ดิมในสถานศึกษาถูกนํามาติดตังระบบขับเคลือนไฟฟ้า
เพือจุดประสงค์ในการนําเทียวเชิงอนุรักษ์ [1] ซึงสามารถใช้งานได้ดี แต่ขาดความสมบูรณ์กระบวนการประจุไฟฟ้า ดังนันจึง
มีการปรับปรุ งกระบวนการประจุไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน โดยปั จจุบนั ได้มีการนําเทคนิคในการ
ประจุไฟฟ้าเข้าสู่ แบตเตอรี หลายรูปแบบ ซึงหลักการประจุแบบกระแสคงทีและแรงดันไฟฟ้าคงทีถูกนํามาใช้ทงในส่
ั วนการ
ประจุจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ ทําให้ระยะเวลาในการประจุนอ้ ยลง [2] ดังนันจึงพิจารณานําหลักการประจุแบบกระแส
คงทีและแรงดันไฟฟ้าคงทีนีมาปรับปรุ งในการประจุแบตเตอรี ของรถสามล้อไฟฟ้าทีมีอยู่ โดยเบืองต้นจะรับการประจุจาก
ระบบจ่ายไฟหลักและทําการเปรี ยบเทียบผลการทดลองในรู ปแบบต่างๆ
การออกแบบและจัดสร้ าง
1. ระบบการขับเคลือนของรถสามล้อไฟฟ้า

รถสามล้อไฟฟ้าขับเคลือนด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด
วัตต์
โวลต์ ร่ วมกับแบตเตอรี ตะกัวกรด
ขนาด โวลต์ Ah จํานวน ลูก วางไว้ใต้เบาะนังผูโ้ ดยสาร ส่งกําลังแบบโซ่และเฟื อง สามารถควบคุมความเร็ วของรถ
โดยการบิดคันเร่ งของผูข้ บั ขีผ่านวงจรควบคุมความเร็ วแบบ Pulse Width Modulation (PWM)
2. ระบบการประจุแบตเตอรี
หลักการทัวไปในการประจุแบตเตอรี ได้จากการนําสัญญาณคลืนไซน์ ขนาด 220 Vac ความถี 50 Hz ผ่านการลด
ระดับแรงดันให้ตาลงซึ
ํ งยังคงเป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับอยู่ ดังนันจึ งต้องผ่านวงจรเรี ยงกระแส (Rectifier) เพือเปลียนให้เป็ น
ไฟฟ้ากระแสตรง จากนันจะผ่านวงจรกรองทีภายในคือวงจรเรี ยงกระแสเพือให้สัญญาณมีความเรี ยบมากขึน จากนันจึงผ่าน
เข้าวงจรประจุแบตเตอรี (Charger) ซึงในจะมีวงจรรักษาระดับแรงดัน (Voltage Regulator) เพือรักษาระดับแรงดันไฟตรงให้
คงที โดยมีเทคนิคในการประจุทีแตกต่างกันออกไป

ภาพที 1 บล็อกไดอะแกรมวงจรประจุแบตเตอรี

การประจุแบตเตอรี สามารถแบ่ งได้เป็ น วิธี คือ การประจุดว้ ยแรงดันไฟฟ้ าคงที (Constant Voltage Charging)
การประจุด ้วยกระแสคงที (Constant Current Charging) และการประจุด ้วยกระแสไฟฟ้ าตรงคงที และแรงดัน ไฟฟ้ าคงที
(Constant Current – Constant Voltage Charging: CCCV) โดยทัวไปจะเป็ นการประจุดว้ ยแรงดันไฟฟ้าคงที ใช้เวลาในการ
ประจุนาน จึงมีการประจุดว้ ยกระแสคงทีซึงทําการประจุได้เร็ วขึนแต่กระแสทีใช้ประจุจะถูกจํากัด ดังนันจึงมีการรวมทังสอง
วิธีเป็ นการประจุดว้ ย CCCV โดยช่วงแรกจะทําการประจุดว้ ยกระแสคงทีเต็มพิกดั ในขณะทีแรงดันค่อยๆเพิมขึน จนกระทัง
เข้าสู่ช่วงทีสองจะทําการประจุดว้ ยแรงดันคงทีเต็มพิกดั ในขณะทีกระแสในการประจุค่อยๆ ลดลง
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ในการทดสอบจะแยกการประจุออกเป็ น แบบคือการประจุแบตเตอรี แบบช้าหรื อแบบกระแสตํา โดยใช้วงจร
ประจุดว้ ยกระแสไฟฟ้ าคงที ไม่เกิ น A ตามข้อจํากัดกระแสสู งสุ ดของวงจร และการประจุแบตเตอรี แบบเร็ วหรื อแบบ
กระแสสูง โดยใช้วงจรประจุดว้ ยกระแสไฟฟ้าตรงคงทีและแรงดันไฟฟ้าคงที
3. การทดสอบระบบประจุแบตเตอรี
การทดสอบระบบประจุแบตเตอรี จะทดสอบการประจุแบตเตอรี แบบช้า และการประจุแบตเตอรี แบบเร็ ว โดยแต่
ละแบบจะทําการทดสอบกับแบตเตอรี ลูกเดียว และทดสอบกับแบตเตอรี ลูกทีต่อแบบขนานกัน ดังภาพที แล้วทําการเก็บ
ค่ากระแสและแรงดันทีเข้าไปยังแบตเตอรี ทุก ๆ ชัวโมง เพือสังเกตพฤติกรรมการประจุไฟฟ้าของวงจรทีออกแบบมา

(a)

(b)

ภาพที 3 การต่อวงจรเพือทดสอบประจุแบตเตอรี ในแต่ละแบบ (a) ต่อกับแบตเตอรี ลูกเดียว (b) ต่อแบตเตอรี ลูก

(a)

(b)

ภาพที 4 (a) รถสามล้อไฟฟ้าทีทําการปรับปรุ ง และ (b) การประจุไฟฟ้ากับแบตเตอรี
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ผลและวิจารณ์ ผล
แรงดันในการเก็บประจุ
แบตเตอรี(่ V)

. การทดสอบการประจุแบตเตอรี
จากการทดสอบระบบประจุแบตเตอรี ดังกล่าวไว้ขา้ งต้น จะทําให้ได้ผลการทดสอบ ดังนี
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แบตเตอรี่ (A)

ภาพที 5 การเพิมขึนของแรงดันในการประจุแบตเตอรี แบบช้าและประจุเร็ วโดยต่อกับแบตเตอรี ลูกเดียว
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ภาพที 6 การเปลียนแปลงของกระแสทีประจุแบตเตอรี แบบช้าและประจุเร็ วโดยต่อกับแบตเตอรี ลูกเดียว

จากภาพกราฟผลการทดสอบที พบว่า แรงดันของการประจุแบตเตอรี แบบเร็ วจะมีค่าสู งกว่าการประจุแบตเตอรี
แบบช้า เนื องจากชุดประจุแบตเตอรี แบบเร็ วนี ถูกตังแรงดันไว้ที โวลต์ เมือเวลาชาร์จประจุแบตเตอรี นานขึนแรงดันก็จะ
เพิมขึนจนถึงเกื อบ โวลต์ ส่ วนการประจุแบตเตอรี แบบช้านันเมือเวลาชาร์จนานขึนแรงดันการประจุแบตเตอรี จะค่อยๆ
เพิมขึนจนแรงดันชาร์จประจุแบตเตอรี คงทีประมาณ . โวลต์
จากภาพกราฟผลการทดสอบที พบว่าการประจุแบตเตอรี แบบเร็ วนันจะพบว่าเมือเวลาผ่านไปกระแสในการ
ประจุแบตเตอรี จะค่อยๆลดลงเหลื อระหว่าง - แอมป์ ส่ วนชุ ดประจุแบตเตอรี แบบช้านันจะคล้ายกับชุดประจุแบตเตอรี
แบบเร็ วคือเมือเวลาผ่านไปกระแสในการนันจะลดลงเหลือประมาณ . แอมป์ ซึงเวลาทีใช้ในการประจุแบตเตอรี เป็ นดังนี
การประจุแบตเตอรี แบบเร็ วใช้เวลาในการประจุที ชัวโมง ส่ วนการประจุแบตเตอรี แบบช้านันใช้เวลาอยูท่ ี ชัวโมงจน
แบตเตอรี เต็ม มีความแตกต่างทางเวลาประมาณ ชัวโมง
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ภาพที 7 การเพิมขึนของแรงดันในการประจุแบตเตอรี แบบช้าและประจุเร็ วโดยต่อกับแบตเตอรี ลูกขนานกัน
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เวลา(ชั่วโมง)
ภาพที 8 การเปลียนแปลงของกระแสทีประจุแบตเตอรี แบบช้าและประจุเร็ วโดยต่อกับแบตเตอรี ลูกขนานกัน

จากภาพกราฟผลการทดสอบที ซึ งเป็ นการประจุแบตเตอรี แบบช้าและประจุเร็ วซึ งต่อกับแบตเตอรี ลูกขนาน
กัน พบว่ามีลกั ษณะคล้ายกับการต่อแบตเตอรี แบบลูกเดียว โดยการประจุแบบเร็ ว แรงดันจะเพิมขึนจนกระทังคงทีทีเกือบ
โวลต์ ส่ วนการประจุแบบช้าจะมีลกั ษณะค่อยๆ เพิมขึนจนแรงดันเข้าใกล้ โวลต์เช่ น กัน แต่ห ยุด คงที ที ประมาณ .
โวลต์

จากภาพกราฟผลการทดสอบที เป็ นการเปลียนแปลงของกระแสทีประจุแบตเตอรี แบบช้าและประจุเร็ วโดยต่อ
กับแบตเตอรี ลูกขนานกัน พบว่ามีลกั ษณะแนวโน้มของค่ากระแสไฟฟ้าคล้ายกับการต่อแบตเตอรี แบบลูกเดี ยวเช่นกัน แต่
เนืองจากการต่อขนานกันของแบตเตอรี จํานวน ลูกทําให้ใช้เวลาในการประจุทงสองแบบนานขึ
ั
น โดยการประจุแบตเตอรี
แบบเร็ วจะใช้เวลาในการประจุที ชัวโมง ส่วนการประจุแบตเตอรี แบบช้านันใช้เวลาอยูท่ ี ชัวโมง จนแบตเตอรี เต็ม
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หากนําผลการทดสอบวงจรประจุกระแสแบบเร็ วที เป็ นวงจรใช้หลักการกระแสไฟฟ้าตรงคงที และแรงดันไฟฟ้ า
คงที มาพล็อตกราฟรวมกันของกระแสและแรงดันทีใช้ประจุ ดังภาพที พบว่าช่วงแรกจะทําการประจุดว้ ยกระแสประมาณ
.

กระแส (A)

แอมป์ ในขณะที แรงดันค่อยๆเพิมขึนจาก โวลต์ จนกระทังเข้าสู่ ช่วงที สองจะทําการประจุดว้ ยแรงดันคงที ประมาณ
. โวลต์ในขณะทีกระแสในการประจุค่อยๆ ลดลง

เวลา (ชัวโมง)

ภาพที 9 กราฟการประจุแบตเตอรี แบบกระแสไฟฟ้าตรงคงทีและแรงดันไฟฟ้าคงทีของวงจรประจุแบบเร็ วต่อกับแบตเตอรี
ลูกขนานกัน
. การทดสอบระบบขับเคลือนในทางราบ
เพือเป็ นการทดสอบระบบขับ เคลื อนให้ท ราบถึ งคุ ณสมบัติของรถสามล้อไฟฟ้ าที ใช้งานจริ ง จึงมี การทดสอบ
เพิมเติม คือการหาความเร็ วเฉลียในทางราบ โดยจะเริ มทําการขับเคลือนรถสามล้อไฟฟ้ าจนรถเริ มออกตัวผ่านระยะทาง
เมตรเพือให้ได้ความเร็ วรอบสู งสุ ดจึงจะเริ มจับเวลา โดยจะทําการทดลองในระยะทาง ระดับ คือ เมตร เมตร และ
เมตร นํามาคํานวณหาความเร็ วเฉลียที รถสามล้อไฟฟ้ าสามารถวิงได้ จากนันทําการเพิมโหลด คน คน และ คน
ตามลําดับ ซึงมีค่าต่าง ๆ ดังนี นําหนักรถสามล้อไฟฟ้า กิโลกรัม นําหนักแบตเตอรี กิโลกรัม
- การทดลองโหลด คน นําหนักโหลด กิโลกรัม นําหนักรวมประมาณ กิโลกรัม
- การทดลองโหลด คน นําหนักโหลดคนแรก กิโลกรัม นําหนักโหลดคนทีสอง กิโลกรัม นําหนักรวมประมาณ
กิโลกรัม
- การทดลองโหลด คน นําหนักโหลดคนแรก กิโลกรัม นําหนักโหลดคนทีสอง กิโลกรัม นําหนักโหลดคนทีสาม
กิโลกรัม นําหนักรวมประมาณ กิโลกรัม
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ภาพที 10 ตําแหน่งโหลดของรถสามล้อไฟฟ้าโดยคนขับ ตําแหน่งและผูโ้ ดยสาร ตําแหน่ง
จากการทดสอบทําให้ทราบถึงความเร็วเฉลียของรถสามล้อไฟฟ้าทีสามารถทําได้ทีโหลดนําหนักทีต่างๆกันดัง
กราฟแท่งในภาพที
โหลด 1 คน

18.18

โหลด 2 คน

18.18
13.88
11.2

ระยะ 100 เมตร

โหลด 3 คน

17.44
12.42

11.43

ระยะ 200 เมตร

11.15

9.84

ระยะ 300 เมตร

ภาพที 11 ความเร็ วเฉลียของสามล้อไฟฟ้าทีโหลดนําหนักต่างๆ ทีการทดสอบระยะทาง

,

และ

เมตร

. การทดสอบระบบขับเคลือนในทางชัน
ในการทดสอบการขับขีในทางชันนันจะเริ มทําการออกตัวรถก่อนถึงระยะทางจริ งในระยะทาง เมตรเพือให้ได้
ความเร็ วทีกําหนดไว้ เป็ นการนํารถสามล้อไฟฟ้ามาทดสอบการขับขีทีมีลกั ษณะพืนโดยทัวไปเป็ นทางชันประมาณ องศา
เพือจําลองสถานการณ์จริ งเมือต้องขับรถขึนทางชัน โดยจะกําหนดความเร็ ว กิโลเมตรต่อชัวโมง (ความเร็วสู งสุดทีทําได้
จากการทดสอบในทางราบ) โดยความเร็ วทีทําการทดลองนันจะดูได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดความเร็ ว เพือทําการทดสอบหาค่า
ความหน่ วง ซึงโหลดในการทดสอบการขึนทางชันของรถสามล้อไฟฟ้า ได้แก่ นําหนักรถรวมแบตเตอรี พร้อมโหลด คน
นําหนักรวมประมาณ กิโลกรัม
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ตารางที 1 ผลการทดสอบใช้งานจริ งในทางชัน
ช่ วงความชัน
0-10 องศา

ความเร็ว
(km/hr)
5
10
18

ระยะทางทีขึนได้
22.8 เมตร
24 เมตร
25.9 เมตร

เวลา

25 วินาที
16 วินาที
12 วินาที

561

ความหน่ วง
(m/s²)
0.055
0.174
0.416

สรุ ปผลการวิจัย

จากการพัฒนาระบบประจุไฟฟ้ าของแบตเตอรี โดยใช้ห ลักการประจุแ บบกระแสคงที และแรงดัน ไฟฟ้ าคงที
(Constant Current Constant Voltage charging, CCCV) ในการประจุ ไ ฟฟ้ าแบบเร็ วเปรี ยบเที ย บกับ การใช้วงจรประจุแบบช้า โดยมี
จุดมุ่งหมายในการนํามาประยุกต์ใช้กบั รถสามล้อไฟฟ้าทีแต่เดิมใช้เพือการท่องเทียวเชิ งอนุ รักษ์ จากการทดสอบทังแบบการ
ประจุกบั แบตเตอรี ลูกเดียวกับการประจุกบั แบตเตอรี สามลูกทีพ่วงกันแบบขนาน พบว่าการประจุแบบเร็วทีใช้หลักการ CCCV
สามารถประจุ ไฟฟ้ าได้เร็ วกว่าที ชัวโมงและ ชัวโมงตามลําดับ และสําหรับ การทดสอบระบบขับ เคลื อนซึ งทําการ
ทดสอบวิงทังทางราบและทางชัน พบว่ารถสามล้อไฟฟ้าสามารถทําความเร็ วเฉลียได้สูงสุ ด กิ โลเมตรต่อชัวโมง และ
สามารถขับขึนทางชันไม่เกิน องศา ทีความเร็ วเริ มต้นสู งสุ ดคือ กิโลเมตรต่อชัวโมง ได้ในระยะทาง . เมตร โดยใช้
เวลา วินาที
ชุ ดประจุแบตเตอรี นี สามารถพัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพมากขึน และสะดวกมากขึนโดยอาจเพิมการประจุ จาก
แหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ทีติดตังได้บริ เวณหลังคาของรถสามล้อไฟฟ้า
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Study case of Electricity Generation by Redox for Decision Support
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กฤดิกร แก้ววงศ์ศรี 1* และ ขนิ ษฐา พรหมสกุล1
Kriddikorn Kaewwongsri 1*and Kanittha Promsakul 1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือเก็บข้อมูลของการเกิ ดกําลังไฟฟ้าโดยปฏิกิริยารี ดอกซ์ เพือนําข้อมูลไปประกอบการ
พิจ ารณาในการเก็บ เกี ยวพลังงานไฟฟ้ าจากปฏิ กิริยาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ เครื องมือที ใช้ในการทดลองประกอบด้วย
ตัวนําไฟฟ้ าขัวบวก ได้แ ก่ ทองแดง เหล็ก และแมกนี เซี ยม ตัวนําไฟฟ้ าขัวลบ ได้แก่ สัง กะสี และอลูมิ เนี ยม มี เส้น ผ่าน
ศูนย์กลาง ¾ นิ ว ขนาดความยาว เซนติเมตร ตัวกลางในการถ่ายเทประจุ ได้แก่ นําทะเลและนําประปา เครื องมือทีใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ ดิจิทลั มัลติมิเตอร์ รุ่ น GDM 354A ขันตอนการวิจยั ประกอบด้วยการวัดค่าแรงดัน ค่ากระแสไฟฟ้า และ
ค่ ากําลัง ไฟฟ้ า โดยทํา การวัด ทุ ก ๆ นาที เป็ นเวลา 1 ชัวโมง จากนั นนํา ผลของระบบมาวิ เ คราะห์ ด้ว ยการหาค่ า
ความสัมพันธ์ตามสมการ P = V x I ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ระบบของนําทะเล/ทองแดง/สังกะสี โดยให้กาํ ลังไฟฟ้ าที สู งแต่
ต้องปรับปรุ งในเรื องความเสถียรของกระแสไฟฟ้า
คําสําคัญ : ไฟฟ้ากระแสตรง, การเก็บเกียวพลังงานไฟฟ้า, ปฏิกิริยารี ดอกซ์, ปฏิกิริยาออกซิ เดชัน-รี ดกั ชัน

ABSTRACT
The purpose of this research is study the efficiency of electric generation by redox to obtain the data to consider
for the utilization of the electric from that reaction. Materials used in the experiment include: 20 centimeters in length and
¾ inch in diameter of anode and cathode, Copper, Iron and Magnesium were anode, Zinc and Aluminum were cathode,
and Sea water and Tap water were conductors. The instrument for collecting data was a multimeter. This research
procedure comprised of measuring voltage, electric current, and power. These were measured every 1 0 minutes for 1
hours. The power was calculated by using P = V x I. This research result Sea-water/Coper/Zinc system was the best with
highest wattage. however, it needs to improve electric current stability
Keyword: Direct current, Electric power harvesting, Redox reaction, Oxidation-Reduction reaction
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โดยปกติแล้วการเกิดปฏิกิริยารี ดอกซ์ (Redox) หรื อปฏิ กิริยาออกซิ เดชัน-รี ดกั ชัน (Oxidation-Reduction) นันมีการ
เกิดขึนอยูท่ ุกทีทุกหนแห่ ง อย่างเช่น โลหะที เป็ นสนิ ม ซึ งเกิ ดขึนจากการทีอะตอมของโลหะทีถูกออกซิ ไดซ์ (Oxidize) แล้ว
รวมตัวกับ ออกซิ เจนในอากาศเกิดเป็ นออกไซด์ของโลหะ หรื อ การผุกร่ อนของโลหะที แช่ อยู่ในนํา ซึ งเกิดขึ นจากการที
โลหะแตกตัวเป็ นอิออน (ธาตุหรื อหมู่ธาตุทีมีประจุไฟฟ้า) ซึ งการเกิ ดสนิ มนันมีกระบวนการที ซับซ้อนหลายสาเหตุและมี
ลักษณะเฉพาะตัว หนึ งในปฏิ กิริยาเคมีทีทําให้เกิดการผุกร่ อนเป็ นสนิ มนันก็คือปฏิ กิริยารี ดอกซ์ซึงจะแบ่งเป็ นสองส่ วนคื อ
โลหะทีเกิดปฏิกิริยาให้อิเล็กตรอน (Oxidation) หรื อ มีการแตกตัวเป็ นอิออนได้ดีกว่า และ อีกส่วนคือ การเกิดปฏิกิริยาภาวะ
แวดล้อมเป็ นฝ่ ายรับอิเล็กตรอน (Reduction) หรื อ มีการแตกตัวเป็ นนอิออนได้นอ้ ยกว่า เมือสองปฏิ กิริยานี เกิดขึนพร้อมกัน
จะทําให้เกิดการถ่ายเทประจุขึน ซึ งนันทําให้เกิดเป็ นความต่างศักดิ ทางไฟฟ้ าและเกิดกระแสไฟฟ้าขึนมา ซึงในงานวิจยั นี จะ
ทําการวัดและเก็บข้อมูลพลังงานไฟฟ้าทีเกิดขึนจากปฏิกิริยาดังกล่าวนี เพือนําไปใช้ในการประกอบการพิจารณา การไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
หลักการพืนฐาน
1. เซลล์ไฟฟ้าเคมี
เซลล์ไฟฟ้ าเคมี (Electrochemical cell) คื อปฏิ กิริยาทางเคมี ทีเกิ ดจากการเปลียนแปลงพลังงานเคมี เป็ นพลังงาน
ไฟฟ้า หรื อไฟฟ้าเป็ นเคมี ซึ งแบ่งออกได้เป็ น ประเภท ได้แก่ เซลล์กลั วานิก (Galvanic cell) หรื อ เซลล์โวลต์ตาอิก (Voltaic
cell) และ เซลล์อิเล็กโทรไลต์ (Electrolytic cell) เซลล์กลั ป์ วานิ ก คือ เซลล์ไฟฟ้าเคมีทีเปลียนพลังงานเคมีเป็ นพลังงานไฟฟ้า
เกิ ดจากปฏิ กิริยาการถ่ายโอนอิเล็กตรอนจากสารหนึ งไปอีกสารหนึ ง (ปฏิ กิริยารี ดอกซ์ ) โดยที สารตังต้นไม่ได้สัมผัสกัน
โดยตรง ทําให้การไหลของอิเล็กตรอนผ่านตัวนําอย่างต่อเนื อง แล้วเกิ ดกระแสไฟฟ้ า เช่น ถ่านไฟฉาย เซลล์แอลคาไลน์
เซลล์ปรอท เซลล์เงิน แบตเตอรี เป็ นต้น เซลล์กลั วานิกประกอบด้วยสองครึ งเซลล์ แต่ละครึ งเซลล์จะประกอบด้วยขัวไฟฟ้า
ทีจุ่มลงไปในสารละลายซึ งเรี ยกว่าอิ เล็กโทรด (Electrode) ดังภาพที ซึ งในการทดลองนี จะเป็ นเซล์ประเภทนี เซลล์อิเล็ก
โทรไลต์ คื อ เซลล์ไฟฟ้ าเคมีทีเปลี ยนพลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานเคมี เกิ ดจาก การผ่านกระแสไฟฟ้ าเข้าไปในเซลล์ แล้ว
เกิ ดปฏิ กิริยาเคมีขึน เช่น เซลล์แยกนําด้วยไฟฟ้ า การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า เซลล์อิเล็กโทรไลต์ประกอบด้วยภาชนะที บรรจุ
สารเคมีทีจะเกิ ดปฏิ กิริยา และมี ขวไฟฟ้
ั
าซึ งต่ออยู่กับแหล่งไฟฟ้ ากระแสตรง โดยทัวไปมักเป็ นขัวเฉื อยทีไม่มีส่วนร่ วมกับ
ปฏิกิริยา ดังภาพที

ภาพที เซลล์กลั วานิ ก หรื อ เซลล์โวลต์ตาอิก (ทีมาของภาพ https://th.wikipedia.org/wiki/เซลล์กลั วานี )
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ภาพที เซลล์อิเล็กโทรไลต์ (ทีมาของภาพ http://www.thaigoodview.com/node/17983)

2. ส่ วนประกอบของเซลล์ ไฟฟ้าเคมี
ในเซลล์ไ ฟฟ้ าเคมี ป ระกอบด้วย 3 อย่าง ได้แ ก่ 1) ขัวแอโนด (Anode) คื อขัวที เกิ ด ปฏิ กิ ริยาออกซิ เดชัน หรื อ
ปฏิกิริยาทีสารมีการเสี ยอิเล็กตรอนหรื อให้อิเล็กตรอน 2) ขัวแคโทด (Cathode) คือ ขัวทีเกิดปฏิกิริยารี ดกั ชัน หรื อ ปฏิกิริยาที
สารมีการรับอิเล็กตรอน 3) สารละลายอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) คือ วัสดุนาํ ไฟฟ้ าได้โดยการเคลือนที ของไอออนที เป็ น
องค์ ป ระกอบ นํ า ไฟฟ้ า ได้ เพราะมี ไ อออนเคลื อนที ไปมาอยู่ใ นสารละลายสารละลายอิ เล็ ก โทรไลต์ มี 2 ชนิ ด คื อ
สารประกอบไอออนิกหลอมเหลว เช่น สารละลาย NaCl และ สารละลายอิเล็กโทรไลต์ เช่น สารละลายกรด เบส เกลือ ซึงใน
การทดลองนีใช้สารละลายชนิ ดอิเล็กโทรไลต์
. ปฏิกริ ิยารีดอกซ์
ปฏิ กิริยาเคมีทีมีการแลกเปลียนอิเล็กตรอนระหว่างสารตังต้นทําให้เลขออกซิ เดชันมีการเปลียนแปลงไป ซึ งจะทํา
ให้มีอะตอมของธาตุบางตัวสูญเสี ยหรื อได้รับอิเล็กตรอน จะเรี ยกปฏิกิริยาที เกิ ดการเสี ยอิเล็กตรอนว่า ปฏิกิริยาออกซิ เดชัน
และเรี ยกปฏิกิริยาทีมีการรับอิเล็กตรอน ว่าปฏิกิริยารี ดกั ชัน
4. การนําไฟฟ้ าในนํา (Electrical Conductivity in Water)

การนําไฟฟ้ าในนํา คือ ความสามารถของนําที จะให้ กระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน การนําไฟฟ้ าของนําขึ นอยู่กับ การ
ปนเปื อนจากแร่ ธาตุหรื อสารเคมีอืน ๆ ในนํา เช่น คลอไรด์ ไนเตรต ซัลเฟต และ แอนไอออนฟอสเฟต (ไอออนทีนําประจุ
ลบ) หรื อ โซเดียมแมกนี เซี ยมแคลเซี ยม เหล็ก อลูมิเนียมและไพเพอร์ (ไอโอนิ กทีนําประจุบวก) นอกจากนันการนําไฟฟ้ า
ยังงขึนอยู่กับ อุณ หภูมิ คื อ นําที อุณหภูมิสู งกว่าสามารถนําไฟฟ้ าได้ดีกว่านําทีมีอุณหภู มิตากว่
ํ า โดยปกติ แล้วการวัด และ
ทดสอบการนําไฟฟ้าของนําจะวัดที 25 องศาเซลเซี ยส ดังนัน การนําไฟฟ้ าในแหล่งนําธรรมชาติเช่นทะเล เมือเที ยบกับนํา
บริ สุทธิ นําทะเลจะมีการนําไฟฟ้าทีมากกว่า ในทางกลับกันนําบริ สุทธิจะไม่มีความสามารถนําไฟฟ้า
วัสดุและอุปกรณ์ ในการทดลอง
ในการทดลองนี ได้ใช้ ตัวนําที เป็ นขัวไฟฟ้ า ที มีเส้นผ่านศู นย์กลาง ¾ นิ ว มีขนาดความยาว เซนติ เมตรโดยใช้
ทองแดง เหล็ก และแมกนี เซียม เป็ นขัวบวก สังกะสีและอลูมิเนียม เป็ นขัวลบ ใช้นาทะเลและใช้
ํ
นาประปา
ํ
เป็ นตัวกัดกร่ อน
เพือให้เกิ ดปฏิ กิริยารี ดอกซ์ขึน โดยได้ทาํ การเก็บค่า PH ก่อนทดลอง และเพือป้ องกันปฏิ กิริยารี ดอกซ์จากภายนอกจึงใช้ตู้
กระจกซึงเป็ นฉนวนไฟฟ้ าและมีความทนทานต่อการกัดกร่ อนสูงเป็ นภาชนะในการบรรจุการทดลอง ตามทีออกแบบไว้ดงั
ภาพที 4 แล้วทําการวัดค่าแรงดัน ค่ากระแสไฟฟ้า ด้วยมัลติมิเตอร์ รุ่ น GDM 354A และทําการวัดค่าความเป็ นกรด-เบส ด้วย
เครื องวัด PH รุ่ น ID 1000 ดังภาพที 4
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ภาพที 3 วัสดุทีนํามาใช้เป็ นเป็ นขัวไฟฟ้าในการทดลอง

ภาพที 4 การออบแบบภาชนะและการต่อเซลล์ทีใช้ในการทดลอง

ภาพที อุปกรณ์ทีใช้ในการเก็บข้อมูล มัลติมิเตอร์ รุ่ น GDM 354A (ซ้าย) และ เครื องวัด PH รุ่ น ID1000 (ขวา)

วิธีการทดลองและเก็บข้ อมูล

วิธีทาํ การทดลอง คือ ทําการเก็บตัวอย่างนําประปาและนําทะเลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยา
เขตตรั ง และใส่ ตวั นําขัวบวกและขัวลบลงในตัวอย่างนําที เก็ บ มาข้างต้น แล้วนํามาต่อกัน แบบอนุ กรมเพือทําการวัดค่า
แรงดัน กระแส และค่าความเป็ นกรด-เบส ดังภาพที โดยการจับคู่ขวบวกและขั
ั
วลบจะแบ่งออกเป็ น แบบ ได้แก่ ทองแดง
กับสังกะสี ทองแดงกับอลูมิเนี ยม เหล็กกับสังกะสี เหล็กกับอลูมิเนียม แมกนีเซียมกับสังกะสี และแมกนี เซี ยมกับอลูมิเนี ยม
และ ทัง แบบทําการทดลองโดยใช้นําประปาและนําทะเล ทําให้มีรูป แบบการทดลองทังหมด รู ป แบบ ดังแสดงใน
ตารางที แล้วทําการวัดค่าความเป็ นกรด-เบสของนํา และทําการวัดค่าแรงดันและค่ากระแสไฟฟ้าทุก ๆ นาที เป็ นเวลา 1
ชัวโมง โดยการวัดค่ากระแสไฟฟ้าจะทําการวัดแบบไม่มีภาระ (No load) หรื อแบบลัดวงจร (Short Circuit Current)
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ตารางที รู ปแบบระบบทีใช้ในการทดลอง
ขัวบวก

ขัวลบ

ตัวกลางในการถ่ ายเทประจุ

ทองแดง

อลูมิเนียม

นําประปา

ทองแดง
เหล็ก
เหล็ก

แมกนีเซียม
แมกนีเซียม
ทองแดง
ทองแดง
เหล็ก
เหล็ก

แมกนีเซียม
แมกนีเซียม

สังกะสี
สังกะสี

อลูมิเนียม
สังกะสี

อลูมิเนียม
สังกะสี

อลูมิเนียม
สังกะสี

อลูมิเนียม
สังกะสี

อลูมิเนียม

นําประปา
นําประปา
นําประปา
นําประปา
นําประปา
นําทะเล
นําทะเล
นําทะเล
นําทะเล
นําทะเล
นําทะเล

ภาพที รู ปการณ์ต่อเซลล์ไฟฟ้าทีใช้ในการทดลอง
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ผลการทดลอง

ก่อนทําการทดลองได้ทาํ การวัดค่า PH ของนําประปาและนําทะเล อยูท่ ี 9.3 และ 8.3 ตามลําดับ ภาพที ถึงภาพที
18 แสดงให้เห็ นถึงผลการทดลองค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกําลังไฟฟ้ า ทีได้จากการทดลองทัง 12 ระบบ ในช่วง
ระยะเวลา 1 ชัวโมง
จากการเปรี ยบเทียบข้อมูลทีได้มาจากการทดลองข้างต้นพบว่า วัสดุทีนํามาใช้ทาํ เซลล์ไฟฟ้ าต่างชนิ ดกันจะให้ค่า
ความดันไฟฟ้ าไม่เท่ากัน นําประปา/ทองแดง/สังกะสี และ นําทะเล/ทองแดง/สังกะสี ให้แรงดันไฟฟ้ าสูงสุดตามลําดับ โดย
ให้ แ รงดัน อยู่ ในช่ ว ง 4.025 – 3.90V ซึ งหากคิ ด เฉลี ยต่ อ หนึ งเซลล์อ ยู่ ที 0.56V และ 0.51V ตามลําดับ แต่ ใ นส่ ว นของ
นําประปา/ทองแดง/สังกะสี นนให้
ั แรงดันได้คงทีมากกว่านําทะเล/ทองแดง/สังกะสี ดังแสดงให้เห็นในภาพที ถึงภาพที
และตามตารางที 2 ทีแสดงให้เห็นถึงแรงดันไฟฟ้าเฉลียต่อหนึงเซลล์ ของทัง 12 ระบบ ในเรื องของกระแสไฟฟ้านันในระบบ
ของ นําทะเล/ทองแดง/สังกะสี ให้กระแสสู งมากทีสุด และ เมือคํานวณกําลังไฟฟ้าทีได้จากการทดลอง ตามสมการ P = V x I
พบว่า ระบบ นําทะเล/ทองแดง/สังกะสี ให้กาํ ลังไฟฟ้าสูงทีสุด ดังแสดงให้เห็นในภาพที และภาพที
5
4

3.90425

ปริ มาณ

3

4.025

2
1
0

4.015

นําประปา ทองแดง สั งกะสี

3.6135

3.48

4

3.98

3.925

2.9054

0.97

0.9

0.87

0.73

0

10

20

30

2.55125
0.65

เวลา (นาที)

40

3.915

2.30985
0.59

50

3.9

1.95
0.5

แรงดัน V

กระแส mA
กําลัง mW

60

ภาพที ปริ มาณของ แรงดัน กระแส และ กําลังไฟฟ้า ทีได้จากการทดลองจากระบบ นําประปา/ทองแดง/สังกะสี
3

2.5

2.685

2.56

นําประปา ทองแดง อลู มิ เ นี ย ม
2.61

2.585

2.49

2.46

2.425

ปริ มาณ

2 2.282252.0224
1.9053 1.93875
1.6932
1.599
1.5
1.3095
0.85
0.79
0.75
0.73
0.68
0.65
1
0.54
0.5

0

0

10

20

30

เวลา (นาที)

40

50

แรงดัน V

กระแส mA
กําลัง mW

60

ภาพที ปริ มาณของ แรงดัน กระแส และ กําลังไฟฟ้า ทีได้จากการทดลองจากระบบ นําประปา/ทองแดง/อลูมิเนี ยม

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

ปริ มาณ

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

2.705
1.7312

0.64

0

นําประปา เหล็ ก สั งกะสี

2.5
1.325

0.53

10

2.24

2.135

2.115

2.105

2.09

0.8512

0.8967

0.7614

0.842

0.7942

0.38

0.42

0.36

0.4

0.38

20

30

เวลา (นาที)

40

50

60

569

แรงดัน V

กระแส mA
กําลัง mW

ภาพที ปริ มาณของ แรงดัน กระแส และ กําลังไฟฟ้า ทีได้จากการทดลองจากระบบ นําประปา/เหล็ก/สังกะสี

1

0.8

นําประปา เหล็ ก อลู มิ เ นี ย ม

0.81
0.505

ปริ มาณ

0.6
0.4

0.39

0.2

0

0

10

20

0.3

30

เวลา (นาที)

0.215

0.2

0.19

40

50

60

แรงดัน V

กระแส mA
กําลัง mW

ภาพที ปริ มาณของ แรงดัน กระแส และ กําลังไฟฟ้า ทีได้จากการทดลองจากระบบ นําประปา/เหล็ก/อลูมิเนียม
3

ปริ มาณ

2
1
0

2.71

1.897

2.6
1.3

0.7

0.5

0

10

นําประปา แมกนี เ ซี ย ม สั งกะสี
2.565
1.026
0.4

20

2.56

2.56

0.768

0.768

0.3

0.3

30

เวลา (นาที)

40

2.52

0.504
0.2

50

2.465
0

0

60

แรงดัน V

กระแส mA
กําลัง mW

ภาพที ปริ มาณของ แรงดัน กระแส และ กําลังไฟฟ้า ทีได้จากการทดลองจากระบบ นําประปา/แมกนีเซี ยม/สังกะสี

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
5

นําประปา แมกนี เ ซี ย ม อะลู มิ เ นี ย ม

4.27

3.55

4

ปริ มาณ

3
2

2.135

2.485

1
0

3.375

0.7

0

2.855

1.35

0.5

0.4

10

20

4.3

3.655

1.0965

0.8565

0.3

0.3

30

0.86

40

เวลา (นาที)

4.15

0

0.2

50

570

0

60

แรงดัน V

กระแส mA
กําลัง mW

ภาพที ปริ มาณของ แรงดัน กระแส และ กําลังไฟฟ้า ทีได้จากการทดลองจากระบบ นําประปา/แมกนีเซียม/อลูมิเนียม

ปริ มาณ

70
60
50
40
30
20
10
0

33.7727
10.79

49.392

63.1407

41.625
16.86

13.72

10

20

51.4085 52.6674 51.8336

14.38

11.1

3.745

3.6

3.13

0

นําทะเล ทองแดง สั งกะสี

3.75

30

เวลา (นาที)

14.39

3.66

3.575

40

14.24

50

3.64

60

แรงดัน V

กระแส mA
กําลัง mW

ภาพที ปริ มาณของ แรงดัน กระแส และ กําลังไฟฟ้า ทีได้จากการทดลองจากระบบ นําทะเล/ทองแดง/สังกะสี

15

ปริ มาณ

10
5
0

11.8724

11.77

4.43

4.4

2.68

2.675

0

10

นําทะเล ทองแดง อลู มิ เ นี ย ม
9.4058
3.59
2.62

20

8.0937

8.3424

3.06

3.16

2.645

2.64

30

เวลา (นาที)

40

7.315

6.95625

2.66

2.625

2.75

50

2.65

60

แรงดัน V

กระแส mA
กําลัง mW

ภาพที ปริ มาณของ แรงดัน กระแส และ กําลังไฟฟ้า ทีได้จากการทดลองจากระบบ นําทะเล/ทองแดง/อลูมิเนียม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

2

ปริ มาณ

1.5

1

0.5

0

1.735

นําทะเล เหล็ ก สั งกะสี
1.65

1.64

0.29495 0.2132
0.17

0

0.13

0.165
0.1

10

20

1.72

1.57

1.099

0.7224
0.42

30

เวลา (นาที)

1.59

0.954

0.7

0.6

40

50

571

1.62
0.5994
0.37

60

แรงดัน V

กระแส mA
กําลัง mW

ภาพที ปริ มาณของ แรงดัน กระแส และ กําลังไฟฟ้า ทีได้จากการทดลองจากระบบ นําทะเล/เหล็ก/สังกะสี
0.885

0.795

0

0

0

10

ปริ มาณ

1
0.5
0

นําทะเล เหล็ ก อลู มิ เ นี ย ม
0.675

0.51

0.495

0.495

0.56

0

0

0

0

0

แรงดัน V

20

30

40

50

60

กําลัง mW

เวลา (นาที)

กระแส mA

ภาพที ปริ มาณของ แรงดัน กระแส และ กําลังไฟฟ้า ทีได้จากการทดลองจากระบบ นําทะเล/เหล็ก/อลูมิเนียม

40

ปริ มาณ

30
20
10
0

นําทะเล แมกนี เ ซี ย ม สั งกะสี

28.914 28.6597 28.0905 27.846 27.4512
24.5366 23.287
9.15

9.26

3.16

3.095

0

10

9.15

9.1

9.03

8.36

8.03

60

3.07

3.06

3.04

2.935

20

30

40

50

เวลา (นาที)

2.9

แรงดัน V

กระแส mA
กําลัง mW

ภาพที ปริ มาณของ แรงดัน กระแส และ กําลังไฟฟ้า ทีได้จากการทดลองจากระบบ นําทะเล/แมกนีเซี ยม/สังกะสี

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
นําทะเล แมกนี เ ซี ย ม อลู มิ เ นี ย ม

12
10
8
6
4
2
0

ปริ มาณ

9.44055 9.00135

9.646

9.0402

8.918

8.712

8.712

3.645

3.735

3.445

3.66

3.64

3.63

3.63

2.59

2.41

2.8

2.47

2.45

2.4

2.4

0

10

20

30

40

50

60

เวลา (นาที)

572

แรงดัน V

กระแส mA
กําลัง mW

ภาพที ปริ มาณของ แรงดัน กระแส และ กําลังไฟฟ้า ทีได้จากการทดลองจากระบบ นําทะเล/แมกนีเซียม/อลูมิเนียม
ตารางที 2 แรงดันไฟฟ้าทีได้จากการทดลอง เฉลียต่อหนึงเซลล์ ทีใช้วสั ดุและชนิดนําทีต่างกัน
ประเภท
ทองแดง/สังกะสี
ทองแดง/อลูมิเนียม
เหล็ก/สังกะสี
เหล็ก/อลูมเิ นียม
แมกนีเซียม/สังกะสี
แมกนีเซียม/อลูมเิ นียม

นําประปา
0.56V
0.36V
0.32V
0.05V
0.36V
0.53V

นําทะเล
0.51V
0.37V
0.23V
0.09V
0.43V
0.51V

แรงดั น ไฟ ฟ้ าที ได้ จ ากการทดสอบจ ากนําประปา

ประปา ทองแดง สังกะสี
5

ประปา เหล็ก อลูมิเนี ยม

ประปา ทองแดง อลูมิเนี ยม

ประปา เหล็ก สังกะสี

ประปา แมกนิ เซี ยม สังกะสี

ประปา แมกนิ เซี ยม อะลูมิเนี ยม

4

โวลต์

3
2
1
0

0

10

20

30

เวลา (นาที)

40

50

60

ภาพที กราฟการเปรี ยบเทียบแรงดันทีวัดได้จากการทดลองโดยใช้นาประปา
ํ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

573

แรงดั น ไฟ ฟ้ าที ได้ จ ากการทดสอบจ ากนําทะเล

นําทะเล ทองแดง สังกะสี
4
3.5

นําทะเล เหล็ก อลูมิเนี ยม

นําทะเล ทองแดง อลูมิเนี ยม

นําทะเล เหล็ก สังกะสี

นําทะเล แม็กนีเซี ยม สังกะสี

นําทะเล แม็กนีเซี ยม อลูมิเนี ยม

3

2.5

โวลต์

2

1.5
1
0.5
0

0

10

20

30

เวลา (นาที)

40

50

60

ภาพที กราฟการเปรี ยบเทียบแรงดันทีวัดได้จากการทดลองโดยใช้นาทะเล
ํ

กระแสไฟ ฟ้ าที ได้ จ ากการทดสอบจ ากนําประปา

ประปา ทองแดง สังกะสี
1.2

1

ประปา เหล็ก อลูมิเนี ยม

ประปา ทองแดง อลูมิเนี ยม

ประปา เหล็ก สังกะสี

ประปา แมกนิ เซี ยม สังกะสี

ประปา แมกนิ เซี ยม อะลูมิเนี ยม

มิลลิแอมป์

0.8
0.6
0.4
0.2

0

0

10

20

30

เวลา (นาที)

40

50

ภาพที กราฟการเปรี ยบเทียบกระแสไฟฟ้า ทีวัดได้จากการทดลองโดยใช้นาประปา
ํ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

60

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

574

กระแสไฟ ฟ้ าที ได้ จ ากการทดสอบจ ากนําทะเล

นําทะเล ทองแดง สังกะสี
20

นําทะเล เหล็ก อลูมิเนี ยม

นําทะเล ทองแดง อลูมิเนี ยม

นําทะเล เหล็ก สังกะสี

นําทะเล แม็กนีเซี ยม สังกะสี

นําทะเล แม็กนีเซี ยม อลูมิเนี ยม

มิลลิแอมป์

15
10
5
0

0

10

20

30

เวลา (นาที)

40

50

60

ภาพที กราฟการเปรี ยบเทียบกระแสไฟฟ้า ทีวัดได้จากการทดลองโดยใช้นาทะเล
ํ

กํา ลั ง ไฟ ฟ้ าที ได้ จ ากการทดสอบจ ากนําประปา

ประปา ทองแดง สังกะสี

ประปา เหล็ก สังกะสี

ประปา แมกนิ เซี ยม สังกะสี

ประปา แมกนิ เซี ยม อะลูมิเนี ยม

วัตต์

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

ประปา เหล็ก อลูมิเนี ยม

ประปา ทองแดง อลูมิเนี ยม

0

10

20

30

เวลา (นาที)

40

50

ภาพที กราฟการเปรี ยบเทียบกําลังไฟฟ้า ทีวัดได้จากการทดลองโดยใช้ประปา

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

60

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

575

กํา ลั ง ไฟ ฟ้ าที ได้ จ ากการทดสอบจ ากนําทะเล
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ภาพที กราฟการเปรี ยบเทียบกําลังไฟฟ้า ทีวัดได้จากการทดลองโดยใช้นาทะเล
ํ

สรุ ปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่าการเก็บเกี ยวพลังงานไฟฟ้ าจากปฏิ กิริยารี ดอกซ์นนมี
ั ความเป็ นไปได้ทีจะนําไปใช้งาน เมือ
เที ยบกําลังไฟฟ้ าที ได้จากผลการทดลอง แต่ตอ้ งพัฒ นาต่อในเรื องของความเสถี ยรของกําลังไฟฟ้าที ได้ และเนื องจากเป็ น
ปฏิ กิริยาทางเคมีทีวัสดุตอ้ งแตกตัวเป็ นอิออน จึงต้องแลกกับการกัดกร่ อนของแท่งโลหะทีเป็ นตัวนํา ดังนันจึ งไม่เหมาะกับ
การใช้ในระยะยาวเหมาะแก่งานเฉพาะมากกว่า เช่นการชาจน์แบตเตอรี แบบฉุ กเฉิ นของอุปกรณ์ทีใช้กาํ ลังไฟฟ้ าไม่เกิ น 1
วัตต์ ถึงกระนันการชาร์ ตอาจจะต้องใช้เวลานาน และจากการทดลองยังพบว่านําประปาและนําทะเลไม่ได้เป็ นตัวแปรหลัก
ของกําลังไฟฟ้ าทีได้ ตัวแปรหลักอยูท่ ีการจับคู่วสั ดุทีนํามาเป็ นขัวไฟฟ้า ถึงแม้วา่ ใช้นาทะเลแล้
ํ
วจะเกิดการกัดกร่ อนทีเร็ วกว่า
นําประปาก็ตาม (โดยปกติแล้วเมื อเกิดปฏิ กิริยาออกซิ เดชัน จะเกิ ดการกัด กร่ อนเกิ ดขึน) แต่การกัดกร่ อนนันไม่ได้มาจาก
ปฏิกิริยาออกซิ เดชันอย่างเดียว จึงสรุ ปได้วา่ การกัดกร่ อนทีรวดเร็วไม่จาํ เป็ นต้องได้อิเล็กตรอนมากเสมอไป เพราะอาจจะถูก
กัดกร่ อนโดยปฏิกิริยาอืนทีไม่ใช่ออกซิ เดชัน ในงานวิจยั ถัดไปผูว้ จิ ยั มีแผนพัฒนาต่อในเรื องของความเสถียรของกําลังไฟฟ้า
ทีได้เพือนําไปชาร์ ตแบตเตอรี ขนาดเล็ก เพือให้งานวิจยั เกิดประโยชน์ให้เห็นเป็ นรู ปธรรมมากขึน
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Design of Array Rectenna for Energy Harvesting from DTV-T Stations
คมกฤช บุญยิง* สิ ทธิโชติ ผจญทรพรรค และศราวุธ พูสุวรรณ
Komkris Boonying* Sitthichot Phajontorapak and Sarawut Poosuwan

บทคัดย่อ

บทความนี ได้ นํ า เสนอการออกแบบสายอากาศจัด เรี ยงกระแสแถวลํา ดับ สํ า หรั บ เก็ บ เกี ยวพลั ง งานจาก
สถานี โทรทัศน์ดิจิตอลภาคพืนดิ นในประเทศไทย (470-790 MHz) สายอากาศที ได้นาํ เสนอถูกออกแบบให้เป็ นสายอากาศ
แถวลํ า ดั บ ได โพ ลล็ อ กพิ ริ ออดิ ค จํ า น วน 9 องค์ ป ระกอบ และถู ก สร้ า งขึ น บ น แผ่ น วงจรพิ มพ์ ด ้ ว ยค่ าค งที
ไดอิเล็กตริ กเท่ากับ 4.5 ผลจากการทดสอบสายอากาศแถวลําดับไดโพลล็อกพิริออดิคทีได้นาํ เสนอสามารถครอบคลุมความถี
ตังแต่ 470-870MHz อัต ราขยายสายอากาศมากกว่า 5dBi มี ล าํ คลื นชนิ ด เจาะจงทิ ศ ทางและมี ก ารแพร่ ก ระจายคลื นเป็ น
โพลาไรซ์เชิ งเส้นแนวนอน วงจรจัดเรี ยงกระแสทีได้นาํ เสนออาศัยไดโอดเบอร์ SMS-7630 และสามารถแปลงกําลังงานให้
เป็ นแรงดันไฟตรงขาออกสู งสุดเท่ากับ 1.97V ด้วยค่าความต้านทานเท่ากับ 100kΩ และป้ อนกําลังงานทางด้านขาเข้าเท่ากับ
1 mW ด้วยเครื องกําเนิ ดสัญญาณ การรวมกันของสายอากาศจัดเรี ยงกระแส 13 ตัว สามารถแปลงกําลังงานให้เป็ นแรงดันและ
กระแสไฟตรงมากที สุ ด เท่ ากับ 1.2V และ 25mA ที ระยะทาง 27km ระหว่างตึ ก ใบหยก 2 กับ อาคารวิศ วกรรมศาสตร์
(ศาลายา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
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This paper presents the design of rectenna array for energy harvesting from DTV-T stations in Thailand (510790MHz). The propose antenna was designed by using 9-element log periodic dipole array (LPDA) antenna and
fabricated on the printed circuit board (PCB) with the dielectric constant of 4.5. The measured results of the proposed
LPDA antenna can cover the frequency range from 470-870MHz, antenna gain greater than 5.0dBi, the unidirectional
beam and the horizontal polarized radiation. The proposed SMS7630-based rectifying circuit was measured and could
realize the maximum conversion output DC voltage of 1.97V with 100kΩ resistor and
1.00 mW input RF power of signal generator. On integration, the experimental using 13-rectenna array was capable of
achieving the maximum conversion output DC voltage and ampere of 1.2V and 25mA at the 27km distance between the
Baiyoke tower II and the faculty of engineering building (Salaya) at RMUTR.
Keywords : DTV, harvesting energy, log periodic dipole array antenna, array rectenna, rectifying circuit
บทนํา

ปัจจุบนั การแพร่ ภาพโทรทัศน์ภาคพืนดิ นได้เปลียนระบบอนาลอกเข้าสู่ ระบบดิจิตอล ทีมีคุณภาพและระดับความ
ชัด สู ง (High Definition: HD) มี สั ญ ญาณรบกวนน้ อ ย มี ค วามคงทน ความยืด หยุ่น ต่ อการใช้งาน และสามารถรองรั บ
ช่องสัญญาณได้มากขึนกว่าระบบเดิ ม แต่อย่างไรก็ตามระบบโทรทัศน์ดิจิตอลมีหลากหลายมาตรฐาน เช่น สหรัฐอเมริ กา
แคนาดา และเกาหลี ใช้มาตรฐาน Advance Television System Committee in USA (ATSC) ญี ปุ่ นบราซิ ลและกลุ่มประเทศ
อเมริ กาใต้ใ ช้ม าตรฐาน Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB) ประเทศจี น ใช้ม าตรฐาน Digital Multimedia
Broadcasting (DMB-T) และกลุ่มประเทศยุโรป เอเชีย รวมถึงประเทศไทยใช้มาตรฐาน Digital Video Broadcasting (DVB)
เป็ นต้น โดยมาตรฐาน DVB-T ได้ถูกพัฒนาเป็ นรุ่ นที 2 ซึ งมีขอ้ ได้เปรี ยบหลายประการคือ ราคาของเครื องรับสัญญาณ (Set
Top Box) ถูกกว่าหลายเท่ าตัว มีพืนทีครอบคลุมกว้างกว่าเมือใช้กาํ ลังงานส่ งเท่ากัน มีประสิ ทธิภาพการรับสัญญาณทีดี กว่า
เมือเจอปรากฎการณ์จางหายหลายวิถี (Multipath Fading) รวมถึงปรากฎการณ์การแทรกสอดทางสัญญาณ (Interference) มี
ความสามารถในการรับชมได้อย่างต่อเนื องเมือเกิดระดับสัญญาณต่างกัน สามารถรับชมในขณะขับรถหรื อเคลือนที ด้วย
ความเร็ วสูง และมีระบบเตือนภัยฉุกเฉิน (Service Information) เป็ นต้น สําหรับระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพืนดินในประเทศ
ไทยจะถูกกําหนดย่านความถีโดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่ งช าติ (ก ส ท ช ) จํ า น วน 2 ย่ า น ค วาม ถี ด้ ว ยกั น คื อ ย่ า น ค วาม ถี ไอวี (Band IV) มี ช่ วงกว้ า งค วาม ถี ตั งแ ต่
470-582 MHz และย่านความถีวี (Band V) มีช่วงกว้างความถีตังแต่ 582-790 MHz
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ระบบโทรทัศ น์ดิจิตอลประกอบด้วย 2 ส่ วนคื อ ภาคส่ งมี ส ถานี ฐ าน (Base Station) ตังอยู่บ นยอดตึ กใบหยก 2
แพร่ กระจายครอบคลุ มบริ เวณเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (เฉพาะเขตพืนที นําเสนอ) และภาครั บ ประกอบด้วย
สายอากาศรับ และเครื องรับสัญญาณหรื อเครื องโทรทัศน์ดิจิตอล โดยสายอากาศรับโทรทัศน์ดิจิตอลเป็ นกุญแจสําคัญของ
ระบบดังกล่าว คุณภาพของสัญญาณที ได้จะแปรผัน ตามคุ ณสมบัติทางไฟฟ้าของสายอากาศเช่น กัน จากการศึ กษาพบว่า
สถานี ฐานมี ก ารปล่ อ ยคลื นความถี แบบต่ อ เนื องและตลอดเวลา ซึ งตรงกัน ข้ามกับ ระบบโทรศัพท์เคลื อนที และระบบ
โครงข่ายไร้สายท้องถิน จากสาเหตุดงั กล่าวจึงเกิดงานวิจยั เพือต้องการแหล่งพลังงานทดแทนและเก็บเกียวพลังงานหรื อกําลัง
งานคลืนความถีวิทยุจากสถานี ฐานโทรทัศน์ดิจิตอลแปลงให้เป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง (DC Voltage) สําหรั บงานวิจยั
สายอากาศจัด เรี ย งกระแส (Rectifying antenna: Rectenna) เป็ นการส่ ง ผ่า นกํา ลัง งานไร้ส าย (Wireless Power
Transmission: WPT) สายอากาศประเภทนี ทํา หน้าที แปลงกํา ลัง งานของคลื นความถี วิท ยุให้กลายเป็ นแรงดัน ไฟตรง
ปราศจากสายนําสัญญาณ นอกจากนี แรงดันไฟตรงที ได้จ ะถู กนําไปเป็ นแบตเตอรี หรื อเป็ นเครื องสํารองไฟขนาดเล็ก
เทคโนโลยีการส่ งผ่านกําลังงานไร้สายเกิ ดขึนครังแรกในปี ค.ศ.
และหลัง จากปี ค.ศ.
นิ โคลา เทสลา ได้ทาํ
การแปลงคลื นสนามแม่เ หล็กไฟฟ้ าให้กลายแรงดัน ไฟตรงได้สาํ เร็ จครั งแรกของโลก และปั จ จุ บ ันได้พฒ
ั นาใช้งานใน
รู ป แบบต่าง ๆ อาทิ เช่ น การส่ งผ่านพลังงานแสงอาทิ ตย์บ นสถานี ฐานอวกาศ เฮลิ คอปเตอร์ ป ราศจากแบตเตอรี รวมไป
ถึ ง เทคโนโลยีก ารระบุ ต วั ตน (Radio Frequency Identification :RFID) เป็ นต้น โดยทัวไปสายอากาศจัดเรี ยงกระแส
(Rectanna) ประกอบไปด้วยสายอากาศ (Antenna) และวงจรจัด เรี ยงกระแส (Rectifying Circuit) สําหรั บวงจรจัด เรี ยง
กระแสดัง กล่ าวประกอบไปด้วย ตัวเก็บ ประจุเ ชื อมต่ อ (coupling capacitor) วงจรแมตชิ ง (matching circuit) ไดโอด
จัด เรี ยงกระแส (rectifying circuit) วงจรกรองความถีตํา (low pass filter) และตัวต้านทาน (load resistor) ตามลําดับ
สํา หรับ การเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพการแปลงกํา ลัง งานสามารถทํา ได้ห ลากหลายเทคนิ ค วิธี อาทิ เ ช่น การต่อ วงจรจัด เรี ย ง
กระแสให้มีหลายวงจร การเพิมกํา ลังงานความถี วิทยุท างด้านขาเข้า การแทรกวงจรตัดฮาโมนิ ค เข้าไปยัง วงจรจัด เรี ยง
กระแส และการเลื อกประเภทไดโอด เป็ นต้น
บทความวิจ ัย ฉบับ นี ได้นาํ เสนอ การออกแบบสายอากาศจัดเรี ยงกระแสแถวลําดับจํานวน 13 ตัวใช้สําหรับเก็บ
เกียวพลังงานจากสถานี โทรทัศน์ดิจิตอลภาคพืนดินในประเทศไทย โดยส่วนแรก เป็ นการออกแบบสายอากาศแถวลําดับได
โพลล็อกพิริออดิคจํานวน 9 องค์ประกอบ ดังรู ปที 1 มีอตั ราขยายสายอากาศมากกว่า 5dBi มีลาํ คลืนชนิดเจาะจงทิศทางและมี
การแพร่ กระจายคลืนเป็ นโพลาไรซ์เชิงเส้นแนวนอน ส่วนทีสอง เป็ นการออกแบบวงจรจัดเรี ยงกระแสประกอบด้วยไดโอด
เบอร์ SMS-7630-006 ตัวเก็บประจุ เชื อมต่อ ตัวเก็ บ ประจุ กรองความถี ตําและความต้านทาน ตามลําดับ และส่ วนสุ ด ท้าย
เป็ นการนําเอาสายอากาศรวมเข้า กับ วงจรจัดเรี ยงกระแส และจัด แถวลําดับ จะได้ส ายอากาศจัด เรี ยงกระแสแถวลําดับ
จํา นวน 13 ตัว ที ได้นาํ เสนอดังรู ปที 2 (ก) ผลการทดสอบพบว่า สามารถในการแปลงกําลังงานให้เป็ นแรงดันและกระแส
ไฟตรงมากที สุ ด เท่ า กั บ 1.2V และมี ก ระแสเท่ า กั บ 25mA ด้ว ยระยะทาง 27km ระหว่ า งตึ ก ใบหยก 2 และอาคาร
วิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ดังรู ปที 2 (ข)
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รู ปที 1 โครงสร้างสายอากาศไดโพลล็อกพิริออดิคจัดเรี ยงกระแสจํานวน 1 ตัว

(ก) รู ปแบบการจัดวางสายอากาศแถวลําดับ

(ข) แผนทีและระยะทางบนแอพพลิเคชัน DTV Service

รู ปที 2 การทดสอบ สายอากาศสายอากาศแถวลําดับไดโพลล็อกพิริออดิคจัดเรี ยงกระแสจํานวน 13 ตัว

สายอากาศแถวลําดับไดโพลล็อกพิริออดิคจํานวน 9 องค์ประกอบ

สายอากาศที ได้น ําเสนอถูกออกแบบให้เป็ นสายอากาศแถวลําดับ ไดโพลล็อคพิริออดิ คใช้งานบนย่านความถี
โทรทัศ น์ดิ จิตอลประเทศไทยตังแต่ 470-790 MHz โดยมี ลักษณะการแพร่ กระจายคลื นเป็ นโพลาไรซ์ เชิ งเส้น แนวนอน
(Horizontally Polarized Radiation) ที ถูก สร้ างขึ นบนแผ่ น วงจรพิ ม พ์ (Printed Circuit Board: PCB) มีค่ าคงที ไดอิ เล็กตริ ก
เท่ากับ 4.5 และความหนาของวัสดุฐานรองแผ่นวงจรพิมพ์เท่ากับ 1.6mm โดยมีความกว้าง (WBoom) ของสายนําสัญญาณหรื อ
สายส่งไมโครสตริ ปเท่ากับ 1.429mm และมีความยาว (lBoom) ของสายนําสัญญาณเท่ากับ 331.75mm ดังรู ปที 3
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ตารางที 1 พารามิเตอร์ สายอากาศแถวลําดับไดโพลล็อกพิริออดิคจํานวน 9 องค์ประกอบ
พารา
ขนาด
พารา
ขนาด
พารา
ขนาด
มิเตอร์
(mm)
มิเตอร์
(mm)
มิเตอร์
(mm)
w1
5.01
l1
30.08
d1
0
w2
5.96
l2
35.81
d2
14.33
w3
7.1
l3
42.64
d3
17.06
w4
8.46
l4
50.77
d4
20.31
w5
10.07
l5
60.45
d5
24.19
w6
11.99
l6
73.97
d6
28.8
w7
14.28
l7
91.68
d7
34.29
w8
17.00
l8
111.01
d8
40.82
w9
20.24
l9
130.46
d9
48.60
สําหรับความกว้าง (w1, w2 , w3 , w4 , w5 , w6 , w7 , w8 และ w9 ) ความยาว (l1 , l2 , l3 , l4 , l5 , l6 , l7 , l8 และ l9 ) และระยะห่ าง (d1 ,
d2 , d3 , d4 , d5 , d6 , d7 , d8 และ d9 ) ของแขนไดโพลแต่ละองค์ประกอบ สามารถคํานวณและมีค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดังตาราง
ที 1 จากผลการจําลองและผลการทดสอบพบว่าสายอากาศแถวลําดับไดโพลล็อคพิริออดิคตัวต้นแบบมีค่าสัมประสิ ทธิ การ
สะท้อน |S11| ครอบคลุ มย่านความถี โทรทัศ น์ ตังแต่ 470-870 MHz ดังรู ป ที 4 (ก) และจากรู ป ที 4 (ข) คื อผลการทดสอบ
อัต ราขยายของสายอากาศตัวต้น แบบพบว่า มี อตั ราขยายสู งเท่ากับ 7.35dBi ที ความถี 590 MHz และมี อตั ราตําสุ ด เท่ ากับ
5.15dBi ที ความถี 470 MHz นอกจากนี พบว่าสายอากาศตัวต้นแบบมีอตั ราขยายเฉลียตลอดย่านความถี โทรทัศน์ดิ จิตอล
เท่ากับ 6.7dBi

รู ปที 3โครงสร้างสายอากาศแถวลําดับไดโพลล็อกพิริออดิคจํานวน 9 องค์ประกอบ
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(ข) ค่าอัตราขยายสายอากาศ

รู ปที 4 ผลจําลองและผลทดสอบสายอากาศแถวลําดับไดโพลล็อกพิริออดิคจํานวน 9 องค์ประกอบทีได้นาํ เสนอ

จากรู ปที 5 คือผลจําลองและผลทดสอบรู ปแบบการแพร่ กระจายคลืนในระนาบ x-z ของสายอากาศแถวลําดับได
โพลล็อกพิริออดิคจํานวน 9 องค์ประกอบ ตัวต้นแบบ ทีความถี 470 MHz ผลทดสอบพบว่า มีความกว้างครึ งลําคลืนเท่ากับ
71.6 องศา ระดับกําลังงานพูดา้ นหลังเท่ากับ -11.8dB ดังรู ปที 5 (ก) ทีความถี 670 MHz ผลทดสอบพบว่า มีความกว้างครึ งลํา
คลืนเท่ากับ 78.2 องศา ระดับกําลังงานพูดา้ นหลังเท่ากับ -19.2dB ดังรู ปที 5 (ข) และทีความถี 870 MHz ผลทดสอบพบว่า มี
ความกว้างครึ งลําคลืนเท่ากับ 87.4 องศา ระดับกําลังงานพูดา้ นหลังเท่ากับ -23.4dB ดังรู ปที 5 (ค) ตามลําดับ
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(ค) ความถี 870 MHz
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รู ปที 5 ผลจําลองและผลทดสอบรู ปแบบการแพร่ กระจายคลืนในระนาบ x-z ของสายอากาศทีได้นาํ เสนอ
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(ก) ความถี 470 MHz
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(ค) ความถี 870 MHz

รู ปที 6 ผลจําลองและผลทดสอบรู ปแบบการแพร่ กระจายคลืนในระนาบ x-y ของสายอากาศทีได้นาํ เสนอ

จากรู ปที 6 คื อผลจําลองและผลทดสอบรู ปแบบการแพร่ กระจายคลืนในระนาบ x-y ของสายอากาศแถวลําดับได
โพลล็อกพิริออดิ คจํานวน 9 องค์ประกอบตัวต้นแบบ ทีความถี 470 MHz ผลทดสอบพบว่า มีความกว้างครึ งลําคลืนเท่ากับ
85.2 องศา ระดับกําลังงานพูดา้ นหลังเท่ากับ -8.15dB ดังรู ปที 6 (ก) ทีความถี 670 MHz ผลทดสอบพบว่า มีความกว้างครึ งลํา
คลืนเท่ากับ 91.4 องศา ระดับกําลังงานพูดา้ นหลังเท่ากับ -20.2dB ดังรู ปที 6 (ข) และทีความถี 870 MHz ผลทดสอบพบว่า มี
ความกว้างครึ งลําคลืนเท่ากับ 92.4 องศา ระดับกําลังงานพูดา้ นหลังเท่ากับ -17.8dB ดังรู ปที 6 (ค) ตามลําดับ
วงจรจัดเรียงกระแส

วงจรจัด เรี ยงกระแสไฟฟ้ าที ได้น ําเสนอประกอบ 4 ส่ วนหลัก ๆ ด้วยกัน คื อ ตัวเก็บ ประจุ เชื อมต่ อ (Coupling
capacitor) ทําการป้ องกัน แรงดัน ไฟตรงไหลออกจากวงจรและไหลเข้าไปรบกวนไดโอดแบบช็อคกี มี ค่ าเท่ ากับ 00pF
สําหรับตัวกรองเก็บประจุ (Filter capacitor) ทําหน้าทีลดการกระเพือมของแรงดันไฟตรงมีค่าเท่ากับ 68pF และตัวต้านทาน
ทําหน้าทีเพิม/ลด ระดับแรงดันไฟตรงให้กบั วงจรจัดเรี ยงกระแสซึ งใช้ค่าความต้านทานเท่ากับ 100KΩ ในส่วนของไดโอด
แบบช็อคกี (Schottky diode) เลือกใช้เบอร์ SMS7630-006 บริ ษทั Skyworks โดยจุดเด่นของไดโอดช็อคกีดังกล่าวมีความไว
(Sensitivity) ที สู งและสามารถตรวจสอบ (Detector) กําลังงานระดับตําได้ดีกว่าไดโอดช็อคกี เบอร์ อืน ๆ ในรู ป แบบของ
ตัวถังทีเหมือนกัน สําหรับค่าพารามิเตอร์ของแผ่นวงจรพิมพ์ทีใช้ออกแบบวงจรจัดเรี ยงกระแส มีค่าวัสดุฐานรองไดอิเล็กตริ ก
(ɛr2) เท่ ากับ 4.5 ค่ าสู ญเสี ยจากแผ่น วงจรพิมพ์ (Tan δ2) เท่ ากับ 0.15 และความสู งของแผ่นวงจรพิมพ์ (hd) เท่ ากับ 1.6mm
ตามลําดับแสดงดังรู ปที 7 (ก) โดยออกแบบให้สายนําสัญญาณทีความถีกลาง 670 MHz มีความกว้าง (wt) เท่ากับ 2.73mm ดัง
รู ปที 7 (ข)
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(ข) วงจรตัวต้นแบบ

รู ปที 7 วงจรจัดเรี ยงกระแสตัวต้นแบบทีได้นาํ เสนอ

จากรู ปที 8 (ก) เป็ นผลการจําลองและทําการปรับเปลียนค่าความต้านทานตังแต่ 50-250KΩ นอกจากนี ยังได้ทาํ
การปรับเปลียนกําลังงานทางด้านขาเข้าตังแต่ -30 ถึง 10dBm จากผลการจําลองพบว่า ไดโอดแบบช๊อคกี มีความไวในการ
จัดเรี ยงกระแสตังแต่กาํ ลังงาน -24.5 จนถึง 10dBm และให้แรงดันไฟมากที สุ ดเท่ากับ 1.92V ที ระดับกําลังงานด้านขาเข้า
เท่ากับ 10dBm นอกจากนี จากการสังเกตพบว่า ค่าความต้านทาน 50KΩ จะให้แรงดันไฟน้อยทีสุดทุกระดับกําลังงาน และ
ค่าความต้านทานตังแต่ 100-250KΩ จะให้แรงดันไฟใกล้เคียงกันมาก

(ก) ผลจําลองการปรับเปลียนค่าความต้านทาน
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(ค) ผลการจําลองและผลการทดสอบทีความถี 670 MHz

รู ปที 8 ผลการจําลองและผลการทดสอบวงจรจัดเรี ยงกระแสตัวต้นแบบ

ดังนันงานวิจยั นี จึ งเลื อกค่าความต้านทานที 100KΩ สําหรับรู ป ที 8 (ข) คื อผลจําลอง ค่าความต้านทานเท่ากับ
100KΩ และปรับเปลียนความถี 470 670 และ 870 MHz พบว่า เมือความถีสูงขึนจะให้แรงดันไฟตรงเพิมมาขึนในช่วงกําลัง
งานทางด้านขาเข้าตังแต่ -20 ถึง 5 dBm และในทางตรงกันข้ามทีความถี 470 MHz จะให้แรงดันไฟน้อยทีสุด จากรู ปที 8 (ค)
เป็ นผลจําลองและผลการทดสอบของวงจรจัดเรี ยงกระแสตัวต้นแบบที ความถี 670 MHz และผลการทดสอบพบว่า วงจร
ดังกล่าวมีความไวในการจัดเรี ยงกระแสทีกําลังงานเท่ ากับ -26dBm จะให้แรงดันเท่ากับ 0.02V และให้แรงดันไฟมากทีสุ ด
เท่ากับ 1.83V ทีกําลังงานทางด้านขาเข้าเท่ากับ 10 dBm
การทดสอบสายอากาศสายอากาศแถวลําดับไดโพลล็อกพิริออดิคจัดเรียงกระแสแถวลําดับ 13 ตัว

สายอากาศจัดเรี ยงกระแสไฟฟ้าทีได้นาํ เสนอเป็ นการนําเอาสายอากาศแถวลําดับไดโพลล๊อคพิริออดิครวมเข้ากับ
วงจรจัดเรี ยงกระแสไฟฟ้า และออกแบบให้สายอากาศจัดเรี ยงกระแสต่อแถวลําดับจํานวน 13 ตัว ดังรู ปที 2 (ก) และรู ปที 10
(ข) สําหรั บการทดสอบได้แบ่ งออกเป็ น 2 กรณี กรณี แรกเป็ นการทดสอบสภาวะแวดล้อมการใช้งานจริ ง โดยได้ทาํ การ
ปรับเปลียนระยะทางและระบุพิกดั ตําแหน่งการทดสอบดังรู ปที 9 (ก) และกรณีที 2 เป็ นการทดสอบภายในชัน 1-9 และชันที
10 คื อชันดาดฟ้ า ของอาคารวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ น ทร์ ดังรู ป ที 10 (ก) โดยการ
ทดสอบทัง 2 กรณี จะเป็ นการรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลทีถูกปล่อยออกมาจากตึกใบหยก 2
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(ก) ตําแหน่งพิกดั การทดสอบ แต่ละจุดห่างกัน 3km

(ก) ตําแหน่งพิกดั การทดสอบ

(ข) แรงดันไฟตรงทีได้จากทดสอบ

รู ปที 9 การทดสอบสายอากาศสายอากาศแถวลําดับไดโพลล็อกพิริออดิคจัดเรี ยงกระแส ตามจุดพิกดั ทีได้กาํ หนด

สํ าหรั บ การทดสอบกรณี แ รก กําหนดให้ อ าคารวิศ วกรรมศาสตร์ เป็ นจุ ด ศู น ย์ก ลางมี พิ กัด คื อ 13.776,100.381 และได้
ปรับเปลียนระยะทางตังแต่ 3 6 9 และ 12km จํานวน 4 ทิ ศทาง ดังรู ปที 9 (ก) ในส่ วนของทางด้านขาออกของวงจรจัดเรี ยง
ก ร ะ แ ส ไ ด้ ทํ า ก า ร ต่ อ แ บ บ อ นุ ก ร ม กั น ทั ง 13 ว ง จ ร จ า ก ก า ร เก็ บ ผ ล ท ด ส อ บ ดั ง รู ป ที 9 (ข ) พ บ ว่ า
ทิศตะวันออก (East) ทีจุดพิกดั 13.784,100.354 ตังอยูบ่ ริ เวณโล่งปราศจากสิ งบดบังสัญญาณ และมีระยะทางห่ างจากตึกใบ
หยก 2 ประมาณ 21.2 km ทําให้สามารถแปลงแรงดันไฟตรงสูงทีสุดเท่ากับ 0.312V และในทางตรงกันข้าม เมือสายอากาศที
ได้นําเสนอเข้าใกล้แหล่งพลังงาน (ตึ กใบหยก 2) แรงดัน ไฟตรงจะถูกลดระดับ ลง อัน เนื องมาจากบริ เวณรอบ ๆ แหล่ง
พลังงานดังกล่าว มีอาคารและตึกสูงจํานวนมาก รวมไปถึงปรากฎการณ์การจางหายหลายวิถี (Multipath fading) ของระบบ
การสื อสารไร้สาย สําหรับทิศใต้ (South) เป็ นทิศทางทีให้แรงดันน้อยทีสุดไม่เกิน 0.05V ตลอดระยะทางทีทดสอบ
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(ข) สายอากาศจัดเรี ยงกระแสตังอยูภ่ ายในอาคาร

รู ปที 10 การทดสอบสายอากาศสายอากาศแถวลําดับไดโพลล็อกพิริออดิคจัดเรี ยงกระแสลําดับแถว 13 ตัว บนอาคาร
วิศวกรรมศาสตร์ มทร. รัตนโกสิ นทร์

รู ปที 11 ผลการทดสอบสายอากาศสายอากาศแถวลําดับไดโพลล็อกพิริออดิคจัดเรี ยงกระแสทีได้นาํ เสนอ บนอาคาร
วิศวกรรมศาสตร์ มทร. รัตนโกสิ นทร์
ส่วนกรณี ที 2 เป็ นการทดสอบภายในและภายนอกของอาคารวิศวกรรมศาสตร์ ตงแต่
ั ชนั 1-10 จากการสังเกตและ
การทดสอบตังแต่ชนที
ั 1-9 พบว่า แรงดันไฟตรงและกระแสจะเพิมขึนตามจํานวนชันทีสู งขึน อาทิเช่น ชัน 9 เมือทําการต่อ
วงจรจัดเรี ยงกระแสแบบอนุกรมและขนาน จะได้แรงดันและกระแสตรงเท่ากับ 0.905V (0.03 mA) และ 0.048V (0.3 mA)
และทดสอบชันที 10 (ดาดฟ้าอาคารวิศวกรรมศาสตร์) จะเป็ นแนวระดับสายตา (Line of Sight: LOS) ของสัญญาณทีมาจาก
ตึกใบหยก 2 โดยตรงมีระยะทางประมาณ 27 km จากการต่อวงจรแบบอนุกรม พบว่า มีแรงดันและกระแสเท่ากับ 16.66V
และ 1mA และในทางกลับกัน เมือต่อวงจรแบบขนานจะให้แรงดันและกระแสเท่ากับ 1.2 V และ 25 mA ดังรู ปที 11
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สายอากาศสายอากาศแถวลําดับไดโพลล็อกพิริออดิคจัดเรี ยงกระแสแถวลําดับจํานวน 13 ตัว ได้ทาํ การทดสอบรับ
สัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลที ถูกปล่ อยออกมาจากตึ กใบหยก 2 จากผลการทดสอบในสภาพแวดล้อมจริ งที ได้ป รั บเปลียน
ระยะทางตังแต่ 0-12 กม. และทางด้านขาออกของวงจรจัดเรี ยงกระแสจะถูกต่อแบบอนุกรมกันทังหมด พบว่า ทิศตะวันออก
ให้แรงดัน ไฟตรงมากที สุ ด เท่ ากับ 0.312V และมี ระยะทางห่ างจากตึ กใบหยก 2 ประมาณ 21.2 km ส่ วนของทิ ศ ใต้จะให้
แรงดัน น้อยที สุ ด ไม่ เกิ น 0.05V ตลอดระยะทางที ใช้ในการทดสอบ สําหรั บ ผลการทดสอบบนอาคารวิศ วกรรมศาสตร์
(ศาลายา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ตังแต่ชนั 1-10 ผลการทดสอบพบว่า ชันที 10 (ดาดฟ้า) ในกรณี ต่อ
วงจรแบบอนุกรม จะให้แรงดันและกระแสตรงเท่ากับ 16.66 V และ 1 mA และจะในกรณี ต่อวงจรแบบขนานจะให้แรงดัน
และกระแสเท่ ากับ 1.2V และ 25 mA สามารถนําไปชาร์ จแบตเตอรี ขนาด AA และเป็ นแหล่งพลังงานสํารองขนาดเล็กได้
รวมไปถึงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทีต้องการไฟเลียงขนาดตํา เช่น บอร์ดซิ กบี (Xeebee Board) ได้เช่นกัน
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บทคัดย่อ
งานวิจัย นี นําเสนอการออกแบบและสร้ างชุ ด สาธิ ตการสัง เคราะห์ ฟู เรี ย ร์ ที ใช้ต ้น ทุ น ตํา โดยการประยุก ต์ใ ช้
ไมโครคอนโทรเลอร์ ร่วมกับโปรแกรมแมทแลป (MATLAB) โดยมีวตั ถุประสงค์พือใช้เป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู ้และทําความ
เข้าใจการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ รวมถึงเข้าใจองค์ประกอบของสัญญาณทางไฟฟ้ า ซึ งชุดสาธิตการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ ทีออกแบบ
ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบสําหรับรับสัญญาณขาเข้าแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอลทังหมด 4 ชุด
ทําหน้าทีในการกําหนดให้ชุดสาธิ ตสร้างสัญญาณไซน์หรื อสัญญาณโคไซน์ ที มีความถีระหว่าง 1 - 10kHz และระดับแรงดัน
ระหว่าง 0 - 5Vp ในขณะทีองค์ประกอบถัดมา คือ หน่วยประมวลผลโดยใช้บอร์ ดไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino MEGA 2560 R3
ทําหน้ าที ในการแปลงสั ญ ญาณขาเข้า จากส่ ว นรั บ สั ญ ญาณเพื อส่ ง ไปยัง คอมพิ วเตอร์ และองค์ป ระกอบสุ ด ท้าย คื อ
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมแมทแลป ใช้สาํ หรับประมวลผลสัญญาณจากชุดไมโครคอนโทรเลอร์และแสดงผลรู ปสัญญาณ
ทังขนาดและความถี ของทัง 4 ชุ ดช่ องสัญ ญาณ พร้ อมทังแสดงผลสัญ ญาณที ได้จ ากการสังเคราะห์ ฟูเรี ยร์ ออกทางหน้า
จอคอมพิวเตอร์ ในลักษณะเวลาจริ ง (Real-time) จากนันทําการทดสอบชุดสาธิตในการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์สญ
ั ญาณตัวอย่างได้แก่
สัญญาณสี เหลียม สัญญาณสามเหลียม และ สัญญาณฟันเลือย จากผลการทดสอบชุดสาธิ ตการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ ทีออกแบบ
ปรากฏว่าสัญ ญาณมี ค วามผิดพลาดทางความถี และขนาดแรงดัน ของการสัง เคราะห์ ฟูเรี ยร์ สัญญาณสี เหลี ยม สัญญาณ
สามเหลียม และ สัญญาณฟันเลือย ประมาณร้อยละ 1.5 , 3.7 และ 2.5 ตามลําดับ
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This research presented the design of a low-cost demonstration of Fourier synthesis based on applying a
microcontroller and MATLAB computer software. This demonstration is intended to be used as a tool for learning and
understanding the Fourier synthesis, as well as for understanding the components of electrical signals. The Fourier
synthesis demonstration kit consists of three main components. The first component is 4 sets of analog and digital inputs
as setting to generate sine wave or cosine wave signals, which is frequency range setting between 1 - 10kHz and voltage
level between 0 - 5Vp. While the second component is a microcontroller board, Arduino MEGA 2560 R3 is responsible
for converting input signals from the input component to a computer. The last component is the computer and the
MATLAB program, it is used to process signals from microcontroller sets and to display the signals of both the amplitude
and frequency of the 4 sets of signals, as well as the signal output from the synthesis. It displays the results on the
computer screen in real time. Then test the demonstration of Fourier synthesis with a sample set in the synthesized
sample, a Square wave signal, a Triangular wave signal and a Sawtooth wave signal. The results of the test of the
proposed demonstration of Fourier synthesis kit, shown that the signal has a frequency and voltage error of the
synthesized a Square wave signal, a Triangular wave signal and a Sawtooth wave signal are about 1.5%, 3.7%, and 2.5%,
respectively.
Keywords : Fourier synthesis, Microcontroller, Square wave, Triangle wave, Sawtooth wave

บทนํา

องค์ค วามรู ้พืนฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคมไม่ว่าจะทางทฤษฏี หรื อทางปฏิ บ ัติการ ก็คือ
ความเข้าใจถึงสัญญาณทางไฟฟ้ารู ปแบบต่างๆ รวมถึงองค์ประกอบของสัญญาณทางไฟฟ้าอีกด้วย นอกจากนี ความเข้าใจ
ดังกล่าว ยังเป็ นพืนฐานของการเรี ยนการสอนในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและ
สาขาใกล้เคี ยง โดยเฉพาะอย่างยิงในรายวิชาปฏิ บตั ิ การนัน จําเป็ นอย่างยิงที นักศึ กษาต้องทําความเข้าใจ รวมทังสร้างองค์
ความรู ้ จากการลงมือปฏิบตั ิงาน ทดลองงาน ผ่านใบงานการทดลอง ในหัวข้อเรื องต่างๆ รวมถึงการใช้เครื องมือวัดวิเคราะห์
หรื อผ่านการจําลองสัญญาณและระบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทังนีนักศึกษาจําเป็ นต้องนําผลการทดลองทีได้มาทําการ
สรุ ป ผล เปรี ยบเที ยบกับ ผลทางทฤษฏี หรื อ เปรี ยบเที ยบผลที ได้จ ากการจําลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสิ งที มี
ความสําคัญอย่างยิงส่วนหนึงสําหรับการปฏิบตั ิการ นันก็คือ ชุดทดลองหรื อชุดสาธิตการทํางาน ในหัวข้อการทดลองนันๆ

อนุกรมฟูเรี ยร์ (Fourier Series) คือผลบวกของฟั งก์ชนั ไซน์ และฟังก์ชนั โคไซน์ใช้สาํ หรับประมาณฟังก์ชนที
ั เป็ นราย
คาบ (Periodic function) ซึ งอนุ กรมฟูเรี ยร์ เป็ นเครื องมื อหนึ งทางคณิ ตศาสตร์ ที มีค วามจําเป็ นอย่างยิงในการศึกษาทาง คณิ ค
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมถึงทางวิศวกรรมอีกด้วย โดยเฉพาะวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยสมการพืนฐานของการอนุกรมฟู
เรี ยร์ แสดงดังสมการที (1) โดยสมมุติให้ f ( x ) เป็ นสัญญาณรายคาบทีมีคาบเป็ น 2   ,   และ n  1,2,3..., N
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f ( x )  a0    an cos nx  bn sin nx 


n 1

เมือ a0 คือองค์ประกอบดีซี (DC Component) ของ f ( x ) สามารถหาได้จากสมการ (2)



1
a0 
2





f ( x) dx
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(1)

(2)

ขณะที an และ bn คือค่าสัมประสิ ทธิ แทนขนาดของเทอม ไซน์ และ โคไซน์ตามลําดับ สามารถหาได้จากสมการ (3) และ
(4) ตามลําดับ
an 

bn 

1



1





f ( x ) cos  nx  dx



f ( x ) sin  nx  dx









(3)

(4)

ซึงอนุกรมฟูเรี ยร์ มีเนือหาทีค่อนข้างยากในการทําความเข้าใจของนักศึกษา อาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดของความเข้าใจได้ จึงมี
ความจําเป็ นอย่างยิงในการออกแบบและสร้างเครื องมือในการเพิมความง่ายสําหรับสร้างความเข้าใจให้กบั ผูศ้ ึกษาในเรื องฟู
เรี ยร์ จึ งได้มีการสาธิ ตอนุ กรมฟูเรี ยร์ ในรู ปแบบของภาพเคลือนไหวหรื ออนิเมชัน (Animation) เป็ นต้น ซึ งอนุกรมฟูเรี ยร์ เป็ น
การวิเคราะห์ สัญญาณแบบรายคาบเพือหาองค์ป ระกอบของสัญญาณไซน์ห รื อสัญญาณโคไซน์รวมถึงองค์ป ระกอบทาง
ความถีของสัญญาณด้วย แต่ในขณะที การสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ เป็ นการนําองค์ประกอบทางความถีและทางขนาดของสัญญาณ
ไซน์และโคไซน์ทีเหมาะสมมารวมกันเพือให้เกิดสัญญาณทางไฟฟ้าตามรู ปแบบทีต้องการ

เพือให้ผูศ้ ึ กษาเกิ ดความเข้าใจในลักษณะและองค์ประกอบของสัญญาณ จึงได้มีงานวิจัยที นําเสนอการออกแบบ
การสาธิ ตการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ ขึ น โดยในงานวิจยั ของ ( สําคัญ รัตนบุรี, 2557) นําเสนอการสังเคราะห์ อนุ กรมฟูเรี ยร์ ดว้ ย
โปรแกรม Visual Basic ได้ท าํ การสังเคราะห์ อนุ กรมฟูเรี ยร์ 3 ฟั งก์ชัน ด้วยกัน คื อ ฟั งชันขันบัน ได ฟั งก์ชัน พาราโบลาและ
ฟั งก์ ชัน เอกโปเนนเชี ยลเพื อใช้สําหรั บ เป็ นเครื องมื อ ในการเรี ยนการสอน นอกจากนี ยังมี งานวิจ ัยที มี ก ารประยุก ต์ใ ช้
ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino ร่ วมกับโปรแกรม MATLAB ในหลายๆ ด้าน เช่นงานทางด้านอุตสาหกรรม ดังเช่นในงานของ
(Zulkifli, Hussin, & Saad, 2014) ได้ทาํ การออกแบบ MATLAB ร่ วมกับ Arduino เพือใช้สําหรับ งานอิ นเวอร์ เตอร์ 3 เฟส ในขณะที
(Issa, Aqel, Albelbeisi, Elaila, & Mortaja,
) ประยุก ต์ใ ช้ ใ นงานด้ า นหุ่ น ยนต์ นอกจากนี ยัง มี ก ารประยุก ต์ ใ ช้ ใ นงานด้า น
สิ งประดิษฐ์เช่นในงานของ (Sangmahamad, ) ได้ทาํ การออกแบบและสร้างเครื องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลือนที
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จากความสําคัญในงานวิจยั ข้างต้น ในงานวิจยั นี จึ งนําเสนอกการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino และ
โปรแกรม MATLAB ออกแบบและสร้างชุดสาธิตการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ทีใช้ตน้ ทุนตํา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือใช้เป็ นเครื องมือ
ในการเรี ยนรู ้และทําความเข้าใจการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ รวมถึงเข้าใจองค์ประกอบของสัญญาณทางไฟฟ้า นอกจากนี ยังเป็ น
การบูรณาการความรู ้ดา้ นไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino ร่ วมกับการออกโปรแกรม MATLAB สําหรับการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ เพือ
นํามาพัฒนาการเรี ยนการสอนให้กบั นักศึกษาให้สามารถเข้าใจสิ งทีเป็ นนามธรรมได้อย่างเป็ นรู ปธรรมมากยิงขึน

วิธีดําเนินการวิจัย

. ขันตอนการดําเนินงาน

ในขันตอนการดําเนิ น งาน การออกแบบและสร้างชุด สาธิ ตการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ นัน สามารถแบ่ งขันตอนการ
ดําเนิ น งานออกเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ ๆ คื อ เริ มจากการสังเคราะห์ ฟูเรี ยร์ จากสมการอนุ กรมฟูเรี ยร์ ในสมการ (1) โดยแบ่ งการ
สังเคราะห์ ฟูเรี ยร์ ออกเป็ น 3 สัญ ญาณตัวอย่าง คื อ สั ญญาณสี เหลี ยม (Square Wave) สัญ ญาณสามเหลี ยม (Triangle Wave) และ
สั ญ ญาณฟั น เลื อย ( Sawtooth Wave) จากนั นทําการออกแบบออกแบบวงจรควบคุ ม Arduino ประกอบไปด้วยการควบคุ ม
องค์ประกอบทางขนาดแรงดันและทางความถีของสัญญาณไซน์หรื อสัญญาณโคไซน์ทงหมด
ั
4 ชุดควบคุม เพือให้สมารถทํา
การสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ ทงั 3 สัญญาณตัวอย่างได้ และขันสุ ดท้ายคือ การออกแบบโปรแกรม MATLAB ในการทําการประมวลผล
พร้อมแสดงผลสัญญาณจากการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยการรับข้อมูลจาก Arduino ผ่านสาย USB ซึ ง
เป็ นการสื อสารแบบพอร์ตอนุกรม (serial communication port) โดยแต่ละขันตอนอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี
. การสั งเคราะห์ ฟูเรียร์ (Fourier Synthesis)

การสังเคราะห์ฟูเรี ยร์เป็ นกระบวนการในการสร้างสัญญาณทางไฟฟ้า ให้มีรูปแบบสัญญาณตามต้องการ และเป็ น
รู ปแบบเฉพาะ การสร้างทําได้โดยการรวมองค์ประกอบสัญญาณคลืนไซน์ หรื อคลืนโคไซน์ ในสัดส่ วนของขนาด (Amplitude)
และความถี (Frequency) ของสัญญาณ ทีเหมาะสมเพือทําให้เกิดสัญญาณทางไฟฟ้าในรู ปแบบที ต้องการ ซึงในการสังเคราะห์ฟู
เรี ยร์ มีความจําเป็ นที เราจะต้องทราบถึ งค่าสัมประสิ ท ธิ ของ a0 , an  a1 , a2 ,..., aN  และ bn  b1 , b2 ,..., bN  ใน

สมการอนุกรมฟูเรี ยร์ ที (1) ซึ งค่าสัมประสิ ทธิ เหล่านี เป็ นตัวกําหนดให้ขนาดและความถีของสัญญาณคลืนไซน์ หรื อคลืน
โคไซน์ ที เหมาะสมสําหรับการสร้างสัญญาณในรู ปแบบที ต้องการได้ โดยในการสังเคราะห์สัญญาณ สัญญาณที ได้จะเข้า
ใกล้สู่ สั ญ ญาณในรู ป แบบที ต้องการมากยิงขึ นนัน ขึ นอยู่กับ จํานวนของค่ า N ซึ ง N นันหมายถึ งจํานวนพจน์ ข อง
สัญญาณคลืนไซน์และคลืนโคไซน์มีจาํ นวนเพิมมากขึนนันเอง โดยทัวไปแล้วนันการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ ถูกนําไปใช้ในงาน
ด้านดนตรี อิเล็กทรอนิ กส์สําหรับการสร้างรู ปคลืนทีเลียนแบบเสี ยงของเครื องดนตรี นอกจากนี ยังถูกนําไปใช้ในเครื องมือ
ภายในห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารที เรี ย กว่า เครื องกํา เนิ ด สั ญ ญาณไฟฟ้ า หรื อ Function generator สํ า หรั บ ใช้ใ นการทดสอบระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ รวมถึงระบบการสื อสารโทรคมนาคมอีกด้วย

ในการสังเคราะห์ ฟูเรี ยร์ ในงานวิจัย นี ได้ท ําการวิเคราะห์ สัญ ญาณรายคาบทังหมด 3 สัญ ญาณได้แ ก่ สั ญ ญาณ
สี เหลียม สัญญาณสามเหลียม และ สัญญาณฟันเลือย เพือหาองค์ประกอบทางขนาดและความถีของสัญญาณ ไซน์และโคไซน์
เพือนําไปออกแบบและทดสอบประสิ ทธิภาพการสังเคราะห์สญ
ั ญาณรายคาบทัง 3 สัญญาณของชุดสาธิต โดยสามารถอธิบาย
ได้ดงั ต่อไปนี
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2.1 สั ญ ญาณสี เหลียม (Square Wave)

สั ญ ญาณสี เหลี ยม หรื อ Square wave แสดงรู ป สัญ ญาณดังภาพที 1 สําหรั บ นํามาวิเคราะห์ อ นุ กรมฟู เรี ยร์ เพือหา
สัมประสิ ทธิ องค์ประกอบทางขนาดและความถี ของสัญญาณสี เหลียมทีต้องการ เพือนําองค์ประกอบสัมประสิ ทธิ ทีได้ ไป
ใช้ในการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ โดยเมือทําการวิเคราะห์รูปสัญญาณสี เหลียมดังภาพที 1 แล้วนัน จะได้องค์ประกอบทางขนาด
และความถีของสัญญาณคลืนไซน์ ทัง 4 พจน์ แสดงดังตารางที 1 โดยทัง 4 พจน์คลืนไซน์นนมี
ั ขนาด 5, 1.6667, 1 และ 0.7Vp
ตามลําดับ ในขณะทีความถีของทัง 4 พจน์สญ
ั ญาณคลืนไซน์มีค่า 1, 3, 5 และ 7kHz ตามลําดับ

ภาพที 1 รู ปสัญญาณสี เหลียม (Square Wave)

ตารางที 1 องค์ประกอบทางขนาดและความถีของรู ปสัญญาณสี เหลียม
ช่ องสัญญาณที
1

สัญญาณ

sine

ความถี (kHz)

1

แรงดัน (Vp)

5

2

3

4

sine

sine

sine

3

5

7

1.6667

1

2.2 สั ญ ญาณสามเหลียม (Triangle Wave)

0.7

สัญญาณสามเหลี ยม หรื อ Triangle wave แสดงรู ป สัญญาณดังภาพที 2 สําหรับนํามาวิเคราะห์ อนุ กรมฟูเรี ยร์ เพือหา
สัมประสิ ทธิองค์ประกอบทางขนาดและความถี ของสัญญาณสามเหลียมทีต้องการ เพือนําองค์ประกอบสัมประสิ ทธิทีได้ ไป
ใช้ในการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์ โดยเมือทําการวิเคราะห์รูปสัญญาณสามเหลียมดังภาพที 2 แล้วนัน จะได้องค์ประกอบทางขนาด
และความถีของสัญญาณคลืนโคไซน์ ทัง 4 พจน์ แสดงดังตารางที 2 โดยทัง 4 พจน์คลืนโคไซน์นนมี
ั ขนาด 5, 1.6667, 1 และ
0.7Vp ตามลําดับ ในขณะทีความถีของทัง 4 สัญญาณคลืนไซน์มีค่า 1, 3, 5 และ 7kHz ตามลําดับ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ภาพที 2 รู ปสัญญาณสามเหลียม (Triangle Wave)

ตารางที 2 องค์ประกอบทางขนาดและความถีของรู ปสัญญาณสามเหลียม
ช่ องสัญญาณที
1

สัญญาณ

cosine

ความถี (kHz)

1

แรงดัน (Vp)

5

2

3

4

cosine

cosine

cosine

3

5

7

1.6667

2.3 สั ญ ญาณฟันเลือย (Sawtooth Wave)

1

0.7

สัญ ญาณฟั น เลื อย หรื อ Sawtooth wave แสดงรู ป สัญญาณดังภาพที 3 สําหรับ นํามาวิเคราะห์ อ นุ กรมฟูเรี ยร์ เพื อหา
สัมประสิ ทธิองค์ประกอบทางขนาดและความถี ของสัญญาณฟั นเลือยทีต้องการ เพือนําองค์ประกอบสัมประสิ ทธิทีได้ ไปใช้
ในการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ โดยเมือทําการวิเคราะห์รูปสัญญาณฟันเลือย ดังภาพที 3 แล้วนัน จะได้องค์ประกอบทางขนาดและ
ความถีของสัญญาณคลืนไซน์ ทัง 4 พจน์ แสดงดังตารางที 3 โดยทัง 4 พจน์คลืนไซน์นนมี
ั ขนาด 4, 1, 0.7 และ 0.5Vp ตามลําดับ
ในขณะทีความถีของทัง 4 สัญญาณคลืนไซน์มีค่า 2, 4, 6 และ 8kHz ตามลําดับ
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ภาพที 3 รู ปสัญญาณฟันเลือย (Sawtooth Wave)

ตารางที 3 องค์ประกอบทางขนาดและความถีของรู ปสัญญาณฟันเลือย
ช่ องสัญญาณที
1

2

3

4

รู ปสัญญาณ

sine

sine

sine

sine

ความถี (kHz)

4

1

0.7

0.5

2

4

6

8

แรงดัน (Vp)

3. ออกแบบวงจรควบคุม Arduino

ในการออกแบบวงจรสําหรับการควบคุมขนาด (Amplitude) ความถี (Frequency) และควบคุมการเลือกระหว่างสัญญาณ
คลืนไซน์หรื อสัญญาณโคไซน์ โดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino นัน จะทําการออกแบบการควบคุมในส่ วนองค์ประกอบ
ทางขนาดแรงดันขององค์ประกอบไซน์หรื อโคไซน์ โดยใช้ขาอนาล็อกอินพุต (Analog input Pin) A0 ถึง A7 ทีทําการรับค่าระดับ
แรงดันระหว่าง 0 - 5Vdc โดยทําการต่อตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ (Variable Resistor : VR) ขนาดค่าความต้านทาน 10k ทังหมด 8
ตัว สําหรับการปรับองค์ประกอบทางขนาดแรงดัน 4 ตัว และ สําหรับการปรับองค์ประกอบทางความถี 4 ตัว นอกจากนี ยังมี
สวิตซ์ทงหมด
ั
4 ตัวต่อไปยัง Arduino ขาดิจิตอลอินพุต (Digital Input Pin) D38 ถึง D41 สําหรับเป็ นการเลือกระหว่างสัญญาณคลื น
ไซน์ห รื อโคไซน์ โดยเมือขาดิ จิตอลอิ นพุต ได้รับระดับแรงดัน 5V หรื อ ลอจิก “1” (Logic “1”) จะเป็ นการเลื อกองค์ประกอบ
สัญ ญาณไซน์ ในทางกลับ กัน เมื อขาดิ จิ ต อลอิ น พุต ได้รั บ ระดับ แรงดัน 0V หรื อ ลอจิ ก “0” (Logic “0”) จะเป็ นการเลื อ ก
องค์ประกอบสัญญาณโคไซน์ โดยแต่ละสวิตซ์ทาํ การต่อด้วยตัวต้านทาน Pull Up ขนาด 10k จากนัน Arduino ทีเชือมต่อเข้าสู่
คอมพิวเตอร์ ทีมีโปแกรม MATLAB ด้วยสาย USB เพือทําการประมวลผลพร้ อมแสดงผลการวิเคราะห์ฟูเรี ยร์ ออกทางหน้า
จอคอมพิวเตอร์ แสดงส่ วนประกอบของชุดสาธิตการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์ดว้ ยไมโครคอนโทรเลอร์และโปรแกรมแมทแลปดัง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ภาพที 4 พร้อมทังแสดงตําแหน่ งขาของไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino สําหรับการต่ออิน พุตแบบอนาล็อกและอินพุตแบบ
ดิจิตอลดังตารางที 4

8 Analog
inputs

Pins A0 – A7

Arduino mega
USB cable

4 Digital
inputs

Computer with
MATLAB

Pins D38 – D41

ภาพที 4 ส่วนประกอบของชุดสาธิตการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์ดว้ ยไมโครคอนโทรเลอร์และโปรแกรมแมทแลป

ตารางที 4 ตําแหน่ งขาของ Arduino สําหรับ การควบคุม ขนาด ความถี และลักษณะขององค์ป ระกอบสัญญาณไซน์และ
โคไซน์
Arduino Pin
การควบคุม
A0
ระดับแรงดันของช่องสัญญาณที 1
A1
ความถีของช่องสัญญาณที 1
A2
ระดับแรงดันของช่องสัญญาณที 2
A3
ความถีของช่องสัญญาณที 2
A4
ระดับแรงดันของช่องสัญญาณที 3
A5
ความถีของช่องสัญญาณที 3
A6
ระดับแรงดันของช่องสัญญาณที 4
A7
ความถีของช่องสัญญาณที 4
D38
เลือกสัญญาณไซน์และโคไซน์ ช่องสัญญาณที 1
D39
เลือกสัญญาณไซน์และโคไซน์ ช่องสัญญาณที 2
D40
เลือกสัญญาณไซน์และโคไซน์ ช่องสัญญาณที 3
D41
เลือกสัญญาณไซน์และโคไซน์ ช่องสัญญาณที 4
D40
เลือกสัญญาณไซน์และโคไซน์ ช่องสัญญาณที 3
D41
เลือกสัญญาณไซน์และโคไซน์ ช่องสัญญาณที 4
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ในส่ วนของการออกแบบโปรแกรม MATLAB สําหรับการประมวลผลสัญญาณและแสดงผลสัญญาณไซน์ห รื อ
โคไซน์ท ัง 4 องค์ป ระกอบสัญญาณ พร้ อมทังแสดงผลการวิเคราะห์ฟูเรี ยร์ ออกทางหน้าจอคอมพิ วเตอร์ สําหรับ การใช้
โปรแกรม MATLAB ร่ วมกับไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino นัน ในส่ วนของโปรแกรม MATLAB จําเป็ นต้องมี MATLAB Support
Package for Arduino Hardware ด้วย โดยโปรแกรมประมวลผลของ MATLAB แสดงดังตารางที 5 โดยเริ มจากโปรแกรม MATLAB ทํา
การสังให้ Arduino อ่านค่าอนาล็อก A0 (Analog Read A0) จากนันทําการแปลงค่าอนาล็อกทีได้รับเป็ นค่าองค์ประกอบทางขนาด
ของสัญ ญาณพจน์ที 1 (Amp 1) ถัด มา Arduino อ่านค่ าสัญญาณอนาล็อก A1 (Analog Read A1) จากนันทําการแปลงค่ าอนาล็อกที
ได้รับเป็ นค่าองค์ป ระกอบทางความถี ของสัญญาณพจน์ที 1 (Freq 1) โดยสัญญาณอนาล็อกที อ่านได้จากขา A0 และ A1 เป็ น
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 0 - 5Vdc จากการปรับตัวตานท้านปรับค่าได้ 10k หลังจากนันสังให้ Arduino ทําการอ่านค่าดิ จิตอล
จากสวิตซ์ (Digital Read D3) เพือตรวจสอบสถานะและทําการกําหนดให้สัญญาณพจน์ที 1 (out1) เป็ นสัญญาณไซน์หรื อโคไซน์
โดยเมือมีสถานะเป็ นลอจิก “1” จะเป็ นการเลื อกสัญญาณไซน์ ในทางกลับกัน เมือมีสถานะเป็ นลอจิก “0” จะเป็ นการเลือก
สัญญาณโคไซน์ เพือทําการพล็อตรู ปสัญญาณย่อยที 1 ไปยังตําแหน่งทีต้องการ (subplot out1) โดยทําการออกแบบตําแหน่งการ
พล๊อตดังภาพที 5 จากนันทําการประมวลผลของสัญญาณพจน์ที 2,3 และ 4 ตามลําดับ สุ ดท้ายทําการนําสัญญาณทีได้ทงั 4 มา
รวมกับ (Summing) เพือสร้างสัญญาณทีได้จากการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์

รู ปสัญญาณที 1

รู ปสัญญาณที 2

รู ปสัญญาณที 3

รู ปสัญญาณที 4

รู ปสัญญาณทีได้จากการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์

ภาพที 5 ตําแหน่งของหน้าจอการแสดงผลของรู ปสัญญาณ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตารางที 5 โปรแกรมประมวลผลของ MATLAB

1: Initial value t = 0:0.001:1;
% code for 1st signal
2: Read Analog input (A0) for setting 1st Amplitude
3: Convert analog value to amplitude of 1st signal (amp1)
4: Read Analog input (A1) for setting 1st Frequency (freq1)
5: Convert analog value to frequency of 1st signal
6: Read Digital input (D3) for 1st input
7: if Digital input = 1;
8: set the signal to sine wave out1 = amp1*sin(2*pi*freq1*t);
9: else
10: set the signal to cosine wave out1 = amp1*cos(2*pi*freq1*t);
11: subplot out1
% code for 2nd signal
12: Read Analog input (A2) for setting 2nd Amplitude
13: Convert analog value to amplitude of 2nd signal (amp2)
14: Read Analog input (A3) for setting 2nd Frequency (freq2)
15: Convert analog value to frequency of 2nd signal
16: Read Digital input (D4) for 2nd input
17: if Digital input = 1;
18: set the signal to sine wave out2 = amp2*sin(2*pi*freq2*t);
19: else
20: set the signal to cosine wave out2 = amp2*cos(2*pi*freq2*t);
21: subplot out2
% code for 3rd signal
22: Read Analog input (A4) for setting 3rd Amplitude
23: Convert analog value to amplitude of 3rd signal (amp3)
24: Read Analog input (A5) for setting 3rd Frequency (freq3)
25: Convert analog value to frequency of 3rd signal
26: Read Digital input (D5) for 3rd input
27: if Digital input = 1;
28: set the signal to sine wave out3 = amp3*sin(2*pi*freq3*t);

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตารางที 5 โปรแกรมประมวลผลของ MATLAB (ต่อ)
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29: else
30: set the signal to cosine wave out3 = amp3*cos(2*pi*freq3*t);
31: subplot out3
% code for 4th signal
32: Read Analog input (A6) for setting 4th Amplitude
33: Convert analog value to amplitude of 4th signal (amp4)
34: Read Analog input (A7) for setting 4th Frequency (freq4)
35: Convert analog value to frequency of 4th signal
36: Read Digital input (D6) for 4th input
37: if Digital input = 1;
38: set the signal to sine wave out4 = amp4*sin(2*pi*freq4*t);
39: else
40: set the signal to cosine wave out4 = amp4*cos(2*pi*freq4*t);
41: subplot out4
% code for summing to Fourier signal
42: compute Fourierout = out1+out2+out3+out4;
43: subplot Fourierout

ผลและวิจารณ์ ผล

ชุดสาธิตการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์ดว้ ยไมโครคอนโทรเลอร์และโปรแกรมแมทแลปทีได้ทาํ การออกแบบและการต่อใช้
งานแสดงดังภาพที 6 จากการทดสอบในการสังเคราะห์ สัญ ญาณทางไฟฟ้ าทัง 3 สัญ ญาณตัวอย่าง คื อ สัญญาณสี เหลี ยม
สัญญาณสามเหลียม และ สัญญาณฟันเลือย ผลปรากฏว่ารู ปสัญญาณทัง 3 สัญญาณตัวอย่าง ที สังเคราะห์ ได้นนั มี ลกั ษณะ
คล้ายรู ปสัญญาณทางทฤษฏีทีคาดหวังแต่เนื องจากจํานวนองค์ประกอบของสัญญาณไซน์หรื อโคไซน์มีจาํ นวนน้อยเพียง 4
สัญญาณ หรื อ 4 พจน์ จึงทําให้สัญญาณทีได้นนยั
ั งไม่เป็ นไปตามรู ปสัญญาณตามทฤษฏี อย่างเห็นได้ชดั เนื องจากชุดสาธิ ตนี
เป็ นเพียงต้นแบบ จึ งทําการทดสอบการรับสัญญาณเพียง 4 ช่องสัญญาณ ซึงในอนาคตสามารถทําการพัฒนาให้ชุดสาธิตมี
จํานวนองค์ประกอบสัญญาณมากขึนได้ เนืองจากไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino MEGA 2560 R3 ทีเลือกใช้นนั มีจาํ นวนขาต่อใช้
งานค่อนข้างมาก โดยในการเพิมจํานวนองค์ประกอบสัญญาณนัน จะทําให้ชุดสาธิตการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์ได้สัญญาณทีผ่าน
การสังเคราะห์ฟเู รี ยร์มีความสมบูรณ์ โดยมีลกั ษณะสัญญาณเป็ นไปตามทฤษฏีมากยิงขึน
ผลที ได้จากการสังเคราะห์ ฟูเรี ยร์ ดว้ ยชุดสาธิ ตจากการประมวลผลและแสดงผลของโปรแกรม MATLAB ของรู ป
สัญญาณสี เหลียม รู ปสัญญาณสามเหลียม และ รู ปสัญญาณฟันเลือย แสดงดังภาพที 7, 8 และ 9 ตามลําดับ โดยผลทีได้จากการ
ทดสอบเกิ ดความผิดพลาดของการปรับขนาดและความถีทัง 4 ช่อง ของทัง 3 สัญญาณตัวอย่าง แสดงดังตารางที 6 โดยทําการ
ทดสอบโดยการปรับขนาดแรงดันและความถีของทัง 4 ช่อง ของการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ ทงั 3 สัญญาณทังหมด 10 ครังแล้วทํา
การหาค่าเฉลียค่าผิดพลาดของขนาดและความถีของแต่ละช่อง ของแต่ละสัญญาณ ปรากฏว่ามีความผิดพลาดเฉลียของรู ป
สัญญาณสี เหลียม รู ปสัญญาณสามเหลียม และ รู ปสัญญาณฟันเลือย เท่ากับ .
%, 3.7525% และ 2.50875% ตามลําดับ
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ภาพที 6 ชุดสาธิตการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์ดว้ ยไมโครคอนโทรเลอร์และโปรแกรมแมทแลปและการต่อใช้งาน

ตารางที 6 ค่าความผิดพลาดของขนาดและความถีของสัญญาณ
ขนาดช่องที 1
ขนาดช่องที 2
ขนาดช่องที 3
ขนาดช่องที 4
ความถีช่องที 1
ความถีช่องที 2
ความถีช่องที 3
ความถีช่องที 4
ความผิดพลาดเฉลีย

สัญญาณสี เหลียม (%)

สัญญาณสามเหลียม (%)

สัญญาณฟันเลือย (%)

0.58

0.59

4.59

0.82
1.66

0.49
3.14

3.34

12.41

0.29

5.25

3.62
0.48
1.38

1.52125%

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

1.54
2.95
6.12

2.64

1.66

2.44

1.50

3.06

3.7525%

0.93
0.78

2.50875%
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ภาพที 7 รู ปสัญญาณสี เหลียมทีได้จากการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์ดว้ ยชุดสาธิต

Signal 1 freq = 1.0264 kHz, amp = 4.9756 V
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Signal 2 freq = 3.1574 kHz, amp = 1.6569 V
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ภาพที 8 รู ปสัญญาณสามเหลียมทีได้จากการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์ดว้ ยชุดสาธิต
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ภาพที 9 รู ปสัญญาณฟันเลือยทีได้จากการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์ดว้ ยชุดสาธิต

สรุ ปผลการวิจัย

ในงานวิจัยนี นําเสนอการออกแบบและสร้างชุดสาธิ ตการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ ทีใช้ตน้ ทุ นตํา โดยการประยุกต์การ
ทํางานร่ วมกันระหว่างไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino และโปรแกรม MATLAB โดยมีวตั ถุประสงค์เพือบูรณาการการเรี ยนการ
สอนจากเดิมที ใช้โปรแกรมควบคุมตัวแปรต่างๆ ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพียงอย่างเดียว นัน มาพัฒนาการเรี ยนการสอน
โดยใช้เครื องมื อหรื อชุ ด สาธิ ตสําหรับ การเรี ยนรู ้และทําความเข้าใจการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ รวมถึงเข้าใจองค์ประกอบของ
สัญญาณทางไฟฟ้า ซึ งชุดสาธิตนีสามารถให้ผใุ ้ ช้สามารถใช้เครื องมือวัดทางสัญญาณและแรงดันไฟฟ้าเพือฝึ กปฏิ บตั ิในการ
วัดวิเคราะห์ สัญญาณและแรงดัน ขาเข้าได้ นอกจากนี ยังเป็ นการบู รณาการความรู ้ดา้ น Arduino ร่ วมกับ การออกโปรแกรม
ั นักศึกษาให้สามารถเข้าใจสิ งที เป็ นนามธรรมได้อย่างเป็ นรู ปธรรมมาก
MATLAB เพือนํามาพัฒ นาการเรี ยนการสอนให้กบ
ยิงขึน โดยชุดสาธิตสามารถแสดงผลสัญญาณทีได้จากการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์ ออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ในลักษณะเวลาจริ ง
โดยทําการทดสอบการสังเคราะห์ ฟูเรี ยร์ ของสัญญาณสี เหลียม สัญญาณสามเหลี ยม และ สัญญาณฟั นเลือย จากผลการ
ทดสอบปรากฏว่ารู ปสัญญาณทัง สัญญาณทีสังเคราะห์ได้นนั มีลกั ษณะคล้ายรู ปสัญญาณทางทฤษฏีทีคาดหวังแต่เนืองจาก
จํานวนองค์ประกอบของสัญญาณไซน์หรื อโคไซน์มีจาํ นวนน้อยเพียง 4 ช่องสัญญาณจึงทําให้สญ
ั ญาณทีได้นนยั
ั งไม่เป็ นไป
ตามรู ปสัญญาณตามทฤษฏีอย่างเห็นได้ชดั เนืองจากชุดสาธิตนีเป็ นเพียงต้นแบบ จึ งทําการทดสอบการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์ เพียง
4 ช่ อ งองค์ป ระกอบสัญ ญาณ ซึ งในอนาคตสามารถทําการพัฒ นาให้ ชุด สาธิ ต มี จ าํ นวนองค์ป ระกอบสัญ ญาณมากขึ นได้
เพือให้ชุดสาธิ ตแสดงสัญญาณที ผ่านการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ ให้มีลกั ษณะสัญญาณเป็ นไปตามทฤษฏีมากยิงขึน และจากการ
ทดสอบความผิดพลาดของสัญญาณทางความถี และขนาดแรงดันของการสังเคราะห์สัญญาณสี เหลียม สัญญาณสามเหลียม
และ สัญญาณฟันเลือย มีค่าประมาณร้อยละ 1.5 , 3.7 และ 2.5 ตามลําดับ
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Triangular Microstrip Patch Antenna for Wireless Communication Applications
เอกสิ ทธิ นุกลู เจริ ญลาภ1
Ekasit Nugoolcharoenlap1

บทคัดย่อ

บทความนีนําเสนอการออกแบบและสร้างสายอากาศไมโครสตริ ปแบบแผ่นสามเหลียมสําหรับประยุกต์ใช้กบั การ
สื อสารไร้สาย สายอากาศทีนําเสนอนี ใช้หลักการออกแบบให้ใช้งานทีความถี . กิกะเฮิรตซ์ โดยสายอากาศไมโครสตริ ป
แผ่นสามเหลียมนีถูกสร้างด้วยแผ่นวงจรพิมพ์ FR-4 มีความหนาของแผ่นวงจรพิมพ์เท่ากับ 1.6 มิลลิเมตร ซึงเป็ นวัสดุทีมีราคา
ถูกและนําหนักเบา สายอากาศนี ได้ทาํ การจําลองด้วยโปรแกรมจําลองทางแม่เหล็กไฟฟ้าเพือทดสอบประสิ ท ธิ ภาพของ
สายอากาศได้ใกล้เคียงกับผลการวัดทดสอบ สายอากาศทีสร้างเสร็ จสมบูรณ์สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั การสื อสารไร้สาย
โดยการใช้โมดูลไร้สาย (Wireless USB Adapter) ในการรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คําสํ าคัญ : สายอากาศไมโครสตริ ป, สายอากาศรู ปทรงสามเหลียม, สายอากาศไมโครสตริ ปแถวลําดับ
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This paper presents a design and a fabrication process of the triangular microstrip patch antenna that can be used
for applying with wireless communication. The proposed triangular patch has been designed to operate at 2.45 GHz. A 1.6
mm PCB FR-4 has been utilized as a microstrip material due to low price and light weight. The simulated results obtained
from the EM simulation program to observing its efficiency of the antenna responses show good agreement with the
measured results. The completed triangular antenna can be applied to be used with a wireless USB adapter for receiving
the wireless internet signal in good performance.
Keyword: Microstrip Antenna, Triangular Antenna, Microstrip Array Antenna

บทนํา

ในปั จจุบนั การเทคโนโลยีสือสารอิเล็กทรอนิ กส์นนมี
ั ความสําคัญอย่างมากในการติดต่อสื อสารกันระหว่างพืนทีที
ห่ างไกลโดยเฉพาะอย่างยิงระบบการสื อสารแบบไร้สาย (Wireless Communication System) ที ใช้สายอากาศเป็ นอุปกรณ์
สื อกลางในการรั บ และส่ งสัญ ญาณในระยะที ไกล ซึ งมี ค วามสําคัญ เป็ นอย่างยิงสําหรับ การสื อสารระยะทางไกล เช่ น
สายอากาศปากแตร สายอากาศไดโพล และสายอากาศไมโครสตริ ป เป็ นต้น
สายอากาศไมโครสตริ ป เป็ นสายอากาศประเภทหนึ งที มีส่วนสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีการสื อสารแบบไร้
สายในการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆสามารถนําไปใช้กบั อุปกรณ์สือสารเพือให้มีขนาดเล็กและสามารถพกพาได้ เช่น เครื อง
เล่ น วิ ท ยุข นาดเล็ ก ( Small Radio) แลนแบบไร้ ส าย (Wireless LAN) โทรศัพ ท์เคลื อนที (Mobile Phone) เป็ นต้น โดยทัวไปแล้ว
สายอากาศไมโครสตริ ปแบบมาตรฐานจะมีลกั ษณะเป็ นรู ปสี เหลียมจะมีลกั ษณะเป็ นสี เหลียมคื อแผ่นรับ-ส่ งสัญญาณของ
สายอากาศ เรี ยกว่า สายอากาศแบบแผ่นไมโครสตริ ป (Microstrip Patch Antenna) และซึ งเป็ นสายอากาศแบบแผ่นโดยมีขอ้ ดี คือ
มีขนาดทีเล็ก นําหนักเบา สร้างและออกแบบง่ายด้วยวิธีการทางเคมี แต่มีขอ้ จํากัดทีเสี ยพืนทีใช้งานมากเมือนํามาจัดเรี ยงกัน
ดังนัน สายอากาศไมโครสตริ ป แบบแผ่น สามเหลี ยมด้านเท่ า เมื อนํามาจัด เรี ยงกัน นันจะทําให้ ส ามารถลดช่ องว่างบน
แผ่นวงจรพิมพ์ได้ดีกว่าแบบสี เหลียม หรื อเป็ นการลดช่องว่างทีไม่ได้ใช้งาน เพือให้มีขนาดทีเล็กลงและรักษาประสิ ทธิภาพ
ของสายอากาศได้ จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีแนวคิดในการออกแบบและสร้างสายอากาศโครงสร้างไมโครสตริ ปแบบแผ่น
สามเหลียมขึนมา เพือประยุกต์ใช้กบั เทคโนโลยีการสื อสารแบบไร้สายในความถี . กิกะเฮิ รตซ์ ในบทความนี ได้มีการ
นําเสนอ แนวทางการออกแบบ ผลการวัดทดสอบสายอากาศ การเปรี ยบเทียบระหว่างผลการจําลองการทํางานและผลการวัด
ทดสอบ และสรุ ปผล
การออกแบบสายอากาศ

ในการออกแบบสายอากาศไมโครสตริ ปแผ่นสามเหลียมให้ทาํ งานในช่วงความถีที 2.45 GHz ด้วยแผ่นวงจรพิมพ์
สองหน้าที มีโครงสร้างแบบไมโครสตริ ปซึ งทําจากวัสดุ FR-4 ที มีค่าคงที ไดอิเล็คตริ ก  r = 4.7 และค่าความสู งสับสเตร
ทของวัส ดุ h = 1.6 mm ที ใช้สําหรั บ ออกแบบสายอากาศไมโครสตริ ป แผ่น สามเหลี ยม โดยมี ล ัก ษณะโครงสร้างของ
สายอากาศดังแสดงในรู ปที 1
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ภาพที ลักษณะโครงสร้างสายอากาศไมโครสตริ ปแบบแผ่นสามเหลียมด้านเท่า

สายอากาศที แสดงในภาพที 1 ได้ถู กออกแบบโดยใช้การคํานวณจากทฤษฎี ส มการการคํานวณออกแบบแผ่น
แพร่ กระจายคลืนแบบสามเหลียมโดยมีขนาดโครงสร้างสายอากาศ a = 39.31 mm l = 16.925 mm W = 3.11 mm h = 1.6 mm g/4 =
16.925 mm ซึ งนําไปใช้เป็ นสายอากาศตัวต้นแบบ

จากสายอากาศไมโครสตริ ปแบบแผ่นสามเหลียมด้านเท่าจํานวน 1 ตัวทีได้ทาํ การออกแบบ สามารถนําไปใช้เป็ น
สายอากาศต้นแบบเพือใช้ในการออกแบบเพิมจํานวนสายอากาศแบบแผ่นสามเหลียมด้านเท่าเป็ นจํานวน 4 แผ่น เพือเป็ นการ
เพิมประสิ ทธิ ภาพของสายอากาศด้วยเทคนิ ค การวางสายอากาศแบบแถวลําดับ (Antenna array technique) โดยมีลกั ษณะ
โครงสร้างของสายอากาศทีมีการออกแบบนีแสดงดังรู ปที 2

ภาพที ลักษณะโครงสร้างสายอากาศไมโครสตริ ปแบบแผ่นสามเหลียมด้านเท่าทําการอาร์เรย์ แผ่น

โดยสายอากาศทีแสดงในรู ปที 2 ได้ออกแบบด้วยการคํานวณจากสมการการคํานวณออกแบบแผ่นแพร่ กระจาย
ค ลื น แ ผ่ น ส า ม เห ลี ย ม โ ด ย มี ข น า ด โ ค ร ง ส ร้ า ง ส า ย อ า ก า ศ a = 37. 58 mm Wf1 = 3. 11 mm Wf2 = 0. 68 mm
0 = 122.44 mm0/2 = 61.22 mm g/2 = 33.85 mm g/4 = 16.925 mm g/6 = 11.28 mm
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ในหัวข้อนี เป็ นการกล่าวถึงการวัดทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ การสะท้อนกลับทางอินพุต ( S11 ) ของสายอากาศ เพือ
นําค่าทีวัดได้มาเปรี ยบเทียบกับผลทีได้จากการจําลองการทํางานด้วยโปรแกรมจําลองทางแม่เหล็กไฟฟ้า ในการทดสอบวัด
ค่าค่าสัมประสิ ทธิ การสะท้อนกลับ ทางอินพุต ( S11 ) นี จะใช้เครื องวิเคราะห์ โครงข่าย (Network Analyzer) ยีห้อ Agilent
รุ่ น N5230Aทําการวัด ที ย่านความถี ตังแต่ . – 3.5 กิ กะเฮิ รตซ์ (GHz) นําเอาสายอากาศที สร้ างเสร็ จ มาทําการต่อเข้ากับ
เครื องวัด โดยจะต่อเข้ากับปลายสายทีพอร์ต ของเครื องวิเคราะห์โครงข่าย เพือดูผลการตอบสนองทางความถี S11 ในย่าน
ความถีใช้งาน ดังแสดงในรู ปที 3

ภาพที 3 ภาพถ่ายการทดสอบสายอากาศไมโครสตริ ปทีสร้างเสร็ จสมบูรณ์ดว้ ยเครื องวิเคราะห์โครงข่าย

ภาพที 4 ผลเปรี ยบเทียบของการตอบสนองความถี ( S11 )ระหว่างผลการจําลองและผลการวัดทดสอบของสายอากาศไมโค
รสตริ ปแบบแผ่นสามเหลียมด้านเท่าทําการอาร์เรย์ แผ่น
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จากรู ป ที แสดงผลการเปรี ยบเที ย บค่ า สั ม ประสิ ท ธิ การสะท้อ นกลับ ทางอิ น พุ ต ( S11 ) ของสายอากาศ
ไมโครสตริ ปรู ป ทรงสามเหลียม โดยผลการวัดจากเครื องวิเคราะห์ โครงข่ายแสดงที ความถี 2.45 กิ กะเฮิ รตซ์ อ่านค่าได้ 24.286 dB ซึ งต่ างจากผลการจําลองประมาณ -3.849 dB และมี แบนด์วิด ท์ป ระมาณ 2.61 เปอร์ เซ็ น ต์ โดยที แบนด์วิด ท์
ครอบคลุมช่วงความถีทีใช้งานวัดทีตําแหน่ง -10 dB คือ ตังแต่ 2.42 – 2.48 กิกะเฮิรตซ์ ดังแสดงในรู ปที

(ก)
(ข)
ภาพที 5 ลักษณะการทดสอบการแพร่ กระจายคลืนของสายอากาศแบบแผ่นสามเหลียมด้านเท่าทําการอาร์ เรย์ แผ่น (ก)
ระนาบสนามไฟฟ้า (ข) ระนาบสนามแม่เหล็ก

(ก)
(ข)
ภาพที 6 ผลการจําลองเปรี ยบเที ยบกับผลการวัดรู ป การแพร่ กระจายคลื นใน (ก) ระนาบสนามไฟฟ้ า(E-plane) (ข) ระนาบ
สนามแม่เหล็ก (H-plane)
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การวัด ทดสอบคุ ณ สมบั ติ ก ารแพร่ ก ระจายคลื นของสายอากาศวางบนระนาบสนามไฟฟ้ า (E-plane) และ
สนามแม่เหล็ก (H-plane) แสดงในรู ปที 5 โดยลักษณะการแพร่ กระจายคลืนของสายอากาศไมโครสตริ ปรู ปทรงสามเหลียมวาง
เรี ยงกัน 4 แผ่นทําการทดสอบทีย่านความถี . กิกะเฮิรตซ์ บนระนาบสนามไฟฟ้า (E-plane) แสดงในรู ปที 6(ก) จะมีค่าความ
แตกต่างระหว่างโคโพราไรเซชัน (Co-Polarization) เมือเทียบกับ ของครอสโพลาไรเซชัน (Cross-polarization) ตําสุดทีประมาณ 6
dB และทดสอบบนระนาบสนามแม่เหล็ก (H-Plane) แสดงในรู ปที 6(ข) ของโคโพราไรเซชัน (Co-Polarization) เมือเทียบกับ ของ
ครอสโพลาไรเซชัน (Cross-Polarization) ตําสุดทีประมาณ 10 dB ซึ งผลการจําลองและผลการวัดทดสอบจริ งมีความใกล้เคียงกัน
จากผลการทดสอบทีได้แสดงถึงคุ ณสมบัติการขจัดการรับสัญญาณด้านตรงข้ามได้ค่อนข้างดี มีการแพร่ กระจายคลืนแบบ
ทิศทางเดียว (Directional radiation) ซึงแสดงถึงคุณสมบัติของสายอากาศที มีอตั ราขยายสู งกว่าแบบรู ปการแพร่ กระจายคลืนแบบ
รอบทิศทาง

สรุ ปผลการวิจัย

สายอากาศไมโครสตริ ป ที นําเสนอได้ใ ช้วิ ธี การใหม่ ใ นการสร้ างและออกแบบโดยสายอากาศให้ มี ล ักษณะ
โครงสร้างเป็ นรู ปทรงสามเหลียมด้านเท่าซึงจะมีอตั ราขยายทีสูงเนืองจากสายอากาศไมโครสตริ ปรู ปทรงสามเหลียม ตัวแผ่น
แพร่ กระจายคลืน (Patch Antenna) แบบสามเหลียมจะมีการรวมพลังงานทีสูงสุ ดไว้ทีปลายของสามเหลียม จึงเป็ นข้อได้เปรี ยบ
ของสายอากาศชนิดนี และแผ่นกระจายคลืนแบบสามเหลียมมีขนาดเล็กกว่าแผ่นกระจายคลืนแบบเหลียมถึง เท่า และผลที
ได้จากการวัดทดสอบและการจําลองผลมีค่าทีสอดคล้องกันทางด้านการตอบสนองความถีของ S11 และผลทีทดสอบตรง
ตามทีได้ออกแบบไว้ จึงสามารถนําสายอากาศไมโครสตริ ปรู ปทรงสามเหลียมไปประยุกต์ใช้กบั การสื อสารไร้สายได้
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ศึกษาสนามการไหลและประสิ ทธิภาพของกังหันลมแนวแกนนอน
จากอวิสต้าโปรไฟล์ ในอุโมงค์ ลม
Study on Flow Field and Performance of Horizontal Axis Wind Turbine
(HAWT) from Avista Profile in Wind Tunnel

612
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บทคัดย่อ

จุดประสงค์หลักของงานวิจยั นีคือพยายามทีจะศึกษาลักษณะสนามการไหลและประสิทธิภาพของกังหันลมทีทําจา
กอวิสต้าโปรไฟล์โดยเน้นเฉพาะอย่างยิงเกียวกับอิทธิ พลของความเร็ วลัพธ์ มิ ติในบริ เวณใกล้เคียงพืนผิวใบพัด ชนิ ดของ
กังหันลมทีทําการศึกษาเป็ นชนิ ดกังหันลมแนวแกนนอน การวัดความเร็ วลัพธ์ มิติจะทําการวัดในอุโมงค์ลม ความเร็วลัพธ์
มิ ติถูกวัดด้วยเครื องมือที ชื อว่า Laser Doppler Velocimetry (LDV) ทุ กการทดลองในงานวิจยั นี ทําการทดลองทีสภาวะกังหันลม
หมุนในช่ วงอัตราส่ วนความเร็ วปลายใบที ให้สัมประสิ ทธิกําลังงานสู งสุ ด (Optimum Tip Speed Ratio) ใบพัดที ทดลองทําจากอ
วิสต้าโปรไฟล์ทงหมด
ั
และกังหันลมแนวแกนนอนเป็ นชนิดแบบ ใบพัดโดยมีรัศมี . เมตร สัมประสิ ทธิกําลังงานสู งสุดที
ได้จากกังหันลมตัวนี คือ . ณ ความเร็วปลายใบ . ความเร็ วลัพธ์ มิติในงานวิจยั นี จะแสดงในรู ปแบบ สนามการไหล
ของความเร็ วในแนวชยา และระดับสี ของความเร็ วในแนวกางใบ ในแต่ละภาคตัดขวางใบพัด ผลลัพธ์จากการทดลองแสดง
ถึงสนามการไหลของความเร็ วในแนวชยามีอิทธิ พลสู งบริ เวณใกล้โคนใบพัด บริ เวณปลายของใบพัดจะมีการม้วนตัวของ
อากาศที ปลายปี ก (Tip vortex) เนื องจากอิทธิพลของความเร็ วในแนวกางใบ (Span-wise velocity) การม้วนตัวของอากาศที ปลาย
ปี กจะไหลผ่านไปด้านหลังใบพัด (Downstream side) และจะค่อยๆออกจากแนวรัศมีของใบพัด ( Radially outward)
คําสําคัญ : กังหันลมแนวแกนนอน, พลังงานลม, ความเร็วในแนวกางใบ
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The main objective of this research attempted to study the characteristic of a flow field and performance
of a wind turbine blade which makes from Avista profile, focusing particularly on the influence of a threedimensional velocity in the vicinity of the blade surface. The type of the test wind turbine is a Horizontal Axis
Wind Turbine (HAWT). Measured three-dimensional velocity data were performed in a wind tunnel. The threedimensional velocity was detected by using Laser Doppler Velocimetry (LDV). All experiments were conducted
for the optimum tip speed ratio. All blade shape made from Avista profile and has the three-bladed rotor with a
radius of 0.800 m. The maximum power coefficient of the test wind turbine is 0.43 at the tip speed ratio of 6.0. As
a result, it is clarified that the three-dimensional velocity was presented as the chordwise velocity flow field. The
flow field exhibits a high influence on the inboard. However, the tip of the wind turbine blade has high span-wise
velocity at the trailing part of the blade section and observes the high effect of the tip vortex. The tip vortex from
this wind turbine rotor has a direction toward the downstream side and radially outward.
Keyword: Horizontal Axis Wind Turbine, Wind Energy, Laser Doppler Velocimetry, Span-wise velocity

1 วิทยาลัยพลังงานและสิ งแวดล้อมอย่างยังยืนรัตนโกสิ นทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

1 Rattanakosin College for Sustainable Energy and Environment, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Salaya Sub-district,
Phutthamonthon District, Nakhon Pathom Province 73170, Thailand

2 สาขาวิศวกรรมเครื องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตําบลรังสิ ต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

2 Department of Mechanical, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Ransit Sub-district, Thanyaburi
*

District, Pathum Thani Province 12110, Thailand

ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Tinnapob.phe@rmutr.ac.t

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

บทนํา

614

ตัวขับเคลือนเศรษฐกิ จทีสําคัญสําหรับการดํารงชี วติ ของมนุษย์ก็คือพลังงาน ปั จจุบนั รัฐบาลไทยได้มีนโยบายให้มี
การนําพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์มากขึน สําหรั บแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี พ.ศ. 2551-2565 ประเทศไทยมี
เป้ าหมายการใช้พลังงานขันสุ ดท้ายโดยการเพิมพลังงานทดแทนให้ถึง 20% ภายในปี พ.ศ. 2565โดยมีเป้ าหมายของการผลิต
พลังงานทดแทนดังนี เรี ยงตามสําดับความสําคัญ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2560) ดังนี 1. ชี วมวล
3,700 เมกะวัตต์ 2. ลม 800 เมกะวัตต์ 3. แสงอาทิตย์ 500 เมกกะวัตต์ 4. ไฮโดร 324 เมกะวัตต์ 5. MSW 160 เมกกะวัตต์ 6.
ก๊าซชีวภาพ 120 เมกะวัตต์และอืน ๆ 3.5 เมกะวัตต์ สําหรับงานวิจยั นีมุ่งเน้นในการพัฒนาประสิทธิ ภาพของ “กังหันลม” เพือ
ใช้ในการเปลียนพลังงานจลน์จากลมมาเป็ นพลังงานกลเพือผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคต โดยมี ความคิดทีจะพัฒนารู ปร่ าง
ใบพัดกังหันลมแนวแกนนอนให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึนโดยใบพัดที ออกแบบสามารถมี สัมประสิ ทธิ กําลังงานใกล้เคียงกับ
ทฤษฎี โดยปกติกงั หันลมสามารถแบ่งออกได้เป็ น ประเภทใหญ่ๆ จากการวางตัวของแนวแกนหมุนคือ กังหันลมแนวแกน
นอน (Horizontal Axis Wind Turbine, HAWT) และกังหันลมแนวแกนตัง (Vertical Axis Wind Turbine, VAWT) สําหรับ
กังหันลมแนวแกนนอนเหมาะสมกับงานผลิตพลังงานขนาดใหญ่ (Large scale) เหมาะกับการติดตังในภูมิประเทศทีมีพืนที
ราบลุ่มหรื อในพืนที เป็ นภูเขา (Saad, et al.,
) ในขณะที กังหันลมแนวแกนตังเหมาะสมกับงานผลิตพลังงานขนาดเล็ก
(Small scale) และเหมาะสมกับการติดตังในพืนทีเมือง สําหรับในการวิจยั นีได้ทาํ การศึกษากังหันลมแนวแกนนอน
การศึกษาเกียวกับพลังงานลมได้มีนกั วิจยั ศึกษาแพร่ หลายกันทัวโลก สําหรับในประเทศไทยได้มีการศึกษาเกียวกับ
พลังงานลมอย่างจริ งจังเช่นกัน โดยเฉพาะศูนย์วิจยั และบริ การด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ทาํ
การวิจยั “โครงการศึ กษา วิจยั พัฒนา สาธิ ตต้นแบบเทคโนโลยีกงั หันลมผลิตไฟฟ้าความเร็ วตํา” สําหรับผลการวิจยั สามารถ
ทําให้ประเทศไทยได้ตน้ แบบกังหันลมแนวแกนนอนในการผลิตไฟฟ้ าขนาด กิ โลวัตต์ที เหมาะสมกับการผลิ ตไฟฟ้าที
ความเร็ วลมเฉลีย - เมตรต่อวินาที (วิรชัย โรยนริ นทร์, ) และ “โครงการวิจยั เพือพัฒนากังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบขนาด
กิ โลวัตต์” โดยการทดลองครั งนี มีวตั ถุ ป ระสงค์ในการออกแบบกังหัน ลมแนวแกนนอนให้สามารถผลิต ไฟฟ้ าได้ที
ความเร็วตําและเหมาะสมกับประเทศไทย การทดสองพบว่ากังหันลมเริ มผลิตไฟฟ้ าทีความเร็ วลม . เมตรต่อวินาที และได้
กําลังไฟฟ้าสู งสุ ด กิโลวัตต์ทีความเร็ วลม . เมตรต่อวินาที ซึ งจะได้กงั หันลมทีมีประสิ ทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้
เปอร์เซ็นต์ของกําลังสู งสุดสําหรับลมเฉลียในประเทศไทย (วิรชัย โรยนริ นทร์, 2552)
สําหรับในต่างประเทศมีงานวิจยั ทีโดดเด่นในการศึกษากังหันลมแนวแกนนอนดังนี ได้มีความพยายามทีจะศึกษา
เกี ยวกับ พฤติ กรรมการไหลของอากาศผ่านพื นผิวใบพัด ด้วยการใช้อุป กรณ์ ที เรี ยกว่า LDV (Laser Doppler velocimetry)
(Phengpom et al., 2015a ; Phengpom et al., 2015b ; Phengpom et al., 2016) จากการศึ กษาการไหลของอากาศผ่านพืนผิว
ของกังหันลมแนวแกนนอนขนาดโรเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง . เมตร ซึงใบพัดประกอบไปด้วยแพนอากาศ DU91-W2-250,
DU93 W-210, NACA - และ NACA - จํานวน ใบพบว่ากระแสลมที กระทํากับพืนผิวใบพัดประกอบไปด้วย
ส่วนประกอบความเร็ ว 3 ส่วนคือ Axial velocity , Tangential velocity, และ Span-wise velocity ในการศึกษาพิจารณาสนาม
การไหลของอากาศบนภาคตัดขวางใบพัด (Blade section) โดยเมื อพิจารณาบริ เวณโคนใบ (Inboard) สนามการไหลของ
อากาศจะรุ นแรงบริ เวณชายปี กหน้า (Leading edge) ส่วนบริ เวณปลายใบ (Outboard) จะมีลกั ษณะคล้ายกันแต่สนามการไหล
ของอากาศจะมีความรุ นแรงน้อยกว่า นอกจากนีการทดลองยังพบว่า ความเร็ วในแนวกางใบ หรื อ Span-wise velocity เกิดขึน
จากแรงหนี ศูนย์กลาง ขณะที ใบพัดกังหันลมหมุน อย่างไรก็ตามได้มีนักวิจัยพยายามที จะพัฒนาโรเตอร์ ของกังหันลมโดย
การศึ กษาอิทธิ พลของการเปลียนแปลงกระแสลม (Wind speed profile) เปรี ยบเทียบกับการคํานวณทางด้านตัวเลขโดยการ
ใช้ทฤษฎี Blade Element Momentum (BEM) จากผลการทดสอบและการคํานวณทางด้านตัวเลขมีความแตกต่างกันเนืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ความซับ ซ้อนของความเร็ วลัพธ์ มิติ (Three-dimensional velocity) ที เกิ ด จากการหมุนของใบพัด (Rotational effect) ใน
สภาพการปฏิบตั ิงาน (Operating condition) (Rezenn et al, 2009)

วิธีดําเนินการวิจัย

. ใบพัดต้ นแบบ
กังหันลมต้นแบบเป็ นกังหันลมชนิดแนวแกนนอน (HAWT) ชนิด ใบพัด โรเตอร์ ของกังหันลมมีรัศมี . เมตร ภาพ
ที แสดงลักษณะรู ป ร่ างของอวิสต้าโปรไฟล์ ใบพัดทัง ใบ ของกังหันลมต้นแบบทําจากรุ ปร่ างของ อวิสต้าโปรไฟล์
ทังหมด ใบพัดทีออกแบบโครงสร้างทําจากโพลียรู ี เทน รู ปร่ างมีการบิด (Twisted blade) และเรี ยวทีละนิดจนถึงปลายใบ (Tapered
blade) เหมือนกังหันลมทีขายในเชิงพาณิ ชย์ การออกแบบใช้ทฤษฎี Blade Element Momentum (BEM)
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ภาพที 2 การกระจายมุมบิดและความยาวคอร์ด

ภาพที 2 แสดงลักษณะการกระจายมุมบิดและความยาวคอร์ ดของใบพัด ลักษณะของใบพัดทีใกล้โคนจะมีมุมบิ ด
มากและมีขนาดความยาวคอร์ดมากเช่นกันหลังจากนันมุมบิดของใบพัดจะค่อยๆ ลดลงพร้อมกับการลดความยาวคอร์ดลงทํา
ให้ใบพัดมีลกั ษณะเรี ยวปลาย

. อุโมงค์ ลม
ภาพที แสดงภาพของอุโมงค์ลมทีใช้ในการทดลองในครังนี อยูท่ ี ภาควิชาเครื องกล มหาวิทยาลัยมิเอะ ประเทศ
ญีปุ่ น ชนิ ดของอุโมงค์ลมเป็ นแบบเกิททิงเงิน ( Göttingen wind tunnel) ภาพที แสดงภาพภายในพืนทีทดลองในอุโมงค์ลม
ลักษณะพื นที ทดลองเป็ นพื นที เปิ ดโล่ ง (Open test section) ช่ อ งลมออก (Outlet) มี ล ักษณะเป็ นวงกลมขนาดเส้น ผ่าน
ศูนย์กลาง . เมตร อุโมงค์ลมเกิดอากาศหมุนวนได้จากโบเวอร์ ขนาด กิ โลวัตต์ ซึ ง
โบเวอร์สามารถสร้างกระแส
ลมหลัก (Mainstream velocity, U0) ได้ในช่วง - เมตรต่อวินาที ท่อปิ โตต์ทีติดตังไว้บริ เวณทางออกของอากาศใช้ในการ
ตรวจวัดความเร็ วลม การทดลองได้ทาํ การศึกษาความเร็ วของกระแสลมหลักในช่วง – 10 เมตรต่อวินาที ส่ วนในงานวิจยั
ฉบับนี จะแสดงผลเฉพาะในการศึกษากระแสลมหลักคงที เมตรต่อวินาที การหมุนของใบพัดกังหันลมบังคับด้วยเซอร์ โว
มอเตอร์ เครื องวัดแรงบิ ดและเซนเซอร์ วดั ความเร็ วในการหมุนทําการติดตังไว้ทีแกนหมุนของโรเตอร์ เพือใช้ในการศึ กษา
กําลังทางกลทีเกิดจากการหมุนของใบพัดกังหันลม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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Pitot tube
ภาพที อุโมงค์ลมชนิ ดแบบเกิททิงเงิน

ภาพที การติดตังกังหันลมต้นแบบในอุโมงค์ลม

. เทคนิคการวัด
สําหรั บ เครื องมื อ ที ใช้ในการวัด ความเร็ วลมในอุโมงค์ล มเรี ยกว่า Laser Doppler Velocimetry หรื อ LDV เป็ น
เครื องมื อที สามารถใช้ในการวัด ความเร็ วของลมหรื อแก๊สได้ ซึ งหลักการวัด ใช้ป ระโยชน์จากปรากฏการณ์ ธรรมชาติที
เรี ยกว่าปรากฏการณ์ “ดอปเพลอร์ (Doppler effect)” ข้อได้เปรี ยบของวิธี นี ก็ คื อ สร้ างปริ ม าตรที ใช้ในการวัด ความเร็ ว
(Measuring volume) โดยการตัด กัน ของเลเซอร์ ส องเส้น ที ความยาวคลื นเท่ ากัน (Pair of laser beams) ที ตําแหน่ งโฟกัส
(Focal length) ระบบ LDV จะไม่มีการรบกวนการไหลในปริ มาตรของ Measuring volume ในขณะที วัด ไม่สามารถส่ งผล
กระทบต่ อการวัด ด้วยวิธี LDV ภาพที แสดงการสร้างปริ มาตรวัดความเร็ วหรื อ Measuring volume จากการตัดกันของ
เลเซอร์ สองเส้นทีความยาวคลืนเท่ากันทีระยะโฟกัสของเลเซอร์ ภาพที แสดงพืนทีของปริ มาตรวัดความเร็ ว จะมีลกั ษณะ
เป็ นพืนผิววงรี พืนผิวของวงรี เรี ยกว่าปริ มาตรทีใช้ในการวัดความเร็ ว (Measuring volume) สําหรับระบบ LDV จะทําการวัด
ได้เมื อปล่อยละอองควัน (Seeding particle) ไปพร้ อ มกับ กระแสลม เมื อละอองควัน กระทบกับ ปริ ม าตรที ใช้ในการวัด
ความเร็ วจะเกิดการสะท้อนของแสงเลเซอร์ (Reflected light) ความถีที ได้จากการสะท้อนแสง ระบบ LDV จะประมวลผล
เป็ นค่าความเร็ ว ปริ มาตรทีใช้ในการวัดความเร็ ว 1 ปริ มาตรจะสามารถวัดความเร็ วลมได้เพียง ทิศทางเท่านัน ดังนันในการ
ทีจะสามารถวัดความเร็ วลม ทิศทางเพือหาความเร็ วลัพธ์ มิติ จําเป็ นต้องทําปริ มาตรทีใช้ในการวัดความเร็ ว ปริ มาตร
ตัดกันทําให้เกิด จุดวัดความเร็ ว (Measuring point) เพือใช้วดั ความเร็ วใน ทิศทางในครังเดียว

Focal point

Pair of laser beams
Focal length

ภาพที การสร้างปริ มาตรวัดความเร็ ว

Crossed
angle

Laser

Seeding particle
Measuring volume
Optical axis

Measured velocity

ภาพที 6 ปริ มาตรทีใช้ในการวัดความเร็ ว (Measuring volume)

ในการวิจยั ครังนี สนใจจะวัดส่ วนประกอบความเร็ ว (Velocity components) ในแกน X, Y และ Z ตามระบบพิกดั
คาร์ ทีเซี ยน มิติ สําหรับการวัดจะติดตัง หัวเลเซอร์ LDV (LDV Probe) 2 หัว ในแนวแกนนอนและแนวแกนตังดังภาพที
หัวเลเซอร์ LDV 2 หัว จะสร้างคู่ของแสงเลเซอร์ 3 คู่ ได้แก่ สี เขียวกับสี นาเงิ
ํ นทีปล่อยมาจากหัวเลเซอร์ A และสี ม่วงทีปล่อย
มาจากหัวเลเซอร์ B ปริ มาตรที ใช้ในการวัดความเร็ ว (Measuring volume) แต่ละคู่เลเซอร์ จะตัดกันจนเกิด จุดวัดความเร็ ว
(Measuring point)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ภาพที 7 เป็ นลักษณะการวางหัวเลเซอร์ LDV ทัง ตัว แกน X, แกน Y, และ แกน Z แสดงถึงแกนในระบบพิกดั คาร์
ทีเซียน มิติ จุดวัดความเร็ ว (Measuring point) เกิ ดจากการตัดกันของปริ มาตรทีใช้ในการวัดความเร็ ว (Measuring volume)
ปริ มาตร มีขนาดรู ปร่ างเป็ นปริ มาตรทรงรี ซึงมองในระนาบ Y-Z จะมีขนาด . เมตร x 0.14 เมตร ณ ตําแหน่ งมุมหมุน
ของโรเตอร์ หรื อมุมอะซิมุท (Azimuth angle, Ψ) เท่ากับ 270∘ จุดวัดความเร็ วสามารถเปลียนตําแหน่ งในแกน X และ Z ใน
การวัดส่ วนประกอบความเร็ วค่ามุมอะซิ มุทสามารถตรวจวัดองศาได้อย่างแม่นยําโดยใช้ Single reset pulse ส่ วนประกอบ
ความเร็วทีวัดได้จากจุดวัดความเร็ วจะเป็ นส่วนประกอบความเร็ วในแนวแกนของ LDV coordinate (ส่ วนประกอบความเร็ ว
u1, u2, และ u3) ซึ งใช้วิธีการคํานวณเวกเตอร์ ใ นการแปลงส่ วนประกอบความเร็ วเข้าสู่ แกน X, Y, และ Z (ส่ วนประกอบ
ความเร็ ว u, v และ w) ภาพที 8 แสดงรู ปด้านข้าง ด้านบน และด้านบนของตําแหน่งการวางหัวเลเซอร์ทงั หัว สําหรับหัว
เลเซอร์ A วางไว้ในแนวแกนนอนทีตําแหน่ งความสู งของแกนโรเตอร์ และปรับหัวเลเซอร์เอียงทํามุม θ3 = 10∘ เพือป้ องกัน
การรบกวนการวัดความเร็ ว จากการหมุนของใบพัด ระยะโฟกัสของหัวเลเซอร์ A เท่ากับ . เมตร หัวเลเซอร์ A สามารถวัด
ส่วนประกอบความเร็ ว u1 และ u2 โดยมีทิศทางของส่ วนประกอบความเร็ วทํามุมเอียง θ1 = 45∘ และ θ2 = -45∘ กับแกนของ
โรเตอร์
การวัดวางตําแหน่ งหัวเลเซอร์ B จะวางไว้ในตําแหน่ งแนวแกนตังและเอียงทํามุ ม θ4 = 70∘ ระยะโฟกัสของหัว
เลเซอร์ B เท่ากับ .6 เมตร หัวเลเซอร์ B สามารถวัดส่ วนประกอบความเร็ ว u3 ในทิศทางแกน z ในการเปลียน ส่ วนประกอบ
ความเร็ ว u1, u2 และ u เข้าสู่ระบบแกนคาร์ทีเซี ยน มิติ ได้ดงั สมการที

 u1   cos1 cos3
  
 u2  =  cos 2 cos 3
u  
0
 3 

จาก θ1 = 45∘, θ2 = -45∘ และ θ3 = 10∘

sin1
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0
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cos 2 sin3   v 
 w 
1
 

 u1   0.696 0.707 0.123   u 
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2
  
 v 
 u3   0
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(1)

(2)

ส่ วนผสมของส่ วนประกอบความเร็ วที ได้รั บ จากการวัด สามารถแตกเวกเตอร์ เข้าสู่ แ นวแกน X, Y และ Z จาก
คุณสมบัติของเมทริ กซ์ผกผัน ดังนันส่วนประกอบความเร็ ว u, v และ w
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 u   0.718 0.718 -0.177   u1 
  
 
0   u2 
 v  =  0.707 -0.707
 w  0
0
1   u3 
  

(3)

ส่วนประกอบความเร็ ว u1, u2 และ u กับส่วนประกอบความเร็ ว u, v และ w มีความสัมพันธ์กนั ดังนี

Ψ=0

∘

Z

u =0.718 u1 +0.718 u2 -0.177 u3

(4)

v =0.707 u1 -0.707 u2

(5)

w = u3

(6)

X

Y
Rotational direction

Probe B
(Focus length 1.6 m)

Radial position r/R

R = 0.8 m

Laser

X

Z

Y
Measuring point U0
Laser
u
w
Probe A
v
(Focus length 1.0 m)

ภาพที 7 กังหันลมและตําแหน่งการวางหัวเลเซอร์
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Z

Y

θ3= 10∘

X
1.6 m

X

Inclined angle for avoid
interference in experiment
θ4= 70
u1
θ1= 45∘
θ2= -45∘
u2

(ก) ภาพด้านข้าง

1.0 m

Z

u3

Radial position

Rotational
direction

∘

Y

Y

Z
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X
(ข) ภาพด้านบน

(ค) ภาพด้านหน้า

ภาพที 8 ตําแหน่งการวางหัวเลเซอร์ A และหัวเลเซอร์ B

ค่าประสิ ทธิภาพของกังหันลมแสดงในรู ปแบบค่าสัมประสิทธ์กาํ ลังงาน Cp ซึงสามารถคํานวณได้จากสมการดังต่อไปนี

Cp =
เมือ

Q = แรงบิด (นิ วตันเมตร)

QR
P
=
0.5 Ad U 30 0.5 Ad U 03

(7)

R = รัศมีของใบพัด (=1,200) (เมตร)

 = ความหนาแน่นของอากาศ (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
Ad = พืนทีกวาดของใบพัด (เมตร)

U0 = กระแสลมจากอุโมงค์ลม (=7) (เมตร)
P = กําลังงาน (วัตต์)

ความเร็ วปลายใบสามารถคํานวณได้จาก

=

QR
U0
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การกระจายความเร็ วลมบนผิวใบพัดในรู ปแบบความเร็ วลัพธ์ มิติ (Three-dimensional velocity) สามารถคํานวณได้จาก
ความสัมพันธ์ของส่วนประกอบความเร็ ว u, v และ w

U 3D = u2 +(-v   r )2  w 2
เมือ

(9)

ω = ความเร็ วเชิงมุมของใบพัด (เรเดียนต่อวินาที)

u = ส่วนประกอบความเร็ วในแนวแกน X (เมตรต่อวินาที)
v = ส่วนประกอบความเร็ วในแนวแกน Y (เมตรต่อวินาที)

w = ส่วนประกอบความเร็ วในแนวแกน Z (เมตรต่อวินาที)
r = รัศมีของใบพัดทีระยะใดๆ (เมตร)

ความเร็ วลัพธ์จะแสดงในรู ป ตัวแปรไร้มิติ ซึ งในการวิจยั นี จะแสดงในรู ปตัวแปรไร้มิติโดยการเทียบกับความเร็ ว
สัมพัทธ์ทีไหลเข้า (Geometrical inflow velocity) ซึงคํานวณได้จากสมการต่อไปนี

U ref = [U 0 (1 - a )] 2 + [ r (1 + a)]2

(10)

โดย a และ a' สามารถหาค่าได้จากทฤษฎี BEM

ผลและวิจารณ์ ผล

ดังแสดงในภาพที จะสังเกตได้วา่ ในสภาวะทีความเร็ วปลายใบสูงมากไปจะได้คา่ สัมประสิทธิกําลังงานตําเช่นกัน
เนื องจากเมือกังหันลมหมุนเร็ วมากไปจะทําตัวเหมือนกําแพงขนาดใหญ่ (Solid wall) เมือกระแสลมไหลมากระทบจะเกิด
การปิ ดกันทําให้ประสิ ทธิ ภาพตกลง จุดทีค่าสัมประสิ ทธิ กําลังงานทีดีทีสุด คือจุด “Optimum point” ซึ งกังหันลมตัวนี มีจุดที
ค่าสัมประสิ ทธิกําลังงานทีดีทีสุดคือทีอัตราส่ วนความเร็ วปลายใบ . จะให้ค่าสัมประสิ ทธิของกําลังงาน .
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Power coefficient Cp [-]

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0

1

2

3

4

5

Tip speed ratio λ [-]

6

ภาพที ประสิทธิ ภาพของกังหันลมแนวแกนนอน

7

8

ภาพที แสดงสนามการไหลของความเร็ วลัพธ์ มิติ บนผิวของใบพัดทีระยะ r/R = 0. ในสภาวะกังหันต้นแบบ
หมุนทํางานประสิ ทธิภาพดีทีสุด (λ = . ) โดยภาพแสดงในรู ปแบบภาคตัดขวางของแพนอากาศ ความเข้มข้นของความเร็ ว
ลัพธ์ มิตินีจะระบุเป็ นระดับสี ระยะคอร์ ดของภาคตัดขวางใบพัด y/c ใช้อา้ งอิงถึงตําแหน่ งความเข้มข้นของความเร็ วลัพธ์
มิติ จากภาพที จะสังเกตได้วา่ ระยะคอร์ด 0.05 < y/c < 0. แสดงความเข้มข้นของความเร็ วลัพธ์ มิติสูงสุ ดอยูใ่ นช่วง . <
U3D/Uref < . ความเร็ วลัพธ์ มิติ จะค่อยๆ ลดลงเรื อยๆ อย่างช้าๆ จนตําสุ ดที ชายปี กหลัง (Trailing edge) เนื องจากการฟื นตัว
คืน ของความดัน (Pressure recovery) ภาพที แสดงทิ ศ ทางของความเร็ วลัพธ์ มิ ติ บนผิวของใบพัดที ระยะ r/R = . ใน
สภาวะกังหันลมต้นแบบหมุนทํางานประสิ ทธิภาพดีทีสุด (λ = . ) จะสังเกตเห็นว่าบริ เวณความเข้มข้นของความเร็วลัพธ์
มิติจ ะมี ลกั ษณะเหมื อนกับ กรณี บนผิวของใบพัด ที ระยะ r/R = 0. แต่จะมี ค วามเข้ม ข้น ตํากว่า ดังนันสามารถสรุ ป ได้ว่า
ความเร็ วลัพธ์ มิ ติจะกระทํากับ พืนผิวใบพัด บริ เวณปลายใบน้อยกว่าบริ เวณใกล้โคนใบ เหตุผลในกรณี r/R = 1. ความ
เข้มข้นของความเร็ วลัพท์ 3 มิติ มีค่าน้อยกว่ากรณี r/R = 0.6 เพราะตามธรรมชาติของกังหันลมในขณะทีหมุน บริ เวณใกล้โคน
ใบจะมีความเร็ วในแนวแกนสูงทังในแกน X Y และ Z หลังจากนันจะค่อยๆลดความรุ นแรงของกระแสลมลงเมือใกล้ปลาย
ใบพัด ดังนันการออกแบบกังหันลมแนวแกนนอนจึงสามารถออกแบบบริ เวณปลายใบให้มีลกั ษณะบางและระยะคอร์ ดสัน
ได้ ส่ วนในบริ เวณใกล้โคนใบต้องมีการออกแบบให้มีความหนาและระยะคอร์ดยาวเพือให้สามารถรับกระแสลมทีรุ นแรงได้

U3D/Uref = 0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

[m/s]

y/c = 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

ภาพที สนามการไหลของความเร็วลัพธ์ มิติ (r/R = 0.6, λ = 6.0)
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[m/s]

y/c = 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

ภาพที 11 สนามการไหลของความเร็วลัพธ์ มิติ (r/R = 1.0, λ = 6.0)

Y

X
Rotor

Z

r/R = 0.800 0.8500 0.900 0.950 1.000 1.050

ภาพที การเกิด Tip vortex ทีปลายใบพัด (λ = 6.0,Ψ= 275∘)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

X/R 00.15 00.10 00.05 00.00 -0.05 -0.10
=

ภาพที – 14 เป็ นการศึ กษาการเกิดการม้วนตัวของอากาศที ปลายปี กหรื อเรี ยกว่า “Tip vortex” โดยภาพทีแสดง
จะเป็ นภาพทีแสดงเมือกังหันลมหมุนในมุมอะซิมุท (Azimuth angle) Ψ = 275∘, 315∘, และ 335∘ การศึกษาได้ทาํ การศึกษาที
ความเร็ วปลายใบ . วงกลมสี แดงในภาพแสดงถึงการประมาณตําแหน่ งโดยประมาณของ Tip vortex ขนาดและเวกเตอร์
ของความเร็ วรอบๆใบพัดสามารถคํานวณได้จากส่วนประกอบความเร็ ว u และ w ในแกน X และ แกน Z ตามลําดับ ภาพที
แสดงการสปิ นของเวกเตอร์ความเร็ วซึงแกนหมุนวน (Vortex core) ของ Tip vortex สามารถสังเกต ณ ตําแหน่ง r/R ≈ 1.00
และ x/R ≈ 0.00 ขนาดของเวกเตอร์ ความเร็วทีตําแหน่ ง r/R= 1.00 จะมีขนาดยาวกว่าขนาดของเวกเตอร์ความเร็ วทีตําแหน่ ง
r/R = 1.0 ซึ งอธิ บ ายว่า Tip vortex ได้เกิ ดการสร้ างตัวที ปลายใบพัดเมือผ่านตําแหน่ งการหมุนในมุมอะซิ มุท (Azimuth
angle) Ψ = 275∘ เมื อพิ จารณาภาพที และ ประกอบจะเห็ น ได้ว่ากรณี มุม azimuth มี การเปลี ยนแปลงจะมี ผ ลต่ อ
ตําแหน่งของ trip vortex คือ ลักษณะการเคลือนทีของ Tip vortex จะไหลผ่านไปด้านหลังใบพัด (Downstream side) และจะ
ค่อยๆออกจากแนวรัศมีของใบพัด ( Radially outward)
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X
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ภาพที 3 การเกิด Tip vortex ทีปลายใบพัด (λ = 6.0,Ψ= 315∘)

ภาพที 4 การเกิด Tip vortex ทีปลายใบพัด (λ = 6.0,Ψ= 335∘)

สรุ ปผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผลการทดลองในอุโมงค์ลมพบว่าใบพัดต้นแบบให้ผลสรุ ปดังนี
1.
2.
3.
4.

สมรรถนะของกังหันลมต้นแบบโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิกําลังงานสามารถให้ค่าสู งสุด 0.42 ทีความเร็ว
ปลายใบ 6.0 (กระแสลมคงที 8 เมตรต่อวินาที)
เมือพิจารณาภาคตัดขวางของใบพัดพบว่าสนามการไหลของกระแสลมจะมีความเข้มข้น มากบริ เวณชายปี ก
หน้าและจะค่อยๆลดลงเมืออากาศไหลไปยังชายปี กหลังเนืองจากการพืนฟูความดันบนผิวใบพัด
เมือพิจารณาสนามการไหลของกระแสลมเทียบระหว่างบริ เวณโคนใบและปลายใบพบว่ามีพฤติกรรมการไหล
คล้ายกันแต่บริ เวณใกล้โคนใบจะมีความเข้มข้นกว่า
การเกิ ดการม้วนตัวของอากาศทีปลายปี กเนื องจากอิทธิ พลของความเร็ วในแนวกางใบ การม้วนตัวของอากาศ
จะไหลผ่านไปด้านหลังใบพัดและจะค่อยๆออกจากแนวรัศมีของใบพัด
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งานวิจยั ฉบับนีขอแสดงความขอบคุณ Prof. Dr. Takao Maeda หัวหน้าห้องวิจยั Fluid Engineering for Energy and
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An Improvement of Optical Communications System with
Chromatic Dispersion Compensation

วิสิทธิ ล้อธรรมจักร1 ภูเบต แสงมะฮะหมัด1* และ ไพฑูรย์ รักเหลือ1
Wisit Loedhammacakra1 Pubet Sangmahamad1* and Paitoon Rakluea1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี ทําการศึ กษาการเพิมประสิ ทธิ ภาพของระบบการสื อสารเชิงแสงโดยการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ ชนั
(Chromatic Dispersion : CD) ด้วย Dispersion Compensating Fiber (DCF) ร่ วมกับการชดเชยการลดทอนของสัญญาณ (Attenuation) ด้วย
อุปกรณ์ขยายสัญญาณแสง (Optical Amplifier : OA) พร้อมทังวิเคราะห์ผลในเรื องอัตราความผิดพลาดของบิต (Bit Error Rate : BER)
ด้วยโปรแกรม OptiSystem ในย่านความยาวคลืน 1550nm อัตราบิ ตข้อมูล (Bit rate) 10Gbps และกําลังงานส่ ง (Transmit power) 0dBm,
3dBm และ 5dBm ร่ วมกับการวัดทดสอบดิ สเพอร์ ชนด้
ั วยเครื องมือวัด Chromatic Dispersion Analyzer (CDA) พร้อมทังเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิ ภาพกับระบบที ไม่ได้รับการชดเชยและได้รับการชดเชยเฉพาะ DCF หรื อเฉพาะ OA ผลการวิจยั ปรากฏว่าระบบที
ได้รับการชดเชยด้วย DCF ร่ วมกับชดเชยด้วย OA มีประสิ ทธิ ภาพสูงทีสุด โดยระบบทีได้รับการชดเชยเฉพาะ DCF หรื อได้รับ
การชดเชยเฉพาะ OA จะมีค่า BER น้อยกว่า 10-9 เมือระยะทางการสื อสารน้อยกว่า 100km ในขณะทีระบบทีมีการชดเชยด้วย DCF
ร่ วมกับการชดเชยด้วย OA มีระยะทางการสื อสารมากถึง 200km นอกจากนี เมือระบบมีระยะทางการสื อสารเท่ากันแต่ไม่เกิ น
100km ระบบทีทําการชดเชยเฉพาะ DCF มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าระบบทีทําการชดเชยเฉพาะ OA
คําสําคัญ : ดีซีเอฟ, โคมาร์ติกดิสเปอร์ชนั , อัตราความผิดพลาดบิต
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This paper studied an improvement of an optical communications system with chromatic dispersion ( CD)
compensation by using Dispersion Compensating Fiber (DCF) and attenuation compensation by using Optical Amplifier
(OA). The proposed system was analyzed in order of bit error rate (BER) through computer simulation, that is OptiSystem
software. Simulation parameter consisted of the 1550nm wavelength band, 10Gbps of bitrate, and optical transmit power
are 0dBm, 3dBm, and 5dBm. In addition, the chromatic dispersion of fiber-optic was measured and analyzed by
Chromatic Dispersion Analyzer (CDA). Finally, comparing the performance of the proposed system was considered. The
result, we can see that the performance of the system with DCF and OA compensation was overcome the system without
compensation and the system with only DCF compensation or system with only OA compensation. The BER of the DCF
compensated system and OA compensated system were about 10-9 when the length of fiber-optic was less than 100km.
While the BER of the DCF and OA compensated system was about 10-9 when the length of fiber-optic was higher than
200km. Furthermore, when the same communication length, which the length was less than 100km the efficiency of DCF
compensated system is higher than OA compensated system.
Keywords : Dispersion compensating fiber, DCF, Chromatic Dispersion, Bit error rate

บทนํา

ระบบการสื อสารเชิงแสงหรื อระบบการสื อสารผ่านใยแก้วนําแสงมีขอ้ ดีหลายประการเช่น ปริ มาณข้อมูลส่งได้สูง
(High bit rate) สามารถสื อสารได้ระยะทางไกล (Long haul communication) มีอตั ราการลดทอนสัญญาณตํา (Low attenuation) เป็ นต้น
แต่ถึงอย่างไรการสื อสารเชิงแสงยังมีขอ้ เสี ยในเรื องการเกิดดิสเพอร์ ชนั (Dispersion) อันเกิ ดจากการทีพัลส์แสงเดิ นทางไปใน
เส้นใยแก้วนําแสงทีระยะไกลมากขึน ทําให้สัญญาณพัลส์ขอ้ มูลมีการขยายออกทางเวลาส่งผลให้เกิดการซ้อนทับกันระหว่าง
พัลส์ขอ้ มูลข้างเคียงเกิดการแทรกสอดระหว่างกัน (Inter Symbol Interference : ISI) เป็ นผลทําให้อตั ราความผิดพลาดบิตข้อมูล (Bit
Error Rate : BER) สู งขึนด้วย จึงเป็ นข้อจํากัดในการเพิมอัตราส่ งข้อมูลทีสู งขึน โดยดิสเพอร์ ชนสามารถแบ่
ั
งออกเป็ น 2 ชนิ ดคือ
1) โมดอลดิ สเพอร์ ช ัน (Modal dispersion) และ 2) โครมาติ ก ดิ ส เพอร์ ชัน (Chromatic Dispersion : CD) โดย MD เกิ ดจากความเป็ น
หลายโหมดของเส้นใยแก้วนําแสงจะเกิดเฉพาะใยแก้วนําแสงแบบหลายโหมด (Multi-mode Fiber) ในขณะทีเส้นใยแก้วแบบ
โหมดเดี ยวจะเกิดเฉพาะโครมาติกดิสเพอร์ชนั จึงมี งานวิจยั จํานวนมากทําการศึกษาและนําเสนอการชดเชยโครมาติกดิ ส
เพอร์ ชนในระบบการสื
ั
อสารเชิ งแสงในรู ปแบบต่างๆ โดยในงานวิจยั ของ (Mohamed, AliKarar, & Landolosi, 2017) และงานวิจยั
(Killey, Watts, Glick, & Bayvel,
) ได้น ําเสนอชดเชยโครมาติ กดิ ส เพอร์ ชันในรู ป แบบทางสัญ ญาณไฟฟ้ า โดยการใช้การ
ประมวลผลสัญญาณดิ จิตอล (Digital Signal Processing : DSP) ในขณะที งานวิจยั (Ng, Loedhammacakra, Cryan, & Ghassemlooy,
)
และ (Loedhammacakra, Ng, & Cryan,
) นําเสนอการออกแบบตัวกรองความถีแสงผ่านหมด (Optical All Pass Filter : OAPF) เพือ
ชดเชยโครมาติกดิ สเพอร์ ชนั นอกจากนี ได้มีการออกแบบการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ ชนในรู
ั
ปแบบเชิ งแสงดังในงานของ
(Talha, Zaman, & Salam, ) และ (Liu, Guo, Chang, & Sun, ) โดยในงานของ (Talha et al., ) นําเสนอการวิเคราะห์รูปแบบ
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สัญญาณข้อมูลส่ งของระบบการสื อสารเชิงแสง 2 รู ปแบบ คือ รู ปแบบสัญญาณไม่กลับคืนศูนย์ (Non-return to Zero : NRZ) และ
รู ปแบบสัญญาณกลับคืนศูนย์ (Return to Zero : RZ) ร่ วมกับการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนด้
ั วยอุปกรณ์ แบบพาสซี ฟ (Passive
device) ด้วย Fiber Brag Grating (FBG) ขณะที งานวิจ ัย (Liu et al.,
) นําเสนอการชดเชยโครมาติกดิ สเพอร์ ชนโดยใช้
ั
อุป กรณ์
แบบพาสซีฟ FBG และ DCF เพือทําการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพทัง ระบบในเรื อง Q-factor

นอกจากปั ญหาในเรื องโครมาติกดิสเพอร์ ชนในระบบการสื
ั
อสารเชิงแสงระยะไกล ดังกล่าวแล้ว ระบบการสื อสาร
เชิ งแสงระยะไกลยังมีปัญหาในเรื องการลดทอนสัญญาณ (Attenuation) ซึ งเกิ ดจากความยาวของเส้นใยแก้วนําแสง ที มีระยะ
ทางการสื อสารทีไกลอีกด้วย โดยปั ญญาดังกล่าวส่งผลเสียต่อการสื อสารเชิงแสงระยะไกล ซึ งส่งผลทําให้อตั ราส่ วนสัญญาณ
แสงต่อสัญญาณรบกวนมีค่าตํา (Optical Signal to Noise Ratio : OSNR) เป็ นผลทําให้ระบบมีอตั ราความผิดพลาดบิตสู งด้วย ดังนัน
เพือให้ระบบยังคงมี ป ระสิ ทธิ ภาพการสื อสารข้อมูลด้วยระบบการสื อสารเชิ งแสงระยะไกลนันจําเป็ นต้องทําการชดเชย
ปั ญ หาด้านโครมาติ ก ดิ ส เพอร์ ชัน และปั ญ หาด้านการลดทอนสัญ ญาณแสง ดัง นันในงานวิ จัย นี จึ ง ทําการศึ ก ษาและ
เปรี ยบเทียบการเพิมประสิ ทธิ ภาพของระบบการสื อสารเชิงแสงโดยการชดเชยโครมาติ กดิสเพอร์ ชนด้
ั วย DCF ร่ วมกับการ
ชดเชยการลดทอนของสัญ ญาณด้วย OA โดยทําการจําลองระบบผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้ อมทังวิเคราะห์ ผลและ
เปรี ยบเทียบในเรื องอัตราความผิดพลาดบิต

วิธีดําเนินการวิจัย

. วางแผนการดําเนินงาน

ในการงานแผนการดําเนิ นงานวิจยั เริ มจากทําการออกแบบระบบการสื อสารเชิงแสงทีมีการชดเชยโครมาติกดิ สเพอร์
ชันร่ วมกับการชดเชยการลดทอนของสัญญาณแสง จากนันทําการทดสอบโครมาติกดิสเพอร์ชนของเส้
ั
นใยแก้วนําแสงด้วย
เครื องมือวัดวิเคราะห์ CD analyzer พร้อมนําค่าโครมาติกดิสเพอร์ ชนที
ั ได้ มาใช้ในการทดสอบระบบด้วยการจําลองการทํางาน
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือทําการเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ผลกับระบบทีไม่มีการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนในเรื
ั
อง
อัตราความผิดพลาดของบิต
. ระบบทีนําเสนอ

องค์ประกอบของระบบการสื อสารเชิงแสงประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ภาคส่ ง (Transmitter) ช่องสัญญาณ
(Channel) ในทีนีคือใยแก้วนําแสงแบบโหมดเดียว (Conventional Single mode Fiber : CSF) และส่ วนสุดท้ายคือภาครับ
(Receiver) แสดงดังภาพที 1 โดยในงานวิจยั นีนําเสนอการเพิมประสิทธิภาพของระบบการสื อสารเชิงแสงโดยการชดเชยใน
เรื องโครมาติกดิสเพอร์ชนและการลดทอนของสั
ั
ญญาณ ดังนันในงานวิจยั นี จึงมุ่งเน้นการวิเคราะห์ไปยังส่วนของ
ช่องสัญญาณ โดยทําการแบ่งการออกแบบระบบออกเป็ น 3 รู ปแบบคือ 1) ระบบทีไม่ได้รับการชดเชย 2) ระบบทีได้รับการ
ชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนด้
ั วย DCF และ 3) ระบบทีได้รับการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนด้
ั วย DCF และการชดเชยการ
ลดทอนของสัญญาณแสงด้วย OA จากนันทําการเปรี ยบเทียบระบบดังกล่าว ในเรื องอัตราความผิดผลาดของบิต
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Transmitter

ภาพที 1 องค์ประกอบของระบบสื อสารเชิงแสง

. ระบบทีไม่ ได้ รับการชดเชย (Without Compensation system )

Laser
source

Mach-Zehnder
Modulator

PRBS
gen.

NRZ pulse
gen.

CSF

Photodetector

LPF
Bit Error Rate
analyzer (BERT)

(ก)

(ข)
ภาพที 2 ระบบทีไม่ได้รับการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนั (ก) บล็อกไดอะแกรมของระบบ (ข) จําลองด้วยโปรแกรม

บล็อกไดอะแกรมของระบบการสื อสารเชิงแสงพืนฐานทีไม่ได้รับการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนแสดงดั
ั
งภาพที 2
(ก) โดยประกอบไปด้วย 3 ส่ วนหลัก คือภาคส่ งสัญญาณแสงโดยสัญญาณข้อมูลทางไฟฟ้ามีรูปแบบ NRZ ประกอบไปด้วย
แหล่งกําเนิ นแสงแบบเลเซอร์ (Laser source) แหล่งกําเนิ ดข้อมูลไฟฟ้าแบบสุ่ ม (PRBS) และตัวมอดูเลตระหว่างสัญญาณเชิงแสง
และสัญญาณไฟฟ้ า ชนิ ด Mach-Zehnder (Mach-Zehnder Modulator) ส่ วนที 2 คือ CSF ทําหน้าที เป็ นช่ องทางการสื อสารเชิงแสง ซึ ง
เป็ นชนิ ดโหมดเดี ยว โดยมีขนาดของแกนกลาง (Core) เป็ น 9µm ขนาดของตัวหุ ้ม (Cladding) เท่ากับ 125µm มีอตั ราการลดทอน
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สัญญาณแสงเป็ น 0.2dB / km และมีโครมาติกดิ สเพอร์ ชนเป็
ั น 16.9668 ps / nm  km ในส่ วนสุ ดท้ายคือ ภาครับสัญญาณ
แสงทําหน้าทีในการแปลงสัญญาณเชิ งแสงให้เป็ นสัญญาณไฟฟ้า ประกอบไปด้วยตัวแปลงสัญญาณแสงเป็ นสัญญาณไฟฟ้ า
(Photodetector) และอุป กรณ์ ก รองสัญ ญาณไฟฟ้ าความถี ตําผ่ าน (Low Pass Filter : LPF) จากนันทําการวัด ทดสอบระบบด้ว ย
เครื องมือวัดวิเคราะห์ความผิดพลาดของบิต (Bit Error Rate Analyzer : BERT) โดยภาพที 2 (ข) แสดงระบบทีทําการออกแบบและ
จําลองการทํางานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.2 ระบบทีได้ รับการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ ชัน (With CDF Compensation system )

Laser
source

Mach-Zehnder
Modulator

PRBS
gen.

NRZ pulse
gen.

CSF

DCF
Photodetector

LPF

Bit Error Rate
analyzer (BERT)

(ก)

(ข)
ภาพที 3 ระบบที ได้รับ การชดเชยโครมาติก ดิ สเพอร์ ชันด้วย DCF (ก) บล็อ กไดอะแกรมของระบบ (ข) การจําลองด้วย
โปรแกรม

ระบบทีได้รับการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนแสดงบล็
ั
อกไดอะแกรมของระบบดังภาพที 3 (ก) โดยมีองค์ประกอบ
เหมือนกับระบบทีไม่ได้รับการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ ชนในหั
ั
วข้อที 2.1 แตกต่างกันในส่ วนองค์ประกอบของช่องทางการ
สื อสาร โดยในกรณี นีทําการเพิม DCF ระหว่าง CSF และภาครับสัญญาณแสง โดยความยาวของ DCF จะสัมพันธ์กบั ความยาว
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ของ CSF เป็ นไปตามสมการที (1) เพื อทํา การชดเชยค่ าดิ ส เพอร์ ชัน ซึ ง DCF มี อ ัต ราการลดทอนสั ญ ญาณแสงเท่ ากับ
0.5dB / km และมีโครมาติ กดิ สเพอร์ ชนเป็
ั น 178.348 ps / nm  km โดยภาพที 3 (ข) แสดงระบบที ทําการออกแบบและ
จําลองการทํางานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.3 ระบบทีได้ รั บการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ ชันและได้ รั บการชดเชยการลดทอนสั ญ ญาณ (With CDF and Attenuation

Compensation system)

Laser
source

Mach-Zehnder
Modulator

PRBS
gen.

NRZ pulse
gen.

DCF

Optical amp 2

CSF

Photodetector

Optical amp 1

LPF

Bit Error Rate
analyzer (BERT)

(ก)

(ข)

ภาพที 4 ระบบทีได้รับการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ ชนและการลดทอนสั
ั
ญญาณ (ก) บล็อกไดอะแกรมของระบบ (ข) การ
จําลองด้วยโปรแกรม

ระบบที ได้รับ การชดเชยโครมาติกดิ สเพอร์ ชันด้วย DCF และชดเชยการลดทอนสัญ ญาณด้วย OA นัน มี องค์ประกอบไม่
แตกต่างจาก 2 ระบบข้างต้น แตกต่างกันเพียงในส่วนของช่องทางการสื อสาร นอกจากมีการเพิม DCF เพือช่วยในการชดเชย
โครมาติกดิสเพอร์ ชนแล้
ั วนัน ในระบบนี ยังมีการเพิมอุปกรณ์ขยายสัญญาณแสง (Optical Amplifier : OA) จํานวน 2 ตัว แสดง
บล็อกไดอะแกรมของระบบดังภาพที 4 (ก) เพือช่วยในการชดเชยในเรื องการลดทอนสัญญาณแสงจาก CSF และ DCF โดย
กําหนดให้อตั ราการขยายของ OA มีความสัมพันธ์กบั อัตราการลดทอนของ SCF และ DCF ตามลําดับ ในขณะทีกรอบเส้นประ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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สี แดงในภาพที 4 (ก) แสดงถึงส่ วนทีทําการตัดออกกรณี ทาํ การจําลองระบบที ทําการชดเชยเฉพาะการลดทอนสัญญาณแสง
ด้วย OA ในขณะทีภาพที 4 (ข) แสดงระบบทีทําการออกแบบและจําลองการทํางานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. วัดทดสอบค่ าดิสเพอร์ ชันของ SCF และ DCF (SCF and DCF Dispersion Measurement )

เพือให้ระบบที ออกแบบมี ความถูกต้องในการทดสอบสู งสุ ด จึงทําการวัดค่าดิสเพอร์ชนของ
ั
SCF และ DCF ด้วย
เครื องมื อ วัด EXFO FTB-5800-CDA แสดงดัง ภาพที 5 เพื อนํา ค่ าดิ ส เพอร์ ชันที ได้ จ ากการวัด ไปใช้สํ า หรั บ การทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบต่อไป โดยผลจากการวัดแสดงดังภาพที 6 จากภาพที 6 (บน) แสดงผลจากวัดค่าดิ สเพอร์ ชันด้วย
เครื องมือวัดวิเคราะห์ CD analyzer ที ความยาว CSF แตกต่างกันคือ 50, 60, 70, 90 และ 110km ตามลําดับ เพือทําการวัดทดสอบหา
ค่าดิสเพอร์ ชนของ
ั
CSF จากการวัดจะเห็ นได้วา่ เมือความยาวคลืนมีค่าสู งขึ นส่ งผลให้ดิสเพอร์ ชนมี
ั ค่าสู งขึนด้วย โดยแสดง
ค่าดิ สเพอร์ ชนเฉลี
ั
ยของ CSF (CSF average) ในแต่ละความยาวคลืน 1548.5nm – 1551nm  โดยมีค่ าค่าดิสเพอร์ ชนตํ
ั าสุ ด
และสู งสุ ดเท่ากับ 16.8722 ps / nm  km และ 17.0254 ps / nm  km ตามลําดับ ขณะทีความยาวคลืน 1550nm ดิสเพอร์ ชนั
เฉลียของ CSF ทีได้จากการวัดทดสอบมีค่าเท่ากับ 16.9668 ps / nm  km
จากภาพที 6 (ล่าง) แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลืนทีมีผลต่อดิสเพอร์ ชนของ
ั
DCF ทีได้จากการวัด ที
ความยาวคลืน 1548.5nm – 1551nm ผลจากการวัดแสดงให้เห็ นว่าดิสเพอร์ชนของ
ั
DCF มีค่าเป็ นลบ (Negative Dispersion) ซึ ง
มีค่าดิสเพอร์ ชนอยู
ั ร่ ะหว่าง 175.039 ps / nm  km และ 180.549 ps / nm  km โดยเมือความยาวคลืนมีค่าสูงขึนดิสเพอร์
ชันของ DCF จะมีค่าตําลง ทีความยาวคลืน 1550nm ค่าดิสเพอร์ ชนของ
ั
DCF มีค่าเท่ากับ 178.348 ps / nm  km

ภาพที 5 การวัดทดสอบค่าดิสเพอร์ ชนของ
ั
SCF และ DCF ด้วยเครื องมือวัดวิเคราะห์ CD analyzer EXFO FTB-5800-CDA
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ภาพที 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลืนทีส่งผลต่อดิสเพอร์ ชนของเส้
ั
นใยแก้วนําแสง CSF (บน) และ DCF (ล่าง)
4. การจําลองระบบทีนําเสนอ

ในการทดสอบการทํางานของระบบทีนําเสนอเพือเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของระบบในเรื องอัตราความผิดพลาด
ข้อมูล ทังหมด 3 ระบบคือ 1) ระบบทีไม่ได้รับการชดเชย 2) ระบบทีได้รับการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนั และ 3) ระบบที
ได้รับการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ ชนและได้
ั
รับการชดเชยการลดทอนสัญญาณ จากหัวข้อที 2.1, 2.2 และ 2.3 ตามลําดับ โดย
ทําการทดสอบจําลองการทํางานของระบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ OptiSystem และทําการกําหนดค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ที
สําคัญดังตารางที 1
ตารางที 1 แสดงค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ทีได้จากการวัดและออกแบบเพือใช้สาํ หรับการจําลองการทํางานของระบบที
นําเสนอ โดยความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของ SCF และของ DCF เป็ นไปตามสมการที (1) โดยความยาวของ SCF และ DCF
แทนด้วย LCSF และ LDCF ตามลําดับ ในขณะที อัตราขยายของ OA ตัวที 1 และ 2 มีความสัมพันธ์กบั ความยาวของ CSF และ
DCF โดย G1   0.2  LCSF และ G2   0.5 LDCF เมือ G1 และ G2 คืออัตราขยายของ OA ตัวที 1 และตัวที 2 ตามลําดับ
LDCF  LCSF /10.5116
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ตารางที 1 พารามิเตอร์ทีสําคัญสําหรับการทดลอง
พารามิเตอร์
ความยาวคลืน
อัตราบิตข้อมูล
กําลังส่ ง
ดิสเพอร์ชนของ
ั
CSF
อัตราการลดทอนของ CSF
ดิสเพอร์ชนของ
ั
DCF
อัตราการลดทอนของ DCF
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ค่ าทีใช้ ในการทดสอบ
1550nm
10Gbps

0dBm , 3dBm และ 5dBm
16.9668 ps / nm  km
0.2 dB / km

178.348 ps / nm  km

0.5dB / km

ผลและวิจารณ์ ผล

การวัดและทดสอบผลของระบบทีนําเสนอเป็ นการวัดประสิ ทธิ ภาพของระบบในเรื อง BER โดยในภาพที 7 แสดง
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของใยแก้วนําแสงและประสิ ทธิ ภาพของระบบในเรื อง BER ของระบบทีไม่ได้รับการ
ชดเชย (Without CDF) และระบบที ได้รับ การชดเชย (With CDF) โดยทําการทดสอบด้วยพารามิเตอร์ ในตารางที 1 พร้อมปรั บ
ระยะทางการสื อสาร (Distance) ระหว่าง 50km ถึง 100km และกําลังงานส่ง 0dBm , 3dBm และ 5dBm จากการทดสอบปรากฏ
ว่าเมือกําลังงานส่ งสูงขึนประสิ ทธิ ภาพของระบบมีค่าสู งขึนด้วย และขณะทีระยะทางการสือสารของระบบมีค่าไม่เกิน 90km
ระบบ with CDF มีประสิ ทธิ ภาพสูง (BER ตํา) กว่าระบบ without DCF ขณะทีระยะการสื อสารมากกว่า 90km ประสิ ทธิภาพของทัง
สองระบบมีค่าตําและใกล้เคี ยงกัน โดยกําลังงานส่ ง 5dBm ของระบบ with DCF มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดเมือระยะทางไม่เกิ น
90km

ภาพที 7 ความสัมพันธ์ของระยะทาง CSF ทีส่งผลต่อ BER ของระบบทีไม่ได้รับและได้รับการชดเชยด้วย DCF
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ภาพที 8 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง CSF ทีส่งผลต่ออัตราความผิดพลาดบิต
ของระบบทีได้รับการชดเชยด้วย DCF และ OA
ภาพที 8 แสดงผลการทดสอบประสิ ทธิภาพของระบบทีได้รับการชดเชยด้วย OA (With OA) ระบบทีได้รับการชดเชย
ด้วย DCF (With DCF) และระบบทีได้รับการชดเชยด้วย DCF และ OA (With DCF&OA) ทําการทดสอบด้วยพารามิเตอร์ ตามตาราง
ที 1 ด้วยกําลัง งานส่ ง 5dBm จากผลการทดสอบปรากฏว่าระบบ With DCF&OA ให้ ป ระสิ ท ธิ ภาพของระบบสู งสุ ด เมื อ
ระยะทางการสื อสารน้อยกว่า 230km และมีประสิ ทธิ ภาพเที ยบเท่าระบบ With OA เมือระยะทางการสื อสารสู งกว่า 230km โดย
ระบบ With OA และระบบ with DCF มีค่า BER น้อยกว่า 10-9 เมือระยะทางการสื อสารไม่เกิน 100km ในขณะทีระบบ with DCF&OA
ระยะทางการสื อสารไม่เกิ น 200km และขณะทีระบบมีระยะทางการสื อสารเท่ากันและไม่เกิ น 100km ระบบที ทําการชดเชย
เฉพาะ DCF มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าระบบทีทําการชดเชยเฉพาะ OA

สรุ ปผลการวิจัย

ในงานวิจัยนี ได้ทาํ การศึ กษาและนําเสนอรู ป แบบการเพิมประสิ ท ธิ ภาพของระบบการสื อสารเชิ งแสงโดยการ
ชดเชยโครมาติ กดิ สเพอร์ ชันด้วย Dispersion Compensating Fiber (DCF) ร่ วมกับ การชดเชยการลดทอนของสัญญาณด้วย Optical
Amplifier (OA) พร้อมทังวิเคราะห์ผลในเรื องอัตราความผิดพลาดบิต (Bit Error Rate : BER) โดยระบบทีได้รับการชดเชยด้วย DCF
ร่ วมกับการชดเชยด้วย OA จะมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าระบบที ไม่มีการชดเชยหรื อระบบทีมี การชดเชยเฉพาะ DCF หรื อเฉพาะ
OA โดยระบบทีได้รับการชดเชยเฉพาะ DCF หรื อได้รับการชดเชยเฉพาะ OA จะมีค่า BER น้อยกว่า 10-9 เมือระยะทางการสื อสาร
น้อยกว่า 100km ในขณะทีระบบทีมีการชดเชยด้วย DCF ร่ วมกับการชดเชยด้วย OA สามารถมีระยะทางการสื อสารสู งถึง 200km
นอกจากนีเมือระบบมีระยะทางการสื อสารเท่ากันแต่ไม่เกิน 100km ระบบทีทําการชดเชยเฉพาะ DCF จะมีประสิ ทธิภาพสูงกว่า
ระบบทีทําการชดเชยเฉพาะ OA
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The Realistic Digital Media Development For The Elephant Morphology At Elephant Study Centre
In Surin Province
ศริ นยา มีบุญญา1 อุมาพร ไชยสูง2* ปฏิวตั ิ ยะสะกะ2
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาสื อดิจิทลั ความจริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสําคัญ และประเมินความพึงพอใจของ
สื อดิจิทลั ความจริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสําคัญ ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุ รินทร์ ด้วยแนวคิดการสร้างสื อของ ADDIE MODEL และ
แนวคิ ดพัฒนาระบบงานแบบรวดเร็ ว (RAD) โดยสามารถนําเสนอสื อผ่านอุป กรณ์ สมาร์ ท ดี ไวซ์และระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ ง
คุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก องค์ความรู้ในด้านคชลักษณ์ชา้ งสําคัญจากหมอช้าง ควาญ
ช้าง นั ก วิช าการที เกี ยวข้องและผู ้เชี ยวชาญด้านเทคนิ ค การผลิ ต สื อและนํ าเสนอผ่ านเทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม (AR)
ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาสื อฯ โดยการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของผูเ้ ชียวชาญด้านเทคนิ คการผลิตสื อฯ มีค่า IOC เท่ ากับ
. ทุกข้อ และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้สือโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = . ) วิเคราะห์และแปลผลมีความ
เทียงตรงสามารถนําไปใช้ได้
คําสําคัญ : คชลักษณ์, ช้างสําคัญ, สื อความจริ งเสริ ม

ABSTRACT

The purpose of this research is The Realistic Digital Media Development for The Elephant Morphology at
Elephant Study Centre in Surin Province with the media concept of ADDIE MODEL and RAD. It’s possible to present
the media through smart devices using qualitative research and in-depth interviews. There are 6 major elephant expert,
mahouts, academic experts and experts in digital media and Augmented Reality (AR) are evaluating the efficiency of the
Digital Media Specialist (IOC =1.00) all analyzes and interpretations are accurate and can be used.

Keyword: Elephant Morphology, Digital Media, Augmented Reality
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ช้างเป็ นสัตว์เก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองของชาวไทยมาช้านานและมีลกั ษณะโดดเด่นเป็ นสง่ามากกว่าสัตว์ชนิ ดอืนๆ รวมไป
ถึ งความสั มพัน ธ์ ระหว่างคนไทยกับ ช้างในแต่ละยุคสมัยมีค วามเกี ยวข้องเชื อมโยงกัน มาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะยามศึ ก
สงคราม ใช้ชา้ งศึ กในการต่อสู ้ปกป้ องอธิปไตยกับอริ ราชศัตรู หรื อยามแผ่นดินสงบสุขก็ใช้ชา้ ง ชักลากสิ งของแทนแรงงาน
มนุ ษย์ เพราะรู ปร่ างอันใหญ่โตทรงพลังมหาศาลทีสําคัญช้างเป็ นสัญลักษณ์แห่ งอํานาจและบารมีของพระมหากษัตริ ยห์ รื อ
ผูป้ กครองไพร่ ฟ้าประชาชน และขณะเดียวกันก็เป็ นพาหนะสําคัญทีสมัยโบราณขาดไม่ได้ ดังนันช้างจึ งเป็ นเครื องชีบอกอีก
อย่างว่ากษัตริ ยพ์ ระองค์ใดจะมีบารมีกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหน (ศูนย์คชศึกษา, 2550) ทังยังแสดงถึงความมังคังและความอุดม
สมบรู ณ์ของประเทศ มีเหตุการณ์สาํ คัญเหตุการณ์หนึ งในปี พ.ศ.
มีสงครามระหว่างกษัตริ ย์ พม่าต้องการช้างต้นจํานวน
ช้าง ซึงเป็ นของพระมหาจักรพรรดิแห่ งกรุ งศรี อยุธยา ผูซ้ ึ งได้รับการยกย่องเป็ นเทพเจ้าแห่งช้างเผือก ซึงช้างเผือกเคยอยูใ่ น
ธงประจําชาติ ไทยจนถึงปี พ.ศ.
และปั จ จุบ ัน ช้างเผื อกยัง เป็ นธงประจํากองทัพเรื อไทย ช้างเผื อกจะต้องได้รับ การ
พิจารณาตรวจคชลักษณ์จากผูช้ าํ นาญของสํานักพระราชวังโดยใช้กฎในสมัยโบราณ แบ่งช้างเป็ น วรรณะ ซึงแต่ละวรรณะ
จะมีบา้ นในป่ าหิ มะพาน โดยใช้ลกั ษณะและหลักเกณฑ์ทงเจ็
ั ดอย่าง (ศูนย์อนุรักษณ์ชา้ งไทย, 2561)

ศูนย์คชศึกษา หรื อ หมู่บา้ นช้างจังหวัดสุ รินทร์ บ้านตากลาง ตําบลกระโพ อําเภอท่าตูม เป็ นศูนย์เลียงช้างที มีขนาด
ใหญ่ทีสุดในประเทศไทย และทีสุดในโลก (วิกิพีเดีย, ) ชาวบ้านตากลางดังเดิ มเป็ นชาวกูย หรื อกวย มีความชํานาญใน
การคล้องช้างป่ า ฝึ กหัดช้างและเลี ยงช้าง ส่ วนมากเดิ น ทางไปคล้องช้างบริ เวณชายแดนต่อเขตประเทศกัมพูชา ปั จจุบ ัน
ชาวบ้านยังคงเลียงช้าง และฝึ กช้างเพือไปร่ วมการแสดงในงานช้างของทุกจังหวัดทุกปี ช้างทีนีถูกเลียงไว้เป็ นเพือน นอนร่ วม
ชายคาเดี ยวกับเจ้าของ เปรี ยบเสมือนสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี ทางจังหวัดได้เห็ นถึงความสําคัญ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์
ช้างขึนภายในหมู่บา้ น เพือรวบรวมประวัติความเป็ นมาเกียวกับช้าง อุปกรณ์ต่างๆ ที ใช้ในการคล้องช้าง และให้ความรู ้ใน
เรื องข้อมูลเกียวกับช้าง จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการบอกเล่าของหมอช้าง ชาวบ้านและผูท้ ีเกียวข้อง “คชลักษณ์ ” หรื อ
รู ปพรรณสัณฐานของช้างทังดีและไม่ดี ยังคงเป็ นคําถามยอดนิยมของนักท่องเทียวและผูส้ นใจทัวไปทีหลังไหลมาเยียมชม
วิถีชีวติ ของคนกับ
วิกฤติ ชา้ งไทยเป็ นปั ญหาสําคัญทีสะท้อนให้เห็นภาพความเสื อมถอยด้านบทบาทและหน้าทีของช้างไทย จากเดิมที
เป็ นสัตว์คู่บา้ นคู่เมืองและเป็ นความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทีหยังลึกลงไปในจิ ตวิญาณของสังคมชนชาวสยามจนยากทีจะหา
สัตว์อืนใดมาทดแทนได้ จากความยิงใหญ่ในอดี ตเหลือไว้แต่เพียงสถานะของสัตว์ใหญ่ประเภทหนึงทีอยูท่ ่ามกลางความรัก
ความห่ วงใยที ยังขาดพลังร่ วมในการบริ หารจัดการด้านสวัสดิ ภาพ (Animal welfare) คุ ณภาพชี วิตที ดี ข องช้างไทยอย่างเป็ น
ระบบและครบวงจร ในอีกด้านหนึ งของสังคมไทย ช้างป่ ากลายเป็ นคู่กรณี ของชาวบ้านทีประกอบอาชี พเกษตรกรรมแถบ
ชายป่ าในแต่ละภูมิภาคของราชอาณาจักรไทย เป็ นเหตุให้ชา้ งไทยต้องเผชิญกับปั ญหาต่าง ๆ นานัปการและเสี ยงต่อการสู ญ
พันธุ์ในอนาคตกาลทีไม่มีผใู้ ดสามารถคาดคะเนได้อย่างถูกต้อง (ชายนํา ภาววิมล, ) และเมือกระแสการพัฒนาทางการ
เศรษฐกิ จและสังคมได้รุกคืบเข้ามาในพืนทีชุมชน ความต้องการพืนทีเพือปลูกพืชเศรษฐกิจก็มีมากขึนตามลําดับ ส่ งผลให้มี
การบุ กรุ กพืนที ป่ าไม้ในบริ เวณตําบลกระโพหลายแห่ ง ซึ งแต่เดิ มพืนที ป่ าไม้ในบริ เวณนี มีความอุดมสมบู รณ์ ไปด้วยพืช
อาหารช้าง และสมุนไพรรักษาช้าง ส่ งผลให้พืชอาหารช้างในพืนที ลดลงไม่เพียงพอต่อการเลียงช้างทีมีอยู่เป็ นจํานวนมาก
ประกอบเจ้าของช้างไม่มีอาชีพอืนทีมันคงนอกจากการเลียงช้าง จึงจําเป็ นต้องนําช้างไปรับจ้างอยูต่ ามปางช้างหรื อสวนสนุก
และส่ วนหนึงได้นาํ ช้างออกตระเวนเร่ ร่อนขายของทีระลึกและอาหารช้างตามชุมชนเมืองทังในกรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล
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และจังหวัดทีเป็ นแหล่งท่องเทียว เพือการเลียงชีพและครอบครัว ซึงก่อให้เกิดปั ญหาภาพลักษณ์ของช้าง ปั ญหาด้านสุขภาพ
ช้าง ปั ญหาทางด้านสังคม ปั ญหาการจราจร และครอบครัวของเจ้าของช้างทีต้องทิงถินฐานไปเป็ นเวลานาน (ศูนย์คชศึกษา,
2550)

เมือพิจารณาจากภูมิหลังและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเพือนําเสนอเรื องราวของช้างเผือก (White Elephant) หรื อช้าง
สําคัญ ซึ งเป็ นข้อ มู ล จากการทบทวนวรรณกรรม และ “เรื องเล่ า” หรื อ “ประวัติ ศ าสตร์ บ อกเล่ า” (Oral History) จาก
ประสบการณ์และความทรงจําร่ วมของชุมชนคนเลียงช้างจากรุ่ นสู่ รุ่น ให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ จารี ตประเพณี การ
ดูแลและคุม้ ครองช้างไทย กอปรกับผูว้ ิจยั ค้นพบว่า มีงานวิจยั ทีเกียวข้องกับคชลักษณ์ชา้ งสําคัญอยูน่ ้อยหรื อมาก จึงมีความ
สนใจทีจะทําการวิจยั ในเรื องนี เพือให้คนไทยทุ กคนได้ร่วมกันรําลึกและตระหนักถึงความสําคัญของช้าง และพร้อมใจกัน
อนุ รักษ์ช้างให้คงอยู่คู่กบั ชาติ ไทยตลอดไป เผยแพร่ ให้เป็ นชุ ดความรู้ท ้องถินอย่างเป็ นระบบผ่านอุป กรณ์ Smart Device
สําหรับ Smart Life ตอบโจทย์ของคนในยุคไทยแลนด์ 4.0

วิธีดําเนินการวิจัย
. วัตถุประสงค์

1.1 เพือพัฒนาสื อดิจิทลั ความจริ งเสริ มเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสําคัญ ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุ รินทร์

1.2 เพือประเมินประสิ ทธิ ภาพของสื อดิจิทลั ความจริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสําคัญ ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์
1.3 เพือศึกษาความพึงพอใจการสื อดิจิทลั ความจริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสําคัญ ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์

2. ขอบเขตและขันตอนการดําเนินงานวิจยั

2.1 ใช้ ระเบีย บวิธีวจิ ัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth

Interview) โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญคือ หมอช้างหรื อควาญช้าง นักวิชาการหรื อบุคคลทีเกียวข้องในศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุ รินทร์

จํานวน 6 คน ซึงเป็ นผูท้ ีมีองค์ความรู ้ในด้านคชลักษณ์ชา้ งสําคัญ ประกอบด้วย
2.1.1 หมอช้าง ประกอบด้วย

1) นายมา ศาลางาม ตําแหน่ง หมอจา
2) นายบุญมา แสนดี ตําแหน่ง หมอสะเดียง
3) นายอินทร์ ศาลางาม ตําแหน่ง หมอสะเดียง
2.1.2 เจ้าหน้าทีประจําศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์

1) นายรุ่ งเพชร ศาลางาม และ 2) นายสมชาย มาดี

2.1.3 นักวิชาการ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร

สารสนเทศทีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เรื องคชลักษณ์
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ลักษณะที 1 ช้างเผือก คือมีลกั ษณะมงคลทังหมด 7 ประการ มีมงคลลักษณะครบถ้วนตามตําราคชลักษณ์หรื อ
ช้างมงคล ได้แก่ ตาขาว เพดานปากขาว เล็บขาว ขนขาว พืนหลังขาว หางขาว และ อัณฑโกสขาว
ลักษณะที 2 ช้างประหลาดหรื อช้างสี ประหลาด มีมงคลลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งหรื อหลายอย่างแต่ไม่ครบ
๗ ประการตามลักษณะมงคลตามตําราคชศาสตร์ ลักษณะของช้างสี ประหลาดจะคล้ายกับช้างเผือก แต่แตกต่างตรงผิวหนัง
อาจจะไม่ได้ขาวไปทังตัว มีรอยด่างตามร่ างกาย ขนหรื อเล็บอาจจะไม่ขาว

ลักษณะที 3 ช้างเนี ยม เป็ นช้างทีมีลกั ษณะ ๓ ประการ มีลกั ษณะ พืนหนังดํา งามีลกั ษณะดังรู ปปลีกล้วย และ
เล็ บ ดํา ซึ งช้างทัง 3 ประเภทนี ถื อเป็ นช้างคู่ บ ารมี ข องพระมหากษัต ริ ย์เท่ านัน ผูค้ รอบครองจะต้องนําช้างขึ นทู ล เกล้า
ทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือเป็ นช้างทรงตามราชประเพณี ทีปฏิบตั ิกนั มา
ลักษณะที 4 ช้างสามัญ เป็ นช้างเลียง สามารถพบได้ทวไปในปั
ั
จจุบนั

2.2 พืนทีเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุ รินทร์
2.3 สมมติฐานการวิจ ัย

สื อดิจิทลั ความจริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสําคัญ ทีพัฒนาขึนมีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับมากขึนไป

2.4 ตัวแปรทีใช้ ในงานวิจยั

2.4. ตัวแปรต้น คือ สื อดิจิทลั จริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสําคัญ ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์
2.4. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลความต้องการสื อ ประสิ ทธิภาพและความพึงพอใจต่อสื อดิจิทลั ฯ
กรอบแนวคิดการวิจยั

ประสิทธิภาพ
ผลจากความต้ องการ
พัฒนาสือฯ

ความพึงพอใจ
การพัฒนาสือดิจิทลั
ความจริ งเสริ มคช
ลักษณ์ ช้างสําคัญ ศูนย์
คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์

ภาพที กรอบแนวคิดในการวิจยั
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คณะผู ้วิ จัย ได้ร วบรวมเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฏี และจัด สร้ า งเครื องมื อ ขึ นเอง
โดยได้รับคําแนะนําและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญ ซึงมีขนตอนในรายละเอี
ั
ยดดังนี

1) ศึกษาเอกสารตํารา งานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือเป็ นข้อมูลในการสร้างเครื องมือ
2) สัมภาษณ์เชิงลึก ควาญช้าง และผูท้ ีเกียวข้อง เพือเป็ นข้อมูลในการสร้างเครื องมือ
3) ร่ างแบบสอบถามประสิ ทธิภาพของสื อฯ เสนอผูเ้ ชียวชาญเพือตรวจสอบ แก้ไข แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะเป็ นเบืองต้น
4) ตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื องมื อวิจัย (Questionnaire) โดยผูเ้ ชี ยวชาญเพื อปรั บ ปรุ งแก้ไขเพิ มเติม ถูก
สมบูรณ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
5) เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีสร้างขึนจากการค้นคว้าและดัดแปลง
จากเอกสารและงานวิจยั ต่างๆที เกียวข้อง และมีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี ทีใช้ในการวิจยั แบ่ งออกเป็ น 3 ตอน
คือ
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไป แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ เพศ สถานภาพ อาชีพ และ รายได้
ตอนที 2 ความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพสื อดิ จิทลั (ผูเ้ ชียวชาญ) และ ความความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ต่อสื อดิจิทลั (กลุ่มตัวอย่าง) แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ สื อดิจิทลั ตัวอักษร โทนสี และองค์ประกอบสื อดิจิทลั
ตอนที 3 ข้อเสนอแนะ เป็ นคําถามปลายเปิ ด

เกณฑ์การให้คะแนนเพือการวิเคราะห์ จากตําตอบตอนที 2 ด้านรู ปแบบและองค์ประกอบสื อดิ จิทลั ให้ค่าคะแนน
ดังต่อไปนี (Likert,1961)
5 หมายถึง

มีประสิ ทธิภาพ

อยูใ่ นระดับมากทีสุด

3 หมายถึง

มีประสิทธิภาพ

อยูใ่ นระดับปานกลาง

1 หมายถึง

มีประสิ ทธิภาพ

4 หมายถึง
2 หมายถึง

มีประสิ ทธิภาพ
มีประสิ ทธิภาพ

อยูใ่ นระดับมาก

อยูใ่ นระดับน้อย

อยูใ่ นระดับน้อยทีสุด

เกณฑ์การแปลความหมายดังนี (ชัชวาลย์ เรื องประพันธ์, 2539)
1.00-1.80

มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับน้อยทีสุด

2.61-3.40

มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับปานกลาง

4.21-5.00

มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมากทีสุด

1.81-2.60
3.41-4.20

มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับน้อย
มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมาก

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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2.6 ตรวจสอบความเทียงตรง ด้านเทคนิ ค การผลิ ตสื อและระบบ โดยผูเ้ ชี ยวชาญ การเลื อ กแบบเจาะจง ( Purposive

Sampling) จํานวน 3 ท่าน รายละเอียดดังนี

1) ผศ.ดร.ปรมาพร อ่อนจันทร์
2) อาจารย์นวัฒกร โพธิสาร

ประจําสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย

3) อาจารย์จกั รกฤช ใจรัศมี

ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย

2.7 การเก็บรวบรวมข้ อมูล

คณะผูว้ ิจยั ได้ออกแบบขันตอนการเก็บรวบรวมการพัฒนาสื อสิ งพิมพ์ความจริ งเสริ มเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสําคัญ
ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุ รินทร์ กับกลุ่มนักท่องเทียว ระหว่างเดือน พฤศจิ กายน 2560 - มกราคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ ง
เป็ นฤดูกาลท่องเทียวและช่วงเวลาดังกล่าวจะมีนกั ท่องเทียวเข้ามาเยียมชมศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์เป็ นจํานวนมาก

. ขันตอนการพัฒ นาสื อดิจทิ ัล โดยใช้แนวคิดของ ADDIE MODEL คือ การเขียนผังงานและแผนการดําเนินเรื อง เพือ
การนําเสนอเนือหาและกระบวนการ (Kent Gustafson & Rober Maribe, 2002) ดังภาพที 2 และ
START

START

Requirement
Gathering

Marker/Printing

Literature reviews

Web cam/Smart

ADDIE Model
Content Validity

Layar Application
No

/ Efficiency

Marker Database

Handbook/Report

STOP

Yes

Implement/Evaluatio

No

Yes

Digital Media

STOP

ภาพที ผังการดําเนิ นงานพัฒนาสื อดิจิทลั
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

ภาพที ผังการใช้งานสื อดิจิทลั
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2.9 สถิตท
ิ ใช้
ี ในงานวิจยั

งานวิจยั ในครังนีใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ค่าสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี (N)
ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( ) และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) แปลผลโดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า ระดับ (Rating
Scale) (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธ์, 2542)

สรุ ปผลการวิจัย

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี

ตารางที ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม

ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

. เพศ
ชาย
หญิง
. สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่า
. อายุ
ตํากว่า ปี
- ปี
- ปี
- ปี
- ปี
ปี ขึนไป
. รายได้
น้อยกว่า 10,000 บาท
ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท
ระหว่าง 20,001 - 40,000 บาท
ระหว่าง ,001 ขึนไป

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

3
19
11

13.6
56.4
33.3

13
20

3
2
17
3
4
3

รวม

5
25
1
2
33

39.4
60.6

9.09
6.06
51.1
9.09
12.12
9.09
22.7
63.6
4.5
9.1
100

จากตารางที พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และเพศชาย จํานวน
คน คิดเป็ นร้อย . มีสถานภาพ สมรส จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ หย่า จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ
33.3 และโสด จํานวน 3 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 13.6 ส่ วนมากมี อ ายุระหว่าง - ปี จํานวน คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ .
รองลงมา อายุ - ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . อายุตากว่
ํ า ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . อายุ ปี ขึน
ไป จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . อายุ - ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . อายุ - ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อย
ละ . ส่ วนใหญ่มีรายได้ ระหว่าง 10,001 -20,000 บาท จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.6 รองลงมา มี รายได้น้อยกว่า
, บาท จํานวน คน คิ ดเป็ นร้อยละ . รายได้ระหว่าง , บาทขึนไป จํานวน คน คิ ดเป็ นร้อยละ . และมี
รายได้ระหว่าง , - , บาท จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตารางที ประเมินความพึงพอใจต่อสื อสิ งพิมพ์ (แผ่นพับ/Marker)

ประเมินความพึงพอใจ
. ความพึงพอใจต่อการจัดองค์ประกอบของแผ่นพับ
แบบเป็ นทางการ (Formal)
แบบกึงทางการ (Semiformal)
แบบไม่เป็ นทางการ (Informal)
. ความพึงพอใจต่อรู ปแบบตัวอักษรหัวเรื อง
แบบ TH sarabunPSK
แบบ SuperspaceBold
แบบ TH charm of AU
แบบ Cordia new
แบบ DSN freehand
. ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบโทนสี กบั โปสเตอร์และแผ่นพับ
โทนสี ผหู ้ ญิง (feminine)
โทนสี เย็น (cool)
โทนสีธรรมชาติ (tasty)
โทนสีสดชืน (Fresh)
โทนสีคลาสิ ค (classic)

จํานวน

ร้ อยละ

1
19
2
2
9

3.0
57.6
6.1
6.1
27.3

3
11
19

รวม

643

9
12
4
5
1
33

9.1
33.3
57.6

27.3
36.4
12.1
15.2
3.0
100

จากตารางที 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดองค์ประกอบด้านแผ่นพับแบบไม่เป็ นทางการ
(Informal) จํานวน คน คิ ด เป็ นร้อยละ . โดยส่ วนใหญ่มี ความพึ งพอใจต่อตัวอักษรหัวเรื อง แบบ SuperspaceBold
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเลือกโทนสี แบบเยือกเย็น (cool) จํานวน 12 คน คิด
เป็ นร้อยละ 36. ตามลําดับ
ตารางที ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบด้านวีดีทศั น์

ระดับความพึงพอใจ
S.D
ระดับ
การลําดับภาพ
3.95
0.62
มาก
ความคมชัดของระบบภาพ
3.82
0.66
มาก
ความชัดเจนของระบบเสี ยง
3.74
0.68
มาก
การใช้สีสันและเทคนิคทีเหมาะสม
4.02
0.73
มาก
3.88
0.68
มาก
รวม
จากตารางที พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบด้านวีดีทศั น์ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = . )
เมือพิจารณาค่าเฉลียรายข้อ พบว่าการใช้สีสนั และเทคนิคทีเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ( = . ) รองลงมาคือ การลําดับภาพ
อยูใ่ นระดับมาก ( = . ) ความคมชัดของระบบภาพ อยูใ่ นระดับมาก ( = . ) และความชัดเจนของระบบเสี ยงอยูใ่ น
ระดับมาก ( = 3.74) ตามลําดับ
องค์ ประกอบด้ านวีดีทศั น์
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ระดับความพึงพอใจ

การปฎิสัมพันธ์

S.D

ระดับ

0.71

มาก

การปฏิสมั พันธ์ผา่ นระบบ Android ได้

4.14

0.68

สามารถควบคุมลักษณะการเชือมโยงไปยังโซเชียลเน็ทเวิร์คอืนได้

3.95

0.75

ระยะเวลาในการประมวลผล

3.85

0.70

การปฏิสมั พันธ์ผา่ นระบบ IOS ได้

สามารถเชือต่อและแสดงผลในวีดีทศั น์ได้

รวม

ตารางที ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของแบบปฏิสมั พันธ์ดว้ ย AR

3.97

4.18

4.01

มาก

มาก

0.79

มาก

0.73

มาก

มาก

จากตารางที พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของแบบปฏิสัมพันธ์ดว้ ย AR ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ( = . ) เมือพิจารณาค่าเฉลียรายข้อ พบว่าสามารถเชื อมต่อและแสดงผลในวีดีทศั น์ได้อยูใ่ นระดับมาก ( = . )
การปฏิ สัมพันธ์ผ่านระบบ Android ได้อยู่ในระดับมาก ( = . ) การปฏิ สัมพันธ์ผ่านระบบ IOS ได้ อยูใ่ นระดับมาก ( =
. ) สามารถควบคุ มลักษณะการเชือมโยงไปยังโซเชียลเน็ทเวิร์คอืนได้อยูใ่ นระดับมาก ( = . ) และระยะเวลาในการ
ประมวลผลอยูใ่ นระดับมาก ( = . ) ตามลําดับ

อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย

จากการวิจยั ครังนี ตามวัตถุประสงค์ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อสื อดิ จิทลั ความจริ ง
เสริ มคชลักษณ์ชา้ งสําคัญ ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
นักท่องเที ยว ระหว่างเดื อน พฤศจิ กายน 2560 - มกราคม 2561 รวมเวลา 3 เดื อน โดยเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จํานวน คน ตรวจสอบความเทียงตรงของเครื องมือและประสิ ทธิ ภาพสื อฯ โดยผูเ้ ชียวชาญ (IOC = . ) จํานวน
ท่าน นําเสนอด้วยสถิตเชิ งพรรณนา ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเทียวส่ วนใหญ่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้สือฯ ผ่าน
แผ่ น พับ แบบไม่ เป็ นทางการ ( informal) ลัก ษณะตัวอัก ษรแบบ SuperspaceBold ใช้โทนสี ที ให้ ค วามเยือ กเย็น (Cool) โดยมี
องค์ป ระกอบของสื อเป็ นวีดีท ัศน์แ ละให้ความสําคัญในการใช้สีสัน และเทคนิ คที เหมาะสม ( = 4.01) และต้องการเห็ น
ความสามารถในการเชือมต่อเครื อข่ายและการแสดงผลอย่างต่อเนื องผ่านระบบ Android Platform ( = 4.14) ซึ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ (ประทีป วิจิตรศรี ไพบูลย์,
) ด้านองค์ประกอบศิ ลป์ ทําให้ผลงานเนือหาทีดี การจัดวางอย่างเป็ นระเบี ยบ
ง่ายต่อการใช้งาน มีความสวยงาม ทัง สี สัน และรู ปแบบการจัดวาง การใช้คลุมโทนของสีและฉาก เหมาะสําหรับผูใ้ ช้ทุกเพศ
ทุกวัย และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (มานพ สว่างจิ ต,
) และ (มงคล หล้าดวงดี,
) ด้วยเทคโนโลยีผสานความ
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จริ งเสริ ม (Augmented Reality) ผ่านอุปกรณ์ Smart Device เพือให้คนไทยทุกคนได้ร่วมกันรําลึกและตระหนักถึงความสําคัญของ
ช้างและพร้อมใจกันอนุรักษ์ชา้ งให้คงอยูค่ ู่กบั ชาติไทย ตอบโจทย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ข้ อเสนอแนะ

พัฒนาสื อในรู ปแบบ 3D เช่น การจําลองสถานการณ์ อัตลักษณ์ชา้ งสําคัญ และนําไปใช้ในงานอนุรักษ์ดา้ นอืน ๆ

กิตติกรรมประกาศ

การวิจยั ครังนี สําเร็ จลุล่วงด้วยความอนุเคราะห์อย่างสู งจากผูท้ ี มีส่วนเกียวข้อง จากศูนย์คชศึ กษาจังหวัดสุ รินทร์
คณาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผูเ้ ชียวชาญและ
ครอบครัวทีน่ารักทีทําให้การวิจยั ในครังนีสําเร็ จด้วยดี
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Wireless Weather Sensor Network for Smart Farm
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี นําเสนอโครงข่ายการตรวจสอบภูมิอากาศแบบไร้สายพร้อมทังจัดเก็บข้อมูลของภูมิอากาศ โดยการใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์, อุปกรณ์ตรวจรู้, อุปกรณ์สือสารไร้สาย และระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ มาทํางานร่ วมกัน เพือใช้
ตรวจสอบและเก็บข้อมูลบริ เวณพืนทีเกษตรกรรมและนําไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการทําการเกษตรเพือเพิมจํานวน
ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพให้ ม ากขึ น การดํา เนิ น การส่ ว นแรกคื อ ทํา การออกแบบสถานี ที ใช้ใ นตรวจสอบภู มิ อ ากาศ ซึ ง
ประกอบด้วยอุป กรณ์ Node MCU ESP8266 ซึ งมี โมดู ล การสื อสารไร้ ส ายย่าน 2.4 GHz, ตัวตรวจรู ้ DHT11 สามารถวัด
อุณหภูมิได้ 0-50 องศาเซลเซี ยส และความชืน - % RH, อุปกรณ์ตรวจรู้ทิศทาง, อุปกรณ์ตรวจรู ้ความเร็ วลมแบบ ถ้วย
และอุปกรณ์ตรวจรู ้ปริ มาณนําฝน ส่ วนทีสองเขียนโปรแกรมเพือควบคุมการทํางานด้วยโปรแกรม Arduino IDE และจัดเก็บ
ข้อมูลบนไฟร์ เบสคลาวด์ พร้อมทังติตตังระบบพลังงานแสงอาทิ ตย์ภายในสถานี ตรวจสอบเพือง่ายต่อการติดตังในพืนที
ห่ างไกลไฟฟ้ า จากนันทําการทดสอบทํางานของสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศ ในพืนทีโล่งแจ้งเพือทดสอบประสิ ทธิภาพการ
ทํางานของระบบ และอุ ป กรณ์ ต่างๆ โดยเก็บ ผลเป็ นเวลา 1 สัป ดาห์ และทําการเปรี ยบเที ยบระหว่างสถานี ตรวจสอบ
ภูมิอากาศแบบไร้สายต้นแบบกับเครื องมือวัดมาตรฐาน ผลการดําเนิ นงานจากต้นแบบระบบโครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศ
แบบไร้สายทีออกแบบ พบว่าค่าทีได้จากอุปกรณ์ตรวจรู ้ทีนํามาต่อร่ วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์นนมี
ั ค่าผิดพลาดเกิดขึนเมือ
นํามาเทียบกับอุปกรณ์ตรวจรู ้มาตรฐาน ซึงการวัดปริ มาณนําฝนมีค่าผิดพลาดเฉลีย 3%, การวัดความเร็ วลมมีค่าผิดพลาดเฉลีย
5%, การวัดอุณหภูมิมีค่าผิดพลาดเฉลีย 7%, และการวัดความชืนมีค่าผิดพลาดเฉลีย 1% ซึงค่าดังกล่าวสามารถนํามาวิเคราะห์
เพือใช้เพิมประสิ ทธิ ภาพด้านเกษตรกรรมได้แต่ยงั คงต้องมีการปรับปรุ งเพือลดค่าผิดพลาดลง
คําสําคัญ : ภูมิอากาศ, อุปกรณ์ตรวจรู้, ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์, การสื อสารไร้สาย
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This research presented a wireless weather sensor network and weather data storage. It is consisting of
microcontrollers, sensor devices, wireless devices, and cloud storage, which it work together. It is used for monitoring and
collect data in agricultural areas and use it to analyze and plan agriculture sector to increase productivity and quality. The
first part of this research is designed for the weather monitoring stations. The weather monitoring station consists of Node
MCU ESP8266 combine with the wireless communication module in the band of 2.4 GHz, DHT11 temperature and
humidity sensor in length of 0-50 ° C and 20-90% RH respectively. In addition, the weather monitoring stations also
consisted of wind directional sensor, wind speed sensor type 3 Cup, and rain sensor. The second part proposed the
programming to control by Arduino IDE software and stored the data on Firebase cloud storage. Also, set up a solar
system within the weather monitoring stations so that it can be installed in the areas without electricity. Then experiment
with the proposed weather monitoring stations, in the outdoor areas with 1 week to test the performance of the systems
and devices. Finally, this research was compared to the result between prototype of wireless weather sensor stations and
standard measuring instruments. Performance of a prototype wireless weather sensor network. It was found that the value
obtained by sensor devices, which is connected to the microcontroller, there are some values of it was wrong when
compared to standard measuring instruments. Which rainfall measurement has an average error of 3%, wind speed
measurement has an average error of 5%, temperature and humidity measurement has an average error of 7% and 1%
respectively. This result can be analyzed to improve the efficiency of agriculture sector but still needs to be improved to
reduce errors.
Keywords: Weather, Sensors, Cloud storage, Wireless communications

บทนํา

เกษตรกรรม เป็ นอาชีพที ประชากรในประเทศไทยประกอบอาชีพนี สู งถึงร้อยละ 29.3 เปอร์ เซ็นต์ จากการสํารวจ
กลุ่มอาชี พทังประเทศของประชากรอายุ 15 ปี ขึนไปที มีงานทํา จําแนกตามอุตสาหกรรม และเขตการปกครอง พ.ศ. 2559
ของสํานักงานสถิ ติแห่ งชาติ (“วารสารสถิติรายไตรมาส ปี ที 64 ไตรมาสที 3 พ.ศ. 2559.” 2559 : 16) ซึ งเป็ นตัวผลักดันให้
เศรษฐกิจของชาติมีการเจริ ญเติบโต เพิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ แต่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ในยุคก่อน ตังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิ จของชาติ โมเดลประเทศไทย 1.0 ที เน้น ภาคการเกษตร แต่ยงั พบปั ญหาในเรื องของ
ความยังยืน ในปั จจุบนั จึ งได้มีนโยบายโมเดล “ประเทศไทย 4.0” เพือการพัฒนาสู่ “ความมันคง มังคัง และยังยืน” ด้วยการ
ขับเคลือนเศรษฐกิ จด้วยนวัตกรรม ซึ งกลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร เป็ นหนึ งกลุ่มที อยู่ในกลุ่ม เป้ าหมายหลักในการพัฒ นา
เทคโนโลยีมุ่งเน้นใช้งานร่ วมกับการเกษตร เพือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวติ ทีดี มีอาชีพมันคง มีรายได้เพียงพอต่อการเลียงชีพ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ควบคู่ไปกับ การให้ความสําคัญในการพัฒ นาขีด ความสามารถในการผลิต การจัดการสิ นค้าเกษตรและความมันคงด้าน
อาหาร ส่ งเสริ มการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนให้มีความเหมาะสม โดยกําหนดเป้ าหมาย สู่ ความเป็ น Smart
Farmer ซึ งเป็ นการจัดการฟาร์ มทีแบบมืออาชีพ ทีจะพัฒนาคุณภาพชี วิตเกษตรกร ให้เกษตรกรมีความสามารถพึงพาตนเอง
ได้ มีภมู ิคุม้ กันพร้อมรับความเสี ยงด้านการผลิต การตลาด และมีการกระจายรายได้ทีทัวถึง มีความสามารถใน การผลิตและ
การตลาด ส่ งเสริ มการทํางานร่ วมกันระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงานสู่เกษตรกรรมทียังยืนสื บไป

ภูมิอากาศเป็ นปั จจัยหลักที มีผลต่อการผลิตทางการเกษตร เช่น การวางแผนการเพาะปลูก การคัดเลือกพันธุ์ การ
วางแผนการปราบศัต รู พืช หรื อการวางแผนการใช้ที ดิ น อาจกล่ าวได้ว่าข้อ มู ล ภูมิอ ากาศ เกื อ บทังหมดมี ป ระโยชน์ ต่ อ
การเกษตรทังสิ น เช่น อุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ ฝน การระเหยของนํา ความเข้มของแสงและ ความยาวนานของแสงแดด
และลม ซึงหากนําข้อมูลทางภูมิอากาศมาทําการวิเคราะห์และวางแผนก่อนทําการเกษตรจะสามารถช่วยให้เพิมศักยภาพใน
การผลิตและลดอัตราความเสี ยงลงได้ (“สรุ ปสาระสําคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีสิ บสอง พ.ศ. 2560
- 2564.” 2560 : 1-22)

ดังนันในงานวิจยั นี จึ งนําเสนอวิธีการตรวจสอบภูมิอากาศแบบไร้สายพร้อมทังการเก็บข้อมูลภูมิอากาศเพือเป็ น
แนวทางในวางแผนการทําการเกษตร โดยสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศจะทําการตรวจรู ้อุณหภูมิ ความชื น ความเข้มแสง
ทิศทางและความเร็ วลม และมีการเก็บผลการตรวจสอบในรู ปแบบคลาวด์ ทังนี ในการออกแบบสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศ
นันจะประยุกต์ใช้หลักการและเทคนิ คต่างๆ เพือสร้างตัวตรวจรู ้ในราคาที ไม่สูงและให้ประสิ ทธิ ภาพในการตรวจรู้ขอ้ มูล
ภูมิอากาศที สามารถนําวิเคราะห์เพือวางแผนการเพาะปลูกและเลื อกพันธุ์พืชที เหมาะสมกับภูมิอากาศได้ (Pineres-Espitia,
G., Cama-Pinto, A., De La Rora Morron, D., Estevez, F.and Cama-Pinto, D. 2017 : 13) ซึงสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศจะถูก
ต่ อร่ วมเข้ากับ ระบบโครงข่ายตรวจสอบภูมิ อากาศแบบไร้ส ายซึ งเป็ นการใช้เทคโนโลยีในยุคดิ จิ ท ัลด้านการสื อสารมา
ประยุกต์ใช้กับ การเกษตร (Farhat, M., Abdul-Niby, M., Abdullah, M. and Nazzal, A. 2017 : 1615-1618) พร้ อ มทังยังใช้
ระบบสมองกลอัจฉริ ยะ (Embedded System) และคอนโทรลเลอร์ (Controller) ร่ วมกับเทคโนโลยี Internet of things (IoT)
(Yawut, C. and Kilaso, S. 2010 : 155-159) ที มีก ารเก็ บ ข้อ มูล ในลักษณะฐานข้อมูลหรื อระบบจัด เก็บ ข้อมู ลแบบคลาวด์
(Roneel, V.S. 2014 : 233-240), (Kodali, R.K. and Mandal, S. 2016 : 680-683) เพือเป็ นประโยชน์ในการพยากรณ์ภมู ิอากาศ
และเตรี ยมความพร้อมพืนทีการเกษตรเพือการเพาะปลูกได้

วิธีดําเนินการวิจัย

สําหรับแผนการดําเนิ นงานโครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศแบบไร้สายสําหรับระบบฟาร์ มอัจฉริ ยะแบ่งระยะเวลา
การทางานออกดังนี
. วางแผนการดําเนินงาน

ขันตอนการวางแผนการดําเนินงานเป็ นการวางโครงสร้างหลักการทํางานต่างๆ ศึกษาข้อมูลเกียวกับคุณสมบัติของ
โซล่าเซลล์, กังหันลม, ตัววัดอุณหภูมิ, ตัววัดปริ มาณนําฝนและความชื น อี กทังในส่ วนของโปรแกรมศึ กษาการใช้ Node
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MCU ESP8266 ซึ งเป็ นตัวประมวลผลและควบคุมการทํางานของสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลของ
กลุ่มเมฆ เพือกําหนดขอบเขตของการทํางาน กําหนดช่วงเวลาของการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นขันตอน
2. ออกแบบและสร้ างสถานีตรวจสอบภูมอิ ากาศ

การออกแบบและสร้างสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศ เพือใช้ในโครงข่ายตรวจสอบภูมิ อากาศแบบไร้ส ายสําหรับ
ระบบฟาร์ มอัจฉริ ยะ เริ มต้นจากรู ปแบบและโครงสร้างของอุปกรณ์ต่างๆ ทีเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งทีต้องโดนแดด,
ฝน, ลม, พายุ ฯลฯ และทําการออกแบบสถานีตรวจสอบภูมิอากาศโดยแบ่งเป็ น ส่ วนดังนี

2.1 ส่ วนควบคุ มและประมวลผล จะใช้ Node MCU ESP8266 ซึ งเป็ นบอร์ ด ประมวลผลที มีการทํางานคล้ายกับ
Arduino แต่มีการปรับแต่งเพิมเติมโดยการเพิมโมดูล ESP-12E เข้าไปในบอร์ ดเป็ นลักษณะฝังติดกับตัวบอร์ ดหลักจึงทําให้
บอร์ดนีมีความสามารถในด้านการสื อสารไร้สายในย่านความถี . GHz
Credit by

ภาพที 1 โครงสร้างบอร์ ดและจุดต่อใช้งานของบอร์ด Node MCU ESP8266

ดังนี

2.2 ส่วนตัวตรวจรู ้อุปกรณ์ตรวจรู ้ทีใช้ในสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศต้นแบบนัน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ประเภท

2.2.1 ตัวตรวจรู ้ปริ มาณนําฝน จะใช้เพือตรวจรู้ปริ มาณนําฝนที ตก ณ เวลานัน โดยใช้หลักการของไม้
กระดกและไมโครสวิตซ์ (Micro Switch) เพือใช้นบั จํานวนการกระดกและคํานวณออกมาเป็ นปริ มาณของนําฝน ซึงตัวตรวจ
รู้ปริ มาณนําฝนจะประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนที 1 (ภาพที 2 และ ) อุปกรณ์รับนําฝนมีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงกระบอกมี
เส้นผ่าศูนย์กลางของปากถังรับนําฝน 8 นิ ว (150 มิลลิเมตร) สู ง 7.5 นิ ว (190 มิลลิเมตร) ลักษณะด้านในของถังรับนําฝนมี
ลักษณะเป็ นกรวยเพือรวมนําฝนทีตกลงสู่ภาชนะรองรับนําฝน

ภาพที 2 โครงสร้างของถังรองรับนําฝน
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ภาพที 3 โครงสร้างของฐานรองถังรองรับนําฝน

ส่วนที 2 (ภาพที 4) ภาชนะรองรับนําฝนหรื อเรี ยกว่าภาชนะกระดก (Tipping Bucket) ทําหน้าทีเปลียนสัญญาณอนาล็อกไป
เป็ นดิ จิตอล คื อเปลียนปริ มาตรนําที ไหลผ่านลงกรวยอย่างต่อเนื องไปเป็ นจํานวนครังของภาชนะที กระดกไปมา โดยการ
เคลือนไหวของภาชนะกระดกนีจะถูกจับด้วยไมโครสวิตซ์ ซึ งสวิตซ์จะนําสัญญาณจํานวนครังทีได้ไปเข้าสู่ MCU node เพือ
ทําการประมวลผล

Micro switch

ภาพที 4 โครงสร้างของถังรองรับนําฝน

2.2.2 ตัวตรวจรู ้ทิศทางลม นันจะใช้ศรยาว มีลกั ษณะทีคล้ายกับเครื องบิน มีแพนหางตังตรงเป็ นตัวบังคับ
ให้ ป ลายศรลมชี ไปในทิ ศ ทางที ลมพัดเข้ามา โดยที แกนของศรลมหมุ น ได้รอบ (0-360 องศา) ใช้ไฟอิน พุ ต 7-24 โวลต์
สัญ ญาณเอาต์พุต 4-20 มิ ลลิ แอมป์ และสามารถอ่านค่าทิ ศ ทางลมได้โดยต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้ า และจะนําไปติ ด ตังไว้ฝัง
เดียวกันกับตัวตรวจรู ้ความเร็ วลม สายตัวตรวจรู ้ทิศทางลม ใช้หวั ต่อคอนเนคเตอร์ชนิด X12K4P ใช้สายเคเบิลแบบสามแกน
ทองแดง สายสีนาตาลคื
ํ
อไฟบวก สายสี ดาํ คือไปลบ สายสี นาเงิ
ํ นคือสัญญาณ
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ภาพที 5 อุปกรณ์ตรวจรู้ทิศทางลมแบบลูกศรและการติดตัง

2.2.3 ตัวตรวจรู ้ความเร็ วลมแบบสามถ้วย ประกอบด้วยถ้วยโลหะ ใบ ทีติดอยูก่ บั ปลายแขนของเครื อง
ทําจากอลูมิเนี ยมอัลลอยทีมีความทนต่อสภาพออากาศ เมือลมพัดจะทําให้ถว้ ยทังหมดหมุนรอบก้าน และจะคํานวณกลับมา
เป็ นค่ าความเร็ วลม เป็ นอุป กรณ์ ตรวจรู ้ความเร็ วลมที ให้ Output เป็ นแบบ analog 0 - 5 VDC และ - mA สามารถวัด
ความลมได้ตงแต่
ั
- m/s ความละเอียดในการวัด . m/s ใช้ไฟเลียง - VDC สามารถทํางานได้ทีอุณหภูมิ - องศา
เซลเซี ยส ถึง องศาเซลเซียส โดยจะนําไปติดตังไว้ดา้ นข้างตรงแขนที ของสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศ และใช้ขวต่
ั อชนิ ด
X14K4P สายเคเบิลแบบสามแกนทองแดง เหมาะสําหรับเครื องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก สามารถใช้กบั
อุณหภูมิทีสูงไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส สายสี แดงคือไฟบวก สายสีเหลืองคือไฟลบ สายสี ดาํ คือสัญญาณ

ภาพที 6 อุปกรณ์ตรวจรู้ความเร็ วลมแบบสามถ้วยและการติดตัง

จากตารางที แสดงการวัดค่าแรงดันเอาท์พุตของตัวตรวจรู ้ความเร็ วลมโดยวัดเมือมี ลมกระทํากับแกน
รู ปถ้วยและเกิ ดการหมุนของแกนและจ่ายแรงดันเอาท์พุทดังในตารางเราจะนําค่าแรงดันที ได้มาเข้าสู ตรคํานวณเพือหาค่า
ความเร็ วของลม ด้วยสู ตร
เมือ

V×6 = U

V = แรงดันเอาท์พทุ

U = ความเร็ วลม (เมตรต่อวินาที)
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ตารางที 1 ค่าเอาท์พทุ ของตัวตรวจรู ้ความเร็ วลม
(m/s)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Wind speed

(Km/Hr)
3.6
7.2
10.8
14.4
18
21.6
25.2
28.8
32.4
36
39.6
43.2
46.8
50.4
54

Voltage
Output 0-5 V.
0.17
0.33
0.5
0.67
0.83
1
1.17
1.33
1.5
1.67
1.83
2
2.17
2.33
2.5
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2.2.4 ตัวตรวจรู ้อุณหภูมิ และความชื น โมดูลวัด อุณหภูมิและความชื น จะใช้โมดูล DHT 11 เป็ นตัววัด
อุณหภูมิและความชืน ย่านวัดความชืน 20 - 90% RH โดยมีค่าความแม่นยํา +- 5% RH ความละเอียดในการวัด 1 % แสดงผล
แบบ 8 บิ ต สามารถวัดอุณหภูมิได้ 0 - 50 องศาเซลเซี ยส โดยมีค่าความแม่นยํา +- 2 องศาเซลเซี ยสแสดงผลแบบ 8 บิต ใช้
กระแส 0.5 - 2.5 mA (ขณะทําการวัดค่า) ทีระดับแรงดัน 3 - 5.5 VDC แล้วจะนําไปใสในกล่องพลาสติกทีมีอากาศถ่ายเทได้
สะดวก

ภาพที 7 อุปกรณ์ตรวจรู ้อุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์
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2.3 ส่วนจัดเก็บข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ (Cloud storage) เป็ นรู ปแบบของเครื อข่ายการจัดเก็บข้อมูล
ซึงไม่เพียงแต่จดั เก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์จากผูใ้ ช้งานต่างๆแล้ว ยังเป็ นศูนย์รวมการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ Virtual Pool
ซึงหมายถึงแนวทางทีให้อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ถูกมองเป็ นอุปกรณ์ Hard disk ของผูใ้ ช้งานแต่ละคน ดังนันในศูนย์
จัดเก็บข้อมูลที ประกอบด้วย Storage Array มีการแบ่งเนื อที จัดเก็บข้อมูลของผูใ้ ช้งานแต่ละคน เสมือนหนึ งว่าแต่ละคนมี
Hard Drive ของตนเอง (แต่ใช้วิธีการแบ่งเนือทีใน Hard Drive) โดยศูนย์จดั เก็บข้อมูลนี อาจเป็ นผูบ้ ริ การรายใดรายหนึ งทีมี
Data Center ก็ได้ และผูใ้ ช้งานจะต้องเช่าใช้เนือทีของ Hard Disk เพือจัดเก็บข้อมูลของเขาก็ได้ ข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การอาจถูก
จัด เก็ บ ไว้ใน Hard Drive ตัวเดี ยวกัน หรื อ หลายตัว ในหลาย Server ก็ และความปลอดภัยของข้อมู ลข่ าวสารขึ นอยู่กับ
ประสิ ทธิ ภาพและความน่าเชือถือของการให้บริ การ

ภาพที 8 ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ (Cloud storage)

2.4 ส่วนพลังงาน ใช้โซล่าเซลล์ขนาด W เป็ นตัวรับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์แล้วเปลียนเป็ นพลังงานไฟฟ้ า
โดยไม่ตอ้ งอาศัยแหล่งจ่ายไฟฟ้ าภายนอก ควบคุมการชาร์ จด้วยชาร์ จเจอร์เพือชาร์ จไฟเข้าทีแบตเตอร์ รี เมือแบตเตอร์รีเต็ม
ชาร์จเจอร์ก็จะทําการตัดไฟจากโซล่าเซลล์ โดยจะทําการติดตังโซล่า เซลล์ไว้ส่วนบนสุดของของสถานีตรวจสอบภูมิอากาศ

ภาพที 9 แบบรู ปการต่อใช้งานโซล่าเซลล์และแผงโซล่าเซลล์
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ภาพที 10 บล็อกไดอะแกรมของสถานีตรวจสอบภูมิอากาศ

จากภาพที 10 แสดงโครงสร้างและขันตอนการทํางานของสถานีตรวจสอบภูมิอากาศ ซึงจะแบ่งเป็ นภาคการทํางาน
กันอย่างชัดเจน โดยเริ มจากส่ วนของอุปกรณ์ตรวจรู้ซึงทําหน้าทีเก็บข้อมูลต่างๆ เกียวกับสภาพแววดล้อมโดยรอบของพืนที
และนําส่ งข้อมูลมายัง MCU Node ซึ งเป็ นคอนโทรลเลอร์ คอนโทรลเลอร์ ทาํ การประมวลตามโปรแกรมทีตังไว้และทําการ
ส่ งข้อมู ลไปยัง Fire Base Storage ซึ งทําหน้าที เก็บข้อมูลในรู ปแบบคลาวด์ โดยผ่านโมดูลสื อสารไร้ สายย่านความถี 2.4
GHz ซึ งข้อดี ข องระบบคลาวด์อ ย่างหนึ งคื อการเข้าถึงข้อมูล ได้ทุ กที ที สามาถรถใช้ง านอิ น เตอร์ เน็ ตได้ โดยผ่าน Web
Browser และในส่ วนของพลังงานของสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศ เราจะติดตังระบบพลัง งานแสงอาทิ ตย์ซึงประกอบด้วย
แผงพลังงานแสงอาทิ ตย์ แบตเตอร์ รี และวงจรชาร์ จไฟฟ้ า เพือเพิมความสามารถให้ กับ สถานี ตรวจสอบภูมิ อากาศ ให้
สามารถติดตังในสถานทีที ไม่มีไฟฟ้า
3. วิเคราะห์ ประสิทธิภาพของสถานีตรวจสอบภูมอิ ากาศ

การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของสถานีตรวจสอบภูมิอากาศต้นแบบ โดยการนําผลจากอุปกรณ์ตรวจรู้ประเภทต่างๆ
ทีติดตังอยูใ่ นสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศ มาเปรี ยบเทียบค่าต่างๆ กับเครื องมือวัดมาตรฐานและหาเปอร์ เซ็นต์ความผิดพลาด
เพือวิเคราะห์วา่ เครื องตรวจสอบภูมิอากาศต้นแบบนันมีประสิ ทธิ ภาพมากน้อยเพียงใด และนําข้อมูลทีได้จากการตรวจสอบ
ภูมิอากาศ ไปเก็บไว้ในระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์เพือนําข้อมูลที ได้ในแต่ละวันมาวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศของพืนที
นันๆ เพือประยุกต์ใช้กบั การเกษตร

4. สรุปผล

ในส่ วนนี จะดูวา่ สถานี ตรวจสอบภูมิอากาศทีสร้างขึนมานันประสบผลสําเร็ จมากน้อยเพียงใด สามารถเก็บข้อมูล
เกียวกับภูมิอากาศได้ถูกต้องหรื อไม่ มีขอ้ ผิดพลาดอย่างไรบ้างและสาเหตุมาจากอะไร และสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศที สร้าง
ขึนมานันมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร สามารถนํามาประยุกต์ใช้งานในด้านไหนได้บา้ ง
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ผลและวิจารณ์ ผล

. การทดสอบตัวตรวจรู้ ปริมาณนําฝน
เราใช้ไซริ งค์พลาสติกทีมีระดับการวัดปริ มาตรนําในการทดสอบเนื องจากอุปกรณ์ตรวจรู ้ปริ มาณนําฝนทีเราสร้าง
ขึนเองอาจจะมีความไม่เทียงตรง เราจึงใช้การวัดปริ มาตรนําโดยใช้ไซริ งค์พลาสติกแล้วหยดนําลงไปในถังรองรับนําฝนแล้ว
เราก็ไปดูค่าทีอ่านได้จาก MCU node ค่าทีได้คือจํานวนครังทีภาชนะกระดกกระทบไมโครสวิตซ์ของตัวตรวจรู ้ปริ มาณนําฝน
ทีวัดได้มาทําการคํานวณเพือหาปริ มาณนําฝน

ภาพที 11 แสดงการทดสอบตัวตรวจรู ้ปริ มาณนําฝนและการแสดงค่าบนคลาวด์

ตารางที 2 ผลการทดสอบตัวตรวจรู ้ปริ มาณนําฝน

ปริมาณ
นําฝน
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

1
5
10
15
20
24
30
35
40
45
50
55
59
65

2
5
10
14
19
24
29
35
39
45
49
54
60
64

3
5
10
14
19
25
29
34
39
44
49
54
59
64

จํานวนครัง
4
5
10
15
18
25
29
34
37
44
49
55
60
63
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5
5
10
14
19
24
29
34
38
43
50
54
59
63

6
5
10
13
20
24
29
33
38
44
49
53
59
64

7
5
10
14
19
23
28
34
38
45
48
53
58
64

ค่ าเฉลีย
5
10
14.14
19.14
24.24
29
34.14
38.42
44.28
49.14
54
59.14
63.85
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0
0
5.73
4.3
3.04
3.33
2.45
3.95
1.6
1.72
1.81
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1.76
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จากตารางที 2 แสดงผลการทดสอบตัวตรวจรู้ ป ริ ม าณนําฝน โดยการกําหนดปริ ม าณนําฝนขึ นตังแต่ 5 – 65
มิลลิ ลิตร และทําการวัดผลในแต่ละช่วงปริ มาณนําฝน 7 ครัง ซึ งค่าเฉลียของค่าผิดพลาดของตัวตรวจรู้ปริ มาณนําฝนอยู่ที
2.39% แม้วา่ ตัวตรวจรู ้ปริ มาณนําฝนต้นแบบจะมีค่าผิดพลาดอยูแ่ ต่ค่าผิดพลาดทีเกิดขึนก็ยงั อยูใ่ นช่วงทีรับได้
2. การทดสอบตัวตรวจรู้ ความเร็วลม
จะนําตัวตรวจรู ้ความเร็ วลมทีเราทําขึนมาไปทําการทดสอบกับตัวตรวจรู้ความเร็วลมแบบมาตรฐาน โดยจะนําไป
ทดสอบกับพัดลมทีสามารถปรับระดับความแรงของลมได้ โดยจะนําเอาตัวตรวจรู้ความเร็วลมทีสร้างขึนและตัวตรวจรู ้
ความเร็ วแบบมาตรฐานไปวางไว้ทีหน้าพัดลมแล้วนําค่าทีวัดได้มาเปรี ยบเทียบกัน

ภาพที 12 แสดงการทดสอบตัวตรวจรู้ความเร็วลมและการแสดงค่าบนคลาวด์

ตารางที 3 การทดสอบตัวตรวจรู ้ความเร็ วลม
ครังที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ค่ าทีวัดได้ จากเครือง
มาตรฐาน
(กิโลเมตรต่ อชั วโมง)
15.1
14.5
13.6
23.7
24.2
20.5
21.9
24.7
23.7
22.6

ค่ าทีวัดได้ จากเครืองทีจัดทําขึน
(กิโลเมตรต่ อชั วโมง)

เฉลี ย

14.4
14.4
10.8
21.6
21.6
21.6
21.6
25.2
25.2
21.6
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ค่ าความผิดพลาด

กิโลเมตรต่ อชั วโมง
0.7
0.01
2.8
2.1
2.6
1.1
0.3
0.5
1.5
1

% Error
4.63
0.68
20.58
8.86
10.74
5.36
1.36
2.02
6.32
4.42
6.49
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จากตารางที 3 เป็ นการทดสอบประสิ ทธิ ภาพตัวตรวจรู ้ความเร็ วลมทีสร้างขึนเปรี ยบเทียบกับตัวตรวจรู้ความเร็ วลม
มาตรฐาน จะเห็นว่าค่าผิดพลาดเฉลียอยูท่ ี 6.49% เป็ นค่าผิดพลาดค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการทดสอบครังที 3 มีค่าผิดพลาดสูง
ถึง 20.58% ซึงอาจจะเกิดจากความผันผวนของลมในช่วงเวลาทีกําลังทดสอบจึงทําให้ค่าทีได้มีความผิดพลาดทีสูงขึน
3. การทดสอบตัวตรวจรู้ อุณหภูมแิ ละความชื น

จะทําการทดสอบโดยจะนําตัวตรวจรู้มาตรฐานมาทําการสอบเทียบอุณหภูมิและความชื น ณ บริ เวณเดี ยวกันวัน
และเวลาเดี ยวกัน ระหว่างตัวตรวจรู้อุณหภูมิ และความชื นที เราสร้างขึนกับตัวตรวจรู ้ แบบมาตรฐานค่าที วัดได้จ ะเท่ ากัน
หรื อไม่ แล้วนําค่าทีวัดได้มาทําการเปรี ยบเที ยบกัน นอกจากนี ค่าความชื นจะมีความสัมพันธ์กบั ค่าอุณหภูมิซึงเราสามารถ
คํานวณหาค่าความชืนได้จากค่าของอุณหภูมิ

ภาพที 13 แสดงการทดสอบตัวตรวจรู ้อุณหภูมิกบั ความชืนและการแสดงค่าบนคลาวด์

ตารางที 4 การทดสอบตัวตรวจรู ้อุณหภูมิ
ครังที

ค่าทีวัดได้จากเครือง
มาตรฐาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

31
31.2
31.4
31.5
31.5
31.6
31.6
31.7
31.6
31.6

(องศาเซลเซียส)

ค่ าทีวัดได้จากเครืองทีจัดทําขึน
(องศาเซลเซียส)
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
เฉลี ย
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ค่าความผิดพลาด

องศาเซลเซียส
2
2.2
2.4
2.5
2.5
2.6
2.6
2.7
1.6
1.6

Error %
6.45
7.05
7.64
7.93
7.93
8.22
8.22
8.51
8.22
8.22
7.83
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ตารางที 5 การทดสอบตัวตรวจรู ้ความชืน
ครังที

ค่ าทีวัดได้ จากเครือง
มาตรฐาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(%)
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

ค่ าทีวัดได้ จากเครืองทีจัดทําขึน
(%)

เฉลี ย

89
89
89
89
89
89
89
89
89
89

%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ค่ าความผิดพลาด

Error %
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

จากตารางที 4 และ ตารางที 5 เป็ นการวัด ค่ าที ได้จ ากตัว ตรวจรู้ DHT11 แต่ เนื องจากการติ ด ตังภายในสถานี
ตรวจสอบภูมิอากาศต้นแบบเรานําตัวตรวจรู้DHT11 ไปใสในกล่องพลาสติกทีมีอากาศถ่ายเท จึ งอาจจะเป็ นปั จจัยในการเกิด
ค่าผิดพลาดของค่าข้อมูลทีวัดได้จากตัวตรวจรู ้DHT11 ซึงจะเห็นว่าในการวัดอุณหภูมิมีค่าผิดพลาดเฉลียอยูท่ ี 7.83% ซึ งเป็ น
ค่าเปอร์ เซ็ น ต์ผิ ดพลาดที ค่ อนข้างสู งและในการวัด ค่าความชื นจะมี ค่าผิ ด พลาดอยู่ที 1.11% อี กปั จจัยที งานวิจยั นี มีค วาม
ผิดพลาดเนืองจากการทดสอบอุปกรณ์ตรวจรู้ทงหมดที
ั
กล่าวมาไม่ได้ทาํ การทดสอบในพืนทีทีมีการแปรผันทางอุณหภูมิหรื อ
จําลองสถานทีทีมีอุณหภูมิแตกต่างกัน จึ งอาจจะทําให้ผลการเปรี ยบเทียบและการทดสอบอาจจะได้ผลทีไม่หลากหลายและ
ครอบคลุมในบางภูมิอากาศ

สรุ ปผลการวิจัย

จากการทดสอบสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศและสร้างเป็ นโครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศ ดังกล่าวมาแล้วนัน อุปกรณ์
ตรวจรู ้ทีทําการประดิษฐ์ขึน เช่น ตัวตรวจรู ้ปริ มาณนําฝน ตัวตรวจรู ้ความเร็ วลม และอุปกรณ์ตรวจรู้ทีสําเร็ จรู ป เช่น ตัวตรวจ
รู ้ทิศทางลม ตัวตรวจรู ้อุณหภูมิและความชืน โดยทังหมดนี สามารถส่ งข้อมูลไปยัง MCU Node เพือทําการคํานวณค่าปริ มาณ
ต่างๆ ซึ งเป็ นกระบวนการประมวลผล ทีสามารถทําการประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ และจะส่งข้อมูลทังหมดไปเก็บ
ไว้ทีระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ภาพที 14 สถานี ตรวจสอบภูมิอากาศต้นแบบ

ในตัวตรวจรู ้ปริ มาณนําฝนนี ทําการสร้างขึน โดยใช้หลักการของคานกระดกนํา ซึ งมีลกั ษณะการกระดกไปมา ใน
การกระดกของคานแต่ละครังจะเป็ นปริ มานของนําฝน ในส่ วนของเซนเซอร์ ชุดวัดปริ มาณนําฝนจะใช้สวิตซ์ (Micro Switch)
ส่งสัญญาณในการกระดกแต่ละครังไปยังชุดประมวลเพือทําการคํานวณ
ในตัวตรวจรู ้ ค วามเร็ วลมจะใช้หลักการของ Rotary Encoder คื อส่ วนของเอาต์พุ ต จะสร้างการทํางานคล้ายกับ
Rotary Encoder จะเป็ นสัญญาณพัลส์ เมือถ้วยรับลมหมุนจะทําให้ Rotary Encoder สร้างสัญญาณพัลส์แล้วจะส่งข้อมูลไปยัง
ชุดประมวลผลเพือทําการคํานวณ

ตัวตรวจรู ้ทิศทางลมมีลกั ษณะเป็ นลูกศรยาวปลายแหลมจะใช้ศรลมเป็ นตัวชีบอกทิศทางลมแกนของศรลมสามารถ
หมุนไปได้โดยรอบ ( องศา) ปลายลูกศรจะชี ไปทางที มีลมพัดเข้ามา และจะส่ งข้อมูลไปยังชุดประมวลผลเพือทําการ
คํานวณ
ในตัวตรวจรู ้อุ ณหภูมิและความชื นจะใช้โมดูล DHT ที สามารถวัดค่าอุณหภูมิและความชื นได้ตวั ถังเดี ยวกัน
จากนันสร้างกล่องนําโมดูล DHT ใส่ ไว้ภายในเพือให้การวัดค่าอุณหภูมิและความชืนไม่เกิ นค่าความเป็ นจริ ง ต่อมาชุด
ประมวลผลจะทําการเรี ยกอ่านค่าจากโมดูล DHT นําไปคํานวณตามสมการ
ทังนีการทดสอบสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศและโครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศอาจจะมีตวั อย่างทดลองหรื อสถานที
ทดลองไม่หลากหลายนัก จึงทําให้ค่าทีได้ในการทดลองนันอาจจะไม่ครอบคลุม ภูมิอากาศทังหมดทีสามารถเกิ ดขึนได้ ใน
อนาคตหากมีการเก็บข้อมูลเพิมเติมในสถานที หรื อรู ปแบบการทดลองที หลากหลายขึนอาจจะทําให้ประสิ ทธิ ภาพของการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลของโครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศมีประสิทธิภาพมากขึน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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โครงการวิจยั โครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศแบบไร้สายสําหรับระบบฟาร์ มอัจฉริ ยะนี สําเร็ จลุล่วงเนื องจากได้รับ
การสนับสนุ นจากกองทุนส่ งเสริ มงานวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในทุนวิจยั ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
(เพิมเติม)
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บทคัดย่อ

บทความนีนําเสนอระบบการจัดการครุ ภณั ฑ์บนอุปกรณ์แอนดรอยด์ ระบบประกอบไปด้วยสองแอพ แอพ แรกคือ
AdminApp ใช้โดยผูด้ ูแลระบบ แอพสามารถทําการ เพิม, แก้ไข, อัพเดต รายการครุ ภณ
ั ฑ์ และสร้างคิวอาร์โค๊ดสําหรับแต่ละ
ครุ ภณั ฑ์ได้ แอพทีสองคือ VerifyApp ใช้โดยผูใ้ ช้ทีมีหน้าทีตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์ แอพสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ดเพือระบุรายการ
ครุ ภณ
ั ฑ์ได้ และสามารถปรับเปลียนสถานะของครุ ภณ
ั ฑ์ได้ เช่น ปกติ เสี ย อยูร่ ะหว่างซ่ อม และแทงจําหน่ายได้ ระบบที
พัฒนาขึนใช้ไฟร์ เบส และเทคโนโลยีคิวอาร์ โค๊ด โดยใช้ไฟร์ เบสเป็ นฐานข้อมูลแบบเรี ยลไทม์ สามารถจัดเก็บข้อมูลและ
ตรวจสอบข้อมูลทีจัดเก็บบนระบบคลาวด์ได้ทนั ที ทําให้อุปกรณ์แอนดรอยด์ทีติดตังแอพจะได้รับการอัพเดตข้อมูลสถานะ
ของครุ ภณ
ั ฑ์ล่าสุ ดโดยอัตโนมัติ ระบบนี ติดคิ วอาร์ โค้ดที ครุ ภณ
ั ฑ์ทาํ ให้การตรวจสอบรายการครุ ภณ
ั ฑ์ทาํ ได้ง่ายโดยใช้แอ
พสแกนทีคิวอาร์ โค๊ด จากนันจะปรากฏรายละเอียดและสถานะของครุ ภณ
ั ฑ์ขึนมา การพัฒนาระบบนี ใช้ภาษาจาวาในการ
พัฒนาบนแอนดรอยด์สตูดิโอ เวอร์ชนั . . ร่ วมกับ Firebase SDK เพือเชือมต่อแอพเข้ากับเซอร์เวอร์ไฟร์เบส และใช้ไลบรารี
โอเพนซอร์สชือ ZXing เพือสร้างและสแกนคิวอาร์ โค้ด
การประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ ช้ทวไปมี
ั
คะแนนเฉลีย . และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน . ดังนันจึ งสรุ ปได้วา่
ระบบการจัดการครุ ภณั ฑ์บนอุปกรณ์แอนดรอยด์นีสามารถนํามาใช้ในการจัดการครุ ภณั ฑ์ได้
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This paper presents a durable articles management system on Android device. There are compose of two apps.
First is AdminApp, it uses by admin to add, edit, update the durable article items and to create the QR Code for each
durable articles item. Second is VerifyApp, it uses by user to scan the QR Code for identify the durable article item and
update the status of the durable articles item. This system using Firebase and QR Code technologies. Firebase is use as a
real-time database. It stores and sync data on the cloud database instantly, and all Android device clients are automatically
receiving durable articles status updates with the newest data. QR codes is use to quickly and easy to detect the durable
articles. To develop this system, we use Java programming language on Android Studio 3.1.1 with the Firebase SDK to
connect to the Firebase and using open source library named as ZXing for create and scan QR code.
The evaluation results of the users were satisfied the system with the mean overall score of 4.4 and a standard
deviation of 0.3. This concluded that the developed system can effectively be used to durable articles management system.
Keywords : Android, Durable articles, Firebase, QR Code, ZXing

บทนํา

การตรวจสอบสถานะของครุ ภณ
ั ฑ์ในแต่ละปี เป็ นงานที ต้องใช้ความละเอียดรอบครอบของผูต้ รวจสอบในการจด
บันทึกสถานะของครุ ภณ
ั ฑ์เป็ นอย่างมาก ซึงแต่เดิมครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพจัดทํา
ในรู ปแบบของเอกสาร ทําให้การจัดการข้อมูลเป็ นไปอย่างล่าช้าและข้อมูลอาจเกิดการผิดพลาดได้ง่าย ดังนันงานวิจยั นีจึงมี
แนวความคิดทีจะใช้อุปกรณ์แอนดรอยด์มาช่วยในการจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ร่วมกับ Firebase (Firebase, 2561) ซึ งเป็ นฐานข้อมูลแบบ
เรี ยลไทม์ที ทํางานอยู่บ นระบบคลาวด์ข อง Google ทําให้ข ้อ มู ล สถานะของครุ ภัณ ฑ์ บ นอุ ป กรณ์ แ อนดรอยด์ทุ กเครื อง
ตรงกัน ช่ วยลดโอกาสที ข้อมู ลอาจเกิ ด การผิด พลาดลงได้ และมี การใช้เทคโนโลยีคิ วอาร์ โค๊ดในการป้ อนอิน พุท ให้กับ
อุปกรณ์แอนดรอยด์เพือความรวดเร็ วและลดข้อผิดพลาดจากการระบุครุ ภณ
ั ฑ์ผิดรายการได้
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้อง

คิวอาร์ โค๊ด (QR Code) เป็ นสัญลักษณ์สองมิติคิดค้นโดยบริ ษทั เดนโซ (History of QR Code, 2561) ในปี พ.ศ. 2537
(ค.ศ. ) และในปั จจุบนั มีไลบรารี ทีเกียวข้องกับคิวอาร์ โค๊ดให้ใช้งานอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก เช่น libqrencode และ ZXing ทํา
ให้การนําคิวอาร์ โค๊ดมาใช้งานทําได้โดยสะดวก เช่น การสร้างคิวอาร์โค๊ดผ่านทางหน้าเว็บไซค์ (P. Sutheebanjard และ W.
Premchaiswadi. 2010) ทําให้ปัจจุบนั มีการนําคิวอาร์โค๊ดมาประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่ หลาย เช่น การนําคิวอาร์โค๊ดมา
ประยุกต์ใช้ในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่ วมกิจกรรมเพือสําเร็จการศึกษา (นฤเทพ สุวรรณธาดา, สมคิด แซ่หลี และ สรเดช
ครุ ฑจ้อน. 2556) การนําคิวอาร์ โค๊ดมาใช้ระบุพิกดั โดยการนําเข้าพิกดั จากกูเกิล แมปส์ เอพีไอ (อนิรุทธ์ เรื องรัตน์ และ ชัย
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ณรงค์ เย็นศิริ. 2555) การนําคิวอาร์โค๊ดมาใช้ตรวจสอบสินค้าในพิพิธภัณฑ์ผา้ (ณัฐวดี หงษ์บุญมี และ สิ ทธิ พล ปราจันทร์.
2560) และการนําคิวอาร์ โค๊ดมาใช้ในระบบจัดการครุ ภณั ฑ์ (จุฑารัตน์ โถชัย และ ณัฐวี อุตกฤษฏ์. 2558) เป็ นต้น

วิธีดาํ เนินการวิจยั

งานวิจยั นี ทําการจัด เก็บ ข้อมู ลด้วย Firebase โดยการใช้งานผ่าน Firebase SDK และทําการพัฒ นาแอพสําหรับผูด้ ูแล
ระบบ และแอพสําหรับผูท้ ี มีหน้าที ตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์ ด้วยภาษาจาวาบนแอนดรอยด์สตูดิโอ เวอร์ชนั . . และมีการใช้
ไลบรารี ZXing เพือสร้างและสแกนคิวอาร์ โค้ด

ผลและวิจารณ์ผล

ผลการพัฒนาระบบจัดการครุ ภณ
ั ฑ์บนอุปกรณ์แอนดรอยด์ประกอบด้วยส่วนจัดเก็บข้อมูล ได้จดั เก็บไว้ที Firebase
ดังแสดงในภาพที ส่ วนของแอพ AdminApp ใช้โดยผูด้ ูแลระบบ และส่วนของแอพ VerifyApp ใช้โดยผูใ้ ช้ทีมีหน้าที
ตรวจสอบครุ ภณั ฑ์

ภาพที 1 ข้อมูลทีจัดเก็บใน Firebase
เมือผูใ้ ช้เปิ ดแอพ AdminApp ขึนมาครังแรก แอพจะแสดงหน้าจอแทบ Home ดังแสดงในภาพที ซึงแสดงจํานวน
ครุ ภณ
ั ฑ์วา่ มีทงหมดกี
ั
รายการ มีปุ่ม IMPORT สําหรับการนําข้อมูลครุ ภณั ฑ์เข้าจากไฟล์ csv ดังแสดงในภาพที และปุ่ ม
EXPORT สําหรับการนําข้อมูลครุ ภณั ฑ์ออกเป็ นไฟล์ csv
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ภาพที หน้าจอแทบ Home ของแอพ AdminApp
ภาพที 3 การเลือกไฟล์ csv เพือนําข้อมูลครุ ภณั ฑ์เข้า
การจัดเก็บข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ในไฟล์ csv มีการจัดเก็บ หมายเลขประจําครุ ภณั ฑ์ รายการ (ยีห้อ ชนิด แบบ ลักษณะ)
หมายเลขทะเบียน ราคาต่อหน่วย หมายเหตุ และสถานะ ดังแสดงในภาพที

ภาพที ตัวอย่างข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ทีจัดเก็บในไฟล์ csv
แอพ AdminApp หน้าจอแทบ Durable Articles แสดงในภาพที 5 ซึงแสดงรายการครุ ภณ
ั ฑ์ในลักษณะลิสต์ และมี
กล่องค้นหาหมายเลขครุ ภณั ฑ์ เพือช่วยให้การค้นหาครุ ภณ
ั ฑ์ทีต้องการทําได้โดยสะดวก ดังแสดงตัวอย่างในภาพที
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ภาพที 5 หน้าจอแทบ Durable Articles
ภาพที 6 การค้นหาครุ ภณั ฑ์ดว้ ยหมายเลขครุ ภณั ฑ์
ทีรายการครุ ภณั ฑ์ในหน้าจอแทบ Durable Articles มีป็อบอัพเมนูให้เลือกส่ งออกภาพ QR Code และสามารถลบ
รายการครุ ภณั ฑ์ได้ ด้วยการกดค้างทีรายการทีต้องการ ดังแสดงในภาพที และภาพที

ภาพที ป็ อบอัพเมนู
ภาพที ป็ อบอัพเมนู
เมือกดค้างทีรายการครุ ภณั ฑ์ทีต้องการ และเลือกเมนู Share QR Code … จะปรากฏหน้าจอให้เลือกวิธีการส่งออก
QR Code ดังแสดงในภาพที และเมือเลือกยวิธีส่งออกเป็ น Gmail จะปรากฏหน้าจอสําหรับส่งเมล ดังแสดงในภาพที
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ภาพที 9 หน้าจอให้เลือกวิธีการส่งออก QR Code
ภาพที 10 หน้าจอสําหรับส่ งออก QR Code ทาง Gmail
เมือกดค้างทีรายการครุ ภณั ฑ์ทีต้องการ และเลือกเมนู Delete จะปรากฏหน้าจอยืนยันการลบรายการครุ ภณั ฑ์ เช่น
ในภาพที ให้ยนื ยันว่าต้องการลบครุ ภณ
ั ฑ์รหัส 7110-005-0003/977 ใช่หรื อไม่ ถ้าตอบใช่ รายการครุ ภณ
ั ฑ์รหัส 7110005-0003/977 ก็จะหายไปจากรายการครุ ภณั ฑ์ ดังแสดงในภาพที

ภาพที 11 หน้าจอยืนยันการลบครุ ภณ
ั ฑ์

ภาพที 12 หน้าจอแสดงรายการครุ ภณั ฑ์หลังจากลบครุ ภณั ฑ์
รหัส 7110-005-0003/977

การดู รายละเอี ยดของครุ ภณ
ั ฑ์ที ต้องการสามารถทําได้ด ้วยการกดเลือกรายการครุ ภณ
ั ฑ์ทีต้องการ จากนันแอพ
AdminApp จะแสดงหน้าจอรายละเอียดของครุ ภณ
ั ฑ์ทีถูกเลื อกนี ดังแสดงในภาพที นอกจากนี ยังสามารถปรั บ เปลี ยน
สถานะของครุ ภณ
ั ฑ์ได้ โดยสามารถปรับเปลียนได้สีสถานะคือ ปกติ เสี ย อยูร่ ะหว่างซ่อม และแทงจําหน่าย ดังแสดงในภาพ
ที
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ภาพที 1 หน้าจอแสดงรายละเอียดของครุ ภณ
ั ฑ์
ภาพที 1 สามารถปรับเปลียนสถานะของครุ ภณั ฑ์ได้
ผูใ้ ช้ทีมีหน้าทีตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์สามารถใช้แอพ VerifyApp ในการตรวจสอบครุ ภณั ฑ์ได้โดยง่าย โดยการเปิ ดแอ
พขึนมา และนําอุปกรณ์แอนดรอยด์เข้าใกล้ QR Code ของครุ ภณ
ั ฑ์ดงั แสดงในภาพที และเมือแอพอ่านรหัส QR Code จะ
ได้หมายเลขประจําตัว (ID) ของครุ ภณั ฑ์นี แอพจะนําหมายเลขประจําตัว (ID) ไปค้นหาข้อมูลของครุ ภณ
ั ฑ์ทีจัดเก็บอยูใ่ น
Firebase จากนันแอพจะนําข้อมูลของครุ ภณั ฑ์ทีได้จาก Firebase มาแสดงทีแอพ ดังแสดงในภาพที

ภาพที 15 ภาพหน้าจอของแอพ VerifyApp
ภาพที 16 แอพ VerifyApp แสดงข้อมูลของครุ ภณั ฑ์
ผูต้ รวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์สามารถใช้แอพ VerifyApp ปรับเปลียนสถานะของครุ ภณ
ั ฑ์ได้ โดยสามารถปรับเปลียนได้สี
สถานะคือ ปกติ เสี ย อยูร่ ะหว่างซ่อม และแทงจําหน่าย ดังแสดงในภาพที
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ภาพที 1 แอพ VerifyApp สามารถปรับเปลียนสถานะของครุ ภณ
ั ฑ์ได้
ผลจากการประเมินความพึงพอใจการใช้งานแอพ VerifyApp ในการตรวจสอบครุ ภณั ฑ์โดยผูใ้ ช้งานทัวไป จํานวน
คน แสดงในตารางที ซึงมีคะแนนเฉลีย . และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .
ตารางที 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานทัวไป
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
S.D.
แปลผล
ค่าเฉลีย
. ความสะดวกในการใช้งาน
4.5
0.2
ดีมาก
. ความรวดเร็ วในการทํางาน

4.2

0.3

. ความปลอดภัยของระบบ

4.3

0.4

4.4

0.3

. ความถูกต้องในการทํางาน

. ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบ

ค่าเฉลีย

4.6
4.4

ดี

0.3

ดีมาก

0.3

ดี

สรุ ปผลการวิจยั

ดี

ดี

งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาระบบจัดการครุ ภณั ฑ์บนอุปกรณ์แอนดรอยด์ ของคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ โดยการพัฒนาระบบใช้เครื องมือช่วยในการพัฒนาโปรแกรมคือ Android Studio
และภาษาที ใช้ในการพัฒนาคือภาษาจาวา (Java) มี การใช้ระบบฐานข้อมูลแบบ NoSQL ผ่านไฟร์ เบส และมี การเรี ยกใช้
ไลบรารี Zxing เพือใช้ในการอ่านและการสร้างคิวอาร์โค๊ด
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ผลการพัฒนาระบบแบ่งออกเป็ น แอพ คือแอพสําหรับแอดมิน AdminApp ซึงสามารถเพิมรายการครุ ภณ
ั ฑ์ แก้ไข
รายการครุ ภณ
ั ฑ์ และลบรายการครุ ภณ
ั ฑ์ได้ นอกจากนี ยังสามารถดู รายงานผลการตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์แยกตามสถานะของ
ครุ ภณ
ั ฑ์ได้ เช่น ใช้ได้ปกติ เสี ย อยูร่ ะหว่างซ่ อม และแทงจําหน่ ายได้ และแอพสําหรับผูต้ รวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์ VerifyApp ซึ ง
สามารถใช้งานได้โดยการสแกนไปทีคิวอาร์โค๊ดทีติดอยูบ่ นครุ ภณ
ั ฑ์ แอพจะทําการตรวจสอบหมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ทีสแกนมา
ได้ และแสดงรายละเอี ยดของครุ ภณ
ั ฑ์ด ังกล่าวนี และผูใ้ ช้งานแอพสามารถปรับ เปลี ยนสถานะของครุ ภณ
ั ฑ์ได้ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบโดยผูใ้ ช้งานทัวไปจํานวน คน พบว่าค่าเฉลียของผลการประเมินเท่ากับ . และ
ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0. ซึ งแสดงว่าระบบมี คุ ณ ภาพการใช้งานอยู่ในระดับ ดี สามารถสรุ ป ได้ว่าระบบนี มี
ประสิ ทธิ ภาพสามารภนําไปใช้ในการตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์ได้
โดยมี เรื องที แนะนาให้ ม าปรั บ ปรุ ง คื อ ในส่ ว นของแอพ AdminApp ควรจะสามารถค้น หาครุ ภ ัณ ฑ์ ได้จ าก
รายละเอียดของครุ ภณั ฑ์ และการส่งออกรหัส QR Code ควรจะส่ งออกมาได้ครังละมากกว่าหนึง QR Code
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี ได้ทาํ การศึ กษาการสร้างพืนผิวแบบสามมิติและประเมินควารมลาดชันและหน้าตัดของคลองและสระ
เก็ บ นําจากข้อมูลที ได้จากการสํารวจทางอุท กศาสตร์ ด ้วยเรื อที ติ ดตังเซนเซอร์ วดั ความลึ กนําด้วยคลื นเสี ยงและเลเซอร์
สแกนเนอร์ทีใช้วดั ความสู งของตลิงและนําข้อมูลทีได้มาบูรณาการเข้ากับตําแหน่งจากเซนเซอร์จีพีเอสในระบบพิกดั ฉากยูที
เอ็ม (UTM) และ ในการวิเคราะห์ ข อ้ มูลแบบกลุ่มจุดที ได้จากการสํารวจพืนที เพือคํานวณหาพืนผิวของความสู ง โดยจะ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการประมาณค่าในช่วง (interpolation) ของพืนผิวแบบสามมิติ เทคนิ ค ด้วยโปรแกรม ArcGIS/ArcMap
คือ ) Inverse Distance Weighted (IDW) 2) Natural Neighbors (NN) และ ) Kriging ผลลัพธ์พืนผิวแบบสามมิติของแต่ละ
วิธีจะบ่งบอกระดับความสูง ณ ตําแหน่งทีขาดข้อมูลแบบกลุ่มจุดจากการสํารวจทีต่างกันออกไป ซึงสามารถช่วยหาความลาด
ชันของตลิงของคอลง โดยความแม่นยําของความลาดชันจากเทคนิค Kriging จะดี กว่าอีกสองเทคนิ ค และ การวิเคราะห์แบบ
สามมิติ ( D Analyze) ด้วยโปรแกรม ArcGIS ของพืนผิวสามารถแสดงภาพตัดขวาง (Profile) เพือหาพืนทีหน้าตัดของคลอง
ตามแนวเส้นหน้าตัดที กําหนด นอกจากนันแล้วพืนที ผิวการประมาณค่าในช่ วงของพืนผิวใต้นาสามารถใช้
ํ
ช่วยคํานวณหา
ปริ มาตรความจุของนําในสระนําทีสํารวจ โดยเริ มจากการสร้างพืนผิวในรู ปแบบ Triangular Irregular Network (TIN) ด้วย
โปรแกรม ArcMap แล้วจึ งคํานวณหาพืนทีแบบสองมิติของสระและสามารถที เปรี ยบเที ยบความแม่นยําของพืนทีกับพืนที
แบบสองมิติทีวัดได้จาก Google Earth และ คํานวณหาปริ มาตรความจุของสระนําได้
คําสําคัญ : พืนผิวแบบสามมิติ, ข้อมูลกลุ่มจุด, การประมาณค่าในช่วงของพืนผิว, ความลาดชัน, พืนทีหน้าตัดคลอง
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This research studies how to reconstruct three-dimensional surface and to estimate bank-gradient of canals and
natural reservoirs from data, obtained from hydrographical surveys, using a surface vessel, equipped with echo-sounder
sensor for measuring water depth and laser scanners for measuring height of riverbank. Then, data integration of these
sensors along with geographic location from GPS sensor are performed in the UTM coordinate system. Data analysis of
surveyed point-cloud data can assist in computation of digital elevation surface using three different interpolation
techniques for three-dimensional surface reconstruction in ArcGIS/ ArcMap software: 1) Inverse Distance Weighted
(IDW), 2) Natural Neighbors (NN), and 3) Kriging techniques. Each three-dimensional surface interpolation technique
results in different elevation surfaces at actual sites, where lacks surveyed point-cloud data, thus bank slope can be
computed. Consequently, computational accuracy of canal/river-bank slopes from Kriging technique is better than that of
other two methods. The 3D Analyze in ArcGIS software can evaluate and display cross-section profile images of canal
elevation surface across specified cross-section paths. Moreover, underwater terrain constructed from IDW interpolation
method can be used for calculating hydro-volumetric of the surveyed pond, which originates surface in a form of
Triangular Irregular Network (or TIN) in ArcMap software. Then, two-dimensional surveyed area of pond from threedimensional surface can be computed and then its accuracy is compared against 2D area, measured from Google Earth
and bathymetry of pond can be calculated by ArcGIS software, as well.
Keyword: three-Dimensional Surface, point-Cloud Data, surface Interpolation, Slope, canal Section Profile

บทนํา

แม่นาและลํ
ํ
าคลองถื อเป็ นทรัพยากรนําที สําคัญต่อการดํารงชี วติ ของสิ งมีชีวิตไม่วา่ จะเป็ นคน สัตว์ หรื อพืช รวมไป
ถึงมีความเกียวเนื องกันกับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรื อแม้กระทังด้านการท่ องเทียว แต่ทงนี
ั ปั จจุบนั ยังขาดข้อมูลที
เป็ นปั จจุบนั ทีบ่งบอกถึงค่าความลึกและปริ มาตรความจุและค่าความชันของตลิงของแม่นาํ ลําคลอง ทีสามารถนํามาช่วยใน
การบริ หารจัดนําในช่วงภัยพิบตั ิและช่วยสร้างมาตรการป้องกันการพังทลายของผิวดินทีเกิดขึนในอนาคต นอกจากนันแล้ว
ยังขาดเครื องมือและอุปกรณ์ทีใช้ในการตรวจวัดข้อมูลดังกล่าวทีราคาไม่แพงและผูเ้ ชียวชาญทีมีความรู้เรื องการใช้เครื องมือ
เก็บข้อมูลนันมีจาํ นวนไม่เพียงพอเช่นกัน เพือช่วยสร้างฐานข้อมูลทางนําและผิวดินทีเป็ นปั จจุบนั ผูว้ จิ ยั จึ งมีแนวคิดในการ
พัฒนาเครื องมือทีใช้ในการตรวจวัดและเก็บข้อมูลของพืนผิว ความลึก ที สามารถนํามาใช้ในการประมาณค่า ความจุของลํา
นํา และ ความลาดชันของตลิง โดยการคํานวณการประมาณค่าต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม ArcGIS เพือใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลทีเก็บมาได้
จากเครื องมือวัดอีกด้วย
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Yingchun Fuและคณะ ได้ศึกษาถึงเรื องการทํานายเชิ งพืนทีของการละลายคาร์ บอนอินทรี ยใ์ นแม่นาโดยใช้
ํ
แบบจําลอง

GIS และ ANN ได้กล่าวว่า ความสัมพันธ์ของการทํานายข้อผิดพลาดและขอบเขตพืนที การกําหนดหน่ วยตอบสนองทางอุทก

วิทยา (HRUs) สามารถให้ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์เพือเพิมประสิ ทธิภาพการออกแบบของเครื อข่ายการตรวจสอบกระแสข้อมูล
ชี ให้เห็นว่าข้อได้เปรี ยบทีเป็ นไปได้ของแบบจําลอง Artificial Neural Network (ANN) สําหรับลุ่มนําและการประเมินผลกระทบ
ของแม่นาปากแม่
ํ
นาสามารถทํ
ํ
าได้โดยการคาดการณ์เชิงพืนทีได้อย่างแม่นยําและการวิเคราะห์ปัจจัยทีสําคัญ โดยขอบเขตที
ทีศึกษาจะเป็ นลุ่มนําตงเจียงทีตังอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของแม่นาเพิ
ํ ร์ลทางใต้ของประเทศจีน

ชนิ ดา และคณะ ได้ศึกษาการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบกริ ดโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กบั สมการสมดุล
นําประกอบด้วยสมการทีมีตวั แปรสําคัญต่าง ๆโดยใช้ .)การประมาณค่าพืนทีข้อมูลนําฝนและการระเหยรายสัปดาห์ทีใช้วิธี
Kriging ที มี ข นาดกริ ด x ตารางเมตรและ .) การศึ กษาปริ มาณนําท่ าโดยใช้วิธี SCS-CN ซึ งวิเคราะห์ จ ากชนิ ดดิ น และ
ประเภทการใช้ประโยชน์ทีดิน แล้วนํามาคํานวณในสมการตามลําดับ จะพบว่าปริ มาณนําฝนและปริ มาณการระเหยเฉลียโดย
การประมาณค่าเชิ งพืนที ด้วยวิธีการ Kriging จากสถานี พืนที ตรวจวัดทัง สถานี ทําให้ท ราบค่ าปริ มาณนําฝนเฉลีย/ปี และ
ปริ มาณการระเหยเฉลียโดยประมาณค่าเชิงพืนทีของแต่ละทีโดยทีปริ มาณนําฝนจะแบ่งเป็ น ระดับ สู ง ปกติ ตํา ตามกําหนด
ช่วงชันข้อมูลโดยแบ่งช่วงเท่ากัน
Tang และ Bian ได้ศึกษาถึงการประเมินพืนที ป่ าโดยใช้ GIS และวิธีคริ กิง (kriging) โดยการนําฐานข้อมูลป่ าไม้เข้าไปยัง

โปรแกรม ArcGIS แล้วแปลงเป็ น shapefile จากนันใช้วิธีแวริ โอกรม (Variogram) สร้างพืนที ป่ าโดยใช้ฐานข้อมูลต้น Chinese fir
และพัฒนาแผนทีพืนที ป่ าไม้โดยใช้เครื องมือ Kriging, วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะใช้ค่าเฉลีย, ค่าสู งสุ ด ค่าตําสุ ด ค่ากึงกลาง ค่า
ความแปรปรวน ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน เป็ นต้นมาคํานวณให้ได้ผลลัพธ์ออกมา โดยจําแนกตามความสู งของต้นไม้ ใช้วิธี
variogram เพือคํานวณจํานวณของต้น ไม้และแบ่ งแยกตามความสู งของต้น ไม้ และใช้คริ กิ ง เพือแสดงผลและเปรี ยบเที ยบ
คํานวณหาerror ของผลทีได้.

พรชัย เอกศิ ริพงษ์ และสุ เพชร จิ รขจรกุล ได้ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพือวิเคราะห์พืนทีเสี ยงภัยนําท่วม
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาและเปรี ยบเทียบขอบเขตพืนทีนําท่วมปี พ.ศ.
และ
โดย
เปรี ยบเทียบระดับความสู งจากข้อมูลแบบจําลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model หรื อ DEM) จากข้อมูลรังวัดความสู งภูมิ
ประเทศ ด้วยเซนเซอร์ เลเซอร์ทีติดตังบนอากาศยาน (LIght Detection And Ranging หรื อ LIDAR) ทีสามารถวัดความต่างของระดับ
ข้อมูลได้มากกว่า เซนติเมตร สําหรับนํามาใช้วิเคราะห์ในพืนที ราบและข้อมูลคราบนําท่วมจากหลักวัดระดับนําท่ วม ปี
พ.ศ.
จํานวน จุด แล้วนํามาประมวลผลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประมาณค่าระดับของผิวนําท่วมด้วย
เทคนิคการประมาณค่าในช่วง (interpolation) ด้วยเทคนิ ค Inverse Distance Weighted (หรื อ IDW) แล้วนําข้อมูลดังกล่าวมาคํานวณหา
ระดับ นําท่ ว มด้วยวิธิ ก ารวิเคราะห์ ก ารซ้อ นทับ ข้อ มูล ( overlay analysis) เพือแสดงผลพื นที เสี ยงภัย นําท่ วม และวิ เคราะห์
ี
ผลกระทบอาคารที พักอาศัยที อยูใ่ นบริ เวณพืนที เสี ยงภัยนําท่วม พบว่าในพืนที เขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่มีระดับนําท่วม
สู งสุดถึง . เมตร และตําสุดเป็ น . เมตร และบริ เวณพืนทีนําท่วมซําซาก มีการกระจายตัวของชุมชนโดยเฉพาะอาคารที
พักอาศัยที ยังคงมีป ระชาชนเฉลีย คนต่อหลงัคาเรื อนอาศัยอยู่ กรณี มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า โดยมีอาคารที พักอาศัยทีี
ได้รับผลกระทบ จากระดับนําทีท่วมสูงสุด - เมตร พบจา นวน หลังนําท่วมปานกลาง . - เมตร พบ , หลงั และ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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นําท่วมตํากว่า . เมตร พบ , หลัง ซึ งหน่ วยงานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่สามารถนําไปใช้ช่วยในการวางแผน
และบริ หารจัดการช่วยเหลือประชาชนในเขตพืนทีเสี ยงภัยนําท่วมได้อย่างเหมาะสม

เพือทําการศึกษาถึงการประมาณค่าของความลึกและพืนทีหน้าตัดของคลอง และ รวมถึงความลาดชันของขอบตลิง
โดยได้ประยุกต์ใช้ชุดเซนเซอร์ทีติดตังไว้บนเรื อ ทีใช้ในการวัดและเก็บข้อมูลในลํานํา จากนันจึงใช้โปรแกรม MATLAB ใน
การประมวลผลข้อมูลจากเซนเซอร์ หลายๆชนิดเข้าด้วยกัน ให้อยูใ่ นระบบพิกดั UTM แล้วจึ งใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ด้วยโปรแกรม ArcGIS/ArcMap ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลความลึก พืนทีหน้าตัดและความลาดชันของตลิง โดยในหัวข้อแรก
จะกล่าวถึงพืนที ๆทําการศึ กษาและการเก็บข้อมูลทางอุท กศาสตร์ ในคลอง และ อธิบายอุปกรณ์ทีใช้ในการสํารวจ ส่ วนใน
หัว ข้อ ที สองจะอธิ บ ายถึ ง การประมวลผลข้อ มู ล ในระบบพิ กัด UTM เพื อให้ส ามารถประเมิ น ผลในคลองด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิ ศาสตร์ ในขันถัด ไปได้โดยง่ าย และ ในหัวข้อสุ ด ท้ายจะทําการเปรี ยบเที ยบการประมาณค่าในช่ วงทัง 3
รู ปแบบ พร้อมกับการประเมินความลาดชันของตลิงและหน้าตัดของลํานําด้วยโปรแกรม ArcGIS/ArcMap

วิธีดําเนินการวิจัย

1. พืนทีการศึกษา
งานวิจยั นีได้ทาํ การเก็บข้อมูลจากการสํารวจเก็บข้อมูลทางอุทกศาสตร์ดว้ ยเรื อสํารวจแบบสองทุ่น ใน พืนทีบริ เวณ
คลอง จังหวัด พระนครศรี อยุธยา ตังอยู่ที ละติจูดที องศา ลิปดา ฟิ ลิปดาเหนื อ และ ลองจิ จูดที องศา
ลิปดา ฟิ ลิปดาตะวันออก ดังแสดงในภาพที โดยเซนเซอร์ทีใช้ในการเก็บข้อมูลการสํารวจในคลอง จะประกอบไปด้วย
อีก เซนเซอร์ ได้แก่ . เซนเซอร์จีพีเอส (GPS) เพือใช้ในการบอกตําแหน่งของเรื อแบบสองทุ่นทีใช้เก็บข้อมูลในแต่ละขณะ
และ . เซนเซอร์ เข็ม ทิ ศ เพือใช้บ อกองศาการหัน เหของหัวเรื อและองศาการโคลงของตัวเรื อ และ 3. เซนเซอร์ เลเซอร์
สแกนเนอร์ (laser scanner) เพือใช้เก็ บ ข้อมู ลความสู งของตลิงทังสองข้าง และ . เซนเซอร์ วดั ความลึ กด้วยคลื นเสี ยง (echo
sounder) เพือใช้วดั ความลึกของลํานํา

ภาพที พืนทีๆใช้ในการศึกษา คือ คลอง จ. พระนครศรี อยุธยา (ซ้าย) และ เรื อแบบสองทุ่นทีใช้ในการสํารวจลํานําด้วย
ชุดเซนเซอร์เพือเก็บค่าข้อมูลทางอุทกศาสตร์ (ขวา)

2. การแปลงพิกดั ภูมศิ าสตร์ เป็ นพิกัดฉาก UTM
การแปลงตําแหน่ งในระบบพิกดั ภูมิศาสตร์ ทีระบุตาํ แหน่ งด้วย (ละติจูด,ลองจิจูด) ที มีสัญลักษณ์เป็ น (ϕ,λ) ซึ งมีหน่ วยเป็ น
องศา ให้เป็ นตําแหน่งในระบบพิกดั ฉาก UTM (E,N) ทีใช้พืนหลักฐานทรงรี ชือ World Geodetic System 1984 (หรื อ WGS84) มีหน่วย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ความยาวเป็ นเมตรโดยระบบพิกดั ฉาก UTM ของโลกนันจะแบ่งออกเป็ นโซน โดยพืนทีของประเทศไทยจะครอบคลุม โซน
คือ โซนที และ ซึ งในงานวิจ ัยนี จะยึดโซน การแปลงพิกัดภูมิศาสตร์ เป็ นพิกัดฉาก UTM จะมี ขนตอน
ั
ดังนี โดย
เริ มแรกจะนําค่าพิกดั ภูมิศาสตร์ทีได้จากการสํารวจด้วยเซนเซอร์ GPS จากในพืนทีศึกษาในรู ปแบบของ ละติจูด, ลองจิจูด ทีมี
หน่วยเป็ นองศา แล้วมาทําการแปลงให้เป็ นตําแหน่งในระบบพิกดั ฉาก UTM โดยใช้วธิ ี การคํานวณแปลงพิกดั ใน [1] เมือได้ค่า
ตําแหน่งในรู ปแบบของระบบพิกดั ฉาก X,Y,Z ในหน่ วยเมตร แล้วผูว้ ิจยั จะนําข้อมูลของความลึกของลํานําทีได้จากเซนเซอร์
วัด ความลึ ก ( echo sounder) มารวมกัน กับ ข้อ มู ล ระยะทางถึ งขอบตลิ งทังสองข้างที ได้จ ากเลเซอร์ ส แกนเนอร์ ด ้วยการใช้
โปรแกรม MATLAB เพือง่ายต่อการเขี ยนสู ตรต่อไป ในการบูรณาการข้อมูลที ได้จากลเซอร์ สแกนเนอร์ นันจะต้องทําการ
แปลงข้อมูลระยะทางในแนวรัศมีของแสงเลเซอร์ให้จุดศูนย์กลางของข้อมูลในแนวรัศมี ย้ายมาอยูท่ ีตําแหน่งของเสาเลเซอร์
และให้ทิศทางการหันเหของข้อมูลระยะทางแนวรัศมีนนมี
ั ทิศทางเดียวกันกับการเคลือนที ของหัวเรื อโดยใช้มุมออย์เลอร์
(Euler angle หรื อ θ, β, α [5]) จากเข็มทิศมาใช้ร่วมกับเมตริ กซ์การหมุน (rotation matrix หรื อ Ret [5]) เช่นเดียวกันข้อมูลความลึก
ใต้ผิวนํานันก็จะต้องทําการแปลงให้มาอยูท่ ีตําแหน่งกึงกลางเรื อ พร้อมกันกับใช้เมตริ กซ์การหมุนให้มีทิศทางการวัดความ
ลึกทีถูกต้อง เมือได้ขอ้ มูลทังหมดทีบูรณาการเข้าด้วยกันแล้วในระบบพิกดั ฉาก UTM (หรื อ X,Y,Z) แล้วจึงทําการแปลงกลับไป
ให้อยูใ่ นระบพิกดั ภูมิศาสตร์อีกครัง เป็ น Latitude, Longitude, Altitude จากนันจะส่ งออกข้อมูลจากโปรแกรม MATLAB และ บันทึ ก
ข้อมูลทังหมดในไฟล์ .txt เพือนําข้อมูลเข้าไปในโปรแกรม ArcGIS/ArcMap ทีจะช่วยประมาณค่าข้อมูลหน้าตัดลํานํา, ความชัน
ของตลิง ต่อไป

ภาพที การแสดงผลของข้อมูลหลังจากทีทําการบรู รณาการข้อมูลทังหมดเข้าด้วยกันในระบบพิกดั ฉาก UTM ในโปรแกรม
MATLAB โดยทีจุดสี ดาํ และสี เขียวแสดงข้อมูลข้างตลิงทีได้จากเลเซอร์สแกนเนอร์ และจุดสี นาเงิ
ํ นแสดงข้อมูลความลึกใน
คลองทีได้จากเซนเซอร์วดั ความลึกลํานํา และ เส้นสี แดงแดสงข้อมูลเส้นทางเรื อทีแล่นในคลองทีได้จากเซนเซอร์จีพเี อส

จากนันจะทําการนําเข้าข้อมูลไฟล์ .txt เข้าไปในโปรแกรม ArcMap เพือแสดงผลข้อมูลในลักษณะจุด (point) และ ทํา
การแปลงให้เป็ นชันข้อมูล (หรื อ shapefile ทีมี นามสกุลไฟล์เป็ น .shp) โดยทีคลิกขวาที ชันข้อมูล .txt จากนันจึ งทําการ Export
data ก็จะได้ชนข้
ั อมูล ทีสามารถแสดงในโปรแกรม ArcMap ได้ กระบวนการบูรณาการข้อมูลจากเซนเซอร์ทงหมดเข้
ั
าด้วยกัน
ในระบบพิกดั ฉาก UTM ทีกระทําด้วยโปรแกรม MATLAB และ การแปลงข้อมูลทังหมดหลังจากการบรู ณาการเข้าด้วยกันแล้ว
ในระบบพิกดั ภูมิศาสตร์ ก่อนนําเข้าไปสู่โปรแกรม ArcMap นันแสดงในภาพที
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ภาพที ข้อมูลกลุมจุดทีได้บรู ณาการข้อมูลเข้าด้วยกันในระบบพิกดั ฉาก UTM เมือตัดข้อมูลของสะพานด้านบนในภาพที
ออกไป เมือแสดงผลในโปรแกรม MATLAB (ด้านซ้าย) ขอบตลิงทังสองด้านของคลอง และเส้นทางการเคลือนทีของ
เรื อ ทีแสดงผลในชันข้อมูลในโปรแกรม ArcMap (ด้านขวา)

ภาพที กรอบแนวคิดและกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยทีเริ มจากจากเก็บผลข้อมูลสํารวจทีได้จากเซนเซอร์ GPS ทีมี
ตําแหน่งอยูใ่ นระบบพิกดั ภูมิศาสตร์ (ละติจูด ลองจิจูด) ให้เป็ นตําแหน่งนระบบพิกดั ฉาก UTM และการบรู ณาการข้อมูลจาก
เลเซอร์สแกนเนอร์ดา้ นซ้าย (L) และ ด้านขวา (R) เข้า ร่ วมกับข้อมูลความลึก (Depth) จากเซนเซอร์ วดั ความลึกและมุมการหัน
เหของเรื อ (Euler angle) ทีแสดงกราฟในโปรแกรม MATLAB จากนันส่ งออกข้อมูลเป็ นไฟล์นามสกุล .txt และนําเข้าข้อมูลนีเข้า
ไปในโปรแกรม ArcGIS/ArcMap เพือแสดงข้อมูลจุด และ การประมาณค่าในช่วง (interpolation) เพือประมาณผลความลึกและ
ภาพตัดขวางของพืนทีศึกษา

3. การประมาณค่าในช่ วง (Interpolation) ด้ วยโปรแกรม ArcGIS/ArcMap
การประมาณค่าในช่วงจะสามารถช่วยสร้างข้อมูลพืนผิว(Surface) คือ ข้อมูลต่อเนืองขึนมาจากข้อมูลจุดทังหมดจาก
จุดที ได้จากการสํารวจที บูรณาการเข้าด้วยกัน ดังที กล่าวไปแล้วในหัวข้อที . ทีกระจายตัวในบริ เวณพืนที การศึกษา โดย
อาศัยจุดข้อมูลที ทราบค่ามาทํานายค่าความลึกในตําแหน่งที ขาดข้อมูลไปด้วยการใช้ทฤษฎีทางคณิ ตศาสตร์ เพราะพืนผิว
แบบต่อเนื องนันจะประกอบขึนมาจากจุดจํานวนมากในระบบกริ ด ซึ งในทางปฏิบตั ิการสํารวจข้อมูล จะไม่สามารถวัดและ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เก็บค่าความลึกในแนวดิงหรื อในแนวแกน Z ได้ไม่ครบทุกตําแหน่งตามแนวแกน X, Y ดังนันแบบจําลองพืนผิว (Surface Model)
ทีได้จากการประมาณค่าในช่วงจะช่วยสร้างและเติมเต็มรายละเอียดของพืนผิวระหว่างจุดข้อมูลจากการ ในการสร้างพืนผิว
ขึนมาได้ขากข้อมูลแบบจุดนัน มีดว้ ยกันหลายวิธี เช่น วิธีการประมาณค่าแบบ Inverse Distance Weighted (หรื อ ที เรี ยกย่อว่า IDW)
และ แบบ Natural Neighbors (หรื อ ทีเรี ยกย่อว่า NN) และ แบบ Kriging เพือสร้างพืนผิวทีมีความต่อเนื องในระบบพิกดั (X,Y,Z)

3.1 วิธีการประมาณค่ าในช่ วงแบบ Inverse Distance Weighting (หรื อ IDW ) เป็ นวิธีการประมาณค่าในช่วงโดยคํานวณค่า

ความลึกตามแนวแกน Z จากค่าความลึกของจุดข้อมูลทีได้จากการสํารวจ โดยค่าความลึกของแต่ละจุดทีต้องการประมาณค่า
ในช่วง นันจะสัมพันธ์กบั ระยะทางจากจุดทีต้องการและจุดข้อมูลทีได้จากการสํารวจในบริ เวณใกล้เคียง ถ้าจุดข้อมูลทีสํารวจ
ได้นนอยู
ั ใ่ กล้จุดทีต้องการประมาณค่าในช่วงก็จะมีนาหนั
ํ กหรื อผลกระทบต่อค่าความลึกทีคํานวณได้มาก แต่ถา้ จุดข้อมูลที
สํารวจได้อยูไ่ กลออกไปก็จะมีค่านําหนักหรื อผลกระทบต่อค่าความลึกทีคํานวณได้นอ้ ยลง ดังนันจุดข้อมูลทีสํารวจได้ทีอยู่
ใกล้กบั จุดทีต้องการประมาณค่าในช่วงจะมีนาหนั
ํ กมากกว่าจุ ดทีอยูไ่ กลออกไป โดยวิธีการเรี ยกใช้คาํ สังนันทําได้ดงั นี คือ
ทําการเลื อก ArcToolbox แล้วจึง เลื อกคําสัง D Analyst Tools > Raster Interpolation > IDW > เลือกชันข้อมู ล [ ] ผลลัพธ์จะแสดงข้อ
มูลค่าความลึกของจุดแบบไฟล์รูปภาพแบบราสเตอร์ หรื อ Raster ซึ งทุก ๆ จุดในรู ปจะมีค่าความลึก แสดงตามแถบสี ทีอยูใ่ น
ฝัง Table of contents ด้านซ้ายมื อ [6] ดังในภาพที ในการวิเคราะห์ผลค่าความลึก จะเห็นได้ว่าจะแบ่งออกตามกลุ่มสี เป็ น
ระดับ เริ มจากสี เขียวเข้มคือระดับทีลึกทีสุดประมาณ . เมตร จะเป็ นความลึกของพืนผิวคลองในพืนทีของการศึกษา ไล่
ไปจนถึงระดับความสู งที สู งที สุ ด ประมาณ . เมตร โดยคาดว่าจุดที สู งสุ ดนี จะเป็ นเสาไฟฟ้ าริ มตลิงในบริ เวณพืนที
สํารวจนันเอง

ภาพที ระดับความลึกในบริ เวณพืนทีศึกษาของจุดข้อมูลรู ปภาพแบบ raster ทีแยกตามแถบสี ทีได้จากการประมาณค่า
ในช่วงด้วยเทคนิค IDW ด้วยโปรแกรม ArcMap ในการวิเคราะห์ผลค่าความลึก จะเห็นได้วา่ จะแบ่งออกตามกลุ่มสี เป็ น ระดับ
เริ มจากสี เขียวเข้มคือระดับทีลึกทีสุดประมาณ . เมตร ไล่ไปจนถึงระดับความสูงจากผิวนํามากสุดประมาณ . เมตร

3.2 วิธีการประมาณค่ าในช่ ว งแบบ Natural Neighbors (หรื อ NN) เทคนิ คการประมาณค่าแบบที สองนี จะคล้ายกันกับ

เทคนิคการประมาณค่าแบบ IDW ในการเพิมค่าความลึกในจุดหรื อตําแหน่งทีต้องการในรู ปแบบกริ ดนี นันต้องอาศัยการเฉลีย
นําหนักของข้อมูลค่าความลึกของจุดทีได้จากการสํารวจ โดยใช้ขอ้ มูลค่าความลึกจากจุดทุกจุด แล้วให้นาหนั
ํ กของค่าความ
ลึกไล่ระดับกันไป ซึ งวิธีการประมาณค่าในช่วงแบบ Natural Neighbors จะสร้างรู ปสามเหลียมทีเรี ยกว่า Delauney จากค่าความลึก
ของจุดที ได้จากการสํารวจ และ จะเลือกมาเฉพาะจุดที อยูใ่ กล้กบั จุดเชือมของสามเหลียมของขอบรอบบริ เวณที ต้องการทํา
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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การแทรกค่ า โดยวิ ธี ก ารเรี ยกใช้ค ําสั งนันทําได้ดัง นี คื อ ทําการเลื อ ก ArcToolbox แล้ว เลื อ กคํา สั ง D Analyst Tools > Raster
Interpolation > Natural Neighbors > เลือกชันข้ อมูล [ ] ดังในภาพที ผลลัพธ์จะแสดงข้อมูลค่าความลึกของจุดแบบไฟล์รูปภาพ
แบบราสเตอร์ หรื อ Raster ซึ งทุ กๆตําแหน่ งหรื อเซลล์ข องรู ป ภาพจะมีค่าค่าความลึก แสดงตามแถบสี ที อยู่ในฝั ง Table of
contents ด้านซ้ายมือ [6] ในการวิเคราะห์ผลค่าความลึก จะเห็ นได้วา่ จะแบ่งออกตามกลุ่มสี เป็ น ระดับ เริ มจากสี เขียวเข้มคือ
ระดับทีลึกทีสุดประมาณ . เมตร จะเป็ นความลึกของพืนผิวคลองในพืนทีของการศึกษา ไล่ไปจนถึงระดับความสูงทีสูง
ทีสุ ดประมาณ . เมตร โดยคาดว่าจุดนี จะเป็ นเสาไฟฟ้าที อยูร่ ิ มตลิงที สูงขึนจากพืนผิวนําเป็ นระยะ . เมตร จาก
ภาพที จะเห็นได้วา่ รู ปภาพของการประมาณค่าระดับความสู งด้วยเทคนิ ค NN นี จะมีความต่อเนื องและมีลกั ษณะเป็ นเส้น
โค้งมนมากกว่าแบบรู ปภาพของการประมาณค่าระดับความสู งด้วยเทคนิค IDW

ภาพที
ระดับความลึกในบริ เวณพืนทีศึกษาของจุดข้อมูลรู ปภาพแบบ raster ทีแยกตามแถบสี ทีได้จากการ
ประมาณค่าในช่วงด้วยเทคนิค Natural Neighbors ด้วยโปรแกรม ArcMap ในการวิเคราะห์ผลค่าความลึก จะเห็นได้วา่ จะ
แบ่งออกตามกลุ่มสี เป็ น ระดับ เริ มจากสี เขียวเข้มคือระดับทีลึกทีสุดประมาณ . เมตร ไล่ไปจนถึงระดับความสูงจาก
ผิวนํามากสุดประมาณ . เมตร
3.3 วิธีการประมาณค่ าในช่ วงแบบคริ กิง (Kriging) เทคนิ คการประมาณค่าในช่วงแบบคริ กิง เป็ นวิธีการประมาณค่าที
สันนิษฐานจากระยะทางและทิศทางระหว่างจุดทีได้จากการสํารวจแต่ละจุดโดยการใช้การกระจายแบบใจกลาง (kernel) โดย
จะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางสถิ ติของข้อมูลที ได้จากการสํารวจ แล้วจึ งนําค่านําหนักทางสถิติมาช่ วยในการคํานวณหา
ค่ าเฉลี ยของค่ าความลึ ก ที ตําแหน่ งที ต้องการประมาณค่ าในพื นที ๆศึ ก ษา นอกจากนั นแล้วยังสามารถคํานวณค่าความ
แปรปรวนของพืนผิวที ได้จากการประมาณค่ าในช่วงได้ดว้ ย ซึ งเป็ นข้อดี ในการช่วยบ่ งบอกถึงความน่าเชื อถือของระดับ
ความสู งจากข้อมูลแบบจําลองความสู งเชิงเลข โดยวิธีการเรี ยกใช้คาํ สังนันทําได้ดงั นี คือ ทําการเลือก ArcToolbox แล้วเลื อก
คําสัง D Analyst Tools > Raster Interpolation > Kriging > เลื อกชันข้อมู ล [ ] ผลลัพ ธ์ จะแสดงข้อมู ลค่าความลึกของจุด แบบไฟล์
รู ปภาพแบบราสเตอร์ หรื อ Raster เช่นเดี ยวกันกับเทคนิ คแบบ IDW และ NN ซึงทุก ๆ จุดในรู ปจะมีค่าความลึก แสดงตามแถบ
สี ทีอยูใ่ นฝัง Table of contents ด้านซ้ายมือ [6] ดังในภาพที ในการวิเคราะห์ผลค่าความลึก จะเห็นได้วา่ จะแบ่งออกตามกลุ่มสี
เป็ น ระดับ เริ มจากสี เขีย วเข้ม คื อ ระดับ ที ลึ กที สุ ด ประมาณ . เมตร จะเป็ นความลึ กของพืนผิ วคลองในพื นที ของ
การศึกษา ไล่ไปจนถึงระดับความสูงทีสูงทีสุดประมาณ . เมตร จากภาพที 7 จะเห็ นได้วา่ รู ปภาพของการประมาณค่า
ระดับความสู งด้วยเทคนิ ค Kriging นี จะมี ลกั ษณะพืนผิวของข้อมูลแบบจําลองความสู งเชิงเลขที เป็ นพืนที ผิวแบบแนวยาว
คล้ายกันกับรู ปภาพของการประมาณค่าระดับความสู งด้วยเทคนิค IDW
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ภาพที ระดับความลึกในบริ เวณพืนทีศึกษาของจุดข้อมูลรู ปภาพแบบ raster ทีแยกตามแถบสี ทีได้จากการ
ประมาณค่าในช่วงด้วยเทคนิค Kriging ด้วยโปรแกรม ArcMap ในการวิเคราะห์ผลค่าความลึก จะเห็นได้วา่ จะแบ่งออกตาม
กลุ่มสี เป็ น ระดับ เริ มจากสี เขียวเข้มคือระดับทีลึกทีสุดประมาณ . เมตรไล่ไปจนถึงระดับความสูงจากผิวนํามากสุด
ประมาณ . เมตร

ผลและวิจารณ์ ผล

3.1 การวิเคราะห์ การมองเห็น (Line of Sight) และ การแสดงภาพตัดขวาง (Profile) ของลํานํา การวิเคราะห์การ
มองเห็น (Line of Sight) ใช้สําหรับวิเคราะห์ แนวการมองเห็นของพืนผิวจากตําแหน่งต่าง ๆ ทีกําหนดระหว่างจุดสองจุดที
ต้องการ ซึงจะสามารถนําไปมาประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั ได้ เช่น การประเมินระยะห่างระหว่างชายฝังคลองจากอีกฝังหนึงไป
ยังฝังอีกด้านหนึ ง เมือกําหนดสองจุดทีอยูบ่ นตลิงคนละฝังคลอง ส่ วนการแสดงภาพตัดขวาง (Profile) เป็ นการแสดงระดับ
ความสู งของพืนผิวตามแนวเส้นที กําหนด โดยที วิจยั นี ใช้วิธีนีในการประเมินพืนที หน้าตัดของคลอง รวมไปถึงความลึก
สูงสุ ดของลํานําในแต่ละหน้าตัดของคลอง โดยวิธีการเรี ยกใช้คาํ สังนันทําได้ดงั นี คือ เปิ ดโปรแกรม ArcMap ในหน้าต่างที
ได้ท าํ การทําสร้างรู ป ภาพแบบราสเตอร์ (raster) จากการประมาณค่าในช่วง (interpolation) หนึ งในสามเทคนิ ค ที กล่าวมา
จากนันคลิ กปุ่ ม Create Line of Sight บนแถบเครื องมือ D Analyst คลิกบนพืนผิวของชันข้อมูลที ได้จากเทคนิ ค IDW ณ
ตําแหน่งของจุดมุมมองหรื อจุดสังเกตทีต้อง แล้วลากเส้นไปในทิ ศทางทีต้องการมอง และคลิกตําแหน่งเป้าหมายทีต้องการ
มองไปถึง เส้นผลลัพธ์จาก Line of Sight สามารถนําไปใช้แสดงเป็ นภาพตัดขวาง (Profile) โดยสามารถสร้างภาพขึนได้ดงั นี
เลื อ กเส้ น ผลลัพ ธ์ จ าก Line of Sight และคลิ ก ปุ่ ม Create Profile Graph เพื อเปิ ดหน้ า ต่ า งแสดงกราฟ ทํา วิธี ก ารแสดง
ภาพตัดขวาง (Profile) แบบเดียวกันนีกับทัง ชันข้อมูลทีได้จากการประมาณค่าในช่วงด้วยเทคนิค IDW, NN และ Kriging
เพือนําผลลัพธ์ของภาพตัดขวาง (Profile) ทีได้มาเปรี ยบเทียบกัน ดังในภาพที ถึง ทีช่วยแสดงถึงความลึกของคลองและ
ความสูงของพืนทีด้านข้าง

(ก)

(ข)

ภาพที แนวเส้นทีตัดขวางคลอง ทัง แนว จากพืนผิวทีประมาณค่าในช่วงของพืนผิวด้วยเทคนิค IDW
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“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

(ก)

(ข)

ภาพที ความลึกของคลองและหน้าตัดแนวขวางคลองทัง แนว จากพืนผิวทีประมาณค่าในช่วงด้วยเทคนิค IDW

(ก)

(ข)

ภาพที แนวเส้นทีตัดขวางคลอง ทัง แนว จากพืนผิวทีประมาณค่าในช่วงของพืนผิวด้วยเทคนิค NN

(ก)

(ข)

ภาพที ความลึกของคลองและหน้าตัดแนวขวางคลองทัง แนว จากพืนผิวทีประมาณค่าในช่วงด้วยเทคนิค NN
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(ข)

ภาพที แนวเส้นทีตัดขวางคลอง ทัง แนว จากพืนผิวทีประมาณค่าในช่วงของพืนผิวด้วยเทคนิค Kriging

(ก)

(ข)

ภาพที ความลึกของคลองและหน้าตัดแนวขวางคลองทัง แนว จากพืนผิวทีประมาณค่าในช่วงด้วยเทคนิค Kriging
3.

ความลาดชัน (Slope) การวิเคราะห์ความลาดชันนันคํานวณได้จากการเปลียนแปลงของระดับความสูงของพืนผิว
ระนาบสัมผัสทีได้จากพืนทีจําลองด้วยระดับความสู งจากข้อมูลแบบจําลองความสูงเชิงเลข (DEM) ณ จุดต่างในรธปแบบกริ ด
ความลาดชันและทิ ศทางลาดเอียงเป็ นข้อมูลที สามารถนํามาใช้งานในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ หลายอย่าง เช่น คํานวณหาทิ ศ
ทางการไหลของนํา หรื อ มวลดิ นที อุม้ นําเมื อเกิดการเคลือนตัว ค่าความชันมักจะวัดเป็ นหน่ วยเปอร์ เซ็น หรื อองศา ส่ วน
ทิศทางลาดเอียงจะวัดเป็ นองศา และ ความโค้งเว้าจะวัดเป็ นองศาต่อหน่ วยระยะทาง ภาพที แสดงถึงความแตกต่างของ
ความลาดชันสําหรับระดับความสูงจาก DEM ทีได้จากการประมาณค่าในช่วงด้วยเทคนิ ค IDW, NN และ Kriging ซึงจะเห็นได้วา่
ค่าความลาดชันของพืนผิวที ได้จากเทคนิ ค IDW และ Kriging จะค่อนข้างคล้ายกันและสามารถทําการประมาณขอบตลิงได้
ดีกว่าค่าความลาดชันของพืนผิวทีได้จากเทคนิ ค NN
. การคํานวณหาพืนทีและปริมาตรความจุ (Surface Area and Volume) of Pond
. . การคํานวณหาพืนทีโดยใช้ โปรแกรม Google Earth

จากพืนที ศึ กษาทีเลือกมาเป็ นในหัวข้อนี จะเป็ นสระนํา ที แสดงใน Google Earth ดังในภาพที ในขันแรกจะทําการ
คํานวณหาเส้นรอบสระนํา และ พืนทีในระนาบสองมิติของสระนํานี โดยเริ มจากการวาดกรอบบริ เวณขอบของสระนําเพือ
กําหนดขอบเขตพื นที ศึ กษาและหาค่ าพิ กัด ของขอบสระนําอี กด้วย เมื อได้ส ร้ างเป็ นพื นที ด้วย polygon แล้วจะสามารถ
คํานวณหาระยะทางรอบขอบสระ (perimeter) และ พืนทีในระนาบสองมิติ (area) ได้ดงั ในภาพที ด้วยโปรแกรม Google Earth
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที

การคํานวณความลาดชัน (หรื อ Slope) สําหรับระดับความสู งจากข้อมูลแบบจําลองความสูงเชิงเลข ทีได้จากการ
ประมาณค่าในช่วงด้วยเทคนิค IDW, NN และ Kriging ทีแบ่งชันความสู งด้วยลําดับของสี ทีชัดเจน

ภาพที

ภาพถ่ายทางดาวเทียมจาก Google Earth ในการหาพืนทีในระนาบสองมิติ ของพืนทีศึกษา
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ก่ อ นที จะทําการประเมิ น ความจุข องสระนําในหัวข้อ ที แล้วนัน จะเริ มจากการสร้ างพื นผิวสามมิ ติ แบบ TIN ใน
โปรแกรม ArcMap ด้วยการนําข้อมูลทีได้จากการสํารวจในรู ปแบบจุดพิกดั ทีได้จากเซนเซอร์ จีพีเอส (GPS) และ เซนเซอร์ วดั
ความลึกแหล่งนํา ที เป็ นไฟล์ .txt เข้ามาใน ArcMap แล้วสร้างเป็ นชันข้อมูลแบบ shapefile และไปทีเครื องมือ ArcToolbox แล้วจึ ง
เลือกคําสัง Create TIN จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็ นพืนผิวสามมิติแบบ TIN ทีแบ่งสี ตามชันของระดับความสู งอย่างชัดเจนและทีมี
แถบสี แสดงการแบ่งระดับความสู งทางด้านซ้ายมือ ดังในภาพที จากนันจึ งทําการคํานวณหาปริ มาตรความจุของนําใน
สระ โดยใน ArcToolbox ให้เลือก Functional Surface และใช้เครื องมือ Surface Volume โดยใส่ ค่าของชันข้อมูลพืนผิวสามมิติแบบ TIN
จะสามารถคํานวณพืนแบบสองมิติ และ ปริ มาตรความจุแบบสามมิติออกมาเป็ น .txt file ที สามารถนํามาเปรี ยบเทียบว่ากับ
พืนทีในระนาบสองมิติทีประเมิน ด้วยโปรแกรม Google Earth

ภาพที

พืนผิวสามมิติแบบ TIN ของสระนําทีแบ่งระดับความสู งตามแถบสี โดยมีหน่วยเป็ นเมตร ก่อนทีจะหาปริ มาตร
ความจุของของนําในสระด้วยคําสัง Surface Volume

พืนทีในระนาบ D ทีคํานวณได้จากโปรแกรม Google Earth เท่ากับ 21,543.26 ตารางเมตร ส่ วนพืนทีในระนาบ D ทีคํานวณได้
จากโปรแกรม ArcMap จะได้เท่ากับ , . ตารางเมตร จะเห็ นได้วา่ พืนทีทังสองนันมีค่าแตกต่างกันไม่มากนัก จากนันจึ ง
ทําการคํานวณหาค่าความลาดชัน (Slope) โดยจากข้อมูลจุดจี พีเอศและค่าความลึกในสระนําทีได้จากการสํารวจมาได้ทาํ การ
สร้างพืนผิวแบสามมิ ติจากการประมาณค่าในช่วงด้วยเทคนิ ค IDW จากนันไปที ArcToolbox และ เลือกเครื องมื อ Slope จะได้
ผลลัพธ์ดงั ในภาพที พร้อมกันนันได้แสดงความลึกของสระนําและหน้าตัดของพืนทีทังสองแนวทีตัดขวางสระนําด้วย

ภาพที

ค่าความลาดชัน (Slope) ภายในสระนํา ทีแบ่งชันตามระดับความสู งด้วยแถบสีทีชัดเจน มีหน่วยเป็ นองศา
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ภาพที พืนผิวแบสามมิติทีได้จากการประมาณค่าในช่วงด้วยเทคนิค IDW (ซ้าย) และ แนวเส้นการเปรี ยบเทียบความลึก
ของสระนําและหน้าตัดของพืนทีทังสองแนวทีตัดขวางสระนํา (ขวา)

สรุ ปผลการวิจัย

ในการศึกษาถึงความลึกของคลองโดยคลอง ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ทีเลือกมาจากพืนทีๆศึกษาในการวิจยั นี
ได้ทาํ การเก็บข้อมูลตําแหน่ ง การหันเหของหัวเรื อ ความลึกลํานํา และ ความสู งของตลิง ด้วยเซนเซอร์ จีพีเอศ เข็มทิศแบบ
ดิ จิตอล คลื นเสี ยงวัดความลึกนํา และ เลเซอร์ สแกนเนอร์ ตามลําดับ ที ติดตังไปบนเรื อแบบสองทุ่ น ที สามารถบังคับ ด้วย
รี โมทคอนโทรล์ผ่านคลืนวิทยุ หลังจากนันจึงนําผลสํารวจทังหมดมาบรู ณาการเข้าด้วยกันในระบบพิกัดฉาก UTM ด้วย
โปรแกรม MATLAB แล้วจึ งทําการ plot รู ป ภาพกลุ่ มจุ ด ข้อมู ลแบบสามมิ ติเพือตรวจสอบความถูก ต้องก่ อ น จะทําการ
ส่งออกข้อมูลเป็ นไฟล์แบบ .txt เพือทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยโปรแกรม ArcGIS/ArcMap
และใช้วิธีก ารการประมาณค่ าในช่ วง (Raster Interpolation) เพื อช่ วยสร้ างพืนผิวแบบสามมิ ติ ขึนมา โดยใช้ส ามเทคนิ ค
ด้วยกัน คือ ) เทคนิค Inverse Distance Weighting (หรื อ IDW) พบว่าวิธีนีแสดงความลึกของปริ มาณนําในคลองตังแต่ระดับ
สู งสุ ด . เมตร และระดับตําที สุดเป็ น . เมตร ) เทคนิค Natural Neighbors (หรื อ NN) แสดงระดับที ลึกที สุดคื อ
6.848 เมตร และเพิมขึนจนถึงระดับสูงที สุดคือ 15.941 เมตร ) เทคนิ ค Kriging ผลลัพธ์ทีได้จากการสร้างผิวแบบสามมิติ
ด้วยการประมาณค่าในช่ วงแบบ Kriging จะให้ขอ้ มูลที แม่นยํามากกว่าเทคนิ คอืน และ สามารถกรองข้อมูลจุดข้อมูลแบบ
โดดๆทีมาจากสัญญาณรบกวนออกไปได้ เนื องจากใช้เทคนิ คการคํานวณทางสถิติ ซึ งแตกต่างจากการประมาณค่าในช่วง
ด้วยเทคนิ คอืน เช่น IDW และ NN ที เป็ นเทคนิ คการประมาณค่าในช่วงโดยใช้ขอ้ มูลจากรอบจุดข้อมูลที ได้จากการสํารวจ
โดยตรง ผลลัพธ์ทีได้จึงมีความเรี ยบกว่า ดังนันเมือใช้เทคนิ ค Kriging จะได้ผลลัพธ์ทีมาจากการวิเคราะห์ทีแน่นอนและมี
ความถูกต้องสู ง ส่ วนการวิเคราะห์เส้นแนวการมองเห็น (Line of Sight) และ การสร้างภาพตัดขวาง (Profile) จะเห็นได้จาก
ภาพหน้าตัดของลําคลองทีตําแหน่งเดียวกันนัน ผลลัพธ์ค่าความสู ง-ตําของหน้าตัดลําคลองในแต่ละเทคนิคสร้างพืนผิวทัง
วิธี จะไม่เท่ากันโดยสามารถวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบเพือแยกแยะความแตกต่างจากกราฟแสดงผลข้อมูลความสู งของ
แนวเส้น จะเห็นได้วา่ เทคนิ ค IDW นันมีความไวต่อสัญญาณรบกวนจากข้อมูลทีได้จากการสํารวจมากทีสุด และ เทคนิค NN
จะให้ค่าความราบเรี ยบของพืนทีหน้าตัดมากทีสุด ขันต่อมาเป็ นการหาความลาดชัน (Slope) โดยใช้ชนข้
ั อมูลการประมาณค่า
ในช่วง (Interpolation) ทัง รู ปแบบ มาวิเคราะห์ค่าความลาดชัน จากผลลัพธ์จะเห็นว่าลักษณะความลาดชันของพืนผิวจาก
การประมาณค่าในช่วงด้วยเทคนิ ค IDW และ Kriging จะมีความต่อเนื องทีดี กว่าพืนผิวทีประมาณค่าได้จากเทคนิ ค NN แต่
ทว่าผูใ้ ช้ง านระบบ GIS ส่ วนใหญ่ จะเลื อกใช้วิธีการประมาณค่าในช่ วงแบบ IDW แล้วจึ งการวิเคราะห์ ค่ าความลาดชัน
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เนื องจากประมวลผลที ใช้เวลาน้อยและรวดเร็ วกว่าอีกทัง เทคนิ คและนิ ยมใช้กนั มากกว่านันเอง ต่อมาเป็ นเรื องของการ
คํานวณหาพืนทีของสระนํา จากจ้อมูลที ได้จากการสํารวจตําแหน่ ง และ ความลึกนํา ด้วยเซนเซอร์ GPS และ echo sounder
ตามลําดับ จากนันข้อมูลทังหมดเข้ามาแปลงให้อยูใ่ นระบบพิกดั ฉาก UTM จากนันจึงทําการบรู ณาการข้อมูลจุดเข้าด้วยกัน
และส่ ง ต่ อ ไปวิ เคราะห์ ด ้วยโปรแกรม ArcMap ด้ว ยเครื องมื อ 3D Analyst tools เพื อคํานวณหาพื นที แบบ D โดยใช้
โปรแกรม Google Earth จะได้พืนที ๆศึ กษาเท่ ากับ 21,543.26 ตารางเมตร ส่ วนพืนที แบบ D ที คํานวณได้จากโปรแกรม
ArcMap จะได้เท่ากับ , . ตารางเมตร จะเห็นได้วา่ โปรแกรมทังสองให้ค่าทีไม่แตกต่างกันมากนัก
ในการศึกษาของงานวิจยั นี สามารถนําเทคนิคการประมาณค่าความลาดชันของบริ เวณพืนทีการศึกษาและค่าปริ มาตร
ความจุของนําในสระ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรื อโปรแกรม ArcGIS ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความ
ลาดชันและปริ มาณของมวลดินของพืนทีเสี ยงภัยดิ นถล่มได้อีกด้วย สําหรับข้อมูลความกว้าง ความสูงและความจุของระดับ
นําในสระนําสามารถนําไปคํานวณร่ วมกับปริ มาณนําฝนที ตกลงมาเพือวิเคราะห์หาความสามารถในการกักเก็บนําของสระ
นํานันได้ และ ช่วยวิเคราะห์พนที
ื เสี ยงภัยนําท่วมในอนาคต ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
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บทคัดย่อ
การทําแผนที ด้วยภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry) สามารถทําครอบคลุมพืนที สํารวจขนาดใหญ่ และมีค่ า
ความผิดพลาดตํา แต่มีขอ้ จํากัดในเรื องของความเป็ นปั จจุบันของแผนที เนื องจากต้องการงบประมาณสู งในการทํางาน
อ าก า ศ ย า น ไ ร้ ค น ขั บ (Unmanned Aerial Vehicle; UAV) ห ม าย ถึ ง อ าก า ศ ย าน ที ไ ร้ นั ก บิ น ป ร ะ จํ าเค รื อ ง
แต่สามารถถูกควบคุมได้จากระยะไกล ความสามารถของ UAV ถูกพัฒนาขึนอย่างรวดเร็ ว เนืองจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที
สําคัญทีใช้ในการควบคุมการบินอัตโนมัติมีความสามารถทีสูงขึนในขณะทีราคาถูกลงจนสามารถนํามาใช้ในงานทําแผนที
ภาพถ่ ายทางอากาศที ความสู ง ระดับ ตํา (Low altitude level) ซึ งจะทํา ให้ ก ารทําแผนที ภู มิ ป ระเทศ (Topographic map)
แบบเดิ ม มีทางเลือกทีสะดวกและรวดเร็ วขึน วัตถุประสงค์ของการศึ กษาคือการพัฒนาวิธีการทําแผนทีภาพถ่ายทางอากาศ
โดยประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับแบบปี กยึด พืนทีศึกษาคือสนามบินเครื องบินเล็กโทกหัวช้าง จังหวัดลําปาง ขนาดพืนที
20 ไร่ โดยกํา หนดสภาพบิ น ถ่ ายดัง นี ระดับ ความสู ง
เมตร, ส่ ว นซ้อ นและส่ ว นเกย % , ระยะบนพื นดิ น 3.59
เซนติเมตร/พิกเซล, ความเร็ วการบิน 14 เมตร/วินาที, เวลาบิน 6.5 นาที, และกําหนดแนวบินถ่ายสองแบบ คือ แบบธรรมดา
และแบบกริ ด วางหมุดควบคุมภาคพืน (Ground Control Point; GCP) จํานวน 4 จุดครอบคลุมพืนทีศึกษา ผลการศึ กษาพบว่า
แนวบิ นถ่ายภาพแบบกริ ด มีค่าความคลาดเคลือน GCP (Root Mean Square Error; RMSE) ในแนวแกน X = 0.099 เมตร, Y
= 0.203 เมตร, และ Z = 0.144 เมตร ขณะที แนวบิ นถ่ายภาพแบบธรรมดามีความคลาดเคลือนสู งกว่า คือ ในแนวแกน X =
0.101 เมตร, Y = 0.250 เมตร, และ Z = 0.238 เมตร
คําสําคัญ : เครื องอากาศยานไร้คนขับ, เครื องอากาศยานไร้คนขับแบบปี กยึด, เทคนิ คการทําแผนทีภาพถ่ายด้วยเครื องอากาศ
ยานไร้คนขับ, แผนทีภาพถ่ายทางอากาศด้วยเครื องอากาศยานไร้คนขับทีความสูงระดับตํา
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Although aerial photogrammetry can cover very large areas and can produce high accurate map, it has
a limitation of up-to-date map due to high budget for implementation. Unmanned Aerial Vehicle ( UAV) is
an aircraft without a human pilot aboard, but it can be remotely operated by a ground-based controller. The capability of
UAV has rapidly developed because the important electronic devices for flight controlling have higher capacity, so it has
applied to low altitude photogrammetry. Consequently, traditional topographic map has a better comfortable-convenient
option. The objective of this study is to develop low altitude photogrammetry with fixed wing UAV. The study area was
the Thokhuachang mini-stadium for drones and UAVs, Lampang province with area size 20 rai. The flying criteria are
determined as follows:
1)
altitude 140 m, 2)
overlap and side lap 60%
,
3) ground sample distance (GSP) 3.59 cm/pixel, 4) flying speed 14 m/s, 5) flight time 6.5 min and 6) two flight maps,
which are general flight and grid flight. There were 4 Ground Control Point (GCP) covering the study area. The study
results indicated that the grid flight map had the ground control point root mean square error (GCP RMSE) better than the
general flight map. The GCP RMSE of the grid flight map was X=0.045 m, Y=0.063 m and Z=0.145 m while the GCP
RMSE of the general flight was X=0.745 m, Y=0.160 m and Z=0.928 m.
Keywords : Unmanned Aerial Vehicle, Fixed wing UAV, Aerial Photogrammetry Using UAV, Aerial Photogrammetry
Using Low Altitude Level Technique
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การทําแผนที ด้วยภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry) มีค วามถู กต้องสะดวกรวดเร็ วครอบคลุมพืนที สํารวจ
ขนาดใหญ่ และมีค่าความผิดพลาดตํา แต่มีขอ้ จํากัดในเรื องของความเป็ นปั จจุบนั ของแผนที เนืองจากต้องการงบประมาณสูง
ในการบินถ่ายในแต่ละครัง ซึงเป็ นภารกิจหลักของกรมแผนทีทหาร

อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle; UAV) หมายถึงอากาศยานทีไร้นักบิ นประจําเครื อง แต่สามารถ
ถู กควบคุ ม ได้จ ากระยะไกลได้ส องแบบคือ การบัง คับ โดยคนและใช้ระบบการบิ น ด้วยตนเอง ซึ งต้อ งอาศัยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ UAV แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทได้แก่ แบบใบพัด (Multi Rotor) ซึ งเป็ นเครื องทีไม่ตอ้ งการใช้ทางวิงในการขึน
บินและสามารถจอดอยูน่ ิ งบนอากาศได้ แต่มีขอ้ จํากัดเชิ งพืนทีในการทํางาน คือสามารถทํางานได้เพียง 50-70ไร่ /เทียวบิน,
ระยะทางในการบินประมาณ 1-2 กิโลเมตร, ทีความสู งจํากัด 120-150 เมตร ในขณะทีอากาศยานไร้คนขับแบบปี กยึด (Fixed
Wing) มีความสามารถในการทํางานเชิงพืนทีทีกว้างกว่า คือทํางานได้ถึง 300-500ไร่ /เทียวบิ น, ระยะทางในการบินประมาณ
3-6 กิโลเมตร, ทีความสูงถึง 600 เมตร ดังนันในการศึกษานีเราได้ประยุกต์ใช้เครื องแบบปี กยึดมาทําการสํารวจเพือทําแผนที
ภาพถ่ายทางอากาศ

อย่างไรก็ตามเครื องแบบปี กยึดยังต้องการทางวิงเพือขึนลงและไม่สามารถหยุดนิ งอยู่บนอากาศ อี กทังยังต้องใช้
อุปกรณ์ควบคุมทีซับซ้อนกว่าเครื องแบบใบพัด ความสามารถของ UAV, Fixed Wing ถูกพัฒนาขึนอย่างรวดเร็ ว เนื องจาก
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ทีสําคัญทีใช้ในการควบคุมการบินอัตโนมัติมีความสามารถทีสู งขึน ในขณะทีราคาถูกลง จนสามารถ
นํามาใช้ในงานทําแผนที ภาพถ่ายทางอากาศที ความสู งระดับตํา (Low altitude level) ซึ งจะทําให้การทําแผนที ภูมิประเทศ
(Topographic map) แบบเดิ มโดยใช้กล้องสํารวจที ต้องการแรงงานและเวลาทีมากกว่า มี ทางเลือกที สะดวกและรวดเร็ วขึน
ซึงจะทําให้การทําแผนทีภูมิประเทศ มีความคล่องตัวมากขึน
การศึกษานี มีวตั ถุประสงค์คือพัฒนาวิธีการทําแผนทีภาพถ่ายทางอากาศ โดยประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับแบบ
ปี กยึด สนามบินเครื องบิ นเล็กโทกหัวช้าง ขนาดพืนที 20 ไร่ จังหวัดลําปาง ถูกเลือกเป็ นพืนทีดําเนินการ โดยกําหนดสภาพ
บินถ่ายดังนี ระดับความสู ง (Altitude) 140 เมตร, ส่ วนซ้อนและส่ วนเกย (Head Overlap and Side Overlap) 60%, ระยะบน
พืนดิน (Ground Sample Distance) 3.59 เซนติเมตร/พิกเซล, ความเร็ วการบิน (Flying speed) 14 เมตร/วินาที, เวลาบิน (Flight
time) 6.5 นาที โดยกําหนดแนวบิ นถ่ายสองแบบ คือ แบบธรรมดา และแบบกริ ด วางหมุดควบคุมภาคพืน (Ground Control
Point) จํานวน 4 จุดครอบคลุมพืนทีศึกษา

วิธีดําเนินการ

วิธีการดําเนิ นการศึ กษาเริ มจากการติดตังอุปกรณ์ , การกําหนดแนวการบินและสภาพการบินให้ครอบคลุมพืนที
ศึ ก ษา แล้วจึ งนําเครื องขึ นบิ น เพื อถ่ ายภาพตามแนวบิ น ที วางไว้, ทําการกําหนดหมุด ควบคุ ม ภาคพื นดิ น เพือใช้ท ําการ
ประมวลผลภาพถ่าย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
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2.1 การติดตังอุปกรณ์
ส่วนตัวเครื องอากาศยานไร้คนขับแบบปี กยึด มีส่วนประกอบหลักสามส่วนคือ ส่วนลําตัว, ส่ วนชุดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ประกอบเพือบังคับการบิน, ส่วนรับส่งสัญญาณควบคุมการบิน ภาพที แสดงการติดตังอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ทํางาน

ภาพที 1 การติดตังอุปกรณ์ทีใช้ในการทํางาน
2.1.1 ส่ วนลําตัว
เครื องมี ค วามยาว 0.95 เมตร ปี กแบบ High-Wing Configuration กว้าง 1.20 เมตร สู งจากพืน 0.20 เมตร โดยมี
นําหนักรวม 1.20 กิ โลกรั ม ประกอบด้วยชิ นส่ วนสําคัญ คื อ ใบพัด แบบขับ ด้านหน้า (Tractor) และส่ วนแพนบังคับ ซึ ง
ประกอบด้วยส่ วนควบคุ ม การยกหัวเครื องขึนหรื อลง (Elevator) ส่ วนควบคุ มอาการเอี ยงของเครื อง (Aileron) และส่ วน
บังคับทิศทางหันซ้ายหรื อขวา (Rudder) ภาพที แสดงรายละเอียดส่วนตัวเครื องอากาศยาน

ภาพที 2 รายละเอียดส่ วนตัวเครื องอากาศยาน (UAV, Fixed Wing)
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ชุ ด อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ป ระกอบเพื อบั ง คับ การบิ น (Autopilot) มี ห น้ า ที ควบคุ ม เครื องให้ บิ น ไปตาม
แนวบิ น และความสู งที กําหนดไว้ในค่ าพิกัด (X,Y,Z) ล่ วงหน้าได้ ในการศึ กษานี ArduPilot Mega 2.6 (หมายเลข 5) ถู ก
เลื อกใช้เป็ น Autopilot ซึ งประกอบด้วย Barometer และ Inertial Measurement Unit ; IMU ไว้ภ ายใน เพือใช้ในการระบุ
ความสู งและบอกทิ ศทางและการเอียงตัวของเครื องตามลําดับ, Speed control (หมายเลข 3) เพือประมวลผลความเร็ ว, GPS
(หมายเลข 6) เพือระบุตาํ แหน่ งเทียบกับพืนโลก, Motor (หมายเลข 4) เพือควบคุ มความเร็ วของเครื อง, ESC (หมายเลข 2)
ควบคุ ม แรงดัน ไฟฟ้ าให้มอเตอร์ , Telemetry (หมายเลข 7) รับ ส่ งสัญ ญาณผ่านคอมพิวเตอร์ , Receiver (หมายเลข 8) รับ
สัญญาณวิทยุ, Aileron, Elevator, Rudder Servo (หมายเลข 10) ใช้สําหรับปรั บความเอียง, ความสู ง และทิศทางในการบิ น
ของตัวเครื องตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดใน ภาพที
(3) Speed

control

(4) Motor
(7 )

(1 )

Telemetry

Battery

(9) Digital

(2) ESC

camera

(10) Servo

(6) GPS

(5) Board

(8) Receiver

controller

ภาพที 3 ชุดอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ประกอบเพือบังคับการบิน
2.1.3 ส่ วนรับส่ งสั ญญาณควบคุมการบิน

การควบคุมการบิ นสามารถทําได้โดยการรั บ ส่ งสัญญาณควบคุ มการบิน ระหว่างเครื อง UAV กับ สถานี ควบคุ ม
ภาคพืนดิน โดยในการศึกษานีเลือกใช้ 2 ช่องทางหลัก คือ

1) โหมดการบิ น อัตโนมัติ (Waypoint Mode) ผ่าน Telemetry แสดงใน ภาพที (ข) ส่ งข้อมูลสภาพการบิ น จาก
ตัวเครื องมาแสดงผลในโปรแกรม Mission Planer แสดงสภาพการบิ น ในขณะนั น ภาพที แสดงสภาพการบิ น ผ่า น
โปรแกรม Mission Planer
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ภาพที 4 แสดงสภาพการบินผ่านโปรแกรม Mission Planer

2) โหมดบังคับ มื อ (Manual Mode) ผ่านวิท ยุบ ังคับ (Remote Control) ใช้ในการนําเครื องขึ นและลงเป็ นหลัก
รวมถึงหากเกิ ดกรณี ฉุกเฉิ น ที เครื องและระบบควบคุ มการบิ นอัตโนมัติไม่ส ามารถใช้ได้ ภาพที 5 (ก) แสดงอุป กรณ์ วิทยุ
บังคับ

(ก)

(ข)

(ก) โหมดบังคับมือ (Manual Mode) ผ่านวิทยุบงั คับ (Remote Control)

(ข) ผ่าน Telemetry ในโหมดการบินอัตโนมัติ (Automatic Waypoint Mode)
ภาพที 5 ระบบรับ-ส่งสัญญาณควบคุมการบินกับสถานีควบคุมภาคพืนดิน

2.1.4 ระบบการบันทึกภาพ

หลักการสําคัญของการเลือกระบบบันทึกภาพคือ ต้องมีความเร็ วชัตเตอร์ ทีสอดคล้องกับความเร็ วของเครื อง UAV
จึงสามารถบันทึกภาพทีจุดควบคุมในเวลาทีกําหนด ทําให้ทราบค่าพิกดั และสภาพการบินต่างๆของ UAV ได้ ในการทดสอบ
นี ได้เลื อกใช้กล้อง Canon Power Shot IXUS 160 รายละเอียดแสดงใน ภาพที โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ความละเอียด
ภาพสูงสุ ด (Max resolution) 1280x720, 20 Megapixel, สัดส่วนภาพ (Image ratio) 4:3, เซลล์รับภาพ (Image sensor) 1/2.3”,
CCD ความไวแสง (ISO rating) Auto, 100-1600, รู รับ แสง f/3.2 - f/9.0 (W), f/6.9 - f/20.0 (T), ความเร็ วชัตเตอร์ (Shutter
speed) 1-1/2000 วินาที, ระยะโฟกัส 1 – 50cm (W) (0.4in. – 1.6ft. (W)
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ภาพที 6 กล้องดิจิตอล Canon Power Shot IXUS 160

2.2 การกําหนดแนวการบินและสภาพการบิน

การกําหนดแนวการบิ นและสภาพการบิน ถูกตังค่าโดยใช้โปรแกรม Mission planer โดยทีกําหนดแนวการบินไว้
สองแบบคือ แบบธรรมดา และแบบกริ ด ซึ งแนวการบินทังสองแบบมีสภาพการบินทีเหมือนกัน คือมี 1) ระดับความสูง 140
เมตร, 2) มีค่าส่ วนซ้อน (Head Overlap) และ ส่ วนเกย (Side Overlap) เท่ากันที 60% , 3) ความเร็ วการบิน (Flying speed) 14
เมตร/วินาที , 5) เวลาบิน (Flight time) 6.5 นาที และ 6) ระยะบนพืนดิ น (Ground Sample Distance; GSD) 3.59 เซนติเมตร/
พิกเซล การกําหนดแนวการบินแบบธรรมดาและแนวการบิน แบบกริ ดในสภาพการบินตามแผน โดยใช้โปรแกรม Mission
Planer แสดงใน ภาพที และ ภาพที ตามลําดับ

ภาพที 7 การกําหนดแนวการบินแบบธรรมดาและสภาพการบินโดยใช้โปรแกรม Mission Planer

ภาพที 8 การกําหนดแนวการบินแบบกริ ดและสภาพการบินโดยใช้โปรแกรม Mission Planer
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2.3 การกําหนดพิกดั ของหมุดควบคุมภาคพืนดิน
ในการประมวลผลภาพถ่ ายเพือให้ได้แ ผนที ภาพถ่ ายทางอากาศ จําเป็ นต้องทราบค่าพิกัด ที จุ ด ควบคุ ม Ground
Control Point; GCP ใน ก ารศึ ก ษ านี เร าไ ด้ กํ า ห น ด GCP ไว้ ท ั งห ม ด จุ ด ด้ ว ย กั น คื อ GCP01 – GCP04 แ ล ะ
ใช้วิ ธี ก ารสํ า รวจแบบวงรอบปิ ด เพื อกํา หนดค่ า พิ กั ด ลงในแต่ ล ะหมุ ด ควบคุ ม ดัง แสดงในภาพ ที 9 และมี ค่ าพิ กั ด
ดังแสดงใน ตารางที 1

ภาพที 9 แสดงกําหนดค่าพิกดั ของจุดควบคุมในพืนทีศึกษาและการทําสํารวจแบบวงรอบปิ ด

ตารางที 1 ค่าพิกดั ของหมุดควบคุม GCP01 - GCP04 ทีกําหนดโดยวงรอบปิ ด
Ground Control Point
GCP01
GCP02
GCP03
GCP04

X (m)
2028118.319
2028141.203
2028296.570
2028295.453

Y (m)
555897.541
555964.501
555970.941
555980.913

Z (m)
399.640
400.571
400.074
400.126

ตําแหน่ งอ้างอิง
ขอบถนนทางเข้าสนามบิน
ขอบสนามบินฝังทิศใต้
ขอบสนามบินฝังทิศเหนือ (บน)
ขอบสนามบินฝังทิศเหนือ (ล่าง)

2.4 การประมวลผลภาพถ่ ายทีได้จากการบิน
การประมวลผลภาพถ่ายทีได้จากการบิ น คือการนําภาพทีได้จากการบิ นถ่าย (Log files) มาทําการต่อภาพ โดยการ
กําหนดค่ าพิ กัด (Geo-Referencing) ที ทราบค่ าจากการทําสํ ารวจแบบวงรอบปิ ด เพื อทําการประกอบภาพถ่ ายที มี ก าร
กํ า ห น ด ค่ าพิ กั ด ใน แน วแ ก น ราบ (X,Y) แ ล ะใน แ น วแ กน ดิ ง (Z) ข อ ง GCP01 ถึ ง GCP04 ใน ก ารต รึ งภ าพ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ในการศึ ก ษานี เราได้ ใ ช้ โ ปรแกรม Pix4D ซึ งเป็ นโปรแกรม Open source โดยนํ า Log files มาทํ า การประมวลผล
ดังแสดงใน ภาพที

ภาพที 10 แสดงการประมวลผลภาพถ่ายในโปรแกรม Pix4D
ซึง Log files จากแนวการบินแบบกริ ด มีจาํ นวน 76 ภาพ ในขณะที Log files จากแนวการบิ นแบบธรรมดา มีจาํ นวน 41 ภาพ
ผลลัพธ์ทีได้จากการประมวลผลภาพถ่ายโดยวิธีการตรึ งค่าพิกดั มีสองชนิดด้วยกัน คือ 1) ภาพถ่ายทางอากาศทีประมวลผล
แ ล้ ว ( Orthomosaic) แ ล ะ 2) แ บ บ จํ า ล อ ง พื น ผิ ว แ บ บ ดิ จิ ต อ ล ( Digital Surface Model; DSM)
ในกรณี แ นวการบิ น แบบกริ ด แสดงใน ภาพที 11 (ก) และ ภาพที 11 (ข) ส่ ว นแนวการบิ น แบบธรรมดาแสดงใน
ภาพที 12 (ก) และ ภาพที 12 (ข) ตามลําดับ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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(ก)

(ข)

(ก)

(ข)

ภาพที 11 (ก) Orthomosaic (ข) Digital Surface Model (DSM) ของแนวบินแบบกริ ด

ภาพที 12 (ก) Orthomosaic (ข) Digital Surface Model (DSM) ของแนวบินแบบธรรมดา
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ภาพทีได้จากการบิ นถ่าย (Log files) จากแนวการบิ นแบบกริ ดมีจาํ นวน 76 ภาพ ในขณะที Log files จากแนวการ
บิ น แ บ บ ธ ร ร ม ด ามี จํ า น ว น 41 ภ าพ ห ลั ง จ าก นํ าไ ป ป ระ ม ว ล ผ ล โ ด ย วิ ธี ต รึ ง ค่ าพิ กั ด (Geo-Referencing)
ในโปรแกรม Pix4D จะได้ภาพถ่ายทางอากาศทีประมวลผลแล้ว (Orthomosaic) พร้อมค่าพิกดั ใหม่จากการประมวลผลใน
แ น ว แ ก น ร า บ ( X,Y) แ ล ะ แ บ บ จํ า ล อ ง พื น ผิ ว แ บ บ ดิ จิ ต อ ล ( Digital Surface Model; DSM) พ ร้ อ ม
ค่าพิกดั ใหม่จากการประมวลผลในแนวแกนดิง (Z)
ขันตอนต่อมาคือการหาค่าความคลาดเคลือนของการตรึ งค่าพิกดั โดยการหาค่าความแตกต่างระหว่างค่าพิกดั ใหม่
ได้จากการทํา Geo –Referencing กับค่าพิกดั เดิมจากการทําสํารวจวงรอบปิ ดของหมุดควบคุม Ground Control Point ทังสี ตัว
GCP01 - GCP04 และค่า Root Mean Square Error ; RMSE แยกตามแนวแกน X, Y, Z ดังแสดงรายละเอียดใน ตารางที 2
ตารางที 2 ค่าความแตกต่างระหว่างพิกดั เดิมบนหมุด GCP จากการทําสํารวจวงรอบปิ ด กับค่าพิกดั ใหม่ทีได้จากการทํา Geo
–Referencing บนหมุด GCP ของแนวบิ น แบบธรรมดาและแบบกริ ด และค่า Root Mean Square Error (RMSE) แยกตาม
แนวแกน (X,Y,Z)
GCP

GCP01
GCP02
GCP03
GCP04
Mean (m)
Sigma (m)
RMS Error (m)

แนวการบินแบบธรรมดา
แนวการบินแบบกริด
Error X (m) Error Y (m) Error Z (m) Error X (m) Error Y (m) Error Z (m)
0.000
0.022
-0.090
-0.005
0.094
-0.163
0.107
-0.043
0.094
0.124
-0.088
0.144
-0.171
-0.384
-0.457
-0.025
-0.258
-0.188
-0.014
0.317
-0.017
-0.151
0.286
0.016
-0.020
-0.022
-0.11
-0.015
0.009
-0.048
0.099
0.249
0.207
0.098
0.203
0.136
0.101
0.250
0.238
0.099
0.203
0.144

สรุ ป

จากการศึกษานี เราสามารถพัฒนาเทคนิ คการสร้างแผนทีภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้อากาศยานแบบปี กยึด โดยได้
กําหนดแนวบินถ่ายไว้สองแบบ คือแบบธรรมดาและแบบกริ ด และกําหนดสภาพบินถ่ายดังนี ระดับความสูง 140 เมตร, ส่วน
ซ้อนและส่ วนเกย 60% , ระยะบนพืนดิน 3.59 เซนติเมตร/พิกเซล, ความเร็ วการบิ น 14 เมตร/วินาที , เวลาบิน 6.5 นาที , วาง
หมุดควบคุมภาคพืน (Ground Control Point; GCP) จํานวน 4 จุดครอบคลุมพืนทีศึกษา
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ภาพถ่ า ยทางอากาศที ได้ จ ากแนวบิ น ถ่ า ยภาพแบบกริ ด มี ค่ า ความคลาดเคลื อน
Root Mean Square Error ; (RMSE) ของห มุ ด ค วบ คุ ม GCP ใน แน วแกน X = 0.099 เมตร, Y = 0.203 เมตร, และ
Z = 0.144 เมตร ขณะที ภาพถ่ า ยทางอากาศที ได้ จ ากแนวบิ น ถ่ า ยภาพแบบธรรมดามี ค วามคลาดเคลื อนสู ง กว่ า คื อ
ในแนวแกน X = 0.101 เมตร, Y = 0.250 เมตร, และ Z = 0.238 เมตร
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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แม้วา่ การสร้างแผนทีภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้อากาศยานไร้คนขับแบบปี กยึดสามารถทําได้จากการศึ กษานี แต่
อย่างไรก็ตามเป้ าหมายหลักของการพัฒนา คือต้องการความถูกต้องของแผนที ให้อยูใ่ นเกณฑ์ชนงานทางวิ
ั
ศวกรรมสํารวจ
ซึงการปรับปรุ งความถูกต้องดังกล่าวต้องการความรู ้หลายด้านและการพัฒนาอีกหลายขันตอน

ดังนันในการศึกษาครังต่อไปเพือให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของงานสํารวจ ควรเพิมจํานวนจุดพิกดั ทีทราบค่า (Check
points) เพือใช้การควบคุมความถูกต้องของแผนที และควรพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการออกแบบลักษณะทางกายภาพที
เหมาะสมกับงานบินถ่ายภาพของตัวเครื องอากาศยานไร้คนขับแบบปี กยึด

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาครังนี สําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความร่ วมมือของคณะทํางานวิจยั และนักศึกษาของสาขาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย.

เอกสารอ้ างอิง

ชัยวัฒน์ พรมทอง. 2551. การประเมินความละเอียดถูกต้องเชิงตําแหน่งของผลผลิตภาพถ่ายออร์โธจากภาพถ่ายทาง
อากาศ ในสนามทดสอบ. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาวิทยาศาสตมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
วาสุ กรี แช่เตีย, ชวิน กันยาวรารักษ์, ปิ ยมาลย์ ศรี สมพร และ สุรเจตส์ บุญญาอรุ ณเนตร. การพัฒนาอากาศยานไร้
นักบิน (UAV) เพือการสํารวจและจัดทําแผนทีภาพถ่ายทางอากาศเพือติดตามและประเมินสถานการณ์
นําท่วมในภาคตะวันออกของประเทศไทย ปี 2556, น.2974-2980. ใน รายการการประชุ มวิชาการ
วิศ วกรรมโยธาแห่ งชาติ ครังที 19. ขอนแก่น.
ศรัณยพงศ์ พราหมณ์เสน่ห์ และ กิตติศกั ดิ ศรี กลาง. 2533. การประเมินความละเอียดถูกต้องเชิงตําแหน่งของ
ผลผลิตภาพออร์ โธจากาภาพดาวเทียมธีออส ระดับ 1A ในสนามทดสอบ, น.C2-5 #1-2. ใน รายงานการ
ประชุ มวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศแห่ งชาติ. กรุ งเทพฯ.
Brutto, M. L., Garraffa, A. and Meli, P. 2014. UAV platforms for cultural heritage survey: first results. ISPRS
Annuals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. II(5): 227-234.
Cryderman, C., Bill, S. M. and Shufletoski, A. 2014. Evaluation of UAV photogrammetric accuracy for mapping
and earthworks computations. GEOMATICA. 68(4): 309-317.
KÜng, O., Strecha, C., Beyeler, A., Zufferey, J-C., Floreano, D., Fua, P. and Gervaix, F. 2011. The accuracy of
automatic photogrammetric techniques on ultra-light UAV imagery. Int. Arch. Photogramm. Remote
Sens. Spatial Inf. Sci. XXXVII(1/C22): 125-130.
Meouche, R. E., Hijazi, I., Poncet, P. A., Abunemeh, M. and Rezoug, M. 2016. UAV photogrammetry
implementation to enhance land surveying, comparisons and possibilities. The International Archives
of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. XLII(2/W2): 107-114.
Udin, W. S. and Ahmad, A. 2014. Assessment of photogrammetric mapping accuracy based on variation flying
altitude using unmanned aerial vehicle. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science.
18(2014): 1-7.
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

การสร้ างแผนทีและระบบนําทางสํ าหรับหุ่นยนต์ อตั โนมัติบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

699

Map Creation and Navigation System for Automation Robotics with Android OS
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี เป็ นการสร้ างแอพพลิเคชันระบบนําทางสําหรั บ หุ่ น ยนต์อตั โนมัติโดยใช้จีพีเอสบนสมาร์ ท โฟนใน
ระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์เพือระบุตาํ แหน่งของตัวหุ่ นยนต์ การทํางานของแอพพลิเคชันจะแบ่งออกเป็ น ส่ วนคือ ส่ วน
ของการสร้างแผนทีกับส่ วนของระบบนําทาง สําหรับการสร้างแผนทีจะใช้วธิ ี การทํา marker บน Google Map APIs และใน
ส่วนของระบบนําทางจะใช้วิธีการโหลดแผนทีที ต้องการให้หุ่นยนต์เคลือนที จากนันตัวแอพพลิเคชันจะทําการตรวจสอบ
ตําแหน่ งปั จจุบนั ของตัวหุ่ นยนต์ และทําการคํานวณหาเส้นทางในการเคลือน และส่ งผลลัพธ์ทีได้ไปควบคุมการเคลือนที
ของหุ่ นยนต์ผ่านทางสัญญาณบลูทูธ.
คําสําคัญ : ระบบนําทาง, หุ่ นยนต์อตั โนมัติ, จีพีเอส, แผนที

ABSTRACT
This research is about building navigation system for automated robotics using GPS from Android OS to
indicate location of the robot. The application divided into 2 parts - map creation and navigation system. First part, map
creation, the application using marker on Google map APIs. Second part, navigation system is loading the map directions
for the robot. The application then verify current location of the robot and calculate the route for the robot and then send
the route via Bluetooth to control the robot.
Keyword: Navigation, Automation Robotics, GPS, Map
1,2,3,4,5,6
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ในปั จ จุ บ ัน หุ่ น ยนต์อัต โนมัติไ ด้เข้ามามี บ ทบาทและถูก นํามาใช้อย่างแพร่ ห ลาย ไม่ว่าจะเป็ นการใช้งานตาม
บ้านเรื อน การใช้งานในภาคการเกษตรหรื อภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ งในการเคลือนที ของหุ่ นยนต์อตั โนมัตินนั
จําเป็ นต้องมีระบบในการนําทางเพือทีจะให้หุ่นยนต์สามารถเดิ นทางไปยังตําแหน่งเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา ซึ ง
อุปกรณ์ทีนิยมนํามาใช้ในระบบนําทางของหุ่นยนต์อตั โนมัติในพืนทีโล่งแจ้งคือ จีพีเอส
ในงานวิจยั นี จึ งได้นาํ เอาความสามารถของสมาร์ ทโฟนทีมีทงอุ
ั ปกรณ์ จี พีเอส หน่ วยประมวลผลกลาง ตัวเชือมต่อ
สัญญาณบลู ทูธ ประกอบกับ สมาร์ ท โฟนเป็ นอุป กรณ์ ที มีใช้งานอยู่ทวไป
ั ราคาไม่ แพง มาประยุกต์ใช้งานโดยการสร้ าง
แอพพลิ เคชันที ใช้ใ นการสร้ างแผนที และระบบนําทางการเคลือนที ของหุ่ น ยนต์อตั โนมัติ ซึ งตัวแอพพลิ เคชันดังกล่าว
สามารถนํามาประยุกต์ใช้งานอย่างอืนได้อีกด้วยเช่น การสร้างแผ่นทีสําหรับสถานทีหรื อเส้นทางต่าง ๆทียังไม่ได้ระบุไว้ใน
Google Map จากนันก็ทาํ การบันทึกแผนที แล้วนําแผนทีดังกล่าวส่ งต่อไปยังผูท้ ีต้องการจะเดินทางไปยังสถานทีนัน ๆได้
ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
1. Google Maps API เป็ นชุด API ของ Google สําหรับพัฒนา web application และ mobile application (Android,
iOS)ไว้สาํ หรับเรี ยกใช้แผนทีและชุด service ต่าง ๆ ของ Google เพือพัฒนา Application ได้เหมือนกับที Google โดยแผนที
ยัง features ต่าง ๆ มากมายให้เรี ยกใช้ เช่น การปรับแต่งแผนที (Styled Map) ชุดควบคุมแผนที (Map Control) ชุดเครื องมือ
วาดภาพบนแผนที (Drawing), การนําทางจากจุดหนึ งไปยังอี กจุดหนึ ง (Directions Service), การคํานวณความสู งของจุด
พิ กัด (Elevation Service), การแปลงที อยู่เป็ นพิ กัด Lattitude เเละ Longtitude (GeoCoding Service), การดึ ง ข้อ มู ล POI
(Point of Interest) คื อข้อมู ลสถานที ต่ าง ๆ ที Google รวบรวมไว้ให้ เช่ น โรงแรม ห้ างสรรพสิ น ค้า โรงเรี ยน – สถานที
ราชการต่าง ๆเเละอืน ๆ อีกมากมาย (Places API) มาใช้งานใน application, Street View
2. GPS (Global Positioning System) คือ ระบบระบุตาํ แหน่ งบนพืนโลก ซึ งทํางานร่ วมกับดาวเทียมบอกตําแหน่ง
ทังหมด ดวง ดาวเทียมGPS เป็ นดาวเทียมทีมีวงโคจรระดับกลาง (Medium Earth Orbit) ทีระดับความสู งประมาณ ,
กิ โลเมตร จากพื นผิ วโลก โดยที แนวคิ ด ในการพัฒ นาระบบGPS เริ มต้น ตังแต่ ปี ค.ศ.
เมื อนัก วิท ยาศาสตร์ ข อง
สหรัฐอเมริ กา แล้วในปี ค.ศ.
ก็เริ มทดสอบใช้งานกันจริ ง ๆในกองทัพเรื อสหรัฐอเมริ กา แต่สาเหตุทีทําให้เรามี GPS ใช้
กันอย่างแพร่ หลายจนถึงทุกวันนีเกิดจากเหตุการณ์ในปี ค.ศ.
ทีเครื องบินโคเรี ยนแอร์ ไลน์ เทียวบินที ของเกาหลีใต้
บินพลัดหลงเข้าไปในน่ านฟ้าของสหภาพโซเวียต และถูกยิงตก ผูโ้ ดยสาร คนเสี ยชีวติ ทังหมด ประธานาธิบดีโรนัลด์ เร
แกนได้ประกาศว่า เมือพัฒนาระบบจีพีเอสแล้วเสร็ จ จะอนุญาตให้ประชาชนทัวไปใช้งานได้ ทําให้ GPS ได้ถูกพัฒนาในเชิ ง
พาณิ ชย์นอกจากทีจะใช้ในการทหารเพียงอย่างเดียวเท่านัน
งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
1 . GPS-based Navigated Autonomous Robot [ ] ข อ ง Mohammed Z. Al-Faiz, Ghufran E. Mahameda
ทําการศึกษาขันตอนการค้นหาเส้นทางโดยใช้อลั กอริ ทึม ระหว่างจุดเริ มต้นไปยังเป้ าหมายโดยใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียม ซึ ง
เส้น ทางที ถูกเลื อกเป็ นเส้น ทางที สภาพแวดล้อมโล่ง แจ้ง ระบบจะระบุจุด ตําแหน่ งพิกดั ของเส้น ทางนันไว้และส่ งไปยัง
หุ่ นยนต์อตั โนมัติผ่าน Wi-Fi หุ่ นยนต์จะใช้มือถือทีมีระบบ GPS และเข็มทิศดิจิตอล เพือระบุพิกดั ตําแหน่ งและทิ ศทางเพือ
ใช้ในการนําทาง จะใช้ต วั เซ็นเซอร์ IR เพือตรวจสอบและหลีกเลียงอุปสรรคสิ งกี ดขวางต่ าง ๆ บนเส้น ทางและจะใช้ตวั
ควบคุม PID เพือควบคุมความเร็ วของหุ่ นยนต์และให้หุ่นยนต์เดินได้ตรงไปตามเส้นทางทีระบุไว้ จากการทดลองเมือไม่ใช้
ตัวควบคุม PID ความเบียงเบนทีหุ่ นยนต์ออกนอกเส้นทางมากกว่า เมตร จากเส้นทางทีกําหนด แต่เมือใช้ตวั ควบคุม PID
สามรถลดความเบียงเบนได้นอ้ ยลงกว่า เมตร ในส่ วนนีจะชดเชยข้อผิดพลาดทีเกิดกับความแม่นยําของระบบ GPS
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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2. GPS Based Navigation of an Autonomous Mobile Vehicle[ ] ของ Harald Loose Marcin Zasepa, Przemyslaw
Pierzchala, Robert Ritter สร้างระบบนําทางอัตโนมัติให้กบั หุ่ นยนต์ในราคาถูกโดยใช้ระบบจีพีเอส เซ็นเซอร์ อลั ตร้าโซนิก
เซ็นเซอร์ อินฟราเรด โดยจี พีเอสจะค้นหาแผนทีโดยใช้การคํานวณเส้นทางผ่าน PDA และส่ งสัญญาณไปยังหุ่ นยนต์ เพือให้
หุ่ นยนต์เคลือนทีไปยังตําแหน่ งทีได้ระบุไว้ โดยหุ่ นยนต์จะปฏิบตั ิงานสําเร็ จนันหุ่ นยนต์จะต้องทราบว่าจุดเริ มต้นคือที ไหน
และทีทีมันจะไปคือจุดใดใช้เวลาในการเดินทางเท่าไร สามารถควบคุมการเคลือนไหวให้หลีกเลียงการปะทะระหว่างสิ งกี ด
ขวางได้ และยังสามารถเปรี ยบเทียบระหว่างแผนทีทีเขียนขึนกับแผนทีของ Google map เพือเพิมความแม่นยํายิงขึน
3. High Precision GPS Guidance of Mobile Robots[ ] ของ Richard Willgoss สร้างระบบนําทางสําหรับหุ่ นยนต์
อัต โนมัติบ นมื อถื อโดยใช้ระบบ GPS ในการค้นหาสถานที ตําแหน่ ง ที ระบุ ไว้เพือขนส่ งสิ น ค้าทางการเกษตรไปวางยัง
ตําแหน่งนันได้ถูกต้อง จะใช้ DGPS ทีสามารถระบุตาํ แหน่งได้อย่างถูกต้องภายในหนึงเมตร มีค่าความผิดพลาด แค่ ± ซ.ม.
จากการทดลองโดยการสร้างแผนที เป็ นรู ปตังฉากระหว่างจุด A ไปยังจุด B เพือทดสอบว่าหุ่ นยนต์สามารถเลียวไปยังจุดที
กําหนดได้ห รื อไม่ เมื อเจอเส้นทางที ตังฉาก สรุ ป ผลการทดลอง หุ่ น ยนต์ส ามารถเดิ น ทางไปยังตําแหน่ งที วางไว้ได้อย่าง
แม่นยํา
4. Intelligent Outdoor Navigation of a Mobile Robot Platform Using a Low Cost High Precision RTK-GPS and
Obstacle Avoidance System[ ] ของ Prof. Dr. -Ing. Klaus-Dieter Kuhnert สร้างแผนทีทางดาวเที ยมและเส้นทางเดิ นให้กบั
หุ่ นยนต์แบบออฟไลน์ใช้ RTK GPS โดยจะให้ผใู ้ ช้งานระบุจุดตําแหน่งเริ มต้นและจุดตําแหน่งสุดท้ายเพือสร้างเส้นทางเดิน
ให้ กับ หุ่ น ยนต์ ในขันตอนนี ระบบจะใช้ข ้อมูล IMUในการคํานวณ มุ ม ตําแหน่ งปั จจุ บ ัน และตําแหน่ งที มัน จะไปโดย
อัตโนมัติ และใช้ตวั เซ็นเซอร์สแกนทีติดตังบนตัวหุ่ นยนต์เพือตรวจสอบสิ งกี ดขวางบนทางเดิ นเพือหลบหลีกและกลับเข้าสู่
เส้นทางเดิม
อุปกรณ์ และเครื องมือทีใช้
. ซอฟต์แวร์ทีใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชัน Android Studio version 2.3.3
. อุปกรณ์ทีใช้ สมาร์ ทโฟนบนระบบปฏิบตั ิการ Android 6.0
การออกแบบและพัฒ นาระบบ
ในการออกแบบการทํางานของแอพพลิเคชันนันการทํางานของแอพพลิเคชันเริ มต้นจากหน้าแรกจะแสดงโลโก้
ของแอพพลิเคชันประมาณ วินาที หลังจากนันจะนําพาไปยังหน้า List Map ซึ งจะประกอบไปด้วยรายชือของแผนที ๆได้
ทําการบันทึกไว้และปุ่ มเพิมแผนที ดังแสดงในภาพที

ภาพที 1 แผนภาพการออกแบบการทํางานของแอพพลิเคชัน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

702

เมื อคลิ กปุ่ มเพิ มแผนที แอพพลิเคชันจะนําพาไปยังหน้า Add Map ในหน้า Add Map จะประกอบไปด้วย แถบ
แสดงชือของแผนที แถบแสดงเวลา(จะดึงเวลาปั จจุบนั ของโทรศัพท์มาแสดง) แถบแสดงระยะทาง Fragment ที ทําหน้าที
แสดงแผนที ปุ่ ม Start(เริ ม) เมือคลิกปุ่ ม Start ตัวแอพพลิเคชันจะทําการเพิม Marker ณ ตําแหน่ งปั จจุบันทุก ๆ 3 วินาที
(Mark เมือมีการเคลือนไหวเท่านัน จะไม่ Mark ในตําแหน่งเดิม) ปุ่ ม Stop (หยุด) เมือกดระบบจะทําการหยุดใช้งาน GPS
และทําการคํานวณหาระยะทางจากจุด เริ มต้น จนถึ งจุ ด สุ ด ท้าย ปุ่ ม Refresh (หาตําแหน่ งปั จจุบ ัน ) จะย้ายหน้าจอไปยัง
ตําแหน่งปั จจุบนั ปุ่ ม Save (บันทึก) ระบบจะบันทึกพิกดั ลงฐานข้อมูลและนําไปแสดงในหน้า List Map ดังแสดงในภาพที
2

ภาพที 2 การออกแบบการหน้า Add Map
เมือผูใ้ ช้ทาํ การเลือกแผนทีในหน้า List Map ระบบจะแสดงแผนที พร้อมทังรายละเอียดทีได้บนั ทึกไว้ ซึงในหน้า
นีผูใ้ ช้สามารถทําการลบและแก้ไขได้ พร้อมทังให้แอพพลิเคชันนําทางการเคลือนทีได้ ดังแสดงในภาพที

ภาพที 3 การออกแบบการหน้า Detail Map

ผลการทดลอง
ผลการทดลองการสร้ างแผนที
การทดลองในหน้า Add Map ในหน้านีจะเป็ นส่วนของการสร้างแผนทีซึงประกอบไปด้วย แถบแสดงชือของแผน
ที (ให้กรอกลงไป), วันเดือนปี (ดึงค่าปัจจุบนั จากโทรศัพท์), ระยะทาง (จะคํานวณเมือคลิก Stop) เมือทําการกรอกชือของ
แผนทีแล้ว ให้คลิกปุ่ ม Refresh หนึงครังเพือทําการย้ายหน้าจอมายังตําแหน่งปัจจุบนั ดังแสดงในภาพที . จากนันให้คลิก
ปุ่ ม Start เพือเริ มสร้างแผนทีระบบจะดึง Location ทุกสามวินาที หากมีการเคลือนไหว ระบบจะทําการ Marker ในตําแหน่ง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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นัน และระบบจะไม่ทาํ การ Marker ในตําแหน่งเดิม(เมือหยุดอยูก่ บั ทีจะไม่มีการ Marker) เมือถึงจุดหมายปลายทางที
ต้องการแล้ว ให้คลิกปุ่ ม Stop เพือหยุดการดึง Location และคํานวณระยะทางทังหมดดังแสดงในภาพที . หากต้องการ
เก็บแผนทีไว้ ให้ กดปุ่ ม Save ระบบจะบันทึกและนําไปแสดงรายชือแผนทีทังหมดทีได้ทาํ การบันทึกไว้ในหน้า List Map
ดังแสดงในภาพที . และเมือผูใ้ ช้ทาํ การคลิกเลือกแผนที ๆ ได้ทาํ การบันทึกไว้แล้ว ตัวแอพพลิเคชันก็จะทําการแสดง
รายละเอียดของแผนทีนันขึนมาดังแสดงในภาพที . ซึงผูใ้ ช้สามารถเลือกให้ตวั แอพพลิเคชันทําการนําทางได้

4.1 หน้า Add Map

4.2 การวาดเส้นทางด้วย Maker

4.3 รายชือแผนที ๆ ได้บน
ั ทึกไว้

ภาพที 4 ผลลัพธ์การทํางานแอพพลิเคชัน
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ผลการทดลองระบบนําทาง
ในส่ วนของการนําทางจะเริ มต้นการการเลือกแผนทีในหน้า List Map ดังแสดงในรู ปที . จากนันตัวระบบจะทํา
การดึงข้อมูลแผนทีทีบันทึกไว้มาแสดงรายละเอียดของเส้นทาง พร้อมทังตําแหน่งปัจจุบนั ของหุ่นยนต์ดงั แสดงในรู ปที .
เมือต้องการให้หุ่นยนต์เคลือนที ก็ทาํ การกดปุ่ ม Start ระบบก็จะทําการคํานวณทิศทางในการเคลือนทีโดยการเทียบตําแหน่ง
ปัจจุบนั กับ Fragment เริ มต้นในแผนที เมือหุ่นยนต์เคลือนทีถึงจุด Fragment ใด ๆ ระบบก็จะทําการคํานวณทิศทางจาก
ตําแหน่งปั จจุบนั ไปยังตําแหน่ง Fragment ถัดไปเรื อย ๆ จนสินสุดเส้นทาง โดยในแต่ละครังทีทําการคํานวณเส้นทาง จะทํา
การส่งผลลัพธ์ทีได้ไปควบคุมหุ่นยนต์อตั โนมัติผ่านทางสัญญาณบลูทูธ

สรุ ปผลการวิจัย

จากผลการทดลองพบว่าตัวแอพพลิเคชัน สามารถสร้างแผ่นทีได้อย่างถูกต้อง และแผนที ๆ สร้างขึนสามารถ
นําไปใช้งานในด้านอืนได้ เช่น การสร้างแผ่นทีสําหรับสถานทีหรื อเส้นทางทียังไม่มีการระบุไว้ในGoogle map ซึงแอพ
พลิเคชันอันนีสามารถใช้ในการนําทางไปได้ ในการวิจยั นียังไม่ได้มีการทดลองนําไปใช้กบั หุ่นยนต์จริ ง ซึงถ้าหากต้องการ
นําไปใช้กบั หุ่นยนต์จริ งผูว้ จิ ยั เล็งเห็นว่าแอพพลิเคชันนี ยังคงมีปัญหาในเรื องความแม่นยําของจีพเี อส ซึงจากการทดลอง
อ่านค่าจีพีเอสทีจุดเดียวกันในช่วงวันและเวลาทีแตกต่างกันพบว่า จีพีเอสยังคงมีค่าความคลาดเคลือนอยูท่ ีประมาณ เมตร ดังนันในการนําแอพพลิเคชันไปประยุกต์ใช้งานกับหุ่ นยนต์อตั โนมัติจริ งจําเป็ นต้องมีระบบอย่างอืนเข้าร่ วมด้วยเช่น
ระบบเซนเซอร์ตรวจสอบสิ งกีดขวาง ระบบการมองเห็นของหุ่นยนต์ เป็ นต้น

เอกสารอ้ างอิง

Moharm Z. AI –Faiz, Ghufran E. Mahameda “GPS-based Navigated Autonomous Robot”, International Journal of
Emerging Trends in Engineering Research, Volume3, No.4, April 2015.
Harald Loose, Marcin Zasepa, Przemyslaw Pierzchala, Robert Ritter “GPS Based Navigation of an Autonomous Mobile
Vehicle” Solid State Phenomena, Trans Tech Publication, Switzerland, SSP.147 – 149.55.
Richard Willgoss, Vivian Rosenfeld “High Precision GPS Guidance of Mobile Robots” Intelligent Agents Research
Group UNSW, Sydney 2052, NSW, Australia.
Prof. Dr. –Ing. Klaus-Dieter Kuhnert, Dipl.-Inform. Klaus Muller “Intelligent Outdoor Navigation of a Mobile Robot
Platform Using a Low Cost High Precision RTK-GPS and Obstacle Avoidance System” Charan Ram Akupati,
Matrikel Nr 1059977.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
เครื องบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ดแบบอัตโนมัติ

705

Automatic Packing Machine for Seed Type of Agricultural Products
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บทความนี เสนอการออกแบบสร้างเครื องบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ดแบบอัตโนมัติ มีวตั ถุประสงค์เพือ
สร้างความเป็ นมาตรฐานในการบรรจุผลิตผลทางการเกษตรและเพือให้ผจู ้ าํ หน่ายและผูบ้ ริ โภคได้ปริ มาณสิ นค้าถูกต้องตามที
ต้องการ ทําการออกแบบโดยสร้างเป็ นไซโลสําหรับบรรจุผลิตผล ใช้กลไกไฟฟ้าในการบรรจุผลิตผลลงบรรจุภณั ฑ์ ใช้โหลด
เซลล์แ บบสเตรนเกจในการตรวจจับ นําหนัก และควบคุ ม ให้ท ํางานแบบอัต โนมัติ โดยบอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์
การทดสอบใช้ผลิตผลทางการเกษตรที มีลกั ษณะเป็ นเมล็ด 4 ชนิด คือ ข้าวสาร ถัวเขียว ถัวแดง และถัวเหลืองซีก ซึ งกําหนด
ช่วงนําหนักทดสอบที 1,000 - 10,000 กรัม โดยเทียบกับเครื องชังมาตรฐาน ผลที ได้คือ เครื องบรรจุผลผลิตทางการเกษตร
ชนิดเมล็ดแบบอัตโนมัติทีออกแบบสร้างสามารถโปรแกรมกําหนดนําหนักสําหรับการบรรจุแต่ละครังได้ โดยนําหนักที ได้
จากการบรรจุของเครื องมีค่าผิดพลาดสู งสุ ดเพียง 0.77% อีกทังยังสามารถโปรแกรมให้คาํ นวณราคาสุทธิ ของสินค้าได้ตามที
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This paper presents the design of an automatic packing machine for seed type of agricultural products The
objective is to create a standard for packaging of agricultural products and to provide the suppliers and consumers with the
required quantity of goods. Silo was designed for packaging agricultural products. Electrical mechanism was used to
release the product into the package. Strain gauge load cell was used to weight control and automatic control by a
microcontroller board. Four types of agricultural products, rice seed, green beans, red beans and soybean meal were used
to test. Weight ranges from 1,000 to 10,000g with standard scales were tested. The result showed that an automatic
packing machine can be programmed to weigh each batch by weight, with a maximum error of 0.77%. The net price of
the product was calculated as required by the user.
Keywords : automatic packing machine , seed type of agricultural products , strain gauge

บทนํา

รัฐบาลภายใต้การนําของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายส่งเสริ มประเทศไทยสู่ยคุ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยกัน
5 กลุ่มเทคโนโลยี โดยในทีนีกลุ่มที 1 คือ เกษตรและอาหาร ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ มีวสิ ัยทัศน์เพือผลักดันให้ประเทศไทยเป็ น
ศู น ย์กลางของผลิ ต ผลการเกษตรและอาหารระดับ พรี เมียม เป็ นผูส้ ่ งออกเทคโนโลยีด ้านการเกษตร เมล็ ด พัน ธุ์ วัค ซี น
สร้างฐานเศรษฐกิจที มันคงจากความหลากหลายทาง ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม โดยปั จจุบนั
คนไทยมักจะได้ยินคําว่าสมาร์ ทฟาร์ มเมอร์ (Smart Farmer) ซึ งมีจุดเริ มต้นมาจากแนวคิดทีต้องการให้คนไทยมีความรอบรู ้
หรื อทําอาชีพด้านเกษตรกรรม มีความภูมิใจในวิชาชีพ และเมือกาลเวลาผันเปลียนเข้าสู่ ยคุ ดิจิตอล การทําเกษตรกรรมจึงอาจ
ดูเหมื อนเป็ นอาชี พที หลายคนมองข้ามหรื อขาดความภูมิ ใจ เพราะดูเก่าเกิน ยุคสมัย แต่จริ งๆ แล้วเกษตรกรไทยสามารถ
ปรั บ เปลี ยนให้ เป็ นเกษตรกรแห่ ง ยุค สมัยใหม่ ได้ ด้ว ยการสนับ สนุ น ของภาครั ฐ ตามแนวคิ ด ของสมาร์ ท ฟาร์ ม เมอร์
โดยครอบคลุมด้านความรู้ ในการเกษตร สามารถบริ หารจัดการ ทังการผลิต การตลาด รวมถึ งวิเคราะห์ ค วามเชื อมโยง
โดยคํานึ งถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค สังคม รวมถึงสิ งแวดล้อม นอกจากนีในสมาร์ ทฟาร์ มเมอร์ส่วนใหญ่จะ
มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปใช้งานร่ วมกับ ภาคการเกษตร ไม่ว่าจะเป็ นการนําอุป กรณ์เซ็ นเซอร์ ต่างๆ มาตรวจจับ หรื อ
ควบคุมหรื อมีการส่ งค่าการแสดงผลต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ งล้วนแต่เป็ น การนําความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มาใช้ให้เกิดประโยชน์นนเอง
ั
เทคโนโลยีดิจิตอลถือเป็ นเทคโนโลยีทีทัน สมัยและมี บทบาทสําคัญในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
เครื องชังแบบดิ จิ ต อลก็ ถื อ เป็ นเครื องมื อ สําคัญ เมื อต้อ งการทราบนําหนัก ของวัต ถุ ดิ บ หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์นันๆ เนื องจาก
เทคโนโลยีดิจิตอลนันมีความสะดวกต่อการใช้งานและมีความแม่นยําสู ง [3] ซึ งกรมการค้าภายในเองก็มียทุ ธศาสตร์ ในการ
ดําเนิ น การสําหรับ ยกระดับมาตรฐานการชังตวงวัดไทยสู่ ม าตรฐานสากล โดยยุท ธศาสตร์ ที 4 ในกลยุท ธ์ที 4.1 เป็ นการ
ยกระดับและพัฒนามาตรฐานการชังตวงวัดของประเทศไทย ให้ทนั สมัย สอดคล้องกับมาตรฐานชังตวงวัดในระดับสากล [4]
ทําให้เครื องมือชังตวงวัดในปั จจุบนั มี การเปลียนแปลงจากอนาล็อกไปสู่ ดิจิตอลเกื อบทังสิ น ในเครื องชังแบบดิ จิตอลจะมี
โหลดเซลล์เป็ นองค์ป ระกอบหลักที ทําหน้าที เป็ นเซ็น เซอร์ แ ละทรานสดิ วเซอร์ ซึงมี ห ลัก การทํางานโดยการอาศัยการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เปลี ยนแปลงของความเครี ยดของโหลดเซลล์ที เกิ ด ขึ นจากนําหนัก ชัง สเตรนเกจ และวงจรวี ต สโตนบริ ด จ์ ท ําหน้าที
เปลียนแปลงความเครี ยดเป็ นค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ซึงโหลดเซลล์สามารถนํามาประยุกต์ ใช้ได้กบั เครื องชังสําหรับชังวัตถุที
มีนาหนั
ํ กเบาไปจนถึงชังวัตถุทีมีนาหนั
ํ กมากได้
ปั จจุบนั การสร้างความมันใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคหรื อกลุ่มลูกค้าในธุรกิจหรื อกิจการใดที เกี ยวข้องกับการชัง การตวง
การวัด เช่ น การบรรจุสินค้าใส่บรรจุภณ
ั ฑ์ต่างๆ ก็ตอ้ งการความเทียงตรงและแม่นยําของปริ มาณและนําหนักสิ นค้าเพือให้
ผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้ามีความเชือถือได้นนต้
ั องได้มาจากเครื องมือทีได้มาตรฐาน มีการแสดงผลเป็ นตัวเลขหรื อดิจิตอล การชัง
สิ น ค้าหรื อผลิ ต ผลทางการเกษตรชนิ ด เมล็ด เช่น ข้าวสาร ข้าวเปลือก เมล็ดธัญ พืชชนิ ด ต่างๆ ปั จ จุ บัน มีก ารชังโดยการ
ประมาณหรื อทําการชังบนเครื องชังแบบอนาล็อก ซึงอาจมีความผิดพลาดจากของเครื องชังในระดับเดียวกับสายตา หรื อใช้
เครื องชังเก่าที ไม่มีความถูกต้องจากการล้าของเครื องชัง ซึ งอาจทําให้กลุ่มลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคหรื อแม้แต่ผูข้ ายได้นาหนั
ํ ก
สิ นค้าไม่ถูกต้อง จากปั ญหาดังกล่าว บทความนี จึงเสนอเครื องบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิ ดเมล็ดที มีการทํางานแบบ
อัตโนมัติ มีความถูกต้องเชือถือได้เพือนําเทคโนโลยีมาปรับใช้กบั ภาคเกษตรกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0
ทฤษฎีเบืองต้น
โหลดเซลล์
โหลดเซลล์ คือ เซ็นเซอร์ (Sensor) สําหรับตรวจวัดนําหนัก แรงกระทําทางกล หรื อปริ มาณของ Load ทีต้องการ
ทราบค่า อุปกรณ์ทีใช้ในการเปลียนจากแรงหรื อนําหนักทีกระทําต่อตัวโหลดเซลล์ เป็ นสัญญาณทางไฟฟ้า ซึ งถูกสร้างมา
จาก Strain Gauge ที จัดเรี ยงวงจรในรู ปแบบวงจรวีทสโตน บริ ดจ์ (Wheatstone Bridge) โดยสามารถแปลงค่าแรงกด หรื อ
แรงดึง ให้เป็ นสัญญาณไฟฟ้า โหลดเซลล์สามารถนําไปประยุกต์ในเครื องชังตวงวัดในอุตสาหกรรมได้ เช่น วัดแรงกด หรื อ
ใช้ทดสอบวัสดุเช่นการทดสอบแรงดึง การทดสอบความแข็งแรงของชินงาน การทดสอบการเข้ารู ปชินงาน ใช้สาํ หรับงาน
ทางด้านวัสดุ โลหะ ทดสอบโลหะ ชินส่วนรถยนต์ วิศวกรรมโยธา ทดสอบคอนกรี ต ทดสอบไม้ ฯลฯ ซึงมีความจําเป็ นอย่าง
มากงานภาคอุตสาหกรรมตัวอย่างโหลดเซลล์ดงั ภาพที 1

ภาพที 1 โหลดเซลล์พิกดั 20 กิโลกรัม
โหลดเซลล์มีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีการออกแบบสําหรับการใช้งานทีแตกต่างกันไป ดังนันการเลือก
ประเภทของโหลดเซลล์จึงมีความสําคัญ เพราะหากเลือกใช้งานผิดประเภท อาจจะทําให้ทังงานและอุปกรณ์ โหลดเซลล์
เสี ยหายได้ วิธีการออกแบบทีดี สาํ หรับเครื องชังแบบดิ จิตอลโดยใช้โหลดเซลล์ คือการเลือกขนาดพิกดั ของโหลดเซลล์ให้
ถูกต้อง ถ้าเลือกพิกดั น้อยเกินไปเมือมีนาหนั
ํ กเกินจะสร้างความเสี ยหายแก่โหลดเซลล์ได้ และถ้าเลือกพิกดั มากเกินไปก็จะทํา
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ให้ความละเอียดในการชังน้อยลง และค่านําหนักมีผิดพลาดสู งขึน ดังนันในการออกแบบติดตังโหลดเซลล์จึงควรศึ กษา
ข้อมูลของโหลดเซลล์อย่างละเอียดเพือทีจะได้เลือกใช้งานโหลดเซลล์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วิธีดําเนินการวิจัย

หลักการทํางานเบืองต้น
การออกแบบสร้างเครื องบรรจุผลิตผลทางการเกษตร มุ่งเน้นให้ใช้กบั ผลิ ตผลทางการเกษตรที เป็ นเมล็ดเท่านัน
โดยมีองค์ป ระกอบโครงสร้างคือ 1) ไซโลสําหรับบรรจุผลิตผลทางการเกษตร 2) โหลดเซลล์แบบสเตรนเกจ 3) ภาชนะ
สําหรับ บรรจุผลิตผลทางการเกษตร 4) ชุ ด ควบคุ มไมโครคอลโทรลเลอร์ 5) เซอร์ โวมอเตอร์ สําหรั บ ควบคุ ม การบรรจุ
7) ชุดป้ อนอินพุตเพือกําหนดค่าต่างๆ 8) จอแสดงผล ออกแบบสร้างเป็ นไซโล (Silo) สําหรับบรรจุผลผลิตทางการเกษตร
ชนิ ดเมล็ด ใช้โหลดเซลล์แบบสเตรนเกจเป็ นเซ็นเซอร์ตรวจจับนําหนักของผลิตผลที ปล่อยออกมาจากไซโลซึ งถูกควบคุม
การปล่อยผลิตผลโดยเซอร์โวมอเตอร์ ค่าแรงดันทีได้จากสเตรนเกจจะขึนอยูก่ บั นําหนักกดของผลิ ตผลที ออกมาจากไซโล
และถู ก ขยายสั ญ ญาณโดยวงจรขยายแรงดัน เพื อป้ อนเข้า สู่ บอร์ ด ควบคุ ม ไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ ด ควบคุ ม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทาํ หน้าทีรับสัญญาณจากโหลดเซลล์และชุดอินพุตกําหนดค่าต่างๆ เพือประมวลผลและสังงานเซอร์
โวมอเตอร์ พร้ อมทังแสดงผลในหน้าจอแสดงผล ไดอะแกรมการทํางานของเครื องบรรจุอัตโนมัติ สําหรั บ ผลิ ตผลทาง
การเกษตรชนิดเมล็ดแสดงในภาพที 2

ภาพที 2ไดอะแกรมการทํางานของเครื องบรรจุอตั โนมัติสาํ หรับผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ด

การออกแบบโครงสร้าง

โครงสร้างของไซโล (Silo) บรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิ ดเมล็ด ทําการออกแบบให้มีลกั ษณะทรงกระบอกกรวยที
ขนาดบรรจุไม่นอ้ ยกว่า 15 กิโลกรัม โดยใช้วสั ดุอลูมีเนี ยมและกําหนดให้มีมิติต่างๆ ของไซโลและองค์ประกอบต่างๆ ของ
เครื องบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ดแสดงดังภาพที 3 และภาพที 4
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ภาพที 3 มิติต่างๆ ของไซโลสําหรับบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ด

ภาพที 4 องค์ประกอบต่างๆ ของเครื องบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ด

ภาพที 5 ชุดควบคุมการทํางานของเครื องบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ด
เมือประกอบชินส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันแล้ว ก็ติดตังชุดควบคุมดังแสดงในภาพที 5 และทําการปรับค่าต่างๆ ของเครื อง
บรรจุอ ัตโนมัติ (Calibrate) ให้ ได้น ําหนักตามมาตรฐาน โดยการนําเครื องชังมาตรฐานแบบดิ จิ ต อลมาชังนําหนักเพื อ
เปรี ยบเทียบนําหนักทีชังได้ขนาด 1,000 กรัม เพือแสดงให้เห็ นว่าเครื องบรรจุทีออกแบบสร้างกับเครื องชังมาตรฐานมีความ
ใกล้เคียงกันและให้สามารถมันใจได้วา่ นําหนักทีได้มีมาตรฐานเดียวกัน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

การทดสอบ

710

การทดสอบการทํางาน ของเครื องบรรจุผ ลิตผลทางการเกษตรชนิ ด เมล็ ด จะทําการทดสอบโดยเลือกผลิ ตผล
ทางการเกษตรชนิ ด เมล็ด 4 ชนิ ด เพือทดสอบสมรรถนะของเครื อง ได้แ ก่ ข้าวสาร ถัวเขี ยว ถัวแดง และถัวเหลื องซี ก
ดังแสดงในภาพที 6 โดยกําหนดนําหนักในการทดสอบในช่วง 1,000-10,000 กรัม

ก) ข้าวสาร

ข) ถัวเขียว

ค) ถัวแดง

ง) ถัวเหลืองซีก

ภาพที 6 ผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ด

ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการทดสอบ
การทดสอบการทํางานของเครื องบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิ ดเมล็ด ทําการทดสอบโดยเลื อกผลิตผลทางการ
เกษตรชนิ ด เมล็ ด 4 ชนิ ด มาทําการทดสอบสมรรถนะของเครื อง ได้แ ก่ ข้าวสาร ถัวเขี ย ว ถัวแดง และถัวเหลื อ งซี ก
โดยกําหนดนําหนักในการทดสอบในช่วง 1,000-10,000 กรัม ผลการทดสอบเป็ นดังแสดงในตารางที 1 – ตารางที 4
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ตารางที 1 ผลการทดสอบการบรรจุนาหนั
ํ กของข้าวสารโดยใช้เครื องบรรจุอตั โนมัติ
เครื องชัง
เครื องบรรจุอตั โนมัติ (กรัม)
นําหนัก
มาตรฐาน
ลําดับที
(กรัม)
(กรัม)
ครังที 1
ครังที 2
ครังที 3
1

1,000

3

3,000

2

1,000

1001

711

เฉลีย

ค่าความ
ผิดพลาด
(%)

2001

2002.00

0.10

4002.33

0.06

0.04

1002

1002

3003

3002

1001.67

0.17

2,000

2,000

2003

2002

4

4,000

4,000

4003

4002

4002

6

6,000

6,000

6002

6002

6003

6002.33

8

8,000

8,000

8002

8003

8003

8002.67

0.03

10

10,000

10003

10003

10003.33

0.03

5
7
9

5,000
7,000

9,000

3,000
5,000

7,000
9,000

10,000

3002
5003

7003
9002

10004

5002

7003

9002

5003
7002

9003

3002.33
5002.67

7002.67
9002.33

0.08

0.05

0.04

0.03

จากผลผลการทดสอบในตารางที 1 ซึ งเป็ นผลการทดสอบการบรรจุ น ําหนัก ของข้าวสาร ทําการทดสอบ
โดยกําหนดนําหนักตังแต่ 1,000 – 10,000 กรั ม จํานวน 3 ครั ง พบว่าการบรรจุ นําหนักของข้าวสารแต่ ละครังมี ค่ าความ
ผิดพลาดสูงสุ ดเท่ากับ 0.17% ทีนําหนัก 1,000 กรัม
ตารางที 2 ผลการทดสอบการบรรจุนาหนั
ํ กของถัวเขียวโดยใช้เครื องบรรจุอตั โนมัติ
เครื องชัง
ค่าความ
เครื องบรรจุอตั โนมัติ (กรัม)
นําหนัก
มาตรฐาน
ผิดพลาด
ลําดับที
(กรัม)
(กรัม)
(%)
ครังที 1
ครังที 2
ครังที 3
เฉลีย
1

1,000

1,000

1,004

1,006

1,003

1,004.33

0.43

3

3,000

3,000

3,006

3,009

3,006

3,007.00

0.23

2
4
5

2,000
4,000
5,000

2,000
4,000

5,000

2,007
4,007
5,008
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2,004
4,010
5,006

2,005
4,003

5,008

2,005.33
4,006.67
5,007.33
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6

6,000

6,000

6,003

6,009

6,006

6,006.00

0.10

8

8,000

8,000

8,005

8,004

8,005

8,004.67

0.06

10,000

10,000

10,007

10,006

7
9

10

7,000
9,000

7,000

9,000

7,006
9,005

10,004

7,004
9,006

7,005

9,005

7,005.00
9,005.33

10,005.67

712

0.07

0.06

0.06

จากผลผลการทดสอบในตารางที 2 ซึ งเป็ นผลการทดสอบการบรรจุนําหนักของถัวเขี ยว ทําการทดสอบ โดย
กําหนดนําหนักตังแต่ 1,000 – 10,000 กรัม จํานวน 3 ครัง พบว่าการบรรจุนาหนั
ํ กของถัวเขียวแต่ละครังมีค่าความผิดพลาด
สูงสุดเท่ากับ 0.43% ทีนําหนัก 1,000 กรัม
ตารางที 3 ผลการทดสอบการบรรจุนาหนั
ํ กของถัวแดงโดยใช้เครื องบรรจุอตั โนมัติ
เครื องชัง
ค่าความ
เครื องบรรจุอตั โนมัติ (กรัม)
นําหนัก
มาตรฐาน
ผิดพลาด
ลําดับที
(กรัม)
(กรัม)
(%)
ครังที 1
ครังที 2
ครังที 3
เฉลีย
1

1,000

1,000

3,000

3,000

5

5,000

5,000

7

7,000

7,000

9,000

9,000

2

2,000

4

4,000

3

6
8
9

10

6,000
8,000

10,000

1,009

1,008

1,006

3,009

3,008

5,009

5,007

5,008

5,008.00

0.16

7,008

7,009

7,009

7,008.67

0.12

9,011

9,008

2,000

2,008

2,007

4,000

4,008

4,007

6,000

8,000
10,000

3,010

6,007
8,010

9,009

10,008

6,006
8,007

10,009

1,007.67

0.77

2,008

2,007.67

0.38

4,010

4,008.33

0.21

6,009

8,009
10,008

3,009.00

6,007.33
8,008.67

9,009.33

10,008.33

0.30

0.12

0.11

0.10

0.08

จากผลผลการทดสอบในตารางที 3 ซึงเป็ นผลการทดสอบการบรรจุนาหนั
ํ กของถัวแดง ทําการทดสอบโดยกําหนด
นําหนักตังแต่ 1,000 – 10,000 กรั ม จํานวน 3 ครัง พบว่าการบรรจุนาหนั
ํ กของถัวแดงแต่ละครังมีค่าความผิดพลาดสู งสุ ด
เท่ากับ 0.77% ทีนําหนัก 1,000 กรัม
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ตารางที 4 ผลการทดสอบการบรรจุนาหนั
ํ กของถัวเหลืองซีกโดยใช้เครื องบรรจุอตั โนมัติ
เครื องชัง
เครื องบรรจุอตั โนมัติ (กรัม)
นําหนัก
มาตรฐาน
ลําดับที
(กรัม)
(กรัม)
ครังที 1
ครังที 2
ครังที 3
1

1,000

3

3,000

2

เฉลีย

ค่าความ
ผิดพลาด
(%)

2,006

2,005.67

0.28

4,005.67

0.14

0.10

1,000

1,005

1,004

1,006

3,000

3,005

3,006

3,007

0.50

2,000

4

4,000

4,000

4,007

4,005

4,005

6

6,000

6,000

6,005

6,007

6,006

6,006.00

8

8,000

8,000

8,005

8,006

8,007

8,006.00

0.08

10

10,000

10,000

10,006

10,005

10,006

10,005.67

0.06

7
9

5,000
7,000

9,000

5,000

7,000
9,000

5,004
7,006

9,007

2,005

1,005.00

2,000

5

2,006
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5,006
7,005

9,004

5,005

7,007

9,006

3,006.00
5,005.00

7,006.00
9,005.67

0.20

0.10

0.09

0.06

จากผลผลการทดสอบในตารางที 4 ซึ งเป็ นผลการทดสอบการบรรจุนาหนั
ํ กของถัวเหลืองซี ก ทําการทดสอบโดย
กําหนดนําหนักตังแต่ 1,000 – 10,000 กรั ม จํานวน 3 ครัง พบว่าการบรรจุ นําหนักของถัวเหลืองซี กแต่ละครังมี ค่ าความ
ผิดพลาดสูงสุ ดเท่ากับ 0.50% ทีนําหนัก 1,000 กรัม
วิจารณ์ผล
จากผลการทดสอบการบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ดในตารางที 1 ถึง ตารางที 4 จะเห็ นว่าปริ มาณผลิตผล
ทีบรรจุโดยเครื องบรรจุทีออกแบบสร้างมีปริ มาณทีเกินกว่าปริ มาณจากเครื องชังมาตรฐาน โดยข้าวสารมี ปริ มาณส่ วนเกิน
เฉลียเท่ากับ 2.43 กรัม ถัวเขียวมีปริ มาณส่ วนเกินเฉลียเท่ากับ 5.73 กรัม ถัวแดงมีปริ มาณส่ วนเกินเฉลียเท่ากับ 8.30 กรัม และ
ถัวเหลืองซี กมีปริ มาณส่ วนเกินเฉลียเท่ากับ 5.67 กรัม เมือคิดค่าความผิดพลาดทีเกิดขึนพบว่าถัวแดงจะมีความผิดพลาดเฉลีย
สู ง ที สุ ด คื อ 0.77% ส่ วนข้าวสารจะมี ค วามผิด พลาดเฉลี ยน้อ ยที สุ ด คื อ 0.17% ปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ ค่ าความผิ ด พลาด ได้แ ก่
ความผิดพลาดจากความแม่นยําในการเปิ ด-ปิ ดลิ นควบคุ มการปล่อยผลิตผลของไซโลซึ งเมือนําหนักของผลิตผลถึงระดับ
นําหนักทีตังไว้ ชุดคอนโทรลเลอร์ จะสังงานปิ ดลินไซโลทันที ซึงขณะที ลินไซโลปิ ดนันจะยังมีผลิตผลบางส่ วนตกลงมายัง
ภาชนะบรรจุอีกทําให้ได้ปริ มาณทีสูงกว่าทีตังไว้เล็กน้อย ส่ วนและขนาดของเม็ดผลิตผลทีนํามาทําการบรรจุ โดยผลิตผลทีมี
ขนาดใหญ่จะทําให้ความผิดพลาดสูงกว่าผลิตผลทีมีขนาดเล็กโดยสังเกตยืนยันได้จากผลการทดลอบบรรจุผลิตผลทัง 4 ชนิด
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การออกแบบสร้างเครื องบรรจุอตั โนมัติสาํ หรับผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ด ที สามารถใช้งานได้จริ งมีความ
แม่นยําในการบรรจุผลิตผลทางการเกษตร โดยมีความแม่นยําในการกําหนดนําหนักบรรจุไม่นอ้ ยกว่า 99% ซึ งมีชุดควบคุม
การทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ทีทํางานอัตโนมัติ พร้อมจอแสดงผลทีสามารถกําหนดนําหนักของการบรรจุได้ตาม
ต้องการ อี กทังยัง มี ฟั งก์ ชนที
ั สามารถกําหนดราคาเพื อคํานวณราคาและแสดงผลได้ด ้วย แต่ อย่างไรก็ ตามเครื องบรรจุ
อัตโนมัติสาํ หรับผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ดทีออกแบบสร้างนี ยังเป็ นเพียงต้นแบบทียังต้องมีการพัฒนาให้มีโครงสร้าง
หรื อฟังก์ชนการทํ
ั
างานทีดีขึนและให้สามารถผลิตใช้งานในเชิงพาณิชย์ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

บทความนี ได้รั บ คําแนะนําและให้ ค าํ ปรึ กษาในการออกแบบ การสร้าง และการควบคุ ม การทํางาน รวมถึ ง
ข้อเสนอแนะดี ๆ ตังแต่เริ มต้นจนเสร็ จสมบู รณ์ จากคณาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี
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Machine for Sago Starch Granule Production
พนม อินทฤทธิ * และ ประเสริ ฐ คงแก้ว1
Panom Intharit1* and Prasert Khongkeaw1

บทคัดย่อ

การทําเม็ดแป้ งสาคูของเกษตรกรในปั จจุบนั ยังใช้วิธีการแบบดังเดิมคือการนําแป้ งสาคูทีชื นพอหมาด ใส่ ถาดและ
ร่ อนไปมา เพือให้แป้ งจับตัวกันเป็ นเม็ด ขนาดของเม็ดสาคูทีได้ไม่สมําเสมอ จึงต้องนํามาคัดแยกขนาดเม็ดสาคูอีกครังหนึ ง
ส่งผลให้ใช้ระยะเวลานานและได้ปริ มาณผลผลิตน้อย จึงมีแนวคิดทีจะประดิษฐ์เครื องทําเม็ดแป้ งสาคู ทีเป็ นนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีของชุมชนทีสามารถใช้งานได้ง่ายและการดูแลรักษาเครื องไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน การทํางานของเครื องใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
เป็ นต้นกําลังของชุดถังร่ อนแป้ งให้เป็ นเม็ดและชุดคัดแยกขนาดอยูใ่ นเครื องเดี ยวกัน ทําให้ได้ผลผลิตมากกว่าวิธีดงเดิ
ั มถึง 5
เท่า ขนาดของเม็ดมีความสมําเสมอเท่ากันและสะอาดถูกสุขอนามัย โดยมีกาํ ลังการผลิต 30 กิโลกรัมต่อชัวโมง ความชืนของ
แป้งทีเหมาะสมคือร้อยละ 30 สามารถผลิตเม็ดสาคูได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3, 4, 5 และใหญ่กว่า 5 มิลลิเมตร คิดเป็ นร้อยละ
5.55, 21.55, 68.88 และ 3.99 ตามลําดับ เมือเพิมความชืนของแป้ งให้สูงขึนจะได้เม็ดสาคูทีมีขนาดเล็กลง ผลการประเมินความ
พึงพอใจของเกษตรกรในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุด 4.51

คําสํ าคัญ : แป้งสาคู, เม็ดสาคู, เครื องทําเม็ดแป้ งสาคู
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Nowadays, agriculturist uses traditional methods for making sago starch granule by feeding the high humidity
sago starch into the tray and glide over to make the powder grains. Then, the size of the sago seeds was again separated.
Because the size of the pellets is unstable, it takes a lot of time and gets less productivity. The idea is to create machine for
sago starch granule production, an innovative and community technology which easy to use and maintainance. The
operation of machine by using 2 motors which drive a set of sifters and size of sago granule separator. This machine
produces up to 5 times higher productivity than traditional methods. The size of the granule is regular and hygienic. The
capacity is 30 kilograms per hour. The appropriate humidity content is 30 percent. Sago starch granule is generated in a 3, 4,
5 and bigger than 5-mm-diameter which machine capacity percentage was 5.55, 21.55, 68.88 and 3.99 respectively. When
increasing the moisture content of the starch, the size will be smaller. The result of users satisfaction is excellent 4.51
.

Keywords : sago starch, sago starch granule, machine for sago starch granule production
บทนํา

สาคู (Sago palm) เป็ นพืชในตระกูลปาล์ม ชอบขึนในทีลุ่ม ชืนแฉะและมีนาขั
ํ งตลอดปี หรื อทีเรี ยกว่าป่ าพรุ พบได้มากใน

ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรี ธรรมราชและตรัง (นิ พนธ์, 2551) สาคูเป็ นพืชที มีความสําคัญต่อชี วิตประจําวันของคน
ชนบททางภาคใต้เป็ นอย่างมาก สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ท ังต้น ต้นสาคู เป็ นไม้ที ขึนตามธรรมชาติ ไม่ตอ้ งใส่ ปุ๋ยและ
สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช แป้ งสาคูจึงเป็ นแหล่งคาร์โบไฮเดรตทีสําคัญและปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค แป้ งสาคูใช้ประกอบอาหารหรื อ
ทําขนมได้หลายชนิ ด การศึกษาความสัมพันธ์ของสมบัติทางกายภาพและเคมีต่อลักษณะเนือสัมผัสและสี ของเม็ดสาคูทงขนาด
ั
เล็ กและใหญ่ โดยศึ กษาสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ความกลม ความเป็ นทรงกลม และความหนาแน่ น สมบัติ ทางเคมี ได้แก่
ความชืน ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ปริ มาณเถ้าและปริ มาณเจลาติไนซ์ และทดสอบความสัมพันธ์ของสมบัติทางกายภาพและเคมีที
มีต่อเนื อสัมผัสและสี ของเม็ดสาคู พบว่าสาคูเม็ดใหญ่มี สมบัติทางกายภาพและเคมีแตกต่างจากสาคูเม็ดเล็กที มาจากแหล่ ง
เดียวกัน เม็ดสาคูทีมีปริ มาณเจลาติไนซ์สูงจะให้สมบัติความหนื ดตํา การศึกษาความสัมพันธ์ทีมีต่อลักษณะเนื อสัมผัสและสี
พบว่าสาคู เม็ดใหญ่ มีระดับ ความสัมพันธ์สหสัมพันธ์ทีสู งกว่าสาคู เม็ดเล็ก และปริ มาณเจลาติ ไนซ์ทีเพิ มขึ นมี ผลให้ความ
ยืดหยุน่ ความสามารถในการยึดเกาะและค่าความสว่างของเม็ดสาคูตาลง
ํ แต่ทาํ ให้ค่าความแข็งของเม็ดสาคูสูงขึน (อัมพวัน,
2545) ปั จ จุ บ ัน กลุ่ มเกษตรกรผลิ ต แป้ งสาคู ช นิ ดผงแห้ งจําหน่ ายในราคากิ โลกรั มละ 80 บาท แต่ เมื อทําให้ เป็ นเม็ดสาคู จ ะ
จําหน่ ายได้กิโลกรัมละ 100 บาท จึ งเป็ นการเพิมมูลค่ าของผลผลิ ตให้กบั ชุ มชน แต่ปริ มาณการผลิ ตยังไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของตลาด เนื องจากกลุ่มเกษตรกรยังใช้วิธีการผลิตเม็ดสาคูแบบดังเดิ ม โดยการใช้ถาดร่ อนแป้ งผงในขณะที ยังชื น
เพือให้แป้ งจับตัวกันเป็ นเม็ด ได้เป็ นเม็ดสาคูขนาดเล็กบ้างใหญ่บา้ ง ขนาดทีได้ไม่สมําเสมอ จึงต้องนํามาคัดแยกขนาดเม็ดสาคู
อีกครังหนึ ง ทําให้ล่าช้าเสี ยเวลาและได้ผลผลิตน้อย วัตถุประสงค์ของการวิจยั นี เพือสร้างสิ งประดิษฐ์เครื องทําเม็ดแป้ งสาคู
และคัดแยกขนาดได้ในเครื องเดียวกัน เพือเป็ นนวัตกรรมและเทคโนโลยีของชุมชน การใช้งานและการดูแลรักษาเครื องได้ง่าย
ไม่ซบั ซ้อน เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการผลิต และประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรในภาพรวมของการใช้งานเครื องทําเม็ด
แป้ งสาคู
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

วิธีดําเนินการวิจัย

717

การดําเนิ นการสร้างสิ งประดิษฐ์เครื องผลิตเม็ดแป้ งสาคู เพือสร้างเครื องมือการผลิตทีมีประสิ ทธิภาพในการทํางาน
เหมาะสมกับผูใ้ ช้งาน กลุ่มเป้ าหมายทีเป็ นเกษตรกรผูผ้ ลิตแป้ งสาคู กลุ่มอนุรักษ์และแปรรู ปสาคูบา้ นกะโสม หมู่ที 4 ตําบล
กะปาง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยมีขนตอนการดํ
ั
าเนิ นงาน ดังนี

ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลทีเกียวข้องของเครื องและผูใ้ ช้
2. ออกแบบลักษณะโครงสร้างของเครื อง
3. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้าง
4. ดําเนิ นการสร้างและประกอบเครื องมือ
5. ทดสอบประสิ ทธิภาพการทํางานของเครื อง ถ้าไม่ผา่ นปรับปรุ งแก้ไขใหม่
6. เก็บรวบรวมข้อมูลและสรุ ปผล
จากการศึ กษาข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตเม็ดแป้ งสาคูโดยใช้เครื องมื อแบบดังเดิ ม เมือนํามาวิเคราะห์ความ
ต้องการและออกแบบชิ นส่ ว นและลัก ษณะโครงสร้างของเครื องผลิ ต เม็ด แป้ ง สาคู โดยแยกออกเป็ น 3 ส่ วน คื อ ส่ วน
โครงสร้างของเครื อง ชุดร่ อนปั นเม็ดแป้ ง และชุดแยกขนาดเม็ดแป้ง โดยมีแนวคิดของการออกแบบและองค์ประกอบของ
เครื องผลิตเม็ดแป้ งสาคู ดังภาพที 1
1.

ออกแบบและสร้างเครื อง

โครงสร้างของเครื อง

ชุดร่ อนปันเม็ดแป้ ง

ชุดแยกขนาดเม็ดแป้ง

-ชุดควบคุมไฟฟ้า

-ถังร่ อนแป้ง

-ชุดตะแกรงแยกเม็ดแป้ง

-ชุดเพลาเยืองศูนย์

-มอเตอร์สนั

-หน้าแปลนเหวียง

-มอเตอร์และชุดเกียร์ทด

-แขนโยกถังร่ อน

เครื องผลิตเม็ดแป้งสาคู

-สปริ งรองขา

ภาพที 1 แนวคิดองค์ประกอบของเครื องผลิตเม็ดแป้ งสาคู
โครงสร้างของเครื องผลิตเม็ดแป้ งสาคูทาํ ด้วยเหล็กปลอดสนิ ม มีมอเตอร์เป็ นต้นกําลัง ชุดร่ อนแป้ งมีถงั ใส่ ผงแป้ ง
สาคู ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ โดยใช้สวิตซ์ 2 ตัว มีมอเตอร์ขบั เคลือนถังร่ อนแป้ งให้ขยับไปมาตามแนวนอนจน
แป้ งจับ ตัวกัน เป็ นเม็ด จากนันปล่ อยลงสู่ ชุดแยกขนาดเม็ดแป้ งที มีตะแกรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3, 4, 5 มิ ลลิเมตร โดยมี
มอเตอร์ สันเป็ นต้นกําลังในการขับเคลือน จากนันปล่อยเม็ดแป้ งลงสู่ ภาชนะรองรับ จะได้เม็ดสาคูตามต้องการ แบบร่ าง
เครื องต้นแบบแสดงองค์ประกอบชินส่วนและอุปกรณ์ของเครื องผลิตเม็ดแป้ งสาคู ดังภาพที 2
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ภาพที 2 แบบร่ างเครื องต้นแบบแสดงองค์ประกอบชินส่วนและอุปกรณ์ของเครื องผลิตเม็ดแป้ งสาคู

ผลและวิจารณ์ ผล

1. รายละเอีย ดการพั ฒ นาประดิษ ฐกรรม โครงสร้ างของเครื องผลิ ตเม็ด แป้ งสาคู มี องค์ป ระกอบ ส่ วน คื อ
โครงสร้างของเครื อง ชุดถังร่ อนแป้ ง และชุดแยกขนาดเม็ดแป้ ง โครงสร้างทุกชิ นส่ วนทําด้วยเหล็กสแตนเลส ขนาดของ
เครื องมีความกว้าง เซนติเมตร ยาว 140 เซนติเมตรและสูง 74 เซนติเมตร เพือให้รองรับชินส่ วนอุปกรณ์ได้อย่างแข็งแรง
และกะทัดรัด มีโครงฐานยึดมอเตอร์ทีเป็ นต้นกําลังในการผลิต โดยใช้มอเตอร์ ขนาด ½ แรงม้าที ติ ดเกี ยร์ ทดเพือลดความ
ยุง่ ยากในการส่งกําลังและการออกแบบโครงสร้างด้วย และมีหน้าแปลนเหวียงควบคุมระยะชัก โดยมียอย (Coupling) ขนาด
เกี ยร์ ทดอัตรา : ส่ งกําลังไปยังเครื องชุดถังร่ อนแป้ ง รอบต่ อนาที ระยะชักในการโยกของถังรวม เซนติ เมตร
เพือให้เกิ ดการโยกไปมาของถังร่ อนแป้ งให้จบั ตัวกันเป็ นเม็ด ติดตังชุดประกอบแยกขนาดเม็ดแป้ งที ทําด้วยตะแกรงขนาด
ของรู ต่างกัน ขนาดคือ ตะแกรงตัวบนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง มิลลิเมตร ตัวกลาง มิลลิเมตร และตัวล่าง มิลลิเมตร
เพือแยกเม็ดแป้ งสาคูทีลงจากถังร่ อนแป้ งให้เป็ นไปตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ในการคัดแยกเม็ดแป้ งเป็ นขนาดต่างๆ มี
การติดตังมอเตอร์สนไว้
ั ใต้ถาดรองรับเม็ดแป้ งเป็ นมอเตอร์สนั แรงเขย่าสู งสุด กิโลกรัม ความเร็ ว , รอบต่อนาที โดย
ชันตังตะแกรงจะติดยึดกับโครงเครื องทีมีสปริ งเป็ นฐานรองเพือให้เกิดการยืดหยุน่ ในการสันสะเทือน โดยสริ งมีค่า k เท่ากับ
1.2 x 105 N/m เมื อติดตังโครงสร้ างและอุปกรณ์ สําคัญเสร็ จแล้ว จึงใช้แผ่นสแตนเลสปิ ดหุ ้มทุ กส่ วนของโครงสร้าง เพือ
ปกป้องชินส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งาน การติดตังชุดควบคุมระบบไฟฟ้าใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ
ขนาด 220 โวลต์ มี ระบบเบรกเกอร์ เป็ นตัวควบคุมการเปิ ดปิ ด มีสวิตซ์เปิ ดปิ ด แยกกัน ตัว สําหรับชุดถังร่ อนแป้ งและชุด
แยกขนาดเม็ดแป้ ง เครื องผลิตเม็ดแป้ งสาคูทีสร้างเสร็ จแล้วมีรูปลักษณ์ ดังภาพที 3
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ภาพที 3 เครื องผลิตเม็ดแป้ งสาคู
วิธีการใช้ งานของเครื องผลิต เม็ดแป้ งสาคู โดยเตรี ยมแป้ งสาคูให้มีความชืนประมาณร้อยละ 30 ใส่ แป้ งสาคูลงใน
ถังร่ อน แล้วเปิ ดสวิตซ์ชุดถังร่ อน ให้เครื องโยกไปมา ใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีหรื อจนแป้ งจับตัวเป็ นเม็ด ปิ ดสวิตซ์ถงั ร่ อน
แป้ ง ดึ งฝาล่างของถังร่ อนออก เพือให้เม็ดแป้ งสาคู ตกลงสู่ ตะแกรงแยกขนาด เปิ ดสวิตซ์ชุดตะแกรงแยกขนาด ตะแกรงจะ
สัน เม็ดสาคูหล่นลงสู่เบืองล่าง เกิดการคัดขนาด นําเม็ดแป้งสาคูทีได้ ไปตากให้แห้ง และบรรจุถุง พร้อมทีจะนําไปประกอบ
อาหารได้
2. แบบชินส่ วนทางกลจําลองการเคลือนทีของกลไกหลัก เครื องผลิตเม็ดแป้ งสาคู มีหลักการทํางานทางกล ดังนี

ขันที 1 ระยะเริ มต้นทํางาน อุปกรณ์ทุกชินส่วนพร้อมเริ มทํางาน โดยมอเตอร์ส่งกําลังไปยังหน้าแปลนเหวียงทีต่อ
อยูก่ บั แขนโยกถังร่ อนแป้ งเพือให้เกิดการหมุน แบบจําลองการทํางานขันที 1 ดังภาพที 4

ภาพที 4 ขันที 1 ระยะเริ มต้นทํางานของเครื องผลิตเม็ดแป้ งสาคู
ขันที 2 ระยะส่ งและดึง แขนโยกส่งดันถังร่ อนแป้งให้ลอ้ หมุนเคลือนไปตามรางและดึงกลับมา ทํางานสัมพันธ์กนั
โดยการเคลือนทีกลับไปกลับมาตามแนวระดับ แบบจําลองการทํางานขันที 2 ดังภาพที 5
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ภาพที 5 ขันที 2 ระยะส่ งและดึง
ขันที 3 ระยะสิ นสุ ด ปิ ดสวิตซ์ควบคุมการทํางานของมอเตอร์ ถังร่ อนแป้งหยุดการเคลือนที เปิ ดประตูวาล์วถังร่ อนแป้ ง
ให้เม็ดแป้ งไหลลงสู่ตะแกรงทีมีมอเตอร์สนเพื
ั อคัดแยกขนาดต่อไป แบบจําลองการทํางานขันที 3 ดังภาพที 6

ภาพที 6 ขันที 3 ระยะสิ นสุด
3. รายละเอียดระบบไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้ ากระแสสลับขนาด 220 โวลต์ มีระบบเบรกเกอร์ เป็ นตัวควบคุมการเปิ ดปิ ด สวิตซ์
แยกกัน ตัว สําหรับชุดถังร่ อนแป้ งและชุดแยกขนาดเม็ดแป้ง ระบบวงจรไฟฟ้าเครื องผลิตเม็ดแป้ งสาคู ดังภาพที 7

ภาพที 7 ระบบวงจรไฟฟ้าเครื องผลิตเม็ดแป้ งสาคู
4. การทดสอบการทํางานของเครื อง

4.1 การทดลองผลิตเม็ดแป้ งสาคู โดยใช้แป้ งสาคูทีมีปริ มาณความชืนแตกต่างกัน ใส่ ในเครื องผลิตเม็ดแป้ งสาคู
จะได้เม็ดแป้ งแต่ละขนาดในปริ มาณทีแตกต่างกัน โดยใช้เวลาไม่เท่ากัน ผลการทดลองดังตารางที 1
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ตารางที 1 ปริ มาณเม็ดแป้ งสาคูทีได้ทีปริ มาณความชืนของแป้ งสาคูทีแตกต่างกัน
ปริ มาณความชืน
ของแป้งสาคู
( ร้อยละโดยนําหนัก : % )

ปริ มาณเม็ดแป้ งสาคูทีได้ ( ร้อยละโดยนําหนัก : % )
เวลาทีใช้
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่กว่า
(นาที)
3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 5 มิลลิเมตร
5 มิลลิเมตร
28
1.43
7.76
88.33
2.44
2.16
30
5.55
21.55
68.88
3.99
2.42
32
9.44
22.82
62.88
4.82
2.42
34
12.22
28.67
53.44
5.66
2.39
ผลการทดลองการใช้เครื องผลิตเม็ดแป้ งสาคูโดยใช้แป้ งสาคูน ําหนัก 1,500 กรัม ที มี ปริ มาณความชื นแตกต่ างกัน
พบว่า ลักษณะของเม็ดสาคูทีได้มีความสมําเสมอเท่ากันและสะอาดถูกสุ ขอนามัย โดยที ทุกปริ มาณความชืนของแป้ งสาคูจะ
ผลิตได้เม็ดแป้ งสาคู ขนาดใหญ่ 5 มิลลิเมตร ในปริ มาณสู งสุ ด ขนาดกลาง 4 มิลลิเมตรได้ปริ มาณรองลงมา และขนาดเล็ก 3
มิลลิเมตร ได้ปริ มาณน้อยทีสุ ด และมีเม็ดแป้ งทีมีขนาดใหญ่กว่าตะแกรงขนาด 5 มิลลิเมตร ติดอยูบ่ นตะแกรงตัวบนสุดเล็กน้อย
โดยแป้ งสาคูทีมีความชืนร้อยละ 28 จะผลิตได้เม็ดแป้ งสาคูขนาดใหญ่ 5 มิลลิเมตร ในปริ มาณสู งสุด รองลงมาคือ แป้ งสาคูทีมี
ความชื นร้ อ ยละ 30, 32 และ 34 ตามลําดับ ปริ ม าณเม็ด แป้ งสาคู ข นาดใหญ่ ที ได้ คิ ด เป็ นร้ อยละ 88.33, 68.88, 62.88 และ 53.44
ตามลําดับ และใช้เวลาในการผลิตเฉลีย 2-3 นาที ต่อครังการผลิต จะเห็ นว่าที ปริ มาณความชื นร้อยละ 30 และ 32 จะให้ผลด้าน
ขนาดและเวลาใกล้เคียงกัน แต่ถา้ มีความชืนตํากว่า จะสามารถทําให้เม็ดสาคูแห้งได้เร็ วกว่า ดังนี นจึ งแนะนําให้ใช้ความชื น
ของแป้งทีร้อยละ 30 เพือเป็ นการประหยัดเวลาและพลังงานในการทําให้เม็ดสาคูแห้ง
ั การผลิตแบบวิธีดงเดิ
4.2 การทดลองเปรี ยบเที ยบการผลิต ระหว่างการผลิตด้วยเครื องผลิตเม็ดแป้ งสาคูกบ
ั มโดย

ใช้แป้ งสาคูทีความชืนร้อยละ 30 ผลการทดลอง ดังตารางที 2

ตารางที 2 ปริ มาณเม็ดแป้ งสาคูทีได้ระหว่างเครื องผลิตเม็ดแป้ งสาคูกบั การผลิตแบบดังเดิม
วิธีการผลิต
เครื องผลิตเม็ดแป้ งสาคู
วิธีดงเดิ
ั ม

นําหนักแป้ ง
ทีผลิตได้ต่อครัง
(กรัม)
1,500
500

ปริ มาณความชืน
ของแป้งสาคู
(ร้อยละโดย
นําหนัก)
32-34
30

ปริ มาณเม็ดแป้ งสาคูทีได้
(ร้อยละโดยนําหนัก)
เม็ดแป้ งที
เม็ดแป้ งที
ได้ขนาด
ไม่ได้ขนาด
94
70

เวลาทีใช้
(นาที)

6

30

2-3
4-5

จากผลการทดลองผลิตเม็ดแป้ งสาคูใน พบว่า การผลิตเม็ดแป้งสาคูโดยใช้เครื องผลิตเม็ดแป้ งสาคูทีความชืนของแป้ ง
สาคูร้อยละ 30 สามารถผลิตแป้ งสาคูได้นาหนั
ํ ก 1,500 กรัมต่อครังการผลิต ใช้เวลาในการผลิตเฉลีย 2 – 3 นาที มีกาํ ลังการผลิต 30
กิโลกรัมต่อชัวโมง ปริ มาณเม็ดแป้ งสาคูทีได้คดั แยกได้เป็ น 3 ขนาด คิดเป็ นร้อยละ 94 และเม็ดแป้ งสาคูทีไม่ได้ขนาดคิดเป็ น
ร้อยละ 6 ส่วนการผลิตเม็ดแป้ งสาคูโดยใช้วิธีดงเดิ
ั มโดยการใช้มือร่ อนแป้งไปมา ใช้แป้ งสาคูนาหนั
ํ ก 500 กรัมต่อครังการผลิต
ใช้เวลาเฉลีย 4–5 นาที มี กาํ ลังการผลิ ตประมาณ 6 กิ โลกรั มต่อชัวโมง ปริ มาณเม็ดแป้ งสาคู ทีได้ขนาดคิ ดเป็ นร้ อยละ 70 และ
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ปริ มาณเม็ดแป้งสาคูทีไม่ได้ขนาดคิดเป็ นร้อยละ 30 จะเห็ นว่า ถ้าผลิตเม็ดแป้ งสาคูในปริ มาณทีเท่ากัน เครื องผลิตเม็ดแป้ งสาคู
จะมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าการผลิตแบบวิธีดงเดิ
ั มถึง 5 เท่า โดยปริ มาณแป้ งทีไม่ได้ขนาดมีเพียงร้อยละ 6 เท่านัน ซึ งน้อยกว่าการ
ผลิตแบบวิธีดงเดิ
ั มทีมีปริ มาณแป้ งทีไม่ได้ขนาดถึงร้อยละ 30 สําหรับแป้ งทีไม่ได้ขนาดนัน ยังสามารถนํากลับไปเริ มต้นผลิต
เป็ นเม็ดได้อีก
4.3 ค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าสําหรับมอเตอร์ขนาด ½ แรงม้า หรื อเท่ากับ 373 วัตต์ คิดเป็ นชัวโมงละ 0.373 หน่วย

ถ้าค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4 บาท จะเสี ยค่าไฟฟ้าเพียง 1.50 บาทต่อชัวโมงเท่านัน

4.4 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ใ้ ช้ง าน โดยการฝึ กอบรมการใช้ง านเครื องผลิ ต เม็ด สาคู ใ ห้ก ับ กลุ่ ม

เกษตรกร จํานวน 4 กลุ่ม ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช ตรังและพัทลุง กลุ่มที 1 กลุ่มสมาชิ กชมรมอนุ รักษ์ป่าสาคูอาํ เภอนาโยง
ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง จํานวน 60 คน กลุ่มที 2 กลุ่มชุมชนท่าสําเภาเหนื อและชุมชนบ้านพรุ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.
พัทลุง จํานวน 20 คน กลุ่มที 3 กลุ่มอนุ รักษ์แปรรู ปสาคู บา้ นกะโสม ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช จํานวน คน
และกลุ่มที 4 กลุ่มส่ งเสริ มอาชีพผลิ ตแป้ งสาคูองค์การบริ หารส่วนตําบลนาโพธิ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช จํานวน คน
ดังตารางที 3
ตารางที 3 ค่าเฉลีย (

) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานในการฝึ กอบรม

การใช้งานเครื องผลิตเม็ดสาคู

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
ความพึงพอใจในการฝึ กอบรมการใช้งานเครื องผลิตเม็ดสาคู กลุ่มที 1
ความพึงพอใจในการฝึ กอบรมการใช้งานเครื องผลิตเม็ดสาคู กลุ่มที 2
ความพึงพอใจในการฝึ กอบรมการใช้งานเครื องผลิตเม็ดสาคู กลุ่มที 3
ความพึงพอใจในการฝึ กอบรมการใช้งานเครื องผลิตเม็ดสาคู กลุ่มที 4

4.46
4.80
4.72
4.08

S.D.
0.67
0.41
0.52
0.50

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มากทีสุด
มากทีสุด
มาก

ค่าเฉลีย 4.51
โดยภาพรวมผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมการใช้งานเครื องผลิตเม็ดสาคูทงั 4 กลุ่ม เมือได้ทดสอบการใช้งานแล้วมีความพึง

พอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุด (

สรุ ปผลการวิจัย

= 4.51)

สิ งประดิ ษฐ์เครื องผลิ ตเม็ดแป้ งสาคู เป็ นนวัตกรรมและเทคโนโลยีของชุมชนที สามารถใช้งานได้ง่ายและการดูแ ล
รักษาเครื องไม่ยุ่งยากซับซ้อน การทํางานของเครื องโดยใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ าเป็ นต้นกําลัง สามารถทําให้เป็ นเม็ดและคัดแยก
ขนาดได้ในเครื องเดี ยวกัน ขนาดของเม็ดสาคูทีได้มีความสมําเสมอเท่ากันและสะอาดถูกสุขอนามัย โดยมีกาํ ลังการผลิต 30
กิโลกรัมต่อชัวโมง ความชืนของแป้ งทีเหมาะสมคือร้อยละ30 ผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากทีสุ ด
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งานวิจ ัยนี ได้รับ งบประมาณการสนับ สนุ น ด้านการพัฒ นาเทคโนโลยี ประจําปี งบประมาณ 8 จากสํานัก
ส่งเสริ มและถ่ายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยความร่ วมมื อกับสถาบันไทยเยอรมัน และได้รับ ทุ น อุ ด หนุ น การทํากิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การวิจัย โครงการจัด การความรู ้ แ ละถ่ ายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจยั และนวัตกรรม จากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ประจําปี งบประมาณ

เอกสารอ้ างอิง

นิ พ นธ์ ใจปลื ม. 2551. การจัด การป่ าปาล์ ม สาคู โดยการมี ส่ วนร่ ว มของชุ ม ชน, น. 1-10. ใน รายงานการประชุ ม ทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั งที 46 (สาขาศึ กษาศาสตร์ สาขามนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ สาขา
เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ สาขาส่ งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
กรุ งเทพฯ.
พนม อินทฤทธิ และประเสริ ฐ คงแก้ว. 2557. รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื องโครงการพัฒ นาเครื องผลิตแป้ ง
สาคูสู่ ชุมชน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั นครศรี ธรรมราช.
สมบั ติ ย์ มงคลชั ย ชนะ. 2556. การพั ฒ นาชุ ด เครื องปั นเม็ ด ปุ๋ ยชี วภาพสํ า หรั บ ครั ว เรื อน. วารสารวิ ท ยาศ าสต ร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น. 41(2) น. 488-496.

อัม พวัน ตันสกุล . 2545. ความสั ม พั น ธ์ ข องสมบั ติท างกายภาพและทางเคมี ต่ อลักษณะเนื อสั ม ผัสและสี ข องเม็ ด สาคู .
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี พ ร ะ จ อ ม เ ก ล้ า ธ น บุ รี . ก รุ ง เ ท พ ฯ . แ ห ล่ ง ที ม า :
http://www1a.biotec.or.th/rdereport/prjbiotec.asp?Id=339, 2 เมษายน 2558.
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สถาพร ขุนเพชร1* , อริ ษา โสภาจารย์ 1, มูฮาํ หมัด สะอะ 1
Sathaporn Khunpetch1* , Arrisa Sopajarn1 , Muhammad Sa-a1

บทคัดย่อ
การวิจยั เรื องการพัฒ นารถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ มีวตั ถุประสงค์เพือออกแบบและพัฒนารถตัด
หญ้าไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบเดินตาม และเพือทดสอบหาสมรรถนะของรถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ซึงจะช่วยทําให้ลดเสี ยงดังจากเครื องยนต์ในขณะใช้งาน ลดมลพิษทางอากาศจากการทํางานของเครื องยนต์ของรถตัดหญ้า
แบบเดิม เนืองจากพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานทีสะอาด
จากผลการทดลองการชาร์จแบตเตอร์รีโดยใช้แบตเตอรี ขนาดแรงดัน 12 โวลต์ ต่ออนุกรมกันได้แรงดันขนาด 24
โวลต์ โดยเริ มต้นที แรงดันแบตเตอร์ รี 16 โวลต์ เมือปรับแผ่นโซล่าเซลล์ขนาด 40 วัตต์ ให้ทาํ มุม 30 องศากับพืนดิ น ทําการ
ทดลองชาร์ จแบตเตอร์ รีในช่วงเวลา 08.00 - 17.00 น. จะพบว่าในช่วงเวลาที มีการชาร์ จที ให้กาํ ลังไฟฟ้ าสู งสุ ดของวัน อยูใ่ น
ช่วงเวลา 13.30 น. การเพิมของกําลัง ไฟฟ้ าสู งสุ ดคื อ 5.35 วัตต์ และตําสุดเป็ นช่ วงเวลา 15.00 น. กําลัง ชาร์ จไฟฟ้ าคือ 1.73 วัตต์
สรุ ปได้วา่ ในช่วงทีทําการชาร์ จแบตเตอรี ทีได้ประสิ ทธิ ภาพสู งสุดคือช่วงเวลา 13.30 น.
การทดสอบการทํางานของรถตัดหญ้าไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่าลักษณะการขาดของหญ้าที ตัดด้วยรถตัด
หญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และทีตัดด้วยรถตัดหญ้าทีใช้เครื องยนต์เบนซิ นไม่มีความแตกต่างกัน และเมือเปรี ยบเทียบ
เวลาทีใช้ในการตัด รถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีสมรรถนะ 76.18 % ของรถตัดหญ้าทีใช้เครื องยนต์เบนซิ น ขนาด
6.5 แรงม้า
คําสําคัญ : รถตัดหญ้า , แบตเตอรี , พลังงานแสงอาทิตย์
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The study on the Format Development of Photovoltaic Mower was the project that the researchers have
designed and developed a solar electric mower aimed to examine the performance of solar electric mowers that could help
to reduce the noise and air pollution when compared with the operation of former engine mowers since the solar energy is
regarded as clean energy.
From the results of trying out the 24-volt rechargeable battery starting the voltage at 16 volt , the 40 - watt solar
panel of 30 degrees angle to the ground by charging it from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. revealed that the maximum power of
batteries charging during the day was around 1.30 p.m. The highest electric power was 5.35 watts. In contrast, the
minimum power of charging was around 3.00 p.m. with the electric power of 1.73 watts. It was concluded that the proper
time of effectively charging the battery was around 1.30 p.m.
Upon trying out the working capacity of this photovoltaic mower found that the shape of the mowed grass was
not totally different when comparing with the Benzene mower and when comparing the time used, the photovoltaic
mower had the capacity of 76.18% over the Benzene mower with the 6.5 horsepower engine.
Keyword: mower, battery, solar energy

บทนํา

ประเทศไทยเป็ นประเทศอยูใ่ นเขตร้อนชืน พืนดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทําเกษตรกรรม ขณะทีมีการ
เพาะปลูกพืชจะมีวชั พืชขึนมาปกคลุม เช่น หญ้าประเภทต่างๆ ซึ งหญ้ามีส่วนทําให้พืนดินมีความชุ่มชืน ส่วนในสนามหญ้า
ต้องการให้มีหญ้าทีมีความอุดมสมบูรณ์ แต่ตอ้ งมีการควบคุมให้อยูใ่ นระดับทีพอเหมาะกับสนาม เช่น สนามฟุตบอล สนาม
เด็กเล่น ฯลฯ หรื อสนามพักผ่อนบริ เวณบ้านพักอาศัย ซึงเมือดูแล้วจะทําให้เกิดความเย็นตาสบายใจ ในส่วนของหญ้าถ้า
ปล่อยทิงไว้นานวันก็จะขึนมามีความยาว จึงจําเป็ นต้องมีการควบคุมให้หญ้านันมีความพอดีพอเหมาะกับสนาม คือต้องมี
การตัดแต่งอาจจะใช้กรรไกร มีด หรื อรถตัดหญ้า ในปัจจุบนั การตัดหญ้าในสนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น และบริ เวณบ้าน
มักจะใช้รถตัดหญ้า
เครื องยนต์เป็ นเครื องจักรกลหรื อเครื องมือกลหนึงทีสามารถเปลียนพลังงานความร้อนมาเป็ นพลังงานกล
เครื องยนต์เป็ นหนึงในเครื องต้นกําลังทีสําคัญซึงนิ ยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายเกือบทุกวงการในปั จจุบนั
เนืองจากสามารถ
จัดส่ งกําลังให้กบั ส่ วนประกอบและอุปกรณ์เครื องทุ่นแรงต่างๆได้เพือให้เกิดการขับเคลือนหรื อทํางานได้จึงถือได้วา่
เครื องยนต์เป็ นสิ งทีสามารถทําประโยชน์ให้กบั มนุษย์ได้อย่างมหาศาล ( ประณต 2542 )

ปัจจุบนั การใช้นามั
ํ นเชือเพลิงมีปริ มาณการใช้งานทีมากและมีแนวโน้มราคาของนํามันจะปรับตัวสู งขึนซึงหลาย
หน่วยงานทังภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาคมโลกมีการรณรงค์ให้มีการลดการใช้นามั
ํ นเชือเพลิงลงและหันไปใช้พลังงาน
ทางเลือกอืนๆทดแทนและอีกทังในปัจจุบนั ปั ญหามลพิษทางอากาศซึงเกิดจากการการเผาไหม้ของเชือเพลิงจากเครื องยนต์ก็
เริ มมีความรุ นแรงมากขึนจึงเป็ นทีมาของการคิดทีจะใช้พลังงานอืนๆมาทดแทนในเครื องจักรกลเกษตรและเครื องทุ่นแรง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ฟาร์ม ซึงรถตัดหญ้าแบบเดินตามปกติจะใช้เครื องยนต์เบนซิ นขนาด 5 แรงม้า เป็ นต้นกําลังในการทํางานของชุดใบมีดตัด
หญ้า
ดังนันคณะผูท้ าํ วิจยั จึงมีแนวคิดทีจะพัฒนาเครื องจักรกลเกษตรโดยการนําพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ในรถ
ตัดหญ้าแบบเดินตามเพือช่วยลดปั ญหามลพิษทางอากาศทีเกิดจากการใช้เครื องจักรกลทางการเกษตรและช่วยลดค่าใช้จ่าย
จากการใช้พลังงานนํามันเชือเพลิงลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและการบํารุ งรักษาเครื องยนต์ของรถตัดหญ้าและการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์กบั เครื องจักรกลเกษตรทีมีการเคลือนทียังมีตวั แปรเรื องการชาร์ จในช่วงเวลาทีแตกต่างกันซึงส่งผลต่อ
สรรถนะการทํางานของเครื องจักรกลเกษตรนันๆคณะผูว้ จิ ยั จึงได้คิดทีจะพัฒนารถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขึน
เพือช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิติทีดีขึนในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการพัฒนารถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คือ
เพือออกแบบและสร้างรถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เพือทดสอบหาสมรรถนะของรถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ขอบเขตของงานวิจัย

ออกแบบและสร้างรถตัดหญ้าแบบเข็น 2 ล้อ โดยใช้กาํ ลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้าแทนเครื องยนต์เล็ก และใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากแบตเตอรี ซึงมีระบบการชาร์จแบตเตอรี โดยใช้แผงโซล่าเซลล์
รถตัดหญ้าสามารถตัดหญ้าในสนามและระหว่างแถวของแปลงปลูกพืชได้
เซนติเมตร 10 เซนติเมตร และ 15 เซนติเมตร

โดยระดับความสูงของหญ้าเฉลีย

5

ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
เครื องตัดหญ้ า

เครื องตัดหญ้าทีนิยมใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั สามารแบ่งได้เป็ น ประเภท

เครื องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า

เป็ นเครื องตัดหญ้าทีใช้ตน้ กําลังจากเครื องยนต์ขนาดเล็กโดยทัวไปเป็ นเครื องยนต์แก๊สโซลีนประเภทสู บเดียวส่วน
ใหญ่ลกั ษณะของการใช้งานของเครื องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า เป็ นการทํางานลักษณะพืนทีแคบๆสามารถตัดหญ้าได้สะดวก
เครื องตัดหญ้าแบบเดินตาม

มีแบบใช้แรงคนและแบบใช้เครื องยนต์ แบบใช้แรงคนในปัจจุบนั ไม่เป็ นทีนิยมใช้กนั เพราะต้องใช้แรงคนขับเคลือน
เสี ยเวลามากคุณภาพงานไม่เรี ยบร้อย เพราะแรงคนไม่สามารควบคุมความสมําเสมอการหมุนของใบมีดได้
เครื องตัดหญ้าแบบนังขับ
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เครื องตัดหญ้าแบบนังขับทีใช้เครื องยนต์ขบั เคลือนโดยนํามัน จะมีขนาดใบมีดตัด 30 ถึง 48 นิว เครื องตัดหญ้าแบบ
ใบมีดหมุนเหวียงนี จะมีใบจานกลมหมุน ด้วยความเร็ วรอบสูงถึง 3,000 รอบต่อนาที จะต้องอาศัยกําลังจากเพลาส่งกําลังของ
รถแทรกเตอร์ ซึงจะต้องมีการทดรอบการหมุนของเพลาส่งกําลังผ่านชุดเฟื องเสี ยก่อน เพือเป็ นการเปลียนแปลงกําลังให้แก่
ใบมีด การเปลียนแปลงความเร็วรอบของการหมุนของใบมีดนี สามารถทําการเพิมโดยการเปลียนชุดเฟื องทีห้องเกียร์
สามารถทํางานได้รวดเร็ วกว่า และประสิ ทธิภาพในการทํางานสูง
ระบบโซล่ าเซลล์

ชนิ ดของเซลล์แสงอาทิตย์
แบ่งตามวัสดุทีใช้เป็ น ชนิ ดหลักๆ คือ
เซลล์แ สงอาทิ ต ย์ที ทํา จากซิ ลิ ค อนชนิ ด ผลึ ก เดี ยว (Single Crystalline Silicon Solar Cell) หรื อ ที รู ้ จ ัก กัน ในชื อ Mono
crystalline Silicon Solar Cell และชนิ ดผลึกรวม (Polycrystalline Silicon Solar Cell) ลักษณะเป็ นแผ่นซิ ลิคอนแข็ง และบางมาก (สิ ริชยั ,
2548)

ภาพที 1

Single Crystalline Silicon Solar Cell

ทีมา : http://www.leonics.co.th

เซลล์แสงอาทิ ตย์ทีทําจากอะมอร์ ฟัสซิ ลิคอน ( Amorphous Silicon Solar Cell ) ลักษณะเป็ นฟิ ล์มบางเพียง 0.5 ไมครอน
(0.0005 มิลลิเมตร) นําหนักเบามากและประสิ ทธิภาพเพียง 5-10 %

ภาพที 2 Amorphous Silicon Solar Cell
ทีมา : http://www.leonics.co.th
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เซลล์แสงอาทิ ต ย์ที ทําจากสารกึ งตัวนําอื นๆเช่ น แกลเลี ยมอาร์ เซไนด์, แคดเมี ยม เทลเลอไรด์ และคอปเปอร์
อินเดียม ไดเซเลไนด์ เป็ นต้น มีทงชนิ
ั ดผลึกเดียว(Single Crystalline) และผลึกรวม (Polycrystalline)เซลล์แสงอาทิ ตย์ทีทําจากแกล
เลียม อาร์ เซไนด์จะให้ประสิ ทธิภาพสูงถึง 20-25 % (สิ ริชยั 2548)

ภาพที 3 Polycrystalline Silicon Solar Cell
ทีมา : http://www.leonics.co.th

หลักการทํางานทัวไปของเซลล์แสงอาทิตย์

รู ปที 4 การตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์
ทีมา : http://www.leonics.co.th
เมื อมี แ สงอาทิ ต ย์ต กกระทบเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ จะเกิ ด การสร้ างพาหะนําไฟฟ้ า ประจุ ล บและบวกขึ นได้แ ก่
อิ เล็ ก ตรอน และโฮลโครงสร้ างรอยต่อ พี เอ็น จะทําหน้าที สร้ างสนามไฟฟ้ า ภายในเซลล์เพื อแยกพาหะนําไฟฟ้ าชนิ ด
อิเล็กตรอนไปทีขัวลบและพาหะนําไฟฟ้ าชนิ ดโฮลไปที ขัวบวก (ปกติทีฐานจะใช้สารกึงตัวนําชนิ ดพี ขัวไฟฟ้ าด้านหลังจึ ง
เป็ นขัวบวกส่ วนด้านรับ แสงใช้สารกึ งตัวนําชนิ ด เอ็น ขัวไฟฟ้ าจึ งเป็ นขัวลบ) ทําให้ เกิ ดแรงดัน ไฟฟ้ าแบบกระแสตรงที
ขัวไฟฟ้าทังสองเมือต่อให้ครบวงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหล
อุปกรณ์สาํ คัญของระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
เซลล์แสงอาทิ ตย์ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงจึงนํากระแสไฟฟ้าไปใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงเท่านันหาก
ต้องการนําไปใช้กบั อุปกรณ์ไฟฟ้าทีใช้ไฟฟ้ากระแสสลับหรื อเก็บสะสมพลังงานไว้ใช้ต่อไปจะต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์อืนๆ
อีกโดยรวมเข้าเป็ นระบบทีผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์สาํ คัญๆ มีดงั นี
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รู ปที 5 อุปกรณ์ของระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า
ทีมา : http://www.spower.co.th
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module)
ทําหน้าที เปลียนพลังงานแสงอาทิ ตย์ให้เป็ นพลังงานไฟฟ้าซึ งเป็ นไฟฟ้ากระแสตรงและมีหน่ วยเป็ นวัตต์ (Watt) มี
การนําแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์หลายๆ เซลล์มาต่อกันเป็ นแถวหรื อเป็ นชุด (Solar Array) เพือให้ได้พลังงานไฟฟ้ าใช้งานตามที
ต้องการโดยการต่อกันแบบอนุกรมจะเพิมแรงดันไฟฟ้ า และการต่อกันแบบขนานจะเพิมพลังงานไฟฟ้าหากสถานทีตังทาง
ภูมิศาสตร์ แตกต่างกัน ก็จะมีผลให้ปริ มาณของค่าเฉลียพลังงานสู งสุ ดในหนึ งวันไม่เท่ากันด้วย รวมถึงอุณหภูมิก็มีผลต่อการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า หากอุณหภูมิสูงขึน การผลิตพลังงานไฟฟ้าจะลดลง
เครื องควบคุมการประจุ (Charge Controller)
ทําหน้าทีประจุกระแสไฟฟ้าทีผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้าสู่แบตเตอรี และควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า
ให้มีปริ มาณเหมาะสมกับแบตเตอรี เพือยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี รวมถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี ด้วย
ดังนัน การทํางานของเครื องควบคุมการประจุ คือ เมือประจุกระแสไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี จนเต็มแล้วจะหยุดหรื อลดการประจุ
กระแสไฟฟ้ า (และมักจะมีคุณสมบัติในการตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั อุปกรณ์ไฟฟ้า กรณี แรงดันของแบตเตอรี ลดลง
ด้วย)ระบบพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้เครื องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าในกรณี ทีมีการเก็บพลังงานไฟฟ้ าไว้ในแบตเตอรี
เท่านัน
แบตเตอรี (Battery) ทําหน้าทีเป็ นตัวเก็บพลังงานไฟฟ้ าทีผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้ใช้เวลาทีต้องการเช่น
เวลาที ไม่มีแสงอาทิ ตย์เวลากลางคืนหรื อนําไปประยุกต์ใช้งานอืนๆ แบตเตอรี มีหลายชนิ ดและหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
ตามความเหมาะสม
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การออกแบบ การสร้ าง และติดตังอุปกรณ์ รถตัดหญ้ าไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
การออกแบบระบบและอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์
มอเตอร์ไฟฟ้า
โดยเลือกใช้มอเตอร์ ระบบ DC ขนาด 500 วัตต์ ความเร็ วรอบอยูท่ ี 2500 รอบ/นาที
แบตเตอรี
แบตเตอรี โดยเลือกใช้แบตเตอรี ขนาด 45 แอมแปร์ จํานวน 2 ลูก ต่อแบบอนุกรม เพือให้ได้โวลต์เพิมขึน
ทําให้สามารถใช้งานติดต่อกันได้นานไม่นอ้ ยกว่า 3 ชัวโมง
แผงโซล่าเซลล์
แผงโซล่าเซลล์เลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 40 วัตต์ จํานวน 2 แผง และขนาด 80 วัตต์ จํานวน 1 แผง
การออกแบบตัวรถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โครงสร้างของตัวรถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ออกแบบโดยตัวรถมีความกว้าง 500 mm. ความยาว
1,600 mm. และความสู ง 1,900 mm.โดยมีลอ้ ขับเคลือน 2 ล้อ โครงสร้างของตัวรถทําจากเหล็กฉาก เหล็กกล่อง และเหล็กแผ่น ดัง
แสดงรายละเอียดของแบบในภาพที 6

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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แผงโซลาเซลล์ ขนาด 80 W

แผงโซลาเซลล์ ขนาด 40 W

เครื องควบคุมการประจุ

แบตเตอรี

ชุดใบมีดตัดหญ้า

มอเตอร์ไฟฟ้ า

ภาพที 6 รายละเอียดแบบของตัวรถตัดหญ้า

โดยตัวรถตัดหญ้าออกแบบให้สามารถติดตังแผงโซล่าเซลล์ขนาด 80 วัตต์ จํานวน 1 แผง ติดไว้ดา้ นบนเหนือศรี ษะ
ของผูใ้ ช้งาน โดยทําโครงขึนไปเพือติดตังแผงโซล่าเซลล์ดงั กล่าว และแผงโซล่าเซลล์ขนาด 40 วัตต์ จํานวน
่ ีโครงสร้างของตัวรถ ซึงแผงโซล่าเซลล์ขนาด 40 วัตต์ สามารถปรับองศาของแผงดังกล่าวได้
2 แผง ติดตังอยูท
วิธีการทดลอง

การทดลองแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ

หาสมรรถนะการชาร์จแบตเตอรี ในแต่ละช่วงเวลาของวัน และการใช้พลังไฟฟ้าในการตัดหญ้า โดยใช้พนที
ื ในการ
ทดสอบ 30 ตารางเมตร และความสูงของหญ้าเฉลีย 5 cm , 10 cm. และ 15 cm
หาสมรรถนะของรถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยเปรี ยบเทียบเวลาทีใช้ในการตัด รถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์กบั รถตัดหญ้าทีใช้เครื องยนต์เบนซิน ขนาด 6.5 แรงม้า
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ภาพที 7 เครื องตัดหญ้าทีใช้ในการทดสอบจริ ง

ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการทดลอง
ผลการทดลองการชาร์จแบตเตอรี เมือปรับแผงโซล่าเซลล์ทาํ มุม 30 องศา กับพืนดินในแนว

ทิศตะวันออกทัง 2 แผง

ตารางที 1 ผลการชาร์ จแบตเตอรี ในช่วงเวลาต่างๆ

เวลาชาร์จ

อุณหภูมิ
(˚C)

ความต่างศักย์
(V)

กระแส
(A)

กําลังไฟฟ้า
(W)

8:00 น.
8:30 น.
9:00 น.
9:30 น.
10:00 น.

28.90
29.70
31.50
32.60
33.70

16.00
18.50
22.50
23.80
24.00

0.54
0.58
0.60
0.78
0.85

8.64
10.78
13.50
17.85
20.40

10:30 น.
11:00 น.
11:30 น.
12:00 น.

34.10
34.00
35.10
35.20

16.00
19.50
22.65
24.00

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

0.57
0.58
0.72
0.85

9.12
11.31
16.30
20.40

การเพิมของ
กําลังไฟฟ้า
(W)
2.14
2.72
4.35
2.55
2.19
4.99
4.10
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12:30 น.
13:00 น.
13:30 น.
14:00 น.
14:30 น.
15:00 น.
15:30 น.
16:00 น.
16:30 น.
17:00 น.

35.10
34.20
34.00
34.10
33.20
32.30
30.20
30.10
29.00
29.00

16.00
19.50
22.71
24.00
16.00
18.20
20.20
22.50
23.40
24.00

0.54
0.60
0.74
0.85
0.55
0.58
0.62
0.64
0.74
0.84

8.64
11.70
17.03
20.16
8.80
10.55
12.52
14.40
17.31
20.16
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3.06
5.33
3.13
1.75
1.97
1.88
2.91
2.85

ผลการชาร์ จแบตเตอรี เริ มตังแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. พบว่าช่วงเวลาทีมีกาํ ลังไฟฟ้าสูงสุดจะอยูใ่ นช่วงเวลา 13.30 น.
การเพิมกําลังไฟฟ้าคือ 5.33 วัตต์ และตําสุดเป็ นช่วงเวลา 15.00 น. กําลังไฟฟ้าทีได้คือ 1.75 วัตต์ ซึงการเพิมกําลังไฟฟ้าสัมพันธ์
กับเวลา

ภาพที 8 แสดงการชาร์จแบตเตอรี
ช่วงเวลา 08.00 – 10.00 น.

ภาพที 10 แสดงการชาร์จแบตเตอรี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

ภาพที 9 แสดงการชาร์ จแบตเตอรี
ช่วงเวลา 10.30 – 12.00 น.

ภาพที 11 แสดงการชาร์ จแบตเตอรี
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ช่วงเวลา 14.30 – 17.00 น.

ผลการทดลองการตัดหญ้าของตัวรถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เทียบกับรถตัดหญ้าทีใช้เครื องยนต์เบนซิ น
ขนาด 6.5 แรงม้า โดยการทดลองตัดหญ้า 3 ระดับคือความสู งของหญ้าเฉลีย 5 เซนติเมตร , 10 เซนติเมตร และ 15
เซนติเมตร โดยใช้พนที
ื ทดลองขนาด 30 ตารางเมตร
การทดลองตัดหญ้ากับรถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ตารางที 2 ผลการทดลองความสู งของหญ้า เฉลีย 5 เซนติเมตร โดยใช้รถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ความ
ก่อนตัด
หลังตัด
เวลาทีใช้
ความเร็ วรอบ
ยาว ครังที
ในการตัด ความเร็วรอบ
ใบมีดหลังตัด
ความต่าง กระแส ความต่าง กระแส
หญ้า
หญ้า
ใบมีดก่อนตัด
(รอบต่อนาที)
ศักย์ (V)
(A) ศักย์ (V)
(A)
เฉลีย
(นาที)
(รอบต่อนาที)
1
24.50
0.86
23.10
0.67
4.30
452.80
233.10
<5
2
24.30
0.85
23.05
0.65
4.14
441.70
232.00
(cm)
3
24.20
0.84
23.00
0.62
4.12
435.70
231.90
ค่าเฉลีย
24.33
0.85
23.05
0.65
4.18
443.40
232.30
ตารางที 3 ผลทดลองความสู งของหญ้า เฉลีย 10 เซนติเมตร โดยใช้รถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ความ
ก่อนตัด
หลังตัด
เวลาทีใช้
ความเร็ วใบมีด
ยาว ครังที
ในการตัด
ความเร็วรอบ
รอบหลังตัด
ความต่าง กระแส ความต่าง กระแส
หญ้า
หญ้า
ใบมีดก่อนตัด
(รอบต่อนาที)
ศักย์ (V)
(A) ศักย์ (V) (A)
เฉลีย
(นาที)
(รอบต่อนาที)
1
24.50
0.85
23.07
0.65
5.50
452.30
233.00
<10
2
24.30
0.84
23.04
0.63
5.30
441.50
231.20
(cm)
3
24.20
0.83
23.00
0.62
5.20
435.70
230.90
ค่าเฉลีย

24.33

0.84

23.03

0.63

5.33

443.20

231.70

ตารางที 4 ผลทดลองความสู งของหญ้า เฉลีย 15 เซนติเมตร โดยใช้รถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ความ
ก่อนตัด
หลังตัด
เวลาทีใช้ ความเร็ วรอบ ความเร็ วใบมีด
ยาว
ครังที
ในการตัด ใบมีดก่อนตัด
รอบหลังตัด
ความต่าง กระแส ความต่าง กระแส
หญ้า
หญ้า
(รอบ
(รอบต่อนาที)
ศักย์ (V) (A)
ศักย์ (V)
(A)
เฉลีย
(นาที)
ต่อนาที)
1
24.50
0.85
22.15
0.62
6.55
452.20
222.50
>15
2
24.30
0.84
22.09
0.61
6.35
441.60
221.50
(cm)
3
24.20
0.83
22.07
0.60
6.20
435.60
221.40
ค่าเฉลีย
24.33
0.84
22.10
0.61
6.36
443.10
221.60
การทดลองตัดหญ้ากับรถตัดหญ้าทีใช้เครื องยนต์เบนซิ น ขนาด 6.5 แรงม้า
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตารางที 5 ผลทดลองความสู งของหญ้า เฉลีย 5 เซนติเมตร โดยใช้รถตัดหญ้าทีใช้เครื องยนต์เบนซิน
เวลาทีใช้ในการตัดหญ้า
ความยาวหญ้า
(นาที)
เฉลีย
ครังที
<5
(cm)

1
2
3
เฉลีย

3.55
3.48
3.42
3.48

1
2
3
เฉลีย

4.27
4.31
4.36
3.31

1
2
3
เฉลีย

5.21
5.32
5.41
5.31

735

ตารางที 6 ผลทดลองความสู งของหญ้า เฉลีย 10 เซนติเมตร โดยใช้รถตัดหญ้าทีใช้เครื องยนต์เบนซิน
เวลาทีใช้ในการตัดหญ้า
ความยาวหญ้า
(นาที)
เฉลีย
ครังที
<10
(cm)

ตารางที 7 ผลทดลองความสู งของหญ้า เฉลีย 15 เซนติเมตร โดยใช้รถตัดหญ้าทีใช้เครื องยนต์เบนซิน
เวลาทีใช้ในการตัดหญ้า
ความยาวหญ้า
(นาที)
เฉลีย
ครังที
<15
(cm)

วิจ ารณ์ และสรุ ปผล

จากการทํางานของรถตัดหญ้าแบบเดิมทีใช้เครื องยนต์เป็ นต้นกําลังในการขับเคลือน จะประสบปั ญหาเรื องเสี ยงดัง
และมลพิษทางอากาศ และจากการพัฒนารถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นีขึนมา ทําให้ลดเสี ยงดังลง และลดมลพิษทาง
อากาศลงด้วย
ผลการชาร์จของแบตเตอรี
จากผลการชาร์จของแบตเตอรี 24 โวลต์ ทีมีแรงดันเริ มต้น 16 โวลต์ เมือปรับแผงโซล่าเซลล์ขนาด 40 วัตต์ ให้ทาํ
มุม 30 องศากับพืนดิน โดยทํางานทดลองการชาร์จแบตเตอรี ในช่วงเวลา 8.00 – 17.00 น. พบว่าในช่วงเวลาทีชาร์จ
แบตเตอรี ทีให้กาํ ลังไฟฟ้าสูงสุดของวันจะอยูใ่ นช่วงเวลา 13.30 น. การเพิมของกําลังไฟฟ้าสูงสุด คือ 5.53 วัตต์ และตําสุ ด
เป็ นช่วงเวลา 15.00 น. กําลังไฟฟ้าคือ 1.73 วัตต์ จึงสรุ ปได้วา่ ช่วงเวลาทีทําการชาร์จแบตเตอรี ทีได้ประสิทธิภาพสูงสุดคือ
ช่วงเวลา
13.30 น.
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ผลการทดสอบสมรรถนะของรถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทดลองตัดหญ้า 3 ระดับได้แก่ระดับ 5
เซนติเมตร , 10 เซนติเมตร และ 15 เซนติเมตร ในพืนที 30 ตารางเมตร พบว่าใช้เวลาในการตัดหญ้าทีแตกต่างกัน โดยหญ้าที
มีความสูงเฉลีย 15 เซนติเมตร จะใช้เวลาในการตัดมากกว่าหญ้าทีมีความสูงเฉลีย 5 เซนติเมตร และ 10 เซนติเมตร เมือ
เปรี ยบเทียบการตัดหญ้ากับรถตัดหญ้าทีใช้เครื องยนต์เบนซิน ขนาด 6.5 แรงม้า เป็ นต้นกําลัง พบว่าลักษณะการขาดของหญ้า
ทีตัดไม่แตกต่างกัน และเมือเปรี ยบเทียบเวลาทีใช้ในการตัดหญ้าของรถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กบั รถตัดหญ้าทีใช้
เครื องยนต์เบนซิน ขนาด 6.5 แรงม้า รถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีสมรรถนะ 76.17 %
ข้ อเสนอแนะ

1.ควรมีการเพิมชุดควบคุมแผงโซล่าเซลล์ให้สามารถเคลือนทีได้ตามมุมต่างๆของดวงอาทิตย์เพือให้ได้
พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สูง และเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
2.ควรเพิมขนาดของแผงโซล่าเซลล์ให้เพียงพอต่อการชาร์จเพือให้ใช้เวลาในการชาร์จน้อยลง
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Automatic Germinated Brown Rice (GBR) Cultivation Systems
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี พัฒ นาระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัต โนมัติเพือลดกระบวนการเพาะข้าวกล้องงอกแบบวิสาหกิ จ
ชุมชนทีอาศัยมนุ ษย์ในการเฝ้ าดู แลและเพิมคุณภาพผลผลิ ต ระบบแบบอัตโนมัตินีมีการเติมนํา การแช่ การบ่ ม การชะล้าง
และควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ในสภาวะที เหมาะสมกว่าแบบวิสาหกิจชุมชน โดยอากาศที ไหลเวียนในระบบ
เพาะมีความสมําเสมอ และผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ในสภาวะต่างๆ ทีเหมาะสมกับข้าวกล้องงอก ใน
งานวิจยั นี ใช้ขา้ วกล้องหอมมะลิ 105 ปริ มาณ 3 กิโลกรัม ในการทดสอบเพือศึกษาเปอร์เซ็นต์การงอก ความยาวจมูกข้าวกล้อง
อุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ทีเหมาะสําหรับการเพาะข้าวกล้องงอก จากการทดลองควบคุมอุณหภูมิที 35 ºC และความชืน
สัมพัท ธ์ช่วง 45 - 60%RH ช่ วงเวลา 24 และ 48 ชัวโมง การเพาะด้วยระยะเวลา 48 ชัวโมง มี การงอก 80±7.07% และความยาว
จมู กข้าวกล้อง 0.71±0.06 มิลลิ เมตร ดี กว่าช่ วงเวลา 24 ชัวโมง ระบบควบคุม อุณ หภูมิ และความชื นสัมพัท ธ์ มีค่ าเบี ยงเบน
มาตราฐานไม่เกิ น 0.79 ºC และ 3.01%RH ตามลําดับ นอกจากนี มีการวิเคราะห์เชิ งเศรษฐศาสตร์ ของระบบต้นแบบ ระบบใช้
ปริ มาณไฟฟ้าประมาณ 1,413 บาทต่อเดือน มีกาํ ไร 6,537 บาทต่อเดือน และระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 เดือน จึงเหมาะสมแก่
การลงทุน
คําสําคัญ : ข้าวกล้องงอก, การงอก, ความยาวจมูกข้าว, ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์
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This research is the development of an automatic Germinated Brown Rice (GBR) cultivation systems to reduce

the process and increase the quality of the GBR. This system is automatically filled with water, soaking, curing, rinsing,
temperature ( T) control and relative humidity ( RH) . It is a better condition than the community enterprise of GBR

cultivation. The air circulation in the culture system is uniform through the measurement of temperature and relative
humidity in various conditions by temperature sensor and humidity sensor. The Jasmine brown Rice105 about 3,000
grams is used to study the percentage of germination, the length of nose brown rice, and the T and RH control in the
system. In addition, there is an economic analysis of the system. The experiment was temperature and the % RH

controlled at 35 ºC and range of 45 to 60, respectively. The time periods for experiment are 24 and 48 hours. From the
experiment, it found that the T and RH control in the system in the time period of 48 hours had a germination percentage
and the length of nose brown rice are 80 and 0.71 mm., respectively. Which is better than time period of 24 hours. The

system can control the T and RH with standard deviation of 0.79 and 3.09, respectively. Moreover, the electricity supply
of system is 1,413 Baht per month, which has profit about 6 ,537 Baht per month. The payback period is about 3 month
appropriate investments.

Keyword : germinated brown rice, germination, length of nose, relative humidity and temperature control

บทนํา

ประชากรโลกมากกว่าครึ งบริ โภคข้าวเป็ นอาหารหลักและการบริ โภค 90 % เป็ นชาวเอเชีย ปั จจุบนั นวัตกรรมหนึ ง
ที ได้ รั บ ความสนใจในกลุ่ ม ผู ้รั ก สุ ข ภาพของไทยเป็ นอย่า งมากคื อ ข้า วกล้อ งงอก (Germinated Brown Rice; GBR)
กระบวนการเพาะข้าวกล้องงอกเริ มจากนําข้าวกล้องแช่ น ําให้จมู กข้าว (Germ) มี การงอก ซึ งบริ เวณนี อุ ด มด้วยปริ ม าณ
สารอาหารมากมาย อาทิ ใยอาหาร กรดไฟติก วิตามินซี วิตามินอี และสารกาบา (Gamma Amino Butyric Acid; GABA) ช่วย
ป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ ง เบาหวาน และยังช่วยควบคุมนําหนัก เป็ นต้น (Komatsuzaki et al., 2003) ทัวไปการเพาะ
ข้าวกล้องแบบวิสาหกิ จชุมชนต้องแช่นาและเปลี
ํ
ยนถ่ายนําทุก 4 ชัวโมง ให้เกิ ดการงอกของจมูกข้าวเพือป้ องกันไม่ให้เกิ ด
การบู ด เน่ า (สุ นั น และจตุ ร งค์, 2556; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2555) ปั จ จัย ที ส่ ง ผลต่ อ การงอกของจมู ก ข้า ว
ประกอบด้วยอุณหภูมิ (Temperature; T) และความชื นสัมพัท ธ์ (Relative Humidity; RH) ของข้าวกล้อง อย่างไรก็ดี การ
เพาะด้วยวิธีนีอาจพบปั ญหาคื อ ผูท้ ี ทําการเพาะต้องคอยเฝ้ าเปลียนถ่ายนําข้าวกล้องตลอดเวลาและขาดการควบคุมสภาวะ
อุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ให้เหมาะสม จึ งมีผลกระทบต่อการงอก การเน่ าเสี ย สี และกลินของข้าวกล้องงอก มีนกั วิจยั
หลายท่ านพัฒ นาเครื องเพาะข้าวกล้องงอกและข้าวเปลือกงอกที ควบคุมอุณหภูมิและความชื นสัมพัท ธ์ทีเหมาะสม แต่ มี
ข้อเสี ยเรื องการชะล้างข้าวกล้องแบบอัตโนมัติและต้นทุนการผลิตสูง (ชาญวิทย์ และคณะ 2552; วรนุช 2552; ชัยวัฒน์ และ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เอกราช 2554) นอกจากนี มีงานวิจยั ทีพัฒนาระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบวิสาหกิจชุมชนทีมีการถ่ายไหลเวียนอากาศทีดี มี
กระบวนการเติมนํา การแช่ การบ่ ม และการชะล้างแบบอัตโนมัติ แต่ระบบดังกล่าวยังขาดการควบคุมสภาวะอุณหภูมิและ
ความชืนสัมพัทธ์ในตูเ้ พาะทีเหมาะสม (สุ นนั และจตุรงค์, 2556)
จากปั ญ หาดังกล่ าวงานวิจัยนี ได้เล็งเห็ น ความสําคัญในการพัฒ นาระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติที มี
กระบวนการเติ ม นํา การแช่ การบ่ ม การชะล้าง และควบคุ มสภาวะอุณหภูมิ และความชื นสั มพัท ธ์ ให้ เหมาะสมสําหรั บ
ทดแทนระบบการเพาะแบบวิสาหกิจชุมชน โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ทีสําคัญ ได้แก่ เปอร์ เซ็นต์การงอก และความยาวของ
จมูกข้าวกล้องในสภาวะทีควบคุมระบบเพาะ นอกจากนี มีการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์การเพาะของระบบ
การออกแบบและการทํางานระบบเพาะข้ าวกล้ องงอกแบบอัตโนมัติ

1.ระบบเพาะข้ าวกล้ องงอกแบบอัตโนมัติ
ตูเ้ พาะมีความกว้าง 50 เซนติเมตร ความยาว 80 เซนติเมตร และความสูง 137 เซนติเมตร ใช้แผ่นอะลูมิเนียมติดกับ
โครงสร้างทังด้านในและด้านนอกจะมีฉนวนกันความร้อนกันระหว่างกลางอะลูมิเนี ยมทังสองสําหรับรักษาระดับอุณหภูมิ
ในตู ้ มี ถาดตะแกรงเพาะข้าวกล้องงอกร่ วมกับ ถาดบรรจุนําใช้วสั ดุ ส แตนเลสความกว้าง 32.5 เซนติ เมตร ความยาว 45
เซนติเมตร และความสู ง 6 เซนติเมตร สําหรับแช่นาํ บ่ม และชะล้างข้าวกล้องจํานวน 3 ชัน การพัฒนาระบบเพาะข้าวกล้อง
งอกแบบอัตโนมัติดงั ภาพที 1 มีระบบควบคุมสภาวะภายในตูเ้ พาะข้าวกล้องงอกผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ 6 ส่วน คื อ 1)
ระบบควบคุมการถ่ายเทนําตลอดระยะเวลาการเพาะโดยเริ มต้นเติมนําในปริ มาณเหมาะสมท่วมสู งข้าวกล้อง 1 เซนติเมตร
ผ่านโซลินอยด์วาล์วแช่ไว้ 4 ชัวโมง และถ่ายนําออกด้วยปั มนํา หลังจากนันทุกๆ 4 ชัวโมง จะฉี ดสเปรย์นาสะอาดระยะเวลา
ํ
2 วินาที เพือเพิมปริ มาณความชืนให้เมล็ดข้าวกล้อง 2) ระบบดูดอากาศออกจากระบบเพาะจะเปิ ดพัดลมดูดเมือเซนเซอร์
ตรวจวัดอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์เกินมาตรฐานทีกําหนดไว้ในระบบเพาะ 3) ระบบควบคุมแหล่งผลิตความร้อนทํางาน
เมือเซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิตากว่
ํ ามาตรฐาน 4) ระบบควบคุมแหล่งผลิตความชืนทํางานเมือเซนเซอร์ ตรวจวัดความชื น
สัมพัทธ์ตากว่
ํ ามาตรฐาน 5) ระบบควบคุมการไหลเวียนอากาศในระบบทํางานตามระยะเวลาทีระบุ บไว้เป็ นช่วงๆ เพือให้
อากาศทัวถึงภายในระบบ และ 6) ระบบตรวจวัดอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์
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ถังกักเก็บนํา

ระบบผลิตความร้ อน
ท่ อนําเข้ า

ชุดควบคุมระบบ

ท่ อนําทิง

เซนเซอร์ วดั
ความชื นสั มพัทธ์

ถาดบรรจุน ํา

เซนเซอร์ วดั อุณหภูมิ

ถาดเพาะข้ าวกล้ อ ง

ระบบผลิตความชื น
ภาพที 1 ระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติ

2. การทํางานของระบบควบคุมเครื องเพาะข้ าวกล้ องงอกแบบอัตโนมัติ
การควบคุ มระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติใ ช้การประมวลผลการทํางานผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์
Arduino Mega 2560 สามารถระบุค่าอุณหภูมิ ความชืนสัมพัทธ์ และระยะเวลาเพาะข้าวกล้องได้ตามต้องการผูใ้ ช้งาน มีการ
ควบคุ ม อุ ณ หภูมิ ผ่านเซนเซอร์ ตรวจวัด อุณ หภูมิ เบอร์ DS18B20 และความชื นสั มพัท ธ์ด ้วยเซนเซอร์ ตรวจวัด ความชื น
สัมพัทธ์ เบอร์ AM2301 ในระบบเพาะแบบอัตโนมัติและแสดงผลผ่านจอแสดงผล นําค่าวัดจริ งของอุณหภูมิและความชื น
สัมพัทธ์กบั ค่าอ้างอิงไปประมวลผล
ภาคอิน พุต
เซนเซอร์
ตรวจวัด
เซนเซอร์
ตรวจวัด
ปุ่ มกดคีย์
ฐานเวลา

แหล่ งจ่ ายไฟ
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220

สวิตชิงเพาเวอร์ซพั พลาย 12 Vdc
วงจรรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า
หน่ วยประมวลผล
ไมโครคอนโทรลเลอร์

ภาคเอาต์ พ ุต
พัดลม
บัซเซอร์
สําหรับพ่น
ปั มนํา
ฮีตเตอร์
โซลินอยด์
พัดลม
เครื องพ่น
ระบาย
จอแสดงผล
ชุดบันทึก

ภาพที 2 หลักการทํางานของระบบควบคุม
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ภาพที 2 อธิบายหลักการทํางานระบบควบคุมมีส่วนประกอบสําคัญ 4 ส่วน คือ ส่วนแรกแหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับ 220 โวลต์ ผ่านสวิตชิ งเพาเวอร์ ซัพพลายแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง 12 โวลต์ 10 แอมแปร์ แล้วนํามาผ่านวงจร
รักษาระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 9 โวลต์ 2 แอมแปร์ เป็ นแหล่งจ่ายให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์อินพุตและอุปกรณ์
เอาต์พตุ ส่ วนทีสองหน่วยประมวลผลใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 เป็ นส่วนควบคุมการทํางานของระบบ
เพาะทังหมด ส่ วนที สามภาคอิ นพุตทําหน้าที ส่ งสัญญาณมายังไมโครคอนโทรลเลอร์และประมวลผลสัญญาณอินพุตไป
ควบคุมอุปกรณ์ภาคเอาต์พตุ ส่วนสุดท้ายภาคเอาต์พตุ อุปกรณ์จะทํางานเมือได้รับคําสังการจากไมโครคอนโทรลเลอร์
อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
1. การทดสอบระบบเพาะข้ าวกล้ องงอกแบบอัตโนมัติ
1.1 การสอบเทียบเซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิ
การสอบเที ยบเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ เบอร์ DS18B20 เทียบเคียงเซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิแบบ RTD: PT100
ผ่านเครื องสอบเที ยบอุ ณ หภู มิ Fluke 6102 ช่ วงอุ ณ หภู มิ 30 ถึ ง 50 °C ครอบคลุ ม อุณ หภู มิ เพาะที 35 °C เป็ นอุณ หภูมิ ที
เหมาะสมต่อการงอกของจมูกข้าวกล้อง (Patil and Khan, 2011;สุ นนั และจตุรงค์, 2556) เพือตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพความ
แม่นยําระหว่างเซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิทงั 2 แบบ
1.2 การทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมแิ ละความชื นสั มพัทธ์ ในตู้เพาะ
การทดสอบสภาวะไร้นาและบรรจุ
ํ
นาในภาชนะเพาะข้
ํ
าวกล้องสําหรับวิเคราะห์การทํางานของระบบเพาะแบบ
อัตโนมัติสามารถควบคุม อุณหภูมิเพาะ 35 °C และความชื นสัมพัทธ์ในระบบ 45 - 60%RH มีการบัน ทึ กค่าทุ กๆ 10 นาที
ตลอดระยะเวลา 1 ชัวโมง
2. การทดลองและเก็บข้ อมูลของข้ าวกล้ องงอกทีผ่ านระบบเพาะต้ นแบบ
การทดลองและเก็บข้อมูลลักษณะเชิ งกายภาพของข้าวกล้องงอกทีผ่านกระบวนการเพาะด้วยระบบแบบอัตโนมัติ
ได้แก่ เปอร์ เซ็นต์การงอก ความยาวของจมูกข้าวกล้อง และค่าอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ภายในตู ้ ณ เวลาเพาะแตกต่าง
กัน ส่ วนการใช้พลังงานของระบบเพาะนําไปวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ให้ทราบถึงความคุม้ ทุ นว่าเหมาะสมแก่การลงทุน
จัดสร้างระบบเพาะแบบอัตโนมัติ
2.1 เตรียมตัวอย่ าง

การทดลองใช้ตวั อย่างข้าวกล้องหอมมะลิ 105 ปริ มาณ 3 กิโลกรัม นํามาเพาะเป็ นข้าวกล้องงอก โดยข้าวสายพันธุ์นี
ให้ปริ มาณสาร GABA สูงกว่าข้าวสายพันธุ์อืนๆ และเลือกข้าวกล้องที กะเทาะเปลือกไม่เกิน 2 สัปดาห์ (สุ นนั และจตุรงค์,
2556; พัชรี ,2560) กระบวนการเพาะนําตัวอย่างที เตรี ยมตวงและชังนําหนักด้วยเครื องชังแบบดิ จิตอลถาดละ 1 กิ โลกรั ม
จํานวน 3 ถาด ระบบเพาะต้นแบบมีการควบคุมการทํางานด้วยระบบอัตโนมัติ ตังแต่การเติมนํา การแช่ การบ่ม การชะล้าง
และควบคุมสภาวะอุณหภูมิระบบ 35 °C และความชืนสัมพัทธ์ 45 - 60 %RH จนกระทังสิ นสุ ดกระบวนการ ขันตอนการ
เติมนําเข้าไปในภาชนะเพาะจนท่วมเมล็ดข้าวทุกเมล็ดและแช่ไว้เป็ นเวลา 4 ชัวโมง หลังจากนัน ระบบมีการถ่ายเทนําออก
แล้วทําการสเปรย์ละอองนําทุก 4 ชัวโมง จนครบ 20 และ 44 ชัวโมง หลังเสร็ จสิ นกระบวนการใช้เวลา 24 ชัวโมง (การแช่
นํา 4 ชัวโมง รวมกับการบ่ม 20 ชัวโมง) และช่วงเวลาเพาะ 48 ชัวโมง (การแช่นาํ 4 ชัวโมง รวมกับการบ่ม 44 ชัวโมง) มีการ
บันทึกค่าอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ทุกๆ 30 นาที แต่ละการทดลองทํา 3 ซํา สําหรับหาค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบี ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.)
2.2 การวิเคราะห์ ลกั ษณะเชิงกายภาพข้ าวกล้ องงอก
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หลังเพาะข้าวกล้องงอกเสร็ จสิ นจะทําการสุ่ มหยิบเมล็ดข้าวกล้องงอกในแต่ละถาด 5 ตําแหน่ ง ดังภาพที 2 แต่ละ
ตําแหน่งสุ่ มหยิบจํานวน 20 เมล็ด ทําเช่นนี ทุกถาดและเลือกจํานวนเมล็ดข้าวกล้องทีงอกเพือวิเคราะห์หาเปอร์ เซ็นต์การงอก
(Percentage of germination; G(%)) ดังสมการที (1) (ดวงเดือน และประสิ ทธิ , 2553) หลังจากนัน วัดปริ มาณความยาวของ
จมูกข้าวกล้องโดยเลือกเมล็ดทีงอกจากการสุ่ มหยิบ 20 เมล็ด จํานวน 5 เมล็ด ในถาดเพาะแต่ละตําแหน่งใช้เครื องมือวัดเวอร์
เนียร์ คาลิปเปอร์แบบดิจิตอล รุ่ น 101-2601 ทีสุ่มทังหมด

เมือ x คือ จํานวนเมล็ดข้าวกล้องทีงอก

x
G(%) = × 100
n

n คือ จํานวนเมล็ดข้าวกล้องทีสุ่ มหยิบทังหมด

ผลและวิจารณ์ ผล

( 1)

Point 5

Point 1

Point 3

Point 2

Point 4

ภาพที 2 ตําแหน่งการสุ่มหยิบเมล็ดข้าวกล้อง

1. ผลทดสอบระบบเพาะข้ าวกล้ องงอกแบบอัตโนมัต ิ

1.1 ผลสอบเทียบเซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิ

ในการทดสอบเซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิช่วง 30 -50 °C ผ่านเครื องสอบเที ยบอุณหภูมิมาตรฐาน Fluke 6102 พบว่า
เซนเซอร์ ต รวจวัด อุ ณ หภูมิ เบอร์ DS18B20 มี ค่ าความแม่ น ยํา และค่ าเปอร์ เซ็ น ต์ค วามคลาดเคลื อน (% Error) ตําใกล้เคี ย ง
เซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิแบบ RTD: PT100 ดังภาพที 3 โดยอุณหภูมิเพาะในระบบ 35 °C เซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิ เบอร์
DS18B20 สามารถตรวจวัดอุณหภูมิ 34.94 °C มีค่า %Error เท่ากับ 0.17 ส่ วนเซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิแบบ RTD: PT100 สามารถ
ตรวจวัดอุณหภูมิ 34.99 °C มีค่า %Error เท่ากับ 0.03 ดังตารางที 1 สรุ ปได้วา่ เซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิเบอร์ DS18B20 จึงสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในงานระบบต้นแบบเพาะข้าวกล้องงอกได้
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Apparatus temperature (°C)

50

744

RTD: PT100
DS18B20

45
40
35
30

30

35

40

Standard temperature (°C)

45

ภาพที 3 การสอบเทียบเซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิ เบอร์ DS18B20
ตารางที 1 ผลสอบเทียบเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิทีใช้ในระบบเพาะ
ผลสอบเทียบอุณหภูมิ (°C)
เครื อง Fluke 6102
DS18B20
% Error
RTD: PT100
29.82
0.60
29.99
30
34.94
0.17
34.99
35
39.81
0.48
39.99
40
44.63
0.82
44.99
45
49.81
0.380
49.99
50
1.2 ผลทดสอบควบคุมอุณหภูมแิ ละความชื นสั มพัทธ์ ในระบบเพาะต้ นแบบ

50

% Error
0.03
0.03
0.03
0.02
0.020

T(OC) and % RH

ผลทดสอบมี การพิจารณาระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติ 2 สภาวะคือ สภาวะไร้นําในระบบเพาะ และ
บรรจุนาในระบบเพาะในระยะเวลา
ํ
1 ชัวโมง เพือควบคุมสภาวะอุณหภูมิระบบ 35 °C และความชื นสัมพัทธ์อยู่ช่วง 45 60%RH ดังภาพที 4
80
70
สภาวะไร้ นาํ
% RH
สภาวะบรรจุ
60
50
40
T(ºC)
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
t(mins)

ภาพที 4 การควบคุมอุณหภูมิ 35°C ในระบบเพาะ ณ สภาวะต่างๆ
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ภาพที 4 เริ มต้นทดสอบสภาวะระบบทัง 2 กรณี สังเกตว่าสภาวะไร้นาในระบบใช้
ํ
เวลา 10 นาที ควบคุมอุณหภูมิ
เริ มต้น 30 °C ไปสู่ อุณ หภูมิ เป้ าหมาย 35 °C ค่ าเฉลี ยอุณ หภูมิ ต ้น แบบระบบเพาะตลอดระยะเวลา 1 ชัวโมง ประมาณ
34.62±0.16 °C ส่ วนค่าความชื นสัมพัทธ์เริ มต้น 72 %RH ใช้เวลา 7 นาที ในการให้ปริ ม าณความชืนสัมพัทธ์อยู่ช่วง 45 60%RH เป็ นเวลา 53 นาที มีค่าเฉลียความชืนสัมพัทธ์ระบบ 58.56±0.58 %RH อีกกรณี สภาวะบรรจุนาในระบบใช้
ํ
เวลา 15
นาที ควบคุ มอุณหภูมิเริ มต้น ไปสู่ อุณหภูมิเป้ าหมาย และค่าเฉลียอุณหภูมิระบบเพาะตลอดระยะเวลา 1 ชัวโมง ประมาณ
35.67±0.38 °C ส่วนความชืนสัมพัทธ์เริ มต้น 76%RH ใช้เวลา 9 นาที เพือให้อยู่ช่วงความชืนสัมพัทธ์เป้ าหมาย และตลอด
ระยะเวลา 1 ชัวโมง มี ค่าเฉลียความชื นสัมพัทธ์ระบบ 53.17±2.36 %RH สรุ ป ได้ว่า ระบบเพาะต้นแบบสามารถควบคุ ม
อุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ในระบบได้ตามเป้าหมาย และสภาวะบรรจุนาในระบบที
ํ
ใช้ในการแช่ การบ่ม และชะล้างข้าว
กล้องงอกมีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์เป้ าหมายนานกว่าสภาวะไร้นาในระบบ
ํ
2. ผลทดลองเพาะข้ าวกล้ องงอกแบบอัตโนมัต ิ
การทดลองเพาะข้าวกล้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ในระบบตลอดช่วงเวลาเพาะ และวิเคราะห์
เปอร์เซ็นต์การงอก ความยาวของจมูกข้าวกล้อง และค่าอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ในระบบขณะทดลอง

2.1 เปอร์ เซ็นต์การงอก
การทดลองหาเปอร์ เซ็นต์การงอกของจมูกข้าวกล้องสามารถวิเคราะห์ดงั สมการที (1) ระบบเพาะจะมีการควบคุม
สภาวะอุณหภูมิ 35 °C และความชืนสัมพัทธ์ 45 - 60%RH เทียบเคียงระยะเวลาเพาะ 24 และ 48 ชัวโมง
เมล็ดสมบูรณ์

เมล็ดไม่ มคี ุณภาพ

ภาพที 5 เปอร์เซ็นต์การงอกของจมูกข้าวกล้อง ณ เวลาเพาะ 24 และ 48 ชัวโมง
ตารางที 2 เปอร์เซ็นต์เฉลียการงอกของจมูกข้าวกล้อง ณ เวลาเพาะต่างกัน
24 ชัวโมง
48 ชัวโมง
ตําแหน่ งสุ่ มหยิบ
เมล็ดสมบูรณ์ เปอร์ เซ็นต์ การงอก เมล็ดสมบูรณ์ เปอร์ เซ็นต์ การงอก
13
65
14
70
1
13
65
15
75
2
14
70
17
85
3
15
75
17
85
4
14
70
17
85
5
Mean
13.80
69
16
80
±0.84
±4.18
±1.41
±7.07
S.D.
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ภาพที 5 แสดงลักษณะเชิ งกายภาพของการงอกเมื อผ่านระบบเพาะแบบอัตโนมัติทีควบคุม อุณหภูมิและ
ความชืนสัมพัทธ์ โดยสุ่ มหยิบเมล็ดข้าวกล้องแต่ละตําแหน่งในถาดเพาะปริ มาณ 20 เมล็ด ด้านซ้ายแสดงถึงจํานวนเมล็ดข้าว
กล้องที งอกสมบูรณ์ และด้านขวาเป็ นจํานวนเมล็ดที ไม่มีคุณภาพ เช่ น ไม่มีการงอก เมล็ดหัก และเมล็ดแตก เพือวิเคราะห์
เปอร์เซ็นต์เฉลียการงอกทีปริ มาณข้าวกล้องงอกในแต่ละถาด ณ ช่วงเวลาเพาะแตกต่างกัน ผลพบว่าช่วงเวลาเพาะ 48 ชัวโมง
ให้เปอร์ เซ็นต์เฉลียการงอกของจมูกข้าวกล้อง 80±7.07% สูงกว่าช่วงเวลาเพาะ 24 ชัวโมง มีเปอร์ เซ็นต์เฉลียการงอกของจมูก
ข้าวกล้อง 69±4.18% สามารถสรุ ปได้วา่ ช่วงเวลาเพาะมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การงอกของจมูกข้าวกล้องทีสู งขึน โดยมีงานวิจยั
หลายฉบับ ได้ศึ กษาปริ ม าณสาร GABA ที เที ยบเคี ยงกรณี ไม่ ผ่านการเพาะและผ่านการเพาะเวลาที แตกต่างกัน พบว่าข้าว
กล้องทีไม่ผ่านการเพาะให้ปริ มาณสาร GABA ไม่เกิน 6.04 มิลลิกรัม แต่เมือผ่านกระบวนการเพาะในช่วงเวลาทีนานขึนจะ
ให้ปริ มาณสาร GABA สูงขึนอย่างมีนยั สําคัญ (Patil and Khan, 2011; ภนิดา และเสาวลักษณ์, 2550) แต่ขอ้ เสี ยของการเพาะ
ที นานขึนจะทําให้ปริ มาณข้าวกล้องงอกมีกลินเหม็นเน่ าที เกิ ดจากการเจริ ญเติ บโตของจุลินทรี ยไ์ ด้ หากไม่มีการควบคุ ม
สภาวะแวดล้อมในระบบเพาะทีดี
2.2 ความยาวของจมูกข้ าวกล้ อง
การวิเคราะห์ความยาวของจมูกข้าวกล้องจะนําเมล็ดข้าวกล้องทีงอกสมบูรณ์แต่ละตําแหน่งในถาดเพาะจํานวน 5
เมล็ด มาวัดความยาวของจมูกข้าวกล้องด้วยเวอร์เนี ยร์คาลิปเปอร์ โดยความยาวการงอกของจมูกข้าวกล้องทีเหมาะสม 0.5
ถึ ง 1 มิ ล ลิ เมตร จะให้ปริ ม าณสาร GABA สู งสุ ด (สํานักงานมาตรฐานสิ น ค้าและอาหารแห่ งชาติ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, 2555; Komatsuzaki et al., 2003; Patil and Khan, 2011)
ตารางที 3 ความยาวเฉลียจมูกข้าวกล้องจํานวน 5 เมล็ด แต่ละตําแหน่ง
ความยาวของจมูกข้ าวกล้ อง (มิลลิเมตร)
ตําแหน่ งสุ่ มหยิบ
24 ชัวโมง
48 ชัวโมง
0.60
0.77
1
0.58
0.68
2
0.63
0.64
3
0.50
0.79
4
0.53
0.67
5
Mean
0.57
0.71
±0.05
±0.06
S.D.

ตารางที 3 แสดงความยาวเฉลี ยของจมู กข้าวกล้องทุ กตําแหน่ งที ควบคุ มสภาวะอุณหภูมิ 35 °C และความชื น
สัมพัทธ์ 45 - 60%RH ทีช่วงเวลาเพาะต่างกัน ผลทดลองพบว่าช่วงเวลาเพาะ 48 ชัวโมง มีปริ มาณความยาวเฉลียของจมูกข้าว
กล้อง 0.71±0.06 มิลลิ เมตร มีการงอกที ยาวกว่าช่ วงเวลาเพาะ 24 ชัวโมง ที ให้ป ริ มาณความยาวเฉลี ยของจมู กข้าวกล้อง
0.57±0.05 มิลลิเมตร ซึงถือได้วา่ ระบบเพาะแบบอัตโนมัติให้ขนาดความยาวของจมูกข้าวกล้องทีงอกเหมาะสม
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2.3 การควบคุมสภาวะอุณหภูมแิ ละความชื นสั มพัทธ์ ในตู้เพาะ
ในกระบวนการเพาะข้าวกล้องงอกแต่ละครังระบบเพาะต้นแบบจะมีการบันทึกค่าอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์
ทุกครังและบันทึกค่าทุกๆ 30 นาที ตลอดช่วงเวลาเพาะทีผูใ้ ช้ระบุบ ส่ วนการตรวจวัดอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ในระบบ
เพาะ 3 ตําแหน่งในตูเ้ พาะนํามาเฉลีย เพือสังเกตเสถียรภาพในการควบคุมสภาวะของระบบเพาะแบบอัตโนมัติดงั ภาพที 7
T(oC)
% RH

T(OC) and % RH

80
70
60
50
40
30
20
10
0

300

600

t(mins)

900

(ก)

0

600

1200

t(mins)

1200

T(oC)
% RH

T(oC) and % RH

80
70
60
50
40
30
20
10
0

0

1800

2400

(ข)

ภาพที 7 การควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ในตูเ้ พาะ ณ ช่วงเวลา (ก) 24 ชัวโมง และ (ข) 48 ชัวโมง
ภาพที 7 แสดงความสัมพันธ์ในการควบคุมสภาวะของระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติ ณ ช่วงเวลาเพาะ
แตกต่างกัน โดยระบบควบคุม อุณหภูมิ 35 °C และความชื นสัมพัทธ์ 45 - 60%RH สังเกตพบว่าช่ วงเวลาเพาะ 24 ชัวโมง
ระบบสามารถควบคุ ม ค่ าเฉลี ยอุณ หภูมิ 35.06±0.79 °C และความชื นสัม พัท ธ์ 53.52±3.01%RH ส่ วนช่ วงเวลาเพาะ 48
ชัวโมง ระบบสามารถควบคุมค่าเฉลียอุณหภูมิ 35.31±0.63 °C และความชื นสัม พัท ธ์ 53.06±2.43%RH กล่าวได้ว่าระบบ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ต้น แบบมี การควบคุ ม สภาวะในการเพาะข้าวกล้องงอกที ความแม่ นยําและความคลาดเคลื อนตํา และความชื นสัมพัท ธ์ที
เหมาะสมในการเพาะอยูป่ ระมาณ 53%RH
2.4 ผลวิเคราะห์ เชิงเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เป็ นการศึกษาว่าระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติมีความคุม้ ทุนในการลงทุน
หรื อไม่
ตารางที 4 ผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติ
ต้นทุนระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติ (บาท)
17,400
ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)
9,000
ค่าไฟฟ้า (บาทต่อเดือน)
1,413
รายได้ (บาทต่อเดือน)
7,587
ต้นทุนข้าวกล้อง (บาทต่อเดือน)
1,050
กําไรข้าวกล้องงอก (บาทต่อเดือน)
6,537
ระยะเวลาคืนทุนระบบเพาะ (เดือน)
2.66
ตารางที 4 กระบวนการเพาะผ่ านระบบต้น แบบได้ป ริ ม าณข้าวกล้องงอก 3 กิ โลกรั ม ถาดละ 1 กิ โลกรั ม ได้
ค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดื อน โดยต้นทุนพัฒนาระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติ 17,400 บาท และใช้กาํ ลังไฟฟ้า
1,254 วัตต์ ระบบทํางาน 16 ชัวโมงต่อวัน ค่าไฟฟ้ า 2.348 บาท (อัตราค่าไฟฟ้ าประเภทต่าง การไฟฟ้ านครหลวง, WWW,
2559) ระบบใช้ป ริ มาณค่าไฟฟ้ า 1,413 บาทต่อเดื อน มี รายได้ 7,587 บาทต่อเดื อน คิ ดกําไรเมือเพาะข้าวกล้องงอกที ผ่าน
ระบบเพาะแบบอัตโนมัติ 6,537 บาทต่อเดือน และระยะเวลาคืนทุนระบบประมาณ 3 เดือน จึ งเป็ นระบบทีเหมาะสมในการ
ลงทุนมาก

สรุ ปผลการวิจัย

งานวิจยั นีได้พฒั นาระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติทีมีขนาดกําลังการเพาะเหมาะสมสําหรับแบบวิสาหกิ จ
ชุมชนที สามารถควบคุมปั จจัยที มีผลต่อการงอกของจมูกข้าวกล้อง ระบบประกอบด้วยระบบผลิตความร้อน ระบบผลิต
ความชืน ถาดใส่ นาํ ถาดใส่ ขา้ วกล้อง และถังกักเก็บนํา สามารถดําเนิ นการเพาะต่อเนื อง 3 กิโลกรัมต่อวัน มีการเติมนํา การ
แช่ การบ่ม การชะล้าง และควบคุมสภาวะอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ให้เหมาะสม การทดลองมีการควบคุมอุณหภูมิ 35
°C และความชืนสัมพัทธ์ช่วง 45 ถึง 60%RH ทีช่วงเวลาเพาะ 24 และ 48 ชัวโมง
ผลการวิเคราะห์ขา้ วกล้องที ผ่านระบบเพาะต้นแบบทีควบคุมสภาวะในระบบเพาะทีเวลา 48 ชัวโมง มีเปอร์ เซ็นต์
การงอกถึง 80±7.07% และความยาวของจมูกข้าวกล้อง 0.71±0.06 มิลลิเมตร สู งกว่ากรณี ระยะเวลา 24 ชัวโมง สรุ ป
ช่วงเวลาเพาะทีนานมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การงอกและความยาวของจมูกข้าวกล้องทีสู งขึน ระบบต้นแบบมีการควบคุมอุณหภูมิ
และความชืนสัมพัทธ์ขณะเพาะทีมีประสิทธิภาพสู ง นอกจากนี ด้านเชิงเศรษฐศาสตร์ของการเพาะแบบอัตโนมัติใช้ปริ มาณ
ค่าไฟฟ้ า 1,413 บาทต่อเดื อน มีกาํ ไร 6,537 บาทต่อเดือน และระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 เดื อน จึ งเหมาะสมแก่การลงทุน
และยกระดับกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอก
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บทคัดย่อ

บ้านอัจฉริ ยะได้เข้ามามีบทบาทสําคัญเป็ นอย่างมาก ในการดําเนิ นชี วติ ประจําวันของมนุษย์ โดยการใช้เทคโนโลยี
มาทําการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติภายในบ้าน เพืออํานวยความสะดวก
ให้แก่ผอู ้ ยู่อาศัย ระบบรักษาความปลอดภัยสามารถสรุ ปผลได้วา่ แบบจําลองระบบการตรวจสอบความปลอดภัยภายในบ้าน
ประกอบไปด้วย ส่ วน ) ส่ วนฮาร์ ดแวร์ และ ) ส่ วนซอฟแวร์ โดยในส่ วนของฮาร์ดแวร์ ได้มีการสร้างโมเดลบ้านขนาด
ขนาดกว้าง เซนติเมตร ยาว เซนติเมตร สู ง เซนติเมตร โดยใช้ชุด ควบคุม ประกอบด้วยคี ยแ์ พดสําหรับกดรหัส
หน้าจอแอลซี ดีแสดงสถานะการทํางานของระบบ รี เลย์ทีควบคุมการทํางานของระบบ เซนเซอร์ตรวจจับการเคลือนไหวและ
กล้องเว็บแคมจับภาพ ในส่ วนของซอฟแวร์ ใช้โปรแกรมของกล้องเว็บแคม ในการควบคุมการจับภาพ โดยโปรแกรมของ
กล้องเว็บแคม จะรับคําสังควบคุมการทํางานของระบบจากโปรแกรม Arduino และแสดงผลทีหน้าจอคอมพิวเตอร์
ผลการทดลองการทํางานของระบบ ซึ งมี การควบคุ ม แบบ คือ ) การควบคุ มทิ ศ ทางการหมุนของกล้อง )
ควบคุมระยะการตอบสนองของเซนเซอร์ ในการจับการเคลือนไหว ซึ งผลจากการทดลองสรุ ปได้วา่ การควบคุมทิศทางการ
หมุนของกล้อง คิดเป็ นร้ อยละ และการควบคุ มระยะการตอบสนองของเซนเซอร์ ในการจับ การเคลือนไหว เซนเซอร์
ตอบสนองดีทีสุดอยูท่ ี - เซนติเมตรและรองลงมา คือ ระยะ - เซนติเมตร และสุ ดท้ายคือระยะ - เซนติเมตร
คําสําคัญ : ระบบตรวจสอบบ้านอัจฉริ ยะ,เซนเซอร์ตรวจจับความเคลือนไหว
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The Smart Home has an important role in the daily life of a man by the use of technology to take control of the
devices in your home to facilitate the user is a management system wide variety of the system including security system
automated home, the system model the security check in your home with 2 part 1), the hardware and 2) the software by in
the section of the hardware is a model home size Width 60 centimeters long 60 centimeters up 20 centimeters by using the
control unit consists of a key for the press LCD screen displays the status of the operation of the system to relay to control
the operation of the system. The motion sensor and the webcam capture in the section of the software using the program
of the webcam to control the image captured by the program of the webcam will receive the command controls the
operation of the system from the program Arduino and display the computer screen.
The results of the test the operation of the system with the control of 2 is 1) to control the direction of rotation of
the camera. 2) Remote control the response of the sensor in the handle the motion that results from the trial concluded that
the control of the direction of rotation of the camera is 50 per cent and the remote control the response of the sensor in the
handle to move the sensor to respond best in the Mr. Liu Yongxing centimeters and the second is the distance 40-70
centimeters and finally is the distance 10-30 centimeters
Keyword: The Smart Home, PIR Motion Sensor

บทนํา

Smart home หรื อบ้านอัจฉริ ยะได้เข้ามามีบทบาทสําคัญ เป็ นอย่างมากในการดําเนินชีวติ ประจําวัน ของมนุษย์ โดย
การใช้เทคโนโลยี มาทําการควบคุมอุปกรณ์ ต่างๆ ภายในบ้าน เพืออํานวยความสะดวกให้แก่ผูอ้ ยูอ่ าศัย มีระบบการจัดการ
ต่างๆ มากมายหลายระบบ รวมทังระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติภายใน ซึ งถือว่าเป็ นระบบทีมีความสําคัญและมีความ
จําเป็ นอย่างมาก ในปั จจุบันโดยทัวไประบบรั กษาความปลอดภัย มีอยู่หลายรู ปแบบ แต่มีจุดอ่อน ซึ งไม่สามารถทํางานได้
ครอบคลุม ต่อการรั กษาความปลอดภัยในบ้าน ส่ งผลให้เกิ ดการโจรกรรมโดยที มิจฉาชี พ อาจใช้ข อ้ ด้อยของระบบรักษา
ความปลอดภัย ใช้เป็ นจุดทีจะเข้าไปโจรกรรม ทีทําให้เกิดความเสี ยหาย
คณะผูว้ ิจยั จึงได้เห็นถึงความสําคัญและนําเสนอการพัฒนา การออกแบบและตรวจสอบความปลอดภัยภายในบ้าน
เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพของระบบรักษาความปลอดภัย ให้มีความครอบคลุมสูงสุดให้ระบบการรักษาความปลอดภัยในบ้าน
ซึ งประกอบด้วย ชุ ดกล้อง ชุดเซนเซอร์ ตรวจจับอุณหภูมิ ชุดArduino โดยมี ลกั ษณะการทํางานคือ เมื อเซนเซอร์ ตรวจจับ
อุณหภูมิได้จะส่ งสัญญาณไปยังกล้องให้จบั ภาพตามการเคลือนไหว จากนันจะส่ งภาพเคลือนไหวไปแสดงผล
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วิธีดําเนินการวิจัย

1.ส่ วนโครงสร้ างของโมเดล

ศึกษาการกําหนดปริ มาตรของโมเดลพอได้ปริ มาตรทีเหมาะสม แล้วก็ศึกษาวัสดุทีใช้ในการสร้างโมเดลต่อไป

2.

ส่ วนควบคุม (โปรแกรม Arduino)

รู ปที 1 โมเดลทีออกแบบไว้

รู ปที 2 ขันตอนการตังรหัสผ่านควบคุมโมเดล
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รู ปที 3 ขันตอนการศึกษาการเขียนโค้ดให้กบั มอเตอร์เซอร์ โว

ผลและวิจารณ์ ผล

. ด้ านฮาร์ ดแวร์ แบบจําลองระบบการตรวจสอบความปลอดภัยภายในบ้านประกอบด้วย

รู ปที 4 ฮาร์ ดแวร์ แบบจําลองระบบการตรวจสอบความปลอดภัยภายในบ้าน
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กล้อง C
5

754

แบบจําลองระบบการตรวจสอบความปลอดภัยภายในบ้าน ในการควบคุมการทํางานของระบบ ซึ งโปรแกรมของ
ประกอบด้วย ส่ วนแสดงผลทีใช้เชือมต่อกับหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยรับคําสังการทํางานมาจาก Arduino ดังรู ปที

รู ปที 5 ส่วนแสดงผลทีใช้เชือมต่อกับหน้าจอคอมพิวเตอร์

ตารางที 1 ผลการทดลองการควบคุมทิศทางการหมุนของกล้อง
จํานวน
ครัง
1
2
3
4
5
6
7
8

หมุนขวา

หมุน



ไม่หมุน หมุน ไม่หมุน







9

10
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ตารางที 2 การคิดเทียบทิศทางการหมุนของกล้อง

การหมุนของกล้ องทิศ
ทางขวา

การหมุนของกล้ องทิศ ทาง
ซ้ าย

10 ครัง เทียบ 100 เปอร์ เซ็นต์
5 ครัง

เทียบ

50

ระยะทาง
(เซนติเมตร
)

ดีมาก

ดี

30 cm



50 cm
90 cm

200 cm

9



ครัง เทียบ 90 เปอร์เซ็นต์

การตอบสนอง
ปานกลาง



10 cm

70 cm

10 ครัง เทียบ 100 เปอร์ เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์

ตารางที การควบคุมการตอบสนองของเซนเซอร์
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น้ อย

ปรับปรุ
ง







สรุ ปผลการวิจัย

ผลการทดลองการทํางานของระบบ ซึ งมี การควบคุม 2 แบบ คื อ 1) การควบคุ มทิ ศ ทางการหมุน ของกล้อง 2)
ควบคุมระยะการตอบสนองของเซนเซอร์ในการจับการเคลือนไหวซึ งผลจากการทดลองสรุ ปได้วา่ การควบคุมทิศทางการ
หมุนของกล้อง คิ ด เป็ นร้อยละ50 และการควบคุ มระยะการตอบสนองของเซนเซอร์ ในการจับ การเคลือนไหว เซนเซอร์
ตอบสนองดี ที สุ ด อยู่ที ระยะ 80-200 เซนติ เมตร รองลงมา คื อ ระยะ 40-70 เซนติ เมตร และสุ ด ท้ าย คื อ ระยะ 10-30
เซนติเมตร

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณบิดามารดา น้องสเนล ผูเ้ ป็ นแรงใจในการทํางาน และเป็ นตัวอย่างของการขยันต่อการทํางานเสมอมา
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The Developing An Instructional on Fine Measurement
ทวิชาติ เย็นวิเศษ *,จรัญ ธรรมใจ2 และ กฤษฎา คงพูน3
Tawichart Yenwiset 1* , Jaran Tamjai 2 and Kritsada Kongphoon 3

บทคัดย่อ

การวิจยั ครังนี คณะผูจ้ ดั ทําได้เล็งเห็นถึงปั ญหาในการเรี ยนวิชาเครื องมือวัดและมาตรวิทยา เนื องจากสื อทีมีอยูใ่ น
ปั จจุบ ัน ยังไม่เพียงพอที จะทําให้ผูเ้ รี ยน มี ความรู ้ค วามเข้าใจในเนื อหาบทเรี ยนและเข้าใจหลักการปฏิ บ ัติงานก่ อนลงมื อ
ปฏิ บัติงานจริ ง ดังนันการมี ชุดการสอนที จะเป็ นสื อช่วยในการเรี ยนการสอนจึ งเป็ นอีกปั จจัยที จะทําให้ผเู ้ รี ยนได้มีความรู ้
ความเข้าใจในเนือหาได้ดีและเร็ วมากยิงขึน เนืองจากสื อมีส่วนช่วยในการดึงดูดความสนใจจนนําไปสู่การเกิดความเข้าใจใน
เนื อหาที เรี ยน ซึ งชุดการสอนประกอบไปด้วย บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ใบเนื อหา แบบฝึ กหัดใบปฏิ บัติการวัดและ
ตรวจสอบ และชินงานวัดละเอียด วิธีการดําเนิ นการจัดทําชุดการสอน วิชาเครื องมือวัดและมาตรวิทยา เรื องเวอร์เนี ยร์คาลิป
เปอร์ และไมโครมิเตอร์ ได้มีการทดลองใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนและนําชิ นงานไปใช้ในการประกอบ การเรี ยนการ
สอนกับผูเ้ รี ยน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนีคือนักศึกษาทีกําลังศึกษาอยูร่ ะดับปริ ญญาตรี ชันปี ที สาขาวิชาวิศวกรรม
อุต สาหการ จํานวน คน ใช้วิธี เลื อ กแบบเจาะจงเครื องมื อ ที ใช้คื อ บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน แบบประเมินคุ ณภาพสื อแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที มีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ซึ งสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของชุดการสอน พบว่าคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยนผลการประเมินคุณภาพสื อโดยผูเ้ ชียวชาญพบว่าโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี ความพึงพอใจที มีต่อชุดการสอน
พบว่าโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
คําสําคัญ : ชุดการสอน ,งานวัดละเอียด ,เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์,ไมโครมิเตอร์ ,สื อการสอน CAI
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This research was from the problem of learning in ‘Measurement Instrument and Metrology’ subject. Because
current instruction media was not proper and enough to make student understand the lessons and ready for working. To
solve the problem, having a good instruction media set could be a great factor to help students understand better and
progress faster. A good instruction set will attract students, keep them focus and lead to understanding lessons. The new
instruction set including CAI, information sheet, problem and test, job sheet in the topic of measuring and inspection, and
measuring specimen samples. The new instruction set was trialed using in the topic of vernier caliper and micrometer
caliper. The trial samples were 2 0 students purposive chosen from the first year students who studying the bachelor
program in industrial engineering. Research tools including CIA, learning achievement test forms, media quality
assessment forms, and student satisfaction survey forms. The trial results showed that the sample student group who
learned with the new media set make higher score on the test and perform better action in the laboratory. The overall
media quality assessment was in good level and student satisfaction assessment were in good level.
Keyword: Instruction Package, Measurement, Vernier caliper, Micrometer, Computer-assisted instruction
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1.1 ความสําคัญและทีมาของหัวข้ อวิจัย
การศึกษาเป็ นหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศและเป็ นปั จจัยทีสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิง การศึ กษาในด้านอาชี วศึกษา ซึ งเป็ นรากฐานอัน สําคัญในการพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคม เพราะความเจริ ญของ
ประเทศขึ นอยู่กับ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที มี คุ ณ ภาพ สามารถตอบสนองความต้อ งการของการขยายตัว ด้านเศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรม รวมทังรู ้จกั การนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ การทีประเทศไทยจะแข่งขันกับประเทศอืนๆ ได้นนั การให้
การศึกษาในด้านการอาชี วศึกษา จึงถือเป็ นเครื องมือทีสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันในโลกยุคคลืนแห่ ง
ความรู ้ หรื อยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาด้านอาชีวศึกษา เป็ นส่ วนหนึ งของกระบวนการผลิตกําลังคนเข้าสู่ การทํางาน
ในสายอาชีพ ซึ งเป็ นผลโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศ เพือให้การพัฒนาอุตสาหกรรมบรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีตังไว้ ปั จจัย
หนึงทีต้องคํานึ งถึง ได้แก่การผลิตกําลังคนทีจะเป็ นแรงงานสําคัญในการทํางานภาคอุตสาหกรรมให้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และต้องมีจาํ นวนที เพียงพอกับความต้องการของอุตสาหกรรมในแต่ละสาขาวิชาชี พ ซึ งผูส้ ําเร็ จในการศึ กษาสายวิชาชี พ
จําเป็ นจะต้องมีความรู ้ความสามารถในงานสายงานของตัวเองเป็ นหลัก สามารถนําความรู้นนไปปฏิ
ั
บตั ิในการทํางานได้อย่าง
ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิง นักศึกษาที กําลังศึ กษาในหลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต ซึ งภายหลังจากจบการศึ กษา
แล้ว จะต้องเป็ นผูถ้ ่ ายทอดความรู้ท างด้านวิศ วกรรม และทักษะทางด้านงานช่ าง ให้แก่นักเรี ยนในสถาบัน อาชี วศึ กษา
ตลอดจนในโรงงานอุตสาหกรรม
ในอดี ตการจัดการด้านการเรี ยนการสอนอาจารย์ผสู้ อนจะใช้วิธีการบรรยาย ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนขาดการมีส่วนร่ วม
หรื อมี กิจกรรมร่ วมในระหว่างการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิงวิชาที เป็ นทักษะทางด้านวิชาชี พหรื อทางเทคนิ ค ซึ ง
ผูเ้ รี ยนจะต้องได้เห็นจริ งและลงมือปฏิบตั ิจริ ง เพือทีผูเ้ รี ยนจะได้เข้าใจในหลักการและเหตุผลอย่างลึกซึง จนสามารถนําไปใช้
ในการประกอบอาชี พ ได้ อย่า งไรก็ ต าม ปั ญ หาอี ก อย่างหนึ งของการจัด การเรี ย นการสอนในสาขาทางด้านวิ ช าชี พ
อุตสาหกรรม ซึ งจะส่ งผลโดยตรงต่อการผลิ ตแรงงานโดยเฉพาะช่ างเทคนิ คที มีคุ ณภาพ คื อการการขาดแคลนเครื องมื อ
เครื องจักร และชุดฝึ ก ซึ งมีราคาทีค่อนข้างจะแพง ยุง่ ยากต่อการจัดซื อจัดจ้าง แต่อุปกรณ์ช่วยสอนก็เป็ นปั จจัยหลักทีจะช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนได้มีความรู ้ความเข้าใจจากการลงมือปฏิ บตั ิและได้สัมผัสกับงานจริ ง เพราะการทีจะเป็ นช่างเทคนิ คทีมีคุณภาพได้
นัน จะต้องผ่านการฝึ กฝนจนเกิดความชํานาญ สามารถรวมองค์ความรู้ทงในด้
ั านทฤษฎี และปฏิบตั ิมาประยุกต์ใช้ให้งานนัน
เกิดผลสัมฤทธิได้
จากเหตุ ผ ลดัง กล่ าวข้างต้น จึ ง เป็ นที มาของโครงการวิจัยนี โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อสร้ างพัฒ นาชุ ด การสอน
แบบฝึ กหัด ไว้ใช้สําหรับกลุ่มวิชาด้านการผลิต และให้มีความหลากหลายของตัวอย่างชินทดสอบ มากกว่าทีจะสังซือของ
สําเร็ จรู ปซึงมีราคาสูงอีกทังเป็ นการบูรณาการเครื องมือเครื องจักรทีมีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและเพือศึกษาผลสัมฤทธิและ
ความพึงพอใจของนักศึกษา ทีมีต่อชุดการสอน
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. ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง

2.1.1 ทฤษฎีงานวัดละเอียด
งานวัด ละเอี ยด เป็ นงานที เกี ยวกับการใช้เครื องมื อวัดชนิ ดต่างๆ ทําการตรวจสอบขนาดของชิ นงานที ผลิ ตจาก
เครื องมือกล โดยสามารถอ่านค่าทีทําการวัดตรวจสอบจากขีดสเกลของเครื องมือวัดซึ งเป็ นค่าของหน่วยมาตรฐานหรื อการ
วัดชินงาน ในบางครังเป็ นการใช้เครื องมือวัดและอุปกรณ์ช่วยในการวัดทีมีค่าความละเอียดเทียงตรงสู งทําการวัดตรวจสอบ
ชินงานเพือให้ได้ค่าทีถูกต้องยิงขึน

การวัดตรวจสอบขนาดของชินงาน สามารถที จะใช้เครื องมือตรวจสอบขนาดของชินงานด้วยเครื องมือวัดที มีค่า
ความละเอียดเทียงตรงตําไปจนถึงเครื องมือวัดทีมีค่าความละเอียดเทียงตรงสูง เครื องมือวัดทีไม่สามารถอ่านค่าได้ในตัวเอง
(เครื องมือวัดถ่ายทอดขนาด) เครื องมือวัดขนาดด้วยการเปรี ยบเทียบ เช่น นาฬิกาวัด และเครื องมือวัดทีสามารถอ่านค่าได้ใน
ตัวเอง เช่น เวอร์เนี ยร์ คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ และเครื องมือวัดอืนๆ เป็ นต้น
2.1.2 แนวคิดหลักการและทฤษฎีทีเกียวข้องกับชุดการสอน
ทฤษฎีทีเกียวข้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ชุดการสอนเป็ นสื อและกิจกรรมการเรี ยนทีจัดขึนเพือตอบสนอง
ความสามารถ ความสนใจและความต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทฤษฎีทีว่าด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคล จึ งนํามาใช้
เป็ นทฤษฎีพืนฐานในการทําและการใช้ชุดการสอนหลักเกียวกับสื อผสม จากความหมายของชุดการสอนซึ งหมายถึงการใช้
สื อหลาย ๆ อย่างทีเสริ มซึงกันและกันอย่างมีระบบ มาใช้เป็ นแนวทางการเรี ยนรู้และกิจกรรมการเรี ยนทําให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้
จากสื อ ซึ งบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เป็ นสื อการเรี ยนการสอนที สร้ างโดยอาศัยหลักแนวคิ ดทฤษฎี หลากหลาย อาทิ เช่น ทฤษฎี
ความสัมพันธ์เชือมโยงของ (S-R Bond Theory or Connectionism Theory) ของธอร์นไดค์ (Edward Lee Thormdike)
ซึงกล่าวว่าการ
เรี ยนรู ้จะเกิดจากปฏิกิริยา ตอบสนอง
กฎการเรี ยนรู ้ของธอร์นไดค์ (Law of Learning) ธอร์ นไดค์(Edward Lee Thorndike) ได้เสนอกฎการเรี ยนรู ้ไว้ 3 ข้อ คือกฎ
แห่ งผล (Law of Effect) กฎแห่งการฝึ กหัด (Law of Exercise) และกฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness)
โดยมีรายละเอียด
ดังนี
1. กฎแห่งผล (Law of Effect) จากการจัดสิ งเร้าให้ผเู ้ รี ยนได้ตอบสนอง
2. กฎแห่งการฝึ กหัด (Law of Exercise) เมือผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้จะมีการเชือมโยงกันระหว่างสิ งเร้ากับการตอบสนอง
นันคือยิงได้ทาํ แบบฝึ กหัดมากเท่าใด การเรี ยนรู ้ยงจะมั
ิ นคงยิงขึน
3. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) เมือร่ างกายพร้อมทีจะแสดงพฤติกรรมใดๆ ออกมา
4. ทฤษฎี การเสริ มแรง (Reinforcement Theory) ของสกินเนอร์ (B.K.Skinner)ซึ งอธิ บายว่า การเสริ มแรงทางบวกจะทําให้
ผูเ้ รี ยนได้ตอบสนองต่อสิ งเร้าอย่างถูกต้อง
5. ทฤษฎี สิ งเร้ า และการตอบสนอง ( S-R Theory) ของสกิ น เนอร์ ซึ งกล่ า วไว้ว่า กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องมนุ ษ ย์
ประกอบด้วยขันตอนย่อย ๆ ต่อเนื องกันไป 3 ขันตอน คือ ขันตอนการเสนอสิ งเร้า ขันตอนการตอบสนอง และขันตอนการ
ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ ต่อเนื องกันไป
6. กฎการเรี ยนรู ้เพือรู ้แ จ้ง (Mastery Learning) ของบลูม (Benjamin S.Bloom) ซึ งกล่าวว่า คนเราทุก คนสามารถเรี ยนรู ้แจ้ง
ได้ ก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาได้ 80% ขึนไป
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. . ความหมายของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) หรื อ ซี เอไอ (CAI) จัดเป็ นสื อการสอนที สามารถสนอง
ต่อความแตกต่างในการเรี ยนรู้ของแต่ละบุคคลได้เป็ นอย่างดี ซึงมีนกั วิจยั และนักการศึกษาทีมีความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนได้
สรุ ปความหมายไว้ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนหมายถึง สื อการเรี ยน การสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ งซึ งใช้ความสามารถ
ของคอมพิวเตอร์ ในการนําสื อประสมอันได้แก่ ข้อความภาพนิ ง กราฟฟิ ก แผนภูมิ เพือถ่ายทอดเนื อหาบทเรี ยนหรื อองค์ความรู้ใน
ลักษณะที ใกล้เคียงกับการสอนจริ งในห้องเรี ยนมากทีสุด เพือดึงดูดความสนใจและกระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้เกิดความต้องการที จะเรี ยนรู ้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากการมีปฏิสมั พันธ์ หรื อการโต้ตอบพร้อมทังการได้รับข้อมูลย้อนกลับ และบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนหมายถึง
วิถีทางการสอนรายบุ คคล โดยอาศัยความสามารถของเครื องคอมพิวเตอร์ ทีจะจัดหาประสบการณ์ ทีมีความสัมพันธ์มี การแสดง
เนื อหาตามลําดับที ต่ างกันด้วยบทเรี ยนโปรแกรมที เตรี ยมไว้อย่ างเหมาะสม นอกจากนี Stolurow ( : ) ได้กล่ าวถึ ง
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนไว้วา่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็ นวิธีการของการสอนรายบุคคลโดยอาศัยความสามารถของเครื องคอมพิวเตอร์
ทีจัดหาประสบการณ์ทีมีความสัมพันธ์กนั มีการแสดงเนื อหาตามลําดับต่างกันด้วยบทเรี ยนโปรแกรมทีเตรี ยมไว้อย่างเหมาะสมมี
การใช้สือต่างๆซึงเป็ นการสอนรายบุคคลอย่างแท้จริ ง
ปั จจุบ ันคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเข้ามามีบทบาทในการเรี ยนการสอนมากขึน เพราะความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ต่างๆ ได้แก่ เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย เทคโนโลยีดา้ นฮาร์ ดแวร์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการติดต่อสื อสารข้อมูลทําให้
สามารถผลิ ตคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนและทําการเผยแพร่ บทเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึ น ซึ งแนวโน้มอนาคตต่อไปใน
อันใกล้นีเราอาจพบเห็นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนําเสนอผ่านทางเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตมากขึน ซึงเรี ยกว่า CAI on web
2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
. . เลือกตัวอย่างประชากร
ตัวอย่างประชากรที ใช้ในการวิจยั นี เป็ นนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี ที ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ในภาคเรี ยนที ปี การศึ กษา
จํานวน 2 คน ใช้เป็ นกลุ่มทดลอง 0 คน และกลุ่มควบคุม 0 คน
. . การเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากร ดําเนินการตามขันตอนดังนี
) ทดสอบนักศึกษาทังหมดด้วยแบบทดสอบก่อนเรี ยน ภาคทฤษฎีแล้วหาค่าเฉลียคะแนนนักศึกษา
) ทดสอบหาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลียของนักศึกษาด้วยสถิติ F-Test ทีระดับนัยสําคัญ  = 0.05
2.3 รู ปแบบการวิจยั
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดรู ปแบบการวิจยั แบบ
One Group Pretest-Posttest Design (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ 2538:249) คือ การออกแบบและพัฒนาการเรี ยนการ
สอนโดยมีการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre test) จากนันให้นกั เรี ยนเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วทําแบบทดสอบ
หลังเรี ยน (Post test) ดังแสดงในตารางที
ตารางที ตารางการดําเนินงาน
ทดสอบ
ทดลองเรี ยนด้วยบทเรี ยน
ทดสอบ
ความคงทน
กลุ่ม
ความพึงพอใจ
ก่อนเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
หลังเรี ยน
ในการจํา
E
T1
X
T2
XQ
XP
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E
แทนกลุม่ ตัวอย่างทีได้ทดลองเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
T1
แทนการทดสอบก่อนเรี ยน เมือเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องเวอร์ เนี ยร์คาลิปเปอร์และ
ไมโครมิเตอร์ สําหรับนักศึกษาชันปี ที 1
X
แทนการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องเวอร์ เนี ยร์ คาลิ ปเปอร์ และไมโครมิเตอร์ สําหรับ
นักศึกษาชันปี ที 1
T2
แทนการทดสอบหลังเรี ยน เมือเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องเวอร์เนี ยร์คาลิปเปอร์ และ
ไมโครมิเตอร์ สําหรับนักศึกษาชันปี ที 1
XQ
แทนความคงทนในการจําจากการเรี ย นด้วย เรื องเวอร์ เนี ยร์ ค าลิ ป เปอร์ แ ละไมโครมิ เตอร์ สําหรั บ
นักศึกษาชันปี ที 1
XP
แทนความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้วย เรื องเวอร์เนี ยร์คาลิปเปอร์ และไมโครมิเตอร์ สําหรับ
นักศึกษาชันปี ที 1
2.4 เครื องมือในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนีมีดงั นี
2.4.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพือใช้ในการสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ ชียวชาญด้านเนื อหาและด้าน
การออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร
2.4. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ เรื องเวอร์ เนี ยร์คาลิปเปอร์ และไมโครมิเตอร์ สําหรับนักศึกษาชันปี ที 1
2.4.3การสร้างชินงานสําหรับการฝึ กปฏิบตั ิงานวัดละเอียดสําหรับนักศึกษาชันปี ที 1
2.4.4 แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยน เรื องเวอร์ เนี ยร์ ค าลิป เปอร์ และไมโครมิ เตอร์ สําหรั บ นักศึ กษา
ชันปี ที 1
2.4.5 แบบประเมินคุณภาพสือ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องเวอร์ เนียร์คาลิปเปอร์ และไมโครมิเตอร์ สําหรับ
นักศึกษาชันปี ที 1
2.4.6 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องเวอร์เนียร์
คาลิปเปอร์ และไมโครมิเตอร์ สําหรับนักศึกษาชันปี ที 1
. การสร้ างและพัฒ นาเครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
การสร้างและพัฒนาของเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ โดยมีรายละเอียดดังนี
. . การสร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
แบบสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้างใช้สําหรับ สอบถามความคิ ดเห็ น ของผูเ้ ชี ยวชาญด้านเนื อหาและการออกแบบ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีขนตอนการสร้
ั
างและพัฒนาดังนี
. ศึ ก ษาเอกสารที เกี ยวข้อ งกับ การสร้ างแบบสัม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ าง เพื อนํา มาสร้ างประเด็ น
สัมภาษณ์สอบถาม 2 ด้าน ได้แก่
1) ด้า นเนื อหาของรายวิ ช าเครื องมื อ วัด และมาตรวิ ท ยาเรื องเวอร์ เนี ยร์ ค าลิ ป เปอร์ แ ละ
ไมโครมิเตอร์ ระดับปริ ญญาตรี ชันปี ที 1
2) ด้านการออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2.วิเคราะห์โครงสร้างรู ปแบบสาระสําคัญทังสองด้านแล้วนําผลการวิเคราะห์ไปสร้างแบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างเพือสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ ชียวชาญ
เมือ
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3.นําแบบสัมภาษณ์ไปให้ผเู ้ ชียวชาญด้านการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและอาจารย์ทีปรึ กษา
ตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสมและครอบคลุ มเนื อหาของแบบสัม ภาษณ์ ตรวจสอบความเที ยงตรงเชิ งเนื อหา
(Content Validity) ความชัดเจนความถู กต้องเหมาะสมของภาษาที ใช้และสอดคล้องด้วยดัชนี ค วามสอดคล้อง (Index of
Consistency หรื อ IOC) โดยกําหนดการเกณฑ์เอาพิจารณาคือ
เห็นว่าสอดคล้องเหมาะสม
ให้คะแนน +1
เห็นว่าไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
เห็นว่าไม่สอดคล้องเหมาะสม
ให้คะแนน -1
การวิเคราะห์ขอ้ มูลความเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ดชั นีความสอดคล้อง IOC
คํานวณค่าตามสูตรต่อไปนี
∑

IOC =
------------- (1)
เมือ
∑
แทนผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
N
แทนจํานวนผูเ้ ชียวชาญ
เมื อบันทึ กผลการพิจารณาความเห็ นของผูเ้ ชี ยวชาญแต่ละคนในแต่ ละข้อแล้วนําไปหาค่าดัชนี ค วามสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ทีต้องการวัดเมือเลือกข้อสอบที มีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ที
ต้องการวัดตังแต่ 0.5 ขึนไปแล้วนําแบบทดสอบทีผูเ้ ชียวชาญตรวจพิจารณาแล้วนําไปแก้ไขและปรับปรุ ง
2.5.2 การสร้ างและพัฒ นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื องเวอร์ เนี ยร์ คาลิ ป เปอร์ แ ละไมโครมิ เตอร์ สําหรับ
นักศึกษาชันปี ที 1 สําหรับการวิจยั ครังนี ได้สร้างและพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื องเวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ และ
ไมโครมิ เตอร์ สําหรับ นักศึ กษาชันปี ที 1 สาขาวิช าวิศ วกรรมอุต สาหการ คณะครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2559 ทีผูว้ ิจยั สร้างขึนเป็ นรู ปแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเพือการสอนเนื อหามีลกั ษณะบทเรี ยนเป็ นแบบเส้นตรงโดยวางแผนและกําหนดขันตอนการสร้างและพัฒนาดังนี
1. ศึกษาข้อมูลทีได้จากผูเ้ ชียวชาญในด้านเนือหาและด้านการออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. เขียนสตอรี บอร์ ด (storyboard) เพือกําหนดรู ปแบบและลําดับของการนําเสนอบทเรี ยนแต่ละหน่วยการเรี ยนตาม
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้คือการทดสอบก่อนเรี ยนการนําเข้าสู่เนือหาบทเรี ยนการนําเสนอเนือหาสาระของบทเรี ยน
การเสริ มความเข้าใจในเนือหาการสรุ ปเนือหาและการทดสอบหลังเรี ยน
3. นําเนื อหาที ได้เขี ยนเป็ น สตอรี บอร์ ด (storyboard) ไปให้ผเู ้ ชียวชาญด้านเนื อหาจํานวน 3 ท่ าน และด้านการออกแบบ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจํานวน 3 ท่าน เพือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องจากนันนําข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญ
ด้านแต่ละด้านมาดําเนินการปรับปรุ งเพือสร้างและพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อไป4. เลือกซอฟต์แวร์ ทีใช้ในการสร้าง
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดยเลื อกซอฟต์แวร์ หลักในการสร้างบทเรี ยนและใช้ซอฟต์แวร์ ช่วยในการสร้ างกราฟิ ก
ซอฟต์แวร์ ในการสร้างภาพเคลือนไหวและซอฟต์แวร์ดา้ นเสี ยงเพือสร้างและปรับเสี ยงประกอบ
5.จัด เตรี ยมทรัพ ยากรที ต้องการใช้ได้แก่ ข อ้ ความภาพนิ งภาพเคลื อนไหวและเสี ยงประกอบต่างๆที ต้องใช้ใน
บทเรี ยนให้พร้อมทีจะใช้ประกอบลงในโปรแกรม
6. สร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื องเวอร์ เนี ยร์ คาลิเปอร์ แ ละไมโครมิ เตอร์ โดยสร้ างตาม สตอรี บอร์ ด
(storyboard) ทีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผูเ้ ชียวชาญแล้ว
7. นําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทีสร้างเรี ยบร้อยแล้วไปให้ผเู ้ ชียวชาญด้านเนื อหาที สอนวิชาเครื องมือวัดและมาตร
วิทยา จํานวน 3 ท่ าน และผูเ้ ชี ยวชาญทางด้านการออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอนจํานวน 3 ท่ าน รวมทังสิ น 6 ท่ าน
ตรวจสอบและประเมินสื อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องเวอร์ เนียร์ คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ โดยผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบประเมิน
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คุณภาพสื อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการมาใช้เป็ นแนวทางในการจัดทําแบบประเมินสื อนีเพือ
หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนซึ งลักษณะของแบบประเมิ นเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมิ นค่ า 5ระดับ
โดยกําหนดค่าความคิดเห็นคือ ระดับดีมาก,ระดับดี,ระดับปานกลาง,ระดับพอใช้และระดับควรปรับปรุ ง
ลักษณะของบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน (CAI) วิชาเครื องมื อวัดและมาตรวิทยา เรื องเวอร์ เนี ยร์ คาลิ ปเปอร์ แ ละ
ไมโครมิเตอร์ โดยมีลกั ษณะของโปรแกรมดังภาพที 1-7

ภาพที 1 หน้าปกของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ภาพที 2 หน้าลงชือเข้าสู่บทเรี ยน

ภาพที 4 หน้าเข้าสู่ บทเรี ยน

ภาพที 3 หน้าเมนูหลัก

ภาพที 5 หน้าแบบทดสอบก่อนเรี ยน

ภาพที 6 ตัวอย่างข้อสอบแบบทดสอบก่อนเรี ยน

ภาพที 7 หน้าผลทดสอบก่อนเรี ยน
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2.4.3 การสร้างชิ นงานสําหรับการฝึ กปฏิ บตั ิงานวัดละเอียดสําหรับการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้สร้างและพัฒนาชินงาน
เพื อใช้ในการฝึ กปฏิ บ ัติ งานวัด ละเอี ยดและวัด ผลจากการเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่ว ยสอน เรื องเวอร์ เนี ย ร์ ค าลิ ป เปอร์ แ ละ
ไมโครมิ เตอร์ สําหรับ นักศึ กษาชันปี ที 1 สาขาวิช าวิศ วกรรมอุต สาหการ คณะครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึ กษา 2559 ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ น การสร้างและออกแบบชิ นงาน
สําหรับฝึ กปฏิบตั ิ ออกเป็ น 2 แบบดังนี
1. ชินงานฝึ กปฏิบตั ิ วัดความโตนอก
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการสร้างชินงานสําหรับฝึ กปฏิบตั ิงานวัดละเอียด โดยสําหรับการวัดขนาดความโตนอกของชินงาน
โดยใช้เวอร์ เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ ซึงได้กลึงขึนรู ปชินงาน สําหรับฝึ กปฏิบตั ิการวัดละเอียดทังหมด แบบ แบบ
ละ ชิน ดังแสดงในภาพที 8-9

ภาพที 8 แบบชินงานวัดความโตนอก แบบที 1 ภาพที 9 แบบชินงานวัดความโตนอก แบบที
จากรู ปร่ างชินงานทัง แบบ ทีมีความแตกต่างกันเนื องจากผูว้ ิจยั ต้องการให้ผฝู ้ ึ กปฏิบตั ิมีชินงานที ใช้ในการฝึ กที
หลากหลาย ซึ งเมือผูฝ้ ึ กปฏิ บัติงานได้ฝึกปฏิ บตั ิแล้ว จะทําให้สามารถมีความชํานาญเพิมมากขึน นอกจากนี ผูว้ ิจัยได้เลื อก
เหล็กกล้าไร้สนิ ม มาใช้ในการขึนรู ปชินงานเนื องจากเหล็กกล้าไร้ สนิ ม เป็ นวัสดุทีสามารถป้ องกันการกัดกร่ อนได้และไม่
เกิดสนิ มได้ง่ายเมือเทียบกับเหล็กเหนียวซึงส่งผลต่อการวัดขนาดชินงานโดยตรงและยากต่อการบํารุ งรักษาชินงาน
2. ชินงานฝึ กปฏิบตั ิ วัดความโตใน
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการสร้างชินงานสําหรับฝึ กปฏิบตั ิงานวัดละเอียด โดยสําหรับการวัดขนาดความโตในของชินงาน
โดยใช้เวอร์เนี ยร์ คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ ซึงได้กดั ขึนรู ปชินงาน สําหรับฝึ กปฏิ บตั ิการวัดทังหมด แบบ แบบละ ชิน
ดังแสดงในภาพที 10-11

ภาพที 10 แบบชินงานวัดความโตใน แบบที
ภาพที 11 แบบชินงานวัดความโตใน แบบที
จากรู ปร่ างชินงานทัง ชิน เป็ นชินงานสําหรับการฝึ กวัดความโตใน โดยทีชิ นงานมี แบบ แบบละ ชิน ซึงวัสดุ
ที ใช้ในการขึ นรู ปชิ นงานได้แก่ อะครี ลิค เนื องจากชิ นงานมี ขนาดค่อนข้างที จะใหญ่ หากใช้วสั ดุ ทีเป็ นเหล็กเหนี ยวหรื อ
เหล็กกล้าไร้สนิมจะส่ งผลให้ชินงานมีนาหนั
ํ กมากซึงยากแก่การเคลือนย้าย และจับชินงานขณะทําการวัด
2.5.4 การสร้ างและพัฒ นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนเรื องเวอร์ เนี ยร์ค าลิปเปอร์ และไมโครมิเตอร์
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เป็ นเครื องมือทีใช้วดั ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนรายวิชาเครื องมือ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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วัดและมาตรวิทยา จากการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื องเวอร์ เนี ยร์ คาลิ ปเปอร์ และไมโครมิ เตอร์ สําหรับ
นักศึกษาชันปี ที 1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วิชยั ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2559 ซึ งมีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ
ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรื อไม่ตอบให้ 0 คะแนน
1.ศึ กษาเนื อหาของรายวิชาเครื องมื อวัด และมาตรวิท ยาเรื องเวอร์ เนี ยร์ ค าลิ ป เปอร์ และไมโครมิ เตอร์
สําหรับนักศึกษาชันปี ที 1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึ กษา 2559 จากหลัก สู ตรครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรมบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และศึกษาแนวทางการประเมินผลจากคู่มือการวัดผลประเมินผล
2.ศึกษาแนวทางและเทคนิคการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนทีดีและจากหนังสื อการวิจยั
เบืองต้นของ บุญชม ศรี สะอาด (2538 : 155-179) รวมทังศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
3. วิเคราะห์ เนื อหา และจุด ประสงค์เชิ งพฤติ ก รรมของบทเรี ยนที ใช้ในการทดสอบเพือสร้ างตาราง
วิเคราะห์แบบทดสอบให้สอดคล้องกับเนือหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
4. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทีตังไว้ ซึงมี
ลักษณะเป็ นแบบสอบแบบปรนัยชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ข้อ (สร้างข้อสอบเกินตามจํานวนทีระบุไว้ คือ 30 ข้อ
เพือทีจะนําไปตัดเลือก โดยทดสอบค่า IOC )
5. นําแบบทดสอบทีสร้างขึนให้ผเู ้ ชียวชาญทางด้านวัดและประเมินผล ด้านเนือหา จํานวน 3 ท่าน
6.นําแบบทดสอบที สร้ างไปวัด ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนโดยทดสอบกับ นักศึ กษาชันปี ที 1 สาขาวิช า
วิศวกรรมอุตสาหการคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั จํานวน 30 คน ที
เคยเรี ยนเรื องเรื องเวอร์ เนี ยร์ คาลิปเปอร์ และไมโครมิเตอร์มาแล้ว ตรวจให้คะแนนโดยข้อทีตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อทีตอบผิด
หรื อไม่ตอบให้ 0 คะแนน
7. นําผลที ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ
เป็ นรายข้อ (r) ทําการคัดเลือกข้อสอบ
8. นําข้อสอบทีผ่านเกณฑ์ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาชันปี ที 1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั เพือนําไปเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน
2.5.5การสร้ างและพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที มีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื องเวอร์เนี ยร์ คาลิปเปอร์ และไมโครมิเตอร์ สําหรับนักศึกษาชันปี ที 1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะครุ ศาสตร์อตุ สาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2559
1. ศึ กษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จากเอกสารและงานวิจยั ที เกียวข้อง เพือกําหนดเป็ น
แนวทางการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2.สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที มีต่อการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื องเวอร์ เนี ยร์ ค าลิ ป เปอร์ และไมโครมิเตอร์ สําหรับ นักศึ ก ษาชันปี ที 1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะครุ ศ าสตร์
อุต สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึ กษา2559มี ล ักษณะเป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likertอ้างถึงใน จรี พรรณ ปิ ยพักต์
สุ ณทรา2545:59) โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินดังนี
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ระดับ 5
หมายถึง
มีความพึงพอใจมากทีสุ ด
ระดับ 4
หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
ระดับ 3
หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อย
ระดับ 1
หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อยทีสุด
สําหรับการแปรความหมายของค่าทีวัดได้ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดเกณฑ์ทีใช้ในการให้ความหมาย โดยการใช้ค่าเฉลียเป็ น
รายช่วงและรายข้อ ดังนี
4.51 – 5.00
หมายความว่า
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
3.51 – 4.50
หมายความว่า
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
2.51 – 3.50
หมายความว่า
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.51 – 2.50
หมายความว่า
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 – 1.50
หมายความว่า
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยทีสุด
3. นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ผเู้ ชียวชาญ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม เพือหาค่า
ความเที ยงตรงของเนื อหา (Content Validity) ตรวจสอบภาษาที ใช้และการประเมิน ที ถู กต้อง และนํามาหาค่ าดัชนี ความ
สอดคล้องของเครื องมือ (IOC) โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ
+1
แน่ใจว่าสอดคล้อง/ตรงกับจุดประสงค์
0
ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง/ไม่สอดคล้องหรื อตรงกับจุดประสงค์
-1
แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงกับจุดประสงค์
นําข้อมู ลที ได้รวบรวมจากความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี ยวชาญมาคํานวณเพื อหาค่ า IOC โดยใช้ดัชนี ความสอดคล้องของ
ผูเ้ ชียวชาญมาคํานวณ แล้เลือกค่าดัชนีมีความสอดคล้องตังแต่ 0.50 ขึนไป ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
4.นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้กบั นักศึกษาชันปี ที 1 คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั จํานวน 10 คน ทีไม่ใช่นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
เพือตรวจสอบความเหมาะสมในด้านการใช้ภาษา
5. นําแบบสอบถามความพึงพอใจทีปรับปรุ งแล้วไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างเพือหาประสิ ทธิ ภาพของ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
2.6 สถิตทิ ใช้
ี ในการเปรียบเทียบผลสั มฤทธิทางการเรียน
การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างเป็ นการเปรี ยบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังของกลุ่ม
ตัวอย่างที เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธีทางสถิติ t-test แบบDependent(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ.
2538: 104-105)
สูตร
เมือ
กําหนดให้

t=

∑

∑

(∑ )

------------- (2)

D
คือค่าแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่
n
คือ จํานวนคู่
Df= n-1และα= .05
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3.1 ผลการสร้ างและการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI)โดยผู้เชียวชาญ
จากผลการประเมิ น คุ ณภาพบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน เรื องเวอร์ เนี ยร์ ค าลิ ป เปอร์ และไมโครมิ เตอร์ โดย
ผูเ้ ชียวชาญ คนโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.19 ,S.D = 0.92) และเมือพิจารณาคุณภาพแต่ละด้านปรากฏว่า ด้าน
ส่ วนนํา อยู่ในระดับ คุ ณภาพดี ( x = 4.33 S.D = 0.29),ด้านเนื อหา อยูใ่ นคุณภาพระดับดี ( x = 4.20 S.D = 0.26),ด้านส่ วน
สรุ ป อยู่ในคุ ณภาพระดับ ดี ( x = 4.22 S.D = 0.00),ด้านกราฟิ กและการออกแบบ อยู่ในคุณภาพระดับ ดี ( x = 4.00 S.D =
0.26)และด้านเทคนิ ค อยูใ่ นคุณภาพระดับดี ( x = 4.20 S.D = 0.33)
3.2 ผลการการประเมินและผลการนําชุดการสอนไปใช้ กบั กลุ่มตัวอย่าง
ผลการประเมินและนําข้อสอบไปใช้กบั นักศึกษาคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ ชันปี ที จํานวน 0 คนพบว่าความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อชุดการสอน โดยมีระดับคุณภาพรวมเฉลียอยูใ่ น
ระดับดี ( x = 4.45 ,S.D = 0.62 )
3.3 ผลการนําข้ อสอบไปใช้ กบั นักเรียน
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องเวอร์ เนี ยร์ คาลิปเปอร์
และไมโครมิเตอร์ จากการทําข้อสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน จํานวน 20 คน พบว่าก่อนได้รับความรู้จากชุดการสอน ผูเ้ รี ยน
มีความรู ้ความความเข้าใจในบทเรี ยนนี คิดเป็ นร้อยละ และเมือผูเ้ รี ยนได้ทาํ การเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดการสอนแล้ว พบว่าผูเ้ รี ยนมี
ความเข้าใจในบทเรี ยนนี คิดเป็ นร้อยละ . ดังนันพบว่า คะแนนเฉลียก่อนเรี ยนทีใช้ทาํ แบบทดสอบเปรี ยบเทียบกับส่วน
คะแนนหลังเรี ยนนันคิดเป็ นค่าเฉลียเพิมขึนร้อยละ .
3.4 อภิปรายผลการทดลอง

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน แบบฝึ กหัดใบปฏิบตั ิงาน
ชิ นงานวัดละเอียด พบว่าก่อนได้รับการเรี ยนรู ้จากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในเรื องเวอร์
เนี ยร์คาลิปเปอร์ คิดเป็ นร้อยละ 38 เมือผูเ้ รี ยนได้ทาํ การเรี ยนรู ้ดว้ ยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแล้ว พบว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้
ความเข้าใจในเรื องเวอร์ เนี ยร์คาลิปเปอร์ คิดเป็ นร้อยละ . แปลผลสูงขึน และเรื องไมโครมิเตอร์คิดเป็ นร้อยละ 39.57 เมือ
ผูเ้ รี ยนได้ทาํ การเรี ยนรู ้ดว้ ยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว พบว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในเรื องไมโครมิเตอร์คิดเป็ น
ร้อยละ 58.62 แปลผลสู งขึ นดังนันจึ งสรุ ปได้ว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ใบเนื อหา และใบปฏิ บ ัติงาน อยู่ในระดับ
คุณภาพดี สามารถนําไปใช้ไปการเรี ยนการสอนได้

สรุ ปผลการวิจัย

. สรุปผลการทดลอง
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครังนี เพือสร้างและพัฒนาชุดการสอนวิชาเครื องมือวัดละเอียดและมาตรวิทยาเรื องเวอร์
เนียคาลิปเปอร์ (Vernier Caliper) ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) เพือใช้ในการประกอบการสอนในรายวิชา
เครื องมือวัดและมาตรวิทยา โดยผลการศึกษาได้ดงั นี
จากการประเมินผลบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผูเ้ ชียวชาญ 3 คน พบว่า ด้านส่ วนนําอยูใ่ นระดับคุณภาพดี
ด้านเนื อหาอยู่ในระดับคุณภาพดี ด้านส่ วนสรุ ปอยูใ่ นระดับคุณภาพดี ด้านกราฟิ กและการออกแบบอยู่ในระดับคุณภาพดี
ด้านเทคนิ คอยูใ่ นระดับคุณภาพดี จากการประเมินผลบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผูเ้ รี ยนจํานวน 20 คน พบว่าชุดการ
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สอนทําให้ผเู ้ รี ยนสนุกสนานในการเรี ยนรู้อยูใ่ นระดับคุณภาพดี ชุดการสอนส่งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างเต็มทีอยูใ่ น
ระดับ คุ ณ ภาพดี วัตถุ ป ระสงค์ข องชุ ด การสอนมี ค วามชัด เจนอยู่ในระดับ คุ ณ ภาพดี สาระสําคัญ ของเนื อหาครอบคลุ ม
วัตถุประสงค์อยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก การนําเสนอเนื อหามีลาํ ดับขันตอนอยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก ความเหมาะสมของชุด
การสอนกับเวลาทีกําหนดอยูใ่ นระดับคุณภาพดี การเรี ยนด้วยชุดการสอน ทําให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเนือหา มากยิงขึนอยู่
ในระดับคุณภาพดี มาก ชุดการสอน ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้รับการฝึ กฝนทักษะในรายวิชาเครื องมือวัดและมาตรวิทยาอยูใ่ น
ระดับคุณภาพดี นักเรี ยนเกิดความสนใจในการเรี ยนมากขึน เมือเรี ยนด้วยชุดการสอนอยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก ผูเ้ รี ยนได้รับ
ความรู ้และประโยชน์จากการเรี ยนด้วยชุดการสอนอยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก ส่วนผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลสัมฤทธิทางการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยนจํานวน 20 คน โดยการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื องเวอร์ เนียร์คาลิปเปอร์ และไมโครมิเตอร์
นัน สามารถแปลผลได้คือ ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนในเรื องเวอร์ เนียร์ คาลิปเปอร์อยูใ่ นระดับคุณภาพปานกลาง 11 คน
ระดับคุณภาพดี 8 คนและดีมาก 1 คน เรื องไมโครมิเตอร์ อยูใ่ นระดับคุณภาพปานกลาง 15 คน อยูใ่ นระดับคุณภาพดี 5 คน
และการประเมิ นเกียวกับใบเนื อหาและใบปฏิ บตั ิ งานโดยผูเ้ ชียวชาญ 3 คน พบว่า ใบเนื อหาอยู่ในระดับคุณภาพดี และใบ
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับคุณภาพดี
4.2 ข้ อเสนอแนะ
ควรมี การสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนให้มีค รบทุ กหน่ วยการเรี ยน และควรใช้โปรแกรม adobe flash
player แทนโปรแกรม adobe captivate ในการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เนืองจากโปรแกรม adobe captivate เป็ น
โปรแกรมทีไม่ค่อยมีประสิ ทธิ ภาพ เมือนําเข้าเสี ยงหรื อวิดีโอทีมีความยาวมากกว่าความยาวของslide ต้องตรวจสอบตําแหน่ ง
วัตถุก่อนนําเข้า และปรับให้เหมาะสมก่อนเสมอ ถ้าไฟล์งานใหญ่เกินไปอาจทําให้โปรแกรมเปิ ดใช้งานไม่ได้

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภทเงินอุดหนุนทัวไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วิชยั ประจําปี งบประมาณ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย สาขาวิช าวิศ วกรรมอุ ต สาหการ คณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ทีให้ความอนุ เคราะห์ในการใช้เครื องมืออุปกรณ์และสถานทีในการศึกษาการทํา
วิจยั และขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สุชาติ เย็นวิเศษ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปิยวิทย์ สุวรรณ ทีให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางการ
วิจยั จนสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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บทคัดย่อ
การพัฒนาเครื องทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยนําหนักสร้างขึนเพือลดต้นทุนการผลิตข้าว และ
แก้ไขปั ญหาขันตอนการทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วทีไม่สมบูรณ์ออกจากเมล็ดพันธุ์ขา้ วทีสมบูรณ์ในระดับ
ชุมชน เครื องประกอบด้วย โครงสร้างเครื องถังปล่อยเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ตะแกรง 2 ชัน ห้องคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยนําหนัก
และชุดส่ งกําลังด้วยมอเตอร์ หลักการทํางานของเครื องเริ มจากนําข้าวทีมีความชืนเมล็ดพันธุ์ขา้ วอยูใ่ นช่วง % w.b. ใส่ ใน
ถังปล่อยเมล็ดพันธุ์ขา้ ว แล้วปล่อยลงสู่ตะแกรง ชัน จะใช้ตะแกรงทีมีขนาดรู ตะแกรงเหมาะสมกับขนาดของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
ทีสมบูรณ์ และการคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว จะใช้พดั ลมกําเนิ ดกระแสอากาศที เหมาะสมสําหรับคัดแยกเมล็ดพันธุ์ขา้ วทีไม่
สมบูรณ์ออกจากเมล็ดพันธุ์ขา้ วทีสมบูรณ์ จากการทดสอบความเร็วอากาศ ระดับคือ m/s 8 m/s และ m/s พบว่า ความเร็ ว
อากาศ m/s และ m/s มีความบริ สุทธิของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว 98 % และ 99% ตามลําดับ ซึงอยูใ่ นเกณฑ์ทีกรมการข้าวกําหนดใน
มาตรฐานเมล็ดพันธุข์ า้ ว คือ %
คําสําคัญ : ความสะอาดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว, คัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยนําหนัก, เมล็ดพันธุ์ขา้ ว
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The Gravimetric Rice Seeds Cleaner and Separator was purposively developed to reduce the rice production cost
and to terminate the problems in the rice seed cleaning and separating process for local communities. The machine was
designed with rice seed hopper with a 2 layer strainer, the gravimetric rice-seed separating room, and a set of transmission
motor. This machine basically started working by bringing in the rice seeds with 12 % w.b. of moisture content into the
draining bucket and the seeds later flew through the strainer properly designed to keep only the fully grown seeds.
Meanwhile, there was the fan to blow away the incomplete seeds at 3 levels of wind including 6 m/s, 8 m/s, and 10 m/s. It
was found that at 8 m/s and 10 m/s of wind level, the purity of the rice seeds met the expected standard or 98%.
Keyword : Rice Seed Cleaner, Gravimetric Rice Seed Separator, Rice Seed
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ปั ญ หาที สําคัญของชาวนาไทยในปั จจุบ ัน คือการมีตน้ ทุ นการผลิตที ค่อนข้างสู ง ทังค่าเช่ าที ดิ น ค่าจ้างแรงงาน
ดอกเบี ย และปั จ จัย การผลิ ต อัน ได้แ ก่ ปุ๋ ยเคมี ยาปราบศัต รู พื ช และเมล็ด พัน ธุ์ ขณะที ผลผลิ ต ไม่ แ น่ น อนขึ นอยู่กั บ
สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิ อากาศ ตลอดจนราคาผลผลิตไม่แ น่ น อน ทําให้ชาวนาส่ วนใหญ่มี กําไรจากการผลิ ต น้อย
บางครังขาดทุน ส่ งผลให้ชาวนาส่ วนใหญ่มีหนี สิ นจํานวนมาก ต้นทุ นการผลิตที สําคัญของชาวนา คือปั จจัยการผลิตทาง
การเกษตร หากชาวนาไทยสามารถลดต้นทุนการผลิตส่ วนนีได้ ก็จะส่ งผลให้ชาวนามีกาํ ไรเพิมขึน แต่ปัจจุบนั ชาวนาไทย
ส่วนใหญ่ไม่สามารถพึงพาตนเองทางด้านการจัดหาปั จจัยการผลิตทางการเกษตรได้ เนื องจากการพัฒนาวิถีการทํานาไทยที
ผ่านมาตังแต่ยคุ ปฏิวตั ิเขียว มุ่งให้ชาวนาผลิตเพือขาย ผลิตตามความต้องการของตลาด พึงพาเทคโนโลยีจากภายนอกเพือเพิม
ผลผลิต และเร่ งระยะเวลาในการผลิต ทําให้ภมู ิปัญญาในการผลิตแบบพึงตนเองได้นนลดความสํ
ั
าคัญลงไป

เมล็ดพันธุ์ขา้ วถือว่าเป็ นปั จจัยการผลิตทีสําคัญมากของชาวนา เนืองจากสามารถกําหนดปริ มาณผลผลิต และวิธีการ
ผลิต ซึงแปรผันไปตามระบบนิเวศเกษตรได้ในระดับหนึง แต่ปัจจุบนั เมล็ดพันธุ์ขา้ วส่วนใหญ่อยูใ่ นมือของภาคธุรกิจเอกชน
ชาวนาส่ วนใหญ่ไม่นิยมพัฒนาและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง จึงทําให้ชาวนาไทย ส่ วนใหญ่ตอ้ งพึงพาเมล็ดพันธุ์ขา้ วจากผูอ้ ืน
เป็ นการเพิมต้น ทุ น ในการผลิ ต การแก้ไขปั ญหาเพือลดต้นทุ น การผลิ ตของชาวนาไทย โดยเฉพาะต้น ทุนด้านเมล็ดพัน ธุ์
นอกจากจะลดต้นทุนการผลิตลงได้ส่วนหนึงแล้วยังสามารถสร้างความมันคงทางด้านเมล็ดพันธุ์ขา้ วให้สังคมเกษตรไทยใน
ระยะยาวได้ต่อไป การแก้ไขปั ญหาดังกล่าวชาวนาต้องตระหนักในการพึงพาตนเองและพึงพากันและกัน จึงมีความสําคัญ
เนืองจากจะทําให้ชาวนาลดการพึงพาเมล็ดพันธุ์ขา้ วจากธุรกิจภาคเอกชน มีเมล็ดพันธุ์ทีมีคุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรม ซึ ง
จะส่ งผลให้ลดต้นทุนการผลิต และมีกาํ ไรเพิมขึนจากการทํานา

การใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพจะลดต้นทุนของเกษตรกรไทยโดยตรง เนื องจากการใช้เมล็ดพันธุ์ดีจะลดปริ มาณการ
ใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ ลง ผลผลิตต่อไร่ เพิมขึน และจากข้อมูลของ(สํานักเมล็ดพันธุ์ขา้ ว.
) พบว่า หากเกษตรกรใช้เมล็ด
พันธุ์ขา้ วพันธุ์ดี อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ วต่อไร่ ลดลงถึงร้อยละ 50 จากทีเคยใช้แต่เดิม ผลผลิตเพิมขึนร้อยละ 10 จะเห็นว่าการ
ส่งเสริ มให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ดีและมีคุณภาพได้มาตรฐานจะเป็ นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรงและเป็ นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ ในการเพิมผลผลิตต่อไร่ และลดต้นทุนให้กบั เกษตรกร เพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและ
ลดผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้สามารถแข่งขันได้ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 รวมทัง
เพิมความมันคงด้านอาหารของประเทศ
ปัจจุบนั การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วในระดับชุมชนทัวไปจะทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยการใช้คน
ปล่อยเมล็ดพันธุ์ขา้ วให้ไหลตังฉากกับทิ ศทางการไหลของกระแสอากาศที กําเนิ ดมาจากพัดลม ซึ งกระแสอากาศจะสามารถ
แยกสิ งเจื อปนที มี นาหนั
ํ กเบากว่าเมล็ดพันธุ์ขา้ วให้ลอยไปตามทิศทางการไหลของกระแสอากาศ ส่ วนเมล็ดพันธุ์ขา้ วที มี
นําหนักมากกว่าสิ งเจือปนจะไหลตังฉากผ่านกระแสอากาศไปได้ แต่อย่างไรก็ตามขันตอนการทําความสะอาดและคัดขนาด
เมล็ดพันธุ์ขา้ วในระดับชุมชนทัวไปก็ยงั พบปั ญหาว่า สามารถทําความสะอาดและคัดแยกได้เฉพาะสิ งเจือปนทีมีนาหนั
ํ กเบา
เช่น ฟางข้าว ข้าวลีบ และฝุ่ นละอองเท่านัน ส่ วนเมล็ดพันธุ์ขา้ วทีไม่สมบูรณ์ เช่น เมล็ดทีไม่ได้ขนาด เมล็ดแตกหัก เมล็ดไม่
สมบู รณ์ และเมล็ด ที ถูกแมลงทําลายจนมีน ําหนักเบา ไม่ส ามารถทําความสะอาดและคัด แยกได้ ทําให้เมล็ด พัน ธุ์ข า้ วที
สมบูรณ์ผสมกับเมล็ดพันธุ์ขา้ วทีไม่สมบูรณ์ และส่ งผลให้เมล็ดพันธุ์ขา้ วทีจําหน่ายให้กบั ชาวนานําไปเพาะปลูกมีคุณภาพตํา
เช่น ความงอก และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์
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จากปั ญหาขันตอนการทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วของการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วในระดับชุมชนไม่
สามารถทําความสะอาดและคัดแยกเมล็ดพันธุ์ขา้ วทีไม่สมบูรณ์ออกจากเมล็ดพันธุ์ขา้ วทีสมบูรณ์ได้ สาเหตุจะมาจากพัดลม
กําเนิ ดกระแสอากาศทีไม่เหมาะสมสําหรับคัดแยกเมล็ดพันธุ์ขา้ วทีไม่สมบูรณ์ออกจากเมล็ดพันธุ์ขา้ วทีสมบูรณ์ ส่ งผลทําให้
เมล็ดพันธุ์ขา้ วทีไม่สมบูรณ์ผสมกับเมล็ดพันธุ์ขา้ วทีสมบูรณ์ และเมือนําไปเพาะปลูกจะทําให้เมล็ดพันธุ์ขา้ วมีคุณภาพตํากว่า
มาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว

การแก้ไขปั ญหาของชุมชนทีเกิดขึนโดยการซื อเครื องทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วทีมีจาํ หน่ ายตาม
ท้องตลาดมาใช้ เนื องจากเครื องดังกล่าวสามารถปรับกระแสอากาศให้เหมาะสมสําหรับคัดแยกเมล็ดพันธุ์ขา้ วทีไม่สมบูรณ์
ออกจากเมล็ดพันธุ์ขา้ วที สมบู รณ์ ได้ แต่เครื องทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพัน ธุ์ขา้ วที มีจาํ หน่ ายตามท้องตลาดจะมี
ราคาแพง และมีกาํ ลังการผลิตที สู งกว่าความต้องการของการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วในระดับชุมชน ผูว้ ิจยั จึงมีความต้องการ
ออกแบบและสร้างเครื องทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยนําหนักให้ใหม่โดยการออกแบบให้มีกาํ ลังการผลิต
และเทคโนโลยีทีเหมาะสมกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วในระดับชุมชนทัวไปเพือแก้ไขปั ญหาขันตอนการทําความสะอาดและ
คัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วทีไม่สมบูรณ์ออกจากเมล็ดพันธุ์ขา้ วทีสมบูรณ์ได้ระดับชุมชน และทําให้เมล็ดพันธุ์ขา้ วทีผลิตออกมา
จากชุมชนต่างๆ มีคุณภาพสูง

วิธีดําเนินการวิจัย

1. การออกแบบเครื องทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยนําหนัก
. ลักษณะของเครื องทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยนําหนักในระดับชุมชน จะประกอบด้วย ชุด
ทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว และชุดคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยนําหนัก ซึงมีรายละเอียดต่อไปนี
. . ชุดทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว มีส่วนประกอบทีสําคัญได้แก่ โครงภายนอก ถังปล่อยเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
ทีผสมกับสิ งเจือปน ใบเปิ ดปิ ด ตะแกรง ชัน และชุดขับ
. . ชุดคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยนําหนัก มีส่วนประกอบทีสําคัญได้แก่ โครงภายนอก ห้องคัดขนาดเมล็ด
พันธุ์ขา้ วโดยนําหนัก ถังปล่อยเมล็ดพันธุ์ขา้ วทีสมบูรณ์ทีผสมกับเมล็ดพันธุ์ขา้ วทีไม่สมบูรณ์และใบเปิ ดปิ ด แผ่นกระจาย
อากาศ ท่อลําเลียงเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ท่ออากาศ และพัดลม
. เครื องทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยนําหนักทีพัฒนาขึน จะใช้งานในระดับชุมชนดังแสดงใน
ภาพที
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1. ถังพักข้าวเปลือก 2. ตะแกรงบนและล่าง 3. ทางออกสิ งเจือปน 4. กล่องคัดแยกข้าวเปลือกโดยนําหนัก
5. ทางออกข้าวเปลือกทีผ่านการทําความสะอาด 6. พัดลมดูดเมล็ดพันธุ์ขา้ วทีไม่สมบูรณ์
7. ชุดส่งกําลัง 8. โครงสร้าง

ภาพที ลักษณะของเครื องทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยนําหนักทีออกแบบ
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ภาพที เครื องทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยนําหนักทีสร้าง
หลักการของเครื องทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยนําหนักถูกออกแบบให้มีขนตอนสํ
ั
าคัญสอง
ขันตอน คือ การทําความสะอาด และการคัดแยกเมล็ดทีไม่สมบูรณ์ โดยใช้เครื องมือขนาดเล็กและมีความสามารถในการผลิต
ไม่สูงนักเพือให้เกษตรกรสามารถเป็ นเจ้าของได้ และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์เพือใช้เอง และจําหน่ ายให้กบั เกษตรกรเพือน
บ้านในชุมชนเพือเพิมรายได้และเพิมความคุม้ ค่าในการใช้เครื องจักร การทําความสะอาดเป็ นการคัดแยกเอาสิ งเจือปนที มี
ขนาด และนําหนักทีแตกต่างกันออกจากกัน เช่น เศษใบ ฟางท่อน เมล็ดลีบ เมล็ดวัชพืช ฝุ่ นละออง ก้อนดิน และเศษกรวด ที
ปนอยู่ในเมล็ ดข้าวเปลือกออกไป ดังนันเครื องมื อทําความสะอาดที เลื อกใช้จึงต้องประกอบด้วยตะแกรง 2 ชัน เพือแยก
สิ งเจือปนทีมีขนาดเล็ก และใหญ่ เช่น เศษใบ ฟางท่อน เมล็ดวัชพืช ก้อนดิน และเศษกรวด ออกจากเมล็ดข้าวเปลือก และพัด
ลม เพือคัดแยกสิ งเจือปนทีมีนาหนั
ํ กเบากว่าเมล็ดข้าวเช่น ฝุ่ นละออง และเมล็ดลีบ ออกไป ได้ขา้ วเปลือกทีมีความบริ สุทธิสูง
ปราศจากสิ งเจือปน โดยเฉพาะเมล็ดวัชพืช แต่เมล็ดข้าวเปลือกที ได้ยงั คงมี เมล็ดที ไม่สมบู รณ์ ทีมีขนาดใกล้เคี ยงกับเมล็ด
ข้าวเปลือกทีสมบูรณ์แล้วแต่มีนาหนั
ํ กแตกต่างกับเมล็ดทีสมบูรณ์และยังปนอยูก่ บั เมล็ดทีสมบูรณ์แล้ว ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์มี
คุ ณภาพไม่ส มําเสมอจึ งต้องคัดแยกเมล็ด ที ไม่สมบู รณ์ ออกจากเมล็ด ที สมบู รณ์ โดยใช้การคัด แยกโดยนําหนักจําเพาะที
แตกต่างกัน เครื องคัดแยกเมล็ดทีไม่สมบูรณ์ ได้โดยใช้กล่องคัดแยกข้าวเปลือกโดยนําหนักเคลือนที ในแนวราบตังฉากกับ
ความเอียงของชุดแยก เมล็ดข้าวเปลือกสมบูรณ์ซึงมีนาหนั
ํ กจําเพาะมากกว่าจะไหลลงตามความเอียงแยกออกทางด้านล่าง
ส่วนเมล็ดข้าวเปลือกทีไม่สมบูรณ์ซึงมีนาหนั
ํ กจําเพาะน้อยกว่าจะถูกพัดลมดูดออกขึนแยกออกทางด้านข้างเมล็ดสมบูรณ์ที
แยกได้จึงเป็ นเมล็ดพันธุ์ขา้ วทีปราศจากสิ งเจือปนมีความบริ สุทธิ
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. เมล็ดพันธุ์ข้าวทีใช้ ในการวิจยั

. ความชืนของเมล็ดพันธุ์ขา้ วขาวดอกมะลิ 105 อยูร่ ะหว่าง - % มาตรฐานเปี ยก

. เมล็ดพันธุ์ขา้ วขาวดอกมะลิ 105 ใช้ในการทดลอง นํามาจากพืนทีจังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสิ นธุ์

. ขันตอนการทดลอง และเก็บรวบรวมข้ อมูล

3.1 ทําการทดลองตามเงือนไขทีกําหนด โดยมีเงือนไขการทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว คือ

กําลังการผลิตของเครื องทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยนําหนัก กิโลกรัมต่อชัวโมง
. ระดับแรงลมของชุดดูดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว คือ

. ขนาด

และ เมตรต่อวินาที (จากการศึกษาการทํางานทีเหมาะสมของเครื อง)

3.2 นําเมล็ดข้าวทีผ่านการทําความสะอาด

มาตรวจสอบความบริ สุทธิของเมล็ดพันธุ์

3.3 การตรวจสอบความบริ สุทธิ ของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว(สํานักเมล็ดพันธุ์ขา้ ว.
3.3.1 นําหนักของตัวอย่างที ใช้ในการตรวจสอบจะต้อง

)

ไม่นอ้ ยกว่าทีกําหนดไว้ 100 กรัม แต่อาจมีนาหนั
ํ กมากกว่า
ทีกําหนดไว้เล็กน้อย โดยทําการตรวจสอบ 1 ซํา หรื ออาจตรวจสอบ 2 ซํา และรายงานผลจากค่าเฉลีย ทัง 2 ซํา
3.3.2

ชังนําหนักตัวอย่างทีใช้ตรวจสอบให้ได้นาหนั
ํ กทีแน่ นอนเป็ นกรัม โดยมีตวั เลขทังสิ น รวมจุดทศนิ ยม 4
หลัก เพือใช้คาํ นวณเป็ นเปอร์เซ็นต์ ให้มีจุดทศนิ ยม 1 ตําแหน่ง
น้อยกว่า 1 กรัม

ชังให้มีจุดทศนิ ยม 4 ตําแหน่ง

1-9.999 กรัม
10-99.999

ชังให้มีจุดทศนิ ยม 3 ตําแหน่ง

กรัม

ชังให้มีจุดทศนิ ยม 2 ตําแหน่ง

100 หรื อ มากกว่า

ชังให้มีจุดทศนิ ยม 1 ตําแหน่ง

3.3.3 คัดแยกตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ทีใช้ตรวจสอบออกเป็ นองค์ประกอบต่างๆ ดังนี
1. เมล็ดพันธุ์บริ สุทธิ
2. เมล็ดพืชอืน

3.สิ งเจือปน คือ

กว่าครึ งหนึงของขนาดเมล็ดเดิม

หมายถึง เมล็ดพันธุ์ใดๆทีทําการตรวจสอบ

หมายถึง เมล็ดพืชชนิดอืนๆ ทีไม่ใช่เมล็ดพันธุ์บริ สุทธิ

สิ งทีพบในตัวอย่างทีตรวจสอบทีไม่ใช่เมล็ดพืชรวมถึงเมล็ดพืชทีแตกหักและมีขนาดเล็ก

4. ชังนําหนักแต่ละส่ วน โดยมีจุดทศนิ ยมตามทีกําหนดไว้ขา้ งต้น แล้วคํานวณเป็ นเปอร์เซ็นต์จากนําหนัก

รวมขององค์ประกอบทีตรวจพบ และนําหนักทีเพิมขึนหรื อลดลงมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ของนําหนักตัวอย่างทีใช้ตรวจสอบ
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รวมกัน ต้อ งเท่ ากับ 100 องค์ป ระกอบใดที น้อ ยกว่า 0.05
เปอร์ เซ็ นต์ ให้รายงานว่า เล็กน้อย และแสดงว่าในองค์ประกอบนันเป็ น 0.0 และเมื อผลรวมของทัง 3 องค์ป ระกอบไม่
เท่ ากับ 100 เปอร์ เซ็น ต์ ให้นาํ ส่ วนที เกิ น หรื อขาดไปบวกเพิมหรื อหักออกจากองค์ป ระกอบที มีค่าสู งสุ ดซึ งก็คือส่ วนของ
เมล็ดพันธุ์บริ สุทธิ(สํานักวิจยั และพัฒนาข้าว. )
P = (1 – q ) / W

(1)

P = ความบริ สุทธิของข้าวเปลือก(เปอร์เซ็นต์)
q = นําหนักของสิ งเจือปน(กรัม)
W = นําหนักของข้าวเปลือก(กรัม)

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

1. ผลของแรงลมดูดต่ อกําลังการผลิตและความบริสุทธิของเมล็ดพันธุ์ข้าว
ผลของแรงลมดูดต่อกําลังการผลิตและความบริ สุทธิของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ในการทดลองโดยการทําความสะอาด
และคัดขนาดพันธุ์เมล็ดข้าว พันธุ์ขา้ วขาวดอกมะลิ 105 ทีความชืนของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว - % มาตรฐานเปี ยก จะศึกษากําลัง
การผลิต ตามระดับแรงลมของชุดดูดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ในการทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว จากตารางที 1
ตารางที 1 ความบริ สุทธิของเมล็ดพันธุ์ขา้ วของเครื องทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยนําหนัก
ระดับที
1.
2.
3.

ความเร็วของการดูด

อัตราการทํางาน

6.0

60

เมล็ดพันธุ์ข้าว (m /s)
8.0

10.0

(kg/ hr )
59.7

59.5

ความบริสุทธิของเมล็ดพันธุ์ข้าว (% )
97
98
99

จากตารางพบว่า ความเร็ วของการดูดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว มีผลต่อกําลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วเพียงเล็กน้อย แต่จะส่ งผล
ต่อความบริ สุทธิ ของเมล็ดข้าว ที ความเร็ วของการดูดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว 6 m/s ความบริ สุทธิ ของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ตํากว่าเกณฑ์ที
มาตรฐานกําหนดไว้ คือ % ทีความเร็ วของการดูดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว 8 m/s และ 10 m/s มีความบริ สุทธิ ของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว %
และ 9 % ตามลําดับ อยูใ่ นเกณฑ์ทีมาตรฐานกําหนดไว้ คือ %
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2.1 ความเร็ ว ของการดู ด เมล็ ด พัน ธุ์ ข ้าวมี ผ ลต่ อ กําลังการผลิ ต เมล็ ดพัน ธุ์ ขา้ วเล็ก น้อย แต่ จ ะส่ ง ผลต่อ ความ

บริ สุทธิของเมล็ดข้าว คือ แรงลมดูดเบา ข้าวลีบและสิ งเจื อปนจะคัดแยกออกได้นอ้ ย แต่ถา้ ปรับแรงลมดูดแรงขึนข้าวลีบและ
สิ งเจือปนจะคัดแยกออกได้เพิมขึนส่งผลทําให้เปอร์ เซ็นต์การสูญเสี ยของเมล็ดพันธุ์ขา้ วจะสูงไปด้วย

2.2 แรงลมดู ด มี ผ ลต่ อ ความบริ สุ ท ธิ ของเมล็ ด ข้า ว คื อ ความเร็ ว ของการดู ด เมล็ ด พัน ธุ์ ข ้าวตํา ข้า วลี บ และ

สิ งเจื อปนจะคัด แยกออกได้น้อย และมี เมล็ด ข้าวดี ป นออกมาน้อย ความเร็ ว ของการดู ด เมล็ด พัน ธุ์ ข ้าวสู ง ข้าวลี บ และ
สิ งเจือปนจะคัดแยกออกได้มากขึน และมีเมล็ดข้าวดี ปนออกมามากด้วยเปอร์เซ็นต์การสู ญเสี ยของเมล็ดพันธุ์ขา้ วจะสูงไป
ด้วยเช่นกัน

สรุ ปผลการวิจัย

เครื องทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยนําหนักทีพัฒนาในครังนี ประกอบด้วยส่ วนทีสําคัญ ได้แก่
ชุดทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ซึงมีส่วนประกอบ ได้แก่ โครงภายนอกถังปล่อยเมล็ดพันธุ์ขา้ วทีผสมกับสิ งเจื อปนและใบ
ชัก ตะแกรง ชัน และชุดขับ ส่ วนชุดคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยนําหนัก มี ส่วนประกอบ ได้แก่ โครงภายนอก ห้องคัด
ขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยนําหนัก ถังปล่อยเมล็ดพันธุ์ขา้ วที สมบูรณ์ทีผสมกับเมล็ดพันธุ์ขา้ วทีไม่สมบูรณ์และใบชัก แผ่น
กระจายอากาศ ท่อลําเลียงเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ท่ออากาศ และพัดลม เมือทําการศึกษาพบว่า ความเร็ วของการดูดเมล็ดพันธุ์ขา้ วที
เพิมสูงขึนจะส่งผลทําให้ความบริ สุทธิของเมล็ดพันธุ์ขา้ วมีแนวโน้มเพิมขึน และกําลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วไม่แตกต่างกัน
สําหรับ เงือนไขการทํางานทีเหมาะสมของเครื องทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพัน ธุ์ขา้ วโดยนําหนัก ประกอบด้วย
ความชืนเริ มต้นของเมล็ดพันธุ์ขา้ วอยูใ่ นช่วง - %w.b. และความเร็ วของการดูดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว และ m/s จะทําให้มี
ความบริ สุทธิ ของเมล็ดพันธุ์ขา้ วอยู่ในเกณฑ์ทีมาตรฐานกําหนดไว้ ( % โดยนําหนัก) ของกรมการข้าว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประเทศไทย (วิไล ปาละวิสุทธิ, 2549)

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี ได้รับทุนสนับสนุ นการวิจยั สําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
และ ขอขอบคุณสาขาเครื องกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ทีให้ความอนุเคราะห์ อุปกรณ์และเครื องมือต่างๆ ในการจัดดําเนินการวิจยั ในครังนี
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นีเป็ นการพัฒนาเครื องตัดแบ่งใบเตยหนามเพืองานจักสาน มีวตั ถุประสงค์เพือลดขันตอน เวลา และแรงาน
คนในการเตรี ยมเส้นใบเตยหนามโดยการออกแบบชุดใบมีดใหม่ ซึ งชุดใบมีดทีมีใช้อยูเ่ ดิมจะต้องตัดแยกหนามด้านข้างและ
สันตรงกลางของใบเตยออกก่อนเข้าเครื องตัดแบ่งโดยใช้แรงงานคน จากการทดลองตัดแบ่งใบเตยหนามโดยไม่แยกหนาม
ด้านข้างและด้านบนออกทีขนาดความยาว เซนติเมตร และใบเตยหนามทีนํามาทดลองนันจะต้องตัดเตรี ยมไว้ไม่เกิน
ชัวโมง พบว่า ทีความเร็ วรอบของชุดใบมีด , . และ รอบต่อนาที ใช้เวลาในการตัดแบ่งเส้นใบเตยหนาม . , .
และ . นาที ได้จาํ นวนเส้นทีสมบูรณ์สามารถนํามาจักสานได้ . , . และ . เปอร์เซ็นต์ เมือนํามาเปรี ยบเที ยบ
กับเครื องเดิม ที ความเร็ วรอบ รอบต่อนาที พบว่าใช้เวลาในการตัดน้อยกว่า . นาที และมีเส้นใบเตยหนามที สมบูรณ์
นํามาจักสานได้มากกว่า . เปอร์เซ็นต์
คําสําคัญ : เครื องตัด, ใบเตยหนาม, งานจักสาน

ABSTRACT

This research was to develop of Pandanus Leave Cutting Machine for Basketry. The aims were reduced the
steps, labor and time in preparing the pandanus leaves by designing a new set of blades. Which the primitive set of blades
must cut the thorns side and the middle of the pandanus leaves before the cutter divided by human labor. The experiment
has cut pandanus leaves without separating the thorns on the sides and top out at a length of 150 cm. Pandanus leaves has
used that experiment must be cut for up to 24 hours. The result showed that machine was at speed of 50, 66.5 and 106
rpm. The time of experiments at 1.11, 0.49 and 0.33 minutes. There were complete lines of Pandanus leaves resulted from
88.33, 91.67 and 98.33 % respectively. When compared to traditional machines at speed of 50 rpm. It was found that time
less than 0.23 minutes and Pandanus leaves complete more than 5.91 %.
Keyword : Cutting Machine, Pandanus Leave, Basketry
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การทําเครื องจักรสานของมนุ ษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยใช้วตั ถุดิบทีแปรรู ปด้วยเครื องโลหะ เช่น
มีดพร้า จักหรื อเหลาวัตถุดิบให้เป็ นเส้นตอก มีคุณสมบัติทีเหมาะสมทีจะใช้ทาํ เครื องจักสานแต่ละชนิ ด อาจนําหวายหรื อไม้
ไผ่มาจักให้เป็ นเส้น ก่อนนํามาจักสานเป็ นภาชนะแทนที จะใช้ใบไม้ เถาวัลย์ มาสานเป็ นภาชนะโดยตรง เพราะร่ องรอยที
ปรากฎบนภาชนะดินเผานันแสดงว่าเป็ นภาชนะจักสานทีสานด้วยตอกทีจักเป็ นเส้นอย่างทีใช้สานเครื องจักรสานในปั จจุบนั
(วิบูลย์ ลีสุ วรรณ, )
ต้นเตยถือว่าเป็ นพืชทีขึนอยูใ่ นแถบภาคใต้ ทําให้คนสมัยก่อนคิดค้นนําใบเตยมาสานเป็ นเสื อสําหรับปูนอนในบ้าน
บางครังมีการนําเสื อทีใช้สานกันนี เป็ นสิ นสอดอีกด้วย การสานเสื อใบเตยนันเป็ นอาชีพทีนิ ยมกันมากในหมู่สตรี ทางภาคใต้
ไม่ว่าเด็กหรื อผูใ้ หญ่ ก็ส ามารถสานได้กัน แทบทุ กครัวเรื อน แต่เดิ ม นันมักสานเสื อไว้สําหรั บ รองนังหรื อปู น อนเท่ านัน
ชาวบ้านเรี ยกกันว่า “สาดอ่อนหรื อสาดปาหนัน” สาดปาหนันหรื อเสื อใบเตยในอดีตมีความประณี ตงดงามมากคือ “ยอด
สาด” ซึ งเป็ นเสื อผืนสุ ดท้ายหรื อผืนบนสุ ดที สานพิเศษสําหรับใช้ในงานพิธีแต่งงานโดยคู่บ่าวสาวช่วยกันสานเสื อไว้ใช้ปู
นอนอย่างน้อย ผืน จํานวนของเสื อขึนอยูก่ บั ฐานะของคู่บ่าวสาว เมือสานเสื อเสร็ จเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้วจะนํามาวางซ้อน
กันแทนทีนอน เสื อผืนบนสุ ดหรื อสาดยอดนันจะสานให้ประณี ตสวยงามเป็ นพิเศษและประดับด้วยกระจก ทําให้สาดยอด
เป็ นเสื อทีสวยงามเป็ นพิเศษ ต่อมามีคนนิยมทําการจักสานในรู ปแบบต่าง ๆ หลากหลายชนิด เช่น หมวก เสือ ปลอกหมอน
และกระเป๋ า เป็ นต้น (ภูมิปัญญาท้องถิน, )
จากทีได้กล่าวมาทังหมดนันจะเห็ นได้วา่ ในกระบวนการจักสานขันตอนทีสําคัญคือการคัดสรรและจัดเตรี ยมวัสดุ
เพือให้ได้วสั ดุทีเหนียว และคงทนมากทีสุด ในการจักสานในเตยนันการเตรี ยมเส้นตอก คือการกรี ดใบเตยให้เป็ นเส้น ๆ ซึ ง
เกษตรกรต้องใช้เวลานานมากในการกรี ดเส้นเตยหนามให้ได้ขนาดความกว้างประมาณ เซนติเมตรเป็ นจํานวนมากเพือใช้
ในงานจักสานขึนแบบผลิตภัณฑ์ชนิ ดต่าง ๆ เครื องมือทีเกษตรกรนํามาใช้เตรี ยมวัตถุดิบในการทํางานจะเป็ นมีดทีมีใช้อยูใ่ น
ครัวเรื อน จึ งทําให้การเตรี ยมวัตถุดิบล่าช้า หากมีเครื องมือทีสามารถตัดแบ่งขนาดเส้นใบเตยหนามได้คราวละมาก ๆ ก็จะ
ช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดเตรี ยมเส้นตอกช่วยให้เกษตรกรมีเวลาในการคิดประดิษฐ์ชินงานได้มากขึน สําหรับงานวิจยั นีได้
เล็งเห็ นถึ งความสําคัญ เกี ยวกับการตัดแบ่ งขนาดเส้นใบเตยหนามเพือแก้ไขปั ญหาให้กบั เกษตรกรและกลุ่มอาชี พจักสาน
(ธงชัย หนู ดวง และคณะ, ) จึ งมี แนวคิดพัฒนาเครื องตัดแบ่ งขนาดเส้นใบเตยหนามออกเป็ นเส้น ๆ แต่ละเส้นมีขนาด
กว้าง เซนติเมตรได้ภายในขันตอนเดียว
ทฤษฎี
ลักษณะของคมมีดตัดทีใช้ในการตัดเฉื อน โดยทัวไปแล้วจะมีหลายลักษณะขึนอยูก่ บั ประเภท หรื อลักษณะการใช้
งานจะตัดเฉื อนวัสดุทีมีความแข็งมากหรื อน้อยเพียงใด เป็ นโลหะหรื อไม่ใช่โลหะ ซึงวัสดุทีจะนํามาทําใบมีดตัดเฉื อนควร
เป็ นวัสดุบางและมีคม มีความแข็งแรง สึกหรอได้อย่างไม่เป็ นสนิม ซึงทนต่อการกัดกร่ อนได้ดีความจริ งแล้วเหล็กกล้าไร้
สนิ ม มีมากมายหลายประเภท โดยทัวไปจะขึนอยูก่ บั ปริ มาณโครเมียมและขึนอยูก่ บั โครงสร้างในซึงสามารถแยกประเภท
เหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิ ม โดยอาศัยลักษณะแตกต่างของโครงสร้าง
1. เหล็กเฟอร์ริติก สแตนเลสเป็ นเหล็กทีมีโครงสร้างแบบเฟอร์ ไรท์ สามารถทนต่อการเป็ นสนิมได้ดีในบรรยากาศ
ทัวไป ยกเว้นในทะเลและในบรรยากาศอุตสาหกรรมบางประเภทโดยเฉพาะทีเป็ นกรด การใช้งานโดยทัวไปจะใช้ทาํ พวก
อ่างนําในห้องครัว ทํามีด ช้อนส้อมและชินงานประเภทตกแต่ง
2. เหล็กมาร์เทนซิติค สแตนเลส มีโครงสร้างแบบมาร์ เทนไซท์ ซึงมีคุณสมบัติแข็งทนต่อการกัดกร่ อน การใช้งาน
โดยทัวไปจะใช้ทาํ พวกอุปกรณ์ผา่ ตัดในโรงพยาบาลและมีดตัดทัว ๆ ไปในอุตสาหกรรมทัว ชินส่วนเครื องจักรกล
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3. เหล็กออสเตนซิติค สแตนเลส เป็ นเหล็กผสมชนิดเดียวทีสามารถทนต่อการกัดกร่ อนในบรรยากาศทัว ๆ ไปได้ดี
แม้บรรยากาศอยูใ่ กล้ทะเล การใช้งานโดยทัวไปจะใช้ทาํ พวกอ่างและภาชนะต่าง ๆ (ศราวุธ จันทร์กลาง, )
ความเร็ วตัดเป็ นมาตรฐานทีกําหนดมาให้ตามลักษณะของมีดตัดชนิดของวัสดุ ความลึกในการป้ อนกินวัสดุทาํ มีด
ตัด ความเร็ วตัด หมายถึง ความเร็ วทีคมมีดตัดปาดผิวงานออก เมือชินงานหรื อมีดตัดหมุนไปครบ รอบ มีหน่วยวัดเป็ น
เมตรต่อนาที (เมตร/นาที : m/min) หรื อ ฟุตต่อนาที (ฟุต/นาที : f/min) ความเร็ วตัดทีมีใบมีดตัดอยูในแนวเส้นรอบวงของตัว
ตัด จะขึนอยูก่ บั ขนาดของความยาวเส้นรอบวงและความเร็ วในการหมุน ความเร็ วตัดหาได้จากสมการที ( )
Vcut 

เมือ

Vcut

d
n

 dn

1, 000

คือ

ความเร็ วตัด (เมตร/นาที : m/min)

คือ

ความเร็ วรอบในการหมุนตัด (ต่อนาที : /min)

คือ

(1)

เส้นผ่านศูนย์กลางของใบมีด (มิลลิเมตร : mm)

ความเร็วรอบ หมายถึง ความเร็วทีชิน งานหรื อใบมีดตัดหมุนรอบต่อหนึงหน่วยเวลามีหน่วยวัดเป็ นรอบต่อนาที
(RPM = Revolutions Per Minute) ความเร็วรอบหาได้จากสมการที ( )
N2 

เมือ

N1

N2

D1

D2

คือ

D1
D2  N1

ความเร็ วรอบมอเตอร์ (รอบ/นาที : RPM)

คือ

ความเร็ วรอบใบมีด (รอบ/นาที : RPM)

คือ

พูลเล่ยต์ าม (มิลลิเมตร : mm)

คือ

(1)

พูลเล่ยข์ บั (มิลลิเมตร : mm)

วัสดุอปุ กรณ์ และวิธีการทดลอง

เตย (Pandanas)

เตยหรื อใบเตย (Pandanas) หมายถึง ชือไม้พุ่มหรื อไม้ตน้ หลายชนิดในวงศ์ Pandanaceae ขึนเป็ นกอ
หรื อโดดเดียว ใบแคบยาวเรี ยงสลับเวียนเป็ นเกลียวขึนไปจนถึงยอด ดอกแยกเพศอยูต่ ่างต้น เช่น เตยสานเสื อ

(Pandanas kaidus Kurz)เตยหอม (Pandanas amaryllifolius Roxb.) ซึงใบเตย คือใบส่ วนทีนํามาลนไฟหรื อต้ม กรี ดกระดูก
แกนกลางออก ใช้ไม้ไผ่ครู ดหรื อรี ด กรี ดหรื อเลียดเป็ นเส้นตามขนาดทีต้องการ นําไปแช่นาทํ
ํ าให้แห้ง แล้วใช้ไม้ไผ่ครูดเส้น
ให้มีผิวมันและนุ่ม อาจมีการป้องกันเชือรา ฟอกสีหรื อยอมสีเพือความสวยงาม (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, )

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
เครื องตัดแบ่ งเส้ นขนาดใบเตย

783

เครื องตัดแบ่งเส้นขนาดใบเตยสําหรับงานวิจยั นีมีขนาดความกว้าง เซนติเมตร ยาว เซนติเมตรและสูง
เซนติเมตร ใช้มอเตอร์ ขนาด แรงม้า ไฟฟ้า เฟส โวลต์ เป็ นต้นกําลังในการทํางาน มีส่วนประกอบหลัก ส่วนคือ ชุด
ลูกกลิงบด ชุดและชุใบมีดตัด ชุด ดังภาพที ชุดใบมีดจะทําหน้าทีตัดและดึ งใบเตยหนามเข้าสู่กระบวนการบด โดยการ
ตัดนันจะแยกหนามของใบเตยออกด้วย ซึงเส้นใบเตยหนามทีตัดออกมานันจะกําหนดให้มีขนาดความกว้าง เซนติเมตร

ชุดลูกบด
ชุดใบมีด
มอเตอร์

เกียร์ทด

ขันตอนการทดลอง

ภาพที 1 แสดงเครื องตัดแบ่งเส้นขนาดใบเตย

ในการทดลองตัดแบ่งเส้นขนาดใบเตยหนามเพืองานจักสาน โดยนําใบเตยหนามทีเตรี ยมไว้ไม่เกิน วันมาตัดตรง
ปลายยอดใบออกให้เหลือใบเตยทีมีขนาดความยาว เซนติเมตร จากนันป้ อนเข้าสู่ เครื องซึ งเครื องก็จะทําการกรี ดใบเตย
หนามออกมาเป็ นเส้นๆ โดยแต่ละเส้น จะมีขนาดความกว้างไม่เกิ น เซนติเมตร สําหรับเงื อนไขในการทดลองนันจะใช้
ความเร็ วรอบในการกรี ดใบเตยหนาม ความเร็วรอบ คือ , . และ รอบต่อนาที ตามลําดับ ใช้ใบเตยหนามในแต่ละ
ครังจํานวน ชิน กว้าง เซนติเมตร ยาว เซนติเมตร โดยการทดลองแต่ละเงือนไขจะทําซํากัน 3 ครัง

อภิปรายผลการทดลอง

ในการทดลองหาความสามารถในการทํางานของเครื องตัดแบ่งขนาดเส้นใบเตยหนามเพืองานจักสานตามจะทํา
การควบคุ ม ความเร็ วรอบของใบมี ด กรี ด ใบเตยหนาม ที ความเร็ ว รอบ 50, 66.5 และ 106 รอบต่ อนาที ผลการทดลองที
ความเร็ วรอบต่าง ๆ แสดงดังในตารางที 1 ถึงตารางที 3 ตามลําดับ
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ตารางที 1 ผลการทดลองทีความเร็วรอบ 50 รอบต่อนาที
ครังที
1

จํานวนเส้นใบเตย
หนาม (ชิน)
5

5

2
3

ค่าเฉลีย

5

เวลา

(นาที)

เส้นใบเตยหนาม
ทีดี (เส้น)

เส้นใบเตยหนามทีไม่ดี
(เส้น)

เปอร์ เซ็นต์
(ดี)

เปอร์ เซ็นต์
(เสีย)

1.11

18

2

90

10

1.02

1.19

1.11

16
19

17.67

1

(นาที)

5

0.49

5

2
3

เวลา

จํานวนเส้นใบเตย
หนาม (ชิน)

ค่าเฉลีย

5

0.47
0.52

0.49

ตารางที ผลการทดลองทีความเร็วรอบ
ครังที
1

เปอร์ เซ็นต์
(ดี)

เปอร์ เซ็นต์
(เสีย)

18

2

90

10

18.33

1.67

91.67

8.33

เส้นใบเตยหนามทีไม่ดี
(เส้น)

เปอร์ เซ็นต์
(ดี)

เปอร์ เซ็นต์
(เสีย)

0

100

0

0.33

98.33

17

20

รอบต่อนาที

0.34

20

ค่าเฉลีย

0.35

0.33

5

เส้นใบเตยหนามทีไม่ดี
(เส้น)

5
5

95

เส้นใบเตยหนาม
ทีดี (เส้น)

(นาที)
0.31

20

11.67

เส้นใบเตยหนาม
ทีดี (เส้น)

5

1

80

88.33

จํานวนเส้นใบเตย
หนาม (ชิน)

2
3

เวลา

4

2.33

ตารางที ผลการทดลองทีความเร็วรอบ . รอบต่อนาที
ครังที

784

19
20

19.67

3

0

1
0

85

15

100

95

0

100

5
0

1.67

จากข้อมูลผลการทดลองทีความเร็ วรอบ รอบต่อนาที ดังแสดงในตารางที พบว่าการตัดแบ่งเส้นขนาดใบเตย
หนามจํานวน ชินใช้เวลาในการตัดแบ่งเฉลีย . นาทีจาํ นวนเส้นใบเตยหนามทีดัดแบ่งได้ขนาดตามทีต้องการเฉลีย .
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เส้น คิดเป็ น . % ในส่วนเส้นทีไม่ได้ขนาดมีจาํ นวนเฉลีย . เส้น คิดเป็ น . % ในขณะทีเครื องกําลังทํางานนันจาก
การสังเกตพบว่าเครื องมี การติ ด ขัด เล็ กน้อยและเครื องทํางานได้ไม่ สมําเสมอ ที ความเร็ วรอบ . รอบต่อนาที ผลการ
ทดลองที แสดลงในตารางที พบว่าการตัดแบ่งเส้นขนาดใบเตยหนามจํานวน ชินใช้เวลาในการตัดแบ่ งเฉลีย . นาที
จํานวนเส้นใบเตยหนามทีดัดแบ่งได้ขนาดตามทีต้องการเฉลีย . เส้น คิดเป็ น . % ในส่วนเส้นทีไม่ได้ขนาดมีจาํ นวน
เฉลีย . เส้น คิดเป็ น . % ซึ งเครื องมีอาการติดขัดบ้างเล็กน้อยและใช้เวลาในการกรี ดทีน้อยกว่าความเร็ วรอบ รอบ
ต่อนาที ผลการทดลองที แสดลงในตารางที พบว่าการตัดแบ่ งเส้นขนาดใบเตยหนามจํานวน ชิ นใช้เวลาในการตัดแบ่ง
เฉลีย . นาที จาํ นวนเส้นใบเตยหนามที ดัดแบ่งได้ขนาดตามที ต้องการเฉลีย . เส้น คิดเป็ น . % ในส่ วนเส้นที
ไม่ได้ขนาดมี จาํ นวนเฉลีย . เส้น คิดเป็ น . % ซึ งเครื องแทบจะไม่มีอาการติ ดขัดและใช้เวลาในการกรี ดที น้อยกว่า
ความเร็ วรอบทีผ่านมาทังหมด
ในการทดลองทีความเร็ วความเร็วรอบของใบมีดกรี ดใบเตยหนามทัง ความเร็วรอบ ที , . และ รอบต่อ
นาที จะเห็ นได้วา่ ทีความเร็ วรอบ รอบต่อนาทีเป็ นความเร็ วรอบทีดีทีสุดทีเครื องนี สามารถกรี ดใบเตยหนามได้ ข้อมูลที
แสดงในตารางที และตารางที เป็ นการเปรี ยบเทียบกับเครื องเดิมทีมีอยู่
ตารางที 4 เปรี ยบเทียบผลการทดลองค่าเฉลียทีดีทีสุดของเครื องทีพัฒนากับเครื องเดิม
แบบเครื อง

ความเร็ วรอบ

(รอบต่อนาที)

เครื องเดิม

63.88

ผลต่าง

42.12

เครื องทีพัฒนา

106

เส้นใบเตยทีผ่านการกรี ดเฉลีย

เส้นใบเตยหนามทีดี
(เปอร์เซ็นต์)

เส้นใบเตยหนามทีไม่ดี
(เปอร์เซ็นต์)

(นาที)

98.33

1.67

0.33

82.42
15.91

17.58

1.34

15.91

1.01

ตารางที เปรี ยบเทียบผลการทดลองค่าเฉลียทีใกล้เคียงกันของเครื องทีพัฒนากับเครื องเดิม
แบบเครื อง

ความเร็ วรอบ

(รอบต่อนาที)

เครื องเดิม

63.88

ผลต่าง

18.88

เครื องทีพัฒนา

50

เวลา

เส้นใบเตยทีผ่านการกรี ดเฉลีย

เวลา

เส้นใบเตยหนามทีดี
(เปอร์เซ็นต์)

เส้นใบเตยหนามทีไม่ดี
(เปอร์เซ็นต์)

(นาที)

88.33

11.67

1.11

82.42
5.91

17.58

1.34

5.91

0.23

เมื อนําผลการทดลองที ดี ทีสุ ดมาเปรี ยบเที ยบกับผลการทดลองของเครื องแบบเดิ มดังแสดงในตารางที พบว่า
เครื องทีได้พฒั นาขึนนันมีความสามารถที ดีกว่าแบบเดิมโดยทีจํานวนเส้นในเตยหนามทีผ่านการกรี ดมีจาํ นวนเส้นทีสมบูรณ์
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สามารถนํามาจักสานได้มากกว่า . % และใช้เวลาในการกรี ดทีน้อยกว่า . นาที และเมือนําผลการทดลองทีความเร็ ว
รอบ รอบต่อนาที มาเปรี ยบเที ยบกับเครื องเดิ มที มีค่าที ดี ทีสุ ด ดังแสดงในตารางที พบว่ามี ค่าที ใกล้เคี ยง โดยเครื องที
พัฒ นาขึ นนันสามารถกรี ดใบเตยหนามได้สมบู รณ์ . % ใช้เวลาในการกรี ด . นาที เครื องเดิ มสามารถกรี ดใบเตย
หนามได้สมบูรณ์ . % ใช้เวลาในการกรี ด . นาที ซึงจะเห็นได้วา่ เครื องทีพัฒนาขึนนันมีความสามารถทีดี กว่าโดยมี
เส้นใบเตยหนามทีสมบูรณ์มากกว่า . %

สรุ ปผลการทดลอง

ในการพัฒนาเครื องตัดแบ่งขนาดเส้น ใบเตยหนามออกเป็ นเส้น ๆ ให้แต่ละเส้น มีขนาดกว้าง เซนติ เมตรได้
ภายในขันตอนเดียวนัน จากการทดลองความเร็ วรอบทีเหมาะสมทีสุดในการกรี ดใบหนามเตย คือ รอบต่อนาที สามารถ
กรี ดใบเตยหนาม ชินใช้เวลาเฉลีย . นาที ได้เส้นใบเตยหนามทีสมบูรณ์เฉลีย . % ส่วนเส้นทีไม่ได้ขนาดเฉลีย 1.67
% เมือเปรี ยบเทียบกับเครื องเดิมทีมีค่าทีดีทีสุดกรี ดใบเตยหนาม ชิน ใช้เวลาเฉลีย . นาที ได้จาํ นวนเส้นใบเตยหนามที
สมบูรณ์ เฉลีย . % และใบเตยหนามที ไม่สมบูรณ์ เฉลีย . % จะเห็ นได้วา่ เครื องตัดแบ่งขนาดเส้นใบเตยหนามที
พัฒนาขึนมานีใช้เวลาในการตัดน้อยกว่าเฉลีย . นาที และมีเส้นใบเตยหนามทีสมบูรณ์สามารถนํามาจักสานได้มากกว่าถึง
. เปอร์ เซ็นต์

กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ จิ ยั ใคร่ ขอขอบคุณ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ทีให้ความอนุเคราะห์สถานที
อุปกรณ์ และเครื องต่าง ๆ สนับสนุนงานวิจยั เป็ นอย่างดีตลอดมา และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื องจักรกลเกษตร
ได้แก่ นายอุหมาด หี มโป๊ ะหมอ นายอัลวาซาดัด ขุนแผน และนายผดุงเกียรติ สังข์แก้ว ทีให้ความช่วยเหลือในการทําวิจยั
ในครังนี
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือการออกแบบและสร้างเครื องอัดผงถ่านแบบกึ งอัตโนมัติ เพือลดการใช้แรงงานคน
และเวลาในการผลิต การทํางานแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนสําคัญหลักๆ คือ ชุดบดเศษผงถ่านทําการบดเศษผงถ่านให้ละเอียดโดย
ผงถ่านทีได้จะถูกลําเลี ยงมายังชุดถังผสมผงถ่าน ทําการผสมโดยใช้ใบกวนเป็ นตัวผสมระหว่างผงถ่าน แป้ งมันสําปะหลัง
และนําเข้าด้วยกัน ส่วนผสมทีได้จะถูกลําเลียงไปยังชุดอัดผงถ่านโดยใช้ชุดเกลียวอัดเป็ นตัวอัดถ่านแท่ง การทดลองอัดถ่าน
แท่งโดยการนําเอาเศษผงถ่าน แป้ งมันสําปะหลังและนําเปล่าสะอาดมาผสมตามอัตราส่วนทีกําหนด พบว่าชุดเกลียวอัดของ
เครื องอัดผงถ่านแบบกึงอัตโนมัติสามารถอัดถ่านแท่งทีมีรูปทรงและขนาดตามบล็อกเป็ นแท่งยาวทรงกระบอกหรื อหกเหลี
ยม มีผิ วเรี ยบ การทดสอบความแข็งโดยการปล่อยจากที สู งลงสู่ ที ตําพบว่าการแตกของถ่ านอัด แท่ งจะแตกต่างกัน ตาม
ส่วนผสม
คําสําคัญ: เครื องอัดถ่าน ชุดบด ชุดผสม ชุดเกลียวอัด

ABSTRACT

This research aims to design and create a semi-automatic charcoal powder extruder. To reduce manpower and
labor time. The work is divided into 3 main areas, namely, the pulverized charcoal grinding set, the pulverized charcoal
powder, the charcoal powder is conveyed to the charcoal powder mixer. Mix with a stirring paddle. Tapioca and the water
together. The mixture is conveyed to the charcoal powder packer using a compression strand of charcoal. Compaction of
charcoal bars by removing charcoal debris. Tapioca and clean water are mixed in the prescribed ratio. The semi-automatic
charcoal compression machine can be compacted with a cylindrical shape and size in blocks, cylindrical, or hexagonal
with the smooth surface. It was found that the cracking of the charcoal was different according to the mixture.
Keywords: packer machine, powder, Grinding set, powder mixer, compression strand
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1,2,3,4,5
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เนืองจากปั จจุบนั มีการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพมากทีสุด โดยมีการนําเอาทรัพยากรทีเหลือ
ใช้กลับมาแปรสภาพเพือให้เกิดประโยชน์สูดสุ ด ประกอบกับประเทศไทยมีการผลิตสินค้าทีมีส่วนประกอบจากวัตถุดิบไม้
เป็ นจํานวนมาก ทําให้เกิดเศษขีเลือยจากเศษไม้ทีเกิดจากการผลิตเป็ นจํานวนมากและเพือเป็ นการเพิมมูลค่าของเศษขีเลือย
ไม้ดังกล่าว จึ งมี การนําเอาเศษขีเลือยไม้ชนิ ดต่าง ๆ นันมาแปรสภาพโดยเข้ากระบวนการอัดแท่งเพือเป็ นถ่านอัดแท่ งใช้
ประโยชน์ต่างๆ ตามลักษณะการใช้งาน เช่ น การใช้เป็ นเชือเพลิงตามร้ านอาหารต่าง ๆ หรื อนํามาใช้ภายในบ้านพักอาศัย
และตามโรงงานต่าง ๆ
ถ่านอัดแท่งเป็ นผลิตภัณฑ์ทีสามารถทดแทนถ่านจากป่ าไม้ธรรมชาติทีกําลังจะหมดไปได้อย่างสมบูรณ์ เพือเป็ นการ
ตอบสนองนโยบายรั ฐ บาลในการอนุ รั กษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ ม ซึ งเป็ นการนําเอาวัส ดุ ที เหลื อ ใช้ท าง
การเกษตรมาใช้อย่างคุม้ ค่า แต่ปัญหาเชือเพลิงในปั จจุบนั เป็ นสาเหตุสาํ คัญทีทําให้เศรษฐกิจของประเทศตกตําลง จึงมีความ
จําเป็ นที ต้องการหาวัสดุ ทีสามารถใช้เป็ นเชื อเพลิงโดยเฉพาะการใช้เชื อเพลิ งในการหุ งต้ม ปิ ง ย่าง ของครั วเรื อนและ
ร้านอาหารต่าง ๆ ในอดี ตจะใช้ไม้เป็ นเชือเพลิงอาจจะอยูใ่ นรู ปของไม้ฟืนหรื อถ่านไม้ แต่ในปั จจุบนั ปริ มาณไม้มีปริ มาณไม่
มากนัก จึ งทําให้มีความสนใจในการนําวัตถุดิบหรื อวัสดุทางการเกษตร ได้แก่ เศษผงถ่านกะลามะพร้ าว เศษผงถ่านไม้
ยางพารา เศษผงถ่านกะลาปาล์ม และเศษผงถ่านไม้ต่าง ๆ เพือนํามาผลิตเป็ นเชือเพลิง กระบวนการผลิตเชือเพลิงเป็ นการ
เผาแล้วนํามาอัดเพือให้อยู่ในรู ปแบบของถ่านอัดแท่งหรื อถ่านอัดเป็ นก้อน เนื องจากใช้สะดวก เผาไหม้ได้นานและราคาไม่
สูงมากนักเมือเทียบกับเชือเพลิงอืน ๆ เป็ นต้น [1]
รุ่ งโรจน์ พุทธีสกุล (2553) [3] การวิจยั นี มีจุดมุง่ หมายเพือนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ โดยศึกษา
การผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านกะลามะพร้าวและถ่านเหง้ามันสําปะหลัง โดยทําการทดสอบสมรรถนะทางความร้อนตาม
เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชุน (มผช.238/2547) มลภาวะ ต้นทุนต่อหน่วยและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์จากการผลิต
ถ่านอัดแท่ง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การทดลองนําวัสดุทงั 2 ชนิดดังกล่าวมาผสมกัน 5 อัตราส่ วน ลักษณะถ่านอัดแท่งเป็ นรู ปทรงกระบอก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร มีครี บโดยรอบจํานวน 5 ครี บและมีรูกลวงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร
ความยาว 10 เซนติเมตร แรงอัด 33 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และมีปริ มาณความชืนไม่เกินร้อยละ 8 ของนําหนัก ทํา
การทดสอบโดยการเผาไหม้เพือวัดผลในห้องปฏิบตั ิการทดสอบ เพือส่ งให้ผเู ้ ชียวชาญประเมินความเหมาะสมของ
สมรรถนะทางความร้อนและมลภาวะ
ผลทางด้านสมรรถนะทางความร้อนสรุ ปได้วา่ ถ่านอัดแท่งทีมีส่วนผสมระหว่างถ่านกะลามะพร้าวและถ่านเหง้ามัน
สําปะหลังในอัต ราส่ วน 9 : 1 โดยมี ค่ าอัต ราส่ วนที ให้ ค่ าความร้ อนสู งสุ ดเท่ ากับ 6,518.10 กิ โลแคลอรี ต่ อกิ โลกรั ม และ
อัตราส่ วน 1 : 9 เป็ นอัตราส่ วนทีให้ค่าความร้อนตําสุ ดเท่ากับ 4,514.13 กิโลแคลอรี ต่อกิโลกรัม ผลการทดสอบมลภาวะจาก
การเผาไหม้ถ่านอัดแท่ง พบว่า ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์มีปริ มาณเท่ากับ 195 ppm ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เท่ากับ 26
ppm คาร์ บอนไดออกไซด์ 9.11 ppm และก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์มีปริ มาณมากกว่า 4,000 ppm มี การเปลี ยนแปลงโดยมี ค่า
ลดลง สัมพันธ์กบั ปริ มาณคงเหลือของวัสดุหลังการเผาไหม้ ซึ งในด้านสมรรถนะเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุม
ชุน (มผช. 238/2547)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

789

ศราวุฒิ อินทฤทธิ และสิ นีนาถ ศรี สาํ ราญ (2553) [4] ปริ ญญานิพนธ์นีมีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาถ่านอัดแท่งชีวมวล
จากเปลือกทุเรี ยน โดยใช้นาแป้
ํ งเป็ นตัวประสานและปรับปรุ งอุปกรณ์อดั ถ่านแท่งชีวมวลโดยใช้เทคนิ คการอัดสกรู แบบอัด
เย็น ได้ถ่านอัดแท่งทีมีทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในและนอกเท่ากับ 12 และ 52 มิลลิเมตรตามลําดับ และมีความ
ยาวแท่งถ่านประมาณ 60 มิลลิเมตร ทดลองทําการอัดถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรี ยนโดยมีอตั ราส่วนผสมระหว่างผงถ่านกับตัว
ประสานที อัต ราส่ วน 70 : 30, 72.5 : 27.5 และ 75 : 25 พบว่าที อัต ราส่ วน 75 : 25 ให้ค่ าความร้ อนสู งสุ ด คื อประมาณ 5,832.95
แคลอรี ต่ อ กรั ม และลดลงเมื อมี ป ริ ม าณตัวประสานเพิ มขึ น ความหนาแน่ น อยู่ระหว่าง 0.251 ถึ ง 0.277 กรัม ต่ อ ลู กบาศก์
เซนติเมตร ลักษณะการติดไฟของถ่านอัดแท่งเปลือกทุเรี ยนติดไฟได้ประมาณ 2 ชัวโมง และมีความคล้ายคลึงกับถ่านทาง
การค้าอี กทังยัง มี ป ริ มาณขี เถ้าที น้อยกว่าจึ งเหมาะสมสําหรั บ การนําไปใช้เป็ นพลังงานความร้อนทางเลื อกสําหรับ ภาค
ครัวเรื อน
เครื องอัดผงถ่ าน
เครื องอัดผงถ่านแบบกึงอัตโนมัติจะมีลกั ษณะเป็ นแนวตัง มีความกว้างประมาณ 1.50 เมตร ความยาวประมาณ 1.50
เมตร และความสู งประมาณ 1.50 เมตร ประกอบด้วย ชุ ด บดเศษผงถ่าน ชุ ด ถังผสมผงถ่าน ชุ ด อัดผงถ่าน ถังผสมนําตัว
ประสาน และชุดใบตัดผลิตภัณฑ์ ซึงเป็ นส่ วนประกอบทีสําคัญในการผลิตถ่านอัดแท่ง ดังแสดงรู ปที 1

รู ปที 1 เครื องอัดผงถ่านแบบกึงอัตโนมัติ
ชุดบดเศษผงถ่านเป็ นขันตอนแรกของเครื องอัดผงถ่านแบบกึงอัตโนมัติ ประกอบไปด้วย ชุดแกนเพลาบดเศษผงถ่าน
ตะแกรงเหล็ก และชุดฝาครอบแกนเพลาบดเศษผงถ่าน ดังแสดงรู ปที 2
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รู ปที 2 ชุดบดเศษผงถ่าน
ชุดผสมเศษผงถ่านเป็ นขันตอนทีสองของเครื องอัดผงถ่านแบบกึงอัตโนมัติผลิตขึนจากสเตนเลสเพือป้ องกันการเกิ ด
สนิ มและเพิมความแข็งแรงของถังผสม ประกอบไปด้วยตัวถังผสมและใบกวนผสมผงถ่าน ใช้ม อเตอร์ ข นาด 1/2 แรงม้า
ไฟฟ้า 220 โวลต์เป็ นต้นกําลังในการผสมผงถ่าน โดยมีชุดเกียร์ ทดขนาด 1 : 50 เป็ นตัวส่ งกําลังในการผสมผงถ่าน ดังแสดงรู ป
ที 3

รู ปที 3 ชุดถังผสมและใบกวนผงถ่าน
ชุดอัดผงถ่าน ดังแสดงรู ปที 4 เป็ นขันตอนสุ ดท้ายของเครื องอัดผงถ่านแบบกิงอัตโนมัติ ประกอบไปด้วย มอเตอร์
ขนาด 1 แรงม้า ไฟฟ้ า 220 โวลต์เป็ นต้นกําลัง โดยส่ งไปยังเกียร์ ทดขนาด 1 : 40 เป็ นตัวส่งกําลังในการอัดผงถ่านด้วยชุดเกลียว
อัด ดังแสดงรู ปที 5 ที อยูภ่ ายในชุดอัดโดยจะเป็ นตัวลําเลียงผงถ่านที ผ่านการผสมมาแล้วจะถูกส่ งไปยังบล็อกอัด ผงถ่านที
ผ่านการอัดจะมีลกั ษณะหน้าตัดเป็ นหกเหลียมหรื อทรงกลมซึงสามารถถอดเปลียนได้ตามความต้องการ บล็อกจะยึดติดอยู่
กับหน้าแปลนของชุดอัดผงถ่านโดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50  150 มิลลิเมตร
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รู ปที 4 ชุดอัดผงถ่าน

รู ปที 5 ชุดเกลียวอัด
ถังนําตัวประสานของเครื องอัดผงถ่านแบบกิงอัตโนมัติ จะออกแบบตัวถังทีมีฝาปิ ดมีลกั ษณะเป็ นสเกลบอกจํานวน
ระดับนําตัวประสาน มีหน่วยเป็ นลิตร ท่อลําเลียงนําตัวประสารของเครื องอัดผงถ่านแบบต่อเนื อง จะออกแบบลักษณะเป็ น
ท่อตรงและมีเจาะรู ขนาด 4.00 มิลลิเมตร จํานวน 10 รู ซึ งท่อลําเลียงนําตัวประสานจะติดตังร่ วมกับถังนําตัวประสาน โดยทีนํา
ตัวประสานจะไหลลงมากักเก็บไว้ยงั ท่อลําเลียงเพือทีจะทําการปล่อยไปยังถังผสมผงถ่านอีกทอดหนึง ดังแสดงรู ปที 6
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รู ปที 6 ท่อลําเลียงนํา
ลักษณะถ่านทีออกมาจากบล็อกจะมีรูปทรงตามแบบของบล็อกทีใช้ ดังแสดงรู ปที 7 โดยผงถ่านทีออกมาจากบล็อก
จะมีความร้อนเล็กน้อยทีเกิดขึนจากการเสี ยดสี ในกระบวนการอัดผงถ่าน

รู ปที 7 ลักษณะถ่านทีผ่านการอัด
ผลิตภัณฑ์ถ่านทีได้จากกระบวนการอัดของเครื องอัดผงถ่านแบบกึงอัตโนมัติ จะมี ลกั ษณะของผลิตภัณฑ์ทีได้เป็ น
ทรงกลมและหกเหลียม หรื อรู ปทรงต่าง ๆ ตามความต้องการของผูผ้ ลิตถ่านอัดแท่ง ดังแสดงรู ปที 8 ขันตอนสุ ดท้ายนําชิน
ผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งไปผึงแดด เพือลดความชืนของถ่านและให้ถ่านมีความแข็งตัวลดการแตกหักเหมาะแก่การบรรจุภณั ฑ์
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รู ปที 8 ผลิตภัณฑ์ถ่านทีได้จากขบวนการอัดของเครื องอัดผงถ่านแบบกึงอัตโนมัติ
ขันตอนการทดลองผลิตผงถ่ านอัดแท่ง
ขันตอนการผลิตถ่านอัดแท่งโดยใช้วธิ ีการผลิตดังต่อไปนี
1. บดเศษถ่านให้ละเอียด
2. นําแป้ งมันสําปะหลังกับนําสะอาดมาผสมให้เข้ากันลงในถังนําประสาน
3. ทําการผสมให้เข้ากันระหว่างผงถ่านทีผ่านกระบวนการบดมาแล้วกับนําตัวประสาน
4. ลําเลียงผงถ่านทีผ่านกระบวนการผสมมาแล้วลงในชุดอัด
5. ทําการอัดถ่านแท่ง
6. นําถ่านอัดแท่งไปผึงแดดประมาณ 1 – 2 วัน
7. บรรจุถ่านอัดแท่งลงในกระสอบ
การทดลองและผล
เครื องอัด ผงถ่ านแบบกึ งอัต โนมัติเป็ นการนําเศษผงถ่านมาอัด เป็ นถ่ านอัด แท่ ง ด้ว ยกระบวนการบดเศษถ่ าน
ต่อจากนันเป็ นการผสมผงถ่านและทําการอัดแน่นผงถ่าน โดยเป็ นการนํากระบวนการทํางานทังสามให้มาอยูใ่ นสายการผลิต
เดียวกัน ซึงมีรายละเอียดของขันตอนการทดลองดังต่อไปนี
การทดลองการอัดถ่านแท่งโดยการนําเอาเศษผงถ่าน (กิโลกรัม) แป้ งมันสําปะหลัง (กิโลกรัม) และนําเปล่าสะอาด
(ลิตร) มาผสมตามอัตราส่ วน 10 : 05 : 3.5, 10 : 1 : 3.5, 10 : 1.5 : 3.5 แล้วทําการบดเศษถ่าน การผสมผงถ่านและการอัดผงถ่าน 3
ครัง สังเกตลักษณะถ่านอัดแท่งว่าลักษณะทางกายภาพของถ่านอัดแท่งสมบูรณ์หรื อไม่ และทําการทดสอบความแข็งโดย
การปล่อยจากทีสูงลงสู่ทีตําแล้วทําการบันทึกผล ดังตารางแสดงผลที 1-4
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ตารางที 1 ผลการทดลองเวลาในการผลิต 25 นาทีต่อรอบจํานวนถ่าน 55 ก้อน
ครังที

อัตราส่ วนผสมถ่ านอัดแท่ ง (ก.ก.)
(ผงถ่ าน : แป้ งมัน : นํา)

1

10 : 0.5 : 3.5

มีรูพรุ น

2

10 : 1 : 3.5

มีรูพรุ น
เล็กน้อย

3

10 : 1.5 : 3.5

ไม่มีรู
พรุ น

ลักษณะถ่ านอัดแท่ง
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ตารางที 2 ผลการทดลองถ่านอัดแท่งส่วนผสม 10 : 0.5 : 3.5
ครังที

ความสู ง
(เมตร)

ความยาว
ถ่ านอัดแท่ ง
(เซนติเมตร)

1

1.00

10

แตกเล็กน้อย

2

1.50

10

แตก

3

2.00

10

แตก

ลักษณะถ่ านอัดแท่งทดสอบการตกกระแทก
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ตารางที 3 ผลการทดลองถ่านอัดแท่งส่วนผสม 10 : 1 : 3.5
ครังที

ความสู ง
(เมตร)

ความยาว
ถ่ านอัดแท่ ง
(เซนติเมตร)

1

1.00

10

ไม่แตก

2

1.50

10

แตกเล็กน้อย

3

2.00

10

แตกเล็กน้อย

ลักษณะถ่ านอัดแท่งทดสอบการตกกระแทก
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ตารางที 4 ผลการทดลองถ่านอัดแท่งส่วนผสม 10 : 1.5 : 3.5
ครังที

ความสู ง
(เมตร)

ความยาว
ถ่ านอัดแท่ ง
(เซนติเมตร)

1

1.00

10

ไม่แตก

2

1.50

10

ไม่แตก

3

2.00

10

ไม่แตก

ลักษณะถ่ านอัดแท่งทดสอบการตกกระแทก
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สรุ ปผลการวิจัย
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การพัฒนาและการสร้างเครื องอัดผงถ่านแบบกึ งอัตโนมัติ มีลกั ษณะการทํางานอยู่ 3 ส่ วนหลักๆ คือ การบดเศษผง
ถ่าน การผสมเศษผงถ่านและการอัดเศษผงถ่าน ซึงกระบวนการทัง 3 อย่างนีจะมีลกั ษณะการทํางานทีแตกต่างกันออกไปดังนี
ขันตอนการบดเศษผงถ่านเป็ นการบดเศษผงถ่านโดยใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับทีมีกาํ ลัง 1 แรงม้า ด้วยความเร็ ว
รอบ 1,440 รอบต่อนาที โดยทีกําลังของมอเตอร์ จะถูกส่ งไปยังพูลเลย์และสายพานเพือใช้ในการขับชุดเพลาแกนบด ในการ
บดแต่ละครังสามารถบดเศษผงถ่านได้ไม่จาํ กัดเพราะชุดเพลาแกนบดได้ทาํ การออกแบบลักษณะรู ปทรงทีแข็งแรงทนต่อแรง
กระแทกและการเสี ยดสี ของเศษผงถ่านได้ดี ความเร็ วรอบทีใช้ในกระบวนการบดเศษผงถ่าน คือ 410 รอบต่อนาที เวลาทีใช้
ในกระบวนการบดเศษผงถ่านประมาณ 3 – 5 นาที ต่อการบดเศษผงถ่าน 10 – 15 กิโลกรัม
ขันตอนการผสมผงถ่านเป็ นการผสมผงถ่านโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทีมีกาํ ลัง 1/2 แรงม้า ด้วยความเร็ วรอบ
1,430 รอบต่อนาที โดยที กําลังของมอเตอร์จะถูกส่งไปยังเกียร์ ทดทีมีการปรับเปลียนรอบ 1 : 50 รอบต่อนาที ใช้ขบ
ั เพลากวน
ในการผสมผงถ่านกับนําตัวประสาน การผสมแต่ละครังสามารถผสมได้ 10 – 15 กิโลกรัม ความเร็ วรอบทีใช้ในกระบวนการ
ผสมระหว่างผงถ่านกับนําตัวตัวประสาน คือ 29 รอบต่อนาที เวลาทีใช้ในการผสมประมาณ 5 นาที ต่อเศษผงถ่าน 10 กิโลกรัม
แป้ งมันสําปะหลัง 1.5 กิโลกรัม และนําสะอาด 3.5 ลิตร
ขันตอนการอัดผงถ่านเป็ นกระบวนการอัดผงถ่านโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทีมีกาํ ลัง 1 แรงม้า ด้วยความเร็ ว
รอบ 1,440 รอบต่อนาที โดยทีกําลังของมอเตอร์ จะถูกส่ งไปยังเกียร์ทดทีมีการปรับเปลียนรอบ 1 : 40 รอบต่อนาที ใช้ในการ
ขับชุดเพลาเกลียวอัด ซึ งค่อยทําหน้าทีลําเลียงผงถ่านทีผ่านกระบวนการผสมมาแล้วเข้าสู่บล็อกอัดแบบอัตโนมัติ ความเร็ ว
รอบทีใช้ในกระบวนการอัดเศษผงถ่าน คือ 36 รอบต่อนาที เวลาทีใช้ในกระบวนการอัดผงถ่านประมาณ 25 นาที
ผลการดําเนินงานข้างต้นจึงเปรี ยบเทียบการอัดผงถ่านหนึงรอบการผลิตทีส่วนผสม 15 กิโลกรัม ใช้เวลาผสม 5 นาที
สามารถอัดผงถ่านได้ 55 ก้อน โดยใช้เวลาในการอัดเฉลียต่อครัง 25 นาที ซึ งจะได้ถ่านอัดแท่ง 55 ก้อน ซึ งมีนาหนั
ํ กเฉลีย 0.2
กิโลกรัมต่อก้อน ใช้เวลาเฉลีย 25 นาทีต่อรอบการผลิต ดังนันการอัดผงถ่าน 110 ก้อนต่อชัวโมงคิ ดเป็ นการทํางานต่อวัน
เมือกําหนดให้การทํางานหนึงวันเท่ากับ ชัวโมง
การวิเคราะห์ ผลการดําเนิ น งานข้างต้น จึง สรุ ปได้ว่าการอัด ผงถ่าน ชัวโมงสามารถอัด ผงถ่ านได้ 110 ก้อนต่ อ
ชัวโมงดังนันการอัด วันจะได้ถ่านอัดแท่ง 880 ก้อนต่อวัน ทังนี ขึนอยูก่ บั ขนาดของบล็อกและความยาวของผลิตภัณฑ์ถ่าน
อัดแท่ง

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั สงขลา
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Robot Car Kit for Detection Environment to Cloud
ไพฑูรย์ รักเหลือ1 และ วันเฉลิม ชันวัฒนพงศ์1
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บทคัดย่อ
บทความนีนําเสนอการพัฒนารถหุ่ นยนต์ขนาดเล็กสําหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมผ่านคลาวด์ ซึงได้นาํ เสนอการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ ง รถหุ่ นยนต์ใช้ระบบอัจฉริ ยะเพือตอบสนองเพือให้ตอบสนองต่ออุปกรณ์
เซ็ น เซอร์ ได้อ ย่างรวดเร็ ว เซ็ น เซอร์ แ บบดิ จิ ต อลรุ่ น AM2302/DHT22 ถู กใช้สําหรั บ เซ็ น เซอร์ วดั ความชื นสั ม พัท ธ์ แ ละ
อุณ หภูมิ โดยมี ความเที ยงตรงในการว่าค่ าความชื นสัมพัท ธ์ +- 5%. ย่านอุณ หภู มิต รวจวัดได้อยู่ที -40 C to 80 C. และ
เซ็ นเซอร์ วดั แสงแวดล้อมสามารถตรวจจับความส่ องคว่างได้ยา่ นกว้าง รถหุ่ นยนต์สามารถควบคุมได้ภายในระยะทาง 45
เมตร ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนกับโมดูลบลูทูธ ซึงสัญญาณวิทยุของโมดูลบลูทูธจะหลีกเลียงการแทรกสอดของสัญญาณจาก
ความถีอืนได้โดยวิธีการเปลียนความถีหลังจากที ส่ งหรื อรับแพ็คเก็จข้อมูล ระบบแอนดรอยด์ถูกจัดเตรี ยมไว้สําหรับเป็ น
ซอฟต์แวร์ ในการควบคุมรถหุ่ นยนต์ และมีอาดุยโน่ ถูกเชือมต่อเพือควบคุมฮาร์ ดแวร์ ของรถหุ่ นยนต์ NodeMCU/ESP8266
ถู กใช้สําหรั บ การอัพ โหลดข้อ มูล สภาพแวดล้อ มไปยัง กูเกิ ลชี ท ในคลาวด์ผ่านระบบไวไฟ และแสดงผลเป็ นกราฟที
Thingspeak.co
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The paper proposed development the robot car kit for detection environment to cloud. The article investigates
the application Internet of Thing (IoT) technology. The robot car used machine intelligence to provide immediate
response from sensors. Digital sensors AM2302/DHT22 was used for detection relative humidity and temperature.
Accuracy of relative humidity is +- 5%. Range of temperature is -40 oC to 80 0C. Ambient light sensor detects the wide
range of illumination. Robot car can control within range 45 m through smartphone with Bluetooth module. Bluetooth
radio modules avoid interference from other signals by hopping to a new frequency after transmitting or receiving a data
packet. Android provides to be the software for controlling a robot car, with Arduino being an interface to connect to the
hardware for controlling its. The NodeMCU/ESP8266 was used for uploads environment data to Google Sheets in the
cloud via WiFi and Thingspeak.com for graphical charting.
Keywords : robot car kit, cloud, sensor, Android, Arduino

บทนํา

ในปั จจุบนั โลกของเราได้มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึนได้ในทุกๆ วัน เช่น ภัยพิบตั ิ อุบตั ิเหตุ และเหตุการณ์ไม่คาดคิด
อีกมากมาย เมือมี การทํางานในบริ เวณที มนุษ ย์ไม่ สามารถเข้าปฏิ บ ัติการได้ หรื ออาจมีเหตุการณ์อนั ตรายในกรณี ทีมีการ
สํารวจในบริ เวณที ประสบภัย (Khushwant et al., 2013) ดังนันรถสํารวจจึ งมีความสําคัญและมีบ ทบาทในการทํางาน เพือ
ช่วยให้ผใู ้ ช้งานลดความเสี ยงในด้านต่างๆ ในกรณี ทีต้องเข้าไปสํารวจในพืนที เสี ยงภัย หุ่ นยนต์นนมี
ั ความสามารถในการ
ทํางานทีสูงและมีประสิ ทธิภาพ การออกแบบและการพัฒนาหุ่ นยนต์ในงานวิจยั นีมุ่งเน้นไปทีการตรวจสภาพแวดล้อมในพืนที
ทีมนุษย์ไม่สามารถเข้าไปถึงหรื อพืนทีเสี ยงอันตราย โดยประยุกต์ใช้งานร่ วมกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ ง (Internet of
Thing; IOT) และเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ การนําเอาเทคโนโลยี IOTและคลาวด์มาใช้งานทําให้สามารถส่งข้อมูลปริ มาณที
เยอะจากเซ็นเซอร์ และข้อมูลอืน ๆ เข้าสู่ ศูนย์ขอ้ มูล (Data Center) บนระบบคลาวด์ ซึ งจะมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลทึเข้ามาแบบ
เรี ยลไทม์โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสตรี ม (Stream Analytics) แน่ นอนว่าการใช้งานบนคลาวด์ จะต้องมีระบบป้ องกัน
ข้อ มู ล ที มี ค วามเสถี ย รภาพและสามารถทํา งานได้อ ย่างต่ อ เนื อง การผนวกเอาเทคโนโลยี IOT และคลาวด์ เพื อเพิ ม
ความสามารถของหุ่ น ยนต์และเป็ นการยกระดับ ความสามารถของหุ่ น ยนต์ในอีกระดับ หนึ ง และในปั จ จุบ ัน การพัฒ นา
หุ่ นยนต์จะประยุกต์ใช้สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ (Android) มาควบคุมการเคลือนทีของหุ่ นยนต์ ซึ งระบบแอนดรอยด์นี
จะเป็ นซอฟต์แวร์ โอเพ่ นซอร์ ส มี ข อ้ ดี คื อ ต้น ทุ น ตํา สามารถปรั บ ปรุ งโปรแกรมได้ด ้วยตนเองโดยไม่ ติด ลิ ข สิ ท ธิ และ
ซอฟต์แวร์ สามารถทํางานร่ วมกับการบอร์ดไมโครคอลโทรลเลอร์แบบต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

งานวิจ ัยนี นําเสนอการพัฒ นารถหุ่ น ยนต์ข นาดเล็กสําหรับ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมผ่านระบบคลาวด์ ซึ งได้
นําเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิน เตอร์ เน็ตทุ กสรรพสิ งประยุกต์ร่วมกับเซ็ นเซอร์ แบบดิ จิตอลรุ่ น AM2302/DHT22
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สําหรับตรวจจับอุณหภูมิ ความชืนสัมพัทธ์ และ เซ็นเซอร์ BH1750 สําหรับตรวจจับความเข้มของแสง โดยทําการควบคุม
รถหุ่ นยนต์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ (Android) (Nolan et al., 2012)รวมทังประยุกต์ใช้ไมโครคอลโทรล
เลอร์ แบบอาดุ ยโน่ น าโน(Arduino Nano) และ NodeMCU/ESP8266 เพือควบคุม การเคลื อนที ของรถหุ่ น ยนต์และจัด เก็ บ
ข้อมูลสภาพแวดล้อมไปยังกูเกิลชีทผ่านระบบคลาวด์ พร้อมทังแสดงผลเป็ นกราฟที Thingspeak.com
หลักการออกแบบรถหุ่นยนต์ขนาดเล็กสําหรับตรวจสอบสภาพแวดล้ อมผ่านคลาวด์
. บล๊อกไดอะแกรมการทํางานรถหุ่นยนต์ขนาดเล็ก

บล็ อ กไดแกรมการทํางานของรถหุ่ น ยนต์ข นาดเล็ก สําหรั บ ตรวจสอบสภาพแวดล้อ มผ่านคลาวด์ ประกอบ
ประกอบไปด้วย เซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์ตรวจวัดความชืน และเซ็นเซอร์ ตรวจวัดความเข้มแสง ทําหน้าที เป็ น
อินพุตเพือตรวจวัดสภาพแวดล้อม ค่าที เซนเซอร์ ทาํ การตรวจจับได้จะถูกประมวลผลด้วยบอร์ด ESP8266 NodeMCU และ
ส่งข้อมูลสภาพแวดล้อมจัดเก็บไปยังกูเกิลชีทในคลาวด์ผา่ นระบบไวไฟ และแสดงผลเป็ นกราฟที Thingspeak.com
สําหรับการควบคุมรถหุ่ นยนต์ขนาดเล็ก จะใช้แอพพลิเคชันของอุปกรณ์สมาร์ ทโฟนควบคุมรถหุ่ นยนต์ผา่ นระบบ
แอนดรอยด์ โดยมีโมดูลบลูทูธ HC-06 ต่อเข้าทีพอร์ตอินพุต TX และ พอร์ตอินพุต RX ของบอร์ ด อาดูโน่นาโน ใน
ส่วนของการขับเคลือนจะใช้โมดูล Driver Motor L298N

ภาพที 1 บล๊อกไดอะแกรมการทํางานรถหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
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ภาพที 2 การต่อเซ็นเซอร์ กบั บอร์ด ESP8266 NodeMCU

จากภาพที 2 แสดงการเชื อมต่ อเซ็ น เซอร์ ใ นการตรวจจับ สภาพแวดล้อ ม ประกอบไปด้วย เซนเซอร์ ตรวจวัด
อุณหภูมิ เซ็ นเซอร์ ตรวจวัดความชื น และเซ็นเซอร์ ตรวจวัดความเข้มแสง ทําหน้าที เป็ นอินพุตเพือตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ค่าทีเซนเซอร์ ทาํ การตรวจจับได้จะถูกประมวลผลด้วยบอร์ด ESP8266 NodeMCU

เซนเซอร์ ตรวจวัดความเข้มแสง BH1750 คืออุปกรณ์ตรวจจับการเปลียนแปลงของปริ มาณแสง สามารถตรวจจับ
ความส่ องคว่างได้ย่านกว้าง ให้ค่าเป็ นดิจิทลั ความละเอียดสู งถึง 16 บิต เชื อมต่อแบบ I2C bus ความเร็ วสําหรับบัสข้อมูล
400 KHz ทําให้ประหยัดจํานวนสัญญาณเชือมต่อ ใช้แรงดันไฟเลียงในช่วง 2.4 – 3.6 โวลท์ ให้ค่าในการวัดเป็ นหน่วย Lux
("ลักซ์") ซึงเป็ นหน่ วยการวัดแบบ SI สําหรับความสว่าง (illuminance) = 1 lumen per square meter ระยะเวลาในการวัดแต่
ละครัง: ประมาณ 120 msec (สําหรับ 0.5 Lux หรื อ 1 Lux), 16 msec (สําหรับ 4 Lux) ขึนอยูก่ บั โหมดการวัดทีเลือก
เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ DHT22 เป็ นเซ็นเซอร์ซึงมีราคาถูก ให้ค่าเป็ นแบบดิจิทลั ใช้ขาสัญญาณ
ดิจิทลั เพียงเส้นเดี ยวในการเชือมต่อแบบบิ ตอนุ กรมสองทิศทาง (serial data, bi-directional) โดยมีความเทียงตรงในการว่าค่า
ความชืนสัมพัทธ์ +- 5%. ย่านอุณหภูมิตรวจวัดได้อยู่ที -40 C to 80 C. โดยจะใช้ขาสัญญาณเพียงเส้นเดียวคือ DATA (หรื อ
SDA) แบ บ ส องทิ ศ ท าง แล ะใน ส ถาน ะป รกติ สั ญ ญ าณ DATA จะเป็ น HIGH ใน การอ่ า น ข้ อ มู ลแต่ ละค รั ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะต้องกําหนดให้ขา DATA เป็ นเอาต์พุต และสร้างบิต START ซึ งจะต้องเป็ น LOW อย่างน้อย 800
µsec จากนันจึ งให้เป็ น HIGH อย่างน้อย 20 µsec หลังจากนันเป็ นการรอการตอบกลับ (response) และจากไอซี ขา DATA
จะต้องถูกเปลียนเป็ นอินพุตเริ มต้นของการตอบกลับไอซี จะดึงสัญญาณลงเป็ น LOW และปล่อยให้เป็ น HIGH ช่วงละ 80
µsec โดยประมาณ (เรี ยกว่า Response Bit) จากนันจึ งจะเป็ นการส่ ง ข้อมู ลที ละบิ ต รวม 40 บิ ต (ช่ วง LOW ตามด้วยช่ วง
HIGH) ช่วง LOW ของแต่ละบิ ต จะกว้างเท่ ากัน แต่จะต่างกันในช่วง HIGH สําหรับบิ ตทีมีค่าเป็ น 0 หรื อ 1 (ใช้ความกว้าง
ช่วง HIGH ในการจําแนกค่าของบิต) โดยแสดงลักษณะสัญญาณแบบบิตข้อมูลดังภาพที 3 ซึ งแสดงว่าสองไบต์แรกสําหรับ
ความชืน สองไบต์ต่อมาสําหรับอุณหภูมิ และไบต์สุดท้ายเป็ น checksum หรื อ parity bits
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ภาพที 3 สัญญาณบิตข้อมูลของเซ็นเซอร์ DHT 22

ESP8266 NodeMCU คือ แพลตฟอร์ มหนึ งที ใช้ช่วยในการสร้างนวัตกรรมอินเตอร์ เน็ตทุกสรรพสิ ง Internet of
Things (IoT) ที ประกอบไปด้วย Development Kit (ตัวบอร์ ด ) และ Firmware (ซอฟต์แวร์ บ นบอร์ ด ) ที เป็ นโอเพ่น ซอร์ ส
สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lau ได้ ทําให้ใช้งานได้ง่ายขึน มาพร้อมกับโมดูลไวไฟ(ESP ) ซึงเป็ นหัวใจสําคัญใน
การใช้เชือมต่อกับอิ นเตอร์ เน็ ตนันเอง ตัวโมดู ลESP นันมี อยู่ดว้ ยกันหลายรุ่ น ตังแต่เวอร์ ชนั แรกทีเป็ น ESP- ไปจน
ปัจจุบนั มีถึง ESP- แล้ว และทีฝังอยูใ่ น NodeMCU version แรกนันก็เป็ น ESP- แต่ใน version นันจะใช้เป็ น ESP-12E
แทน ซึ งการใช้งานโดยรวมก็ไม่แตกต่างกันมากนัก NodeMCU นันมีลกั ษณะคล้ายกับ Arduino*ตรงทีมีพอร์ ต Input Output
buil in มาในตัว สามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ได้โดยไม่ตอ้ งผ่านอุปกรณ์อืนๆ และเมื อไม่นานมานี ก็มี
นักพัฒนาทีสามารถทําให้ Arduino IDE ใช้งานร่ วมกับ Node MCU ได้ จึ งทําให้ใช้ภาษา C/C++ ในการเขี ยนโปรแกรมได้
ทําให้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากยิงขึน NodeMCU ตัวนีสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมากโดยเฉพาะเรื องทีเกียวข้อง
กับ IoT ไม่วา่ จะเป็ นการทํา Web Server ขนาดเล็ก การควบคุมการเปิ ดปิ ดไฟผ่าน WiFi และอืนๆ อีกมากมาย

ภาพที 4 การเชือมต่อภาคจ่ายไฟ ภาคควบคุมรถ และโมดูลบลูทูธ กับบอร์ดอาดูโน่นาโน

จากภาพที 4 แสดงการเชือต่อภาคจ่ายไฟ ภาคควบคุมรถ และโมดูลบลูทูธ กับบอร์ดอาดูโน่นาโน โดย การควบคุม
รถหุ่นยนต์ขนาดเล็กสําหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมผ่านคลาวด์จะควบคุมผ่านระบบ Android โดยใช้แอพพลิเคชันจาก
สมาร์ทโฟนในการควบคุมการเคลือนทีของรถหุ่ นยนต์ โดยมีโมดูลบลูทูธ HC-06 ต่อเข้าทีพอร์ตอินพุต TX และ RX ของ
บอร์ ดอาดูโน่นาโน ซึงสัญญาณวิทยุของโมดูลบลูทูธจะหลีกเลียงการแทรกสอดของสัญญาณจากความถีอืนได้โดยวิธีการ
เปลียนความถีหลังจากทีส่งหรื อรับแพ็คเก็จข้อมูล (Mohammed et al., 2014) ในส่ วนของการเชือมต่อกับ Driver Motor
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L298N ทําหน้าทีในการขับเคลือนมอเตอร์ ให้ทาํ งาน โดยต่อพอร์ต 2-5 และ พอร์ต 10-11 ของบอร์ดอาดูโน่เข้ากับบอร์ดขับ
มอเตอร์ L298N โดยพอร์ต ต่อเข้า IN และพอร์ต ต่อเข้า IN ของสําหรับการเคลือนทีเลียวซ้าย ส่วนพอร์ ต ต่อเข้า IN
และพอร์ต ต่อเข้า IN สําหรับการเคลือนทีให้เลียวขวาโดยทีพอร์ต 10 จะเป็ นการควบคุมความเร็ วของมอเตอร์ดา้ นซ้าย
(PWM SPEED LEFT) และพอร์ต จะเป็ นการควบคุมความเร็ วของมอเตอร์ดา้ นขวา (PWM SPEED RIGHT) โดยมี
องค์ประกอบของวัสดุทีใช้ในการเชือมต่อรถหุ่นยนต์ ดังนี

อาดูโน่ นาโน คือ เครื องมือสําหรับใช้พฒั นาระบบสมองกลฝั งตัว (Embedded System) มี ภาษามาตรฐานสําหรั บ
การเขียนโปรแกรม โดยจะใช้ตวั ควบคุมหรื อชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ทีมีขนาดเล็กเพือให้มีความเหมาะสม
กับ งานขนาดเล็ ก อย่าง Atmega328 ซึ งอาดู โ น่ มี จุ ด เด่ น ในเรื องของความง่ ายต่ อการเรี ยนรู ้แ ละใช้งาน เนื องจากมี ก าร
ออกแบบคําสังต่างๆ ขึนมาสนับสนุ นการใช้งานด้วยรู ปแบบทีง่าย ภาษาทีใช้ในการเขียนโปรแกรมลงบนบอร์ดอาดูโน่ นัน
จะใช้ภาษา C++ ซึงเป็ นรู ปแบบของโปรแกรมภาษาซีประยุกต์แบบหนึ งทีมีโครงสร้างของตัวภาษาโดยรวมใกล้เคียงกันกับ
ภาษาซีมาตรฐาน (ANSI-C) อืนๆ เพียงแต่ได้มีการปรับปรุ งรู ปแบบในการเขียนโปรแกรมบางส่วนทีผิดเพียนไปจาก ANSIC*เล็กน้อยเพือช่วยลดความยุง่ ยากในการเขียนโปรแกรมและให้ผูเ้ ขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมได้ง่ายและสะดวก
มากขึนกว่าการเขียนภาษาซี ตามแบบมาตรฐานของ ANSI-C โดยตรง ซึงอาดูโน่จะมีลกั ษณะการทํางานเช่นเดียวกันกับ Text
Editor โดยจะเลื อ กใช้ C- Compiler ของ “GNU AVR-GCC Toolchain” ร่ ว มกับ Library Function ของ “avr-libc” ส่ ว น
Utility ที ใช้ในการ Upload Code ให้กบั AVR นันก็จะใช้ของ “AVRDude” ซึ งคุณสมบัติของอาดู โน่ นาโนจะประกอบไป
ด้วยชิ พไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmel ATmega328 แรงดันไฟฟ้าทีใช้งาน 5 โวลท์ หน่ วยความจํา 32 KB และความเร็ ว
สัญญาณนาฬิกา 16 MHz
ชุ ด ขับ มอเตอร์ L298N (Motor Driver L298N) เป็ นบอร์ ดขับ เคลื อนหลักให้กับ หุ่ น ยนต์เพือควบคุ มชุด ไดรฟ์

มอเตอร์ (Motor Driver) เป็ นชุ ด ขับ มอเตอร์ ชนิ ด H-Bridge ซึ งจะถู กนําไปใช้ในการควบคุ ม ทิ ศ ทาง และความเร็ ว ของ

มอเตอร์ (Aruna et al., 2017) โดยสามารถควบคุมมอเตอร์ ได้ทงหมด
ั
2 ชุดสัญญาณ คือวงจร H-Bridge ของ L298N*จะขับ

กระแสเข้ามอเตอร์ ตามขัวที กําหนดด้วยลอจิ กเพือควบคุมทิ ศทาง ส่ วนความเร็ วของมอเตอร์ นนจะถู
ั
กควบคุมด้วยสัญญาณ
(PWM Pulse Width Modulation)

โมดูลบลูทูธ HC-06 (Bluetooth HC- ) เป็ นแบบ 4 ขา ใช้แรงดันไฟเลียง 3.3 VDC และระยะการรับส่ งประมาณ

30 ฟุต มี LED แสดงสถานะการทํางานใช้กระแสประมาณ 150 mA

แบตเตอรี ลิเธี ยม - โพลิเมอร์ (Lithium – Polymer Battery) ในส่ วนของแรงดันที เหมาะสมสําหรับหุ่ นยนต์ คื อ

ขนาด เซลล์ หรื อ . V โดยต่อดังภาพที 5 เนืองจากสามารถใช้ได้ทงมอเตอร์
ั
ไฟตรงและเซอร์ โวมอเตอร์ ไม่ควรใช้งาน
แบตเตอรี ทีแรงดันมากกว่านี เนืองจากถ้าจ่ายไฟไปยังวงจรขับมอเตอร์เป็ นเวลานาน วงจรขับมอเตอร์จะเสี ยหายได้
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ภาพที 5 การเชือมต่อเซลล์แบตเตอรี สําหรับนําไปใช้กบั รถหุ่นยนต์ขนาดเล็ก

. การประกอบรถหุ่นยนต์ ขนาดเล็กสําหรับการตรวจสภาพแวดล้ อมผ่านคลาวด์

ภาพที 6 สัดส่วนในมุมบนของรถหุ่นยนต์ในด้านกว้างกับยาวและตําแหน่งในการติดตังอุปกรณ์

(ก) ชันล่าง

(ข) ชันกลาง
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(ง) รถหุ่นยนต์ขนาดเล็กทีประกอบเสร็จสมบูรณ์

ภาพที 7 วิธีการประกอบรถหุ่นยนต์ขนาดเล็กสําหรับการตรวจสภาพแวดล้อมผ่านคลาวด์

หลักในการออกแบบและการประกอบอุป กรณ์ ต่าง ๆ เป็ นรถหุ่ น ยนต์ขนาดเล็กถูกแสดงดังภาพที 6-7 โดยการ
ประกอบนันจะแบ่งเป็ นทังหมด 3 ชัน คือ

ชันล่าง จะนํามอเตอร์ กระแสตรงทังสี ตัวต่อเข้ากับชุดขับมอเตอร์ L298N เข้ากับบอร์ ดอาดูโน่ นาโน เพือใช้ในการ
ขับเคลือนมอเตอร์ ในการเคลือนที พร้อมทังเชือมต่อกับโมดูลบลูทูธ HC-06 เพือการเชือมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนในการ
ควบคุ ม การเคลือนที ของรถ สําหรับ ชันกลางจะประกอบโมดู ลเซนเซอร์ วดั อุณหภูมิ และความชื น DHT22 และโมดู ล
เซนเซอร์ ตรวจจับแสง BH
ต่อเข้ากับบอร์ ด ESP8266 NodeMCU เพือใช้ในการส่ งค่าผ่านสภาพแวดล้อมไปยังระบบ
คลาวด์ และชันบนสุดนัน จะเป็ นโมดูลวัดไฟแจ้งเตือนแบตเตอร์รี และสวิตซ์เปิ ดปิ ดการทํางานของรถ (Saurav et al., 2015)
3. การออกแบบทางด้านซอฟต์ แวร์ ของรถหุ่นยนต์ ขนาดเล็ก

ในบทความนี จะนําเสนออัลกอริ ทึมการออกแบบทางด้านซอฟต์แวร์ ของรถหุ่ นยนต์ขนาดเล็ก โดยใช้โปรแกรม
Arduino IDE โดยจะแบ่ งอัลกอริ ทึ ม ใน 3 ส่ วนหลัก ๆ (Sudhakar et al., 2016) คื อ โปรแกรมควบคุ ม รถหุ่ น ยนต์ และ
โปรแกรมตรวจจับสภาพแวดล้อม และโปรแกรมสําหรับการเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ ดังตารางที 1
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ตารางที ตัวอย่างโค้ดอัลกอริ ทึมของรถหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
ตัวอย่างโค้ดอัลกอริ ทึม
ตัวอย่างโค้ดอัลกอริ ทึม
การ ตัวอย่างโค้ดอัลกอริ ทึม
การ
การควบคุมรถหุ่นยนต์
ตรวจจับสภาพแวดล้อม
เก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์
void loop()

String input="";

{

void loop() {

float h = dht.readHumidity();

while(Serial.available()){

float t = dht.readTemperature();

input+=(char)Serial.read();
delay(5);

}

stp();

}

fwd();

}

rev();

}

if(input=="n")
else if(input=="F")
else if(input=="R")

uint16_t lux =
lightMeter.readLightLevel();
Serial.print("hum : ");

{

Serial.println(h);

Serial.print("temp : ");

{

Serial.println(t);

Serial.print("Light: ");

{

else if(input.indexOf("TL")>-1){
lft();

}

else if(input.indexOf("TR")>-1){
rght();

}

else if(input!="")

{

motorSpeed=input.toInt(); }
}

Serial.print(lux);

Serial.println(" lx");

String hum = (String)h;

String temp = (String)t;

String Light = (String)lux;

if (client.connect(thingSpeakAddress,
80)) { Serial.println(data);
client.print("POST /update
HTTP/1.1\n");
client.print("Host:
api.thingspeak.com\n");

client.print("Connection: close\n");

client.print("XTHINGSPEAKAPIKEY: " +
writeAPIKey + "\n");

client.print("Content-Type:
application/x-www-form-urlencoded\n");
client.print("Content-Length: ");
client.print(data.length());
client.print("\n\n");
client.print(data);

}}

String data = "field1=" + temp +
"&field2=" + hum+"&field3=" +
Light;

4. ผลการทดสอบรถหุ่นยนต์ ขนาดเล็กสําหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมผ่านระบบคลาวด์

ในการทดสอบรถหุ่ นยนต์ขนาดเล็กสําหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมในระยะทาง 45 เมตร จะทดสอบโดยการ
ตรวจจับอุณหภูมิความชื น และความเข้มแสง และนําข้อมูลไปจัดเก็บในกูเกิลชีทในเว็บไซต์ของระบบคลาวด์ ดังภาพที 8-9
รวมทังสามารถแสดงผลเป็ นกราฟที Thingspeak.com และข้อมูลทีถูกจัดเก็บสามารถดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลังได้
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ภาพที 8 เว็บไซต์ทีทําการเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมผ่านระบบคลาวด์

ภาพที 9 ตัวอย่างกราฟการแสดงผลการวัดความชืนที Thingspeak.com ของรถหุ่นยนต์ขนาดเล็ก

การทดสอบความเที ยงตรงและเสถียรภาพของการตรวจจับอุณหภูมิ ความชืน และความเข้มแสง จากรถหุ่นยนต์
ขนาดเล็กสําหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมผ่านคลาวด์ จะทําการทดสอบทังหมดอยู่ 3 สถานที คือ
) จุดทดสอบในพืนทีโล่ง กลางแจ้ง ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทดสอบวันที
กุมภาพันธ์ พ.ศ.25 เวลา 16.00 น. ดังภาพที 10 (ก)

2) จุด ทดสอบพืนที มีสิงกีดขวาง กลางแจ้ง บริ เวณลานอนัน ต์รังสรรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี
ทดสอบวันที กุมภาพันธ์ พ.ศ.25 เวลา . น. ดังภาพที 10 (ข)
3) จุดทดสอบพืนทีมีสิงกีดขวาง ในทีร่ ม ภายในโรงยิมเนเซียมราชมงคลธัญบุรี ทดสอบวันที กุมภาพันธ์
พ.ศ.25 เวลา . น. ดังภาพที 10 (ค)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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(ข) พืนทีมีสิงกีดขวาง กลางแจ้ง
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(ค) พืนทีมีสิงกีดขวาง ในทีร่ ม

ภาพที 10 การทดสอบความเทียงตรงและเสถียรภาพของการตรวจจับอุณหภูมิ ความชืน และความเข้มแสง จากรถหุ่นยนต์
ขนาดเล็กสําหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมผ่านคลาวด์
ตารางที 2 ผลการทดสอบความเทียงตรงและเสถียรภาพของการตรวจจับสภาพแวดล้อม
DHT22 SENSOR
ระยะทาง
(เมตร)

TEMPERATURE (°C)

พืนทีมีสิง
ทีโล่ง
กีดขวาง
กลางแจ้ง
กลางแจ้ง

0

35.90

33.90

10

36.60

33.80

5

15
20
25
30
35

36.20
36.90
37.30
37.30
36.90
37.30

33.80

33.90
33.90
34.00

34.00
34.10

พืนทีมี
สิ งกีด
ขวาง
ในทีร่ ม

HUMIDITY (%)

พืนทีมีสิง
ทีโล่ง
กีดขวาง
กลางแจ้ง
กลางแจ้ง

33.10

55.60

54.70

33.10

55.00

54.70

33.10
33.00
32.90
32.90

32.90
32.90

55.00

55.40

57.40

28556

7256

24

57.20

38550

4531

54

18866

4619

57.60

54.90

54.80

54.80

58.30

53.60

58.40

48.60
50.40

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

54.60
54.80

LIGHT (lux)

พืนทีมี
พืนทีมี
พืนทีมีสิง
สิ งกีด
ทีโล่ง
สิ งกีด
กีดขวาง
ขวาง กลางแจ้ง
ขวาง
กลางแจ้ง
ในทีร่ ม
ในทีร่ ม

54.40
50.80

BH1750 SENSOR

57.60
58.10
58.80

28823
37460
19028
38660

38194

3866

3820
4747

5440

5337
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40
45

38.60
39.10

33.90
33.70

32.90
32.90

49.30
46.70

54.40
54.60

58.40
58.50

48849
41125

3163
2812

811

24
27

จากตารางที 2 แสดงผลการทดสอบความเทียงตรงและเสถียรภาพของการตรวจจับสภาพแวดล้อมของรถหุ่นยนต์
ขนาดเล็กสําหรั บตรวจสอบสภาพแวดล้อมผ่านคลาวด์ จากผลที ได้แสดงให้ เห็ น ว่าอุป กรณ์ เซ็ น เซอร์ มีค วามไวในการ
ตรวจจับทีดีและมีเสถียรภาพในการทํางาน โดยมีความเทียงตรงในการว่าค่าความชืนสัมพัทธ์ +- 5%. ย่านอุณหภูมิตรวจวัด
ได้อยู่ที -40 C to 80 C. และเซ็ น เซอร์ วดั แสงแวดล้อมสามารถตรวจจับ ความส่ องคว่างได้ย่านกว้าง รถหุ่ น ยนต์สามารถ
ควบคุมได้ภายในระยะทาง 45 เมตร และสามารถจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ได้แบบเรี ยลไทม์ (real time)

(ก) เดินหน้า

(ข) ถอยหลัง

(ค) เลียวซ้าย

(ง) เลียวขวา

ภาพที 11 สัญญาณ PWM จากออสซิลโลสโคปทีพอร์ตต่าง ๆ ของบอร์ ดอาดูโน่นาโน

ภาพที 11 แสดงผลการวัดทดสอบสัญญาณ PWM ที วัด ได้จากออสซิ ลโลสโคป เมื อให้ มี การเคลื อนที ของรถ
หุ่ นยนต์ขนาดเล็ก ที 4 สถานะ คือ เดินหน้า ถอยหลัง เลียวซ้าย เลียวขวา โดยให้ความเร็ วของมอเตอร์อยูท่ ี 50 เปอร์ เซ็นของ
ความความเร็ วสู งสู ด ซึ งแสดงให้เห็ นว่าเมือมีการควบคุ มรถผ่านสมาร์ ทโฟนและบอร์ ดอาดู โน่ ทาํ การร่ วมกับบอร์ ดการ
ขับเคลือนมอเตอร์ L980N ในการขับเคลือนรถหุ่ นยนต์ ทําให้การขับเคลือนมีเสถียรภาพและสัญญาณวิทยุของโมดูลบลูทูธ
จะไม่มีการแทรกสอดของสัญญาณจากความถีข้างเคียง (Annu et al., 2017)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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งานวิจ ัยนี นําเสนอการพัฒ นารถหุ่ น ยนต์ข นาดเล็กสําหรับ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมผ่านระบบคลาวด์ ซึ งได้
นําเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิน เตอร์ เน็ตทุ กสรรพสิ งประยุกต์ร่วมกับเซ็ นเซอร์ แบบดิ จิตอลรุ่ น AM2302/DHT22
สําหรับตรวจจับอุณหภูมิ ความชืนสัมพัทธ์ และ เซ็นเซอร์ BH1750 สําหรับตรวจจับความเข้มของแสง โดยทําการควบคุม
รถหุ่ นยนต์ผา่ นอุปกรณ์สมาร์ ทโฟนระบบแอนดรอยด์ (Android) รวมทังประยุกต์ใช้ไมโครคอลโทรลเลอร์ แบบอาดุยโน่นา
โน(Arduino Nano) และ NodeMCU/ESP8266 เพือควบคุมการเคลือนที ของรถหุ่ นยนต์และจัดเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมไป
ยังกูเกิ ลชี ทผ่านระบบคลาวด์ พร้อมทังแสดงผลเป็ นกราฟที Thingspeak.com จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์
เซ็นเซอร์ มีความไวในการตรวจจับที ดี และมีเสถียรภาพในการทํางาน โดยมีความเทียงตรงในการว่าค่าความชืนสัมพัทธ์ +5%. และมีย่านอุณหภูมิที สามารถตรวจจับ ได้อยู่ที -40 C to 80 C. และเซ็ น เซอร์ วดั แสงแวดล้อมสามารถตรวจจับ ความ
ส่องคว่างได้ยา่ นกว้าง รถหุ่นยนต์สามารถควบคุมได้ภายในระยะทาง 45 เมตร และสามารถจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ได้
แบบเรี ยลไทม์ (real time)
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บทคัดย่อ

ปั จจุ บ ัน ความเจริ ญ ก้าวหน้าทางด้านวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพฒั นาไปอย่างรวดเร็ วและทัน สมัย เข้ามามี
บทบาทในชี วิตประจําวันของคนส่ วนใหญ่มากขึน ทังการนําเอานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันทางด้านต่าง ๆ
เช่น การเปิ ด-ปิ ดไฟด้วยโทรศัพท์ ดังนันผูพ้ ฒั นาเห็นว่าการพัฒนาตูร้ ับจดหมายอัจฉริ ยะก็เป็ นการนําเทคโนโลยีทีทันสมัย
และนํานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในรู ปแบบของ Internet of thing ซึ งเข้ามามีบทบาทในปั จจุบนั โดยการรับจดหมายในอดีต
นัน ถ้าหากทีอยูป่ ลายทางไม่มีผรู ้ ับ แล้วมีจดหมายมาส่งอาจจะทําให้จดหมายของผูร้ ับหายได้ หรื อบางทีผรู้ ับ ก็ไม่สามารถ
ทราบได้วา่ มีจดหมายมาส่ง ดังนันผูพ้ ฒั นาจึ งพัฒนาตูร้ ับจดหมายอัจฉริ ยะ ที สามารถรู ้ ได้วา่ มี จดหมายมาส่ งหรื อไม่ แม้วา่
ปลายทางจะไม่มีผรู ้ ับก็จะมีขอ้ ความแจ้งเตือนทางไลน์วา่ มีจดหมายมาส่ งจํานวนกีฉบับ เป็ นการสร้างความสะดวก สบาย
ให้แก่ผใู ้ ช้งานเป็ นอย่างมาก เหมาะสําหรับผูท้ ีทํางานนอกบ้านหรื อผูท้ ีต้องเดินทางออกนอกบ้านบ่อย ๆ ทําให้สามารถรับรู ้
ได้ตลอดเวลา และเมือมีการเปิ ดตูร้ ับจดหมายเพือทําการเอาจดหมายออก จะมีขอ้ ความแจ้งเตือนว่าได้เอาจดหมายออกแล้ว
หลังจากนันตูร้ ับจดหมายจะเริ มนับจดหมายใหม่อีกครังหลังจากปิ ดตู ้ ผลการวิจยั พบว่าตูร้ ับจดหมายอัจฉริ ยะมีการแจ้งเตือน
เมือมีจดหมายใส่ เข้าตู ้ จํานวนกี ฉบับโดยจะแจ้งเตือนผ่านทางไลน์ และจะมีการแจ้งเตือนอีกครังเมือมีการเปิ ดตู ้ ซึ งเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของผูพ้ ฒั นา
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Today Scientific progress and technology It's very fast evolution and modern now It's have many the character
for life people to applied innovation in The other side of life such as turn on-off Led by smartphone so that developer
is think develop for Smart Mailbox is a new modern technology and think bring is a new innovation for applied in
Internet of thing So is very have character Because receiving in the pass is not found receive already have letter Was
sent may make letter ‘receive is lost or sometime receive is can't know have letter to your So that Developer is Develop
a Smart Mailbox is can acknowledge Have letter or Not have letter although destination not have receive will have
massage alert to Line application that has a letter to your or for people not at home It's can makes acknowledge every
time and when the Smart Mailbox is open for export letter will have massage alert It's say export Letter complete later
the Smart Mailbox is start New count letter again after close It. Research result is found Smart Mailbox is has
Notifications when have letter send to
Smart Mailbox so how many it by Notifications line and have Notifications again when have open it which is objective
of develop
Keyword: Mailbox, Line, WIFI, Internet of Thin
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ในปั จจุบันการบริ การรับส่ งจดหมายหรื อพัสดุภายในประเทศไทยนันโดยผูค้ นส่ วนใหญ่มกั จะใช้บริ การของ

ไปรษณี ยไ์ ทยซึ งเป็ นหน่ วยงานราชการ หรื อ Kerry Express หน่ วยงานของเอกชน ในบางกรณี ทีการส่ งจดหมายนัน ผูร้ ั บ
ปลายทางไม่ได้อยูบ่ า้ นหรื อติดธุระข้างนอกบ้านทําให้ผรู้ ับไม่สามารถทราบได้วา่ มี จดหมายมาส่ งหรื อไม่ หรื อจดหมายที
กําลังรออยู่นนได้
ั มีการจัดส่ งแล้วหรื อยัง ทําให้เป็ นปั ญหาของผูร้ ับที ต้องการจะทราบว่าจดหมายที ตนเองรอนันมาถึ งแล้ว
หรื อไม่ในขณะทีตนเองนันติดธุระหรื อทําธุ ระอยูน่ อกบ้าน ซึงยังเป็ นข้อเสี ยและปั ญหาใหญ่สาํ หรับการรับส่ งจดหมายในยุค
ปั จจุบ ัน และจากโครงงานตูร้ ับ จดหมายอัจฉริ ยะ ได้จดั ทําโครงงานที เกี ยวกับ ตูร้ ับ จดหมายโดยการสร้างตูร้ ับจดหมายที
สามารถจัดเก็บและพัสดุ ได้มากขึนและยังมี สีสันสวยงาม งานวิจยั ตูร้ ับจดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัติ ได้สร้างตูร้ ับจดหมาย
สําหรับการแจ้งเตือนผ่านข้อความ SMS ทําให้สามารถทราบได้วา่ มีจดหมายมาส่งในกรณี ทีผูใ้ ช้งานไม่อยูบ่ า้ น แต่มีขอ้ จํากัด
ในด้านของการเสี ยค่าบริ การ SMS ตูร้ ับจดหมายไฮเทค ได้ทาํ การสร้างตูร้ ับจดหมายโดยมีการแจ้งเตือนด้วยการส่งเสี ยงและ
มีการจับความเคลือนไหวบริ เวณหน้าตูร้ ับจดหมายแต่ไม่สามารถแจ้งเตือนให้ผใู้ ช้ทราบได้ในกรณี ทีมีจดหมายมาส่ งแล้ว
ผูใ้ ช้งานอยูข่ า้ งนอกบ้าน
นอกจากนันยังมี Mr. Postman ตูจ้ ดหมายที สามารถเตือนให้เจ้าของบ้านรู้ได้ทนั ที เมือมี จดหมายหรื อพัสดุ มาส่ ง
โดยจะมีแผนแผงโซล่าร์ เซลล์เอาไว้รับแสงอาทิตย์มาสร้างเป็ นพลังงานไฟฟ้า, ระบบล็อคอัตโนมัติ ระบบ Wi-Fi ซึงทังหมด
นีควบคุมโดย Rasberry Pi ในตัวทีเป็ นต้นแบบ และสามรถเช็คสถานะของตูจ้ ดหมายได้ทนั ที สามารถสังล็อคตูจ้ ากระยะไกล
ในกรณี ทีมีพสั ดุสําคัญมา นอกจากนี มันยังฉลาดเรี ยนรู ้เวลาส่ งของบุรุษไปรษณี ยว์ า่ ปกติจะมาส่ งช่วงไหน โดยมันจะปลด
ล็อคตูก้ ่อนไปรษณี ยม์ า นาที พอของเข้าตูป้ ั บก็จะล็อคให้ทนั ที แต่มีขอ้ เสียในเรื องพลังงานในกรณี ทีมีฝนตกทุกวัน ตูไ้ ม่
สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ทาํ ให้พลังงานในการใช้งานเหลือน้อยหรื อหมดได้ โปรเจ็ค Postifier แอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
ซึ งแอพฯตัวนี สามารถทําการแจ้งเตือนได้ว่าเมือไหร่ ทีมีคนมาใส่ จดหมาย แอพฯก็สามารถส่ งข้อความแจ้งเตื อนคุณผ่าน
สมาร์ ทโฟนด้วยอุปกรณ์ Bluetooth และสามารถเชือมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยระยะห่าง ฟุต และ มีแบตเตอรี ซึ งเก็บ
พลังงานใช้ยาวนาน - เดือน (low-energy Bluetooth) อีกทังแอพพลิเคชัน Postifier สามารถรองรับการทํางานได้ทงั iOS
และ Android แต่มีขอ้ จํากัดในเรื องของระยะทางการส่ งสัญญาณของ Bluetooth ที ค่อนข้างจะสัน และ iot mailbox จะเป็ น
การส่ งอีเมลแจ้งเตือนว่ามีจดหมายใหม่และเวลาทีจัดส่งจดหมายจะมีไฟติดทีหน้าด้านมุมบนของตูร้ ับจดหมายเพือเป็ นการ
แจ้งเตือนว่ามีจกหมาย มีขอ้ จํากัดในเรื องของอีเมล ผูใ้ ช้งานจะสามารถเห็นอีเมลแจ้งเตือนก็ต่อเมือเข้าระบบอีเมลเท่านัน ใน
กรณีไม่ได้เข้าระบบอีเมลไว้ผใู้ ช้งานไม่สามารถรับรู ้ได้
ดังนันผูพ้ ฒ
ั นาจึ งได้พฒ
ั นาตูร้ ั บจดหมายอัจฉริ ยะที มีการแจ้งเตื อนผ่านทางไลน์ทุกครังที มี จดหมายมาส่ ง ทําให้
ผูใ้ ช้งานรับสามารถทราบได้วา่ มีจดหมายมาส่ งในกรณี ทีไม่อยูบ่ า้ นหรื อติดธุระข้างนอกบ้าน โดยจะมีการแจ้งเตือนผ่านทาง
ไลน์วา่ จดหมายมาส่งจํานวนกีฉบับ และทุกครังทีทําการเปิ ดตูร้ ับจดหมายจะมีขอ้ ความแจ้งเตือนทางไลน์ทุกครังทีมีการเปิ ด
ตูร้ ับจดหมาย และหลังจากรับตูร้ ับจดหมายจะเริ มนับจดหมายฉบับใหม่ทุกครังหลังจากเปิ ดตู ้ ซึงเป็ นการสร้างความสะดวก
ให้แก่ผทู ้ ีติดธุระนอกบ้านหรื อต้องเดินทางออกนอกบ้านบ่อย ๆ
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1. ออกแบบฮาร์ ดแวร์
ในการออกแบบฮาร์ ดแวร์จะใช้บอร์ด Wemos D1 Mini ในการควบคุม โมดูล LDR สําหรับวัดความเข้มของแสง
โดยจะใช้เลเซอร์ 5 โวลต์สาํ หรับ Arduino ทีความยาวคลืน 650 นาโนเมตร ในรู ปเลเซอร์แบบจุด ซึงจะใช้เลเซอร์ สาํ หรับ
ส่องแสงไปทีโมดูล LDR โดยที Buzzer ไว้ส่งเสี ยงเวลามีการใส่ ซองจดหมายและใช้ Limit Switch ในการบอกถึงสถานะ
ของการเปิ ดประตู ดังภาพที 1

ภาพที 1 การออกแบบฮาร์ดแวร์
หลังจากทีได้ทาํ การออกแบบฮาร์ดแวร์ภายในคอมพิวเตอร์เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วต่อมาจะเป็ นการติดตังอุปกรณ์ภายในตูร้ ับ
จดหมาย ดังภาพที 2 – 4

ภาพที 2 ติดตัง Limit Switch
ทีประตูของตูร้ ับจดหมาย

ภาพที 3 ติดตังให้แสงของ
เลเซอร์ตรงกับ LDR
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ภาพที 5 การทํางานระหว่างฮาร์ ดแวร์และซอฟต์แวร์
จากภาพที 5 สามารถอธิบายการทํางานได้วา่ เมือบุรุษไปรษณี ยม์ าส่งเอกสารหรื อจดหมายทีตูร้ ับจดหมาย เมือมี
เอกสารเข้ามาตัดระหว่างแสงเลเซอร์กบั LDR ทีอยูภ่ ายในตูร้ ับจดหมาย LDR จะส่ งข้อมูลเป็ นอนาล็อกไปยังบอร์ด Wemos
D1 Mini แล้วทําการประมวลผล เพือส่ งข้อความผ่านทางไลน์วา่ มี “ คุณมีจดหมายเข้ากีฉบับ ”ไปยังระบบอินเตอร์เน็ต
จนถึงผูร้ ับ เมือผูร้ ับได้รับข้อความทีส่งไปทางไลน์แล้ว ผูร้ ับก็มารับเอกสารจากตูร้ ับจดหมายในกรณี ผรู้ ับได้ทาํ การไขหรื อ
เปิ ดประตูตรู ้ ับจดหมายทําให้ Limit Switch ทํางานหรื อถูกกดลงไป Limit Switch ก็จะส่ งข้อมูลไปยังบอร์ด Wemos D1
Mini เพือทีจะส่ งข้อความแจ้งเตือนว่า “ รับจดหมายแล้วครับ ” และทุกครังทีมีการเปิ ดตูร้ ับจดหมายจะมีการนับใหม่ทุกครัง
เสมอ

ผลและวิจารณ์ ผล

ส่วนของตูร้ ับจดหมายอัจฉริ ยะ เมือทําการอัพโหลดโปรแกรมเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว จะมีการทํางานดังนี
. เมือมีจดหมายการหย่อยจดหมายทีตูร้ ับจดหมาย จะมีขอ้ ความการแจ้งเตือนไปยังผูร้ ับ จะทําการแจ้งเตือนผ่าน
ทางไลน์ โดยจะแสดงข้อความ “ คุณมีจดหมายเข้า (จํานวนจดหมาย) ฉบับ ” ดังภาพที 6

ภาพที 6 แจ้งเตือนมีการหย่อนจดหมายทีตูร้ ับจดหมาย
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2. เมือผูร้ ับได้รับการแจ้งเตือนทางไลน์เสร็จเรี ยบร้อยแล้ว เมือผูร้ ับทําการเปิ ดตูร้ ับจดหมายเพือเอาจดหมายออกก็
จะมีขอ้ ความแจ้งเตือนทางไลน์อีกครัง โดยจะแสดงข้อความ “รับจดหมายแล้วครับ” หลังจากนันก็จะทําการเริ มนับจดหมาย
ใหม่อีกครัง ดังภาพที 7
กรณีทีมีการใส่ จดหมายครังละหลายฉบับแบบวางซ้อนกัน ระบบไม่สามารถตรวจสอบได้วา่ มีการใส่จดหมาย
จํานวนกีฉบับ และระบบจะนับเป็ นแค่หนึงฉบับเท่านัน

ภาพที 7 แจ้งเตือนมีการหย่อนจดหมายทีตูร้ ับจดหมาย

และกรณี ทีสองค่าทีได้จากเลเซอร์ ในขณะทีมีการใส่ จดหมายจะอ่านค่าเป็ น 1 และในขณะทีไม่ได้มีการใส่ จดหมาย
จะอ่านค่าเป็ น 0 เพราะเมือมีการตัดของแสงเลเซอร์จะอ่านค่าเป็ น 1 ทันที

สรุ ปผลการวิจัย

ในยุคปั จจุบนั ทีเทคโนโลยีมีความทันสมัยและมีความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ไปอย่างรวดเร็ว
และมี
เทคโนโลยีใหม่ ๆทีสามารถสร้างความสะดวกสบายให้การใช้ชีวิตประจําวันของผูค้ น ดังนันเพือความสะดวกสบายมาก
ยิงขึนผูพ้ ฒั นาจึงได้ทาํ การพัฒนาตูร้ ับจดหมายอัจฉริ ยะ ทีมีการแจ้งเตือนผ่านทางไลน์มีจดหมายมาส่งในกรณี ทีผูร้ ับไม่อยู่
บ้านหรื อทําธุระข้างนอกบ้าน และจะมีการแจ้งเตือนเมือมีการเปิ ดตูจ้ ดหมายเพือเอาจดหมายออกทุกครังเสมอ หลังจากนัน
ตูจ้ ดหมายก็จะทําการเริ มนับจดหมายใหม่อีกครัง เป็ นการสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผใู ้ ช้งานและเหมาะสําหรับผูใ้ ช้งานที
ต้องเดินทางออกนอกบ้านบ่อยเป็ นอย่างยิง ทําให้ผใู ้ ช้งานทราบได้วา่ มีจดหมายมาส่งไม่วา่ ผูใ้ ช้งานจะทีอยูท่ ีไหนก็ตาม
จากการประเมินพบว่าตูร้ ับจดหมายอัจฉริ ยะสามารถทํางานได้ดีตามวัตถุประสงค์ทีต้องการ มีการแจ้งเตือนเมือมี
จดหมายมาส่ ง และจะมีการแจ้งเตือนอีกครังเมือทําการเปิ ดรับจดหมาย หลังจากนันจะเริ มนับจดใหม่อีกครัง

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

กิตติกรรมประกาศ

819

การวิจยั เรื องตูร้ ับจดหมายอัจฉริ ยะจะสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่ได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือและความกรุ ณาจาก
บุคคลหลาย ๆ ท่าน ข้าพเจ้าขอขอบคุณบุคคลดังต่อไปนีทีข้าพเจ้าจะเอ่อนาม เป็ นอย่างยิงในการช่วยเหลือให้คาํ แนะนํา ให้
คําปรึ กษาและถึงตลอดการช่วยแก้ไขปั ญหาต่าง ๆทีสามารถทําให้งานวิจยั ฉบับนีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึงได้แก่ บิดามารดา
ทีให้การสนับสนุนในด้านของค่าใช้จ่ายต่าง ๆมาโดยตลอด อาจารย์กฤษณ์ ทองขุนดํา อาจารย์ทีปรึ กษาทีคอยให้คาํ แนะนํา
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บทคัดย่อ
การศึกษามุมเอียงผิวหน้าดายทีมีอิทธิ พลในการลากขึนรู ปลึกถ้วยอลูมิเนี ยม โดยใช้รัศมีพชั น์ 8 มิลลิเมตร รัศมีดาย
3 มิลลิเมตร และมุมเอียงผิวหน้าดาย 0˚, 2.5˚, 5˚, 10˚ และ15˚ มีวตั ถุประสงค์เพือหาแรงในการลากขึนรู ป ขีดจํากัดอัตราส่ วน
การลากขึ นรู ป และขนาดความหนาของชิ นงานที ผ่ านการลากขึ นรู ป ลึ ก โดยใช้ ส ารหล่ อ ลื น 7 ชนิ ด DRAW359H,
DRAW756A, TDN81, MZA30, นํามันตัดกลึง, นํามันมะพร้าว และถุงดํา รวมถึงไม่ใช้สารหล่อลืนในการทดลอง ใช้วสั ดุ
อลูมิเนี ยม เกรด AA1100H14 ขนาดความหนา 1 มิลลิเมตร ผลการทดลองพบว่า มุมเอียงผิวหน้าดาย 0˚ ใช้แรง 0.72 กิโลนิ ว
ตัน ได้ขีดจํากัดอัตราส่วนการลากขึนรู ปเท่ากับ 1.8 เมือใช้สารหล่อลืน MZA30 ทีมุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5˚ ใช้แรง 0.88 กิโล
นิวตัน ได้ขีดจํากัดอัตราส่วนการลากขึนรู ปเท่ากับ 2.0 เมือทําการวัดความหนาชินงาน ส่ วนทีบางทีสุ ด คือ ส่ วนผนังก่อนถึง
รัศมีกน้ ถ้วย เกิดจากความเค้นแรงดึงสูงทีบริ เวณนี เมือพิจารณาโดยทังหมดนีแสดงให้เห็นว่าสารหล่อลืนและมุมเอียงผิวหน้า
ดายมีอิทธิ พลต่อการลากขึนรู ป
คําสําคัญ : การลากขึนรู ปลึก, สารหล่อลืน, มุมเอียงผิวหน้าดาย, แรงในการลากขึนรูป, ขีดจํากัดอัตราส่วนการลากขึนรู ป
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The study the influences of the angle of die surface in deep drawing process. That use a punch radius 8
millimeter , die radius 3 millimeter , and die surfaces angle 0˚, 2.5˚, 5˚, 10˚ and 15˚. This study has objective for to find
deep drawing force, limits drawing ratio, and thickness of workpiece passed deep drawing. That use lubricants 7 type
DRAW359H, DRAW756A, TDN81, MZA30, coolant, coconut oil and a black plastic bag. This includes do not use
lubricants in the experiment. That used aluminum grade AA1100H14 size 1 millimeter thickness. The results of the
study were as follows : the die surfaces angle 0˚ average force required was 0.72 kN. The limit drawing ratio is 1.8
when use lubricant MZA30 at die surfaces angle 2.5˚ average force required was 0.88 kN. The limit of the ratio deep
drawing is 2.0. When measuring the workpiece thickness. The thinnest part is the wall before the bottom radius of the cup.
This is due to the high tensile stresses in this area. Considered by all, this shows that the lubricant and die surfaces angle
has influences of deep drawing.
Keyword: Deep drawing, lubricants, die surfaces angle, deep drawing force, limit drawing ratio.

บทนํา

แม่พิมพ์ลากขึนรู ปโลหะ มีความสําคัญในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในการผลิตขึนรู ปชินส่วน
ต่าง ๆ เช่น ชินส่วนยานยนต์ ภาชนะในครัวเรื อน ได้มีผวู้ จิ ยั จํานวนมากได้ทาํ การวิจยั ในหัวข้อต่าง ๆทีเกียวข้องกับการขึนรู ป
งานโลหะ เช่นการหาค่าความสัมพันธ์ของค่าอัตราส่วนในการลากขึนรู ป เป็ นต้น ในการลากขึนรู ป มีตวั แปรทีมีผลต่อการได้
ชิ นงานสําเร็ จ หลายตัวแปร เช่น มุมเอียงของผิวหน้าดาย รัศมีดายและพันช์ แรงกดบนแผ่นจับยึดงาน ขนาดของแผ่นเปล่า
วัสดุแผ่นงาน การงอและการทําให้ตรง ความเสียดทาน การอัด เป็ นต้น
ในการลากขึนรู ป ถ้วยกลมจะใช้แรงกดจากพัน ช์ ทําให้เกิดการดัดตามรัศ มีของพันช์และรัศมีของดาย เมือพันช์
เคลือนทีลงลึกทําให้เกิ ดผนังของถ้วยกลม จึงเกิดความเค้นดึงในแนวแกนมีโอกาสทีจะทําให้แผ่นโลหะมีความหนาลดลง ที
ปี กถ้วยจะเกิ ดความเค้นอัดตามเส้นรอบวง มีโอกาสทําให้แผ่นโลหะบริ เวณนี มีความหนามากขึน ในการลากขึนรู ปลึกตัว
แปรหนึ งที มีผล คื อการดัดงอซึ งเกิ ดขึนที มุมเอียงผิวหน้าดายค่ามุมเอียงของผิวหน้าดายซึ งมันจะส่ งผลต่อบริ เวณขอบมุม
โดยตรง ค่ามุมเอียงมีค่าองศาทีมากหรื อน้อยเกินไปก็ส่งผลต่อการลากขึนรู ปชินงาน เพือให้ได้ชินงานสําเร็ จ จึงมีแนวคิดทีจะ
สร้างแม่พิมพ์ลากขึนรู ป เพือจะศึกษามุมเอียงผิวหน้าดายในชุดแม่พิมพ์ลากขึนรู ป และทดสอบความสามารถในการลากขึน
รู ปของชินงาน และเปลียนขนาดขององศาผิวหน้าดาย เพือทําการลากขึนรู ปโดยทีขนาดองศาผิวหน้าดาย ทีแตกต่างกันว่าจะ
สามารถขึนรู ปได้หรื อไม่
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1. วัสดุชินงาน
การศึกษาจะใช้อะลูมิเนียม เกรด A1100H14 ความหนา มิลลิเมตร ความแข็งแรงดึง (Ultimate strength)
120 นิ ว ตัน /ม.ม. โดยเตรี ย มชิ นงานเป็ นแผ่ น กลมขนาดเส้น ผ่า นศู น ย์ก ลาง 45, 47.5, 50, 52.5 และ 55 มิ ล ลิ เ มตร ด้ว ย
กระบวนการปั มตัดแผ่นโลหะ แผ่นชินงานทีได้ดงั รู ปภาพที 1

ภาพที แผ่นเปล่าอะลูมิเนี ยม
2. สารหล่ อลืน
สารหล่อลืนทีใช้ในการทดลองมี 7 ชนิดคือ MZA30, Draw 756A, TDN 81, Draw 359H, นํามันมะพร้าว นํามันตัด
กลึง, ถุงดําพลาสติก และไม่ใช้สารหล่อลืน รวมเป็ น 8 การทดลอง ตามตารางที 1
ตารางที สารหล่อลืนทีใช้ในการทดลอง
ชนิดสารหล่อลืน
ลักษณะ
การใช้งาน
TDN 81
สี เหลืองอ่อน
เหมาะสําหรับลากขึนรู ปเหล็กกล้าเมือใช้งานขึนรู ปไม่มีรอยขีดข่วน
Draw359H
สี นาตาลเหลื
ํ
อง เหมาะสําหรับงานลากขึนรู ปประเภทเหล็กกล้า
Draw756A
สี ขาวข้น
เหมาะสําหรับงานลากขึนรู ปเหล็กกล้าไร้สนิ มและอะลูมิเนียม
MZA30
สี เหลืองใส
เหมาะสําหรับงานดึงท่องานขึนรูปโลหะงานลากขึนรู ปอย่างง่าย
Coolant
สี เหลืองใส
เหมาะสําหรับระบายความร้อนลกแรงเสี ยดทานขณะตัดเฉือนโลหะ
Coconut oil
สี ใส
เหมาะสําหรับงานลากขึนรู ปอย่างง่ายและหล่อลืนชินส่วน
Plastic black bag ถุงดําพลาสติก ผิวของถุงดํามีความมันและยืดหยุน่ ในขณะดึง สําหรับการลากขึนรู ป
ตารางที 2 ค่าสัมประสิ ทธิความเสี ยดทานสารหล่อลืนทีใช้ในการทดลอง
สารหล่อลืน
สัมประสิทธิความเสี ยดทาน
TDN 81
0.130
Draw359H
0.131
Draw756A
0.182
MZA30
0.133
Coolant
0.139
Coconut oil
0.175
Plastic black bag
0.116
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ตารางที 3 สมบัติสารหล่อลืน
TDN 81
Draw359H
Draw756A MZA30
Coolant
Coconut oil
ความหนืด
164.35
598.64
141.15
40.61
˚
ที40 C (cSt)
ความหนืด
10.80
30.62
12.63
8.20
ที100˚ C
(cSt)
ดัชนีความ
6
74
76
182
หนืด
จุดวาบไฟ
204
240
(˚F)
สี
เหลืองอ่อน นําตาลเหลือง
ขาวข้น
เหลืองใส
เหลืองใส
ใส
ตัวเลขความ
0.1699
5.2865
0.1373
10.1172
เป็ นกลาง
3. ชุดแม่ พมิ พ์
วัสดุทีใช้ทาํ แม่พิมพ์ในส่ วนของพันช์และดายเป็ นเหล็กกล้าเครื องมือ SKD11 ทําการชุบแข็ง - HRC
และ ส่วนประกอบอืนๆ ใช้เหล็กชนิ ดต่างๆ ตามความเหมาะสม รัศมีพนั ช์ ขนาด มิลลิเมตร และรัศมีดาย ขนาด มิลลิเมตร
ช่องว่างระหว่างพันช์กบั ดาย . มิลลิเมตรมุมเอียงผิวหน้าดาย มีค่าเท่ากับ ˚, 2.5˚, 5˚, 10˚ และ15˚ ลักษณะของดาย ดังรู ปภาพ
ที 2

ภาพที ลักษณะของดาย
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4. เครื องมือและอุปกรณ์ อืนๆ ทีใช้ ในการทดลอง
ทําการลากขึนรู ปลึกชินงานโดยใช้สารหล่อลืนแต่ละชนิด มุมเอียงผิวหน้าดายแต่ละขนาด และวัสดุชินงานทําการ
ทดลองซํา 7 ครัง และเก็บผลการทดลองจนครบ โดยติดตังชุดแม่พิมพ์ลากขึนรู ปและอุปกรณ์วดั แรงกับระยะทาง เข้ากับ
เครื องเพรสไฮดรอลิกขนาด 30 ตัน ดังภาพที 4 ทําการลากขึนรู ปถ้วยกลมให้ได้ชินงานสําเร็ จไม่มีรอยย่นหรื อฉีกขาด บันทึก
ผลของแรงในการลากขึนรู ป ขีดจํากัดอัตราส่ วนการลากขึนรู ป ตรวจสอบขนาดความหนาชินงานด้วยเวอร์ เนียร์ดิจิตอล
ความละเอียด . มิลลิเมตร โดยทําการวัดความหนาทีตําแหน่งต่างๆ ดังภาพที

ภาพที แม่พิมพ์ลากขึนรู ปลึก

ภาพที 4 ติดตังแม่พิมพ์ลากขึนรู ปและอุปกรณ์วดั แรงกับระยะทาง

บนเครื องเพรส

ภาพที 5 จุดวัดความหนา

การกําหนดจุดวัดชินงาน โดยจุดที วัดจากขอบปากถ้วยลงมาไม่เกิน มิลลิเมตร จุดวัดที วัดจากขอบเหนือรัศมีขึนไปไม่
เกิน มิลลิเมตร จุดวัดที 3 วัดจากจุดกึ งกลางรัศมีถว้ ย จุดวัดที 4 วัดจากขอบรัศมีกน้ ถ้วยไปไม่เกิน 3 มิลลิเมตร จุดที 5 วัดที
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยกลม
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1. ผลการทดลองขีดจํากัดอัตราส่ วนการลากขึนรูป
การทดลองลากขึนรู ปถ้วยกลมซึงใช้วสั ดุอะลูมิเนี ยม โดยใช้มุมเอียงผิวหน้าดายทัง 5 ระดับ และใช้สารหล่อลืนทัง 7
ชนิด กับไม่ใช้สารหล่อลืน ชินงานทีได้ไม่เกิดรอยแตกและรอยย่น จะได้ขีดจํากัดอัตราส่วนการลากขึนรู ปทีแตกต่างกัน ใน
กรณีไม่ใช้สารหล่อลืนมุมเอียงผิวหน้าดาย 0˚, 2.5˚ และ 5˚ สามารถลากขึนรู ปได้ขีดจํากัดอัตราส่วนการลากขึนรู ปเท่ากับ 1.8
เมือมุมเอียงผิวหน้าดาย 10˚ และ15˚ จะไม่สามารถลากขึนรู ปได้ โดยตัวอย่างชินงานจากการทดลองลากขึนรู ป ดังตารางที 4
เมือใช้สารหล่ อลื นจะได้ขี ดจํากัดอัตราส่ วนการลากขึ นรู ปเท่ ากับ . ที มุมเอี ยงผิวหน้าดาย 2.5˚, 5˚และ10˚ ส่ วนมุ มเอียง
ผิวหน้าดาย 0˚ จะได้ขีดจํากัดอัตราส่ วนการลากขึนรู ปเท่ากับ 1.9 เมือใช้มุมเอียงผิวหน้าดาย 15˚ จะได้ขีดจํากัดอัตราส่ วนการ
ลากขึนรู ปเท่ากับ 1.8 โดยตัวอย่างชินงานจากการทดลองลากขึนรู ป เมือใช้มุมเอียงผิวหน้าดายและสารหล่อลืนทีแตกต่างกัน
ดังตารางที 5 ตารางที และตารางที
ตารางที ตัวอย่างชินงานในการลากขึนรู ปลึกถ้วยกลมอะลูมิเนี ยม
ลักษณะชินงาน
อัตราส่ วนการลากขึนรู ป (Drawing Ratio)
อัตราส่ วนการลากขึนรู ป 1.8 มุมเอียงผิวหน้าดาย 0˚

อัตราส่ วนการลากขึนรู ป 1.8 มุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5˚

อัตราส่ วนการลากขึนรู ป 1.8 มุมเอียงผิวหน้าดาย ˚
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ตารางที ตัวอย่างชินงานในการลากขึนรู ปโดยใช้มุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5˚ และสารหล่อลืนชนิดต่างๆ
ลักษณะชินงาน
อัตราส่ วนการลากขึนรู ป (Drawing Ratio)
อัตราส่ วนการลากขึนรู ป 2.0 สารหล่อลืน TDN81

อัตราส่ วนการลากขึนรู ป 2.0 สารหล่อลืน MZA30

อัตราส่ วนการลากขึนรู ป 2.0 สารหล่อลืน Draw756A

อัตราส่ วนการลากขึนรู ป 2.0 สารหล่อลืน Coconut oil

ตารางที 6 ตัวอย่างชินงานในการลากขึนรู ปโดยใช้มุมเอียงผิวหน้าดาย 5˚ และสารหล่อลืนชนิดต่างๆ
ลักษณะชินงาน
อัตราส่ วนการลากขึนรู ป (Drawing Ratio)
อัตราส่ วนการลากขึนรู ป 2.0 สารหล่อลืน MZA30

อัตราส่ วนการลากขึนรู ป 2.0 สารหล่อลืน Draw756A

อัตราส่ วนการลากขึนรู ป 2.0 สารหล่อลืน Draw359H
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อัตราส่ วนการลากขึนรู ป 2.0 สารหล่อลืน Coconut oil
อัตราส่ วนการลากขึนรู ป 2.0 สารหล่อลืน ถุงดําพลาสติก

ตารางที 7 ตัวอย่างชินงานในการลากขึนรู ปโดยใช้มุมเอียงผิวหน้าดาย 10˚ และสารหล่อลืนชนิดต่างๆ
ลักษณะชินงาน
อัตราส่ วนการลากขึนรู ป (Drawing Ratio)
อัตราส่ วนการลากขึนรู ป 2.0 สารหล่อลืน Draw756A

ตารางที 8 ผลการทดลองอัตราส่ วนการลากขึนรู ปเมือใช้มุมเอียงผิวหน้าดายกับสารหล่อลืน
มุมเอียงผิวหน้าดาย 0 ˚
มุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5 ˚
มุมเอียงผิวหน้าดาย 5 ˚
1.8 1.9 2.0 2.1 1.8 1.9 2.0 2.1 1.8 1.9 2.0 2.1
TDN 81
x
x
x
x
x
/
/
/
/
/
/
/
Draw359H
x
x
x
x
x
x
/
/
/
/
/
/
Draw756A
x
x
x
x
/
/
/
/
/
/
/
/
MZA30
x
x
x
x
/
/
/
/
/
/
/
/
Coolant
x
x
x
x
x
x
x
x
x
/
/
/
Coconut oil
x
x
x
x
/
/
/
/
/
/
/
/
Plastic black bag
x
x
x
x
x
/
/
/
/
/
/
/
Non lubricant
x
x
x
x
x
x
x
x
x
/
/
/
˚
˚
มุมเอียงผิวหน้าดาย 10
มุมเอียงผิวหน้าดาย 15
1.8 1.9 2.0 2.1 1.8 1.9 2.0 2.1
TDN 81
x
x
x
x
x
x
/
/
Draw359H
x
x
x
x
x
/
/
/
Draw756A
x
x
x
x
x
/
/
/
MZA30
x
x
x
x
x
/
/
/
Coolant
x
x
x
x
x
x
x
x
Coconut oil
x
x
x
x
x
x
/
/
Plastic black bag
x
x
x
x
x
/
/
/
Non lubricant
x
x
x
x
x
x
x
x
หมายเหตุ: x คือไม่สามารถขึนรู ป / คือ ขึนรู ปได้
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เมือทําการทดลองมุมเอียงผิวหน้าดายทีมีค่าต่างกันกับสารหล่อลืนชนิ ดต่างๆ จะได้อตั ราส่ วนการลากขึนรู ป ดังตารางที 8
เมือพิจารณาขีดจํากัดอัตราส่วนการลากขึนรู ปเมือใช้มุมเอียงผิวหน้าดายทีมีค่าต่างกัน ดังภาพที 6 จะพบว่า มุมเอียงผิวหน้า
ดาย 0 ˚ ได้ขีดจํากัดอัตราส่ วนการลากขึนรู ปเท่ากับ . มุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5 ˚ 5 ˚ และ10 ˚ ได้ขีดจํากัดอัตราส่วนการลากขึน
รู ปเท่ากับ . และมุมเอียงผิวหน้าดาย 15 ˚ ได้ขีดจํากัดอัตราส่ วนการลากขึนรู ปเท่ากับ .
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ภาพที 6 ขีดจํากัดอัตราส่ วนการลากขึนรู ปทีมุมเอียงผิวหน้าดายแตกต่างกัน
มุมเอียงผิวหน้าดายทีเกิดขึนจะลดการสัมผัสของผิวหน้าดาย ผิวหน้าแผ่นจับยึดชินงานและผิวแผ่นเปล่าทําให้ลดการเกาะติด
ของผิวหน้าขณะทําการลากขึนรู ป ความลาดเอียงไปสู่ รัศมีดายขณะทําการลากขึนรู ปสารหล่อลืนจะไหลตามการเคลือนที
ของปี กถ้วยทําให้สารหล่อลืนไหลไปยังรัศมีดายช่วยลดความเสียดทาน มีโอกาสลากขึนรู ปสําเร็ จได้มาก จากการทดลองเมือ
มุมเอียงผิวหน้าดายเพิมขึนทําให้อตั ราส่วนการลากขึนรู ปสูงขึน จนได้ถึงขีดจัดอัตราส่ วนการลากขึนรู ปเท่ากับ . ทีมุมเอียง
ผิวหน้าดาย 2.5 ˚ 5 ˚ และ10 ˚ เมือใช้มุ มเอียงผิ วหน้าดาย 15 ˚ จะได้ขี ดจํากัดอัตราส่ วนการลากขึ นรู ปลดลงมี ค่าเท่ ากับ .
เนืองจากว่าการดัดและดัดงอของแผ่นเปล่าทีมีขนาดความโตขึนจะเกิดรอยย่นทีปากทางเข้ารัศมีดาย ส่วนมุมเอียงผิวหน้าดาย
ที ได้ขีดจํากัดอัตราส่ วนการลากขึ นรู ปสู งสุ ดเนื องจากความเค้น ดึ งในแนวรัศมีลดลงแต่ความเค้นอัดตามแนวเส้นรอบวง
เพิมขึนและการลากขึนรู ปผ่านแรงเสี ยดทานทําให้แผ่นชินงานถูกลากไปในดายง่ายขึน
2. มุมเอียงผิวหน้ าดายและสารหล่อลืนทีมีอทิ ธิพลต่ อแรงในการลากขึนรูป
ในการทดลองจะได้ชินงานทีให้อตั ราส่ วนการลากขึนรู ปแตกต่างกัน แรงในการลากขึนรู ปเป็ นผลรวมจาก แรงในการ
เอาชนะวัสดุในการเปลียนรู ป แรงจากการดัดบริ เวณรัศมีดาย แรงเสี ยดทานทีดายกับปี กถ้วยกับแผ่นจับยึดชินงาน และแรง
เสี ยดทานที ผิวรัศมีดาย ดังนันแรงสู งสุ ดในการลากขึนรู ปเมือใช้มุมเอียงผิวหน้าดายที แตกต่างกัน กับสารหล่อลืนต่างๆ ที
อัตราส่ วนการลากขึนรู ปเท่ากับ . ดังภาพที ซึ งจะใช้แรงในการลากขึนรู ปแตกต่างกันไม่มากมีค่าอยูใ่ นระหว่าง . ถึง
. กิ โลนิ วตัน ซึ งขณะทําการลากขึ นรู ปแรงที ทําให้วสั ดุ เปลียนรู ปและแรงแรงจากการดัดบริ เวณรัศมีด ายจะมีค่าคงที
เนืองจากขนาดแผ่นเปล่าคงทีและใช้วสั ดุชนิ ดเดี ยวกันคืออะลูมิเนียมกับสารหล่อลืนชนิ ดต่างๆ แต่ถา้ มีมุมเอียงผิวหน้าดายที
มากเกินไปและใช้แผ่นเปล่าทีโตขึนทําให้เกิดการพับของปี กถ้วยกลายเป็ นรอยย่นทีปี กถ้วย จะไม่สามารถลากขึนรู ปได้
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ภาพที 7 แรงในการลากขึนรู ปสูงสุดเมือทําการลากขึนรู ปมุมเอียงผิวหน้าดายแตกต่างกันกับสารหล่อลืนต่างๆ

ภาพที 8 แรงในการลากขึนรู ปสูงสุดเมือทําการลากขึนรู ปมุมเอียงผิวหน้าดาย . องศากับสารหล่อลืนต่างๆ
เมือพิจารณาแรงในการลากขึนรู ปมุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5 ˚ กับสารหล่อลืนต่างๆ ดังภาพที 8 เมืออัตราส่ วนการลากขึนรู ปมีค่า
สู งขึนจะใช้ แรงในการลากขึนรู ปมากขึน ซึงเป็ นผลมาจากการใช้แผ่นเปล่ามีขนาดเพิมมากขึน
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ภาพที 9 แรงในการลากขึนรู ปเมือมุมเอียงผิวหน้าดายกับสารหล่อลืนทีขีดจํากัดอัตราส่ วนการลากขึนรู ปเท่ากับ .
จากภาพที แรงในการลากขึนรู ปเมือใช้มุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5˚ 5˚ และ 10˚ ที ขี ดจํากัดอัตราส่ วนการลากขึ นรู ป
เท่ากับ . จะพบว่าสารหล่อลื น MZA30 ทีมุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5˚ สามารถใช้แรงในการลากขึนรู ปน้อยทีสุ ดมีค่าเท่ากับ
. กิโลนิ วตัน
3. มุมเอียงผิวหน้ าดายและสารหล่อลืนทีมีอทิ ธิพลต่ อความหนาของชินงาน
การตรวจวัดขนาดความหนาชิ นงานถ้วยกลมอะลูมิเนี ยมโดยใช้เวอร์ เนี ยร์ คาลิปเปอร์ดิจิตอล ทําการวัดตามจุด ที
กําหนดดังภาพที 5 มุมเอียงผิวหน้าดายทังห้าค่า จะได้ความหนาในแต่ละจุดไปในทิศทางเดียวกัน

ภาพที ความหนาชินงานเมือใช้มุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5˚ ทีอัตราส่ วนการลากขึนรู ป .
จากภาพที เมือใช้มุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5˚ กับสารหล่อลืนชนิดต่างๆ ทีอัตราส่ วนการลากขึนรู ปเท่ากับ . ความ
หนาชินงานทีทําการวัดขนาดในแต่ละจุดทีกําหนด พบว่า จุดทีสอง ซึงเป็ นส่วนทีบางทีสุด คือ ส่ วนผนังก่อนถึงรัศมีกน้ ถ้วย
เกิ ดจากความเค้นแรงดึ งสู งที บริ เวณนี จุดทีหนึ งผนังขอบปากถ้วยชิ นงานจะหนากว่าความหนาแผ่นเปล่าเริ มต้น เกิ ดจาก
บริ เวณนีมีความเค้นกดทีเส้นรอบวงทีปี กถ้วย
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ความหนาชินงาน (มิลลิเมตร)

2.5 องศา
TDN81

จุดวัดความหนาชินงาน
ภาพที 11 ความหนาชินงานของขีดจํากัดอัตราส่ วนการลากขึนรู ปสูงสุด
จากภาพที 11 ค่าความหนาเฉลียของชินงานทีขีดจํากัดอัตราส่วนการลากขึนรู ปเท่ากับ . ซึ งเป็ นค่าสู งสุ ดทีได้จาก
การทดลอง เมือใช้มุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5˚ 5˚ และ 10˚ กับสารหล่อลืน ที จะสามารถคงขนาดความหนาใกล้เคียงกับความ
หนาของแผ่นเปล่าก่อนการลากขึนรู ป ซึงก็คือสารหล่อลืน TDN81 มุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5˚

สรุ ปผลการวิจัย

1. มุมเอียงผิวหน้าดาย 0˚, 2.5˚ และ 5˚ สามารถลากขึนรู ปได้ขีดจํากัดอัตราส่วนการลากขึนรู ปเท่ากับ 1.8 มุม 10˚
และ 15˚ ไม่สามารถลากขึนรู ปได้ ในกรณี ไม่ใช้สารหล่อลืน
2. มุมเอียงผิวหน้าดาย 15˚ เมือใช้สารหล่อลืนได้ขีดจํากัดอัตราส่ วนการลากขึนรู ปเท่ากับ 1.8
3. มุมเอียงผิวหน้าดาย 10˚ ใช้สารหล่อลืน Draw756A ได้ขีดจํากัดอัตราส่วนการลากขึนรู ปเท่ากับ 2.0
4. มุมเอียงผิวหน้าดาย 5˚ ใช้สารหล่อลืน ถุงดําพลาสติก นํามันมะพร้าว Draw359H Draw756A และMZA30ได้
ขีดจํากัดอัตราส่ วนการลากขึนรู ปเท่ากับ 2.0
5. มุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5˚ ใช้สารหล่อลืน นํามันมะพร้าว Draw756A MZA30 และTDN 81 ได้ขีดจํากัดอัตราส่ วน
การลากขึนรู ปเท่ากับ 2.0
6. มุมเอียงผิวหน้าดาย 0˚ เมือใช้สารหล่อลืนได้ขีดจํากัดอัตราส่ วนการลากขึนรู ปเท่ากับ 1.9
7. มุมเอียงผิวหน้าดาย ทีใช้จนถึงมุม 10˚ อัตราส่ วนการลากขึนรู ปสูงขึนจะใช้แรงในการขึนรู ปมากขึน แต่แรงในการ
ขึนรู ปมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
8. ความหนาของชินงานส่วนทีบางทีสุด คือส่ วนผนังก่อนถึงรัศมีถว้ ย ซึงเกิดจากการดึงในบริ เวณนี โดยมุมเอียงผิว
หน้าดาย 2.5˚ กับสารหล่อลืน TDN81จะรักษาขนาดความหนาทีใกล้เคียงกับความหนาของแผ่นเปล่า
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งานวิจยั นีได้รับความร่ วมมือจาก นายไกรวิชญ์ ใจบุญเรื อง และนายณัฏฐ์ ปวงจักรทา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม
แม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทีช่วยทําการทดลองและบันทึกผล และขอขอบคุณ
อาจารย์ประจําหลักสู ตรวิศวกรรมวิศวกรรมแม่พมิ พ์ทีช่วยให้คาํ แนะนําการใช้อุปกรณ์ในการทดลอง
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ชฎารัตน์ พิพฒั นนันท์ และ สิ ริธร เจริ ญรัตน์
Chadarat PhiPathananunth and Sirithorn Jalearnrat2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึ กษาการวิเคราะห์ คุณลักษณะของผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือ ใช้ขอ้ มูลของนักศึกษาคณะ
บริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยการทําเหมืองข้อมูลใช้เทคนิคการจําแนกข้อมูลและการหากฎความสัมพันธ์
ด้วยกระบวนการ Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) มีข นตอนหลั
ั
กคื อ เริ มตังแต่การกําหนดและเข้าใจ
วัตถุประสงค์ การศึ กษารวบรวมข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลือนที ซึ งข้อมูลที จากนันทําการเตรี ยมข้อมูลโดยแปลงให้เป็ น
ข้อมูลทีสามารถนําไปวิเคราะห์ได้ หลังจากนันทําการสร้างแบบจําลอง การตรวจสอบแบบจําลอง และการนําแบบจําลองไป
ใช้งาน โดยในขันตอนการสร้างแบบจําลองนันได้ทาํ การจําแนกข้อมูลใช้เทคนิ คต้นไม้การตัดสิ นใจ (Decision Tree) พิจารณา
จากค่าความถูกต้อง ค่าความแม่น ยํา ค่าความระลึ ก และใช้เทคนิ คในการหากฎความสัมพันธ์ด ้วยอัลกอริ ทึม Apriori โดย
พิจารณาจากค่าสนับสนุ นตําสุ ด (Minimum support) ค่าความมันใจตําสุ ด (Minimum Confidence) และค่าลิฟท์ (Lift) ในการจําแนก
ข้อมูล และหากฎความสั มพัน ธ์ข องแอตทริ บิ วต์ทีเกี ยวข้องกับ ผูใ้ ช้ในการเลื อกใช้โทรศัพท์มือถื อ ผลสรุ ป ที ได้คือ ผูใ้ ช้
โทรศัพท์ iPhone มีความต้องการโทรศัพท์ทีเพิมหน่ วยความจํา มีความชอบระบบปฏิบตั ิการ iOS ผูใ้ ช้โทรศัพท์ทงเพศชาย
ั
และเพศหญิง มีความต้องการโทรศัพท์ทีเพิมหน่วยความจําได้ ด้วยค่าสนับสนุนขันตําคือ 30% และความเชื อมันขันตําคือ
50% สาเหตุการใช้โทรศัพท์มือถือจําแนกตามยีห้อคือผูใ้ ช้เลือกใช้ iPhone จากสาเหตุหลักคือต้องการกล้องทีมีความละเอียด
วัสดุ โครงสร้างของโทรศัพท์ การใช้งานในออฟฟิ ศ ส่ วนผูใ้ ช้ทีเลื อกใช้ Samsung เนื องจากสาเหตุหลักคือความกว้างของ
หน้าจอ และความจุของแบตเตอรี ด้วยค่าความถูกต้องคือ 47.50 %
คําสําคัญ : เหมืองข้อมูล, ต้นไม้การตัดสิ นใจ, กฎความสัมพันธ์
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This research aims to study the characteristics of mobile users. Using the information of students of the Faculty
of Business Administration at University of the Thai Chamber of Commerce adopting data mining techniques to classify
data and finding the association rules. Cross-Industry Standard Process for Data Mining ( CRISP -DM) concept was
applied for the data analysis. Start from the clarifying the objectives, gathering data, data preparation, by converting it into
a data that can be analyzed, modeling, evaluation and deployment. In the modeling phase, the data is classified by the
decision tree, based on the Accuracy , Precision, Recall and using the Apriori algorithm for finding the association rules,
which is determined by the Minimum Support, Minimum Confidence, and Lift to identify the classification attributes and
association rules are relevant to the user to choose a mobile phone. The results of research have shown that iPhone users
have a need for phones that can boost memory, a liking for the iOS. Both male and female users of the iPhone have a need
for a memory-enhanced phone with a minimum support charge of 30% and a minimum confidence of 50%. The causes of
mobile phone use are classified by the brand. On the part of the user who chooses iPhone, the main reason is the need for
a camera with a resolution, material of the phone structure and can be used in the office. For those who choose Samsung
because of the main reason is the width of the screen and battery capacity, which the accuracy is 47.50%
Keywords : Data Mining, Decision Tree, Association Rule
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บทนํา

ในปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารมีการเจริ ญก้าวหน้าและมีบทบาทในการชีวิตประจําวันอย่างมาก
เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ ในการทํางาน ใช้อินเทอร์เน็ตสื บค้นข้อมูล หรื อการติดต่อสื อสารข้อมูลระหว่างกัน โดยอุปกรณ์ที
นิยมแพร่ หลายและเข้าถึงได้ง่ายคือโทรศัพท์เคลือนทีหรื อโทรศัพท์มือถือซึ งอาจกล่าวได้วา่ โทรศัพท์มือถือเป็ นส่ วนหนึ งใน
ชี วิตประจําวันของทุกคน เนื องจากเป็ นเสมือนคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กที สามารถพกพาได้ รวมถึ งสามารถลงแอปพลิ เคชัน
เพิมเติมทําให้มีความสามารถหลากหลาย จากข่าวรายงานของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงกิจการโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (ข่ าว กสทช., 2560) เปิ ดเผยว่ าจากการใช้ ง านโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ในปี พ.ศ. 2560 มี
โทรศัพท์มือถือใช้งานอยูจ่ าํ นวนทังสิ น 121.53 ล้านเลขหมาย และจากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่ งชาติ (สํานักงานสถิติ
แห่ งชาติ กระทรวงดิ จิท ัลเพือเศรษฐกิ จและสังคม, 2560) ได้เปิ ดเผยผลการสํารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสารในครัวเรื อน พ.ศ. 2560 พบว่า ในจํานวนประชากรกลุ่มวัยรุ่ นประมาณ . ล้านคน มี ผใู ้ ช้โทรศัพท์มือถือประเภท
สมาร์ทโฟนมากถึง 31.7 ล้านคน โดยมีอตั ราการใช้เพิมขึนอย่างต่อเนืองนับตังแต่ ปี พ.ศ. 2555 ทีมีเพียง ล้านคน
จากข้อมูลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจในการวิเคราะห์คุณลักษณะของผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือของกลุ่มผูใ้ ช้ทีเป็ น
กลุ่มวัยรุ่ นนันคือนักศึ กษาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยการทําเหมืองข้อมูลใช้เทคนิคการจําแนกข้อมูล
และการหากฎความสัมพันธ์ ด้วยกระบวนการ Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) เพือศึกษา
และวิเคราะห์ คุณลักษณะของผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือในกลุ่มของนักศึกษาซึ งจัดอยู่ในกลุ่ม วัยรุ่ น โดยมี ขนตอนหลั
ั
กคื อ เริ ม
ตังแต่การกําหนดและเข้าใจวัตถุประสงค์ การศึกษารวบรวมข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลือนทีซึ งข้อมูล และทําการจัดเตรี ยม
ข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบทีใช้ประมวลผลได้ จากนันทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคการทําเหมืองข้อมูล ในทีนีผูว้ จิ ยั เลือกใช้
วิธีการหากฎความสัมพันธ์ (Association Rules) และใช้เทคนิคการจําแนกประเภทข้อมูล (Classification) ด้วยวิธีตน้ ไม้การ
ตัดสิ นใจ (Decision Tree) จากนันทําการประเมิ นประสิ ท ธิ ภาพของผลลัพธ์ทีได้วา่ น่ าเชื อถื อเพียงใด ซึ งในขันตอนนี อาจ
ย้อ นกลับ ไปก่ อนหน้าเพือให้ได้ผลลัพ ธ์ที ต้องการได้ จากนันคือการเขี ยนสรุ ป ผลในรู ปแบบที ให้เข้าใจได้ง่าย เพือเป็ น
ประโยชน์แก่ผทู ้ ีสนใจ

วิธีดําเนินการวิจัย

ผูว้ จิ ยั ทําการดําเนิ นการวิจยั โดยใช้ กระบวนการ CRISP-DM เพือสกัดเอาองค์ความรู ้ทีได้จากการทําเหมืองข้อมูล นี
จะประกอบด้วย 6 ขันตอน คือ (1) การทําความเข้าใจในเรื องธุรกิ จ (Business Understanding) (2) การทําความเข้าใจในข้อมูล
(Data Understanding) (3) การเตรี ยมข้อมูล (Data Preparation) (4) การสร้างโมเดล (Modeling) (5) การประเมินผล (Evaluation) (6) การ
นําไปใช้งาน (Deployment) (เอกสิ ทธิ พัชรวงศ์ศ ักดา (2557) และ Tan P, et al. (2015)) โดยแต่ละขันตอนอาจจะย้อนกลับ ไปยัง
ขันตอนก่อนหน้าเพือเปลียนแปลงแก้ไขเพือให้ได้ผลลัพธ์ตามทีต้องการได้ โดยขันตอนในกระบวนการ CRISP-DM มีดงั นี
(1) การทําความเข้าใจในเรื องธุรกิจ

เป็ นขันตอนแรกในกระบวนการ CRISP-DM ซึ งเน้นไปทีการเข้าใจปั ญหา วัตถุประสงค์การดําเนิ นการ และแปลง
ปัญหาทีได้ให้อยูใ่ นรู ปแบบของการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการทําเหมืองข้อมูล พร้อมทังวางแผนในการดําเนิ นการคร่ าวๆ เนือง
ด้วยปั จจุบนั โทรศัพท์มือถือมีระบบปฏิบตั ิการหลัก แบบ คือระบบปฏิ บตั ิการ iOS และ Android และมียีห้อที เป็ นทีรู ้จกั กัน
ทางตลาด ได้แก่ iPhone, Samsung จากปั ญหาในการต้องการทราบว่าสาเหตุใดผูซ้ ื อจึ งเลื อกใช้โทรศัพท์ยีห้อนันๆ เนื องด้วย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ระบบปฏิ บัติการ ไลฟ์ สไตล์ หรื อคุณลักษณะต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือ ผูว้ ิจยั จึ งมีวตั ถุประสงค์เพือวิเคราะห์คุ ณลักษณะ
ของผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือ โดยใช้เทคนิ คการทําเหมืองข้อมูล และได้ทาํ การวางแผนการดําเนิ นการคร่ าวๆ ตามกระบวนการ
CRISP-DM ได้แก่ การศึกษางานวิจยั ที เกียวข้อง การจัดทําแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ขอ้ มูล โดยใช้
เทคนิ คการจําแนกข้อมูลและการหากฎความสัมพันธ์ ใช้ซอฟต์แวร์ ช่วยในการวิเคราะห์คือ Rapid Miner Studio 7.0 จากนันทํา
การวิเคราะห์ผลการวิจยั ทีได้วา่ ตรงกับวัตถุประสงค์ทีตังไว้หรื อไม่ และการทําสรุ ปผลการวิจยั ในรู ปแบบเพือให้ผบู้ ริ หาร
หรื อนักการตลาดเข้าใจได้ง่าย โดยงานวิจยั ทีเกียวข้องมีดงั ต่อไปนี
เสาวนี ย์ ขจรเทวาวงศ์ (2558) ได้ศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจซือสมาร์ ทโฟนตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคคนไทย
ซึ งกลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นนักศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ที มีรายได้เฉลี ยต่อ เดื อนอยู่ในช่ วง 15,000 – 30,000 บาทต่ อเดื อ น
กิจกรรมใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนตราสิ นค้าจีนมากทีสุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ เล่นโซเซียลมีเดีย รับสายโทรเข้าและโทรออก
และลําดับสุ ดท้ายคือถ่ายรู ปโดยสมาร์ ทโฟน ตราสิ นค้าจีนทีกลุ่มตัวอย่างเลือกซือมากทีสุดคือตราสิ นค้า Oppo รองลงมาได้แก่
Xiaomi และลําดับสุ ดท้ายคือ Huawei

สมพงษ์ งามธรณกิ จ และ นิ ตยา เจรี ย งประเสริ ฐ (2558) ได้ท ํา การเปรี ยบเที ย บคุ ณ สมบั ติ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์
โทรศัพท์เคลือนทีแบบสมาร์ ทโฟนยีห้อแอปเปิ ลและซัมซุงทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงซึ งมีอายุระหว่าง 15 – 24 ปี โดยส่ วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มี
อาชี พเป็ นนักศึ ก ษา ผลการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามตัดสิ น ใจเลื อกซื อโทรศัพท์เคลื อนที แบบสมาร์ ท โฟนยีห้อ
แอปเปิ ลหรื อซัมซุง โดยใช้ปัจจัยในการตัดสิ นใจเลือกซือทีแตกต่างกัน 4 ปัจจัยซึงเป็ นปั จจัยด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ คือ
ปั จจัยด้านคุ ณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านการออกแบบ และปั จจัยด้านตราสิ นค้า
ส่วนทีเหลืออีก 4 ปั จจัย คือปั จจัยด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์ ปั จจัยการรับรู ้วา่ มี ประโยชน์ ปั จจัยการรับรู ้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน
และปั จจัยการรับ รู ้ ถึงความเพลิด เพลิ น ในการใช้งาน ไม่มี ค วาม แตกต่างกัน ผลการค้น หาความสัม พันธ์ข องตัวแปรกับ
แนวโน้ม ในการตัด สิ น ใจซื อ พบว่าปั จจัยที ส่ งผลต่ อแนวโน้ม ในการตัด สิ น ใจซื อมี เพี ยงปั จจัยเดี ยวคือปั จจัยด้านระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
(2) การทําความเข้าใจในข้อมูล

ขันตอนนีผูว้ จิ ยั ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรคือนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ด้วยการแจกแบบสอบถามใช้การสุ่ มตัวอย่างวิธี Random Sampling จํานวนตัวอย่าง 400 คน และทําการ
ตรวจสอบข้อมูลทีได้ทาํ การรวบรวมมาได้เพือดูความถูกต้องของข้อมูล และพิจารณาว่าจะใช้ขอ้ มูลทังหมดหรื อจําเป็ นต้อง
เลือกข้อมูลบางส่วนมาใช้ในการวิเคราะห์ โดยประเด็นทีสอบถามในแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนได้แก่

1. ข้อมูลส่ วนตัว เช่น เพศ ชันปี สาขา รายได้เฉลียต่อเดือน ข้อมูลการใช้กิจกรรมยามว่างของนักศึกษา
2. ข้อมูลเกียวกับโทรศัพท์มือถือ เช่น สาเหตุการเลือกของโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลแอปพลิเคชันการทีใช้ใน
โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลยีห้อโทรศัพท์มือถือทีใช้ในปั จจุบนั ราคาโทรศัพท์มือถือทียอมรับได้ ระบบปฏิบตั ิการ
ของโทรศัพท์มือถือทีชืนชอบ ราคาโทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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จากนันผูว้ ิจยั ทําการพิจารณาว่าข้อมูลทังหมดทีรวบรวมมาได้มาดูความถูกต้องของข้อมูล และพิจารณาว่าข้อมูล
ดังกล่าวมีความจําเป็ นทีต้องใช้ในการวิเคราะห์ทงหมดหรื
ั
อแค่บางส่วน โดยทําการคัดกรองและเลือกข้อมูลมาบางส่วนมาทํา
การวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที 1
ตารางที 1 ตัวอย่างข้อมูลทีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง

ID

เพศ

1

ชาย

2

ชาย

10,000 15,000

3

หญิ
ง

5,00010,000

4

…

…

รายได้
เฉลีย
ต่อ
เดือน
10,000 15,000

กิจกรรมยาม ยีห้อ
สาเหตุการ
ต้องการ
แอป
ว่างใน
โทรศัพ
เลือกใช้
เพิม
พลิเคชัน
ชีวติ ประจําวั ท์ทีใช้ โทรศัพท์มือถื หน่วยความ การทีใช้
น
อ
จําได้
iPhone
twitter
เดินห้าง
ความกว้าง
ต้องการ
เลือกซือของ
ของหน้าจอ
ออกกําลัง
กายเล่นกีฬา

Huawei

เล่นเกมผ่าน
การ
ออนไลน์
ทัวไป

Samsung

…

…

วัสดุ
ต้องการ
โครงสร้าง
ของโทรศัพท์
ความจุของ ไม่ตอ้ งการ
แบตเตอรี
…

…

…

ระบบปฏิบตั ิการ
ของ
โทรศัพท์มือถือที
ชืนชอบ
IOS

facebook

Android

twitter

Android

…

…

…

(3) การเตรี ยมข้อมูล

ขันตอนนี เป็ นขันตอนทีทําการแปลงข้อมูลทีได้ทาํ การเก็บรวบรวมมา (raw data) ให้กลายเป็ นข้อมูลทีสามารถนําไป
วิเคราะห์ในขันถัดไปได้ โดยการแปลงข้อมูลนีอาจจะต้องมีการทําข้อมูลให้ถูกต้อง (data cleaning) เช่น การแปลงข้อมูลให้อยู่
ในรู ปแบบทีสามารถนําไปวิเคราะห์ได้ การเติมข้อมูลทีขาดหายไป และการขจัด Outlierซึงหมายถึงการขจัดค่าทีมีความ
แปลกแยกออกไป การทําข้อมูลให้ถูกต้อง (data cleaning) ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การแปลงข้อมูลทีขาดหายไปรวบถึงแปลงข้อมูลที
ผิดพลาดจากการจัดเก็บ เช่น การแปลงค่าทีผิดพลาดจากการป้อนข้อมูล จาก ค่า Sumsang เป็ น Samsung เป็ นต้น
สําหรับการแปลงข้อมูลในรู ปแบบทีสามารถนําไปวิเคราะห์ได้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การแปลงข้อมูลจากอักขระ (character
data) เป็ นรู ปแบบของตัวเลข (numerical) และทําการแปลงข้อมูลจากตัวเลขแบบแจกแจงแบบทวินาม (binomial distribution) ได้แก่
เช่น เพศชายคือ เพศหญิงคือ การเลือกใช้ระบบปฏิบตั ิการ iOS เป็ น และไม่เลือกใช้ระบบปฏิบตั ิการ iOS เป็ น เป็ นต้น
เพือให้สามารถใช้ในการวิเคราะห์ในเทคนิคการเรี ยนรู ้แบบไม่มีผสู ้ อน (unsupervised learning) ด้วยวิธีการหากฎความสัมพันธ์
โดยมีการกําหนดรหัสในการแทนค่าในการเลือก Item นันใช้ค่าแทนด้วย 1 และการไม่เลือก Item ดังกล่าวใช้แทนด้วย 0 ซึงมี
รายละเอียดข้อมูลทีใช้ในงานวิจยั นีดังตารางที 2
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตารางที 2 แสดงรายละเอียดข้อมูลทีใช้ภายในงานวิจยั
ชือ Item
Male

Female

Memory need

Phone_iPhone

Phone_Samsung
Phone_Other

OS_Like_iOS

OS_Like_ Android

(4) การสร้างโมเดล

ความหมาย
เพศชาย
เพศหญิง
ความต้องการโทรศัพท์ทีเพิมหน่วยความจําได้
การใช้ยห้ี อโทรศัพท์ iPhone
การใช้ยห้ี อโทรศัพท์ Samsung
การใช้ยห้ี อโทรศัพท์ยห้ี ออืนๆ ได้แก่ Acer, Oppo, Huawei, Nokia, Vivo, Asus
ชืนชอบระบบปฏิบตั ิการ iOS
ชืนชอบระบบปฏิบตั ิการ Android

ในขันตอนนีเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคทางการทําเหมืองข้อมูลโดยผูว้ จิ ยั ใช้การ เทคนิ คในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ

1. เทคนิคการเรี ยนรู ้แบบไม่มีผสู้ อน (unsupervised learning) โดยผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ ี การหากฎความสัมพันธ์
2. เทคนิ คการเรี ยนรู ้แบบมีผสู ้ อน (supervised learning) โดยผูว้ จิ ยั เลือกใช้เทคนิ คการจําแนกประเภทข้อมูล ด้วย
วิธีตน้ ไม้การตัดสิ นใจ

ขันตอนการวิเคราะห์ ข้อมูลเพือหากฎความสัมพันธ์ โดยใช้ เทคนิคการหากฎความสัมพันธ์

ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิค Apriori เพือหาความสัมพันธ์ระหว่าง item ต่างๆ ได้แก่ เพศ ยีห้อโทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบตั ิการ
ทีชืนชอบ ความต้องการโทรศัพท์มือถือทีสามารถเพิมหน่วยความจําได้ โดยมีส่วนทีอยูด่ า้ นซ้าย LHS (Left Hand Side) ซึง
เรี ยกว่าข้ออ้าง (premise) และส่วนทีอยูด่ า้ นขวา RHS (Right Hand Side) ซึงเรี ยกว่าข้อสรุ ป (conclusion) โดยการเขียนกฎ
ความสัมพันธ์สามารถเขียนได้ลกั ษณะ LHS => RHS ความหมายคือถ้าเกิด LHS แล้วจะเกิด RHS ร่ วมไปด้วย โดยผูว้ จิ ยั ทํา
การกําหนดตัววัดประสิ ทธิ ภาพคือ
1. ค่าสนับสนุน (support) หมายถึงค่า frequent itemset หรื อการหารู ปแบบของข้อมูลทีเกิดขึนร่ วมกันบ่อยๆใน
คลาสของข้อมูล
2. ค่าความเชือมัน (Confidence) แสดงความเชือมันของกฎความสัมพันธ์วา่ เกิดขึนด้วยจํานวนกีเปอร์เซ็นต์ ดัง
แสดงในสมการที (1)
Confidence (LHS => RHS) =

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

(

(

,

)

)

(1)
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ค่าลิฟท์ (Lift) คือค่าทีบ่งบอกว่าการเกิดรู ปแบบ LHS และ RHS มีความสัมพันธ์กนั แค่ไหน โดยถ้าค่า lift เป็ น 1
แสดงว่ารู ปแบบ LHS และ RHS ไม่ขึนต่อกัน แต่ถา้ มีค่าเกิน 1 มากๆ แสดงว่า รู ปแบบทังสองมีความสัมพันธ์กนั โดยไม่ได้เกิด
จากการสุ่ ม ดังแสดงในสมการที (2)
3.

Lift (LHS => RHS) =

(

(
)∗

,

)
(

)

(2)

ผูว้ จิ ยั ทําการหารู ปแบบ item ทีเกิดขึนร่ วมกันบ่อย โดยการกําหนดค่าสนับสนุนขันตํา (minimum support) และค่าความ
มันใจขันตํา (minimum confidence) จากนันทําการปรับค่าทีได้เพือหาค่าทีทําให้เกิดกฎความสัมพันธ์ และทําการวิเคราะห์กฎ
ความสัมพันธ์ทีได้ ทีเกิดขึนจากค่าสนับสนุน ค่าความเชือมัน และค่าลิฟท์
ขันตอนการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ เทคนิคการจําแนกประเภทข้ อมูลด้วยวิธีต้นไม้การตัดสินใจ

ในขันตอนนี ผูว้ ิจยั เลือกใช้วธิ ี ตน้ ไม้การตัดสินใจเนืองจาก มีหลักการทีเข้าใจง่าย ตัวแบบถูกสร้างและเรี ยนรู้ได้เร็ ว
เหมาะกับ ข้อมูลแบบมี โครงสร้าง (structured data) และเลือกใช้วิธี Split Test เพือทําการทดสอบโมเดล เนื องจากลุ่มตัวอย่างมี
จํานวนไม่มากคือ 400 ตัวอย่าง ในกรณี ทีใช้วธิ ี อืน เช่น Cross-validation-Test จะทําให้ขอ้ มูลในแต่ละส่ วนมีจาํ นวนน้อยเกินไปใน
การทดสอบโมเดลได้ เมือทําการเลือกวิธีการทดสอบโมเดลด้วย วิธี Split Test แล้วผูว้ จิ ยั ทําการแบ่งข้อมูลเพือทําการทดสอบ
โดยแบ่งข้อมูลจํานวน 70% ใช้ในการสร้างโมเดล และข้อมูลจํานวน 30% เป็ นข้อมูลสําหรับทดสอบโมเดลทีสร้างขึน โดย
ขันตอนการสร้างโมเดลต้นไม้การตัดสิ นใจใช้วิธีการคํานวณค่าสารสนเทศทีได้เพิม (information gain) ของแต่ละโหนดเทียบ
กับคลาสเพือหาโหนดทีให้ค่าสารสนเทศทีได้เพิมมากทีสุดมาเป็ น root ของต้นไม้การตัดสิ นใจ และใช้ค่าอัตราส่วนทีได้เพิม
(Gain Ratio) เพือแก้ไขปั ญหาเรื องความไม่ยุติธรรมในการเปรี ยบเทียบตัวแปรเพือการแบ่งโหนดของค่าสารสนเทศทีได้เพิม
โดยการปรับค่าสารสนเทศทีได้เพิมด้วยการหารค่าสารสนเทศสําหรับการแบ่งโหนด (SplitINFO) ซึ งสามารถคํานวณได้ดัง
สมการที (3) ซึ งเมื อนําค่าสารสนเทศสําหรับ การแบ่งโหนดมาหารออกจากค่าสารสนเทศที ได้เพิมก็สามารถคํานวณค่ า
อัตราส่ วนทีได้เพิมดังแสดงในสมการที (4) สําหรับตัววัดประสิ ทธิ ภาพของโมเดล ผูว้ จิ ยั ใช้ค่าในการวัดค่าความถูกต้องใน
การวัดความถูกต้องของโมเดลโดยพิจารณารวมทุ กคลาส และใช้ค่าความแม่นยําของโมเดลรวมถึงค่าความระลึกวัดความ
ถูกต้องของโมเดลโดยพิจารณาแยกทีละคลาส
SplitINFO =

−

∑

log

เมือ ni คือจํานวนตัวอย่างทีโหนดลูกที i

(3)

และ n คือจํานวนตัวอย่างทีโหนดแม่ (parent node)
GainRATIOsplit

=

GAINsplit

SplitINFO

(5) การประเมินผล
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ในขันตอนนีผูว้ ิจยั จะได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคทางการทําเหมืองข้อมูลแล้วแต่ก่อนทีจะนําผลลัพธ์ทีได้
ไปใช้งานต่อไปจะต้องมีการวัดประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ทีได้วา่ มีความน่าเชือถือมากน้อยเพียงใด โดยผูว้ จิ ยั พิจารณาจากค่า
ความเชื อมัน ค่าความถูกต้อง และค่าสนับสนุน ซึ งอาจจะย้อนกลับไปยังขันตอนก่ อนหน้าเพือเปลี ยนแปลงแก้ไขเพือให้
ได้ผลลัพธ์ตามทีต้องการได้ สําหรับกฎความสัมพันธ์ค่าความมันใจขันตําทีได้คือ 50% และค่าสนับสนุ นขันตําคือ 30% และ
สําหรับการสร้างโมเดลด้วยเทคนิคการจําแนกประเภทข้อมูล ได้ค่าความถูกต้องของโมเดลในการทํานายระบบปฏิบตั ิการที
ชืนชอบเท่ากับ 76.67 % และได้ค่าความถูกต้องคือ 90% ในการทํานายยีห้อโทรศัพท์ทีใช้
(6) การนําไปใช้งาน

ผลลัพธ์ทีได้ในการวิจยั ครังนีแสดงถึงองค์ความรู ้ทีมีประโยชน์ต่อนักวิจยั ผูบ้ ริ หาร หรื อนักการตลาดเข้าใจได้ง่าย
และสามารถนําไปออกโปรโมชัน เกียวกับโทรศัพท์มือถือได้

ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคทางการทําเหมืองข้อมูลสําหรับการหากฎความสัมพันธ์ ผูว้ จิ ยั วัดผลกฎ
ความสัมพันธ์ทีสร้างจากค่าความเชือมัน ค่าสนับสนุน และค่าลิฟท์ โดยผูว้ จิ ยั ทําการคัดกรองกฎความสัมพันธ์ทีเกิดจากความ
มันใจขันตําในทุกโมเดล เท่ากับ 50% และค่าสนับสนุนขันตําคือ 30% แสดงได้ดงั ภาพที 1

ภาพที 1 หน้าจอแสดงผลค่าสนับสนุน ค่าความเชือมัน และค่าลิฟท์

จากผลกฎความสัมพันธ์ (Association Rules) ทีได้ สามารถอธิบายได้ดงั นี

ผูใ้ ช้โทรศัพท์ iPhone => มีความต้องการโทรศัพท์ทีเพิมหน่วยความจําได้
ผูใ้ ช้โทรศัพท์ iPhone => ความชอบระบบปฏิบตั ิการ iOS

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ผูใ้ ช้เพศชาย => มีความต้องการโทรศัพท์ทีเพิมหน่วยความจําได้

เมือมีความชอบระบบปฏิบตั ิการ iOS => การเลือกยีห้อโทรศัพท์ iPhone
ผูใ้ ช้เพศหญิง => มีความต้องการโทรศัพท์ทีเพิมหน่วยความจําได้

เมือมีความชอบระบบปฏิบตั ิการ IOS=> มีความต้องการโทรศัพท์ทีเพิมหน่วยความจําได้

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคทางการทําเหมืองข้อมูลสําหรับการสร้างต้นไม้การตัดสินใจ ผูว้ ิจยั ใช้การ
คํานวณค่านําหนักด้วยอัตราส่วนทีได้เพิม (Gain Ratio) และใช้ค่าความเชือมันตังแต่ 50% โดยมีชือของ Node ทีนํามาสร้างต้นไม้
การตัดสิ นใจสามารถอธิบายได้ดงั ตารางที 3 และตัวอย่างของต้นไม้ตดั สินใจทีได้แสดงในภาพที 2
ตารางที 3 ชือและความหมายของโหนดทีใช้ในการสร้างต้นไม้การตัดสิ นใจ
ชือ
sex

Node

income
reason

LifeStyle
Phone_Like
Social

ความหมาย
เพศ
รายได้เฉลียต่อเดือน
เหตุผลในการเลือกใช้งานโทรศัพท์
กิจกรรมยามว่าง

ระบบปฏิบตั ิการทีชืนชอบ
ข้อมูลแอปพลิเคชันการทีใช้บ่อยทีสุด

ภาพที 2 ต้นไม้การตัดสิ นใจของสาเหตุการใช้โทรศัพท์มือถือ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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จากภาพที 2 สามารถสรุ ปเป็ นชุดของกฎ if-thenได้ดงั นี

if reason = กล้องทีมีความละเอียด then iPhone
if reason = กล้องมีความละเอียดและคมชัดเทียบเท่ากล้องโปร then iPhone
if reason = ขนาดความจําของตัวเครื อง then Oppo
if reason = ความกว้างของหน้าจอ then Samsung
if reason = ความจุของแบตเตอรี then Samsung
if reason = วัสดุโครงสร้างของโทรศัพท์ then iPhone
if reason = เน้นการใช้งานภายในออฟฟิ ศ then iPhone
สําหรับการสรุ ปประสิ ทธิ ผลของโมเดลต้นไม้การตัดสินใจในภาพที 2 ได้ค่าความถูกต้องคือ 47.50 %

ผูว้ จิ ยั เลือกทียอมรับค่าดังกล่าวเนืองจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ iPhone และ Samsung และค่าความแม่นยํา และ ค่าความระลึก
ของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวอยูใ่ นอัตราทียอมรับได้ โดยค่าความแม่นยําของแต่ละโมเดลโดยพิจารณาแยกทีละคลาสได้ค่ามาก
ทีสุ ดคือ Samsung คิดเป็ น 58.06% iPhone คิดเป็ น 44.87% Oppo คิดเป็ น 33.36 % ตามลําดับ และค่าความระลึกวัดความถูกต้องของ
แต่ละโมเดลโดยพิจารณาแยกทีละคลาส ได้ค่ามากที สุดคือ iPhone คิดเป็ น 68.63% Oppo คิดเป็ น 44.44% และ Samsung คิดเป็ น
43.90% ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที 3 การวัดประสิ ทธิ ผลของโมเดล

ภาพที 3 หน้าจอแสดงการวัดประสิ ทธิผลของโมเดลต้นไม้การตัดสินใจด้วยค่าความถูกต้อง ค่าความแม่นยํา และค่าความ
ระลึก
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ผูว้ จิ ยั ทําการสร้างต้นไม้การตัดสินใจเพิมเติมโดยใช้ node อืนๆ ได้แก่ รายได้เฉลียต่อเดือน เหตุผลในการเลือกใช้งาน
โทรศัพท์ กิจกรรมยามว่าง ระบบปฏิบตั ิการทีชืนชอบ ข้อมูลแอปพลิเคชันการทีใช้บ่อยทีสุด เพือหาผลสรุ ปทีได้เพิมเติม ดัง

แสดงในภาพที 4 แสดงตัวอย่างของต้นไม้การตัดสิ นใจ

ภาพที 4 แสดงส่วนหนึงของต้นไม้การตัดสิ นใจ

เมือผูว้ จิ ยั พิจารณากฎทีเกิดขึนจากการสร้างต้นไม้การตัดสินใจ โดยเลือกกฎทีมีกลุ่มตัวอย่างในกฎนันมากกว่ากฎ
อืนๆ จากนันทําการจําแนกกฎทีได้ตามยีห้อของโทรศัพท์มือถือสามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที 4
ตารางที 4 ตัวอย่างกฎ if-then และเมือพิจารณากฎจําแนกตามยีห้อของโทรศัพท์มือถือ
ยีห้อของ
โทรศัพท์มือถือ
iPhone

กฎ if-then

if LifeStyle = หาข้อมูลหรื อข่าวสาร and reason = กล้องทีมีความละเอียด then iPhone
if income = 20,000 ขึนไป and reason = กล้องทีมีความละเอียด then iPhone
if LifeStyle = ออกกําลังกายเล่นกีฬา and Social = twitter then iPhone

if income = 10,000 - 15,000 and reason = เน้นการใช้งานภายในออฟฟิ ศ and sex = ชาย and LifeStyle = เล่น
Samsung

เกมผ่านการออนไลน์ทวไป
ั then iPhone
่ า้ น and reason = ความจุของแบตเตอรี then Samsung
if LifeStyle = ใช้เวลากับนอนพักผ่อนร่ างกายอยูบ
if LifeStyle = เล่นเกมผ่านการออนไลน์ทวไป
ั and Social = Facebook then Samsung
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if income = 10,000 - 15,000 and reason = ความกว้างของหน้าจอ and LifeStyle = ใช้เวลากับนอนพักผ่อน
Oppo
Acer

Huawei

ร่ างกายอยูบ่ า้ น then Samsung
่ า้ น and reason = ความกว้างของหน้าจอ then Samsung
if LifeStyle = ใช้เวลากับนอนพักผ่อนร่ างกายอยูบ
่ า้ น and reason = ขนาดความจําของตัวเครื อง then Oppo
if LifeStyle = ใช้เวลากับนอนพักผ่อนร่ างกายอยูบ
if income = 10,000 - 15,000 and reason = ขนาดความจําของตัวเครื อง and Social = facebook then Oppo
if LifeStyle = เดินห้าง เลือกซื อของ and reason = กล้องทีมีความละเอียด and Social = twitter then Acer
if income = 15,000 - 20,000 and LifeStyle = เดินห้าง เลือกซื อของ and sex = หญิง and reason = กล้องทีมีความ
ละเอียด then Acer
if income = 20,000 ขึนไป and reason = เน้นการใช้งานภายในออฟฟิ ศ and LifeStyle = ติดตามหรื อดูหนังที
เข้าใหม่ then Huawei

สําหรั บ การแบ่ งข้อมูลเพือใช้ในการวัดประสิ ท ธิ ภาพของโมเดลการจําแนกประเภทข้อมูล โดยทําการทดสอบ
โมเดลโดยใช้วิธี Split Test โดยแบ่ งข้อมูลจํานวน % ใช้ในการสร้างโมเดลและข้อมูลจํานวน % เป็ นข้อมู ลสําหรั บ
ทดสอบโมเดลที สร้างขึน เพือทํานายระบบปฏิ บตั ิการที ชืนชอบของโทรศัพท์มือถือ ดังแสดงได้ในภาพที 5 ซึ งแสดงข้อมูล
ของ Test Set จํานวน 120 เรคอร์ด ดังแสดงในภาพที 5 และผลสรุ ปของประสิ ทธิ ผลของโมเดลได้ค่าความถูกต้องคือ 76.67%
มีค่าความแม่นยําและค่าความระลึกดังแสดงในภาพที 6 โดยผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือที มีคุณลักษณะต่างๆ คื อ เพศ รายได้ ยีห้อ
โทรศัพท์เหตุผลทีเลือกใช้โทรศัพท์กิจกรรมยามว่าง ข้อมูลแอปพลิเคชันทีใช้ ผลการทํานายได้คือระบบปฏิบตั ิการทีชืนชอบ
ทํานายว่าเป็ นระบบปฏิบตั ิการ Android ด้วยค่าความแม่นยําเท่ากับ 84.06% และค่าความระลึกเท่ากับ 77.33% รองลงมาคือ
ทํานายว่าชืนชอบระบบปฏิบตั ิการ iOS ด้วยค่าความแม่นยําเท่ากับ 66.67 % และค่าความระลึกเท่ากับ 75.56 %

ภาพที 5 ข้อมูลของ Test Set จํานวน และผลสรุ ปของประสิ ทธิ ผลของโมเดล
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ภาพที 6 ผลสรุ ปการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโมเดล ในการทํานายความชืนชอบระบบปฏิบตั ิการ
สําหรับการทํานายยีห้อโทรศัพท์มือถือที ใช้จากผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถื อที มีคุณลักษณะต่างๆ คื อ เพศ รายได้ เหตุผลที
เลือกใช้โทรศัพท์ กิจกรรมยามว่าง ข้อมูลแอปพลิเคชันที ใช้ โดยใช้ขอ้ มูลของ Test Set จํานวน 120 เรคอร์ ด ผลสรุ ปของ
ประสิ ทธิ ผลของโมเดลโดยได้ค่าความถูกต้องคือ 90% ผลทีทํานายได้คือยีห้อโทรศัพท์ทีใช้วา่ เป็ น iPhone มากทีสุดด้วยค่า
ความแม่น ยําเท่ ากับ 94.12 % และค่ าความระลึ กเท่ ากับ 94.12 % รองลงมาคือทายว่าเป็ น Samsung ด้วยค่ าความแม่น ยํา
เท่ากับ 90% และค่าความระลึกเท่ากับ 87.80 % ดังแสดงในภาพที 7

ภาพที 7 ผลสรุ ปการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโมเดล ในการทํานายยีห้อโทรศัพท์
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สําหรับการวิจารณ์ผลในการวิจยั ครังนี ผลการวิจยั การหากฎความสัมพันธ์ยงั ไม่เกิดองค์ความรู้เท่าทีควร เนื องจาก
แบบสอบถามทีเก็บข้อมูลไม่สอดคล้องกับโมเดลการวิเคราะห์ โดยควรปรับปรุ งข้อคําถามให้อยูใ่ นรู ปแบบเดียวกับ transaction
ในการซื อขายสิ น ค้า เช่ น การเก็ บ ข้อมู ลจากรายการสิ น ค้าในการซื อขายจากร้านขายโทรศัพท์มื อถือ จะทําให้ส ามารถ
วิเคราะห์ผลได้มากขึน

สรุ ปผลการวิจัย

ในส่ วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือหากฎความสัมพันธ์โดยใช้เทคนิคการหากฎความสัมพันธ์สามารถสรุ ปได้ คือ
ผูใ้ ช้โทรศัพท์ iPhone มีความต้องการโทรศัพท์ทีเพิมหน่ วยความจําได้ ผูใ้ ช้โทรศัพท์ iPhone มีความชอบระบบปฏิบตั ิการ iOS
ซึ งผูใ้ ช้โทรศัพท์ทงเพศชายและเพศหญิ
ั
งมีความต้องการโทรศัพท์ทีเพิมหน่ วยความจําได้ ด้วยค่าสนับสนุ นขันตําคือ 30%
และความเชือมันขันตําคือ 50%

ในส่ วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิ คการจําแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธีตน้ ไม้การตัดสิ นใจ ผูใ้ ช้โทรศัพท์
ส่วนใหญ่เลือกใช้โทรศัพท์ยห้ี อ iPhone และ Samsung สาเหตุการใช้โทรศัพท์มือถือจําแนกตามยีห้อผลสรุ ปด้วยค่าความถูกต้อง
คือ 47.50% ผูใ้ ช้เลือกใช้ iPhone จากสาเหตุหลักคือต้องการกล้องทีมีความละเอียด วัสดุโครงสร้างของโทรศัพท์ การใช้งาน
ในออฟฟิ ศ ส่ วนผูใ้ ช้ทีเลือก Samsung เนืองจากสาเหตุหลักคือความกว้างของหน้าจอ และความจุของแบตเตอรี
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลที ได้จ ากต้น ไม้ต ัดสิ น ใจ จากกฎ If –Then มี ลกั ษณะที สอดคล้อ งกับ ผลสรุ ป ขันต้น ได้แก่ if
LifeStyle = หาข้อมูลหรื อข่าวสาร and reason = กล้องที มีความละเอียด then iPhone และกฎ if income = 10,000 - 15,000 and reason = เน้น
การใช้งานภายในออฟฟิ ศ and sex = ชาย and LifeStyle = เล่นเกมผ่านการออนไลน์ทวไป
ั then Iphone และ if LifeStyle = ใช้เวลากับ
นอนพัก ผ่ อนร่ างกายอยู่บ้าน and reason = ความจุ ข องแบตเตอรี then Samsung และกฎ if LifeStyle = ใช้เวลากับ นอนพักผ่ อ น
ร่ างกายอยูบ่ า้ น and reason = ความกว้างของหน้าจอ then Samsung เป็ นต้น

สําหรั บ การแบ่ งข้อมูลเพือใช้ในการวัดประสิ ท ธิ ภาพของโมเดลการจําแนกประเภทข้อมูล โดยทําการทดสอบ
โมเดลโดยใช้วิธี Split Test โดยแบ่ งข้อมู ลจํานวน % ใช้ในการสร้ างโมเดลและข้อมู ลจํานวน % เป็ นข้อมูลสําหรั บ
ทดสอบโมเดลที สร้างขึน สําหรับการทํานายยีห้อโทรศัพท์มือถือที ใช้จากผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือทีมีคุณลักษณะต่างๆ คือ เพศ
รายได้ เหตุผลทีเลือกใช้โทรศัพท์ กิจกรรมยามว่าง ข้อมูลแอปพลิเคชันทีใช้ ได้ค่าความถูกต้องคือ . % ผลทีทํานายได้คือ
ยีห้อโทรศัพท์ทีใช้วา่ เป็ น iPhone มากทีสุด ด้วยค่าความแม่นยําเท่ากับ . % และค่าความระลึกเท่ากับ . % รองลงมาคือ
ทายว่าเป็ น Samsung ด้วยค่าความแม่นยําเท่ากับ % และค่าความระลึกเท่ากับ . %
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การออกแบบและสร้ างเครื องทดสอบค่ าต้ านการลืนของรองเท้านิรภัย ตามมาตรฐาน ISO13287:2012
Design and Construct of Slip resistance tester of safety footwear according to ISO 13287:2012
วรพจน์ หมีงาม *และ เฉลิมเกียรติ ศรี ศิลา2
Worapoch Hme-Ngam1*and Chalearmkiet Srisila2

บทคัดย่อ

งานวิ จัยนี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื อพัฒ นาและสร้ างเครื องทดสอบค่ าต้านการลื นของรองเท้านิ รภัยตามมาตรฐาน
ISO13287:2012 สําหรับเป็ นเครื องทดสอบประจําศูนย์ทดสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสี มา
การดําเนิ น งานเริ มจากการศึ ก ษาข้อ กําหนดของการทดสอบ เครื องทดสอบที มี ใ นปั จ จุ บ ัน และปั ญ หา จากนันทําการ
สังเคราะห์แนวความคิดและออกแบบเครื อง สุ ดท้ายจึ งทําการสร้างเครื อง เครื องทดสอบค่าต้านการลืนของรองเท้านิ รภัยที
ออกแบบและสร้างนี จะควบคุมการทํางานด้วยระบบไฟฟ้าขนาด 220 โวลท์ 50 เฮิร์ทซ์ ประกอบด้วยส่ วนสําคัญ 3 ส่วนคือ
ส่วนทีหนึ งทําหน้าทีเป็ นส่ วนสร้างแรงกดแนวตังขนาด 500 ± 50 นิ วตัน ประกอบด้วยก้อนนําหนักรวม 50 กิโลกรัมวางบน
ฐานทีสวมอยูก่ บั แกนเพลาแนวตัง 3 แกน เคลือนทีขึนลงด้วยแรงจากมอเตอร์กระแสตรงขนาด 150 วัตต์และมีหัววัดแรงติด
กับฐาน ส่ วนทีสองทําหน้าทีควบคุมการเคลือนทีของพืนทดสอบในแนวนอน ประกอบด้วยฐานวางพืนทดสอบตังอยูบ่ นราง
เลือนซึ งตังอยูบ่ นฐานของโครงเครื อง ด้านล่างของฐานจะมีลอ้ ลูกปื น 4 ชุดต่อโดยตรงกับมอเตอร์และชุดเฟื องเพือเป็ นต้น
กําลังในการขับเคลือนพืนทดสอบแนวนอน และส่วนสุ ดท้ายเป็ นชุดติดตังรองเท้าหรื อยางทดสอบทีประกอบด้วย ตัวยึดหุ่ น
รองเท้าติด ตังกับ หัววัด แรงแนวนอนที เคลื อนที ขึนลงในแนวตังอย่างอิ สระและต่อเชื อมกับ ชุด สร้างแรงกดที อยู่ด ้านบน
เครื องที สร้างจะมีค่ าความคลาดเคลือนของระบบวัด รวมไม่เกิ น 2 เปอร์ เซ็นต์เป็ นดรรชนี ชีวัด ผลการทดสอบของเครื อง
พบว่าเมื อใช้ตวั อย่างยางทดสอบมาตรฐาน Slider 96 มาทดสอบบนพืนสแตนเลส และใช้สารละลายกลีเซอรอลเป็ นสาร
ปนเปื อนจํานวน 30 รอบได้ค่าเฉลีย CTV (Calibration Test Value) เท่ากับ 0.129 และเมือทําการหาค่าความคลาดเคลือนของ
ระบบเครื องรวมได้ค่าเท่ากับ 1.55 เปอเซ็นต์
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ABSTRACT
The purpose of this research is to develop and construct a standard anti-slip shoe testing machine. ISO13287:
2012 This is a testing machine for the test center of Rajamangala University of Technology Northeastern Nakhon
Ratchasima. Current testers and problems Then synthesize concepts and design the machine. Finally, the machine. The
design of this shoe is controlled by a 220 volt power supply 50 Hz consists of three main parts: the first part acts as a
vertical force component 500 ± 50 Newton consists of a 50 kilogram weight on a base mounted on a 3-axis vertical shaft,
moving up and down with a 150-watt dc-motor attached to the base. The second part is controls the movement of the test
surface horizontally. The test stand is mounted on a sliding rail located on the base of the chassis. The bottom of the base
will have 4 sets of guide bush directly connected to the motor and the gear set to the power to the ground. And the last
part is a set of shoes or test boots consisting of. The shoe holder is mounted to the horizontal force sensor, which
vertically moves up vertically and connects to the pressure set at the top. The total error is less than 2 percent. The test
results showed that when using a standard test specimen, the Slider 96 was tested on stainless steel. Glycerol solution was
used as a contaminant for 30 cycles. The average CTV ( Calibration Test Value) was 0. 129. When calculating the
tolerance of the machine, the value was 1.55 percent.
Keywords : Slip resistance of safety footwear, Coefficient of friction, Trip slip and fall

บทนํา

อุบตั ิเหตุทีเกิดขึนจากการทํางานก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินต่อผูป้ ระสบเหตุผปู ้ ระกอบการ และ
ประเทศชาติอย่างมากมายทังทางตรงและทางอ้อม อุบตั ิเหตุทีเกิดจากการลืนล้ม หกล้ม และตกจากทีสูงจากการทํางานเป็ น
ปั ญหาทีเกิดขึนและพบเห็ นได้เสมอ จากสถิติของสํานักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน, 2559) พบว่าตลอดปี พ.ศ.
2559 ประเทศไทยมีสถิติการประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยเนืองจากการทํางานที

มีสาเหตุมาจากการหกล้ม ลืนล้ม และตกจากทีสูง ทังหมด 11,058 ราย ในจํานวนนี เป็ นผูเ้ สี ยชีวติ 114 ราย ทุพพลภาพ 2 ราย
สู ญเสี ยอวัยวะบางส่ วน 42 ราย และหยุดงานเกิ นกว่า วัน 4,377 ราย สู งเป็ นอันดับที 2 รองจากอุบตั ิ เหตุจากยานพาหนะ
สถิติจากสํานักงานสถิติผูใ้ ช้แรงงาน (Bureau of Labor Statistics,2016) รายงานว่าในปี 2016สหรัฐอเมริ กามี ผูเ้ สี ยชี วิตจาก
อุบตั ิเหตุการหกล้ม ลืนล้ม และตกจากทีสูงขณะปฏิ บตั ิงาน 849 ราย มากเป็ นอันดับ ของสาเหตุการตายจากอุบตั ิเหตุทีเกิดขึน
ทังหมด องค์กรด้านความปลอดภัยในการทํางานของออสเตรเลีย(Safe work Australia,2015) รายงานว่ามี ผูเ้ สี ยชี วิตจาก
สาเหตุหกล้ม ลืนล้ม และตกจากทีสู ง 26 ราย จากสถิติของการบาดเจ็บ ที มาจากการลืนและสะดุด พบว่า เปอร์เซ็นต์มา
จากการลืนและสะดุด (Slip and Trip,1996) การลืนและสะดุ ดมากกว่า เปอร์ เซ็ นต์ จะทําให้เกิ ดการลืนล้ม (Fall) ดังนัน
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อุบัติเหตุที เกิ ดขึนจากการทํางานที นําไปสู่ ความเสี ยหายจะมาจากการลืน การลืนจึ งเป็ นปั ญหาใหญ่ และสําคัญ ควรนํามา
พิจารณาเพือหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข

เมื อศึ กษาสาเหตุข องการลื นล้มจะพบว่า การลื นล้มมี ส าเหตุมาจากปั จจัยหลัก ประการ(ยุท ธชัย,2003) ได้แก่
ลักษณะของพืนเดิ น (Walking Surface) สภาวะของพืนเดิน (Condition) พืนรองเท้าทีใส่ (Shoe Soles) และพฤติ กรรมการ
เดิน (Walking Behavior) ค่าทีสําคัญในการวัดการลืนคือ ค่าสัมประสิ ทธิความเสี ยดทาน ค่านีจะได้มาจากการวัดของเครื องที
มี ต่ อ พื นเดิ น และพื นรองเท้ า หากค่ า ของสั ม ประสิ ท ธิ ความเสี ย ดทานสู ง การลื นจะไม่ เกิ ด ในทํานองกลับ กัน หากค่ า
สัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทานตําจะทําให้เกิ ดการลืนขึน ที ผ่านมามีความพยามยามทีพฒนาสร้างเครื องมือค่าวัดสัมประสิ ทธิ
ความเสี ยดทาน ทีมีความถูกต้องน่ าเชื อถือเป็ นที ยอมรับของสากล ตังอย่างเช่น เครื องทดสอบความต้านทานการลืนแบบ
ลู กตุม้ นาฬิ กา (Sigler, P.A., Geib, M.N. and Boone, T.H,
) เครื องบิ กฟุต (Andres และ Chaffin,
) เครื องสลิป โป
มิเตอร์ เครื องฟิ โด และเครื องทอร์ ทัส (Andres และ Chaffin, 1985) เครื องซาตร้า (Wilson and George,
) เครื องวัดค่า
สัมประสิ ท ธิ แรงเสี ยดทานควบคุ มด้วยระบบไฮดรอลิค (Gronqvist et al.,
) เครื องพีอาร์ เอสที (Redfern and Bidanda,
1994) เครื องทดสอบของ James (Wfk-Cleaning Technology Research Institute, 2000) สํ า หรั บ ประเทศไทย ได้ แ ก่
เครื องวัดค่าสัมประสิ ทธิแรงเสี ยดทานแบบควบคุมด้วยระบบลม (เธียรศักดิ,
) เครื องทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ แรงเสี ยด
ทานตามมาตรฐาน ISO 13287:2007 (เฉลิมเกียรติ ศรี ศิลา, 2555) จะพบว่าเครื องวัดค่าสัมประสิ ทธิความเสี ยดทานทีสร้างจะ
มีค วามหลากหลายของรู ป แบบและวิธี การวัด เพราะหลายประเทศ เช่น อเมริ การ อังกฤษ เยอรมัน ฯลฯ มี การกําหนด
มาตรฐานและวิธีการวัดค่าทีแตกต่างกัน ทําให้สาํ นักงานมาตรฐานนานาชาติตอ้ งเข้ามามีบทบาทตังเป็ นวิธีการและการวัด
กลางสําหรับการวัดสัมประสิทธิความเสี ยดทานของพืนรองเท้านิ รภัยคือ ISO 13287:200 ปั จจุบนั ได้ปรับปรุ งพัฒนาเพือให้
ถูกต้องเป็ นทียอมรับ คือมาตรฐาน ISO 13287:20 ผูว้ จิ ยั ได้เคยเป็ นผูช้ ่วยวิจยั ของเฉลิมเกียรติ ศรี ศิลา และได้เคยทดลองใช้
เครื องทีสร้างขึนตามมาตรฐาน ISO 13287:2007 ทําให้ทราบถึงข้อจํากัดของเครื องหากนํามาใช้ ประกอบด้วย .เครื องมีเสี ยง
ดังขณะใช้งาน .มีขนาดใหญ่ นําหนักมาก เคลือนย้ายลําบาก .ใช้ระบบลมร่ วมกับไฟฟ้ า ทําให้อุปกรณ์มีราคาแพงและไม่
สะดวกในการใช้งานนอกสถานที .ระบบการวัดมีนอ้ ยจุดทําให้เกิดค่าคลาดเคลือนได้ง่าย และ . มีการเปลียนมาตรฐาน จาก
ISO 13287:2007 เป็ น ISO13287:2012 ทําให้ตอ้ งปรับเปลียนเงือนไขในการทดสอบ
เพือเป็ นการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวและเกิดการกระตุน้ หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบให้เล็งเห็นประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคใน
การกําหนดค่าต้านการลืนของรองเท้านิ รภัยกับผูผ้ ลิตซึ งปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่ได้กาํ หนดค่ามาตรฐานของค่าต้านการลืน
ไว้ ดังนันผูว้ ิจยั จึงเสนอโครงงานวิจยั ออกแบบ พัฒนา และสร้างเครื องทดสอบหาค่าสัมประสิ ทธิ แรงเสี ยดทานหรื อค่าต้าน
การลืนของรองเท้านิ รภัย ตามมาตรฐานISO13287:2012 โดยมี ขอบเขตดําเนิ น งานคื อ เครื องทดสอบต้องสามารถหาค่า
สัมประสิ ทธิแรงเสี ยดทานหรื อค่าต้านการลืนของพืนรองเท้านิรภัยได้ตรงตามมาตรฐานการทดสอบ ISO13287:2012 โดยมี
ค่าของความคลาดเคลือนของระบบการวัดไม่เกิน 2 เปอร์เซนต์ เป็ นดรรชนีชีวัด
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
2.1 การลืนระหว่ างการเดิน

การลืน หมายถึ ง การเสี ยการทรงตัวของเท้าในทันทีเป็ นผลมาจากสิ งทีไม่ได้คาดหวังและไม่สามารถควบคุมการ
ไถลของเท้ า ได้ การลื นมั ก จะทํ า ให้ เ กิ ด อุ บั ติ เหตุ แ ละผลร้ า ยอื นๆ ตามมาหากผู้ลื นไม่ ส ามารถทํ า การทรงตัว ได้
(Manning,1983)
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. ค่าสั มประสิทธิความเสียดทาน (Coefficient of Friction )

ในทางกลศาสตร์ แล้วแรงจะมีความสัมพันธ์กบั การลืน จะเห็นว่าในขณะทีเท้าสัมผัสกับพืนเดินจะทําให้เกิดกระทํา
แนวแรงด้วยกัน (Perkins, 1978) คือ แรงในแนวดิง (FV) แรงในแนวราบ (FH) และ แรงกดของเท้าทีกระทําต่อพืน (FL)

2.2.1 การหาค่ าสัมประสิ ท ธิ ความเสี ยดทานในขณะที เดิ น Meglan et al., (1994) สรุ ป ว่าขณะที มนุ ษย์มี การ
เคลือนไหว แรงที ควบคุ มโดยระบบกล้ามเนื อจะกระทําต่อพืนเดิ นจากเท้าในขณะเดี ยวกันย่อมมีแรงปฏิ กิริยากระทําต่อเท้า
เช่ นกัน การเดิ น เป็ นการสัม ผัส พืนเพียงเท้าเดี ยว ดังนันแรงปฏิ กิริยาที กระทําต่ อเท้าเดี ยวมี ผลต่อการเคลื อนไหวของจุด
ศูนย์กลางมวลของร่ างกาย แรงปฏิกิริยาจากพืนแบ่งเป็ นแรงปฏิ กิริยาแนวดิง (Vertical Force-FV) ในทิ ศขึน และแรงเฉื อน
แนวระนาบ แรง (ระนาบหน้า/หลัง และระนาบซ้าย/ขวา) Perkins ( ) ได้ทาํ การวัดแรงกระทําทีเกิดขึนระหว่างพืนเดิน
กับเท้าช่วงเวลาการเดินปกติ พบว่าแรงจะมีความสัมพันธ์กบั มุมระหว่างขาและเส้นในแนวดิง () ดังแสดงในภาพที 1

จากภาพที 1 แสดงให้เห็ นเส้นแนวแรง (FH, FV, FL) เมือมี การปรั บเท้าระหว่างส้นเท้าสัมผัสในการเดิ นปกติ โดยที FL
คือแรงที เมือเท้าลงสู่ พืนสามารถแตกออกเป็ น แนวแรงตามมุมทีแสดงในภาพที 1 จะสามารถหาแรงที เกิ ดขึนในแนวดิ ง (FV)
และแรงทีเกิดขึนในแนวระนาบ (FH) ได้ดงั สมการที ( ) และสมการที ( )
ค่าสัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทาน (Coefficient of Friction, COF) คือ แรงในแนวระนาบที มีการเคลือนไหวหารด้วยแรง
ในแนวดิง ดังนันค่าสัมประสิ ทธิความเสี ยดทาน สามารถหาได้จากสมการที ( )

ภาพที 1 แสดงเวคเตอร์ของแรงทีกระทําระหว่างพืนเมือส้นเท้าสัมผัสกับพืนเดิน (Perkins,1978)
FV = FL cos

FH = FL sin
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เมือ

FL คือ แรงกดของเท้าทีกระทําต่อพืน (นิ วตัน)

FV คือ แรงในแนวดิงของเท้าทีกระทําต่อพืน (นิ วตัน)

FH คือ แรงในแนวระนาบของเท้าทีกระทําต่อพืน (นิ วตัน)
Coefficient of Friction (COF) = FH / FV

= FL sin  / FL cos 
= tan 

(3)

หากค่าสัมประสิ ทธิ ความเสียดทานทีเกิดขึนขณะทีเดินมีค่ามากกว่า ค่าสัมประสิ ทธิระหว่างพืนเดินกับพืนรองเท้าจะ
เกิดการลืนล้ม

. . ค่าสัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทานทีทําให้เกิดความปลอดภัย งานวิจยั หลายชินได้สรุ ปความเกียวข้องของการ
ลืนล้มกับค่าสัมประสิ ทธิความเสี ยดทาน ได้แก่ Strandberg & Lanshammar ( ) กล่าวว่า ในระหว่างทีเดินถ้าจะให้ปลอดภัย
จากการลืนล้ม ค่าสัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทานควรจะมีค่ามากกว่า . หน่ วยงานด้านความปลอดภัยและสุ ขภาพในการทํางาน
(Occupational Safety and Health Administration,2008) ได้สรุ ปและแนะนําว่า ค่าสัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทานในระหว่างการ
เดิ น ควรมี ค่าไม่น้อยกว่า . นอกจากนี คณะกรรมการดูแลสิ งอํานวยความสะดวกและปั ญหาด้านสถาปั ตยกรรมและการ
ขนส่ งของสหราชอาณาจักร (The Architectural and Transportation Barriers Compliance Board,2008) ได้วิจัยและสรุ ป ว่า
ค่าสัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทานระหว่างพืนเดินกับพืนรองเท้า ควรมีค่าไม่นอ้ ยกว่า . สําหรับทางเดินทัวไป และมีค่าอย่าง
น้อย . สําหรับทางเดินทีเป็ นบันไดหรื อทางลาดชัน
2.3 มาตรฐาน ISO 13287:2012 สําหรับทดสอบค่ าสัมประสิทธิความเสียดทานของรองเท้ านิรภัย

ในมาตรฐาน ISO13287:2007 และ มาตรฐาน ISO 13287:2012 ได้กาํ หนดคุณสมบัติทีสําคัญของเครื องทดสอบค่า
ต้านการลืนไว้ดงั นี
2.3.1 ค่าแรงกดทดสอบของรองเท้านิรภัยคือ 500 ± 25 นิวตัน

2.3.2 ความเร็ วในการลืนไถลของพืนรองเท้าหรื อยางทดสอบ 0.3 ± 0.03 เมตรต่อวินาที

2.3.3 พืนเดินทดสอบเป็ นเหล็กกล้าไร้สนิมมีค่าความหยาบเฉลีย (RZ) อยูร่ ะหว่าง 1.6 - 2.5 ไมโครเมตร

2.3.4 การทดสอบแบบส้นรองเท้าลื นไถลไปข้างหน้า (Forward Heel Slip) กําหนดให้มีมุมระหว่างส้น ของ
รองเท้านิรภัยหรื อยางทดสอบกับพืนเดินทดสอบมีค่า 7 ± 0.5 องศา
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2.3.5 เวลาในการเพิมของแรงกดจากแรงเริ มต้น 50 นิ วตัน ไปจนถึงแรงกดทดสอบ 500 นิวตันต้องมีค่าเวลาไม่
เกิ น 1 วินาที และพื นเดิ น ทดสอบต้องเคลื อนที ในเวลาไม่ เกิ น 0.3 วิน าที หลังจากได้รั บ แรงกดทดสอบที กําหนด ซึ งใน
ISO13287:2007 ไม่ได้กาํ หนดไว้
2.3.6 ค่าแรงเสี ยดทานหรื อค่าต้านการลืนเฉลียจะถูกวัดและคํานวนระหว่างช่วงเวลา 0.3 - 0.6 วินาที หลังจากที
มีแรงเสี ยดทานหรื อมีการลืนไถล โดยกําหนดให้แสดงผลเฉลียของค่าต้านการลืนด้วยทศนิยม ตําแหน่ง
2.3.7 สารทีใช้เป็ นสิ งสกปรกทีพืนเดินต้องมีความหนาอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร

2.3.8 ระบบวัดค่าแรงของเครื องทดสอบจะต้องมีค่าผิดพลาดไม่เกิน 2 เปอร์ เซ็นต์

2.3.9 มาตรฐาน ISO 13287:2012 จะใช้การทดสอบความถูกต้องของเครื องทดสอบด้วยยางทดสอบมาตรฐาน
Slider 96 แทนการคํานวณค่าความไม่แน่นอนในการวัด ที เคยใช้ในมาตรฐาน ISO13287:2007 โดยกําหนดให้ค่าที ได้จาก
การทดสอบมีค่าตามตารางที
ตารางที ค่าต้านการลืนมาตรฐานของของรองเท้านิรภัยในการทดสอบด้วยลักษณะต่างๆ
แบบ
A
B
C
D

ลักษณะทดสอบ
Forward Heel Slip
Forward Flat Slip
Forward Heel Slip
Forward Flat Slip

พืนทดสอบ

สานปนเปื อน

เซอรามิค

สารละลายผงฟอง

สแตนเลส

สารละลายกลีเซอรอล

ค่ าต้ านการลืน
≥ 0.28
≥ 0.32
≥ 0.13
≥ 0.18

2. กําลังมอเตอร์

กําลังของมอเตอร์ โดยทัวไปจะใช้การหาจากสมการที (4) และสมการที (5)
τ=Fxr
P=

เมือ

(4)

τx2xπxn

(5)

60

τ คือ ค่าแรงบิด มีหน่วยเป็ น นิวตัน-เมตร
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F คือ ค่าแรงหรื อภาระทีมอเตอร์ตอ้ งกระทํา มีหน่วยเป็ น นิวตัน

r คือ ค่ารัศมีของเพลามอเตอร์หรื อขนาดเฟื อง มีหน่วยเป็ นเมตร
P คือ ค่ากําลังของมอเตอร์ มีหน่วยเป็ น วัตต์

n คือ ค่าความเร็ วรอบ มีหน่วยเป็ น รอบต่อนาท

π คือ ค่าคงที มีค่าเท่ากับ 3.1416

2.4 การหาค่าผิดพลาดในระบบวัดและค่ าคลาดเคลือนของเครื องทดสอบ

เครื องทดสอบทีสร้างเสร็ จจะถูกต้องหาค่าความผิดพลาดของระบบวัดตามสมการที (6)
ค่าผิดพลาดของระบบวัด

2.5 งานวิจยั ทีเกียวข้ อง

= √FV2 +FH12 +FH22

(6)

2.6.1 Perkins (1978) ได้ทาํ การศึกษาแรง และแสดงให้ทราบถึงจุดทีเกิดของแรง เขาอธิบายว่าแรงในแนวนอน
หารด้วยแรงในแนวดิงในขณะทีส้นของเท้าหรื อรองเท้าสัมผัสพืนเดินนันจะมีค่าเท่ากับ . สําหรับการก้าวเดินปกติ ดังนัน
ค่าสัมประสิ ทธิความเสี ยดทาน (Coefficient of Friction) ทีต้องการเพือความปลอดภัยจากการลืนได้มีการแนะนําค่าไว้ที .
เป็ นอย่างตําทีสุด
. . เธียรศักดิ ( 543) ได้ทาํ การทดลองวัดสัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทานโดยให้ผทู ้ ดสอบทดลองเดินบนพืนเดิน
อย่าง คือ พืนสแตนเลส พืนหิ นอ่อน และพืนซี เมนต์ ในสภาพพืนเดิน สภาพ คือ แห้ง เปี ยกนํา เปี ยกนําสบู่ และชโลม
นํามันเครื อง ใช้รองเท้าทดสอบ ชนิ ด คือพีวซี ี และยาง ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนชีให้เห็นว่าปั จจัยทังหมด ได้แก่ ค่า
ที ตังของเครื องทดสอบ รองเท้า พืน และสภาพพืนเดิ น มี ผลกระทบต่ อสัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทานอย่างมี นัยสําคัญ (p =
0.05) และได้สรุ ปว่า ในกรณี ทีสภาพพืนแห้ง ทังรองเท้าพืนพีวซี ี และพืนยางให้ค่าสัมประสิ ทธิความเสี ยดทานสูง โดยรองเท้า
พืนยางจะให้ค่าสัม ประสิ ท ธิ ความเสี ยดทานสู งกว่าสําหรับ ทุ กๆ พื นเดิ น และกรณี ส ภาพพืนเปี ยกนํารองเท้าพี วีซีให้ค่ า
สัมประสิ ทธิความเสี ยดทานทีตําแต่รองเท้าพืนยางยังคงให้ค่าทีสูง และในสภาพพืนเดินทีชโลมนํามัน จะไม่มีรองเท้าชนิดใด
ทีให้ค่าสัมประสิ ทธิความเสี ยดทานทีปลอดภัยในการเดิน

2.6.3 นิธิพ งศ์ (2549) ได้ว ดั ค่าสัมประสิ ท ธิ ความเสี ยดทานระหว่างพืนเดินและพืนรองเท้าในสภาวะของ
พืนผิวทีแตกต่างกัน โดยเก็บข้อมูลผ่านแบบสํารวจจากโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า พืนรองเท้าที นิ ยมใช้มากที สุ ด 3 ประเภท
คื อ พื นยางอ่ อน พื นยางแข็งและพืนพี วีซี และพื นเดิ น ที นิ ยมใช้ม ากที สุ ด 3 ประเภท คื อ พื นปู น ขัด พื นหิ น ขัด และ พื น
กระเบื อง ผลการทดลองสรุ ปได้วา่ พืนเดิ นปูนขัด ถ้าสภาวะแห้ง รองเท้าพืนยางแข็งให้ค่าสัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทานสู งสุ ด
หากสภาวะเปี ยกนํา รองเท้าพืนยางอ่อนให้ค่าสัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทานสู งสุ ด และสภาวะเปื อนนํามัน รองเท้าพืนพีวีซีจะให้
ค่าสัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทานสู งสุ ด ถ้าพืนเดินหิ นขัด ถ้าสภาวะแห้ง รองเท้าพื นยางแข็งให้ค่ าสัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทาน
สูงสุ ด แต่ถา้ สภาวะเปี ยกนํา รองเท้าพืนพีวซี ี ให้ค่าสัมประสิ ทธิความเสี ยดทานสูงสุด และในสภาวะเปื อนนํามันรองเท้าพืนพีวีซี
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จะให้ ค่ าของสั ม ประสิ ท ธิ ความเสี ยดทานสู งสุ ด และพื นเดิ น กระเบื อง กรณี ที สภาวะแห้ ง รองเท้าพื นยางอ่ อนจะให้ ค่ า
สัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทานสู งสุ ด แต่ถา้ สภาวะเปี ยกนํา รองเท้าพืนยางอ่อนให้ค่าสัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทานสู งสุ ด และถ้า
สภาวะเปื อนนํามันรองเท้าพืนพีวซี ีจะให้ค่าของสัมประสิ ทธิความเสี ยดทานสู งสุด
2.6.4 Kurt et al., ( ) ได้ศึ กษาพารามิ เตอร์ ของการลื นได้แก่ ความเร็ ว แรง และมุม เท้าโดยใช้กลีเซรอลเป็ น
สภาวะพืน พบว่า ความเร็ ว แรง และมุมเท้า มีผลทําให้ COF ลดลง เมือทังสามอย่างเพิมขึน การทดรองใช้รองเท้าทีผลิตจาก
พอลิไวนิ ลคลอไรด์ และการทดสอบจะใช้หุ่นยนต์ทางด้านอุตสาหกรรมทีให้นาหนั
ํ กทีแนวดิงทีสูงและมีความเร็ วค่อนข้าง
สูงแรงปฏิกิริยาถูกวัดด้วย Load

2.6.5 Finnish institute of Occupational Health (2008) ได้เผยแพร่ ข ้อมู ลการทดสอบของรองเท้าของลู กค้าโดย
มาตรฐานนานาชาติ ISO 13287:2007 ผลการทดสอบได้ค่าสัมประสิ ทธิ ความต้านทานเท่ ากับ . เมือใช้วิธีการทดสอบ
แบบ SRA และเมือใช้วธิ ี การทดสอบแบบ SRB ได้ค่าสัมประสิ ทธิความต้านทานเท่ากับ .
2.6.6 Daniel et al., ( ) ได้ทาํ การศึกษาการลืนระหว่างการเดินในสภาวะพืนต่างกัน พบว่า หัวรองเท้าทีใหญ่
และการลงส้นทีเบาคือกลยุทธ์ทีเหมาะสมสําหรับพืนผิวทีลืน

วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา

ประเทศไทยมีงานค้นคว้าและวิจยั เกียวกับการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทานของรองเท้านิรภัยและมีการ
สร้างเครื องทดสอบหาค่าสัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทานของรองเท้านิรภัยหรื อวัสดุทีใช้ทาํ พืนรองเท้านิ รภัย โดยมีการพัฒนา
อย่างจริ งจัง คือครังแรกในปี 2543 โดยเธี ยรศักดิ(เธี ยรศักดิ,2543) เมือมีมาตรฐาน ISO 13287 สําหรับทดสอบรองเท้านิรภัย
ได้มีการพัฒนาเครื องโดยนิ ธิพงศ์ (นิธิพงศ์,2549) และล่าสุ ดได้มีการพัฒนาเพือให้สามารถใช้กบั มาตรฐาน ISO 13287:2007
(เฉลิมเกี ยรติ,2555) แต่ปัจจุบนั มาตรฐานได้พฒั นาไปจนถึง มาตรฐานISO 13287:2012 ผูว้ ิจยั ได้เข้าศึกษาเครื องที มีอยูเ่ ดิ ม
ของเฉลิมเกียรติ ศรี ศิลา ทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือดังภาพที 2 พบปั ญหาทีเกิดขึนในขณะใช้งาน
ประกอบด้วย
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รอกไฟฟ้ า

โหลดเซลแนวตัง
โหลดเซลแนวนอน

ตุ้ม นําหนัก

ตัว ประครอง
ชินงานทดสอบ

พืนทดสอบ

กระบอกลม

ภาพที เครื องทดสอบค่าต้ านการลืนของเฉลิมเกียรติ

. . เครื องทดสอบนีไม่สามารถใช้ทดสอบรองเท้านิรภัยได้ใช้ทดสอบได้เฉพาะชินงานทดสอบเท่านัน

3.1.2 ขณะทดสอบชุดนําหนักกด 500 นิวตันจะกดลงบนชินงานทดสอบผ่าน loadcell แนวตังโดยไม่มีอุปกรณ์
ยึดจึงมีการโยกไปมาของชุดนําหนัก ค่าแรงกดจึงไม่คงที

3.1.3 เครื องทดสอบใช้กระบอกลมในการดันพืนทดสอบให้เคลือนทีจึ งมีเสี ยงดังเมือกระบอกลมเคลือนที จน
สุดหรื อขณะกระบอกลมถูกดึงกลับบางครังทําให้ตวั เครื องมีการขยับจากจุดวางเครื องเดิม และเมือทดสอบไปสักระยะ ปั ม
ลมจะทํางานเสี ยงจะดังเพิมขึน
3.1.4 ขณะพืนเดินเคลือนที สังเกตเห็ นว่า ชุดยึดชินงานทดสอบมี การขยับไปทางซ้ายหรื อขวาได้ ดังนันแรง
แนวนอนทีวัดด้วย Loadcell แนวนอน จึงมีค่าคลาดเคลือน

3.1.5 เมือใช้เครื องทดสอบเป็ นเวลานานๆ จะต้องตรวจสอบจุดต่อต่างๆของอลูมิเนี ยมโปรไฟล์เนืองจากมีการ
หลวมของอุปกรณ์ยดึ
3.1.6 ระบบมีทงไฟฟ้
ั
าและลม ผูใ้ ช้ตอ้ งมีการตรวจสอบหลายขันตอน ทําให้เกิดความสับสนได้

3.1.7 ระบบการวัดไม่เสถียร จําเป็ นต้องปรับค่าเมือวัดเสร็ จ ทําให้เกิดความคลาดเคลือนในการวัด
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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. ศึกษาทฤษฎีและเงือนไขการออกแบบ และสร้ างเครื องทดสอบตามมาตรฐาน ISO 13287:2012การศึกษา
ประกอบด้วยเงือนไขการออกแบบ ทฤษฎีการออกแบบ และการทดสอบประเมินความผิดพลาดของเครื อง
. การออกแบบและสร้ างเครื อง

จากปั ญหาที พบในเครื องของเฉลิมเกี ยรติ ผูว้ ิจยั จึงได้ออกแบบเครื องให้เป็ นระบบทีใช้ไฟฟ้ าเพียงอย่างเดี ยว และ
กําหนดให้มีรายละเอียด คือ
. . ส่ วนโครงสร้างของเครื องเลือกใช้อลูมิเนี ยมโปไฟล์ ขนาด 45×90 มิลลิเมตร จากเดิ มที มีขนาด40×80
มิลลิเมตร เพือให้โครงสร้างเครื องมีความแข็งแรงขึน

. . ส่ วนสร้างแรงกดแนวตัง โดยใช้กอ้ นนําหนักวางบนฐานเหล็กทีมีบุชลูกปื น 3 ชุดบังคับให้เคลือนทีขึนลง
เฉพาะแนวตังเท่านัน ชุดนําหนักนี จะสร้างแรงกดผ่านหัววัดแรงแนวตังทีติดอยูท่ ีฐานเป็ นแรงไปกดชุดยึดรองเท้าทดสอบที
อยูด่ า้ นหน้า ซึงติดอยูห่ ัววัดแรงแนวนอน 2 ตัวเพือป้ องกันการขยับไปซ้ายหรื อขวาของรองเท้าทดสอบ นําหนักรวมทังหมด
จะถูกสอบเทียบและะปรับค่าเพือให้ได้แรงกด 500 นิวตัน ชุดรองเท้าทดสอบนีจะเคลือนทีขึนลงอย่างอิสระด้วยไกด์ลูกปื นที
ติดอยูท่ งั 2 ด้านตามรู ปที 3
หัววัดแรงแนวตัง

ชุดแรงกด
บุชลูกปื น

หัววัดแรงแนวนอน

ไกด์ลกู ปื น
ภาพที 3 ชุดแรงกด กับชุดยึดรองเท้า พร้อมหัววัดแรงแนวตังและแนวนอน
ชุดแรงกดแนวตังและชุ ดรองเท้าจะถูกยกและวางด้วยมอเตอร์ ดีซีและสกรู ลูกปื น โดยมอเตอร์ มีการคํานวนตาม
สมการที 4 หาค่าแรงบิด ( )
τ=Fxr
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F คือ แรงทีกระทํามีค่าเท่ากับ 500 นิวตัน

r คือ รัศมีของเพลามอเตอร์ มีค่าเท่ากับ 0.005 เมตร

แทนค่าในสมการที 4

τ = 500 X .005
= 2.5 N-m

และจากสมการที 5 หาค่ากําลังของมอเตอร์ (P)

P=
เมือ

858

τx2xπxn
60

τ คือค่าแรงบิดทีคํานวณได้จากสมการที 4

n คือความเร็วมอเตอร์ทีจะใช้งาน มีค่าเท่ากับ 130 รอบต่อนาที

แทนค่าในสมการที 5

P=

2.5 x 2 x 3.1416 x 130
60

= 34.034 วัตต์
ดังนันจากสมการที (4) และ (5) จะต้องใช้มอเตอร์ ทีมีกาํ ลังขับอย่างน้อย 34.034 วัตต์ ซึ งผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้มอเตอร์ ดี
ซี ขนาด 120 วัตต์ทีมีขายทัวไป
. . ระบบการเคลือนทีพืนทดสอบแนวนอน ความเร็ ว 0.3 ± 0.03 เมตรต่อวินาที ประกอบด้วย

1. มอเตอร์ ดีซี ทีคํานวนค่ าแบบเดี ยวกับ มอเตอร์ ของชุด ยกแรงกดทดสอบ แต่ให้มี แกนมอเตอร์ อยู่ใ น
แนวตังฉาก และมีความเร็ วรอบ 110 รอบต่อนาที
2. เฟื องขับและเฟื องสะพานส่งกําลังของพืนทดสอบทําหน้าทีเปลียนความเร็ วเชิงมุมจากมอเตอร์

เป็ นความเร็ วเชิงเส้น โดยเฟื องสะพานจะติดอยูใ่ ต้พนทดสอบ
ื
ทีวางอยูบ่ นบล็อกลูกปื นและรางลือนตามภาพที 4 และมีวงจร
ควบคุมความเร็ วปรับความเร็ วของมอเตอร์ให้พืนทดสอบได้ความเร็ วเชิงเส้น 0.3 เมตรต่อวินาที
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ภาพที 4 ส่วนขับเคลือนพืนทดสอบความเร็ ว 300 ± 30 มิลลิเมตรต่อวินาที

3.3.4 ส่วนวัดค่าแรง และประมวลผล จะประกอบด้วย หัววัดแรงกดทดสอบแนวตัง จํานวน 1 หัววัด และหัววัดแรง
เสี ยดทานแนวนอน จํานวน 2 หัววัด ต่อกับเครื องขยายสัญญาณของหัววัดแรงทัง 3 หัววัด โดยระบบวัดค่าแรงและเครื อง
ขยายสัญญานดังภาพที 5 จะทําหน้าทีวัดค่าแรงกดและแรงเสี ยดทานทีเกิดขึนขณะทดสอบและส่งต่อให้ชุดประมวลผล
คํานวนค่าต้านการลืนจากสมการที 3

ภาพที 5 ส่วนวัดและประมวลผลค่าแรงของเครื องทดสอบค่าต้านการลืน

3.3.5 ส่วนควบคุมเครื องทดสอบ จะประกอบด้วยวงจร 2 ส่วน คือส่ วนควบคุม (Control side) และส่ วนไฟฟ้ากําลัง
(Power side) บรรจุภายในกล่องควบคุมซึงกําหนดขันตอนการทํางานของส่ วนควบคุมเครื องทดสอบค่าต้านการลืนดังนี
- เปิ ดสวิทช์จ่ายไฟเข้าเครื อง

- บิดสวิทช์โหมดมาทีตําแหน่ง TEST สังเกตุไฟสี เขียวจะติด

- กดปุ่ มสี เขียวมอเตอร์จะเริ มหมุน ชุดแรงกดทดสอบจะเคลือนทีมากดรองเท้า
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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- เมือส้นรองเท้าแตะพืนทดสอบ พืนทดสอบจะเคลือนทีจนสุดพร้อมกับนําหนักกดทดสอบจะหยุด
- บิดสวิทช์โหมดมาทีตําแหน่ง SET สังเกตุไฟสี แดงจะติด

- กดปุ่ มสี แดงมอเตอร์จะเริ มหมุน ชุดนําหนักกดทดสอบจะเคลือนทีขึนจนสุด
- เมือนําหนักกดทดสอบเคลือนทีขึนจนสุดพืนทดสอบจะเคลือนทีกลับทีเดิม
- เมือพืนทดสอบเคลือนทีกลับทีเดิมจนสุด พืนทดสอบจะหยุดเคลือนที
- บิดสวิทช์โหมดมาทีจุดกึงกลางจบการทํางาน
ภาพที 7

เครื องทดสอบค่าต้านการลืนทีออกแบบเรี ยบร้อยจะมีลกั ษณะตามภาพที 6 และเครื องทีสร้างเสร็ จจะมีลกั ษณะตาม

ภาพที 6 เครื องทดสอบค่าต้านการลืนทีออกแบบเรี ยบร้อย
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กล่องควบคุม

ภาพที 7 เครื องทดสอบค่าต้านการลืนทีสร้างเสร็ จ

วิธีการทดลอง

เมือสร้างเครื องเสร็ จ ผูว้ จิ ยั กําหนดให้ทาํ การทดลอง ดังนี

4.1 ทําการสอบเที ย บหั ว วัด แรงพร้ อ มชุ ด ขยายสั ญ ญาณทัง ตัว คื อ แนวตัง ตัว และแนวนอน ตัว โดย
ห้องปฏิบตั ิการสอบเทียบ ทีได้รับการรับรองได้ผลการสอบเทียบตามตารางที 2
ตารางที 2 ผลการสอบเทียบหัววัดแรงพร้อมอุปกรณ์ขยายสัญญาณ

ที ( )

หัววัดแรง
FV
FH1
FH2
ค่าผิดพลาด (%)
0.17
0.22
0.22
นําค่าผิดพลาดทีได้จากการสอบเทียบในตารางที 2 ไปคํานวณหาค่าความผิดพลาดรวมของระบบวัดแรงตามสมการ

เมือ Fv

ค่าผิดพลาดของระบบวัด

= √FV2 +FH12 +FH22

ค่าผิดพลาดของหัววัดแรงแนวตัง

FH1 ค่าผิดพลาดของหัววัดแรงแนวนอนตัวที 1
FH2 ค่าผิดพลาดของหัววัดแรงแนวนอนตัวที 2
ค่าผิดพลาดของระบบวัด

= √0.172 +0.222 +0.222
= 0.35 เปอร์เซนต์
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4.2 ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเครื องด้วยยางมาตรฐาน Slider 96 เพือหาค่าประสิ ทธิ ภาพของเครื อง โดยกําหนด
เงือนไขการทดสอบตามวิธี Forward Heel Slip พืนเดินสแตนเลส สารปนเปื อน สารละลายกลีเซอรอล วิธีการทดสอบตาม
หัวข้อที . . ทําการทดสอบซําจํานวน 30 รอบ บันทึกค่าในตารางที 3

ผลการทดลองและวิเคราะห์ ผล

. ผลการทดสอบเครื องด้วยยางมาตรฐาน Slider 96 ปรากฏดังตารางที

ตารางที 3 ผลการทดสอบค่าต้านการลืนของยางมาตรฐาน Slider 96

X(i) CoF X(i) CoF X(i) CoF X(i) CoF X(i) CoF X(i) CoF
1 0.130 6 0.132 11 0.130 16 0.127 21 0.129 26 0.129
2 0.130 7 0.128 12 0.128 17 0.130 22 0.131 27 0.130
3 0.130 8 0.129 13 0.130 18 0.130 23 0.127 28 0.127
4 0.132 9 0.130 14 0.131 19 0.127 24 0.130 29 0.130
5 0.131 10 0.128 15 0.129 20 0.128 25 0.128 30 0.128
0.130
0.001
ค่าเฉลียของการวัด (X)
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (σ)
จากตารางที 3 พบว่าค่าต้านการลืนของยางมาตรฐาน Slider 96 ทีนํามาทดสอบ 30 รอบตามตารางที 2 เมือคํานวณ
ค่าเฉลียจะได้ผลของค่าเฉลียเท่ากับ 0.130
เครื องทดสอบค่าต้านการลืนของรองเท้านิ รภัยทีสร้างขึนนี มีตน้ ทุนในการสร้างทังสิ น 172,600 บาทตามข้อมูลใน
ตารางที 4 ขณะทีเครื องทีมีวางจําหน่ายทัวไปจะมีมูลค่าประมาณ 45,000 – 50,000 ดอลล่าสหรัฐ (ประมาณ 1,600,000 บาท)
ตารางที 4 ค่าใช้จ่ายทังหมดในการสร้างเครื องทดสอบ
รายการ

อลูมิเนี ยมโปรไฟล์ 45X 90 มิลลิเมตร ยาว 4 เมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
อุปกรณ์วดั และควบคุมทางไฟฟ้า

จํานวน
1 ชุด

128,000

1 ชุด

10,500

1 ชุด

ค่าดําเนินการประกอบเครื อง

1 ชุด

สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

มูลค่ารวม (บาท)

7,500

1 ชุด

อุปกรณ์ควบคุมทางกล

ยางทดสอบมาตรฐาน Slider 96

ราคา

16,600

20,000

172,600
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1. เครื องทดสอบค่าต้านการลืนทีสร้างขึนสามารถทดสอบได้ตรงตามมาตรฐาน ISO 13287:2012

2. ค่าผิดพลาดของระบบวัดแรงทีคํานวณได้คือ 0.35 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ทีเป็ นดรรชนีชีวัด

3. ในการทดสอบหาค่าความคลาดเคลือนของเครื องด้วยยาง slider 96 จํานวน30 ครังได้ค่าเฉลียเท่ากับ 0.13 ตรง
ตามมาตรฐานและมีค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .001

4. เครื องทดสอบนีสามารถนําไปใช้ทดสอบหาค่าต้านการลืนของรองเท้าประเภทอืนๆได้เช่น รองเท้ากีฬา รองเท้า
สําหรับผูป้ ่ วย เป็ นต้น

กิตติกรรมประกาศ
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ค่ าต้ านการลืนเฉลียสํ าหรับรองเท้านิรภัยในประเทศไทย
โดยเครื องทดสอบค่ าต้ านการลืนตามมาตรฐาน ISO13287:2012
Average of Slip Resistance Value for Safety footwear in Thailand
By Slip Resistance Tester According to ISO13287:2012
วรพจน์ หมีงาม และ เฉลิมเกียรติ ศรี ศิลา2
Worapoch Hme-Ngam1and Chalearmkiet Srisila2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์ทีจะหาค่าต้านการลืนเฉลียของรองเท้านิ รภัยที มีจาํ หน่ ายอยู่ในประเทศไทยด้วยเครื อง
ทดสอบค่ าต้านการลืนตามมาตรฐาน ISO13287:2012 ที ได้สร้างขึ น เพือใช้เป็ นค่ ามาตรฐานของรองเท้านิ รภัยเพือความ
ปลอดภัยในการทํางาน ขันตอนการดําเนิ นงานเริ มจากการศึ กษาสภาพปั จจุบนั และปั ญหา การเลือกรองเท้านิ รภัยทีจะนํามา
ทดสอบ และทดสอบหาค่าต้านการลื น จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่ามีโรงงานผลิตรองเท้า หรื อชิ นส่ วน
ของรองเท้า ทั งสิ น 430 โรง แต่ เป็ นโรงงานที ผลิ ต เฉพาะรองเท้ า นิ ร ภัย เพี ย งอย่างเดี ย ว 12 โรงงาน และจากการทํา
แบบสอบถามไปยังโรงงานทีมีการซือรองเท้านิ รภัยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานใช้พบว่าระดับราคาของรองเท้านิรภัยทีโรงงานจะซืออยูท่ ี
ไม่เกิน 900 บาท และเมือสื บค้นข้อมูลจาก websiteในหมวดรองเท้านิ รภัยทีมีราคาไม่เกิน 900 บาททังทีผลิตในประเทศและ
นําเข้าจะมีทงหมด
ั
35 รุ่ นแต่เมือดูลกั ษณะของพืนรองเท้าจะมีความแตกต่างกันอยู่ 18 รู ปแบบเนื องจากรองเท้านิ รภัยทีผลิต
จากโรงงานเดี ยวกันในระดับราคาใกล้เคียงกันจะพบว่ามีการใช้พืนรองเท้าเหมือนกัน ดังนันผูว้ ิจยั จึ งทําการเลือกรองเท้าใน
ระดับ ราคาที กําหนดคื อ ไม่ เกิ น 900 บาท ซึ งสามารถหาได้ท ังหมด 13 แบบมาทดสอบด้ว ยวิธี Forward heel slip ตาม
มาตรฐาน ISO 13287:2012 คือทดสอบส้นรองเท้าบนพืนเหล็กสแตนเลส และใช้สารละลายกลีเซอรอลเป็ นสารปนเปื อน
และเปรี ยบเที ยบผลกับค่าทดสอบมาตรฐานของรองเท้านิรภัยทีทดสอบในประเทศแถบยุโรปคือต้องมีค่าต้านการลืน ≥0.13
เป็ นดรรชนีชีวัด ผลการทดสอบพบว่า ค่าต้านการลืนของรองเท้านิ รภัยทีมีจาํ หน่ ายอยูใ่ นประเทศไทยนันมีค่าต้านการลืนที
เท่ ากับ หรื อสู งกว่าพิกัดมาตรฐาน 7 คู่ หรื อคิ ดเป็ น 54 เปอร์ เซ็ นต์ และตํากว่าพิกัดอยู่ 6 คู่หรื อคิ ดเป็ น 46 เปอร์ เซ็น ต์ โดย
รองเท้าทดสอบมีค่าต้านการลืนตําสุดคือ 0.08 และรองเท้าทดสอบมีค่าต้านการลืนสู งสุดคือ 0.17

คําสําคัญ : ค่าต้านการลืน, ISO 13287:2012, ค่าสัมประสิทธิความเสี ยดทาน, รองเท้านิรภัย
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ABSTRACT
This research aims to find the average of slip resistance value of safety footwear available in Thailand by slip

resistance tester with test standard ISO13287: 2012 that construct to serve as a safety standard for work safety. The
operating procedure begins with studying current conditions and problems. The selection of safety footwear to be tested.
The data from the Department of Industrial Works,shoe factory. There are 430 shoe factories, but only 12 shoe factories
produce safety footwear. And from the questionnaire the price level that many factories has accepted is below 900 Baht.
There are a total of 35 different types of safety footwear but 18 different types of shoe sole. The researcher could be found
in 13 types to shoe sole of safety footwear to be test in condition forward heel slip according to ISO 13287: 2012,test the
heel shoes on stainless steel and pour contaminant with glycerol solution. Test result will compared with the standard test
values of safety footwear tested abroad, the slip resistance value ≥ 0.13.The slip resistance value of safety footwear in
Thailand have a slip resistance equal to or higher than the standard 7 samples or 54 percent and less than the standard 6
samples or 46 percent of the test shoes. The minimum slip resistance was 0.08 and the slippery shoes had the highest slip
resistance of 0.17
Keywords : Slip resistance, ISO13287:2012, Coefficience of Friction, Safety shoes

*

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อําเภอเมือง
จังหวัด นครราชสี มา 30000
1*
Department of Industrial Engineering , Faculty of Engineering and Agritechture, Rajamangala University of Technology Isan, Muang,
Nakhonratchasima, 30000
2
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อําเภอเมือง
จังหวัด นครราชสี มา 30000
2
Department of Industrial Engineering , Faculty of Engineering and Agritechture, Rajamangala University of Technology Isan, Muang,
Nakhonratchasima, 30000
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

867

*

ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : worapoch1@gmail.com

บทนํา

ในแต่ละปี จะมีประชากรเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุหกล้ม ลืนล้มและตกจากที สูงกว่า 424,000 ราย (WHO, 2016) หรื อ
ใน 1 วันจะมีผเู ้ สี ยชีวิตจากการลืนล้มและตกจากทีสูง 1,162 ราย จํานวนผูบ้ าดเจ็บจากสาเหตุดงั กล่าว 37.3ล้านรายต่อปี หรื อ

วันละ 102,191ราย สู งเป็ นอันดับสองรองจากอุบตั ิเหตุจากยานพาหนะ และจากข้อมูลสถิติเฉลียย้อนหลัง 5 ปี ของอุบตั ิเหตุ
จากการลืนล้ม หกล้ม และตกจากทีสูงในสถานทีทํางาน สํานักงานสถิติผใู ้ ช้แรงงานสหรัฐอเมริ กา (BLS,2016) รายงานว่ามี
ผูบ้ าดเจ็บ 232,410 ราย เสี ยชีวิต 15 ราย องค์กรกํากับดูแลด้านความปลอดภัยในการทํางาน (Safe Work Australia,2016)
ของออสเตรเลี ยรายงานว่ามีผูเ้ สี ยชีวิต 26 ราย จากผูบ้ าดเจ็บ ทังหมด 213 ราย หน่ วยงานด้านสุ ขภาพและความปลอดภัย
สหราชอาณาจักร (RIDDOR,2016) รายงานว่ามีอุบตั ิเหตุเฉลีย 32,578 ราย เสี ยชีวติ 23 ราย สําหรับประเทศไทย (กองทุนเงิน
ทดแทน,2559) สํานักงานกองทุนเงิ นทดแทน กระทรวงแรงงาน รายงานว่ามีอุบตั ิเหตุของการตกจากทีสูง หกล้ม ลืนล้มเฉลีย
12,106 ราย เสี ยชีวติ 99 ราย ทุพพลภาพ 3 ราย สู ญเสี ยอวัยวะบางส่วน 54 ราย หยุดงานเกินกว่า 3 วัน 4,676 ราย และหยุดงาน
ไม่เกิ น 3 วัน 7,275 ราย และเมือมองจากสถิติทีรายงานชี ให้เห็ นว่าการลืนล้ม หกล้ม และการตกจากที สู ง เป็ นปั ญหาใหญ่
เกิดขึนทัวโลกก่อให้เกิดความสู ญเสี ยทีประเมินค่าไม่ได้ควรหาวิธีป้องกัน Perkin (1978) ได้สร้างสมการหาค่าสัมประสิ ทธิ
ความเสี ยดทาน (Coefficient of Friction, CoF) โดยนําค่าของแรงทีเกิดขึนในแนวนอนหารด้วยค่าของแรงทีเกิดขึนในแนวตัง
และอธิ บายต่อ ว่าหากค่าสัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทานทีเกิดขึนในขณะทีเดินมีค่าใกล้เคียงกับค่าสัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทาน
ระหว่างพืนรองเท้ากับพืนเดิน จะเกิดการลืนล้ม จากงานวิจยั ได้สรุ ปสาเหตุของอุบตั ิเหตุลืนล้ม หกล้ม และตกจากทีสูงมาจาก
ค่าต้านการลืน (Slip resistance) หรื อค่าสัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทานระหว่าง พืนเดิ นกับพืนรองเท้าไม่เหมาะสมหรื อมีค่า
สัม ประสิ ท ธิ ความเสี ยดทานตําเกิ นไป นักวิจยั หลายท่ านในอดี ตพยายามหาข้อสรุ ป ว่า ค่าสัม ประสิ ท ธิ ความเสี ยดทานที
ปลอดภัยควรจะมีค่าเท่าใด เช่น Leamon (1992), Gronqvist et al.,(1995), ยุทธชัย บันเทิงจิตร (2002) วิธีการและมาตรฐาน
ในการทดสอบมี ความแตกต่างกันทําให้ยากต่อการนําไปใช้งานและอ้างอิง จากการพิจารณาในเชิ งปฏิ บตั ิงานอุปกรณ์ ที
เกี ยวข้อ งกั บ การป้ อ งกั น การลื น คื อ รองเท้ านิ ร ภัย ดัง นั นองค์ ก รมาตรฐานนานาชาติ (International Organization of
Standardization, ISO) ได้เล็งเห็นถึงปั ญหาทีเกิดขึนจึงได้กาํ หนดให้มีมาตรฐานการทดสอบรองเท้านิรภัยทีเป็ นมาตรฐาน คือ
ISO 13287:2006 ปั จจุบนั พัฒนาเป็ น ISO 13287:2012 สําหรับประเทศไทยมีขอ้ กําหนดเกียวกับมาตรฐานของรองเท้านิรภัยที
ใช้ในสถานประกอบการคือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.523 ทีประกาศใช้ตงแต่
ั ปี พ.ศ. 2528 (ค.ศ.1985) และมา
เปลียนเป็ น มอก.523:2554 (ค.ศ. 2011) เพือควบคุ มคุ ณภาพของรองเท้านิ รภัย แต่มาตรฐานนี ยังไม่กาํ หนดการทดสอบค่า
ต้านการลืนหรื อค่าสัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทานของพืนรองเท้า ทําให้สูญเสี ยประโยชน์ขอต่อผูบ้ ริ โภคไม่เป็ นทียอมรับจาก
นานาชาติ ผูว้ ิจัยเห็ นว่า เครื องทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทานตามมาตรฐาน ISO13287:2012 ได้ถูกสร้างไว้แล้วที
ศู น ย์ท ดสอบมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอี ส าน นครราชสี ม า และเพื อให้ เ ป็ นข้อ มู ล อ้า งอิ ง ในการกํา หนดค่ า
สัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทานสําหรับ รองเท้านิ รภัยในอนาคต ดังนันจึ งนําเสนองานวิจยั การศึกษาค่าต้านทานการลืนของ
รองเท้านิรภัยในประเทศไทย
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การลืนระหว่ างการเดิน
การลืน หมายถึง การเสี ยการทรงตัวของเท้าในทันทีเป็ นผลมาจากสิ งที ไม่ได้คาดหวังและไม่สามารถควบคุมการ
ไถลของเท้าได้ การลืนมักจะทําให้เกิ ดอุบตั ิ เหตุแ ละผลร้ายอืนๆ ตามมาหากผูล้ ืนไม่สามารถรั กการทรงตัวได้ (Manning,
1983)
มาตรฐาน ISO 13287:2012 สําหรับทดสอบค่ าสัมประสิทธิความเสียดทานของรองเท้ านิรภัย
ในมาตรฐาน ISO13287:2007 และ มาตรฐาน ISO 13287:2012 ได้กาํ หนดคุณสมบัติทีสําคัญของเครื องทดสอบค่า
ต้านการลืนไว้ดงั นี
1 ค่าแรงกดทดสอบของรองเท้านิรภัยคือ 500 ± 25 นิวตัน
2 ความเร็วในการลืนไถลของพืนรองเท้าหรื อยางทดสอบ 0.3 ± 0.03 เมตรต่อวินาที
3 พืนเดินทดสอบเป็ นเหล็กกล้าไร้สนิมมีค่าความหยาบเฉลีย (RZ) อยูร่ ะหว่าง 1.6 - 2.5 ไมโครเมตร
4 การทดสอบแบบส้นรองเท้าลืนไถลไปข้างหน้า (Forward Heel Slip) กําหนดให้มีมุมระหว่างส้นของรองเท้า
นิรภัยหรื อยางทดสอบกับพืนเดินทดสอบมีค่า 7 ± 0.5 องศา
5 เวลาในการเพิมของแรงกดจากแรงเริ มต้น 50 นิวตัน ไปจนถึงแรงกดทดสอบ 500 นิวตันต้องมีค่าเวลาไม่เกิ น
1 วิน าที และพื นเดิ น ทดสอบต้อ งเคลื อนที ในเวลาไม่ เกิ น 0.3 วิน าที หลัง จากได้รั บ แรงกดทดสอบที กําหนด ซึ งใน
ISO13287:2007 ไม่ได้กาํ หนดไว้
6 ค่าแรงเสี ยดทานหรื อค่าต้านการลืนเฉลียจะถูกวัดและคํานวนระหว่างช่วงเวลา 0.3 - 0.6 วินาที หลังจากที มี
แรงเสียดทานหรื อมีการลืนไถล โดยกําหนดให้แสดงผลเฉลียของค่าต้านการลืนด้วยทศนิยม ตําแหน่ง
7 สารทีใช้เป็ นสิ งสกปรกทีพืนเดินต้องมีความหนาอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อตุ สาหกรรมรองเท้าหนังนิรภัย (Leather Safety Footwear)
1 ความหมายของรองเท้าหนังนิ รภัย สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( 549) ได้ให้คาํ จํากัดความ
ของรองเท้านิ รภัยหมายถึง รองเท้าหนังที มีเหล็กบัวหัว (Steel Toecap) สําหรับป้ องกันอุบตั ิเหตุทีจะเกิ ดขึนกับนิ วเท้าของผู ้
สวม อาจมีแผ่นโลหะรองพืนสําหรับกันการแทงทะลุของของแหลมหรื อของมีคมด้วยก็ได้
รู ปร่ างและชนิดของรองเท้าหนังนิรภัย รองเท้าหนังนิรภัย สามารถจําแนกได้ ลักษณะคือ รองเท้าหนังนิรภัย
แบบหุ ้มส้น (Shoes) และรองเท้าหนังนิรภัยแบบทรงสูง (Boots) ดังแสดงในภาพที และภาพที
รองเท้าหนังนิ รภัยแบบหุ ้มส้น จะมีความสู งของส่วนหนังหุม้ ส้นน้อยกว่า มิลลิเมตรเมือวัดจากพืนชันใน (Insole)
สุดส้นและแบบทรงสูง มีความสูงของส่วนหนังหุม้ ส้นตังแต่ มิลลิเมตรขึนไปเมือวัดจากพืนชันในสุดส้น
ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลือนของรองเท้าหนังนิ รภัย
ขนาดของรองเท้าหนังนิ รภัยแบ่งได้เป็ น ระบบ ได้แก่ ระบบอังกฤษ ระบบอเมริ กา และระบบฝรังเศส โดยเทียบ
จากความยาวของหุ่ นทีใช้สวมรองเท้าวัดจากปลายนิวถึงส้นเท้า
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ภาพที ลักษณะของรองเท้านิรภัยแบบทรงสู ง (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2549)
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นิ ธิพงศ์ (2549) ได้วดั ค่าสัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทานระหว่างพืนเดินและพืนรองเท้าในสภาวะของพืนผิวที
แตกต่างกัน โดยเก็บข้อมูลผ่านแบบสํารวจจากโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า พืนรองเท้าทีนิ ยมใช้มากทีสุ ด 3 ประเภท คือ พืน
ยางอ่อน พืนยางแข็งและพืนพีวีซี และพืนเดินทีนิ ยมใช้มากทีสุ ด 3 ประเภท คือ พืนปู นขัด พืนหิ นขัด และ พืนกระเบื อง ผล
การทดลองสรุ ปได้วา่ พืนเดินปูนขัด ถ้าสภาวะแห้ง รองเท้าพืนยางแข็งให้ค่าสัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทานสู งสุด หากสภาวะเปี ยก
นํา รองเท้าพืนยางอ่อนให้ค่าสัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทานสู งสุ ด และสภาวะเปื อนนํามัน รองเท้าพืนพีวีซีจะให้ค่าสัมประสิ ทธิ
ความเสี ยดทานสู งสุ ด ถ้าพืนเดินหิ นขัด ถ้าสภาวะแห้ง รองเท้าพืนยางแข็งให้ค่าสัมประสิ ทธิความเสี ยดทานสู งสุ ด แต่ถา้ สภาวะ
เปี ยกนํา รองเท้าพืนพี วีซี ให้ ค่ าสัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทานสู งสุ ด และในสภาวะเปื อนนํามันรองเท้าพืนพี วีซี จะให้ ค่ าของ
สัมประสิ ทธิความเสี ยดทานสูงสุด และพืนเดินกระเบือง กรณี ทีสภาวะแห้ง รองเท้าพืนยางอ่อนจะให้ค่าสัมประสิ ทธิ ความเสี ยด
ทานสู งสุ ด แต่ถา้ สภาวะเปี ยกนํา รองเท้าพืนยางอ่อนให้ค่าสัมประสิ ทธิ ความเสี ยดทานสู งสุ ด และถ้าสภาวะเปื อนนํามันรองเท้า
พืนพีวซี ีจะให้ค่าของสัมประสิ ทธิความเสียดทานสูงสุด
Kurt et al., ( ) ได้ศึกษาพารามิเตอร์ ของการลืนได้แก่ ความเร็ ว แรง และมุมเท้าโดยใช้กลีเซรอลเป็ นสภาวะ
พืน พบว่า ความเร็ ว แรง และมุมเท้า มีผลทําให้ COF ลดลง เมือทังสามอย่างเพิมขึน การทดลองใช้รองเท้าทีผลิตจากพอลิไว
นิ ลคลอไรด์ และการทดสอบจะใช้หุ่นยนต์ทางด้านอุตสาหกรรมทีให้นาหนั
ํ กทีแนวดิงทีสูงและมีความเร็ วค่อนข้างสู งแรง
ปฏิกิริยาถูกวัดด้วย Load
Finnish institute of Occupational Health (2008) ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลการทดสอบของรองเท้าของลูกค้าโดยมาตรฐาน
นานาชาติ ISO 13287:2007 ผลการทดสอบได้ค่าสัมประสิ ทธิ ความต้านทานเท่ ากับ . เมือใช้วิธีการทดสอบแบบ SRA
และเมือใช้วธิ ี การทดสอบแบบ SRB ได้ค่าสัมประสิ ทธิความต้านทานเท่ากับ .

วิธีการดําเนินงาน

. ศึกษาทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง

การศึกษาครอบคลุมถึงการออกแบบสอบถาม และรู ปแบบของรองเท้านิรภัยแบบต่างๆ
. ศึกษามาตรฐานการทดสอบรองเท้านิรภัยตามมาตรฐาน ISO 13287:2012

เครื องทดสอบค่าต้านการลืนเป็ นเครื องมือทีใช้หาค่าต้านการลืนของรองเท้าทีใช้ในการปฏิบตั ิงานเพือความ
ปลอดภัย ซึงมาตรฐานนีจะใช้ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน ISO 20344:2011 ข้อ 5.11 ทีได้กาํ หนดค่าการทดสอบมาตรฐาน
ดังตารางที 1
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ตารางที ค่าต้านการลืนมาตรฐานของของรองเท้านิรภัยในการทดสอบด้วยลักษณะต่างๆ

แบบ

ลักษณะทดสอบ

A

Forward Heel Slip

C

Forward Heel Slip

B

D

Forward Flat Slip

Forward Flat Slip
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พืนทดสอบ

สานปนเปื อน

ค่าต้านการลืน

เซอรามิค

สารละลายผงฟอง

≥ 0.32

สแตนเลส

สารละลายกลีเซอรอล

3. ศึกษาการใช้ เครื องทดสอบ

≥ 0.28
≥ 0.13
≥ 0.18

เครื องทดสอบค่าต้านการลืนดังภาพที 3 มีวธิ ี การใช้งานเพือการทดสอบดังนี

ภาพที 3 เครื องทดสอบค่าต้านการลืนทีใช้ทดสอบรองเท้านิรภัย
วิธีใช้งานเครื องทดสอบ

- เปิ ดสวิทช์จ่ายไฟเข้าเครื อง

- บิดสวิทช์โหมดมาทีตําแหน่ง TEST สังเกตุไฟสี เขียวจะติด

- กดปุ่ มสี เขียวมอเตอร์จะเริ มหมุน ชุดแรงกดทดสอบจะเคลือนทีมากดรองเท้า
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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- เมือรองเท้าแตะพืนทดสอบจนได้ค่าแรงทีกําหนด พืนทดสอบจะเคลือนทีจนสุ ดพร้อมกับ
นําหนักกดทดสอบจะหยุด

- บิดสวิทช์โหมดมาทีตําแหน่ง SET สังเกตุไฟสี แดงจะติด

- กดปุ่ มสี แดงมอเตอร์จะเริ มหมุน ชุดนําหนักกดทดสอบจะเคลือนทีขึนจนสุด
- เมือนําหนักกดทดสอบเคลือนทีขึนจนสุดพืนทดสอบจะเคลือนทีกลับทีเดิม
- เมือพืนทดสอบเคลือนทีกลับทีเดิมจนสุด พืนทดสอบจะหยุดเคลือนที
- บิดสวิทช์โหมดมาทีจุดกึงกลางจบการทํางาน

. การเลือกรองเท้ านิรภัยในตลาดประเทศไทยเพือทดสอบ

ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่ามีโรงงานทีลงทะเบี ยนประกอบการผลิตรองเท้านิ รภัยทังสิ น 12 โรงงาน
และประเทศไทยมี การนําเข้าและจัดจําหน่ายรองเท้านิ รภัยจากต่างประเทศอีกบางส่ วน จากการออกแบบสอบถามสํารวจ
ข้อมูลบริ ษทั ทีมีการแจกจ่ายรองเท้านิ รภัยให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงงานและได้ผลสรุ ปดังนี
- จํานวนโรงงานทีตอบแบบสอบถาม 190 โรงงาน
- ชนิดของรองเท้านิ รภัยทีใช้

- ปริ มาณรองเท้าทีใช้ทงปี
ั รวม

- รองเท้านิรภัยทีนิยมใช้มากทีสุด
- ช่วงราคาของรองเท้านิรภัยทีใช้

20 ชนิด

105,205 คู่

Pangolin

400 – 900 บาท

ผูว้ ิจยั ได้ท ําการจัด ซื อรองเท้าที มีใ นท้องตลาดตามเงื อนไขจากแบบสอบถามและสามารถจัด หารองเท้ามาได้
ทังหมด 13 คู่คิดเป็ น 65 เปอร์เซ็นต์ โดยรองเท้าทัง 13 คู่มีรายละเอียดดังตารางที 2
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ตารางที 2 ลักษณะรองเท้าทีทําการทดสอบ

คู่ที

ยึห้ อ

1

PANGOLIN

3

TAKUMI

รุ่น

PG951

BESTSAFE

New Sport Black

BESTSAFE

H-01-TPU-ST

PREU

R-X1-PU

8

SAFE SAVE

MG81

10

HAMMER

R009S

12

SUPER SAFETY

Sport

2
4
5

PANGOLIN

7

A-TAP

6

9

11
13

TSH-115
PG811
V-01

HERO

R007

MR.D.I.Y.
PRO-TX

LB-6

PW106

. ทําการทดสอบรองเท้ านิรภัยเพือหาค่ าต้านการลืน

ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การทดสอบรองเท้านิรภัยตามขันตอนดังนี
1. เตรี ยมเครื องทดสอบ พืนทดสอบ สารปนเปื อน

2. กําหนดหมายเลขทีรองเท้าเพือสุ่ มทดสอบแบบไม่เรี ยงลําดับ
3.ติดยึดรองเท้าทดสอบเข้ากับเครื องตามรู ปที 4

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ภาพที 4 การยึดรองเท้านิ รภัยเพือทดสอบตามวิธีแบบ C
4. เลือกวิธีทดสอบแบบ C คือ ทดสอบค่าต้านการลืนแบบส้นรองเท้าเคลือนไปด้านหน้า (Forward Heel Slip Test)
เนืองจากมีค่าต้านการลืนน้อยทีสุดคือ 0.13
. ทดสอบรองเท้านิรภัยคู่ละ 5 รอบ
. คํานวณค่าต้านการลืนและบันทึกผลลงในตารางที 4

ผลการทดลองและวิเคราะห์ ผล

ข้อมูลการทดสอบในหัวข้อที 3 ได้ค่าต้านการลืนของรองเท้านิรภัยทัง 13 คู่ตามลําดับหมายเลขทีได้สุ่มไว้
ได้ผลตามตารางที 3
ตารางที 3 ผลการทดสอบค่าต้านการลืนของรองเท้านิรภัย
รองเท้ าคู่ที

ค่ าต้ านการลืน

รองเท้ าคู่ที

ค่ าต้ านการลืน

2

0.11

9

0.13

1
3
4
5
6
7

0.16

8

0.16

10

0.21

12

0.08
0.17
0.13

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

11
13

0.06
0.10
0.15
0.13
0.08
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0.25
0.2

0.21
0.16

ค่ าต้านการลืน

0.15

0.17

0.16
0.11

0.1

0.13
0.08

1

2

3

4

0.13

0.15
0.1

0.13
0.08

0.06

0.05
0
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

รองเท้ าทดสอบคู่ที
ภาพที 5 กราฟแสดงค่าต้านการลืนของการทดสอบรองเท้านิรภัย

จากผลการทดสอบหาค่าต้านการลืนของรองเท้านิ รภัยทีมีจาํ หน่ ายอยูใ่ นปั จจุบนั พบว่ามีรองเท้าอยู่ 5 คู่ทีมีค่าต้าน
การลืนตํากว่าเกณฑ์มาตรฐานคือ ต้องมีค่า ≥ 0.13

สรุ ปผลการทดสอบ

ผลการทดสอบพบว่า ค่าต้านการลืนของรองเท้านิ รภัยทีมีจาํ หน่ ายอยูใ่ นประเทศไทยนันมีค่าต้านการลืนทีเท่ากับ
หรื อสู งกว่าพิกดั มาตรฐาน 7 คู่ หรื อคิดเป็ น 54 เปอร์ เซ็นต์ และตํากว่าพิกดั อยู่ 6 คู่หรื อคิดเป็ น 46 เปอร์เซ็นต์ โดยรองเท้า
ทดสอบมีค่าต้านการลืนตําสุดคือ 0.08 และรองเท้าทดสอบมีค่าต้านการลืนสูงสุดคือ 0.17

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ศรี ศิลาทีให้คาํ แนะนําและให้คาํ ปรึ กษาทีเป็ นประโยชน์ตลอดการ
ทํางานวิจยั นี ขอขอบคุณ บริ ษทั อินโทรเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัดทีสนับสนุนทุนในการทําวิจยั ให้สาํ เร็ จไปด้วยดี
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การวิเคราะห์ โดยใช้ เศรษฐศาสตร์ วศิ วกรรมและเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์ เชิ งลําดับขันในการตัดสิ นใจ
การเปลียนและคัดเลือกเครื องปรับอากาศกรณีศึกษาโรงแรมระดับ 3 ดาวแห่ งหนึง
ในอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี

Analyzing by using Engineering Economics and Analysis Hierarchy Process Technical in order to
Decide on the replacement and selection of suitable air conditioners.Case study of a 3 star hotel in
Koh Lanta. Krabi
อนันต์ สันติอมรทัต * จิรวัฒน์ ทองเฝื อ2 และรังสรรค์พลสมัคร 2
Anan Suntiamontut1* , Jirawat Tongfeur 2 and Rangsan Ponsamak 2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือตัดสิ นใจในการเปลียนเครื องปรับอากาศทีมีอายุการใช้งานมากกว่า ปี และคัดเลือก
เครื องปรั บ อากาศใหม่ ที เหมาะสมเพือติด ตังในห้ อ งพักของโรงแรมจํานวน ห้อง โดยใช้ห ลักการทางเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมและเทคนิ คกระบวนการวิเคราะห์เชิ งลําดับขัน (Analysis Hierarchy Process) จากการศึ กษาโดยทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เปรี ยบเทียบระหว่างเครื องปรับอากาศเดิม(A) กับเครื องปรับอากาศยีห้อใหม่ ยีห้อคือ B และ C พบว่า อัตราค่าไฟต่อปี ต่อ
ห้อง เครื องปรับอากาศยีห้อ A (12,264.48 บาท) มีค่าสู งกว่ายีห้อ B (11,196 บาท) และ C (10,829.53บาท) ตามลําดับ ประสิ ทธิภาพ
ในการประหยัดพลังงาน ERR เครื องปรับอากาศยีห้อ C มีค่าสู งกว่า B และ A คือ . , 11.83 และ . ตามลําดับ
เมื อพิจ ารณาทางเลื อกในการคัด เลื อกเครื องปรั บ อากาศใหม่ ที เหมาะสมเพื อติ ด ตังในห้องพัก จํานวน ห้อ ง
ทางเลือกที เครื องปรับอากาศยีห้อ B ลงทุน , , บาท อัตราประหยัดไฟต่อปี , บาท/ปี ระยะเวลาคืนทุน .
เดือนอัตราค่าใช้จ่ายของต้นทุนต่อปี (A/P,7%,10) 191, . บาท อัตรา b/c มีค่าเท่ากับ . ทางเลือกที เครื องปรับอากาศ
ยีห้อ C ลงทุน 1,400,000 บาท อัตราประหยัดไฟต่อปี 929,847.6 บาท ระยะเวลาคืนทุน 18.06 เดือน อัตราค่าใช้จ่ายของต้นทุนต่อปี
(A/P,7% ,10) 199 , บาทอัต รา b/c มี ค่ า เท่ า กั บ 4.65 จากการวิเ คราะห์ โ ดยเทคนิ ค AHP พบว่ า ค่ า นําหนั ก ทางเลื อ ก
เครื องปรับอากาศยีห้อใหม่ C มีค่าสู งกว่า B และเครื องปรับอากาศเดิม (A) เท่ากับ . , . และ . ตามลําดับ ดังนัน
ควรตัด สิ น ใจเลื อ กทางเลื อ กที 2 เนื องด้ว ยอัต รา b/c ที สู ง กว่าทางเลื อ กที 1 และสอดคล้อ งกับ การคํานวณด้ว ยเทคนิ ค
กระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับขัน (Analysis Hierarchy Process)
คําสําคัญ : เศรษฐศาสตร์ วศิ วกรรม, เทคนิคกระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับขัน, เครื องปรับอากาศ
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ABSTRACT
The purpose of this research was to determine the replacement of air conditioners with more than 10 years of
service life and to select the appropriate new air conditioners to be installed in 54 hotel rooms using Economics
Engineering and Analysis Hierarchy Process techniques (AHP) from the study by analyzing comparative data between the
old air conditioner (A) with brand new air conditioner brands B and C, it is found that the annual rate per room of A air
conditioner (12,264.48 baht) is higher than B (11,196 baht) and C (10,829.53 baht) respectively. In the ERR energy
saving, the C brand air conditioners were 12.22, 11.83 and 10.77, respectively, higher than B and A, respectively.

When considering the choice of new air conditioners suitable for installation in the room. Option 1 Air
conditioner Brand B Investment 1,344,000 Baht Annual saving rate 692,375 Baht / year Payback period 23.29 months
Cost of cost per year (A / P, 7% , 10) 191,358.72 Baht Rate b / c is 3.61. Option 2 Air conditioner Brand C Investment
1,400,000 Baht Annual saving rate 929,847.6 Baht Payback period 18.06 months Cost of annual cost (A / P, 7% , 10)
199,332 Baht Rate b / c Was 4.65. Based on the analysis by the AHP technique, the alternative weights The brand new C
is higher than B and the original air conditioner ( A) is 1.328, 0.869 and 0.299, respectively. Therefore, it should be
decided that option 2 is higher than option 1 and corresponds to the calculation. By analyzing the process hierarchy
(Analysis Hierarchy Process)
Keyword: Economics Engineering , Analysis Hierarchy Process Techniques , Air Conditioner
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เนื องจากในปั จจุบนั โรงแรม NKLB Resort@lanta Krabi มีจาํ นวนเครื องปรับอากาศจํานวนมากใช้งานเกิน ปี
ขึนไปจํานวน เครื องจากจํานวนห้องพักทังหมด ห้อง ส่ งผลให้ทางโรงแรมมีค่าใช้จ่ายภาระในการบํารุ งรักษาและค่า
ไฟทีเพิมขึน อันเป็ นผลสื บเนื องจากประสิทธิ ภาพของเครื องปรับอากาสลดลงเนืองจากมีอายุการใช้งานมากกว่า ปี ทําให้
เครื องปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้ามาก ขึนส่ งผลให้ทางโรงแรมมีภาระต้นทุนทีสู งขึน สู ญเสี ยงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วน
นีเพิมมากขึน ทําให้เกิดต้นทุนค่าเสี ยโอกาสในการทีจะนํางบประมาณส่ วนนี ไปใช้เพือพัฒนาปรับปรุ งโรงแรมในส่วนอืนๆ
เช่น ห้องพัก สระว่ายนํา หรื อส่ วนอํานวยความสะดวกอืนแก่ลูกค้าทีเข้ามาพักผ่อนในบริ เวณโรงแรม รวมถึงอาจสร้างความ
ไม่พอพึงใจแก่ลูกค้าที เข้าพักในกรณี ทีเครื องปรับอากาศเสี ยหรื อชํารุ ดหรื อมีเสี ยงดังอันเนื องมาจากอายุการใช้งาน อันจะ
ส่งผลเสี ยต่อภาพลักษณ์ การบริ การและการแข่งขันของโรงแรมเองซึ งอยูใ่ นสภาวการณ์แข่งขันสูง ณ ปั จจุบนั ในเกาะลันตา
ซึงมีโรงแรมเป็ นจํานวนมาก
ดังนันผูว้ ิจยั จึ งได้น ําหลักการทางเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมและและเทคนิ คกระบวนการวิเคราะห์เชิ งลําดับขัน (
Analysis Hierarchy Process) มาใช้ในการวิเคราะห์ และตัดสิ นใจในการเปลียนและเลือกเครื องปรับอากาศใหม่มาติดตังใน
ห้องพักของโรงแรม NKLB Resort@lanta Krabi ทังนีโดยทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบระหว่างเครื องปรับอากาศเดิม
(A) กับเครื องปรับอากาศยีห้อใหม่ ยีห้อคือยีห้อ B และ C ถึงความคุมค่าของการเปลียนเครื องปรับอากาศเดิมทีมีอายุเกิน
ปี และใช้เครื องมือวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วศิ วกรรมนําการนํามาวิเคราะห์ตน้ ทุน จุดคุม้ ทุน ระยะคืนทุน ผลประโยชน์
ของโครงการ รวมถึงการใช้ เทคนิ คกระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับขัน ( Analysis Hierarchy Process) ในการวิเคราะห์ค่า
นําหนักทางเลือก เครื องปรับอากาศยีห้อใหม่ C , B และเครื องปรับอากาศเดิม(A)มาใช้ประกอบเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจที
ดี แ ละเหมาะสมที สุ ด ในการเลื อ กเครื องปรั บ อากาศยีห้ อ ใหม่ เที ยบกับ ยีห้อ เดิ ม ต่ อโรงแรม NKLB Resort@lanta Krabi
เพือให้เกิดประโยชน์และคุม้ ค่ารวมถึงได้ประโยชน์เชิงต้นทุนในการแข่งขันของโรงแรม
วิธีดาํ เนินการวิจยั

งานวิจยั นี เป็ นการวิเคราะห์โดยใช้เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและเทคนิ คกระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับขันในการ
ตัดสิ นใจในการเปลียนและคัดเลือกเครื องปรับอากาศกรณี ศึกษาโรงแรมระดับ 3 ดาวแห่ งหนึ งในอําเภอเกาะลันตา จังหวัด
กระบี โดยมีขนตอนในการดํ
ั
าเนินงานวิจยั รายละเอียดดังนี
1.ขันตอนในการดําเนินงานวิจยั
เพือให้การศึกษาวิจยั เรื องนีบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การกําหนดขันตอน การดําเนิ นงานวิจยั ดังนี
1) สํารวจเก็บข้อมูลค่าพลังงานไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้ า แรงดันไฟฟ้า เพาเวอร์เฟคเตอร์ ของเครื องปรับอากาศทีมีอายุ
การใช้งานเกิน ปี ทีติดตังตามห้องพักจํานวน ห้อง แล้วนําข้อมูลทีได้จากการสํารวจไปดําเนิ นการวิเคราะห์อตั ราค่าไฟ
ประสิ ทธิ ภาพการประหยัดพลังงานของเครื องปรับอากาศ
) ศึ กษาและเปรี ยบเที ยบการใช้พลังงานไฟฟ้ า ระหว่างเครื องปรั บ อากาศเก่ าและใหม่ รวมถึงทําการวิเคราะห์
ต้นทุน ความคุม้ ค่าของระยะคืนทุน อัตราการประหยัดพลังงาน วิเคราะห์ความคุม้ ค่าผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนในการเปลียน
เครื องปรับอากาศยีห้อใหม่สองยีห้อ
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) เก็ บ ข้อ มู ล ปั จ จัยที ส่ ง ผลในการตัด สิ น ใจเลื อ กซื อเครื องปรั บ อากาศมาติ ด ตังในห้ อ งพัก โดยใช้
แบบสอบถาม ทังนีกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาการการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง( Purposive Sampling ) คือผูท้ ีมี
ส่ วนร่ วมในการตัด สิ น ใจระดับ ผูบ้ ริ ห ารในตําแหน่ งหัวหน้าช่ างหรื อตําแหน่ งที เกี ยวข้อง จํานวน คน โดย
รายละเอียดปั จจัยทีใช้ในการวิเคราะห์เชิงลําดับขัน ประกอบด้วยปั จจัยหลัก ได้แก่ คุณภาพ เวลา ต้นทุน และปั จจัย
รอง ได้แก่ ในด้านคุณภาพ คือ ด้านประสิ ทธิ ภาพ ความปลอดภัย ในด้านเวลา คือ ด้านการบริ การหลังการขาย
ด้านอายุการใช้งาน และในด้านต้นทุน คือ ราคา ค่าใช้จ่าย

) เสนอแนวทางต่อผูบ้ ริ หารในการตัดสิ นใจในการเปลียนเครื องปรับอากาศทีมีอายุการใช้งานมากกว่า ปี และ
คัดเลือกเครื องปรับอากาศใหม่ทีเหมาะสมเพือติดตังในห้องพักของโรงแรม
2. เครื องมือทีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ได้นาํ เครื องมือมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี

) เครื องมือคุณภาพ 7 ชนิ ด (7 QC Tools) โดยใช้แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) ในการเก็บข้อมูล แผนภาพพาเรโต ใช้
ในการวิเคราะห์ลาํ ดับความสําคัญของปัจจัยการทีส่งผลในการตัดสิ นใจเลือกซือเครื องปรับอากาศมาติดตังในห้องพัก
2) เทคนิคกระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับขัน ( Analysis Hierarchy Process , AHP )

3) เครื องมื อ วิเคราะห์ ท างเศรษฐศาสตร์ วิศ วกรรม ได้แ ก่ การวิเคราะห์ ผ ลประโยชน์ ต่ อ เงิ น ลงทุ น อัต ราส่ ว น

ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน(B/C) ระยะเวลาคืนทุน

/

=

ผลการศึกษาและวิจ ารณ์ ผล

ภาพที 1 กําลังไฟฟ้าจําแนกตามยีห้อเครื องปรับอากาศ
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ภาพที 2 ค่าไฟฟ้าต่อปี จําแนกตามยีห้อเครื องปรับอากาศ

ภาพที 3

Energy Effective Ration (ERR) จําแนกตามยีห้อเครื องปรับอากาศ

ภาพที 4 ประสิ ทธิ ภาพในการประหยํดพลังงานไฟฟ้าจําแนกตามยีห้อเครื องปรับอากาศ
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ภาพที 5 งบลงทุนในการติดตังจําแนกตามยีห้อเครื องปรับอากาศ

ภาพที 6 อัตราการประหยัดไฟฟ้าต่อปี จําแนกตามยีห้อเครื องปรับอากาศ

ภาพที 7 ระยะเวลาคืนทุนจําแนกตามยีห้อเครื องปรับอากาศ
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ภาพที 8 ค่าใช้จ่ายของต้นทุนต่อปี (A/P,7%,10)จําแนกตามยีห้อเครื องปรับอากาศ

ภาพที 9 อัตราส่ วนผลประโยชน์ (B/C) จําแนกตามยีห้อเครื องปรับอากาศ
ในการส่วนของการประเมินปัจจัยทีส่งผลในการตัดสิ นใจเลือกซือเครื องปรับอากาศมาดําเนินการติดตังในห้องพัก
โดยใช้แบบสอบถามสอบถามกลุ่มตัวอย่าง คน แสดงผลการประเมินตามตารางที
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ตารางที 1 การประเมินปั จจัยหลัก
ปัจจัยทีส่งผลในการตัดสิ นใจเลือกซือ
เครื องปรับอากาศมาดําเนินการติดตังในห้องพัก
ด้านราคา/ด้านต้นทุน/ด้านค่าใช้จ่าย
ด้านคุณภาพ
ด้านระยะเวลาในการติดตัง
ด้านประสิ ทธิภาพ
ด้านบริ การหลังการขาย
ปัจจัยทีส่งผลในการตัดสิ นใจเลือกซือ
เครื องปรับอากาศมาดําเนิ นการติดตังในห้องพัก
ด้านการรับประกัน
ด้านอายุการใช้งาน
ด้านการบํารุ งรักษา
ด้านระบบความปลอดภัย

884

คนที

คนที

คนที

คนที

คนที

5

5

5

5

5

25

3

3

3

3

2

14

3
5
5

3
5
5

3
5
5

3
4
3

3
4
5

ผลรวม
15
23
24

คนที

คนที

คนที

คนที

คนที

4

3

3

4

3

17

3

5

5

4

4

21

5
5

5
5

4
5

4
4

5
5

ผลรวม
23
24

เมือนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราห์ดว้ ยแบบแผนภูมิพาเรโตได้ผลดังภาพที

ภาพที 10 ปัจจัยทีส่งผลการเลือกซือระบบนําร้อน
จากแผนภาพพาเรโตจะเห็นได้วา่ ปั จจัยทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซือเครื องปรับอากาศเพือมาติดตังในห้องพัก
มีปัจจัยต้องนํามาพิจารณา ปั จจัยดังนี .ด้านราคา/ต้นทุน/ราคา .ด้านบริ การหลังการขาย .ด้านระบบความปลอดภัย .
ด้านประสิ ทธิภาพ .ด้านอายุการใช้งาน .ด้านการบํารุ งรักษา
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ภาพที 11 การตัดสิ นใจเลือกซือเครื องปรับอากาศเพือมาติดตังในห้องพัก
ตารางที 2 ตารางเมตริ กซ์แสดงการเปรี ยบเทียบเกณฑ์ทีใช้ในการตัดสิ นใจเป็ นรายคู่
การ
ประสิทธิภาพ อายุการใช้
ความ
ราคา
เกณฑ์
บํารุ งรักษา
งาน
ปลอดภัย
การบํารุ งรักษา
1.000
1.000
5.000
8.000
9.000
ประสิ ทธิภาพ

อายุการใช้ งาน

ความปลอดภัย

1.000

3.000
1.000

ราคา

บริการหลังการ
ขาย

5.000

7.000

1.000

2.000

2.000

5.000
1.000

บริการหลังการ
ขาย
9.000
9.000
8.000
3.000
2.000
1.000

การเปรี ยบเทียบเกณฑ์ทีใช้ในการตัดสิ นใจเป็ นรายคู่ แสดงดังตารางที ในพืนทีสี ขาวเป็ นค่าทีได้จากกลุ่มตัวอย่าง
สําหรับ พืนที สี เทาผูว้ ิจยั จะทําการคํานวณค่าเอง โดยค่าจะเป็ นส่ วนกลับ ของเกณฑ์ทีจับคู่เหมื อนกัน โดยค่าตัวเลขต่างจะ
ประกอบด้วย 1. ในเส้นทแยงมุมประกอบด้วยตัวเลข 1 เท่านัน เนืองจากเป็ นจุดทีเกณฑ์เปรี ยบเทียบกับตัวเอง และ .พืนทีที
อยูเ่ หนื อและล่างเส้นทแยงมุมจะเป็ นตัวเปรี ยบเทียบระหว่างเกณฑ์ 2 เกณฑ์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตารางที 2 ผลรวมแต่ละคอลัมน์ของตารางเมตริ กซ์
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เกณฑ์

การ
บํารุ งรักษา

ประสิทธิภาพ

อายุการใช้
งาน

ความ
ปลอดภัย

ราคา

บริการหลังการ
ขาย

ประสิทธิภาพ

1.000

1.000

3.000

5.000

7.000

9.000

1/8

1/5

การบํารุ งรักษา

1.000

อายุการใช้งาน

1/5

ความปลอดภัย
ราคา

1/9

บริ การหลังการ
ขาย
ผลรวมแนวตัง

1/9

2.547

1.000

5.000

1/3

1.000

1/2

1/7

1/7

1/9

1/9

2.787

9.825

8.000

9.000

2.000

5.000

1.000

2.000

1/2

1.000

16.833

24.500

1/3

1/2

9.000
8.000
3.000
2.000
1.000

32.000

การตรวจสอบความสอดคล้องกับเหตุผล(Consistency Ratio : C.R.)

1. นํา [A] x [B] = [C]

[ A]

 1
 1

1 / 5

1 / 8
1 / 9

1 / 9

1
5
8
9
1
3
5
7
1/ 3 1
2
5
1/ 5 1/ 2 1
2
1/ 7 1/ 7 1/ 2 1
1/ 9 1/ 9 1/ 3 1/ 2

9
9
8

3
2

1

[B]

x

0.954 
0.768


0.349 


 0.163
0.099 


0.067 

[C]

=

 0.891
0.526 


0.357 


0.074 
 0.021


0.007 

2. หารตัวเลขแต่ละตัวในเวคเตอร์ [C] ด้วยเวคเตอร์ [B] จะได้เวคเตอร์ [D] จะได้

 0.891 0.526 0.357 0.074 0.021 0.007 

[ D] = 

 0.954 0.768 0.349 0.163 0.099 0.067 
= 0.93 0.68 0.45 0.45 0.21 0.10

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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3. หาค่าเฉลียในเวคเตอร์ [D] จะได้
4. หาค่า C..I. จะได้

887

= 0.569

C..I. = 0.114

5. หาค่า R.I เมือ N = 6 จะได้ R.I. = 1.24

6. หาค่าอัตราส่วนความสอดคล้อง C.R. จะได้
C.R. = 0.092

ซึง < 0.1 ดังนันความสอดคล้องของการเปรี ยบเทียบอยูใ่ นค่าทียอมรับได้

สรุ ปค่า C.R. = .

ตารางที 4 เมตริ กซ์การเปรี ยบเทียบทางเลือก
ทางเลือก

B

B

1.000

A

1/3
3.333

C

1/2
1.000
1/5
1.700

2.000

C

ผลรวมแนวตัง

A

3.000

5.000
1.000

9.000

การตรวจสอบความสอดคล้องกับเหตุผล(Consistency Ratio : C.R.)
1). นํา [A] x [B] = [C]

[ A]

1/5 3
1
5
1/3 1/5 1
1
2

×

0.309
0.581
0.110

[B]
=

0.925
1.747
0.329

[C]

[D] = 9.011

= 3.004

C.I. = 0.002

C.R. = 0.003

สรุ ปค่า C.R. = .

ซึง < 0.1 ดังนันความสอดคล้องของการเปรี ยบเทียบอยูใ่ นค่าทียอมรับได้

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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การให้ค่านําหนักความสัมพันธ์ทางเลือกเครื องปรับอากาศยีห้อ C เครื องปรับอากาศยีห้อB และเครื องปรับอากาศ A
ภายใต้เกณฑ์การบํารงรักษา,ประสิทธิภาพ,อายุการใช้งาน,ความปลอดภัย, ราคา และบริ การหลังการขาย
ตารางที 3 การให้ค่านําหนักความสัมพันธ์ทางเลือก
ทางเลือก

นําหนักเกณฑ์
B
C

A

การ
บํารุ งรักษา
0.954
0.300
0.600
0.100

จะได้ค่านําหนักสําคัญทางเลือก

ประสิทธิภาพ
0.768
0.294
0.588
0.118

อายุการใช้
งาน
0.349
0.333
0.556
0.111

ความ
ปลอดภัย
0.163
0.927
0.313
0.329

เครื องปรับอากาศยีห้อB

0.869

เครื องปรับอากาศ A

0.299

เครื องปรับอากาศยีห้อC

ราคา
0.099
0.309
0.581
0.110

บริการหลัง
การขาย
0.067
0.875
0.014
0.143

1.328

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึ กษาโดยโดยใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและเทคนิ คกระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับขัน (
Analysis Hierarchy Process)เพื อตัด สิ น ใจในการเปลี ยนเครื องปรั บ อากาศที มี อ ายุ ก ารใช้ ง านมากกว่ า ปี และคัด เลื อ ก
เครื องปรับอากาศใหม่ทีเหมาะสมเพือติดตังในห้องพักของโรงแรมจํานวน ห้อง โดยได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบ
ระหว่างเครื องปรั บ อากาศเดิ ม (A) กับ เครื องปรั บ อากาศยีห้ อ ใหม่ ยีห้ อ คื อ B และ C พบว่า อัต ราค่ าไฟต่ อ ปี ต่ อ ห้ อ ง
เครื องปรับอากาศยีห้อ A (12,264.48 บาท) มีค่าสู งกว่ายีห้อ B (11,196 บาท) และ C (10,829.53บาท) ตามลําดับ ประสิ ทธิ ภาพใน
การประหยัดพลังงาน ERR เครื องปรับอากาศยีห้อ C มีค่าสู งกว่า B และ A คือ . , 11.83 และ . ตามลําดับ

เมื อพิจ ารณาทางเลื อกในการคัด เลื อกเครื องปรั บ อากาศใหม่ ที เหมาะสมเพื อติ ด ตังในห้องพัก จํานวน ห้อ ง
ทางเลือกที เครื องปรับอากาศยีห้อ B ลงทุน , , บาท อัตราประหยัดไฟต่อปี , บาท/ปี ระยะเวลาคืนทุน .
เดือนอัตราค่าใช้จ่ายของต้นทุนต่อปี (A/P,7%,10) 191, . บาท อัตรา b/c มีค่าเท่ากับ . ทางเลือกที เครื องปรับอากาศ
ยีห้อ C ลงทุน 1,400,000 บาท อัตราประหยัดไฟต่อปี 929,847.6 บาท ระยะเวลาคืนทุน 18.06 เดือน อัตราค่าใช้จ่ายของต้นทุนต่อปี
(A/P,7% ,10) 199 , บาทอัต รา b/c มี ค่ า เท่ า กั บ 4.65 จากการวิเ คราะห์ โ ดยเทคนิ ค AHP พบว่ า ค่ า นําหนั ก ทางเลื อ ก
เครื องปรับอากาศยีห้อใหม่ C มีค่าสู งกว่า B และเครื องปรับอากาศเดิม(A)เท่ากับ . , . และ . ตามลําดับ ดังนันควร
ตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที 2 เนืองด้วยอัตรา b/c ทีสูงกว่าทางเลือกที 1 และสอดคล้องกับการคํานวณด้วยเทคนิคกระบวนการ
วิเคราะห์เชิงลําดับขัน ( Analysis Hierarchy Process)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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กิตติกรรมประกาศ

วิจยั ฉบับนี สําเร็ จลงได้ดว้ ยความกรุ ณาจากคณะผูบ้ ริ หารโรงแรม NKLB Resort@lanta Krabi ผูจ้ ดั การแผนกการ
จัดการทรัพยากรบุ ค คล และขอขอบคุณ ผูบ้ ริ หารงานวิศ วกรรม ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารงานวิศวกรรม และผูท้ ี เกียวข้องในแผนก
วิศวกรรม ทีให้ความอนุเคราะห์การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทําวิจยั ครังนี ซึ งมีส่วนทําให้วิจยั ฉบับนี เสร็ จสมบูรณ์ รวมถึง
หลักสู ตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการสนับ สนุ นเวลาและ
งบประมาณในการลงทําวิจยั ในพืนทีในการศึกษาครังนี

เอกสารอ้ างอิง

กิตศักดิ พลอยพานิชเจริ ญ .

. เครื องมือคุณภาพ ประการค้นเมือ มกราคม 15,

http://www.research-system.siam.edu/images/IE/Thachanon/57-3-Wiladda/07_ch2.pdf

จาก

จิระวัฒน์ เอมโกษา. การประยุกต์ ใช้ กระบวนการลําตับชันเชิงวิเคราะห์ สําหรั บการตัดสิ นใจเลือกผูผ้ ลิตชินส่ วน

กรณีศึกษาโรงงานประกอบรถยนต์ . วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาโท สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

.

จุฑาภรณ์ เชือทอง. การประยุกต์ใช้ กระบวนการ AHP เพือเลือกผู้แทนจําหน่ ายคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,

.

ประจวบ อินระวงศ์ และคณะ. วิเคราะห์ ความคุ้มค่ าการเปลียนเคริองปรับอากาศทีใช้ งานเกิน ปี , น. . ใน รายงานการประชุมสั มมนาเชิงวิชาการรู ปแบบพลังงานทดแทนสู่ ชุมชนแห่ งประเทศไทย ครังที
. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, นครปฐม.
ไพบูลย์ แย้มเผือน .
. เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม. ซีเอ็ดยูเคชัน, กรุ งเทพฯ.

สุ รกฤษฎ์ นาทธราดล. การประยุกต์ ใช้ กระบวนการลําตับชันเชิงวิเคราะห์ ความคลุมเครื อในการคัดเลือกผูส้ ่ งมอบ

ของอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ . วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
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บทคัดย่อ

ประเทศไทยมีผเู ้ สี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุบนถนนเป็ นอันดับสองของโลกตามสถิติขององค์กรอนามัยโลก โดยมีสาเหตุ
หลักคือการใช้ความเร็ วเกิ นกําหนด และยังพบว่าสถานทีของการเกิ ดอุบตั ิเหตุครอบคลุมถึงสถาบันการศึกษา ซึ งนักศึ กษา
และบุ คคลากรจํานวนมากนิ ยมใช้จักรยานยนต์เป็ นพาหนะในการเดินทาง งานวิจยั นี มุ่งศึ กษาแนวทางการประยุกต์ใช้ป้าย
แจ้งความเร็ วแบบไดนามิก (DSDS) แบบแสดงตัวเลขความเร็ วจริ งของการขับขีทีพัฒนาขึน เพือลดจํานวนอุบตั ิเหตุบนถนน
โดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลจากการวิจยั พบว่ากรณี ไม่ติดตังป้ าย DSDS ผูใ้ ช้ทางจํานวนมากฝ่ าฝื น
ความเร็ วเกิน 0 กิโลเมตร/ชัวโมง ทีกําหนดไว้ ในขณะทีการติดตังป้าย DSDS ช่วยลดความเร็ วเฉลีย ความเร็ วที 85 เปอร์เซ็น
ไทล์ และลดอัตราร้อยละของผูฝ้ ่ าฝื นความเร็ วก่อนถึงจุดเสี ยงได้อย่างมีนยั สําคัญ
คําสําคัญ : ป้ายแจ้งความเร็ วแบบไดนามิก, การลดการชน, อุบตั ิเหตุในสถาบันการศึกษา

ABSTRACT

Thailand has the second highest road traffic fatality rate in the world according to the statistic reported by World
Health Organization. One of the main causes of accidents in Thailand is speed violation. The accident locations cover all
type of area including in the academic institutes where motorcycle are the predominant mode of transport. This research is
focused on reducing the crash number in Rajamangala University of Technology Thanyaburi road network using Dynamic
Speed Display Sign (DSDS) with numeric values corresponding to the driver’s actual speed. It has been found that
without DSDS number of drivers violated the speed limit of 30 km/hr. In contrast, Installation of DSDS before the
hazardous spot significantly reduce average speed, 85th percentage speed, and the percentage of vehicles exceeding the
speed limit.
Keywords: Dynamic Speed Display Sign, Crash reduction, Accidents in academic institutes
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รายงาน Global Status Report on Road Safety ขององค์การอนามัยโลกประจําปี ค.ศ. 2015 ได้มี การรายงานว่า
ประเทศไทยเป็ นประเทศที มีอตั ราการเสี ยชี วิต จากอุ บ ัติเหตุท างถนนสู งเป็ นอันดับ สองของโลก [WHO, 2015] เป็ นรอง
ประเทศมาลาวีเท่ านัน โดยมี อตั ราการเสี ยชี วิต 36.2 คนต่อประชาการหนึ งแสนคน และเมือพิจารณาจากตัวเลขจํานวน
ผูบ้ าดเจ็บ และผูเ้ สี ยชี วิตจากอุบ ัติเหตุทางถนน ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558 ที เก็บ รวบรวมโดยสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ
พบว่ายอด ดังกล่าว ยังไม่ได้ตามเป้ าหมายที รัฐบาลไทยได้ประกาศให้ช่วงปี พ.ศ.
– 2563 เป็ น “ทศวรรษแห่ งความ
ปลอดภัยทางถนน” (Decade of Action for Road Safety 2011 – 2020) โดยที จํานวนผู ้เสี ย ชี วิต และผูไ้ ด้รั บ บาดเจ็ บ จาก
อุบตั ิเหตุการจราจรทางถนนจะต้องลดลงร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ.
[องค์การอนามัยโลก, 2558]
ทังนีพบว่าในสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัย ก็มีจาํ นวนอุบตั ิเหตุเกิดขึนอยูต่ ลอดเวลา เนืองจาก
มีความหนาแน่ ของประชากรค่อนข้างมากและมีจาํ นวนเทียวการเดินทาง (trip) ต่อวันค่อนข้างสู ง เช่น การเดินทางระหว่าง
อาคาร โดยเฉพาะชัวโมงเร่ งด่วนในช่วงเช้า และช่วงพักกลางวัน จะมีความสุ่มเสี ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุบริ เวณทางร่ วมทาง
แยกมากเป็ นพิเศษ และสาเหตุทีสําคัญอีกประการของการเกิดอุบตั ิเหตุในสถาบันการศึกษาทีแตกต่างจากการจราจรบนถนน
หลวงทัวไป คือ ขาดเจ้าหน้าที ทีมีอาํ นาจเด็ดขาดในการควบคุมการใช้ทางให้เป็ นไปตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัด
เครื องแจ้งเตื อนความเร็ วแบบไดนามิก (DSDS) เป็ นทีนิ ยมมากขึน และแสดงให้เห็นชัดว่ามีอิทธิ พลต่อความเร็ ว
ของยานพาหนะ เครื อง DSDS เป็ นป้ ายสัญญาณแจ้งเตือนแบบโต้ตอบ ทีแสดงข้อมูลเกียวกับความเร็ วของยานพาหนะ เพือ
วัตถุประสงค์ให้ผขู ้ บั ขีตระหนักถึงความเร็ วปั จจุบนั ของพวกเขา [T. Gehlert et al., 2012] การนํา DSDS มาใช้งาน ส่ วนใหญ่
ติดตังบริ เวณพืนที ที มีความสําคัญหรื อเสี ยงเกิ ด อุบตั ิ เหตุ เช่น โรงเรี ยน [Lee, Lee, Choi and Oh, 2006] เขตอุตสาหกรรม
[Ullman and Rose, 2005] ทางแยก หรื อบริ เวณที ผูข้ บั ขี ไม่ส ามารถปรั บความเร็ วได้อย่างเหมาะสม [Cruzado & Donnell,
2009] ซึงผลการทดสอบในสถานการณ์ต่างๆ จากงานวิจยั ต่างประเทศ ผลปรากฏว่าผูใ้ ช้ทาง มีความตระหนักถึงความเร็ วใน
การขับขีมากขึนในบริ เวณทีมีการติดตังเครื อง DSDS
จากปั ญหาที กล่าวข้างต้น จึ งเป็ นที มาของงานวิจยั นี ที มุ่งศึกษาการประยุกต์ใช้ป้ายแจ้งความเร็ วแบบไดนามิกดัง
แสดงในภาพที 1 เพือศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้ความเร็ วในมหาวิทยาลัยและพืนที โดยรอบ รวมทังวิเคราะห์หาแนวทางที
เหมาะสมในการใช้เครื องมือดังกล่าว เพือลดจํานวนอุบตั ิเหตุในสถาบันการศึกษา โดยเลือกใช้พืนทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีเป็ นกรณี ศึกษาในระยะเริ มต้นนี

ภาพที 1 ป้ ายแจ้งเตือนความเร็ วแบบไดนามิก
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เทคโนโลยีปัจจุบนั ช่วยให้แสดงสัญญาณความเร็ วแบบไดนามิกทีทันสมัย โดยสามารถปรับแต่งเพือวัตถุประสงค์
เฉพาะลักษณะถนนและสถานการณ์ [Conrad L. Dudek, 2004] เครื องแจ้งเตือนความเร็ วหรื อ DSDS เป็ นเครื องมือสําหรับ
เพิมความปลอดภัยให้แก่ผใู ้ ช้ทาง ซึ งถูกนํามาใช้อย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศในแถบ
ยุโรป เครื อง DSDS จะทําหน้าทีโน้มน้าวให้ผขู ้ บั ขีใช้ความเร็ วตําลงซึงเป็ นเป้ าหมายสําคัญ [A. Ardeshiri, M. Jeihani, 2014;
E. Schechtman et al.,2016; V. Truelove et al., 2017] ทังนีมีผลการศึกษาทีระบุวา่ ว่าผูท้ ีใช้ความเร็ วในการขับขีตําจะช่วยลด
ความถีของการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยในทุกๆความเร็ วเฉลีย 1.6 กม./ชม. ทีลดลงจะทําให้ลดการ
เกิ ด อุบ ัติเหตุ ท างถนนได้ม ากถึ ง ร้อ ยละ 7 [Taylor et al., 2000] โดยลัก ษณะการทํางานของเครื อง DSDS จะทําการแจ้ง
ความเร็วต่อผูข้ บั ขีทีกําลังเคลือนทีเข้าหาป้ ายแบบทันที โดยใช้คลืนเรดาร์ คอปเลอร์ แบบต่อเนือง (Continuous Wave Doppler
Radar) ในบางรุ่ นสามารถแสดงผลในรู ปแบบอืนๆเพิมเติมในลักษณะแตกต่างกันไป เช่น การแสดงสี หน้าและอารมณ์ หรื อ
การแสดงตัวเลขสี แดงเมือขับเร็ วเกินไป และสี เขียวเมือความเร็ วอยูใ่ นระดับทีน่าพอใจ
โดยต่อมาได้มีการนําเครื อง DSDS มาใช้ศึกษาลดความเร็ วของผูข้ บั ขีในสายทางทีลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน
[Rose and Ullmann, 2003] ได้แก่ เขตโรงเรี ยน บริ เวณก่อนถึงทางแยก และทางโค้ง โดยที มี การติดตังป้ ายแสดงขีดจํากัด
ความเร็ ว และป้ ายเตือนอืนๆร่ วมด้วย ผลทีได้จากการศึกษาพบว่าเครื อง DSDS มีประสิ ทธิภาพในการลดความเร็ วเฉลียและ
ความเร็ วที เปอร์ เซ็ นไทล์ได้แตกต่างกันออกไปในแต่ละตําแหน่งทดสอบ สามารถช่วยลดสัดส่ วนผูใ้ ช้ความเร็ วเกินค่า
ขีดจํากัดความเร็ วได้มากถึงร้อยละ 60 และยังพบว่าในบางตําแหน่งทดสอบส่งอิทธิพลต่อผูข้ บั ขีทังช่วงเวลากลางวันและเวลา
กลางคืน
ในขณะที ต่ อมามี การศึ กษาเกี ยวกับ การศึ กษาประสิ ท ธิ ภาพของเครื อง DSDS ได้มีการเลื อกพิจารณาตําแหน่ งที
เหมาะสมสําหรับติดตังเครื อง DSDS [Walter and Knowles, 2008] โดยพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพอืนๆทีเกียวข้องกับ
การใช้ความเร็ วได้แก่
 ช่วงทางตรงของถนนทีเอือต่อการใช้ความเร็ วสู ง
 ห่ างจากทางแยก
 ห่ างจากทางข้าม
 บริ เวณจุดทีมีการเปลียนแปลงขีดจํากัดความเร็ ว
 บริ เวณทีมีหลักฐานหรื อปั ญหาจากการใช้ความเร็ ว
 บริ เวณทีมีประวัติการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนนสู ง
 ก่อนถึงโรงเรี ยน / โรงพยาบาล
ดังนันแนวทางในการเลือกพืนที เสี ยงภัยทางจราจรควรในสถาบันการศึกษาครังนี จะเลือกเก็บข้อมูลทดสอบจาก
บริ เวณที มีค วามสอดคล้องกับ งานศึ กษาเดิ ม [Walter and Knowles, 2008] เป็ นหลัก และการวิเคราะห์ พ ฤติกรรมการใช้
ความเร็ ว สามารถแสดงในรู ปแบบของตัวแปรทางด้านวิศวกรรมการจราจร เช่น ค่าความเร็ วเฉลียเลขคณิ ต (arithmetic mean
speed) ค่ าความเบี ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่ าความเร็ วฐานนิ ยม (mode or modal speed) และความเร็ วที 85
เปอร์เซ็นไทล์ เป็ นต้น
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ป้ายแจ้งเตือนความเร็วทีใช้ในการศึกษาวิจยั นี คือ ป้ ายแจ้งเตือนความเร็ วรุ่ น TEMPODIS 350 ซึ งที มวิจยั ได้มีการ
พัฒนาให้เป็ นแบบติดตังบนหลังคาของรถยนต์ส่วนบุคคลทัวไป ดังแสดงในภาพที 2 เพือให้สะดวกต่อการเคลือนย้ายจุดเก็บ
ข้อมูล โดยเครื องมือดังกล่าวสามารถแจ้งเตือนความเร็ วได้ทงั 2 ทิศทาง คือ ยานพาหนะเคลือนทีเข้าหาป้ าย และรถยนต์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามที เคลือนที ออกจากป้ าย และสามารถตรวจวัดยานพาหนะที มีความเร็ วตังแต่ 5-199 กิโลเมตร/ชัวโมง มี
หน่วยความจํา 2 กิกะไบต์ (gigabyte) ซึ งเก็บบันทึกข้อมูลยานพาหนะได้มากถึง 40 ล้านคัน โดยเครื องแจ้งเตือนความเร็ วจะ
แสดงผลเป็ นตัวเลขสี เขียวแบบนิ งเมือความเร็ วของยานพาหนะตํากว่าค่าสู งสุ ดทีกําหนด และจะแสดงผลเป็ นตัวเลขสี แดง
แบบกระพริ บเมือความเร็ วของยานพาหนะสูงกว่าค่าทีกําหนดไว้ โดยขันตอนในการศึกษาวิจยั สามารถสรุ ปได้โดยสังเขป
ดังนี
1. ทําการเลือกพืนทีวิจยั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทีเป็ นพืนทีเสี ยงภัยจราจร โดยได้เลือกถนนชัยคุณา ซึ ง
มีลกั ษณะเป็ นทางตรงยาวเชือมต่อกับสี แยกหลัก ดังแสดงในภาพที 3 ซึ งเป็ นถนนภายในมหาวิทยาลัยทีมีประวัติ
การเกิดอุบตั ิเหตุทางจราจรจากการใช้ความเร็วสูง
2. เลือกตําแหน่งพิกดั ของ DSDS ทีสอดคล้องกับงานวิจยั ก่อนหน้า [Walter and Knowles, 2008]
3. ทําการทดสอบความน่าเชือถือผลข้อมูลการวัดความเร็ วและปริ มาณจราจรของ DSDS เทียบกับยานพาหนะทีวิง
ด้วยความเร็ วตามกําหนด และผลการนับปริ มาณจราจรโดยใช้แรงงานคน
4. เก็บข้อมูลการใช้ความเร็ วของพืนทีเป้ าหมาย ตลอดช่วงเวลา 24 ชัวโมง โดยไม่แสดงการทํางานผ่านจอของ DSDS
เพือให้ได้พฤติกรรมการใช้ความเร็ วทีแท้จริ งของผูใ้ ช้ทาง
5. วิเคราะห์ค่าตัวแปรทีเกียวข้องพฤติกรรมการใช้ความเร็วของผูใ้ ช้ทาง
6. เก็บข้อมูลการใช้ความเร็ วของพืนทีเป้ าหมาย โดยแสดงการทํางานผ่านจอของ DSDS เพือศึกษาอิทธิพลของ DSDS
ต่อพฤติกรรมการใช้ความเร็วของผูใ้ ช้ทาง
7. วิเคราะห์ผลทดสอบและสรุ ปผล

ภาพที 2 ป้ายแจ้งเตือนความเร็ วแบบไดนามิกแบบเคลือนทีของศูนย์ความเป็ นเลิศด้านโครงสร้างพืนฐานและเทคโนโลยีท่า
อากาศยาน (CEIA) ของ มทร.ธัญบุรี
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ภาพที 3 ตําแหน่งพืนทีทําการทดสอบตรวจวัดการใช้ความเร็วในมหาวิทยาลัย

ผลการทดสอบและวิจารณ์ ผล

1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื องแจ้งเตือนความเร็ว

จากการทดสอบการทํางานของเครื อง DSDS ภายในพืนที มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใน 2 รู ปแบบ
พบว่าจากการทดสอบแบบปิ ดพืนที จราจร เครื อง DSDS สามารถนับ จํานวนยานพาหนะในทิ ศทางขาเข้าได้อย่างถูกต้อง
ในขณะทีทิศทางขาออกมีความคลาดเคลือนร้อยละ 27 เมือเปรี ยบเทียบกับการนับด้วยแรงงานคน และกรณีการทดสอบแบบ
เปิ ดพืนทีการจราจร เครื อง DSDS ยังคงนับจํานวนยานพาหนะในทิศทางขาเข้าได้แม่นยํา แต่มีความคลาดเคลือนด้านขาออก
น้อยกว่าการนับด้วยคน คัน ดังแสดงในภาพที 4 เพราะฉะนันการนําเครื อง DSDS ไปใช้ในการทดสอบในสายทางควร
เลื อกพิจารณาเฉพาะในทิ ศทางจราจรพุ่งเข้าหาจอแสดงผลของเครื อง DSDS เพือความถู กต้องแม่ นยําในการนับ จํานวน
ยานพาหนะ

(ก) รู ปแบบปิ ดพืนทีจราจร
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(ข) รู ปแบบเปิ ดพืนทีจราจร
ภาพที 4 ผลเปรี ยบเทียบข้อมูลจํานวนของยานพาหนะจากการนับด้วยเครื อง DSDS และนับด้วยแรงงานคน
2 ผลทดสอบพฤติกรรมการใช้ ความเร็วจากเครื อง DSDS กรณีไม่แสดงผลผ่ านจอแสดงผล

การเก็บข้อมูลปริ มาณจราจรของพืนที เป้ าหมายในช่วงเวลา 24 ชัวโมง ด้วยป้ ายแจ้งความเร็ วแบบไดนามิก ได้ผล
ทดสอบดังแสดงในภาพที 5 ซึงพบว่ามีรูปแบบทีชัดเจน คือ มีช่วงเวลาปริ มาณจราจรสูงสุดช่วงเช้าระหว่างเวลา 8.00-9.00 น.
ซึงเป็ นช่วงเวลาก่อนเริ มคาบเรี ยนแรกส่ วนใหญ่ของทุกคณะฯ ในมหาวิทยาลัย และปริ มาณจราจรจะพุง่ สูงขึนอีกครังในช่วง
เย็นระหว่างเวลา 17.00-18.00 น. ซึงเป็ นเวลาเลิกงานและเดินทางกลับบ้านของนักศึกษาและบุคคลากรในมหาวิทยาลัย โดย
พบว่าช่วงของเส้นทางทีศึกษามีปริ มาณจราจรโดยประมาณ 624 คัน/วัน
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ภาพที 5 ข้อมูลปริ มาณจราจรในพืนทีเป้ าหมายในช่วงเวลา 24 ชัวโมง

ทังนี จากการเก็บ ข้อมู ลด้วย DSDS ในช่ วงเวลา 1 ชัวโมง คื อ ตังแต่เวลา 15.00-16.00 น. ซึ งเป็ นเวลาที มีส ภาพ
การจราจรน้อย เอือให้ผใู ้ ช้ทางใช้ความเร็ วได้มาก และการเก็บข้อมูลแบบไม่แสดงผลผ่านจอทําให้พฤติกรรมการใช้ความเร็ ว
เป็ นไปตามปกติ ทําให้ได้ผลดังแสดงในภาพที 6 ซึ งเป็ นการแยกระดับความเร็ วของผูใ้ ช้ทาง เมือเปรี ยบเทียบกับข้อกําหนด
การใช้ความเร็ วไม่เกิน 30 กม./ชม. (Speed limit zone) ในเขตมหาวิทยาลัย พบว่าผูใ้ ช้ทางมากกว่าร้อยละ 95 ใช้ความเร็ วเกิน
กว่าทีกําหนด และมีการใช้ความเร็วทีระดับ 85 เปอร์เซ็นไทล์สูงถึง 64 กม./ชม. ดังแสดงในภาพที 7
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ภาพที 6 การแบ่งแยกช่วงการใช้ความเร็วในช่วงเวลา 15.00-16.00 น. เทียบกับการจํากัดความเร็ ว 30 กม./ชม.
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ภาพที 7 พฤติกรรมการใช้ความเร็ วที 85 เปอร์ เซ็นไทล์ในช่วงเวลา 15.00-16.00 น.

ทังนี เมือทําการทดสอบเก็บข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ปรับรู ปแบบให้เครื อง DSDS แสดงผลการแจ้งความเร็ ว
ให้กบั รถทุกคันทีพุง่ เข้าหาป้ าย และแสดงด้วยตัวเลขสี เขียวแบบนิ งเมือความเร็ วตํากว่า 30 กม./ชม. ในทางกลับกันจะแสดง
ตัวเลขสี แดงกระพริ บแจ้งเตือน เมือมีการใช้ความเร็ วเกิ นกว่า 30 กม./ชม. พบว่าป้ าย DSDS มีอิทธิ พลกับผูใ้ ช้ทางอย่างเห็ น
ได้ชดั ดังแสดงในตารางที 1 ซึ งพบว่าค่าความเร็ วเฉลียลดลงมากกว่า 15 กม./ชม. ในขณะที ค่าความเร็ วที 85 เปอร์ เซ็ นไทล์
ลดลงเหลือแค่เพียง 43.6 กม./ชม. ซึ งการเปิ ดใช้งานป้ าย DSDS แบบแสดงผล (active screen) นันสามารถทําให้ผใู ้ ช้ทางลด
ความเร็ วลงก่อนถึงทางแยกได้อย่างมีนยั สําคัญนัน ย่อมแสดงถึงการเพิมความตระหนัก และระมัดระวัง และทําให้ความเสี ยง
ในการเกิดอุบตั ิเหตุทางจราจรนันลดลงได้ในลักษณะแปรผันตามกัน
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ตารางที 1 อิทธิพลของป้ าย DSDS ต่อการใช้ความเร็ วของผูใ้ ช้ทางในช่วงเวลา 15.00-16.00 น.
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การศึ กษาหาแนวทางการประยุกต์ใช้ป้ายแจ้งความเร็ วแบบไดนามิก หรื อป้ าย DSDS เพือลดแนวโน้มการเกิ ด
อุบตั ิเหตุในพืนทีสถาบันการศึกษาครังนี สามารถสรุ ปประเด็นสําคัญได้ดงั นี

 ป้ าย DSDS มีความแม่นยําและถูกต้องในการเก็บข้อมูลกับยานพาหนะที พุ่งเข้าป้ าย แต่มีความคลาดเคลือนอยูบ่ า้ ง
สําหรับการเก็บข้อมูลยานพาหนะในทิศทางตรงกันข้าม
 ลัก ษณะปริ ม าณการจราจรในสถาบัน การศึ ก ษามี ค วามสั ม พัน ธ์ อย่า งชัด เจนกับ กิ จ กรรมของนัก ศึ ก ษาและ
บุคคลากร เช่น การจัดตารางการเรี ยนการสอน และช่วงเวลาพักระหว่างวัน เป็ นต้น
 ในช่วงเวลาที การจราจรไม่คบั คัง และลักษณะทางเอือต่อการใช้ความเร็ ว ในกรณี ศึกษานีพบว่าผูใ้ ช้ทางไม่มีความ
ตระหนักถึงการจํากัดความเร็ ว 30 กม./ชม. โดยผูใ้ ช้ทางมากกว่าร้อยละ 95 ใช้ความเร็ วสู งกว่ากําหนด
 การติดตังให้ป้าย DSDS แจ้งความเร็ วผ่านจอแสดงผล มีอิทธิ พลกับการลดความเร็ วของผูใ้ ช้ทางอย่างมีนยั สําคัญ
ซึงจะช่วยเพิมความตระหนักรู ้ และลดปริ มาณและความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุทีอาจจะเกิดขึนได้บริ เวณทางร่ วมหรื อ
ทางแยกในสถาบันการศึกษา
โดยประเด็นต่างๆ ข้างต้นนี เป็ นเพียงข้อสรุ ปจากผลการเก็บและศึกษาข้อมูลเบืองต้นเท่านัน การศึกษาอิทธิ พลของ
ป้ าย DSDS ต่ อพฤติ กรรมการใช้ค วามเร็ วของผูใ้ ช้ท างในสถาบัน การศึ กษา ยัง จําเป็ นต้อ งมี ก ารเก็ บ ข้อ มูล เพิมเติ มของ
สถานการณ์ และช่วงเวลาที แตกต่างกัน ไปให้ครบสมบูรณ์ เช่น ช่วงระยะเวลาเปิ ดหรื อปิ ดภาคการศึกษา ช่วงระยะเวลามี
เหตุการณ์สําคัญของสถาบัน เช่น กีฬาสถาบัน เป็ นต้น รวมทังการศึกษาถึงระยะเวลาทีเหมาะสมในการสลับสถานีติดตังป้าย
DSDS เพื อให้ผูใ้ ช้ท างไม่ เกิ ด ความเคยชิ น และกลับ ไปใช้ค วามเร็ วที เกิ นกําหนดเหมื อนเดิ ม โดยประเด็น ต่างๆ เหล่านี
คณะผูว้ จิ ยั จะดําเนิ นการศึกษาต่อไปในอนาคต

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

กิตติกรรมประกาศ

899

ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทีสนับสนุ นงบประมาณเงิน
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บทคัดย่อ
รัฐบาลไทยได้กาํ หนดแผนแม่บทพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทังประเทศ ระยะที จํานวน พืนที เพือรองรับการ
จัดตังประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนทีมีกาํ หนดเสร็ จสิ นตังแต่ปี พ.ศ.
เขตเศรษฐกิ จพิเศษแม่สอดจังหวัดตากเป็ นหนึงใน
แผนแม่บทดังกล่าว พลังงานไฟฟ้ามีบทบาทสําคัญในการขับเคลือนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้สาํ เร็ จ บทความวิจยั
ฉบับนี จึ งนําเสนอผลการศึกษาเรื องการพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับพืนทีเขตเศรษฐกิจแม่สอดและพืนทีใกล้เคียง
หรื อฝังตะวันตกของจังหวัดตาก ด้วยตัวแบบถดถอยเชิงเส้น (LR) จํานวน ชนิ ด คือ ตัวแบบถดถอยเชิ งเส้นผ่านจุดกําเนิ ด
(LRo) กับ ตัวแบบถดถอยเชิ งเส้นไม่ผ่านจุดกําเนิ ด (LRn) และตัวแบบพยากรณ์เกรย์ GM(1,1) ที ได้รับความนิ ยมในการ
ประยุกต์ใช้งานเพือการพยากรณ์สาํ หรับกรณีทีมีขอ้ มูลตัวอย่างจํานวนจํากัด งานวิจยั นีอาศัยข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ารายปี
จากรายงานของสถานี ไฟฟ้ าแม่สอดของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.
ถึง พ.ศ.
สําหรับการ
ทําตัวแบบและข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.
ถึง พ.ศ.
สําหรับการทดสอบตัวแบบ หลังจากสร้างเสร็ จจะถูกใช้พยากรณ์
ปริ ม าณการใช้พลังงานไฟฟ้ าอี กห้าปี ข้างหน้า การประเมิ น คุ ณภาพตัวแบบ ตัวชี วัด คื อ ค่ าร้ อยละความคลาดเคลื อน
(Percentage Error, PE) และค่าเฉลียสัมบูรณ์ ร้อยละความคลาดเคลื อน (Mean Absolute Percentage Error, MAPE) ผลการ
คํานวณเพือสร้างตัวแบบ พบว่าค่าร้อยละความคลาดเคลือนสู งสุ ดของ LRo LRn และ GM(1,1) เป็ น - . - . และ - .
ตามลําดับ ส่ วนค่า MAPE เป็ น . . และ . ตามลําดับ เมือทดสอบตัวแบบพบว่าค่า MAPE ของ LRo LRn และของ
GM(1,1) เป็ น . . และ . ตามลําดับ แสดงว่าตัวแบบพยากรณ์เกรย์มีความเหมาะสมทีสุ ดเนื องจากมีค่า MAPE ตํา
ทีสุ ด เมือนํามาใช้เพือการพยากรณ์ในปี พ.ศ. จะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ กิกะวัตต์ชงโมง
ั
คําสําคัญ : การใช้พลังงานไฟฟ้า, การถดถอยเชิงเส้น, ตัวแบบพยากรณ์เกรย์
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Thai government had issued a master plan to develop five special economic zones (SEZs) in first phase around
country in order to support ASEAN Economic Community activity in 2015. Special Economic zone Maesot, namely SEZMaesot, is one of the SEZs. Electricity Energy plays an important role to drive these SEZs to their goals. The research
article proposes a study of forecasting electricity consumption of the SEZ-Maesot and surrounding district or all the study
area can be defined as the west of Tak province. Two forecasting techniques, linear regression (LR) and original grey
prediction model or GM(1,1), have been applied here. LR were divided into two models, LR passed the origin (LRo) and
LR unpassed the origin (LRn). Recently, GM(1,1) is widely used to predict a trend of interested system with limited
sample number. This research used annually electricity consumption data provided by EGAT’s substation Maesot which
is responsible to support electricity to the west of Tak province. Data between year 2010 and 2015 were computed for
modelling both models, LR and GM(1,1). To validate the obtained models, data between year 2016 and 2017 were
elaborated. After that, both completed models will be used to forecast electricity consumption of this area for next five
years. There are two main evaluation indexes, percentage error (PE) and mean absolute percentage error (MAPE), used in
this work. Computational results from modelling showed that the maximum PE of LRo LRn and GM(1,1) are -7.29 % 6.29 % and -2.76 %, respectively. In addition to their MAPE are 2.9 % 2.84 % and 1.65 % as well. Models in testing
returned MAPEs of LRs and of GM(1,1) at 12.9 % 10.96 % at 6.92 %, respectively. These obvious results indicate that
GM(1,1) model is most suitable for this problem. It forecasts that electricity consumption in west of Tak province will
reach 524 GWh in 2022.
Keyword: electricity consumption, linear regression, grey prediction model
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พลังงานเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการขับเคลือนและการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของชาติ เช่นพลังงานเชือเพลิงถูกใช้
มากสําหรับระบบขนส่ งสิ นค้าทังทางนํา ทางบก และทางอากาศ ส่ วนพลังงานไฟฟ้าถูกใช้สาํ หรับภาคการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรมตลอดจนภาคการท่องเทียวและภาคทีพักอาศัยของเมืองใหญ่ในประเทศ รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสําคัญ
ของการพัฒ นาเขตประเทศบนฐานการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ที ยังยื น และความมันคงด้า นพลัง งานของชาติ (สํ านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ,
) นอกจากนี ยังได้วางยุทธศาสตร์ เพือรองรั บ ความร่ วมมื อกลุ่ ม
ประเทศแถบเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ หรื อ อาเซี ยน (Association of Southeast Asia Nations) โดยมีนโยบายให้กาํ หนดเขต
เศรษฐกิจพิเศษระยะที ๑ ทีมีชายแดนติดต่อกับประเทศเพือนบ้าน จํานวน ๕ พืนที (การนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,
) ได้แก่เขตพัฒนาเศรษฐกิ จสงขลาติดกับ ประเทศมาเลเซี ย เขตพัฒ นาเศรษฐกิจสระแก้วติดกับ ประเทศกัมพูชา เขต
พัฒนาเศรษฐกิ จมุกดาหารติดกับประเทศลาว เขตพัฒนาเศรษฐกิจสระแก้วติดกับประเทศกัมพูชา เขตพัฒนาเศรษฐกิ จตราด
ติ ด กับประเทศกัมพูชา และเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จตากติด กับ ประเทศพม่า (สํานักงานจังหวัด ตาก,
) ดังนันเพือศึ กษา
พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของพืนทีฝังตะวันตกของจังหวัดตากซึงถูกเลือกใช้จดั ตังเขตเศรษฐกิจตากหรื อเขตเศรษฐกิจ
แม่ ส อด ทังนี เพื อให้เห็ น แนวโน้ม หรื อทิ ศ ทางการเติ บ โตด้านความต้อ งการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าก่ อนที จะมีก ารจัด ตังเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ผูว้ ิจยั เสนอวิธีการพยาการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้ าด้วยตัวแบบเกรย์ (grey prediction model) (Chen
and Wang, 1982; Deng, 1982, 1989; Ziren and Quanxin, 2016; Hsu and Chen, 2003; Huiru, et al.,2016; Yi-Shian and LeeIng, 2011; Kluabwang, 2018) ด้วยเหตุผลของจํานวนข้อมูลทีมีอยูจ่ าํ กัด คือ ชุด (พ.ศ. - ) สําหรับการสร้างตัวแบบ
(modelling) และ อีก ชุด (พ.ศ. - ) สําหรับการทดสอบตัวแบบ (testing) เพือเปรี ยบเทียสมรรถนะของการพยากรณ์
งานวิจยั นี ยังได้สร้างตัวแบบอี ก ชนิ ด ได้แก่ตวั แบบถดถอยเชิ งเส้นชนิ ดผ่านจุ ดกําเนิ ด (LRo) กับตัวแบบถดถอยเชิ งเส้น
ชนิ ดไม่ผ่านจุดกําเนิ ด (LRn) สําหรับ ตัวแบบถดถอยเชิ งเส้น เป็ นตัวแบบดังเดิม ที มีลกั ษณะการใช้งานง่าย โครงสร้างไม่
ซับ ซ้อน นักวิจัยบางแห่ งยัง คงใช้พยากรณ์ การใช้พลังงานไฟฟ้ าของประเทศอิ ตาลีเมือ ปี ค.ศ.
(Bianco, Manca and
Nardini, 2013)

วิธีดําเนินการวิจัย

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับงานวิจยั ชินนี คือพืนทีฝังตะวันตกของจังหวัดตากหรื อด้านซ้ายมือของภาพที 1
ซึ งเป็ นพืนที ตามพัฒนาเขตเศรษฐกิ จพิเศษตาก สายส่ งกําลัง ไฟฟ้ าหลักทีเชื อมต่อกับโครงข่ายกําลังไฟฟ้าประเทศ ส่ งผ่าน
กําลังไฟฟ้ าด้วยระดับ แรงดัน 22 กิ โลโวลต์ และ ระดับ แรงดัน 115 กิ โลโวลต์ เริ มจ่ ายกระแสไฟฟ้ าเข้าระบบเมื อเดื อ น
กันยายน พ.ศ. แนวสายส่ งกําลังไฟฟ้ามาตามทางหลวงหมายเลข ตาก-แม่สอด
ตัวแบบพยากรณ์ เกรย์ (grey prediction model)
ตัว แบบพยากรณ์ เกรย์ สํ า หรั บ งานวิ จ ัย นี เลื อ กใช้ ตั ว แบบเกรย์ด ั งเดิ ม (Deng, 1982, 1989) หรื อ GM(1,1)
ซึงหมายเลข 1 ซ้ายมือแสดงถึงตัวแบบเป็ นสมการอนุพนั ธ์อนั ดับหนึง ส่วนหมายเลข 1 ขวามือ คือจํานวนตัวแปรหนึงตัว
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ตัวชีวัดสมรรถนะของตัวแบบ (performance index)
ตัวชี วัดสมรรถนะของตัวแบบการพยากรณ์สําหรับงานวิจยั นี เลือกใช้ ตัวชี วัด ได้แก่ ร้อยละของความคลาดเคลือน
(Percentage Error หรื อ PE) กับ ค่าเฉลียค่ าสัมบู รณ์ ร้อยละของความคลาดเคลื อน (Mean Average Percentage Error หรื อ
MAPE) (Lewis, 1982) แสดงดังสมการที ( ) และ (2) ตามลําดับ
=( −

=∑

′)

× 100/
|

(1)

|

(2)

เมือตัวแปร y คือพลังงานไฟฟ้ าจริ งที ใช้ มี หน่ วยเป็ น ล้านหน่ วย หรื อ จิกกะวัตต์ชวโมง
ั
(GWh) ส่ วน y’ คือพลังงาน
ไฟฟ้าทีได้จากตัวแบบ หรื อจากการพยากรณ์ มีหน่วยเป็ น ล้านหน่วย เช่นเดียวกัน n คือจํานวนข้อมูลทังหมด

ผลและวิจารณ์ ผล

การสร้ างตัวแบบถดถอยเชิงเส้นแบบผ่านจุดกําเนิ ด (Linear Regression model หรื อ LRo) กับตัวแบบถดถอยเชิ ง
เส้นแบบไม่ผ่านจุดกําเนิ ด (Linear Regression model หรื อ LRn) โดยอาศัยข้อมูลการใช้พลัง งานไฟฟ้ าเขตฝังตะวันตกของ
จังหวัดตากระหว่างปี พ.ศ. ถึง
แทนลงในสมการเชิงเส้น ดังสมการที ( )
=

+

(3)

เมือตัวแปร y คือพลังงานไฟฟ้า มีหน่วยเป็ น ล้านหน่วย ปกติ หนีงหน่วย มีค่า หนึงกิโลวัตต์ชวโมง
ั
(kWh) ตัวแปร x คือ
เวลา มี ห น่ ว ยเป็ นปี ส่ วนพารามิ เตอร์ a และ b ที ได้จ ากการสร้ างตัว แบบ LR แบบผ่ านจุ ด กําเนิ ด คื อ 14.753 และ 0
ตามลําดับ ส่วนกรณี ตวั แบบ LR แบบไม่ผา่ นจุดกําเนิ ด ได้ค่าพารามิเตอร์ a = 16.1611 และ b = -26.2711 ตามลําดับ เมือแทน
ตัวแปร x ตังแต่ 16 ถึง 28 เทียบได้กบั ช่วงเวลา พ.ศ.2553 ถึง 2565
ตัวแบบ GM(1,1) ทีได้แสดงดังสมการที ( ) เมือตัวแปร w คือพลังงานไฟฟ้า มีหน่วยเป็ น ล้านหน่วย ตัวแปร k คือเวลา
มีหน่วยเป็ นปี โดยเริ มจาก k = 1 จนถึง 12 ส่วนพารามิเตอร์ c และ d ทีได้จากการสร้างตัวแบบ GM(1,1) คือ -0.0709 และ
214.4601 ตามลําดับ ค่า w(1) เป็ นค่าแรกกําหนดให้เป็ นค่า 244.673 ล้านหน่วย
( + 1) =

(1) −

[( )|

∗(

)|

−( )|

∗( )|

]

(4)

เมือแทนค่าเวลาและพารามิเตอร์ ของแต่ละตัวแบบลงในสมการที ( ) และ ( ) จะได้ผลลัพธ์ดงั แสดงในตารางที 1 โดย
คอลัมน์ที , 5 และ 6 เป็ นของตัวแบบ LRo แบบผ่านจุดกําเนิ ด, ตัวแบบ LRn แบบไม่ผา่ นจุดกําเนิ ด และ ตัวแบบ GM(1,1)
ตามลําดับ
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ตารางที 1 ผลการประเมินทัง ตัวแบบ ด้วยค่า PE และ MAPE
ปี พ.ศ. พ ลั ง ง า น ตัวแบบ LRo
PE
ตัวแบบ LRn
ไฟฟ้า
ผ่านจุดกําเนิ ด
ไม่ผา่ นจุดกําเนิ ด
(ล้านหน่วย)
2553
244.673
236.049
3.52
232.307
2554
233.763
250.802
-7.29
248.468
2555
263.675
265.555
-0.71
264.629
2556
283.943
280.308
1.28
280.790
2557
290.555
295.061
-1.55
296.951
2558
319.676
309.814
3.08
313.112
MAPE
2.90
2559
394.443
324.567
17.72
329.274
2560
365.191
339.320
7.08
345.435
MAPE
12.4
2561
354.074
361.596
2562
368.827
377.757
2563
383.580
393.918
2564
398.333
410.079
2565
413.086
426.240
600

ค่าจริ ง

500

LRo

LRn
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PE

ตัวแบบ GM(1,1)

PE

5.05
-6.29
-0.36
1.11
-2.20
2.05
2.84
16.52
5.41
10.96

244.673
240.223
257.873
276.820
297.159
318.993

0
-2.76
2.20
2.51
-2.27
0.21
1.65
13.19
-0.66
6.92

342.431
367.591
394.599
423.592
454.715
488.125
523.990

GM(1,1)

พลังงานไฟฟ้า (ล้ านหน่วย)

400
300
200
100
0

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

ปี พ.ศ.

2560

2561

2562

2563

2564

ภาพที 2 กราฟการพยากรณ์ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า กรณี ศึกษาฝังตะวันตกของจังหวัดตาก
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กราฟเปรี ยบเทียบการพยากรณ์ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของพืนทีฝังตะวันตกจังหวัดตาก ของทัง ตัวแบบ คือ LRo
(สี ส้ม) LRn (สี เทา) และ GM(1,1) (สี เหลือง) ส่วนค่าพลังงานไฟฟ้ าทีใช้จริ งแทนด้วยสี นาเงิ
ํ น ดังแสดงในรู ปที เนื องจาก
การวิเคราะห์สําหรับงานวิจยั ชิ นนี ยังไม่ได้คาํ นึ งถึงปั จจัยด้านอืนนอกจากเวลา ประกอบกับจํานวนข้อมูลที ใช้สาํ หรั บการ
วิเคราะห์ มีอ ยู่ไม่ ม าก สั งเกตว่าระหว่างช่วงเวลาที ใช้ท ําตัวแบบ คื อ พ.ศ.2553 ถึ ง พ.ศ.2558 ทัง ตัวแบบ ค่ อนข้างจะ
พยากรณ์ได้ใกล้เคียงกับค่าจริ ง แต่พอช่วงทดสอบ คือ พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2560 ค่าจริ งมีการเปลียนแปลงอย่างกระทันหันอาจ
เกิดจากปั จจัยด้านเศรษฐกิจหรื อนโยบายรัฐบาลทําให้ตวั แบบถดถอยทังสองคือ LRo และ LRn ตอบสนองไม่ทนั ส่ งผลให้
เกิดความคลาดเคลือนค่อนข้างมาก ส่ วนตัวแบบ GM(1,1) สามารถตอบสนองได้อย่างน่าพอใจ โดยเฉพาะปี พ.ศ.
ให้
ร้ อ ยละค่ าคลาดเคลื อนเพี ยง - . % เมื อเที ยบกับ ค่ าจริ ง นั บ ถึ ง ปั จ จุ บ ัน ก็ ย งั ไม่ มี ค วามชัด เจนเรื องการก่ อ สร้ างนิ ค ม
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ดังนันปั จจัยทีมีผลกระทบต่อการบริ โภคพลังงานไฟฟ้าส่ วนใหญ่จึง ยังคงอยู่
ในส่ วนของกลุ่มผูบ้ ริ โภคเดิมและส่ วนเพิมเติมจากผลการเติบโตทางเศรษฐกิจปกติ ด้วยความเที ยงตรงที ปรากฎ จึ งใช้ตวั
แบบ GM(1,1) พยากรณ์ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจะพบว่า อีก ปี คือ พ.ศ. จะสู งถึง ล้านหน่วย
อ้างถึ ง ข้อ เสนอแนะการตี ค วามค่ า MAPE ของ Lewis [14] กล่ าวว่า หากค่ า MAPE ไม่ เกิ น 10% ถื อ ว่าความ
เทียงตรงสู งมาก ค่า MAPE อยูร่ ะหว่าง 10% ถึง % ถือว่าความเทียงตรงดี ค่า MAPE อยูร่ ะหว่าง 20% ถึง % ถือว่าความ
เที ยงตรงพอยอมรับได้ นอกเหนื อจากนี ถื อว่าตัวแบบไม่ดี จากตารางที 1 พิจารณาค่า MAPE ของการทําตัวแบบทังสาม
พบว่า ค่าของตัวแบบ GM(1,1) น้อยที สุด คือ 1.65% ถัดไปมีค่าใกล้เคี ยงกัน คือของตัวแบบ LRn 2.85% และ LRo 2.90%
ตามลําดับ หากพิจารณาค่า MAPE ของการทดสอบตัวแบบทังสาม พบว่า ค่าของตัวแบบ GM(1,1) ยังคงน้อยที สุ ดและมี
ความเที ยงตรงสู งสุ ด คือ 6.92% ถัดไปมี ค่าความเที ยงตรงอยู่ในเกณฑ์ดี คื อของตัวแบบ LRn 10.96% และ LRo 12.40%
ตามลําดับ เมือพิจารณาค่า MAPE เฉลียของทังของการทําตัวแบบและการทดสอบ พบว่า ของตัวแบบ GM(1,1) ยังคงให้
ความเทียงตรงสูงสุ ด คือ . % ถัดไป เป็ นของตัวแบบ LRn . % และ LRo . % ตามลําดับ

สรุ ปผลการวิจัยและงานวิจัยในอนาคต

บทความนี นําเสนอผลการประยุกต์ใช้ตวั แบบพยากรณ์เกรย์ดงเดิ
ั ม หรื อ GM(1,1) และ ตัวแบบถดถอยเชิงเส้น อีก
ชนิ ด ได้แก่ ตัวแบบถดถอยเชิงเส้นชนิ ดผ่านจุดกําเนิ ด หรื อ LRo และ ตัวแบบถดถอยเชิ งเส้นชนิ ดไม่ผ่านจุดกําเนิ ด หรื อ
LRn เพือพยากรณ์ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอีกห้าปี ข้างหน้าของเขตพืนที ฝังตะวันตกของจังหวัดตากซึ งครอบคลุมเขต
พัฒนาเศรษฐกิจตาก อาศัยข้อมูลปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าทังปี ตังแต่ ปี พ.ศ. ถึง ปี พ.ศ.
เพือสร้างตัวแบบและ
ทดสอบตัวแบบ โดยประเมินสมรรถนะตัวแบบด้วย ตัวชีวัด คือ ค่าร้อยละของความคลาดเคลือน หรื อ PE กับ ค่าเฉลียค่า
สัมบูรณ์ร้อยละของความคลาดเคลือน หรื อ MAPE ผลการคํานวณพบว่า ค่า PE สู งสุ ด ของตัวแบบ GM(1,1) ตํากว่าของตัว
แบบถดถอยทังคู่ นอกจากนี ค่า MAPE ของตัวแบบ GM(1,1) ยังน้อยทีสุด ดังนัน จึ งสามารถกล่าวได้วา่ ตัวแบบพยากรณ์
เกรย์ GM(1,1) เหมาะสมทีสุดสําหรับปั ญหานี เมือเทียบกับตัวแบบถดถอยเชิงเส้นทังสองแบบ
ข้อเสนอแนะ ถ้าสามารถเพิมเติมจํานวนข้อมูลทีใช้เพือการวิจยั ให้มากขึนกว่าเดิมทีมีเพียง 8 ชุด ก็น่าจะให้ผลการ
พยากรณ์ ทีแม่นตรงยิงขึน นอกจากนี การลองทดสอบด้วยตัวแบบใหม่ทีได้รับการปรั บปรุ งและเพิมเติมกลไกให้ตวั แบบ
พยากรณ์เกรย์ ในชือตัวแบบพยากรณ์เกรย์แบบหมุน หรื อ Rolling Grey Prediction Model หรื อ RGM(1,1) [15] ทีมีหลักการ
ทีสําคัญ คือ การนําค่าทีจากการพยากรณ์ล่าสุ ดมาร่ วมเป็ นข้อมูลสําหรับสร้างตัวแบบ GM(1,1) ถัดไป ทําซําเช่นนี ไปเรื อย ๆ
จนดูเป็ นลักษณะการหมุนหรื อ rolling ข้อมูลจึงดูมีปฏิสัมพันธ์กบั ค่าจริ งอยูเ่ สมอ ดังนันปั ญหาบางชนิ ด ตัวแบบ RGM(1,1)
จึงเหมาะสมกว่าตัวแบบ GM(1,1) ทังนีทังนันควรได้รับการทดสอบกับข้อมูลชุดเดียวกันเสียก่อน สําหรับงานวิจยั ในอนาคต
เนืองด้วยตัวแบบพยากรณ์แบบเกรย์มีจุดเด่นเรื องของความสมรรถนะภายใต้ขอ้ จํากัดของจํานวนข้อมูลทีใช้ในการวิเคราะห์
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จึงได้ความนิ ยมในการประยุกต์ใช้ในหลายศาสตร์ แต่ถึงกระนันตัวแบบเกรย์ยงั คงต้องได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถ
ให้สูงยิงขึนไป นักวิจยั หลายแห่งพยายามปรับปรุ งสมรรถนะของตัวแบบเกรย์ดว้ ยการประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงสํานึก (heuristic
technique) เช่น การโปรแกรมเชิ งวิวฒั นาการ (evolution programming) จิเนติกอัลกอริ ธึม (genetic algorithm) และ การหา
ค่าเหมาะทีสุ ดแบบฝูงอนุภาค (particle swarm optimization) เป็ นต้น เพือหาค่าพารามิ เตอร์ ของตัวแบบเกรย์ทีเหมาะสมกับ
แต่ ละปั ญ หา ดังนันผูเ้ ขียนจึ งมี แนวคิ ดจะประยุกต์ใช้เทคนิ คการค้น หาแบบท้องถิ น (local search) (Dholvitayakhun and
Kluabwang, 2016) ซึงเป็ นเทคนิคการค้นหาเชิงสํานึกอีกชนิดหนึง เพือปรับปรุ งสมรรถนะของตัวแบบพยากรณ์เกรย์สาํ หรับ
การแก้ปัญหาการพยากรณ์ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าร่ วมกับปั จจัยภายนอกอย่างเช่นนโยบายของภาครัฐและผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
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บทคัดย่อ
งานวิจยั เป็ นการศึกษาการออกแบบและพัฒนาเครื องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึงอัตโนมัติ เพือใช้ในการผลิตอิฐ
บล็อกประสาน ซึ งประสบกับปั ญหาในขันตอนการผลิตอิฐบล็อกประสานทีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนืองจาก
ยังใช้วธิ ี การผลิตด้วยแรงงานคน
ผูจ้ ดั ทําจึงออกแบบและสร้างเครื องอัดอิฐบล็อกทีมีขนาดของเครื องดังนี ความกว้าง 75 เซนติเมตร ความยาวยาว
81 เซนติ เมตร ความสู ง 175 เซนติ เมตร และใช้ม อเตอร์ ข นาด 2 แรงม้าเป็ นต้น กําลัง โดยได้กาํ ลังแรงอัด สู งสุ ด อยู่ที 80
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ งตามมาตรฐานสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (วว.) มาตรฐาน
แรงอัดต้องไม่นอ้ ยกว่า 70 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
ผลการทดลองจากการนําดิ น แดง (วัง ทอง) และดิ น ลูก รังมาทําการทดลอง โดยใช้อตั ราส่ วนผสม 1:2:4 ดัง
ปริ มาตรต่ อไปนี คื อ ปูน ซี เมนต์ 1 ส่ วน ต่อ ดิ นแดง (วังทอง) หรื อดิ นลูกรั ง 2 ส่ วนและทรายละเอี ยดอี ก 4 ส่ วน ผลการ
ทดสอบความแข็ง มี ค่ าทนแรงอัดดังนี อิ ฐบล็อกประสานจากงานวิจัย (ดิ น วัง ทอง) มี ค่าเฉลี ยที 12.4 กิ โลกรั ม ต่อตาราง
เซนติเมตร อิฐบล็อกประสานจากงานวิจยั (ดินลูกรัง) มีค่าเฉลียที 16.27 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และอิฐบล็อกประสาน
จากสถานประกอบการในจังหวัดพิษณุโลก นํามาทดสอบด้วยมีค่าเฉลียที 19.65 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
คําสําคัญ : อิฐบล็อกประสาน , เครื องอัด , ดินแดง(วังทอง) , ดินลูกรัง
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The research is design and develop semi-automatic brick block machine for creating brick block which having
problem about insufficient customer’s demand due to use the labor.
So we design semi-automatic brick block machine size width 15 cm. long 81 cm. high 175 cm. and use motor
size 2 unit of horsepower for start energy which high pressure is 80 kg/cm2 it standard Ministry of Scientific
and Technology of Thailand (MOST) standard pressure is not less than 70 kg/cm².
The research result from using laterite from Wang-Thong and laterite for mixing ratio 1:2:4 that is cement
1 portion per laterite (Wang-Thong) or laterite 2 portion and sand 4 portion. The result of hardening bear as brick from
this research are: laterite from Wang-Thong has average 12.4 kg/cm², brick block from laterite has average 16.27 kg/cm²,
and brick block from establishment in Phitsanulok has average 19.65 kg/cm².
Keywords: brick block, milling machine, laterite (Wang-Thong), laterite
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ในสภาพปั จจุบนั อุตสาหกรรมก่อสร้างมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว ทําให้มีการใช้วตั ถุดิบในกระบวนการผลิต
มากขึ นตามมาเพื อเป็ นวัส ดุ ห ลัก ในงานก่ อ สร้ าง เช่ น ปู น ซี เมนต์ อิ ฐ มอญ อิ ฐ บล็ อ ก อิ ฐ บล็ อ กประสาน โดยเฉพาะ
อิฐประสานเป็ นวัสดุก่อสร้างชนิ ดหนึ งทีกําลังได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก โดยเน้นการใช้วตั ถุดิบในท้องถิน ทีนํามาผลิต
เช่น ดิ นลูกรัง หิ นฝุ่ น ทรายละเอียด หรื อวัสดุเหลือทิงต่างๆ ทีมีความเหมาะสม ผสมกับปูนซี เมนต์ในสัดส่ วนที เหมาะสม
เช่น ปูนซี เมนต์ 1 ส่วน และดิ นลูกรัง ทราย 6 ส่วน นําสะอาด แล้วนํามาอัดขึนรู ปด้วยเครื องอัดแห้งบ่มด้วยความชื นไม่น้อย
กว่า วัน ให้บล็อกแข็งตัว จะได้บล็อกประสานที มีความแข็งแรงสามารถนํามาใช้ในการก่อสร้างอาคารในระบบผนังรับ
นําหนักหรื อไม่รับ นําหนัก ข้อดี ข องอาคารที สร้างด้วยอิฐบล็อกประสานใช้วสั ดุจากธรรมชาติ มี ความแข็งแรง ทนทาน
ก่อสร้างง่าย รวดเร็ ว โดยไม่ตอ้ งใช้ทงเสา
ั ไม้แบบและการฉาบปูน เพราะเนื องจากเป็ นโครงสร้างผนังรับแรงประหยัดราคา
ในการก่อสร้างเนื องจากใช้เหล็กเสริ มน้อย และยังสามารถใช้แรงงานช่างในท้องถินทัวไปมีความสวยงามตามธรรมชาติ ไม่
ต้องทาสี มีคุณสมบัติในการฉาบปูนหรื อติดกระเบืองได้เช่นเดียวกับผนังก่ออิฐทัวไป อิฐประสานดินซี เมนต์เป็ นผลิตภัณฑ์ที
ได้มี การวิจัย และพัฒ นา โดยสถาบัน วิจัย วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ งประเทศไทย กระทรวงวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มาเป็ นระยะเวลาอัน ยาวนานและได้รับ การพัฒ นาอย่างต่อเนื องจนถึงในปั จจุ บ ัน ที รู ้ จักและยอมรับ กันอย่าง
แพร่ หลายจากหน่ วยงานต่าง ๆ อิฐประสานดินซีเมนต์สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารได้หลากหลาย เช่น
บ้านทีอยู่ อาศัย โรงเรี ยน วัด โบสถ์ มัสยิด โรงงาน บ้านจัดสรร อาคารทีทําการ รี สอร์ ท รวมทังการก่อสร้างถังเก็บนํา
ทีสามารถจุนาได้
ํ เป็ นจํานวนมากในราคาประหยัดนอกจากนี ระบบการก่อสร้างผนังรับแรงด้วยบล็อกประสานมีตน้ ทุนของ
บ้านทังหลังตํากว่าระบบเสาและคานทีใช้อิฐมอญเป็ นผนัง กระบวนการผลิตอิฐประสานนําดินลูกรังทรายปูนซีเมนต์ ผสม
ตามสัดส่ วนพรมนําให้ทวนํ
ั ามาอัดด้วย เครื องอัดด้ วยแรงคน นํามาตากในทีร่ ม พรมนําให้ชืนตลอด 3 วัน จนอิฐมีอายุครบ 7
วัน แล้วเก็บผลิตภัณฑ์ได้ บล็อกมีความแข็งแกร่ งจึงนํามาก่อสร้างหรื อจําหน่ายได้ อิฐประสาน กับอิฐมอญและอิฐคอนกรี ต
ั อง แต่ไม่สามารถนํามาใช้ในงาน
บล็อก ลักษณะการใช้งานจะต่างกัน อิฐมอญและคอนกรี ตบล็อกจะใช้งานเป็ นวัสดุกนห้
โครงสร้างได้ครับ แต่บล็อกประสาน มีความแข็งแรงทีมากกว่า สามารถนํามาก่อสร้างแล้วใช้เป็ นโครงสร้างได้ดว้ ย ในระบบ
ผนังรับ นําหนักคือเมือสร้ างบ้านด้วยอิฐประสาน เมื อก่อผนังเสร็ จก็เท่ ากับตัวบ้านทังหมดเสร็ จ แล้วก็เหลื อส่ วนประดับ
ตกแต่ง หลังคา แต่ ถา้ อิ ฐทัวๆ ไปต้องมี งานโครงสร้างมาก่อน เช่น เสา คาน พืน แล้วก็อิฐกันผนังเป็ นห้อง ๆ เรื องความ
ทนทานของอิฐบล็อกประสาน เนืองจากในก้อนอิฐประสานมีปูนซีเมนต์เป็ นส่วนผสม ดังนันอายุการใช้งานจริ งก็คงไม่นอ้ ย
กว่าบ้านก่ออิฐฉาบปูนทัว ๆ ไป เรื องราคาถ้าก่อสร้างตามระบบของอิฐประสานทังหมด ราคาจะถูกกว่าบ้านเสาคาน ก่ออิฐ
ฉาบปูนทัวๆ ไป แต่ถา้ เรานําไปก่อผนังอย่างเดียว แต่เป็ นบ้านทียังใช้เสาคานอยู่ราคาจะไม่ประหยัด หรื ออาจจะมีราคาทีแพง
กว่าอิฐบล็อกธรรมดา ปั จจุบนั เครื องจักรที นํามาผลิตอิฐประสานเป็ นเครื องอัดขึนรู ปแบบมือโยกกําลังการผลิตตํา 450-500
ก้อนต่อวัน แต่ อาจต้องใช้แรงงานในการผลิ ตอิฐประสาน จํานวนคนงาน ถึ ง 6 คน ทําให้สินเปลืองในอัตราการว่าจ้าง
แรงงานในการผลิตอิฐประสานและปั จจุบนั อาจมีเครื องอัดอิฐบล็อกประสานด้วยระบบไฮดรอลิก แต่ก็ยงั ผลิตได้ชา้
ด้ วยเห ตุ ผล ที ก ล่ าวม าข้ างต้ น ค ณ ะผู้ จั ด ทํ าจึ งมี แน วคิ ด ที จ ะ อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ าง เค รื อ ง อั ด
อิฐบล็อกประสานแบบกึงอัตโนมัติ ทีสามารถอัดอิฐบล็อกประสานให้ได้ขนาดตามทีต้องการมีกลไกทีเหมาะสมสะดวกต่อ
การใช้งาน ปลอดภัยกับผูป้ ฏิบตั ิงาน ทังนี เพือเป็ นการลดค่าต้นทุนในการจ้างแรงงานไม่ตอ้ งใช้แรงงานจํานานมาก สามารถ
เพิมอัตราการผลิตให้ได้เพียงพอต่อความต้องการมากขึน
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วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาพัฒนาเครื องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึงอัตโนมัติ
2. เพือสร้างเครื องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึงอัตโนมัติ
3. เพือทดสอบหาสมรรถนะเครื องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึงอัตโนมัติ
ขอบเขตของงานวิจัย
1. เครื องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึงอัตโนมัติใช้มอเตอร์ 2 แรงม้าใช้กระแสไฟฟ้าขนาด 380 โวลท์ ปรับขนาด
เพือใช้เป็ นต้นกําลังในการอัดขึนรู ปอิฐประสาน
2. เครื องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึงอัตโนมัติ ใช้วตั ถุดิบมีส่วนผสม ดินลูกรังแดง ซีเมนต์ ทราย นําสะอาด
3. เครื องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึ งอัตโนมัติสร้างขึนสามารถอัดก้อนอิ ฐประสานได้ขนาดความกว้าง 12.5
เซนติเมตร ความยาว 25 เซนติเมตร ความสูง 10 เซนติเมตร
4. เครื องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึงอัตโนมัติมีค่าแรงอัดไม่นอ้ ยกว่า 70 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
5. เพือทดลองดินแดง(วังทอง)กับดินลูกรัง
6. เพือทดสอบความแข็งของอิฐบล็อกจากการทดลองอัด

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ลําดับขันตอนงานวิจยั
2. การออกแบบและจัดทําโครงสร้าง
3. วิธีการทดลอง และเก็บข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สรุ ปผลการวิจยั
1. ลําดับขันตอนงานวิจยั
การจัดทําโครงการนี เป็ นการศึกษาเกียวกับแนวทางการการออกแบบและจัดสร้างเครื องอัดอิฐบล็อกประสานแบบ
อัตโนมัติ มี ลาํ ดับขันตอนการดําเนิ นโครงการสามารถเขียนอธิ บายเป็ นผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) การเขี ยนผัง
โปรแกรมจะประกอบไปด้วยการใช้สัญลักษณ์ มาตรฐานต่าง ๆ ที เรี ยกว่าสัญลักษณ์ ANSI (American National Standards
Institute) ในการสร้างแผนผังเพือเป็ นไปตามขันตอนการทํางานอย่างเป็ นระบบ ก่อนการเริ มปฏิ บตั ิงานจะมี การดําเนิ นงาน
ดังต่อไปนี
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ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ขอ้ มูลเกียวกับโครงการ
สอบหัวข้อ

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ งแก้ไข

ออกแบบและสร้าง
ทดสอบ

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ งแก้ไข

เก็บข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุ ปผลข้อมูล
จัดทํารู ปเล่ม
สอบ

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ งแก้ไข

สิ นสุด

ภาพที 1 ลําดับขันตอนการจัดทําโครงการ
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2. การออกแบบ และจัดทําโครงสร้ าง
2.1 การออกแบบโครงสร้างเครื องอัดอิฐบล็อกประสานแบบอัตโนมัติ การออกแบบโครงสร้างเครื องอัดอิฐบล็อก
ประสานแบบกึงอัตโนมัติได้ทาํ การออกแบบ เครื องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึงอัตโนมัติ มีขนาดกว้าง 700 มิลลิเมตร ความ
ยาว 848 มิลลิเมตร ความสู ง 1,930 มิลลิเมตร ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรง ไฟ 3 เฟส เป็ นตัวส่ งถ่ายกําลังไปยังปั มไฮดรอลิ ก
ทําให้กระบอกไฮดรอลิกและส่งกําลังอัดไปยังแม่พิมพ์อดั อิฐบล็อกประสาน ดังภาพที 2

ภาพที 2 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึงอัตโนมัติ
1) โครงเครื อง
10) ชุดอัดชินงาน
2) เสาเครื อง
11) ถังใส่ ดิน
3) ชุดเลือนพิมพ์บน
12) มอเตอร์
4) ชุดเลือนพิมพ์ล่าง
13) ตูค้ อบคุมไฟ
5) ถังนํามันไฮดรอลิก
14) นาฬิกาวัดแรงดัน
6) กล่องปันดิน
15) โซลินอยวาล์ว
7) แท่นรองรับบล็อค
16) ลิมิตสวิตซ์
8) กล่องเลือนดิน
17) ปั มไฮดรอลิก
9) กระบอกไฮดรอลิก
18) บูช
2.2 ขันตอนการสร้างเครื องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึงอัตโนมัติ
- เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ และเครื องมือทีใช้ในการสร้างเครื องอัดอิฐบล็อกประสาน
- เริ มทําการสร้ างโครงสร้างของเครื องโดยการใช้เลือยสายพานตัดเหล็กเหล็กกล่องขนาดกว้าง 50 x 50
มิลลิเมตร หนา 2.3 มิลลิเมตร ยาว 700 มิ ลลิเมตร จํานวน 2 เส้น และ ยาว 800 มิลลิเมตร จํานวน 2 เส้น และตัดเหล็กราง
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ขนาด ว้าง 125 มิลลิ เมตร สู ง 65 มิลลิเมตร หนา 8 มิลลิเมตร ยาว 720 มิลลิเมตร จํานวน 1 เส้น และยาว 400 มิลลิเมตร
จํานวน 2 เส้น ใช้สาํ หรับทําโครงเครื อง จากนันนําชินงานมาเชือมขึนโครงสร้างของฐานเครื อง ดังภาพที 3

ภาพที 3 ประกอบโครงสร้างเครื อง
- ติดตังตูค้ วบคุ มไฟฟ้ าเปิ ดปิ ดควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ กระแสสลับเข้ากับเครื องอัดอิ ฐ
บล็อกประสาน ดังภาพที

ภาพที ติดตังตูค้ วบคุมไฟฟ้า

วิธีการทดสอบและเก็บข้ อมูล
การทดสอบและเก็ บ ข้อมูลของเครื องอัด อิ ฐบล็อกประสานเพือหาสมรรถนะของเครื องอัด อิ ฐประสาน ทําการ
ทดสอบโดยใช้ส่วนผสมวัตถุดิบที ใช้เป็ นส่ วนผสมของก้อนอิฐประสาน 4 ชนิ ดซึ งประกอบด้วย ดิ นแดงปูน ซี เมนต์ ทราย
ละเอียด และนําสะอาด ทดสอบผลิตที อัตราส่ วนผสมระหว่างปู นซี เมนต์ต่อมวลรวมประมาณ 1:6 โดยอ้างอิงสูตรผสมจาก
สถาบันวิจยั นําหนักทังนีขึนอยูก่ บั คุณภาพของมวลรวมเป็ นหลักแต่อาจปรับส่วนด้วยตนเอง
1. วิธีการอัดอิฐบล็อกประสาน
- การเตรี ยมวัตถุดิบในการผลิตอิฐบล็อกประสานนําดินแดง ปูนซี เมนต์ นําสะอาดทรายละเอียด โดยนํา
วัตถุดิบทีเตรี ยมมาทําการทดลอง และเก็บข้อมูลนันดังภาพที5
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ภาพที 5 การเตรี ยมวัตถุดิบปูนซี เมนต์กบั ดินแดง ทรายละเอียดและนํา
- การผสมวัตถุดิบในการผลิตอิฐบล็อกประสาน อัตราส่ วนที ใช้ 1:6 ทําการชังนําหนักโดยใช้ส่วนผสม
ดังนี ปูนซีเมนต์ 1 กิโลกรัม ต่อ ดินแดง 2 กิโลกรัม และทรายละเอียด 4 กิโลกรัมและนํา ต่อการทดลองหนึงครังดังภาพที6

ก) ปูนซีเมนต์

ข) ดินแดง

ค) ทราย

ภาพที 6 การชังนําหนักวัตถุดิบ
- นําวัตถุดิบทีชังนําหนักเรี ยบร้อยแล้วโดยทําการเทปูนซีเมนต์ และทรายละเอียดทําการผสมคุกเคล้าให้เข้า
กัน และทําการเทดินแดง ลงไปอีกครังทําการผสมจนได้และใช้นาสะอาดหั
ํ
วฉี ดเป็ นฝอยจะมีขอ้ ดีคือสะดวกรวดเร็วความชืน
กระจายทัวถึง นําทีใช้ผสมมีหน้าทีหลักคือเป็ นตัวทําให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกบั ปูนซีเมนต์นอกจากนันหน้าทีหลักทีสําคัญอีก
อย่างหนึงคือนําจะเป็ นเสมือนสารหล่อลืนทําให้แรงเสี ยดทานระหว่างเม็ดดินลดลงทําให้การบดอัดดินลงในเครื องอัดทําได้
ง่ายขึนหลังจากนันจึงทําการผสมให้เข้ากัน ดังภาพที 7
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ก) ก่อนผสม
ข) ผสมเสร็จแล้ว
ภาพที 7 การผสมวัตถุดิบ
- นําส่วนผสมของอิฐประสานทีทําการประสมเสร็ จแล้วไปทําการอัดกับเครื องอัดอิฐประสานโดยเครื อง
อัดอิฐบล็อกประสานจะมี ลิมิตสวิทช์เป็ นตัวกําหนดระยะความหนาของก้อนอิฐ ให้อิฐบล็อกประสานได้ขนาดความกว้าง
125 มิลลิเมตร ขนาดความยาว มิลลิเมตร ขนาดความสูง 10 มิลลิเมตร ดังภาพที 8

ภาพที 8 ก้อนอิฐทีอัดกับเครื องอัดอิฐบล็อกประสาน
2. วิธี การทดสอบความแข็ง ของอิ ฐ บล็อ กประสาน โดยหาค่ าทนแรงอัด จากเครื องทดสอบแรงอัด
คอนกรี ต (ดังภาพที 9) ด้วยการเปรี ยบเที ยบระหว่างอิฐบล็อกประสานจากสถานประกอบการและอิฐบล็อกประสานจาก
งานวิจยั
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ค) หน้าจอแสดงผล

ภาพที 9 เครื องทดสอบแรงอัดคอนกรี ต
การทดสอบการทํางานของเครื องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึงอัตโนมัติ
4.1 ค่าแรงอัดสู งสุ ดของเครื องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึ งอัตโนมัติ คือ 80 กิ โลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ผ่าน
มาตรฐานแรงอัดทีสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ได้กาํ หนดไว้ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 70 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร
4.2 เวลาทีเสี ยไปในการอัดอิฐบล็อกประสาน 1 ก้อน โดยสรุ ปดังตารางที 1
ตารางที 1 ตารางผลการจับเวลาการทํางานของเครื องอัดอิฐบล็อกแบบกึงอัตโนมัติ
ขันตอนการทํางานของไฮดรอลิก
เวลาทีใช้ (วินาที)

ST1
2

ST2
3

ST3
2

ST4
8

ST5
7

ST6
3

รวม
25

จากตารางผลการจับ เวลาการทํางานของเครื องอัด อิ ฐ บล็อ กประสานดังนี ลําดับ ที 1 (ST1) การเลื อนลง
ของพิมพผ์ตวั ล่างใช้เวลาไป 2 วินาที ลําดับที 2 (ST2) กล่องดินเลือนมาข้างใช้เวลาไป 3 วินาที ลําดับที 3 (ST3) กล่องดิ น
เลือนกลับหลังใช้เวลาไป 2 วินาที ลําดับที 4 (ST4) พิมพ์ตวั บนหรื อตัวอัดเลือนลงมาข้างล่างใช้เวลาไป 8 วินาที ลําดับที 5
(ST5) พิมพ์ตวั บนเลือนทีขึนใช้เวลาไป 7 วินาทีและลําดับที 6 (ST6) พิมพ์ตวั ล่างเลือนดันปลดชินงานใช้เวลาไป 3 วินาที
4.2 ผลการทดลองอัดอิฐบล็อกประสาน
4.2.1 ผลการอัดอิ ฐบล็อกประสานจากงานวิจยั (ดิน ลูกรัง) อัตราส่ วนผสมระหว่างปู นซี เมนต์ 1 กิ โลกรั ม ต่อดิ น
ลูกรัง 2 กิโลกรัมและทรายละเอียด 4 กิโลกรัม มองด้วยตาปล่าวผิวเนียนสวยแต่ผิวสีไม่แดง
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ภาพที 10 อิฐบล็อกประสาน (ดินลูกรัง)
4.2.2 ผลการอัดอิฐบล็อกประสานจากงานวิจยั (ดินแดงวังทอง) อัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ 1 กิโลกรัม ต่อ
ดินแดงวังทอง 2 กิโลกรัมและทรายละเอียด 4 กิโลกรัม มองด้วยตาปล่าวผิวเนียนสวยและผิวสี แดง

ภาพที 11 อิฐบล็อกประสาน (ดินแดงวังทอง)
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4.2.3 ผลการทดสอบความแข็งของอิฐบล็อกประสาน โดยใช้เครื องทดสอบแรงอัดคอนกรี ต โดยได้ทนแรงอัด
คอนกรี ตดังตารางที
ตารางที 2 ตารางผลการทดสอบค่าทนแรงอัดของอิฐจากสถานประกอบการกับอิฐจากงานวิจยั

920

ค่าทนแรงอัด (kg/cm²) กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
อิฐสถานประกอบการ
อิฐงานวิจยั (ดินวังทอง)
อิฐงานวิจยั (ดินลูกรัง)
17.50
13.99
17.50
19.51
11.25
13.99
20.88
13.73
16.17
19.51
11.91
17.50
20.88
11.10
16..17
19.65
12.40
16.27

ก้อนที
1
2
3
4
5
ค่าเฉลีย

จากตารางผลการทดสอบค่าทนแรงอัดของอิฐบล็อกประสานจากแหล่งต่างๆ โดยสุ่มมาอย่างละ 5 ก้อน โดยสรุ ป
จากอิฐบล็อกประสานทีมีค่าทนแรงอัดน้อยทีสุดไปหาอิฐบล็อกประสานทีมีค่าทนแรงอัดมากทีสุด ดังต่อไปนี
1 ) อิ ฐบล็อกประสานจากงานวิจยั (ดินแดงวังทอง) ค่าทนแรงอัดน้อยที สุ ดคือ 11.10 kg/cm² มากที สุ ดคือ 13.99
kg/cm² และมีค่าเฉลียคือ 12.40 kg/cm²
2 ) อิ ฐบล็อกประสานจากงานวิจยั (ดินลูกรัง) ค่าทนแรงอัดน้อยที สุดคือ 13.99 kg/cm² มากที สุ ดคือ 17.50 kg/cm²
และมีค่าเฉลียคือ 16.27 kg/cm²
3 ) อิ ฐบล็อกประสานจากสถานประกอบการในจังหวัดพิษ ณุ โลก ค่าทนแรงอัดน้อยที สุ ดคื อ 17.50 kg/cm² มาก
ทีสุ ดคือ 20.88 kg/cm² และมีค่าเฉลียคือ 19.65 kg/cm²

ค่ าทนแรงอัด (kg / cm²)

30
25
20
15
10
5
0

กราฟแสดงผลการทดสอบค่าทนแรงอัด
17.5
13.99

19.51
13.99
11.25

20.88
16.17
13.73

19.51
17.5
11.91

20.88
16.17
11.1

อิฐสถานประกอบการ

1

2
3
4
จํานวนอิฐประสาน (ก้ อน)

5

อิฐงานวิจยั (ดินวังทอง)
อิฐงานวิจยั (ดินลูกรัง)

กราฟที ค่าผลการทดสอบ
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ผลการอัดอิฐบล็อกประสานจากงานวิจยั (ดินลูกรัง) อัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ 1 กิโลกรัม ต่อดินลูกรัง 2
กิโลกรัมและทรายละเอียด 4 กิโลกรัม ผลการอัดอิฐบล็อกประสานจากงานวิจยั (ดินแดงวังทอง) อัตราส่วนผสมระหว่าง
ปูนซี เมนต์ 1 กิโลกรัม ต่อดินแดงวังทอง2 กิโลกรัมและทรายละเอียด 4 กิโลกรัม ผลการทดสอบค่าทนแรงอัดจะเห็นได้วา่ อิฐ
งานวิจยั (ดินวังทอง) เส้นกราฟสีแดง ลักษณะของดินเป็ นสี แดงเข้มข้นมากแต่เป็ นดินร่ วนปนดินเหนียว จึงทําให้ได้ค่าทน
แรงอัดน้อยทีสุดค่าเฉลียคือ 12.40 kg/cm² อิฐงานวิจยั (ดินลูกรัง) เส้นกราฟสีเขียว ลักษณะของดินเป็ นสี สม้ แต่เป็ นดินปน
กรวดหรื อเศษหิ น จึงทําให้มีค่าทนแรงอัดมากกว่าดินจากวังทองค่าเฉลียอยูท่ ี 16.27 kg/cm² และอิฐจากสถานประกอบการ
เส้นกราฟสี ฟ้ามีค่าทนแรงอัดมากทีสุดอยูท่ ี 19.65 kg/cm²

กิตติกรรมประกาศ

ขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะผูบ้ ริ หาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก อาจารย์สาขาวิชา ครุ ศาสตร์อุตสาหการ และอาจารย์สาขาวิชา เครื องจักรกลเกษตร ทีสนับสนุน
งบประมาณการดําเนินงานครังนี และสนับสนุนให้บุคลากรให้การดําเนินงานจนสําเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

เอกสารอ้ างอิง

จเร สว่างวงค์ และคณะ การออกแบบและพัฒนาเครื องอัดอิฐประสานด้วยระบบไฮดรอลิกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพิษณุโลก :2554
เดชฤทธิ มณี ธรรม คัมภีร์ระบบนิวแมติกส์ (PNEUMATICS SYSTEM) กรุ งเทพมหานคร: ซีเอ็ด ยูเคชัน จํากัด,
.
วริ ทธิ อึงภากรณ์ และชาญ ถนัดงาน. การออกแบบชินส่ วนเครื องจักรกล . กรุ งเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด, 1.
วริ ทธิ อึงภากรณ์ และชาญ ถนัดงาน. การออกแบบชินส่ วนเครื องจักรกล . กรุ งเทพมหานคร: ซีเอ็ด ยูเคชัน จํากัด,
.
สมยศ จันเกษมและคิโยคัตสึ ซึงะ. การออกแบบชินส่วนเครื องกล. พิมพ์ครังที 3. กรุ งเทพมหานคร: ดวงกมล, 2546.
ภาณุพงษ์ ปั ตติสิงห์. Autodesk Inventor Professional 2016. พิมพ์ครังที 1. ซีเอ็ด ยูเคชัน จํากัด กรุ งเทพมหานคร: 2558.
นครศรี โฮมการ์ เด้นท์ดีไซด์ (2552) รายงานว่าความเป็ นมาของอิฐประสานทีได้พฒั นาขึน http://www.gotoknow.org/blogs/p
osts/300377 (สื บค้นวันที 20 มกราคม 2556)

อลิสรา คูประสิ ทธิ การผลิตบล็อกประสานให้ได้คุณภาพ (2554) http://www.tistr.or.th/tistrblog/?p=1042 (สื บค้นเมือวันที
20 มกราคม 2556)
วุฒิชัย กกกําแหง และ พิชิต เจนบรรจง. ม.ป.ป. เอกสารประกอบการอบรมการผลิตบล็อกประสาน วว. การผลิ ตบล็อก
ประสานให้ได้คุณภาพ ฝ่ ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่ ง ประเทศ
ไทย (วว.), กรุ งเทพฯ.
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สุประวิทย์ เมืองเจริ ญ *และ ภูสิทฐ บวรวัฒนดิลก1
Supavit Muangjaroen1* and Pusit Bovornwatanadilog1

บทคัดย่อ

งานวิจ ัย ครั งนี มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื อสร้ างหุ่ น ยนต์ ใ ห้ ส ามารถทําภาระกิ จ “ยุท ธการจานร่ อ น” โดยการ
ประยุกต์ใช้บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ในควบคุมระบบกลไกของหุ่ นยนต์โดยการรับสัญญาณอินพุตจาก Joy
Stick play station PS2 wireless for Arduino เพือส่ งสัญญาณไปควบคุมชุดขับเคลือนมอเตอร์ และชุดควบคุมระบบนิ วเมติก
ภาระกิจทีหุ่ นยนต์ตอ้ งปฏิบตั ิคือเคลือนทีจากจุดเริ มต้นโดยโหลดจานร่ อน (Disc) จํานวน 50 ลูกแล้วโยนจานร่ อน (Disc) ไป
ชนลูกบอลชายหาด (Beach Ball) บนแท่นกลม (Spot) ให้หล่นลงมาและโยนจานร่ อนไปวางบนแท่นกลม (Spot) ทีตังอยูบ่ น
เสาสูงจากพืน 3 ระดับคือ 0.5, 1 และ 1.5 เมตร ให้ได้ครบทัง 7 บนแท่นกลม (Spot) ภายในเวลา นาที
คําสําคัญ: ไมโครคอนโทรลเลอร์ ,หุ่นยนต์, ควบคุม

ABSTRACT

This research aims to create robots that can do the job.Application of Arduino in robotic system control by input
signal from Joy Stick play station PS2 wireless for Arduino to send signals to control the motor drive and the pneumatic
control system.The mission of the robot is to move from the beginning by loading 50 discs.Then throw a plate of Disc on
the Beach Ball on the Spot to drop, then throw the plate to the Spot It is located on the top of the ground from three levels:
0.5, 1 and 1.5 meters to complete the 7 podium with in the 3 minutes
Keywords: microcontroller, robot, control

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ที ต. ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุ พรรณบุรี
1
Department of Electronic Engineering and communication, Faculty of Industrial Education, Rajamangala University of Technology
Suvarnabhumi 450 Moo 6 , Yan Yao sud-district, Samchuk District, Suphanburi Province 72130, Thailand
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author.E-mail): Supavitjack@gmail.com
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การแข่ งขัน หุ่ น ยนต์เอบี ยูโรบอตคอนเทสต์ มีพื นฐานมาจากการแข่ งขันหุ่ น ยนต์ เอ็นเอชเค โรโบคอน (NHK
Robocon) ของประเทศญี ปุ่ น ซึ งในตอนแรกได้จัด ให้ มี การแข่ง ขัน เฉพาะนัก เรี ยน นักศึ กษาในระดับ อาชี วศึ กษา และ
อุดมศึกษาในประเทศญีปุ่ นเท่านัน ต่อมาได้ขยายขอบเขตให้เป็ นการแข่งขันในระดับนานาชาติ ทําให้สมาชิ กของเอบียูเริ ม
เล็งเห็นความสําคัญ และมีแนวคิดทีจะขยายขอบเขตของการแข่งขันให้เป็ นทีรู ้จกั ของคนทัวไป จึงได้เริ มจัดการแข่งขันเอบียู
โรบอตคอนเทสต์ ครังแรกขึนในปี พ.ศ. 2545 โดยให้ประเทศญีปุ่ นเป็ นเจ้าภาพ และมี การกําหนดว่า สมาชิ กของเอบี ยจู ะ
หมุนเวียนผลัดเปลียนกันเป็ นเจ้าภาพทุกๆ ปี [6-7]
การแข่งขันหุ่นยนต์ในประเทศไทย เริ มขึนโดยบริ ษทั อสมท. จํากัด (มหาชน)เป็ นผูด้ าํ เนินการจัดการแข่งขัน และ
ใช้ชือการแข่งขันว่า "การแข่งขันหุ่ นยนต์เอบียชู ิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ABU Robot Contest Thailand Championship)"
ซึ งก็ยงั คงใช้กติกาการแข่งขันแบบเดียวกันกับ เอบี ยโู รบอตคอนเทสต์ ทุกประการ จนถึงปั จจุบนั การแข่งขันของประเทศ
ไทยมีการดําเนิ นไปอย่างต่อเนือง[8-11]เพือรองรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยแลนด์ . (โมเดลขับเคลือน
ประเทศไทยสู่ความมังคัง มันคง และยังยืน)ให้เกิดผลจริ งต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ แล้วต่อยอดในกลุ่ม
เครื องมือ อุปกรณ์อจั ฉริ ยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื องกลทีใช้ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ควบคุมเช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ซึงในปี
นี เป็ นการแข่ ง ขัน ครั งที (ABU
) ชื อ “ยุท ธการ จานร่ อ น” หรื อ “Landing Disc” โดยทางประเทศญี ปุ่ นเป็ น
ผูอ้ อกแบบเกมการแข่งขันในฐานะเจ้าภาพ
ซึ งประเทศไทยไม่ใช่เป้ นต้นกําเนิดทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ แต่ดว้ ยการศึกษาหาความรู ้ของเยาวชนไทยทีไม่
ด้อยกว่าเยาวชนชาติอืนใดทําให้เยาวชนไทยสามารถชนะการแข่งขันระดับการแข่งขันหลายรายการสามารถชนะที มจาก
ประเทศผูค้ ิดค้นเทคโนโลยีและครองแชมป์ หลายปี อย่างต่อเนือง ความสําเร็ จนีส่วนหนึงเกิดจากการสนับสนุนอย่างดียงทั
ิ ง
จากภาครัฐและภาคเอกชนและต้องพัฒนาตัวเองภูมิปัญญาไทยให้กา้ วสู่การเป็ นผูค้ ิดค้นทางด้านเทคโนโลยีเพือเพิมผลผลิต
อุตสาหกรรม ดังนันการพัฒนาหุ นยนต์ในประเทศก็มีหลายสถาบันทีให้ความสนใจในการอกแบบสร้างหุ่ นยนต์ในรู ปแบบ
ต่างเช่น สหพล และคณะ
. การพัฒนาระบบควบคุมการเคลือนที ของหุ่ นยนต์ ,กฤษดา และยศวัฒน์ 2559. การพัฒนา
หุ่ นยนต์สารวจแบบกึงอัตโนมัติบนโยโยแพลทฟอร์ม, ธนพงศ์ ทองโชติ
.การควบคุมระดับความลึกของหุ่ นยนตืดาํ นํา
แบบอัตโนมัติ และสถาศึกษาอุดมศึกษาร่ วมกับอาชีวะศึกษา จัดการแข่งขันในประเภทต่างๆเพือหาตัวแทนประเทศไทย
จากอดีตทีผ่านมาทางสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคมได้เข้าร่ วมแข่งขันในปี พ.ศ.
สร้าง
หุ่ นยนต์เข้าแข่งขัน ABU 2013 ชื อ “หุ่ นยนต์พิทกั ษ์ รักโลกสี เขียว”ประเทศเวียมนามเป็ นผูอ้ อกแบบเกมการแข่งขันในฐานะ
เจ้าภาพ ,ในปี พ.ศ.
สร้างหุ่ นยนต์เข้าแข่งขัน ABU 2014 ชื อ “อุ่นไอรัก” โดยประเทศอินเดี ยเป็ นผูอ้ อกแบบเกมการ
แข่ งขัน ในฐานะเจ้าภาพ, ในปี พ.ศ.
สร้ างหุ่ น ยนต์เข้าแข่ง ขัน ABU 2015 ชื อ “หุ่ น ยนต์แ บตมิ น ตัน” โดยประเทศ
อินโดนี เซี ยเป็ นผูอ้ อกแบบเกมการแข่งขันในฐานะเจ้าภาพและในปี พ.ศ.
สร้างหุ่ นยนต์เข้าแข่งขัน ABU 201 ชื อ
“พลังงานบริ สุทธิ จุดประกายโลก”ประเทศไทยเป็ นผูอ้ อกแบบเกมการแข่งขันในฐานะเจ้าภาพ จึงจําเป็ นต้องอาศัยความรู้
ความเข้าใจรวมถึงความ
เหมาะสม เพือให้หุ่นยนต์สามารถทํางานได้ตามเงือนไข
จากความเป็ นมาและความสําคัญดังกล่าวจึงทําให้ผวู้ จิ ยั และทีมงาน(นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
และโทรคมนาคมชันปี ที รุ่ น TET5 ) จึงมีความสนใจทีออกแบบวงจรควบคุมและสร้างหุ่ นยนต์โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
วิจยั คือ
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.เพือศึกษาการออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ABU 2017 .ศึกษาการเชือมต่อวงจรบอร์ ดต่างๆกับบอร์ด Arduino .เพือศึกษา
การเขียนคําสังเพือควบคุมคอนโทรลการทํางานในส่วนต่างๆ ดังนันเป็ นการพัฒนาองค์ความรู ้และศักยภาพของผูว้ จิ ยั ให้มี
ความชํานาญและสามารถสร้างหุ่ นยนต์ “ยุทธการจานร่ อน”

ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้อง

การทํางานของหุ่ นยนต์โดยทัวไป จะใช้อุปกรณ์ พืนฐานในการควบคุ มกลไกการทํางาน ซึ งจะประกอบไปด้วย ส่ วน
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ทีใช้ในการควบคุมและการประมวลผล ดังนันบอร์ ด Arduino MEGA จึ งเข้ามาเกี ยวข้อง เพือ
รองรั บ กับ ความต้อ งการ นําไปควบคุ ม ระบบที ความสามารถที เราต้อ งการโดยให้ ภาพแบบการเขี ยนโปรแกรมภาษา
ต่าง ๆ ตามความถนัด จึงต้องอาศัยความรู ้ต่างๆ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี
2.1 การควบคุมของมอเตอร์กระแสตรงและความเร็ ว
การใช้บอร์ ดสังงานให้เป็ นตัวควบคุมการหมุน และทิศทางของมอเตอร์กระแสตรงนัน เราจะต้องมีส่วนของวงจร
ทีเรี ยกว่าวงจรขับมอเตอร์ (Driver) ส่วนของวงจรกลับทิศทางของมอเตอร์ และเพือกลับทิศทางของมอเตอร์ ได้หรื ออาจใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ประเภทสารกึงตัวนําที เป็ นวงจรขับเช่น ทรานซิ สเตอร์ มอสเฟตแล้วแต่วิธีทีเราจะเลือกใช้งานการ
ควบคุมความเร็ วของมอเตอร์กระแสตรงมีหลายวิธีดว้ ยกัน ซึงอาจจะใช้วธิ ีการควบคุมแบบพืนฐานทัวไปเช่นการควบคุมด้วย
วิธีการใช้ตวั ต้านทานปรับค่าโดยต่ออนุกรมกับมอเตอร์หรื อใช้วิธีการการควบคุมโดยการเปลียนค่าของระดับแรงดันทีป้ อน
ให้กบั มอเตอร์ แต่การควบคุมในวิธีดงั กล่าวถึงแม้วา่ จะควบคุมความเร็ วมอเตอร์ ให้คงที ได้แต่ทีความเร็ วตําจะส่ งผลให้
แรงบิดตําไปด้วย ดังนันเราจึ งเลื อกใช้วิธีการควบคุมโดยการจ่ายกระแสไฟให้กบั มอเตอร์เป็ นช่วงๆ โดยอาศัยกระแสไฟที
ป้อนให้กบั มอเตอร์ดงั ภาพที

ภาพที บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ต่อกับบอร์ด ไดรฟ์ มอเตอร์และ DC มอเตอร์
2.2 การควบคุมโซลินอยด์ วาล์ วลม
การใช้บอร์ ดไมโครคอนโทรเลอร์เป็ นตัวควบคุมโซลินอยด์วาล์วเพราะอุปกรณ์นีเป็ นแบบสวิตช์โดยอาศัยหลักการ
ทํางานของแม่เหล็กไฟฟ้ าทํางานโดยใช้การป้ อนไฟเป็ นตัวกําหนดเงือนไขในการทํางานควบคุมให้ลินกลไกปิ ดหรื อเปิ ด
ดังนันเราจึงเลือกใช้อุปกรณ์นีในการใช้โซลีนอยด์วาล์วควบคุมกระบอกลมในการยิง Disc ดังภาพที
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ภาพที การใช้งานโดยการสังให้โซลินอยด์วาล์วทํางาน
2.3 ภาษาและโปรแกรมทีใช้
ภาษาเครื อง (Machine Language) เป็ นภาษาที อยู่ในภาพแบบของรหัสเลขฐานสองไมโครคอนโทรลเลอร์
สามารถเข้าใจภาษานีได้ทนั ที[1-3] โดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการแปล แต่เป็ นภาษาทียากต่อการเรี ยนรู ้ เพราะอยูใ่ นภาพแบบ
ของเลขฐานสอง และผูใ้ ช้ตอ้ งมีความรู้เกียวกับฮาร์ ดแวร์ เป็ นอย่างดี แต่ขอ้ ดีของภาษานี คือ มี ขนาดเล็ก ทํางานได้รวดเร็ ว
และสามารถติดต่อกับฮาร์ ดแวร์ ได้โดยตรงภาษา Assembly สร้างขึนมาเพือให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึน ภาษา assembly ใช้
คําสังเป็ นภาษาอังกฤษแทนรหัสเลขฐานสอง ในการสังเครื องให้ทาํ งาน ดังนันในการใช้งาน จะต้องผ่านการแปลจากภาษา
Assembly เป็ นภาษาเครื องก่ อน ตัวแปลภาษา เรี ยกว่า Assemblerโปรแกรมที เขียนโดยภาษา assembly จะทํางานเร็ วและมี
ขนาดเล็ก เพราะว่ามันสามารถเข้าถึง Hardware ได้โดยตรงเช่นเดียวกับภาษาเครื อง แต่ทงนี
ั ขึนอยูก่ บั วิธีการเขียนของผูเ้ ขียน
ด้วย และCompiler คือ ภาษาระดับสู งซึ งทําหน้าทีแปลโปรแกรมทีเขียนขึนมาทังหมดให้เป็ นภาษาเครื อง จากนันจึ งนําเอา
โปรแกรมทีแปลเสร็ จแล้วเข้าไปเก็บในหน่วยความจําหลังจากนันจึงสังให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ปฏิบตั ิตามคําสังนันๆ ทําให้
การทํางานได้เร็ วขึน ตัวอย่างเช่น ภาษา C [5] เป็ นต้นดังภาพที

ภาพที การเขียนคําสังโปรแกรม
. ภาระกิจของหุ่นยนต์
การทําภาระกิ จประกอบด้วย เริ มจากการควบคุมระบบหุ่ น ยนต์โดยเริ มต้นจากจุดสตาร์ ทแล้วควบคุมหุ่ นยนต์
เคลือนทีไปถึงจุดโหลดจานร่ อน( Disc) จํานวน ลูกแล้วเคลือนทีต่อไปยังจุด แท่นกลม Spotที ให้หุ่นยนต์โยนจานร่ อน
(Disc) ไปชนลูกบอลชายหาด (Beach Ball) บนแท่ นกลม (Spot) ให้หล่นลงมาก่อนแล้วจากนันโยนจานร่ อนไปวางแทนที
บนแท่นกลม (Spot) ทีตังอยูบ่ นเสาสู งจากพืน เมตร จากนันปรับระดับการยิงแท่นกลม Spotที ให้หุ่นยนต์โยนจานร่ อน
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(Disc) ไปชนลูกบอลชายหาด (Beach Ball) บนแท่ นกลม (Spot) ให้หล่นลงมาก่อนแล้วจากนันโยนจานร่ อนไปวางแทนที
บนแท่นกลม (Spot) ทีตังอยูบ่ นเสาสูงจากพืน . เมตรจากนันปรับระดับการยิงแท่นกลม Spotที และ ให้หุ่นยนต์โยนจาน
ร่ อน (Disc) ไปชนลูกบอลชายหาด (Beach Ball) บนแท่ น กลม (Spot) ให้หล่น ลงมาก่อนแล้วจากนันโยนจานร่ อนไปวาง
แทนทีบนแท่นกลม (Spot) ที ตังอยู่บนเสาสู งจากพืน เมตรจากนันปรับระดับการยิงแท่ นกลม Spotที และ ให้หุ่นยนต์
โยนจานร่ อน (Disc) ไปชนลูกบอลชายหาด (Beach Ball) บนแท่ นกลม (Spot) ให้หล่นลงมาก่อนแล้วจากนันโยนจานร่ อน
ไปวางแทนทีบนแท่นกลม (Spot) ทีตังอยูบ่ นเสาสู งจากพืน . เมตรจากนันปรับระดับการยิงแท่นกลมสุดท้าย Spotที ให้
หุ่ นยนต์โยนจานร่ อน (Disc) ไปชนลูกบอลชายหาด (Beach Ball) บนแท่นกลม (Spot) ให้หล่นลงมาก่ อนแล้วจากนันโยน
จานร่ อนไปวางแทนทีบนแท่นกลม (Spot) ทีตังอยูบ่ นเสาสูงจากพืน เมตร การควบคุมหุ่นยนต์และโยนจานร่ อนไปวางบน
แท่นกลมทัง Spot

ภาพที 4 สนามปฏิบตั ิภาระกิจ ABU 2017

วิธีการดําเนินงาน

การออกแบบสําหรับหุ่ นยนต์ ABU 2017 โดยการทําโครงสร้างเพือทําการเคลือนที และการออกแบบวงจรเพือใช้
ในส่ วนของการควบคุ มการทํางานด้านต่างๆ ของตัวหุ่ น ยนต์ เพือให้หุ่ น ยนต์สามารถทํางานตามขอบเขตและเงื อนไขที
กําหนดไว้ได้ ซึงจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี
3.1 การออกแบบโครงสร้างหุ่ นยนต์

ภาพที 5 จําลองโครงสร้างของหุ่นยนต์ ABU 2017
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ภาพที หุ่ นยนต์ ABU 2017
3.2 การออกแบบวงจรและชุดควบคุม
การออกแบบวงจรเพือให้หุ่นยนต์เคลือนทีได้ดว้ ยการบังคับด้วยรี โมทก็จะต้องมีการสังงานโดยใช้วงจรต่างๆ
เพือเป็ นชุดควบคุมโดยในตัวหุ่นยนต์มีชุดวงจรหลักๆ อยูด่ งั นี
. . . บล็อกไดอะแกรมของหุ่นยนต์

จากบล็อกไดอะแกรมของหุ่ น ยนต์ รี โมทควบคุม รับ คําสังการกดปุ่ มและส่ งข้อมูลไปที ตัวรับ ที ตัวรับจะมี หัวต่ อ
แปลงข้อมูลของจอย PS2 ให้เป็ นข้อมูลของ Arduino ต่อไปยังบอร์ ด Arduino เพือประมวลผลตามคําสังทีได้เขียนไว้ส่งออก
เอาต์พตุ ในส่ วนเอาต์พตุ ของ Arduino จะมี ส่วนคือ
. . . . ส่ วนทีเข้าอินพุตของบอร์ ดไดร์ มอเตอร์ บอร์ไดร์ มอเตอร์จะทําการควบคุมการหมุนของมอเตอร์จาํ นวน
ชุด คือมอเตอร์เคลือนที มอเตอร์ ปรับมุมยิง
. . . . ส่ วนที เข้าชุ ด ควบคุ ม ควบคุ ม โซลิ น อยด์วาล์วการยิง ของDiscด้วยการใช้บ อร์ ด รี เลย์ใ นการควบคุ ม
แรงดันไฟฟ้าให้จ่ายไปทีโซลินอยด์วาล์ว
3.3 การโปรแกรมเขียนคําสังเพือควบคุมการทํางาน
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ภาพที แสดงตัวอย่างการต่อวงจรทังหมดของหุ่นยนต์
จากภาพที แสดงการเชื อมต่ อวงจรของหุ่ น ยนต์ โดยให้ส่ งสัญญาณ Joy Stick play station PS2 wireless for
Arduino เป็ นรี โมทควบคุ ม ส่ งสั ญ ญาณไปที ตัวรับ สัญ ญาณจากรี โมทแล้วแปลงของมูล ส่ งผ่านไปยัง พอร์ ตของบอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ซึ งเป็ นหน่ วยประมวลผลหลัก จากนันส่ งสัญ ญาณไปยังระบบกลไกของหุ่ น ยนต์โดย
สัญญาณนันจะไปควบคุมชุดขับเคลือนมอเตอร์และชุดควบคุมระบบนิวเมติก

ผลการวิจัย

การทดสอบการทํางานของหุ่ นยนต์ 1 ตัว คื อ สามารถบังคับด้วยมือ สนามทดสอบเป็ นภาพสี เหลียมผืนผ้าขนาด
14.15x15.05 เมตร หุ่ นยนต์จะต้องโยนจานร่ อน (Disc) ไปชนลูกบอลชายหาด (Beach Ball) บนแท่นกลม (Spot) ให้หล่นลง
มาและโยนจานร่ อนไปวางบนแท่นกลม (Spot) ทีตังอยูบ่ นเสาสูงจากพืน 3 ระดับคือ 0.5, 1, 1.5 เมตร ให้ได้ครบทัง7 จุด เวลา
ต้องไม่เกิน 3 นาที ทําเหมือนกันทุกครังจํานวน ครังดังตารางที
ตารางที . ผลการทดสอบโยน Disc ของหุ่ นยนต์
จํานวนครัง
จํานวนจานร่ อน จํานวนจานร่ อน
ทดสอบ
)Discทีทําการ(
ที
โหลด
อยูบ่ นแทน Spot
1
ลูก 20
ลูก 8
2
ลูก 30
11 ลูก
3
ลูก 40
19 ลูก
4
ลูก 50
20 ลูก
5
ลูก 50
21 ลูก

คะแนนทีได้
8
11
20
20
หรื อ 25Appare

จํานวนบนแท่ง
Spotทีจานร่ อน
วางได้
2 Spot
4 Spot
5 Spot
6 Spot
7 Spot

เวลาในการทํา
ภาระกิจต้องไม่)
(3นาที เกิน
นาที 3.00
นาที 3.00
.259 นาที
นาที 2.58
2.57นาที

จากการทดสอบทัง ครังการโหลดจานร่ อน(Disc) จํานวน ลูก การทดสอบครังที ดี ทีสุ ดใช้เวลา . นาที
สามารถโยนจานร่ อนว่างแทนลูกบอลทีอยูบ่ นแท่นได้ ลูกได้คะแนน คะแนน หรื อ Appare ครบทัง แท่น (Spot )โดย
ไม่เกิ นเวลา นาที ส่วนการทดสอบครังแรกจํานวน ลูกเวลาที ใช้เกิ นเวลา . นาที สามารถโยนจานร่ อนว่างแทนลูก
บอลที อยู่บนแท่ น ได้ ลู กได้ค ะแนน คะแนน(อาจจะเกิ ดจากการปรับ ระยะโยนจานร่ อน)จากตารางมี การพัฒ นาการ
ควบคุมหุ่ นยนต์มากขึนตามลําดับ
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การออกแบบและจัดสร้างหุ่นยนต์ ABU 201 ในครังนี มีการใช้อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino MEGA
เข้ามาเป็ นหน่ วยประมวลผลควบคุมการทํางานตามคําสังรี โมททีมีการส่ งข้อมูลมาทีไมโคคอนโทรลเลอร์ Arduino MEGA
เข้ามาประมวลผลตามคําสังในการ การควบคุมระบบหุ่นยนต์ แบบบังคับด้วยมือ แข่งขันกันในสนามการแข่งขันในเวลา 3
นาที หุ่ นยนต์จะต้องโยนจานร่ อน (Disc) ไปชนลูกบอลชายหาด (Beach Ball) บนแท่นกลม (Spot) ให้หล่นลงมาและโยน
จานร่ อนไปวางบนแท่นกลม (Spot) ทีตังอยู่บนเสาสู งจากพืน 3 ระดับคือ 0.5เมตร, 1 เมตรและ 1.5 เมตร ให้ได้ครบทัง7 จุด
ซึงวิธีการควบคุมจะควบคุมโดยการเขียนโปรแกรมในภาษาภาษาซี (C) และรันโปรแกรมลงใน บอร์ด Arduino MEGA ผล
การทดสอบครังที ดีทีสุ ดใช้เวลา . นาที สามารถโยนจานร่ อนว่างแทนลูกบอลที อยูบ่ นแท่นได้ ลูกได้คะแนน
คะแนน หรื อ Appare ครบทัง แท่น (Spot )โดยไม่เกินเวลา นาที
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี สร้างและออกแบบระบบควบคุมการเคลือนที ของหุ่ นยนต์ต่อสู ้ ซึ งทําการออกแบบการควบคุมกลไก
หุ่ นยนต์ แบบคือ .การออกแบบโดยใช้บอร์ ดรี เลย์ในการควบคุมมอเตอร์ .การออกแบบโดยใช้บอร์ ดขับดี ซีมอเตอร์ ใน
การควบคุมมอเตอร์ สําหรับข้อมูลการเคลือนทีของหุ่นยนต์จะทําการส่ งผ่านอุปกรณ์ Joy Stick play station PS2 wireless
for Arduino ไปยังภาครับสัญญาณทีเชือมต่อบอร์ ด Arduinoจากนัน บอร์ด Arduinoจะทําการประมวลผลข้อมูลทีได้รับแล้ว
ทําการส่งสัญญาณไปยังบอร์ดควบคุมมอเตอร์เพือให้ควบคุมทิ ศทางการเคลือนทีของหุ่ นยนต์ ผลการทดลองการทํางานของ
ระบบควบคุมการเคลือนทีของหุ่ นยนต์ต่อสู ้ ทัง แบบ การควบคุมแบบแรกมีการตอบสนองจากการรับคําสังข้อมูลช้ากว่า
การควบคุม แบบสองเนื องจากบอร์ ดรี เลย์มีอาการทํางานผิดจังหวะถ้ามีการเปลี ยนคําสังเร็ วเกิ นไปแต่ก็สามารถควบคุ ม
หุ่ นยนต์เคลือนทีได้เหมือนกันส่ วนการทดลองระยะทางการควบคุมของหุ่ นยนต์ได้ไกลสุดทีระยะ เมตรแต่ในกรณี มีสิง
กีดขวางในการส่ งสัญญาณการควบคุมแบบแรกอยูท่ ี ระยะ เมตรส่ วนการควบคุมแบบสองอยูท่ ี ระยะ เมตรดังนันการ
ออกแบบโดยใช้บอร์ ดขับดีซีมอเตอร์ เหมาะสมในการควบคุมหุ่นยนต์ต่อสู้
คําสําคัญ : หุ่ นยนต์, มอเตอร์,ไมโครคอนโทรลเลอร์
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This research establishes and designs the control system of the robot fighting.The design of robot control
mechanism is 2 types.First, the design using the relay board to control the motor.Second, the design using the
Motor drive circuit board to control the motor for robot movement data will pass the device Joy Stick Play PS2
wireless for Arduino to the receiver.This is a connect the Arduino board .The data will be Signal processed to
motor control board to control the direction of movement of the robot.Test results of the control system of the
robot fight two types. First control responds more slowly than the second control, because the relay board is
abnormal if the command is changed too much, but the mobile robot can control the same. The control distance of
the robot is as far as possible at a distance of 20 meters, but in the event of an obstacle, the first control signal is at
5 meters. At 10 meters, so designed by the DC motor drive board, suitable to control the fighting robot.
Keywords : Robot, motor, microcontroller

บทนํา

หุ่ นยนต์ คือ หุ่ นทีมีเครื องกลไกอยูภ่ ายใน สามารถเคลือนไหวและทํางานหลายอย่างแทนมนุษย์ได้ โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็ น ประเภท ดังนี คือ .หุ่ นยนต์ชนิ ดติ ดตังอยู่กบั ที และ .หุ่ นยนต์ชนิ ดเคลือนที ได้ ซึ งหุ่ นยนต์ชนิ ดติ ดตังอยู่กับที
นิยมใช้ในโรงงาน ส่ วนหุ่ นยนต์ชนิ ดเคลือนได้ อาจเคลือนทีไปด้วยตัวเองหรื อมีการควบคุมด้วยมนุษย์นิยมสร้างกันมาก
ในปั จจุบนั ทังนีการพัฒนาหุ่นยนต์ของประเทศไทยมีการดําเนินไปอย่างต่อเนืองโดยมีทงการออกแบบ
ั
สร้างและการควบคุม
การทํางานของหุ่ นยนต์ ทําให้การแข่งขันหุ่นยนต์ภายในประเทศพัฒนาได้เท่าเทียมกับการแข่งขันในระดับโลก เพือรองรับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศไทยแลนด์ . (โมเดลขับ เคลื อนประเทศไทยสู่ ความมังคัง มันคง และยังยืน )
ให้เกิดผลจริ งต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ แล้วต่อยอดในกลุ่มเครื องมือ อุปกรณ์อจั ฉริ ยะ หุ่ นยนต์ และ
ระบบเครื องกลทีใช้ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ควบคุมเช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์
การออกแบบสร้างหุ่ นยนต์ชนิ ดเคลือนทีได้นนต้
ั องขึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการใช้งานนันๆ เช่นงานทีอันตราย
สู ง งานพืนที สกปรก และงานสํารวจ จึงมีการออกแบบโครงสร้างและการควบคุมหุ่ นยนต์ให้ตอบโจทย์ภาระกิจที ต้อง
ดําเนิ นการซึ งในหุ่ นยนต์ ตัวประกอบด้วยอุปกรณ์และชิ นส่วนต่างมากมาย อุปกรณ์ แต่ละชนิ ดมีหน้าที แตกต่างกันตาม
ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน การเลือกใช้อุปกรณ์ และชิ นส่ วนต่างๆจึงจําเป็ นต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ
รวมถึงความเหมาะสม เพือให้หุ่นยนต์สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีการศึกษาหาความรู้ดา้ นหุนยนต์หลายๆประเภทซึ งเยาวชนไทยก็ไม่ดอ้ ยกว่าเยาวชนชาติอืน
ใดและสามารถเข้าร่ วมการแข่งขันในหลายระดับในหลายรายการก็สามารถชนะทีมจากประเทศผูค้ ิดค้นเทคโนโลยีและครอง
แชมป์ หลายปี ซึ งความสําเร็ จนี ส่วนหนึ งเกิ ดจากการสนับสนุ นอย่างดียงทั
ิ งจากภาครัฐและภาคเอกชนและก้าวสู่การเป็ นผู้
คิดค้นทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ดังนันการพัฒนาหุ นยนต์ในประเทศก็มีหลายสถาบันทีให้ความสนใจในการอกแบบสร้าง
หุ่ นยนต์ในรู ป แบบต่ างเช่ น สหพล และคณะ
. การพัฒนาระบบควบคุ มการเคลื อนที ของหุ่ นยนต์ ,กฤษดา และ
ยศวัฒน์ 2559. การพัฒนาหุ่ นยนต์สารวจแบบกึงอัตโนมัติบนโยโยแพลทฟอร์ ม, ธนพงศ์ ทองโชติ
.การควบคุมระดับ
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ความลึกของหุ่นยนต์ดาํ นําแบบอัตโนมัติ และสถาศึกษาอุดมศึกษาร่ วมกับอาชีวะศึกษา จัดการแข่งขันในประเภทต่างๆเพือ
หาตัวแทนประเทศไทย
จากความเป็ นมาและความสําคัญดังกล่าวจึงทําให้ผวู ้ จิ ยั และทีมงาน(นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมชัน
ปี ที 1 รุ่ น ITT59) จึ ง มี ค วามสนใจที สร้ างหุ่ น ยนต์ ต่ อ สู ้ โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ในการวิจ ัยคื อ .เพื อศึ ก ษาการออกแบบ
โครงสร้ างหุ่ น ยนต์ต่ อสู ้ .ศึ กษาการเชื อมต่อวงจรบอร์ ดต่างๆกับบอร์ ด Arduino MEGA 2560 R3 .เพือศึ กษาการเขี ยน
คําสังเพื อควบคุ มคอนโทรลการทํางานในส่ วนต่างๆ ดังนันเป็ นการพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจการเลือกใช้อุป กรณ์ แ ละ
ชินส่วนต่างๆ รวมถึงความเหมาะสมและให้มีความชํานาญสามารถสร้างหุ่นยนต์ได้
ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
การทํางานของหุ่ น ยนต์โ ดยทัวไป จะใช้อุป กรณ์ พืนฐานในการควบคุ ม กลไกการทํางาน ซึ งจะประกอบไปด้วย
ส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีใช้ในการควบคุมและการประมวลผลดังนันไมโครคอนโทรลเลอร์ จึงเข้ามาเกียวข้อง เพือ
รองรับกับความต้องการ นําไปควบคุมระบบทีความสามารถทีเราต้องการโดยให้มีขนาดเล็กทีสุด แต่มิใช่เพียงแต่ขนาดเล็ก
เท่านัน มันยังสามารถป้ อนชุดคําสังให้สามารถทํางานได้อย่างอัตโนมัติ ด้วยภาพแบบการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ ตาม
ความถนัดจึงต้องอาศัยความรู้ต่าง ๆ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี
2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
Arduino เป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ทีนิยมใช้กนั มากในปั จจุบนั ในการควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึงข้อแตกต่าง
สําหรับบอร์ ด Arduino กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ทวๆไปในเรื
ั
องของ Open Source คือมีการเปิ ดเผยข้อมูลการเชือมต่อ
วงจรบอร์ดต่างๆทังในส่วนของ Hardware และในส่วน Soflware ทีเป็ นเครื องมือทีจะใช้ในการเขียนคําสังต่างๆลงบนบอร์ ด
ภายในด้วยฟังก์ชนภาษาซี
ั
สาํ หรับติดต่อกับ Hardwareให้เป็ นจํานวนมากซึงทําให้สามารถเขียนโปรแกรมสังงานได้ง่าย

ภาพที บอร์ด Arduino MEGA 2560 R3

. ภาษา C
ภาษา C เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ เพือวัตถุป ระสงค์ทวไป
ั เป็ นภาษาที มีค วามจําเป็ นมาก มัน สนับ สนุ น การเขียน
โปรแกรมทีมีโครงสร้าง การกําหนดขอบเขตของตัวแปร และการเรี ยกใช้ตวั เอง (recusion) และมันเป็ นภาษาทีอยูใ่ นระดับ
low level นันคือ มันเป็ นภาษาทีสามารถทํางานได้ดีในระดับของฮาร์ดแวร์ ภาษา C เป็ นสามารถทีออกแบบมาให้สามารถที
จะทํางานกับคําสังพืนฐานของคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพราะฉะนันมันจึงถูกพบบ่อยในการใช้สร้างแอพพลิเค
ชัน ในสมัย ก่ อ นที เขี ย นโดยภาษาแอสเซมบลี รวมถึ ง ระบบประฏิ บัติ การ เช่ น เดี ยวกัน กับ ซอฟต์แ วร์ ป ระยุกต์สําหรั บ
คอมพิวเตอร์ ซุปเปอร์ คอมพิวเตอร์ และระบบฝังตัวประวัติของภาษา C
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ภาพที การเขียนคําสังโปรแกรม
. มอเตอร์ ไฟฟ้า (Motor)
หลักการของมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง ( Dc Motor) เมือเป็ นแรงดันกระแสไฟฟ้าตรงเข้าไปในมอเตอร์ ส่วนหนึง
จะแปรงถ่านผ่านคอมมิวเตเตอร์เข้าไปในขดลวดอาร์ มาเจอร์สร้างสนามแม่เหล็กขึนและกระแสไฟฟ้าอีกส่ วนหนึงจะไหล
เข้าไปในขดลวดสนามแม่เหล็กสร้างขัวเหนือ-ใต้ขึนจะเกิดสนามแม่เหล็ก สนาม ในขณะเดียว
กัน ตามคุณสมบัติของเส้นแรงแม่เหล็กจะไม่ตดั กันทิศทางตรงข้ามจะหักล้างกันและทิศทางเดียวจะเสริ มแรงกันทําให้เกิด
แรงบิดในตัวอาร์มาเจอร์ซึงวางแกนเพลาและแกนเพลานี สวมอยูก่ บั ตลับลุกปื นของมอเตอร์ทาํ ให้อาร์มาเจอร์นีหมุนได้
ขณะทีตัวอาร์มาเจอร์ ทาํ หน้าทีหมุนได้นีเรี ยกว่า โรเตอร์ ซึงหมายความว่าตัวหมุนการทีอํานาจเส้นแรงแม่เหล็กทังสองมี
ปฏิกิริยาต่อกันทําให้ขดลวดอาร์มาเจอร์หรื อ โรเตอร์หมุนไปนันเป็ นไปตามกฎซ้ายของเฟลมมิง

ภาพที 3 DC Motor

. บอร์ ดขับดีซีมอเตอร์
บอร์ ด ขับ ดี ซี มอเตอร์ TLP250 IRF3205 IRF4905 H-Bridge 10-30Vdc โดยใช้ เพาเวอร์ ม อสเฟตเบอร์ IRF3205,
IRF4905 เป็ นบอร์ ดขับดีซีมอเตอร์ แบบเฮชบริ ดจ์สามารถควบคุมมอเตอร์หมุนกลับทางได้รองรับแรงดันทางเอาต์พุต 1030Vdc อิน พุต 3.3-5Vdc สามารถเชื อมต่ อ กับไมโครคอนโทรลเลอร์ ทังแบบ 3.3V, 5V กระแสสู งสุ ด 40A มี ออปโต้ค ัป
เปลอร์ สําหรับแยกกราวด์ทางด้านอินพุต ออกจากทางด้านเอาต์พตุ ใช้เพาเวอร์ มอสเฟตเบอร์จาํ นวน 4 ตัว ทีมีสเปคแรงดัน
สู งสุ ดถึง 55V 110A พร้อมติดตังแผ่นระบายความร้อนคุณภาพสู งทุกตัว เหมาะสําหรับนําไปใช้งานในการควบคุมระบบ
ขับเคลือนหุ่นยนต์ หรื อควบคุมสายพานต่างๆ การควบคุมและใช้งาน จุดต่อควบคุมทางด้านอินพุต (3.3-12Vdc)

ภาพที บอร์ ดขับดีซีมอเตอร์ TLP250 IRF3205 IRF4905 H-Bridge 10-30Vdc
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2.5 Joy Stick play station PS2 wireless for Arduino แบบไร้สาย
เป็ นคอนโทรเลอร์ สําหรั บ เครื อง PS2 ซึ งจับ เอาระบบสันมารวมกับเทคโนโลยี SIXAXIS ตัวจอย PS2 นี จะมี
นําหนักมากกว่าจอย SIXAXIS เล็กน้อย ส่ วนระบบสันของ PS2 นีได้ถูกปรับปรุ งขึนมาใหม่ ทีจริ งแล้วเอาไว้ใช้เล่นเกมส์กบั
เครื องเล่ น เกมส์ playstation 2 แต่ จอยสามารถส่ งข้อ มูล หรื อ ควบคุ ม ผ่านสัญ ญาณไร้ ส าย ได้เช่ น กัน จึ งเลื อกใช้ค วบคุ ม
อุป กรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ หุ่ นยนต์ รถบังคับ แบบไร้สาย มี library ให้ใช้งาน สามารถสังให้ joystick สันได้ ใช้คลืนความถี
2.4GHz

ภาพที JoyStick playstation PS2 wireless for Arduino แบบไร้สาย

. รี เลย์ (Relay)
รี เลย์ (Relay) เป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ ง ซึ งทําหน้าทีตัดต่อวงจรแบบเดียวกับสวิตช์ โดยควบคุมการทํางานด้วย
ไฟฟ้ า Relay มีหลายประเภท ตังแต่ Relay ขนาดเล็กที ใช้ในงานอิเล็กทรอนิ กส์ทวไป
ั จนถึง Relay ขนาดใหญ่ทีใช้ในงาน
ไฟฟ้ าแรงสู ง โดยมีภาพร่ างหน้าตาแตกต่างกันออกไป แต่มีหลักการทํางานที คล้ายคลึงกัน สําหรับการนํา Relay ไปใช้งาน
จะใช้ในการตัดต่อวงจร ทังนี Relay ยังสามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายภาพแบบ

ภาพที บอร์ ดรี เลย์ (Relay)
วิธีการดําเนินงาน
การออกแบบสําหรับหุ่ นยนต์ต่อสู ้ โดยการทําโครงสร้างเพือทําป้ องกันการโจมตีและอุปกรณ์ภายในการออกแบบ
วงจรเพือใช้ในส่ วนของการควบคุม การทํางานด้านต่างๆ ของตัวหุ่ น ยนต์ เพือให้ หุ่ น ยนต์สามารถทํางานตามเงื อนไขที
กําหนดไว้ได้ ซึงจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี
3.1 การออกแบบโครงสร้างหุ่ นยนต์ และการกําหนดตําแหน่งอุปกรณ์ภายในหุ่นยนต์

ภาพที การออกแบบโครงสร้าง

ภาพที กําหนดตําแหน่งอุปกรณ์ภายใน
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ภาพที บล็อกไดอะแกรมของหุ่นยนต์
จากบล็อกไดอะแกรมของหุ่ นยนต์รีโมทควบคุมรับคําสังการกดปุ่ มและส่ งข้อมูลไปที ตัวรั บ ที ตัวรั บจะมี หัวต่อ
แปลงข้อมูลของจอย PS2 ให้เป็ นข้อมูลของ Arduino ต่อไปยังบอร์ ด Arduino เพือประมวลผลตามคําสังทีได้เขียนไว้ส่งออก
เอาต์พตุ ในส่ วนเอาต์พตุ ของ Arduino ส่วนทีเข้าอินพุตของบอร์ ดไดร์มอเตอร์ บอร์ไดร์ มอเตอร์จะทําการควบคุมการหมุน
ของมอเตอร์จาํ นวน ชุด มอเตอร์เคลือนทีและมอเตอร์อาวุธโจมตี ชุด
. การทดลองเชือมต่อรี โมทบังคับหุ่ นยนต์และการทดลองเชือมต่อบอร์ ดขับดีซีมอเตอร์

ภาพที การเชือมต่อรี โมท

ภาพที การเชือมต่อกับบอร์ด Drive Motor

. การโปรแกรมเขียนคําสังเพือควบคุมการทํางานวงจรของหุ่นยนต์
ในการออกแบบการควบคุมของหุ่นยนต์ทงหมดแบ่
ั
งออกเป็ น แบบคือ
. . การออกแบบโดยใช้บ อร์ ด รี เลย์ในการควบคุ มมอเตอร์ ท งหมด
ั
การทํางานวงจรควบคุ มหุ่ นยนต์โดยใช้
บอร์ ด รี เลย์ (Relay)เป็ นการใช้รีเลย์ต่อวงจร สวิตซ์เพือกลับทิศทางของขัวไฟกระแสตรง ในการควบคุมการหมุนและทิศทาง
ของมอเตอร์กระแสตรงนัน
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การต่อวงจรทังหมดของหุ่ นยนต์โดยใช้บอร์ดรี เลย์

. . การออกแบบโดยใช้ บ อร์ ด ขับ ดี ซี ม อเตอร์ ใ นการควบคุ ม มอเตอร์ ท ั งหมด ซึ งจะประกอบไปด้ว ย
ทรานซิ สเตอร์ กาํ ลัง 4 ตัวทีทําหน้าทีขับ และควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ถ้าหากกําหนดให้ทรานซิ สเตอร์ Q1 และ
Q4 อยูใ่ นสภาวะทํางาน (Active) ทําให้มอเตอร์ หมุนไปทางขวา ในทํานองเดียวกันถ้าหากเราทําให้ทรานซิ สเตอร์ Q2 และ
Q3 อยูใ่ นสภาวะทํางาน (Active) ซึงจะส่งผลให้มอเตอร์ กลับทิศทางการหมุนจากทางขวาไปทางซ้าย

ผลการทดลอง

ภาพที 2 การต่อวงจรทังหมดของหุ่ นยนต์โดยใช้บอร์ ดขับดีซีมอเตอร์

การบั ง คั บ หุ่ น ยนต์ จะใช้จ อยสติ กไร้ ส ายสั งงานผ่ านบอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino MEGA 2560
เพือควบคุมหุ่นยนต์ทีจะคําสังให้มอเตอร์สามารถเดินหน้า-ถอยหลัง,เลียวซ้าย-ขวา,ยกแขนขึน-ลง ตามปุ่ มทีกด ดังภาพที 3
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ภาพที ตําแหน่งปุ่ มควบคุมการทํางานต่างๆ
ตารางที 1 ผลการทดลองปุ่ มควบคุมการทํางานทังหมดของหุ่นยนต์
ปุ่ มที

การทํางาน

1

เดินหน้า

2

ถอยหลัง

3

เลียวซ้าย

5

ยกแขนกลขึน

4
6

เลียวขวา

กดแขนกลลง

ควบคุมด้วย บอร์ดรี เลย์







ควบคุมด้วยบอร์ ดขับ Motor
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ตารางที ผลการทดลองระยะทางการควบคุมของหุ่นยนต์ทงแบบมี
ั
สัญญาณรบกวนและไม่มีสญ
ั ญาณรบกวน
ควบคุม Motor
ควบคุม Motor
ระยะการควบคุมไม่มี
ควบคุมMotor
ระยะการควบคุมมี ควบคุมMotor
ด้วยบอร์ ดขับ
ด้วยบอร์ ดขับ
สัญญาณรบกวน
ด้วย บอร์ ดรี เลย์
สัญญาณรบกวน ด้วย บอร์ ดรี เลย์
Motor
Motor
เมตร

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

















การส่งสัญญาณ

การส่งสัญญาณ

สัญญาณขาด

สัญญาณขาด

ไม่เสถียร

ไม่เสถียร

เมตร

เมตร





การส่งสัญญาณ
ไม่เสถียร


การส่งสัญญาณ

เมตร

สัญญาณขาด

เมตร

สัญญาณขาด

สัญญาณขาด

เมตร

สัญญาณขาด

สัญญาณขาด

เมตร

สัญญาณขาด

สัญญาณขาด

ไม่เสถียร

จากการออกแบบการควบคุม ของหุ่ น ยนต์ทัง แบบ โดยทดลองระบบขับ เคลื อนการทํางานของตัวหุ่ น ยนต์
โดยการทดลองการเคลือนทีในทิศทางต่างๆรวมทังการทดลองชุดอาวุธโจมตี ผลการทดลองปุ่ มควบคุมการทํางานทังหมด
ของหุ่ นยนต์ทงั แบบสามารถควบคุมทิศทางได้แต่ในการใช้บอร์ ดรี เลย์มีการรับคําสังข้อมูลช้ากว่าการใช้บอร์คขับมอเตอร์
แต่สามารถควบคุมหุ่ นยนต์ได้เหมือนกันส่วนการทดลองระยะทางการควบคุมของหุ่ นยนต์ทงั แบบได้ไกลสุ ดทีระยะ
เมตรแต่ถา้ มี สิงกีดขวางในการส่ งสัญญาณการใช้บ อร์ ดรี เลย์ได้ระยะทางน้อยกว่าอยูท่ ี ระยะ เมตรส่ วนการใช้บอร์ คขับ
มอเตอร์อยูท่ ีระยะ เมตร

สรุ ปผลการวิจัย

จากการออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ต่อสู้และกลไกเคลือนทีของหุ่ นยนต์มีภาพแบบต่างๆเช่นการเดินหน้า การถอย
หลัง การเลี ยวขวา การเลี ยวซ้าย และการโจมตี จากนันได้เขี ยนคําสังเพือควบคุ ม คอนโทรลการทํางานในส่ วนต่างๆ
ด้วยการออกแบบการควบคุมของหุ่ นยนต์ทงหมดแบ่
ั
งออกเป็ น แบบคือ .การออกแบบโดยใช้บอร์ ดรี เลย์ในการควบคุม
มอเตอร์ .การออกแบบโดยใช้บอร์ ดขับดีซีมอเตอร์ ในการควบคุมมอเตอร์ ผลการทดลองการทํางานทังหมดสามารถควบคุม
ทิศทางทัง แบบได้แต่ในการใช้บอร์ดรี เลย์มีการรับคําสังข้อมูลช้ากว่าการใช้บอร์ คขับมอเตอร์เล็กน้อยแต่ก็สามารถควบคุม
หุ่ นยนต์ได้เหมือนกันส่ วนการทดลองระยะทางการควบคุมของหุ่นยนต์ได้ไกลสุดทีระยะ เมตรแต่ถา้ มีสิงกี ดขวางในการ
ส่งสัญญาณการใช้บอร์ ดรี เลย์อยูท่ ีระยะ เมตรส่ วนการใช้บอร์ คขับมอเตอร์อยู่ทีระยะ เมตรดังนันการออกแบบโดยใช้
บอร์ ดขับดีซีมอเตอร์ เหมาะสมกว่าโดยใช้บอร์ ดรี เลย์ในการควบคุมมอเตอร์
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การสร้ า งหุ่ น ยนต์ ต่ อ สู ้ สํ า เร็ จ ลงได้ ด ้ว ยดี จ ากความช่ ว ยเหลื อ จากนั ก ศึ ก ษาวัน ชั ย ศรี ว งศ์ ,รั ฐ เขต อํา ไพ,
หั ฏ ฐากิ จ นวลบริ บู ร ณ์ ,ธนากร แก้ง ประชาและศรั ณ ู เรื อ นรื นซึ งเป็ นนัก ศึ ก ษาชันปี ที 2 (ITT59) สาขาเทคโนโลยี
โทรคมนาคม คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม ศูนย์สุพรรณบุรี ในการสร้างหุ่ นยนต์และขอบคุณอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคมทุกท่านอย่างยิงทีได้ให้คาํ ปรึ กษาการสร้างหุ่นยนต์และการทดลองทีได้ให้คาํ แนะนําข้อคิด
ต่างๆโดยตลอดตังแต่ตน้ จนสําเร็ จเรี ยบร้อยจึงขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครและศึกษาความพึงพอใจประสิ ทธิภาพระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ สําหรับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการศึ กษา ได้แก่ บุ คลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร จํานวน คน รู ป แบบการวิจ ัยเป็ นการวิจ ัยเชิ งพัฒ นา (Research and Development) ประกอบด้วย การศึ ก ษาและ
วิเคราะห์ปัญหา การออกแบบและพัฒนาระบบ การทดลองใช้งานระบบ และการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบ
สําหรับความพึงพอใจศึ กษาโดยใช้แบบประเมิน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ( ̅ ) และ ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี
. พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สําหรับ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยใช้
โปรแกรมการจัด การฐานข้อ มู ล มายเอสคิ ว แอล (MySQL) และภาษาพี เ อชพี (PHP) โดยฐานข้อ มู ล ที พั ฒ นาขึ นมี
ความสามารถในการบันทึก แก้ไข ลบข้อมูล การเพิมเติม และการสื บค้นข้อมูลได้
. ระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีประสิ ท ธิ ภาพอยู่ใน
ระดับดี ค่าเฉลียเท่ากับ . และ ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .
คําสําคัญ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูล , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กลุ่มวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุ กงเทพฯ
Department of research, Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Sub-district Vachira
Phayaban, District Dusit, Bangkok 10300, Thailand
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author.E-mail): maythika.p@rmutp.ac.th
1

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
ABSTRACT

941

The purposes of this research were to development of full-text research database for Rajamangala University
of Technology Phra Nakhon and Satisfaction study of the database system of full-text research database for Rajamangala
University of Technology Phra Nakhon. The sample was academic staffs of RMUTP 35 academic staffs. Research design
was a research and development follow these steps: study and analyze problems, system design, development system trial
and evaluation of user satisfaction. For the study satisfaction, using the evaluation form. The statistics used for data
analysis were mean ( ̅ ) and standard deviation (S.D) The results demonstrated that :
1. Development of Full-Text Research Database for Rajamangala University of Technology Phra Nakhon by
using database management software MySQL (MySQL) and PHP (PHP). The database developed has the ability to save,
edit, delete and query.
2. Database System of Full-Text Research Database for Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
performance was good and the mean was 4.32 and the standard deviation was 0.21.
Keywords: Database Development, RMUTP
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ในปั จจุบนั โลกเปลียนแปลงเข้าสู่ยคุ ของดิจิทลั (Digital Transformation) การเข้าถึงสื อสารสนเทศสามารถเข้าถึงได้
อย่างง่าย ข้อมูลต่าง ๆ ทีต้องการสามารถค้นหาได้ง่ายกว่าในอดีต การเปลียนผ่านประเทศไทยจากเวอร์ ชนั 3.0 เป็ นเวอร์ ชนั
4.0 หรื อจากประเทศทีขับเคลือนด้วยการผลิต "เชิ งอุตสาหกรรมหนัก" ไปสู่ การขับเคลือนด้วย "เทคโนโลยีและนวัตกรรม"
เปลียนจากการขับเคลือนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของทุกคน จนอาจกล่าวได้วา่ เป็ น
ส่วนหนึ งของชี วิตอย่างหลี กเลียงไม่ได้ เทคโนโลยีสารสนเทศมี บทบาทอย่างมาก ทีจะให้ขอ้ มูลที ทันต่อเหตุการณ์ และมี
ความสามารถเก็ บ ข้อ มู ล ต่ าง ๆ ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ นเครื องมื อ ประเภทหนึ งที สามารถคํานวณ เก็ บ และ
ประมวลผล ข้อมูลด้วยความถูกต้องรวดเร็ ว ทําให้เพิมประสิ ทธิ ภาพ การทํางานของมนุ ษย์สูงขึน (ครรชิต มาลัยวงศ์, )
ในแวดวงธุ รกิ จ รวมถึ งองค์กรทัวไปในยุค ปั จจุบ ัน ล้วนมีความใกล้ชิด กับ ระบบสารสนเทศโดยทังสิ น เนื องจากระบบ
สารสนเทศ สามารถนํามาใช้เป็ นเครื องมือสนับสนุ นกระบวนการธุรกิจขององค์กรในทุกระดับ ทุกภาคส่วน เพือเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิ ภาพให้แก่องค์กร ไม่วา่ จะเป็ นการเพิมความคล่องตัวในการดําเนินงาน การเพิมผลผลิ ต ลดต้นทุ น ช่วยตัดสิ นใจ
ให้กบั ผูบ้ ริ หาร และสร้างความได้เปรี ยบในเชิงแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก(โอภาส เอียวสิ ริวงศ์, ) สําหรับ
ประเทศไทยได้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างแพร่ หลาย และเพิมขึนอย่างรวดเร็ ว ทังในหน่ วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน
จากความก้าวหน้าและการเปลียนแปลงทีเข้ามามีอิทธิ พลของเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครได้เล็งเห็ นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานด้านต่าง ๆ และมุ่ง
สร้างสรรค์สร้างองค์ความรู ้และพัฒนาสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งโลกดิจิทลั โดยเฉพาะการบริ หารจัดการข้อมูลในด้านการ
วิจัยของมหาวิท ยาลัย ซึ งเป็ นภารกิ จสําคัญ ของสถาบัน การศึ กษามี ค วามจําเป็ นอย่างยิงที จะต้องนําระบบเทคโนโลยีม า
ประยุกต์ใช้ในการบริ หารงาน ปัจจุบนั งานวิจยั ของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มเพิมขึนทุกปี ทําให้มีขอ้ มูลต่าง ๆ เพิมขึนมากมาย
การจัด การข้อมูลในรู ป แบบเอกสารจึ งทําให้สินเปลื องงบประมาณ พืนที ในการจัดเก็ บเอกสาร และการเรี ยกใช้ข อ้ มูลที
จัดเก็ บ ในรู ป แบบเอกสารสามารถทําได้ช้า ผูว้ ิจ ัยจึงสนใจศึ กษา “การพัฒ นาระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับ สมบูรณ์
สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี
. เพือพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
. เพื อศึ ก ษาความพึ ง พอใจประสิ ท ธิ ภ าพระบบฐานข้อ มู ล รายงานวิจัย ฉบับ สมบู ร ณ์ สํา หรั บ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิธีดําเนินการวิจัย

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูว้ ิจยั มี
การดําเนินการ ระยะ ดังนี
ระยะที . การพัฒ นาระบบฐานข้ อมูล ผู้วจิ ยั ดําเนินการตามขันตอนวิจยั และพัฒ นา ประกอบด้ วย ขันตอน ดังนี
. การวางแผนงาน เป็ นขันตอนแรกในการพัฒ นาระบบงาน โดยเริ มจากการศึ ก ษาความเป็ นไปได้
(Feasibility Study) ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลซึงจะต้องสนับสนุนและรองรับการบริ หารจัดการข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับ
สมบู รณ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสามารถลดภัยคุกคามจากภายนอกได้ โดยต้องคํานึ งถึ งใน
การศึ กษาความเป็ นไปได้ คือ ระบบที จะพัฒนาขึนรองรั บกระบวนการปฏิ บ ัติงานของหน่ วยงานได้อย่างไร มีบุค ลากร
สนับสนุนให้เกิดผลสําเร็ จได้หรื อไม่ ระบบมีประโยชน์ในการบริ หารจัดการอย่างไร
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. ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ใ นการพัฒ นาระบบ กํา หนดแนวทางการแก้ไ ขปั ญ หา การพัฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลเพือเป็ นแหล่งจัดเก็บข้อมูลรายงานวิจยั ฉบบสมบูรณ์ของหน่วยงาน และศึกษาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูล
งานวิจยั จากทีต่าง ๆ ทีจะนํามาสนับสนุนในการทํางาน เพือนําไปเป็ นข้อมูลสําหรับการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
. การพิ จ ารณารายละเอี ยดของการออกแบบและการประยุกต์ใช้งาน ในทางปฏิ บ ัติ การออกแบบ
ฐานข้อมูลเป็ นส่ วนหนึงของการพัฒนาระบบงาน ซึงมีผลกระทบต่อการออกแบบฐานข้อมูล ขันตอนนี มีวตั ถุประสงค์เพือให้
ได้ขอ้ มูลและความสัมพันธ์ (Relationships) ของข้อมูลทีจะต้องมีในระบบ หรื อตามความต้องการใช้งานด้านต่าง ๆ
. การเลื อกระบบจัดการฐานข้อมูล ขันตอนนี มีความสําคัญซึ งจะต้องทําการประเมิ นข้อดี ข้อเสี ยของ
ระบบด้วย สําหรับการออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดําเนิ นการออกแบบโครงร่ างหน้าจอที
เหมาะสม ออกแบบระบบการนําเข้าและจัดเก็บข้อมูล ด้วยโปแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ภาษา PHP
. การทดสอบระบบและการนําไปใช้ ขันตอนนีเป็ นการทดสอบระบบและการนําระบบฐานข้อมูลไปใช้
หลัง การพัฒนาระบบและติ ด ตังระบบฐานข้อมู ลรายงานวิจ ัยฉบับ สมบู รณ์ บ นเซิ ร์ฟเวอร์ ผูว้ ิจัยดําเนิ น การทดสอบเพื อ
ตรวจสอบคุณภาพของระบบในด้านต่าง ๆ และปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง พร้อมติดตังระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์ ผ่านเว็บไซต์ ระบบบริ หารงานวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรื อ “ระบบ RPM”
. การบํารุ งรั ก ษา ขันตอนนี มี ค วามสํ าคัญ เช่ น กัน เป็ นขันตอนที ไม่ เกี ยวข้องกับ การพัฒ นาระบบ
สารสนเทศ เนื องจากเป็ นการดําเนิ น การเมื อมี การนําระบบไปใช้งานจริ งแล้ว เมื อระบบได้เริ มดําเนิ นการ จะต้องมี การ
เตรี ยมการบํารุ งรั กษาฐานข้อมูล โดยการสํารองข้อมูล (Data Backup) และการกู้คื น ระบบ (Data Recovery) ในกรณี เกิ ด
เหตุการณ์ทีทําให้ระบบไม่สามารถทํางานต่อไปได้นอกจากนี ต้องมีการปรับปรุ งระบบ เพือแก้ไขระบบให้ถูกต้อง สามารถ
คืนสู่ สภาวะ ปกติได้โดยเร็ ว ฯลฯ ซึ งเป็ นขันตอนทีเกิดขึนระหว่างการใช้งานระบบฐานข้อมูลจริ ง เพือบํารุ งรักษาให้ระบบ
ฐานข้อมูลทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทังเป็ น ขันตอนของการแก้ไข และปรับปรุ งระบบฐานข้อมูล ในกรณี ทีมีการ
เพิม หรื อเปลียนแปลงความต้องการของผูใ้ ช้ทีส่งผลกระทบต่อระบบฐานข้อมูล
ระยะที การศึ กษาความพึ ง พอใจทีมี ต่ อระบบฐานข้ อมู ลรายงานวิจ ัย ฉบั บ สมบู ร ณ์ สํ าหรั บมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้วจิ ยั ดําเนินการตามขันตอนดังนี
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
- เจ้าหน้ากลุ่มวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา จํานวน คน
- บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีเข้าใช้งานระบบระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม
2560
กลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
- เจ้าหน้ากลุ่มวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา จํานวน คน คัดเลือกจากเจ้าหน้าทีทีดูแลระบบ จํานวน คน
และนักวิจยั จํานวน คน
- ผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูล จํานวน 30 คน เดือนตุลาคม – ธันวาคม
โดยเป็ นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูว้ จิ ยั ดําเนินการส่ งลิงก์แบบประเมินผ่านอีเมล์ของบุคลากร
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. เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื องมือทีใช้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อประสิ ทธิ ภาพระบบฐานข้อมูล โดยสร้างข้อคําถาม
ให้ครอบคลุมสิ งทีต้องการวัดแต่ละด้าน หาคุณภาพแบบประเมินและวิเคราะห์ความเชือมันด้วยค่าสัมประสิ ทธิแอลฟาของ
Cronbach มีค่าเท่ากับ . โดยแบบประเมินแบ่งเป็ น ตอน ได้แก่
ตอนที แบบสอบถามเกี ยวกับ ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบประเมินมีลกั ษณะเป็ นแบบสํารวจรายการ
(Check list)
ตอนที ความพึงพอใจในการทํางานของระบบฐานข้อมูล จํานวน ด้าน โดยข้อคําถามมีลกั ษณะเป็ น
แบบมาตรฐานประมาณค่า ระดับ (Rating Scale) ประกอบด้วย
1) ด้านประสิ ทธิภาพ
จํานวน ข้อ
2) ด้านการออกแบบ
จํานวน ข้อ
3) ด้านการใช้งาน
จํานวน ข้อ
4) ด้านประโยชน์ของระบบ
จํานวน 4 ข้อ
ตอนที เป็ นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติมทีต้องการให้พฒั นาปรับปรุ งระบบฐานข้อมูลรายงาน
วิจยั ฉบับสมบูรณ์เป็ นลักษณะคําถามปลายเปิ ด
. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที เข้าใช้งานระบบ ระหว่างเดือนตุลาคม–ธันวาคม
เพือประเมินประสิ ทธิ ภาพระบบฐานข้อมูลทีพัฒนาขึน และนําแบบประเมินทีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และ
เตรี ยมการวิเคราะห์ขอ้ มูล
. สถิตกิ ารใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อ มูล เชิ งปริ ม าณใช้ส ถิ ติพื นฐานในการวิ เคราะห์ ประกอบด้วย ค่ าความถี (Frequency) ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย ( ̅ ) และ ส่ วนเบียงเบน มาตรฐาน (S.D.) โดยมีการแปลผล ดังนี
ค่าเฉลียเท่ากับ 4.51 – 5.00
หมายความว่า
ระดับดีมาก
ค่าเฉลียเท่ากับ 3.51 – 4.50
หมายความว่า
ระดับดี
ค่าเฉลียเท่ากับ 2.51 – 3.50
หมายความว่า
ระดับปานกลาง
ค่าเฉลียเท่ากับ 1.51 – 2.50
หมายความว่า
ระดับน้อย
ค่าเฉลียเท่ากับ 1.00 – 1.50
หมายความว่า
ระดับน้อยมาก
2. ข้อมูลเสนอแนะซึงเป็ นคําถามปลายเปิ ดใช้การวิเคราะห์เนือหาสังเคราะห์สรุ ปเขียนพรรณนาเป็ นความ
เรี ยงเกียวกับผลการพัฒนา ประสิ ทธิภาพของระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ประกอบการอภิปรายผล

ผลและวิจารณ์ ผล

. ผลการศึกษา
. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูว้ จิ ยั
ใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) และภาษาพีเอชพี (PHP) ในการจัดทําฐานข้อมูล หลังจากนัน
ออกแบบหน้าจอโดย ใช้โปรแกรมสร้างเว็บเพจ Macromedia Dreamweaver ซึ งใช้งานภายใต้ระบบปฏิ บตั ิการ Windows
ทีผูว้ จิ ยั พัฒนาขึนสามารถเข้าถึงได้จากตําแหน่ง https://rpm.rmutp.ac.th ดังภาพที และภาพที
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. การศึ กษาความพึงพอใจที มีต่อประสิ ทธิ ภาพระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ สําหรับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังแสดงในตารางที
ตารางที ผลการศึกษาความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รายงาน

1.ด้านประสิ ทธิภาพของระบบ
. ด้านการออกแบบระบบ
. ด้านการใช้งานระบบ
. ด้านประโยชน์ของระบบ
รวม

( ̅)

4.42
3.94
4.27
4.65
4.32

S.D.

0.37
0.48
0.34
0.23
0.21

แปลผล
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

จากตารางที พบว่า ผูใ้ ช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ สําหรับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ( ̅ = 4.32, S.D. = 0. ) และเมือพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุ ด คือ ด้านประโยชน์ของระบบ ( ̅ = 4.65, S.D. = 0. ) รองลงมา คือ ด้าน ประสิทธิภาพของระบบ ( ̅
= 4.42, S.D. = 0. ) และ ด้านการใช้งานระบบ ( ̅ = 4.27, S.D. = 0. ) สําหรับด้านทีมีค่าเฉลียตําสุด คือ ด้านการออกแบบ
ระบบ ( ̅ = 3.94, S.D. = 0.48)

อภิปรายผล

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยผูว้ ิจยั โดย
ใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมู ลมายเอสคิวแอล (MySQL) และภาษาพีเอชพี (PHP) ในการจัดทําฐานข้อมู ล หลังจากนัน
ออกแบบหน้าจอโดย ใช้โปรแกรมสร้างเว็บเพจ Macromedia Dreamweaver ซึ งใช้งานภายใต้ระบบปฏิ บตั ิการ Windows ทีผูว้ ิจยั
พัฒนาขึนสามารถเข้าถึงได้จากตําแหน่ ง http://rmutp.ac.th และ ผูใ้ ช้งานระบบฐานข้อมูลสามารถดําเนิ นการตามขันตอนต่าง ๆ
เพือนําเข้าข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ โดยฐานข้อมูลทีพัฒนาขึนมีความสามารถในการบันทึก แก้ไข ลบข้อมูล การเพิมเติม
และการสื บค้นข้อมู ลได้ สําหรับการประเมิ นความพึงพอใจที มีต่อประสิ ทธิ ภาพระบบฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบู รณ์
สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี ประสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี ยเท่ ากับ . และ ส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐานเท่ ากับ . โดยด้านที มีค่าเฉลียสู งสุ ด คือ ด้านประโยชน์ของระบบ ทังนี อาจเนื องมาจากในปั จจุบนั หากสามารถนํา
ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานจะทําให้เกิดประโยชน์แก่นกั วิจยั เช่น สามารถลดการใช้กระดาษ
ในการทําเล่มรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ลดระยะเวลาและขันตอนในการจัดส่ง เพราะนักวิจยั สามารถอัพโหลดข้อมูลจากทีไหนก็
ได้ เป็ นต้น สําหรับด้านที มีค่าเฉลียตําสุ ด คือ ด้านการออกแบบระบบ ทังนี อาจเนื องมาจากยังไม่ได้มีการพัฒนาปรับปรุ งหน้า
เว็บไซต์ระบบ RPM ให้มีสีสันและทันสมัย ซึง กิตติวรรธน์ กิตติวรรธนา ( ) ได้พฒั นาระบบฐานข้อมูลวิจยั โรงเรี ยนนายสิ บ
ทหารบก ผลการวิจยั พบว่าการพัฒนาฐานข้อมูลวิจยั โรงเรี ยนนายสิ บทหารบกมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที สุ ด ค่าเฉลี ย
. มี ประสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี ย . และ รัตนาภรณ์ กาศโอสถ และ ปรัชญนันท์ นิ ลสุ ข ( ) ได้พฒั นาระบบ
ฐานข้อมูลวิทยานิ พนธ์ฉบับเต็ม สําหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิตผลการวิจยั พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทีมี
ต่อระบบฐานข้อมูลวิทยานิ พนธ์ฉบับเต็มสําหรับห้องสมุด อิเล็กทรอนิ กส์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย
เท่ ากับ . รวมถึ ง ภานุ วฒั น์ ขันจา ( ) ได้พ ฒ
ั นาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้ างเครื อข่ายงานวิจ ัยมี ชีวิต สําหรั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศ เป็ นสื อกลางรวบรวมข้อมูลร่ วมกับสถาบันวิจยั และพัฒนา
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พัฒนาระบบด้วยโปรแกรมภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL สร้างระบบเชื อมโยงข้อมู ลนักวิจ ัย งานวิจัย แหล่ งทุ น และ
ข่าวสาร เพือสร้างศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครื อข่ายงานวิจยั มีชีวิต ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจยั แบบสร้าง
เครื อข่ายงานวิจยั มี ชีวิต สามารถจําแนกได้เป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ระบบฐานข้อมูลนักวิจยั และระบบ
สารสนเทศงานวิจยั มีผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.80

สรุ ปผลการวิจัย

. สรุปผลการวิจยั
การพัฒ นาระบบฐานข้อ มู ล รายงานวิ จัยฉบั บ สมบู รณ์ สําหรั บ มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร
เป็ นรู ปแบบการวิจยั เชิงพัฒนา (Research and Development) ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์ปัญหา การออกแบบและพัฒนา
ระบบ การทดลองใช้งานระบบ และการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบ ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี
. พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สําหรับ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยใช้
โปรแกรมการจัด การฐานข้อ มู ล มายเอสคิ ว แอล (MySQL) และภาษาพี เ อชพี (PHP) โดยฐานข้อ มู ล ที พั ฒ นาขึ นมี
ความสามารถในการบันทึก แก้ไข ลบข้อมูล การเพิมเติม และการสื บค้นข้อมูลได้
. ผูใ้ ช้งานระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความพึงพอใจ
ต่อระบบอยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลียเท่ากับ . และ ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .
. ข้ อเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลทีหลากหลายหรื อครอบคลุมทุกกระบวนการของการวิจยั และควรปรังปรุ ง ข้อมูล
ในระบบให้สมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ เพือประโยชน์สูงสุ ดในการใช้งานด้านสถิติและการบริ หารงานวิจยั
ของหน่วยงาน
2. ควรพัฒนารู ปแบบหน้าเว็บ ไซต์ให้มี ค วามทัน สมัย เข้ากับ สถานการณ์ และนโยบายของหน่ วยงานที จะเป็ น
Digital University
. รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทีนําเข้าระบบควรเป็ นรู ปแบบเดียวกัน จึงควรมีพฒั นารู ปแบบการจัดทํารายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ให้เป็ นมาตรฐานและรู ปแบบเดียวกันทังหน่วยงาน
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การพัฒ นาฐานข้ อมูลความหลากหลายทางชี วภาพของพืชสมุนไพร
พืนเมืองน่ าน เพือการแสดงผลข้ อมูลด้ วยระบบคิวอาร์ โค้ ด
Development of Indigenous Medicinal Plants Nan Biodiversity Database
and Display With The QR Code.
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พัชราภรณ์ หงส์สิบสอง ศศิวมิ ล วงค์ทา และ ทศพล เต๋ จะกาศ
Patcharaporn Hongsibsong1 Sasiwimon Wongta 1 and Thodsapon Taojagaat 1

บทคัดย่อ
การพัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรพืนเมืองน่ าน เพือการแสดงผลข้อมูลด้วยระบบ
คิวอาร์ โค้ด มีวตั ถุประสงค์ เพือ 1)พัฒนาฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพืนเมืองน่ าน )เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลพืช
สมุนไพรพืนเมืองน่าน ให้เป็ นทีรู ้จกั ผ่านระบบคิวอาร์ โค้ด จัดเก็บข้อมูลทีผ่านการสํารวจ รวบรวมองค์ความรู ้จากภูมิปัญญา
ท้องถินด้านต่างๆ ดังเช่น นายอินปั น ทาคําสม ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตรกรรมและการแพทย์แผนไทยจากบ้านดู่ใต้
อําเภอเมืองน่ าน นายอาหลํา มูลหล้า ปราชญ์ชาวบ้านด้านหมอพืนบ้านและหมอสู่ ขวัญจากบ้านม่วงตึด อําเภอภูเพียง และ
นายสังเวียน โนเสน ปราชญ์ชาวบ้านด้านหมอพื นบ้านและหมอสู่ ข วัญจากบ้านนาเหลือง อําเภอเวียงสา จังหวัด น่ าน
สรุ ปผลการพัฒนาระบบ พบว่าผูใ้ ช้มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานระบบมากที สุ ด ( X = 4.60) สามารถมองเห็นรายละเอียด
ตามหลักพฤกษศาสตร์ ได้อย่างชัดเจนและรอบด้าน โดยมีจาํ นวนข้อมูลมากกว่า 100 ชนิ ด ทังนี ระบบมีส่วนในการค้นหา
ข้อมู ลพื ชสมุน ไพรที มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ใช้งานง่ าย สามารถเชื อมต่ อระบบฐานข้อมู ลฯ อย่างมีคุ ณภาพในระดับ มากที สุ ด
( X = 4.61)
คําสําคัญ : ฐานข้อมูลสมุนไพร, สมุนไพรพืนเมืองน่าน, พืชสมุนไพรน่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
Rajamangala University of Technology Lanna Nan, Faikaew Sub-district, Pupiang District, Nan Province 55000, Thailand
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The objective of the research “Development Biodiversity Database Of Nan Herbs For Display With QR
Code” are:1) Development of the Nan ative herbal database. 2) To publish and promote the database of local herbs. It is
widely known through the QR-Code system. Providing Information on local herbs. Uses of the system are : Mr.Inpan
Takamsom, Experts agriculture and medicine Thailand. Mr.Arlah Moonlah and Mr.Sunwean Nosan, Experts traditional
healers and Folk doctors. Summary of system development results: It was found that the users were most efficient in using
the system ( X = 4.60). It has more than 100 data types. And the system is involved in finding effective herbal
information. Easy to find can connect to the database. The highest level of use ( X = 4.61).
Keyword: Herbal Database, Indigenous herbs, Nan Herb

บทนํา

จังหวัดน่ านเป็ นจังหวัดที มีความหลากหลายทางชี วภาพต่อหน่วยพืนที สู ง มีความรํารวย อุดมสมบูรณ์ ดว้ ยความ
หลากหลายทางชีวภาพมาแต่อดีตจวบจนปัจจุบนั ปรากฏในหลากหลายรู ปแบบหนึ งในนันคือเรื องพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน
ทังที ใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ และใช้บ ํารุ งรักษาสุ ขภาพอนามัย อย่างไรก็ดีการใช้ป ระโยชน์และพึงพาทรั พยากรที มีอยู่ใ น
ธรรมชาติเป็ นการบริ โภคทรัพยากรอย่างฟุ่ มเฟื อย โดยไม่คาํ นึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟื นตัวของทรัพยากรดังกล่าว
ส่ งผลกระทบต่อเอกลักษณ์ และความสําคัญของพืชสมุนไพรพืนเมืองในจังหวัด น่ าน จึ งเป็ นปั ญหาเร่ งด่วนที จะต้องวาง
แนวทางที ชัด เจนอย่างเป็ นรู ป ธรรม ในการดําเนิ น งาน เพือให้บ รรลุวตั ถุป ระสงค์ในการอนุ รักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชี วภาพ ดังนันจึ งจําเป็ นต้องมี การวิจยั พัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โดยนําเทคโนโลยีที
เกียวข้อง เพือทีจะช่วยให้ทอ้ งถินสามารถธํารงรักษาขุมทรัพย์อนั ทรงคุณค่ามหาศาลจากความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่าง
มันคงและยังยืน
วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน
2. เพือเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน ให้เป็ นทีรู ้จกั ในวงกว้างผ่าน
ระบบคิวอาร์โค้ด
ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
ภราดร สุ รีย์พงษ์ และคณะ ( ) ได้จดั ทําโครงการวิจยั รวบรวมองค์ค วามรู้และพัฒ นาผลิตภัณฑ์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถินบนพืนที สู ง : โครงการย่อยที 11 การพัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชี วภาพและภูมิปัญญาท้องถินบนพืนทีสูง (Highland E-Herbarium) มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชี วภาพและภูมิปั ญญาท้องถินบนพืนที สู ง ให้มีค วามน่ าสนใจและเป็ นที รู ้ จักในวงกว้าง
รวมทังเป็ นแหล่งข้อมูลและศูนย์กลางการแลกเปลียนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถินบนพืนทีสู ง
โดยให้บริ การข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถินบนพืนที สูง ซึงเป็ นผลจากการสํารวจและรวบรวมองค์ความรู ้
จากภูมิปัญญาท้องถิน โดยจัดเป็ นข้อมูลพืนฐานในการจัดทําระบบข้อมูล MySQL เพือพัฒนาเป็ น E-herbarium ซึงเป็ นระบบ
ที ผูใ้ ช้สามารถสามารถมองเห็ นรายละเอี ยดตามหลักพฤกษศาสตร์ ได้อย่างชัดเจนและรอบด้าน (360 องศา) ให้มีจาํ นวน
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ฐานข้อมูลเพิมขึนจากเดิม 30 ชนิ ด เป็ น 100 ชนิ ด โดยการใช้งานระบบ Highland e-herbarium จะมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน
โดยผูใ้ ช้สามารถค้นหาข้อมูลและสามารถได้รับผลลัพธ์ตรงตามความต้องการและสามารถนําไปใช้ได้มากกว่าเดิม
พันธวัฒ น์ จตุ พร ( 557) ได้ท ําการศึ กษาเรื องพื ชสมุ นไพรไทยสําหรับ งานสาธารณสุ ข มูลฐานบนเว็บ ไซต์ผล
การศึกษาผูใ้ ช้ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรไทยสําหรับงานสาธารณสุขมูลฐานบนเว็บไซต์ พบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ซึงสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ด้านคือ 1) การออกแบบและการจัดรู ปแบบหน้าโฮมเพจ 2) การจัดเตรี ยมเนื อหา 3)ประโยชน์
ของฐานข้อมูล และ 4) การเข้าถึงฐานข้อมูล จึงสรุ ปได้วา่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ในครังนี มีประสิ ทธิ ภาพ
เพียงพอต่อผูใ้ ช้ในการเข้าถึงและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ีจะเข้ามาทําการสื บค้นพืชสมุนไพรไทยสําหรับงานสาธารณสุ ขมูลฐาน
ประวัติชีวิตและผลงานนายอินปั น ทาคําสม ผูเ้ ชียวชาญด้านการเกษตรกรรมและการแพทย์แผนไทย เกิดวันที 25
ธันวาคม พ.ศ. 2477 เชือชาติไทย สัญชาติไทย ภูมิลาํ เนา บ้านเลขที 170/3 ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมือง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 054741119, 089-2650359 ประธานชมรมแพทย์พืนบ้าน จบชันประถมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนบ้านนําลัดสบแก่น หมู่ที 5 ตําบลนา
ปั ง อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และศึกษาต่อนักธรรมตรี ทีวัดนาปั ง จบการศึกษาเมือปี พ.ศ. 2493 ชี วิตวัยเด็ก เมือข้าพเจ้ายัง
เป็ นเด็กก็ได้ช่วยพ่อหาพืชสมุนไพรมาทํายา และติดตามพ่อไปดูคนป่ วยตามหมู่บา้ นและตําบลใกล้เคียงเสมอ และรู ้จกั ต้นพืช
สมุนไพรเป็ นอย่างดี หลังจากทีพ่อเสี ยชีวติ ข้าพเจ้าได้สืบสานเจตนารมณ์ของพ่อโดยการเป็ นหมอพืนบ้านทีดี ผลงานทีริ เริ ม
สร้างสรรค์ขา้ พเจ้าเป็ นหมอที ไม่เห็ น แก่ตวั และไม่เคยเรี ยกร้องเงิ นทองจากคนป่ วย จนได้รับ เลือกให้เป็ นประธานชมรม
แพทย์พืนบ้าน และช่ วยเหลื อค่าอาหาร ค่ารถ แก่เพือนสมาชิ กในวงการเดี ยวกันเสมอมา ผลงานซึ งเป็ นที ยอมรั บในสังคม
ข้าพเจ้าเป็ นหมอพืนบ้านได้รับการยอมรับจากชาวบ้าน ทําให้ได้รับโล่ดีเด่นจากทางกระทรวงศึกษาธิ การจังหวัด ได้เกียรติ
บัตรจากผูว้ ่าราชการจังหวัดน่ าน และได้เกียรติบตั รจากอธิ การบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เนื องในการร่ วมจัดกิ จกรรมลานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครังที 6 ณ ศูนย์แสดง
สิ นค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี
ประวัติชีวิตและผลงานนายอาหลํา มูลหล้า ผูเ้ ชียวชาญด้านหมอพืนบ้านและหมอสู่ ขวัญ เชือชาติไทย สัญชาติ
ไทย ภูมิลาํ เนาบ้านเลขที ตําบลม่วงตึด อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ จบการศึกษาปริ ญญาตรี จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ห้องเรี ยน วัดพระธาตุแช่แห้ง
ประวัติชีวิตและผลงานนายสังเวียน โนเสน ผูเ้ ชี ยวชาญด้านหมอพืนบ้านและหมอสู่ ขวัญเชือชาติ ไทย สัญชาติ
ไทย ภูมิลาํ เนา บ้านเลขที 39 ตําบลนาเหลือง อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จบการศึกษาชันประถมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนบ้านนา
เหลืองไชยราม หมู่ที 4 ตําบลนาเหลือง อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตการสร้างฐานข้อมูล จัดเก็บรายละเอียดผูใ้ ช้งานดังต่อไปนี
1. ข้อมูลผูด้ ูแลระบบ
2. ข้อมูลผูใ้ ช้ทวไป
ั
ขอบเขตการพัฒนาฐานข้อมูล
1. สร้ างฐานข้อมูลพืชสมุน ไพรพืนเมื องน่ านและสร้ างเว็บ ไซต์ทีสามารถเพิม ลบ แก้ไข ค้น หาข้อมูลที แสดง
รายละเอียดตามหลักพฤกษศาสตร์ได้อย่างชัดเจนและรอบด้าน โดยมีจาํ นวนข้อมูลมากกว่า 100 ชนิ ด
2. เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน ให้เป็ นทีรู ้จกั ในวงกว้างผ่านระบบคิวอาร์โค้ด
โดยให้บริ การข้อมูลพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน
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. ศึ กษาค้นคว้าและเก็บข้อมูลพืชสมุน ไพรพืนเมืองน่ าน คณะผูว้ ิจยั ได้ทาํ การลงพืนที เพือหาข้อมูลจากปราชญ์
ชาวบ้าน ผูเ้ ชี ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย และหมอพืนบ้านหรื อหมอสู่ ขวัญซึ งบุคคลเหล่านี เป็ นผูท้ ี อุดมไปด้วย ภูมิ
ความรู ้เป็ นอย่างดี ดังเช่นนายอินปั น ทาคําสม ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตรกรรมและการแพทย์แผนไทยจากบ้านดู่ใต้
อําเภอเมืองน่ าน นายอาหลํา มูลหล้า ปราชญ์ชาวบ้านด้านหมอพืนบ้านและหมอสู่ ขวัญจากบ้านม่วงตึด อําเภอภูเพียง และ
นายสังเวียน โนเสน ปราชญ์ชาวบ้านด้านหมอพืนบ้านและหมอสู่ ขวัญจากบ้านนาเหลือง อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยได้
กําหนดระยะเวลาในการลงพืนทีเพือเก็บข้อมูลเป็ นระยะเวลา 3 เดือน
2. วิเคราะห์ออกแบบระบบข้อมูลพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน

ผู้ดแู ลระบบ/ผู้ให้ ข้อมูล

- ตรวจสอบ, เพิม, ลบ, แก้ไขข้อมูล

-รายงานข้อมูลสมุนไพร

- ประวัติผใู ้ ห้ขอ้ มูล/ผูด้ ูแลระบบ

-รายงานประวัติผใู ้ ห้ขอ้ มูล

- ข้อมูลสมุนไพร

ระบบฐานข้ อมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพของพืช
สมุนไพรพืนเมืองน่ าน

- รายงานข้อมูลสมุนไพร

- รายงานประวัติผใู ้ ห้ขอ้ มูล
- ค้นหาข้อมูลสมุนไพร
ผู้ใช้ งาน

ภาพที Context Diagram ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน
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ภาพที 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพืนเมือง
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การออกแบบให้มีตารางเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม MySQL ในการสร้างฐานข้อมูล
ชือว่า E-Herb แบ่งออกเป็ น 4 ตาราง ซึงมีชือตารางและหน้าที ดังตารางที 1
ตารางที 1 ชือและหน้าทีของตารางในฐานข้อมูล
ลําดับที
ชือตาราง
รายละเอียด
1
Herb
เก็บข้อมูลพืชสมุนไพร
2
TypeHerb
เก็บข้อมูลประเภทหรื อส่ วนทีใช้เป็ นยาของสมุนไพร
3
User_list
เก็บข้อมูล Username และ Password
4
PrintCard
เก็บข้อมูลการพิมพ์บตั รสมุนไพร
4. ติดตังและทดลองใช้งาน โดยนําระบบให้แก่ปราชญ์ชาวบ้านทัง 3 ท่านได้ทาํ การทดลองใช้งาน และนําระบบไปติดตัง
ให้แก่ผใู ้ ช้งานระบบ
. สร้างเว็บไซต์และระบบคิวอาร์โค้ด เพือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน
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การออกแบบหน้าจอหลัก คือ การกําหนดสิทธิการใช้งาน มีอยู่ 2 ระดับ
1. ผูด้ ูแลระบบ
2. ผูใ้ ช้งานทัวไป

ภาพที 3 แสดงหน้าจอสําหรับการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน

ภาพที 4 แสดงหน้าจอเมนูหลักการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน
เมือเข้าสู่ระบบลงทะเบียนจะสามารถลงรายการ บันทึก แก้ไข และลบข้อมูลต่างๆ ได้ดงั ภาพ
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ภาพที 5 แสดงหน้าจอลงทะเบียนระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน

ภาพที 6 แสดงหน้าจอรายงานข้อมูลพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน
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ระบบสามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสสมุนไพร ภาษาถิน ภาษากลาง ชือทางวิทยาศาสตร์ ชิอวงศ์ และสรรพคุณ

ภาพที 7 แสดงหน้าจอการสื บค้นข้อมูลพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน
สร้างเว็บไซต์และระบบสื บค้นข้อมูลพืชสมุนไพรพืนเมืองน่านผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด

ภาพที 8 แสดงผลข้อมูลด้วยระบบคิวอาร์โค้ด
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การพัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน ผ่านการแสดงผลข้อมูลด้วยระบบ
คิวอาร์ โค้ด ผลการวิจยั พบว่าระบบสามารถอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลสมุนไพรได้จริ ง ระบบใช้งานง่าย ไม่
ยุง่ ยาก สามารถจัดการข้อมูลสมุนไพร สามารถจัดเก็บสมุนไพร ระบบมีความสามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสสมุนไพร ภาษา
ถิน ภาษากลาง ชื อทางวิทยาศาสตร์ ชิ อวงศ์ และสรรพคุ ณของสมุนไพร มีระบบรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าใช้งาน และ
ระบบสามารถกําหนดสิ ท ธิ ของผูใ้ ช้งานได้อย่างชัดเจน โดยนําโปรแกรม MySQL ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที ผูใ้ ช้สามารถ
มองเห็นรายละเอียดตามหลักพฤกษศาสตร์ได้อย่างชัดเจนและรอบด้าน โดยมีจาํ นวนข้อมูลมากกว่า 100 ชนิ ด ผูใ้ ช้สามารถ
ค้นหาข้อมูลและได้รับ ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการ และสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ และผลการประเมิ นจาก
ผูใ้ ช้งานซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของพันธวัฒน์ จตุพร ( 557) ทีได้กล่าวสรุ ปไว้วา่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ใน
ครังนี มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอต่อผูใ้ ช้ในการเข้าถึงและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ีจะเข้ามาทําการสื บค้นพืชสมุนไพรไทยสําหรับ
งานสาธารณสุ ขมูลฐาน ส่ วนปั ญหาทีพบในการใช้งานระบบ คือ กลุ่มผูใ้ ช้งานระบบมีความรู้ความเข้าใจในเรื องการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ นอ้ ย ทําให้เมือทดลองใช้งานระบบแล้วจะมีปัญหาบ้าง ดังนันควรมีการฝึ กอบรมการใช้งานให้แก่ผใู ้ ช้งานระบบ
ก่อนจะนําระบบไปใช้งานจริ ง ด้านการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน ให้เป็ นทีรู ้จกั ในวง
กว้างผ่านระบบคิ วอาร์ โค้ด พบว่ากลุ่มผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจต่อการนําเทคโนโลยีคิวอาร์ โค้ดมาให้บริ การด้านข้อมูล
ข่าวสารในระดับดีมาก ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของภราดร สุรียพ์ งษ์ และคณะ ( ) ทีได้สรุ ปไว้วา่ จากการทดสอบระบบ
E-Herbarium ที ถู กพัฒ นาขึ นในงานวิจ ัย ครั งนี พบว่า ระบบสามารถทํางานได้ตรงตามความต้อ งการของผูใ้ ช้ต ามที ได้
ออกแบบไว้ในแผนการวิจยั และให้ผลเป็ นทีน่าพอใจ อย่างไรก็ตามการประเมินผลโดยรวมของระบบควรจะมีการจัดทําขึน
เมือระบบได้ถูกนําไปใช้งานเป็ นระยะเวลาหนึ ง ทังนี เพือให้ผใู ้ ช้ได้มีความคุน้ เคยกับการเปลียนแปลง (Change) จากระบบ
เดิ มซึ งเป็ นรู ป แบบของฐานข้อมูล (Database) มาสู่ ห้ องสมุ ด พื ชเสมื อนจริ งระบบอิเล็ค ทรอนิ ค ส์ (E-Herbarium Virtual
Library)

สรุ ปผลการวิจัย

จากผลการดําเนินการผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้า เก็บข้อมูล วิเคราะห์ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ทดลองใช้
งานระบบ และสร้างเว็บไซต์อย่างเป็ นขันตอน ตามวงจรการพัฒนาระบบ ซึงผลจากการพัฒนาระบบ สามารถสรุ ปได้ดงั นี
1. ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลทางกายภาพของพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน โดยมีรายละเอียดแต่ละส่วนของพืช
เช่น ดอก ใบ ลําต้น ราก ผล และนิเวศ ของพืชจํานวน 100 ชนิด และยังสามารถถ่ายทอดความรู ้เกียวกับประโยชน์และ
วิธีการใช้งานได้อย่างเหมาะสม
2. ระบบมีส่วนค้นหาข้อมูลพืชสมุนไพรทีมีประสิ ทธิ ภาพ และง่ายต่อการค้นหา สามารถเชือมต่อระบบฐานข้อมูลฯ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อการใช้งาน โดยแบ่งวิธีการค้นหาออกเป็ น 4 ประเภทคือ การค้นหาจากรหัสสมุนไพร ชือภาษาถิน ชือ
ภาษากลาง ชือวิทยาศาสตร์ ชือวงศ์ และสรรพคุณของพืช ซึงจะเป็ นประโยชน์ต่อนักวิจยั และผูใ้ ช้โดยตรง
3. สร้างเว็บไซต์และใช้ระบบคิวอาร์โค้ด มีการจัดวางรู ปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
เพือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน

กิตติกรรมประกาศ
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ระบบม่ านพรางแสงอาทิตย์ อตั โนมัติสําหรับโรงเรื อนอัจ ฉริยะ
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บทคัดย่อ
เนื องจากปั จจุบ ัน ประเทศไทยเข้าสู่ เกษตรยุค ใหม่ไทยแลนด์ . การนําเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาททางด้านการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดแรงงาน ลดต้นทุนและสามารถเพิมผลผลิตได้ ประเทศไทยตังอยู่
บนพืนที เขตร้อนชืนตอนกลางวัน สภาพอากาศร้อนอุณหภูมิสูง ทําให้พืชผักบางชนิ ดเสี ยหาย ปั ญหาที พบในโรงเรื อน
เพาะปลูกพืชผักไม่สามารถทนต่อแสงแดดร้อนจัดและอุณหภูมิสูงทําให้พืชผักใบและยอดไหม้เสี ยหาย งานวิจยั นี ออกแบบ
ระบบม่านพรางแสงอาทิ ตย์อตั โนมัติสําหรับโรงเรื อนอัจฉริ ยะ เพือเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น เมล่อน สลัด และต้นอ่อน
ของพืชผักต่างๆ พืนทีโรงเรื อนทีใช้ในการทดสอบม่านพรางแสงอาทิตย์อตั โนมัติขนาด x เมตร โรงเรื อนเป็ นระบบ
กึงปิ ดหลังคามุงด้วยพลาสติกด้านข้างใช้มงุ ้ กันแมลงอากาศสามารถถ่ายเทได้ ใช้มอเตอร์ขนาด วัตต์ เป็ นต้นกําลังในการ
ดึงลวดสลิงเพือเปิ ด-ปิ ดม่านพรางแสง การทํางานของระบบม่านพรางแสงอาทิตย์มี ระบบ คือ กึงอัตโนมัติและอัตโนมัติ
การทํางานแบบอัตโนมัติมีเซนเซอร์ วดั ค่าแสงแดดและอุณหภูมิส่งข้อมูลประมวลผลยังชุดควบคุมเพือสังการทํางานของ
มอเตอร์ เมือแสงแดดหรื ออุณหภูมิเพิมสูงขึนระบบควบคุมจะสังมอเตอร์ปิดม่านพรางแสง เมือแสงแดดหรื ออุณหภูมิลดลง
ระบบควบคุ มก็จะสังมอเตอร์ เปิ ดม่านพรางแสงอาทิตย์ออก ผลจากการทดสอบม่านพรางแสงพบว่าสามารถทํางานตาม
เงือนไขทีตังไว้ในโปรแกรมและสามารถลดอุณหภูมิลงได้ 1-3 องศาเซลเซียส
คําสําคัญ : ม่านพรางแสง, โรงเรื อนอัจฉริ ยะ, เซนเซอร์, ไมโครคอนโทรลเลอร์
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Thailand is now entering the new agricultural Thailand 4.0. The innovation and technology to play a role in
agriculture. As a result, farmers can reduce labor, reduce costs and increase productivity. Thailand is located in the
daytime hot and humid weather some vegetables are damaged. Problems found in greenhouse crops can’t withstand hot
sun and high temperatures so vegetable leaves and shoots fire damage. This research design automatic solar curtain
systems for smart farm to plant economic crops such as melons, salads and seedlings of vegetables. The area where the
smart farm used to test solar curtain while automatic size 6 x 12 meters. The semi-closed smart farm with a plastic roof
beside the insect screen air can flow. Use motor 350 watt the power to pull the wire to open - closed the solar curtain.
There are 2 systems of solar curtain is semi - automatic and automatic. Automatic operation with sun sensor and
temperature sensor. Data transmission is also processed to control the operation of the motor. When the sun or
temperature rises, the control system directs the motor to close the solar curtain. When the sun or the temperature drops,
the control system will direct the motor to open the solar curtain. The results of the light curtain test found that it can work
according to the conditions set in the program and can reduce the temperature to 1-3 degrees Celsius.
Keyword: Solar Curtain, Smart Farm, Sensor, Microcontroller

บทนํา

เกษตรกรรมเป็ นอาชีพหนึ งทีมีมาตังแต่แรกเริ มของประเทศไทย เนื องจากประเทศไทยตังอยูบ่ นภูมิประเทศและ
ภูมิ อ ากาศที เหมาะสมสําหรั บ การปลูก พืช เกษตรกรส่ วนใหญ่ ยงั ต้อ งพึ งพาอาศัยธรรมชาติ เป็ นหลัก เช่ น ปริ ม าณฝน
แสงแดดและฤดูกาลซึงมักจะแปรปรวนไม่สามารถควบคุมสภาพอากาศให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดได้ พืชเศรษฐกิจบาง
ชนิ ด ตลาดมี ค วามต้องการสู ง มี ค วามต้อ งการสภาวะสําหรับ การเจริ ญ เติ บ โตและให้ผลผลิต ที แตกต่ างกัน ไป ดังนัน
เกษตรกรจึ งประสบปั ญหาทางด้านคุณภาพและปริ มาณอยู่เสมอ แนวทางการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวเกษตรกรจะสามารถ
ควบคุมทังคุณภาพและปริ มาณได้ตอ้ งทําให้สภาวะทีมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืชสามารถควบคุมได้โดยต่างประเทศได้
แก้ไขปั ญหาดังกล่าวโดยใช้โรงเรื อนเพาะปลูกพืช
โรงเรื อนเพาะปลูกในยุคแรกเริ ม มีวตั ถุประสงค์เพือปกป้ องพืชจากสภาพอากาศและสภาแวดล้อมทีไม่เหมาะสม
ในบางช่วงเวลาสําหับการเพาะปลูก จึ งทําให้เกิดการศึ กษาค้นคว้าและวิจยั เกียวกับการปลูกพืชในโรงเรื อนเพาะปลูกมากขึน
ทําให้มีการออกแบบและใช้ประโยชน์โรงเรื อนอีกหลายด้าน ได้แก่ การปกป้ องรักษาพืชจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
การควบคุ มการเจริ ญเติ บโตของพืช การควบคุมการดัดแปลงพันธุ กรรมของพืช และการขยายช่ วงเวลาการเพาะปลูกได้
ยาวนานขึน
โรงเรื อนเพาะปลูกมีแพร่ หลายในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศทีมีสภาพภูมิอากาศร้อนจัดและหนาวจัดซึงส่งผล
ต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ปั จจุบนั ประเทศไทยนิยมการปลูกพืชในโรงเรื อนเพิมมากขึน เนื องจากสามารถแก้ปัญหาเรื อง
คุ ณ ภาพและปริ ม าณผลผลิ ต ดังกล่ าว อาทิ เช่ น ปริ ม าณนํา แสงแดด อุ ณ หภู มิ ค วามชื น สามารถควบคุ ม และเร่ ง การ
เจริ ญเติ บโตของพืชได้อย่างเหมาะสม ผลจากการวิจยั ของสํานักงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ หลังคา
พลาสติกสําหรับโรงเรื อนช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพด้านคุณภาพและผลผลิตของพืช พลาสติกทีมีส่วนผสมของโพลีเอธิ ลีนที
ผสมสี ต่างๆ เช่ น สี ข าว เหลือง แดง เขียว ส่ งผลให้ความยาวคลื นแสงที ส่ องผ่านหลังคามายังพืชมี คุณสมบัติแตกต่างกัน
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ยกตัวอย่างเช่น สี ขาวทําให้เมล่อนหรื อพืชตระกูลแตงมีผลที แก่เร็ ว มีนาหนั
ํ กดี และความหวานเพิมขึน สี เหลืองและสี แดง
ส่งผลให้มะเขือเทศมีผลทีโตกว่าสี อืนเป็ นต้น

ภาพที 1 แสงแดดและอุณหภูมิทีร้อนจัดส่งผลให้พืชในโรงเรื อนเกิดใบไหม้ทาํ ให้ผลผลิตเสี ยหาย
ณ โรงเรื อนต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
การติด ตังชุ ด ควบคุม อัตโนมัติรักษาความชื นในดิ น สําหรั บ การปลู กผักกาดหอมในโรงเรื อน สามารถรักษา
ความชืนและอุณหภูมิได้ดีกว่าการปลูกแบบกลางแจ้ง ทังจํานวนใบ ความสู งและนําหนัก [6] สุ ทธิจิตต์ และคณะฯ ได้ศึกษา
การผลิ ตผักปลอดสารพิษ พบว่าผักสลัด (Green Wave) ที ปลูกภายในโรงเรื อน มี ความสู งและเส้น ผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม
มากกว่าการปลูกแบบภายนอกโรงเรื อน และมีอตั ราการรอดสูงถึง 80 – 90 เปอร์เซ็นต์
บทความวิจยั นี เล็งเห็ นความสําคัญกับการออกแบบและทดสอบเกี ยวกับม่านพรางแสงอาทิ ตย์อตั โนมัติสําหรับ
โรงเรื อนอัจฉริ ยะที สามารถปิ ด-เปิ ดม่าน ตามปริ มาณแสงแดดที ส่ งผลต่อพืชบางชนิ ด โดยเฉพาะเมล่อนที กําลังประสบ
ปั ญหาใบและยอดไหม้ต น้ พืชหยุด การเจริ ญ เติบ โตส่ งผลเสี ยต่อคุณ ภาพและผลผลิต การเลื อกพลาสติ กซึ งมี คุ ณสมบัติ
ควบคุ มสัดส่ วนช่ วงแสงที ส่องผ่านเข้าไปในโรงเรื อน ช่วยตัดช่วงแสงที เป็ นอันตรายต่อพืช เช่น รังสี อลั ตราไวโอเลตและ
อินฟราเรด เพิมการกระจายแสงให้ครอบคลุมในโรงเรื อน และใช้ระยะเวลาปลูกสันลง แต่ได้ผลผลิตทีมีคุณภาพมากขึน

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ทฤษฎีการการกระจายอุณหภูมขิ องอากาศ
การไหลเวียนของอากาศและพฤติกรรมการไหลของอุณหภูมิ ที เกิ ดขึ นในปริ เวณที ถู กปิ ดกันหรื อในโรงเรื อน
เพาะปลูกสามารถทํานายพฤติกรรมของการไหลเวียนของอุณหภูมิได้โดยอาศัยทฤษฎีสมการ นาเวียร์ – สโตกส์ ได้ดงั นี
+
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คือ ค่าความหนาแน่น (Mass Density)
คือ ค่าพลังงานภายในต่อมวลหนึงหน่วย
คือ ค่าสัมประสิ ทธิการนําความร้อน
คือ ค่าปริ มาณความร้อน
สมการนาเวียร์และสมการการอนุรักษ์พลังงานมีความเกียวเนืองกับค่าอุณหภูมิในโรงเรื อนเนืองจาก หากค่า
ปริ มาณความร้อน และค่าสัมประสิ ทธิการนําความร้อน เพิมมากขึนจะส่ งผลทําให้ค่าอุณหภูมิโดยเฉลียภายในโรงเรื อน
เพิมขึน หากลดค่าปริ มาณความร้อนลงได้จากการพรางแสงก็จะส่งผลให้อณ
ุ หภูมิภายในโรงเรื อนลดลง
2. การออกแบบและสร้ างโรงเรื อน
การออกแบบโรงเรื อนปลูกพืชเบืองต้นต้องคํานึงถึงความเหมาะสมกับชนิดพืชและพืนทีปลูก ปั ญหาทีเกิดจากการ
เพาะปลูกพืชในโรงเรื อนประเทศไทย คือ การนําเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทย โดยไม่คาํ นึ งถึงความ
แตกต่างสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศซึ งประเทศไทยตังอยู่ในเขตร้อนชื น ทําให้เกิ ดความร้อนสะสมขึนภายใน
โรงเรื อน หากมีการจําลองการไหลเวียนของอากาศก็สามารถจะออกแบบและสร้างโรงเรื อนเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสม
การสร้างโรงเรื อนแบบกึงปิ ดสร้างบนพืนทีกลางแจ้งที ไม่มีนาท่
ํ วมขังสามารถระบายนําได้ดี พืนทีในโรงเรื อนมี
ขนาด (กว้าง x ยาว x สู ง) 6 x 12 x 2.5 เมตร โครงสร้างทําจากเหล็กท่อขนาด นิ ว หลังคาแบบหน้าจัว ทํามุมเอียง องศา
ผนังด้านข้างของโรงเรื อนใช้มุง้ ลวดกัน แมลงเบอร์ สามารถกันแมลงได้และถ่ายเทอากาศได้ดีกว่าพลาสติกแบบปิ ด
หลังคาใช้โพลิเอทิลีนหน้า ไมโครเมตร เพือป้ องกันฝนและรังสี ยวู ีได้บางส่วน ฐานด้านข้างผนังใช้อิฐบล็อกก่อขึนมาประ
มาน ก้อนเพือกัน นําจากด้านนอกเมื อมี ฝ นตกและเหล็ กโครงสร้างจากการผุกร่ อน บริ เวณพืนโรงเรื อนใช้ท รายปู พื น
ประมาณ - เซนติเมตร แล้วเททับด้วยหินคลุกเพือการระบายนําได้ดี ไม่ก่อให้เกิดเชือราและโรคทีมาทําลายต้นพืชได้

ภาพที 2 โรงเรื อนแบบกึงปิ ดขนาด x เมตร
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ระบบควบคุมม่านพรางแสงอาทิตย์อตั โนมัติทีใช้ในงานวิจยั นี ใช้ชุดควบคุมม่านพรางแสงอัตโนมัติประกอบด้วย
อุป กรณ์ ห ลักๆ ดัง นี 1). มอเตอร์ สําหรั บ ม่ านพรางแสงทําหน้าที ในการปิ ด-เปิ ดม่ านแสงอาทิ ต ย์ ).เซนเซอร์ (Sensor)
ตรวจวัดแสงอาทิตย์ทาํ หน้าทีรับค่าแสงอาทิตย์โดยเฉลีย และเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิโดยเฉลียในแต่ละช่วงของวันและส่ ง
ค่าไปยังชุดประมวลผล 3). ชุ ดประมวลผลโปรแกรมทําหน้าที ประมวลชุ ดคําสังค่าแสงอาทิ ตย์ที เป็ นอันตรายต่อพืช โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที นํามาใช้เป็ นตระกูลอาดู โน่ (Arduino) สามารถหาซื อได้ง่ายอี กทังราคาไม่แพงและภาษาที เขี ยน
โปรแกรมง่าย 4). ชุ ด ควบคุ มม่านพรางแสงอาทิ ตย์สังการทํางานไปยังมอเตอร์ ม่านพรางแสงเพือให้ม อเตอร์ ท าํ งานตาม
เงือนไขทีโปรแกรมไว้
ตูค้ วบคุมชุดพรางแสงอาทิตย์สามารถทํางานได้ 2 ระบบ คือ ระบบอัตโนมัติและระบบกึงอัตโนมัติ ประกอบด้วย
ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ รี เลย์ไฟฟ้า และสัญญาณไฟแสดงการทํางาน ลักษณะเป็ นตูเ้ หล็กกันนําสามารถติดตังทีโล่งแจ้ง
และมีความแข็งแรงอายุการใช้งานทียาวนาน ดังภาพที 3
ตารางที 1 วัสดุและอุปกรณ์ทีใช้ในระบบม่านพรางแสงอาทิตย์อตั โนมัติ
ส่วนประกอบ
1. ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดูโน่
2. เซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิ
3. เซนเซอร์ ตรวจวัดค่าแสง
4. รี เลย์ไฟฟ้า
5. มอเตอร์ความเร็ วรอบตําสําหรับม่านพรางแสงขนาด 350 วัตต์
6. ตูเ้ หล็กกันนํา
7. ชุดรอกและม่านพรางแสง

จํานวน
1 ชุด
8 ตัว
4 ตัว
1 ชุด
1 ชุด
1 ใบ
1 ชุด

ภาพที 3 ส่วนประกอบหลักของระบบม่านพรางแสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติ
โปรแกรมทีใช้มาควบคุมระบบม่านพรางแสงอัตโนมัติ ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูลอาดูโน่ซึงปั จจุบนั ส่ วน
ใหญ่นิยมนํามาเขียนโปรแกรมควบคุมมากขึนอีกทังราคาไม่แพง หลักการออกแบบชุดคําสังโปรแกรมเขียนโปรแกรมลงบน
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บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยมีขนตอนดั
ั
งนี ระบบม่านพรางแสงอาทิ ตย์อตั โนมัติมีการรับค่าจากเซนเซอร์ วดั อุณหภูมิ
และเซนเซอร์ วดั ค่าแสงโดยเฉลียจากบริ เวณในโรงเรื อนซึ งเป็ นอินพุต ส่ งไปยังชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพือประมวลผล
โดยอาศัยค่าอุณหภูมิและค่าแสงอาทิตย์เป็ นเงือนไขในการปิ ด – เปิ ดม่านพรางแสง หากค่าอุณหภูมิและค่าแสงทีวัดได้ไม่ถึง
ค่าที ตังไว้ระบบม่านพรางแสงจะเปิ ดแบบอัตโนมัติ เมื อระบบทํางานจะมี การเก็บบันทึกค่าต่างๆ เพือนําค่ามาวิเคราะห์ ผล
และพัฒนาระบบต่อไป ดังภาพที -

ภาพที 4 ไดอะแกรมการทํางานไมโครคอนโทรลเลอร์ของระบบม่านพรางแสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติ

ภาพที 5 ระบบม่านพรางแสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติ
ระบบม่านพรางแสงอาทิตย์ใช้พลาสติกสี ดาํ (สแลน) ทีสามารถกรองแสง 60 เปอร์ เซ็นต์ ซึ งให้แสงทีเพียงพอกับ
พืชทดลองปลูกเมล่อน พืนทีของม่านพรางแสงอาทิตย์ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร แบ่งออกเป็ น 3 ช่วง ช่วงละ 4 เมตร
ใช้เชื อกเอ็นในการช่วยดึงม่านปิ ด – เปิ ด และใช้สลึงยึด หัว – ท้าย ของแต่ละช่ วงของม่านพรางแสงเชือมต่อไปยังมอเตอร์
ม่านพรางแสงอาทิตย์ ดังภาพที
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ภาพที 6 ม่านพรางแสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติ

ผลและวิจารณ์ ผล

จากการทดลองเก็บข้อมูลอุณหภูมิโดยเฉลียเดื อน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2560 ซึ งเป็ นช่วงค่าเฉลียความเข้มแสง
รายเดือนมีค่าสู งทีสุดในรอบปี ณ สถานี วดั ความเข้มรังสี ดวงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก ค่าแสงโดยเฉลียทีวัดได้จากเซนเซอร์
จํานวน ตัว วัดค่าแสงในโรงเรื อนซึงมีผลต่อการทํางานของระบบม่านพรางแสงเช่นเดียวกันกับอุณหภูมิ เนืองจากค่าแสงที
มากเกิ นไปส่ งผลเสี ยต่ อต้นเมล่อน โดยใช้เซนเซอร์ วดั อุณหภูมิจาํ นวน 8 จุด ติ ดตังภายนอกโรงเรื อนจํานวน 4 จุด และ
ภายในโรงเรื อนระดับเดียวกับต้นเมล่อนจํานวน 4 จุด ติดตังเฉลียบริ เวณในโรงเรื อน จากภาพที พบว่าอุณหภูมิภายนอก
โรงเรื อนมีค่าสู งกว่าอุณหภูมิภายในโรงเรื อนตลอดเวลาทังวัน เนืองจากภายในโรงเรื อนมีหลังคาพลาสติกโพลีเอธิลีนทีผสม
สี ขาว ช่ วยในการกรองแสงและสะท้อนแสงออกไปบางส่ วนจึงทําให้อุณหภูมิ ภายในโรงเรื อนตํากว่าอุณหภูมิภายนอก
โรงเรื อน

ภาพที 7 เปรี ยบเทียบอุณหภูมิโดยเฉลียภายนอกโรงเรื อนและอุณหภูมิภายในโรงเรื อน
จากภาพที การเปรี ยบเที ยบอุณหภูมิ ภายนอกโรงเรื อนกับอุณหภูมิภายในภายในม่านพรางแสงอาทิตย์ พบว่า
เมือม่านพรางแสงอาทิ ตย์ทาํ งานทีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซี ยส (สามารถตังค่าโปรแกรมทีเหมาสมกับพืชบางชนิ ดได้) หาก
อุณหภูมิถึงค่าทีตังโปรแกรมไว้จะส่งค่าไปยังโปรแกรมและสังมอเตอร์ ม่านพรางแสงทํางานปิ ดม่าน จะส่งผลทําให้อณ
ุ หภูมิ
ภายในโรงเรื อนทีมีม่านพรางแสงโดยเฉลียลดลง
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ภาพที 8 เปรี ยบเทียบอุณหภูมิโดยเฉลียภายนอกโรงเรื อนกับอุณหภูมิภายในภายในม่านพรางแสงอาทิตย์
จากภาพที การเปรี ยบเทียบอุณหภูมิโดยเฉลียภายในโรงเรื อนกับอุณหภูมิภายในม่านพรางแสงอาทิตย์ พบว่า
อุณหภูมิภายในช่ วงทีก่อนถึง 30 องศาเซลเซี ยส เท่ากับอุณหภูมิภายภายในโรงเรื อน เนื องจากมอเตอร์ ม่านพรางแสงยังไม่
ทํางานจะเริ มทํางานก็ต่อเมืออุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียสขึนไป
วงกลมสี แดง คือ ช่วงที การทํางานของมอเตอร์ ม่านพรางแสงอาทิตย์อยูใ่ นสถานะเปิ ดม่าน เนื องจากค่าอุณหภูมิ
และค่าแสงยังไม่ถึงค่าทีตังไว้ในโปรแกรม

ภาพที 9 เปรี ยบเทียบอุณหภูมิโดยเฉลียภายในโรงเรื อนกับอุณหภูมิภายในม่านพรางแสงอาทิตย์
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ผลการทดลองทีนําเสนอคือ กราฟทีได้เก็บข้อมูลโดยเฉลียช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน
ซึงผลการทดลอง
ในบางวัน ระบบม่านพรางแสงอาทิตย์อยูส่ ถานะเปิ ดม่านทังวัน อันเนื องมาจากฝนตก ท้องฟ้ าปิ ด เมฆหมอก ส่ งผลทําให้
อุณหภูมิและค่าแสงไม่ได้ตามเงือนไขโปรแกรมทีสังระบบการทํางาน การออกแบบและสร้างระบบม่านพรางแสงอาทิตย์
อัตโนมัติสาํ หรับโรงเรื อนอัจฉริ ยะ สามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรื อนเพาะปลูกลงได้ อุณหภูมิเฉลียภายในม่านพราง
แสงอาทิ ตย์เปรี ยบเที ยบกับภายนอกโรงเรื อนลดลง 1-3 องศาเซลเซี ยส ระบบม่านพรางแสงสามารถทํางานอัตโนมัติตาม
อุณหภูมิทีตัง โดยสามารถประยุกต์ใช้งานกับพืชชนิดอืน และเปลียนชนิดม่านพรางแสงตามความเหมาะสม
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บทความวิจยั ฉบับนี สําเร็ จลุล่วงโดย “ได้รับทุนอุดหนุ นวิจยั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภายใต้
โครงการความร่ วมมื อในการจัดการศึ กษาเชิงบูรณาการการเรี ยนรู้ในสถานศึกษากับการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
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การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถินแบบมีส่วนร่ วม กลุ่มจักสาน
เตยปาหนัน บ้ านดุหุน อําเภอสิ เกา จังหวัดตรั ง ผ่ านเว็บแอปพลิเคชั น
Local Wisdom Knowledge Management by Participatory of Toei Panan Basketry Group, Ban Du
Ngun, Sikao District, Trang Province on Web Application
ศวรรณรัศม์ อภัยพงค์ * ศิรินนั ทร์ นาพอ1 และ จิราภรณ์ แก้วโชติ1
Sawannarat Apaipong1* Sirinan Napor1 and Jiraporn Keawchod1

บทคัดย่อ
การวิ จ ัยนี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื อ 1) เพื อศึ กษากระบวนการทําจักสานเตยปาหนั น บ้ านดุ หุ น อําเภอสิ เกา จังหวัด
ตรั ง 2) เพื อพัฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภาพของระบบจัด การความรู ้ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นของกลุ่ มจัก สานเตยปาหนัน บ้า น
ดุ หุน อําเภอสิ เกา จังหวัด ตรัง และ 3) เพือศึ กษาความพึง พอใจของผูใ้ ช้ทีมี ต่อระบบจัด การความรู ้ ข องกลุ่มจักสานเตย
ปาหนัน บ้านดุหุน อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง การวิจยั นี ใช้แนวคิดโมเดล SECI ในการสกัดความรู ้ชนิ ดฝังลึกในการทําจักสาน
เตยปาหนัน จากผูเ้ ชี ยวชาญ มาจัดทําเป็ นความรู้ทีชัดแจ้งในรู ปแบบที เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ภาพนิ ง วิดีทศั น์ และเว็บไซต์
พัฒนาระบบการจัดการความรู ้ โดยใช้ภาษาสคริ ปต์ PHP และ ฐานข้อมูล MySQLในรู ปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน สถิติทีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลีย และ ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่าประสิ ท ธิ ภาพของระบบ ซึ งได้จากผูเ้ ชียวชาญด้านการผลิ ตสื อ จํานวน 3 ท่ าน มีค่าเฉลี ยรวม
เท่ ากับ 4.59 ซึ งอยู่ในระดับมากที สุ ด และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทีมีต่อระบบทีพัฒนาขึน จากผูเ้ ชียวชาญ
จํานวน 5 คน และผูใ้ ช้ทวไป
ั จํานวน 30 คน รวม 35 คน มีค่าเฉลียรวมเท่ากับ 4.47 ซึงอยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ : การจัดการความรู ้, ภูมิปัญญาท้องถิน, เตยปาหนัน, การจักสาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง 179 ม.3 ต.ไม้ฝาด
อ.สิ เกา จ.ตรัง 92150
1
Department of Engineering Technology Faculty of Engineering and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang
Campus, Maifad, Sikao, Trang, 92150, Thailand
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) sawannarat.a@hotmail.co.th
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
ABSTRACT

969

The purposes of this research were 1) To study the process of Basket from Pandanus odoratissimus(Toei Panan)
at Ban Du Ngun, Sikao District, Trang Province. 2) To develop and find out the effectiveness of local knowledge
management system of Toei Panan Basketry Group, Ban Du Ngun, Sikao District, Trang Province. And 3) To study the
user satisfaction on the knowledge management system of Toei Panan Basketry Group, Ban Du Ngun, Sikao District,
Trang Province. This research uses the SECI model concept to extract deep knowledge in basket process from experts
people to explicit knowledge written inform, images, video and website. Developed the system using PHP scripting
language and MySQL database for web applications. Use the mean and standard deviation for the data analysis.
The results show that the efficiency of the system from 3 expert of media producer. The mean score was 4.59,
which was highest. And the results of user satisfaction evaluation on the developed system from 5 experts and 30 users,
total 35 people. The mean was 4.47, which is high.
Keyword: Knowledge Management, Local Wisdom, Toei Panan, Basketry

บทนํา

ภูมิปัญญาท้องถิน เป็ นสิ งทีเกิดจากการสื บทอดองค์ความรู้ทีมีอยูเ่ ดิ มของบรรพบุรุษในท้องถินนัน ๆ แล้วพัฒนา
เลือกสรร ปรับปรุ งองค์ความรู้เหล่านัน จนเกิ ดเป็ นทักษะความชํานาญ แล้วสื บทอดให้คนในท้องถินซึ งเป็ นรุ่ นลูกรุ่ นหลาน
ได้ปฏิ บ ัติสืบต่อกันมาเพือประโยชน์ในการดํารงชี วิต ภูมิปัญญาในแต่ละท้องถินจะมี ลกั ษณะเฉพาะท้องถิน เฉพาะพืนที
ซึงจะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็ นอยูท่ ีเกียวข้องกับสิ งแวดล้อมรอบข้าง เป็ นการประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติรอบ
กายมาประกอบรวบรวมเป็ นเครื องมือเครื องใช้ต่าง ๆ ก่อให้เกิดอาชีพขึนมาในท้องถินนันๆ
กลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง เกิดจากการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านในหมู่บา้ นเพือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จกั สานจากเตยปาหนัน ซึ งเป็ นการผลิตเพือเพิมรายได้ให้แก่ครอบครัว ซึ งมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาให้ความรู ้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนทําให้ผลิตภัณฑ์เกิดเป็ นสิ นค้า OTOP ขึนมาซึงได้รางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย สามารถสร้าง
รายได้ให้กบั กลุ่มชาวบ้านได้ไม่น้อย สําหรับวัตถุดิบทีนํามาใช้ คื อ ต้นเตยปาหนัน จะมีขึนในพืนที ชายทะเล คุ ณสมบัติมี
ความเหนี ยวนุ่ ม ทนทาน ไม่ทาํ ลายสภาพแวดล้อม เป็ นพืชที ขึนอยูใ่ นบริ เวณหมู่บา้ น สามารถหาได้ง่าย จักสานเตยปาหนัน
ถือเป็ นภูมิปัญญาของชาวบ้าน บ้านดุหุน ซึ งสร้างขึนด้วยฝี มือเชิงศิลปะ ทีแสดงออกมาอย่างปราณี ต สวยงาม ซึงทักษะเหล่านี
ถือเป็ นความชํานาญเฉพาะตัวของคนนัน ๆ ใครทีจะสนใจอยากจะทําเป็ น จะต้องมีการเรี ยนรู ้ ฝึ กปฏิบตั ิจากผูเ้ ชียวชาญเหล่านี
ไม่วา่ จะเป็ นในเรื องของการเลือกสรรวัตถุดิบ วัสดุทีใช้ ขันตอน กระบวนการทํา ซึ งอาจจะต้องไปเรี ยนรู ้แบบตัวต่อตัว ซึ ง
อาจจะเกิ ดปั ญหาในการเรี ยนรู ้ขึน เช่น ผูเ้ ชียวชาญไม่วา่ งสอน ระยะทางห่ างไกลกันยากแก่การเดินทาง ปั ญหาต่างๆเหล่านี
ถือเป็ นอุป สรรคในการสื บทอดภูมิ ปัญญาท้องถินให้คงอยู่ เพือขจัดปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจัยได้เล็งเห็ น ถึงการนําทฤษฏี การ
จัดการความรู ้มาใช้สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิน เพือให้ผทู้ ี สนใจสามารถนําไปปฏิ บตั ิตามได้ และสื บ
ทอดภูมิปัญญาท้องถินอันทรงคุณค่านีให้คงอยูส่ ื บไป
จากปั ญหาที กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งมีแนวคิดในการวิจยั เกี ยวกับการจัดการความรู ้ของกลุ่มจักสานเตยปาหนัน
บ้านดุหุน อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ขึนมา โดยเก็บรวบรวมความรู้ต่าง ๆ ไว้ในฐานข้อมูล อยูใ่ นรู ปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน
ซึ งใช้งานผ่านอิ นเทอร์ เน็ต โดยข้อมูลต่าง ๆ ที ได้มาผูว้ ิจัยได้ทาํ การสนทนา พูดคุย กลับกลุ่มผูเ้ ชี ยวชาญในการทําผลิตภัณฑ์จกั
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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สานจากเตยปาหนัน ทําให้ได้ขอ้ มูลทีมีความถูกต้อง ละเอียด ครบถ้วน ถือเป็ นประโยชน์หากผูส้ นใจ สนใจทีจะทําจักสาน
จากเตยปาหนัน สามารถนําไปปฏิบตั ิตาม ใช้ประกอบเป็ นอาชีพเสริ มได้เป็ นอย่างดี จากการที ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาระบบจัดการ
ความรู้ขึนมานี มี ขอ้ ดี คือ ทําให้สามารถทีจะเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ วและง่ายยิงขึน
ทําให้ผทู ้ ีสนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก อีกทังวิจยั นี ยังตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ ฉบับที 8
(พ.ศ. 2555-2559) ในเรื องของการพัฒนาองค์ความรู ้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถินให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ
เพือเป็ นพืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยังยืน (สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ 2555-2559) อีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพือศึกษากระบวนการทําจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
2. เพือพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของระบบจัดการความรู ้ภมู ิปัญญาท้องถินของกลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน
อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
3. เพือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทีมีต่อระบบจัดการความรู ้ของกลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน
อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนือหา
ทําการศึ กษา เนื อหา รวบรวมข้อมูล องค์ความรู ้ในการจัดทําจักสานเตยปาหนัน จากกลุ่มจักสานเตยปาหนัน
บ้านดุ หุ น อําเภอสิ เกา จังหวัด ตรั ง โดยเนื อหาจะเป็ นการบอกรายละเอี ยดต่าง ๆ เช่ น ระบบจะนําเสนอข้อ มูล ประวัติ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการทํา วัสดุอุปกรณ์ การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ สมาชิกกลุ่ม เว็บบอร์ด และติดต่อเรา
2. ขอบเขตของระบบ
ระบบฐานข้อมูลจัดการความรู้กลุ่มจักสานเตยปาหนันอยูใ่ นรู ปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ซึงจะแบ่งการทํางาน
ของระบบออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ ส่ วนของผูด้ ู แลระบบ (Admin) และส่ วนของผูใ้ ช้งานทัวไป (User) ในส่ วนของผูด้ ู แลระบบ
(Admin) สามารถบริ หารจัดการข้อ มูลต่างๆ เช่น เพิม ลบ แก้ไข ข้อมูล ส่ วนผูใ้ ช้งานทัวไป (User) สามารถเข้ามาดู ขอ้ มูล
ต่างๆได้และสามารถใช้เว็บบอร์ดในการแลกเปลียนหรื อแบ่งปั นความรู ้ระหว่างกันได้
3. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
- ระบบจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิน กลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน อําเภอสิเกา จังหวัดตรังฝฝฝพัฒนา
โดย ใช้ภาษา PHP และ ฐานข้อมูล MySQL
- แบบประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการใช้งานของระบบจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิน กลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุ
หุ น อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
- แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทีมีต่อระบบจัดการความรู ้ของกลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน อําเภอสิ
เกา จังหวัดตรัง

วิธีดําเนินการวิจัย

งานวิจยั นีใช้วธิ ี วจิ ยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงพัฒนา ดังนี
1. วิจยั เชิงคุณภาพ
เป็ นการรวบรวมองค์ความรู ้ภมู ิปัญญาท้องถินของกลุ่มจักสานเตยปาหนัน จากผูเ้ ชียวชาญในการทําผลิตภัณฑ์
จากเตยปาหนัน การเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนา สัมภาษณ์ และจดบันทึ กข้อมูลไว้ในสมุดบันทึกอย่างไม่เป็ น
ทางการ รวมไปถึ งการใช้ก ล้องถ่ายภาพและบัน ทึ ก เสี ยง จากนั นจึ งนําข้อมูล ที จัด เก็บ ได้ค รบถ้วนแล้วมาเรี ยบเรี ยงจัด
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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หมวดหมู่ให้เป็ นระเบี ยบ แล้วส่งให้ผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครังก่อนที จะนําข้อมูลนันไปจัดเก็บใน
ฐานข้อมูลเพือเผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ SECI Model ในการนําเสนอการแลกเปลียนความรู้ภูมิปัญญาท้องถินของกลุ่มจัก
สานเตยปาหนัน ซึงประกอบด้วย 4 กระบวนการ ดังนี
1) Socialization : การแบ่งปั นและการสร้างความรู ้โดยนัย (Tacit knowledge) จากการติดต่อสื อสารระหว่างกัน
โดยการแลกเปลียนประสบการณ์ตรง โดยการสัมภาษณ์ สนทนา พูดคุย เรื องของวิธีการทําผลิตภัณฑ์จกั สานจากเตยปาหนัน
จากผูเ้ ชียวชาญ จนได้รับความรู ้เพือมาทดลองทําเอง
2) Externalization : การสร้างและแบ่งปันความรู ้โดยนัย (Tacit knowledge) และเผยแพร่ ออกมาเป็ นลายลักษณ์
อักษร (Explicit knowledge) โดยการนําความรู ้เรื องวิธีการทําผลิตภัณฑ์จกั สานจากเตยปาหนัน ทีได้จากผูเ้ ชียวชาญมาบันทึก
เป็ นลายลักษณ์ตวั อักษร ภาพนิง และภาพเคลือนไหว
3) Combination : เป็ นการรวบรวมความรู ้ ที เรี ย นรู้ ม าสร้ างเป็ นความรู ้ ป ระเภท Explicit ใหม่ ๆ แล้ว ถ่ า ย
ทอดผ่านเว็บไซต์ระบบจัดการความรู ้
4) Internationalization : เป็ นการแปลงความรู้ ที ชัด แจ้ง (Explicit knowledge) มาเป็ นความรู้ โ ดยนัย (Tacit
knowledge) เป็ นการนําความรู้ทีเรี ยนรู ้มาไปปฏิ บ ัติจนทําให้เกิ ดทักษะและความชํานาญจนกลายเป็ นความรู ้โดยนัยของ
ตนเองในทีสุ ด และเมือเกิดความรู ้ แล้วก็เกิดการแลกเปลียนกับคนอืนๆ ต่อไปก็จะเกิ ดกระบวนการที เรี ยกว่า Socialization
ขึน ซึงเป็ นกระบวนการทีหมุนเวียนไปเรื อยๆ แสดงกระบวนการได้ดงั ภาพที 1
Tacit

Knowledge

Tacit

Knowledge

Socialization

Internationalization

Externalization

Combination

Explicit

Knowledge

Explicit

Knowledge

ภาพที 1 โมเดลเกลียวความรู้ SECI
2. วิจยั เชิงพัฒนา
เมือทําการรรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มจักสานเตยปาหนันแล้ว จะนําข้อมูลมาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล ซึ งพัฒ นา
เป็ นระบบจัดการความรู ้ เพือสามารถทีจะเผยแพร่ ความรู ้นนผ่
ั านทางเว็บไซต์ได้ ซึงมีกระบวนการในการพัฒนาระบบ ดังนี
2.1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เป็ นขันตอนในการศึ กษาถึงความต้องการของระบบจากผูใ้ ช้ระบบ จากนัน
นําข้อมูลที ได้มาวิเคราะห์และออกแบบ โดยออกแบบระบบออกเป็ น 2 ส่ วน คือส่ วนโครงสร้ างเว็บไซต์และส่ วนหน้าจอการ
แสดงผล ซึ งโครงสร้ างเว็บ ไซต์จะแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วนตามลัก ษณะการใช้งาน คือ ส่ วนของผูด้ ู แลระบบและส่ วนของ
ผูใ้ ช้งานทัวไป แสดงโครงสร้างของระบบดังภาพที 2
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ติดต่อเรา

เว็บบอร์ด

อุปกรณ์
สมาชิกกลุ่ม

การเตรี ยมวัสดุ

วัสดุอุปกรณ์

กระบวนการ

ประวัติ

ผลิตภัณฑ์

หนาแรก

ภาพที 2 โครงสร้างของระบบการจัดการความรู ้กลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
2.2 พัฒนาระบบและติดตังระบบ เมือได้ออกแบบระบบเสร็ จสิ นแล้วจะเป็ นในส่ วนของการพัฒนาระบบนีพัฒนา
โดยใช้ฐานข้อมูล MySQL และภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรม
2.3 เผยแพร่ ข ้อ มู ล หลังจากเขี ย นโปรแกรมเรี ยบร้ อ ยแล้ว ทําการทดสอบโปรแกรม เพื อตรวจสอบหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมทีพัฒนาขึน จากนันทําการอัพโหลดระบบขึน server เพือเผยแพร่ ขอ้ มูล
2.4 ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลทังหมดไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยใช้สถิติดงั ต่อไปนี
- การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภาพของระบบจัด การความรู ้ จากผูเ้ ชี ยวชาญด้านการประเมิน สื อ ในที นี จะเป็ น
อาจารย์ที สอนเกี ยวกับ การพัฒ นาเว็บ ไซต์ การออกแบบสื อ หรื อผูช้ าํ นาญการด้านสื อจากหน่ วยงานต่าง ๆ โดยใช้ส ถิติ
ค่าเฉลีย ( X ) ค่าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลโดยใช้เกณฑ์ตามวิธีของไลเคอร์ท (Likert) ซึ งเป็ นมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
- การประเมิ น ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทีมีต่อระบบจัดการความรู ้ โดยใช้สถิติ ค่าเฉลีย ( X ) และค่าส่ วน
เบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลโดยใช้เกณฑ์ตามวิธีของไลเคอร์ ท (Likert) ซึ งเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ

ผลการทดลอง

1. กระบวนการทําจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
ศึ กษากระบวนการทําจักสานเตยปาหนัน บ้านดุ หุ น อําเภอสิ เกา จังหวัดตรั ง ซึ งใช้กระบวนการจัดการความรู้
โดยการสัมภาษณ์ จากสมาชิ กของกลุ่ม ซึ งสามารถแบ่งกระบวนการทําออกเป็ น 3 ประเด็นด้วยกัน คื อ วัสดุ อุปกรณ์ที ใช้
การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ และกระบวนการทํา
1.1 วัสดุอุปกรณ์ทีใช้
- เส้นตอกตากแห้ง เส้นตอกตากแห้งมาจากใบเตยปาหนันทีผ่านขันตอน การทําเป็ นวัสดุพร้อม
ทีจะเป็ นเสื อ และผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ
- สี ยอ้ ม ใช้สาํ หรับย้อมเส้นตอกเตยให้เป็ นสีต่าง ๆ ตามต้องการ
- เล็บแมวดึงเส้น ใช้สาํ หรับกรี ดใบเตยดิบให้เป็ นเส้นตอก ตามขนาดทีต้องการหรื อเรี ยกว่าย่าหงาดหรื อ
เล็บแมว
- รี ดเส้น ใช้สาํ หรับขูดรี ดเส้นตอกขณะกําลังนังสานให้เรี ยบนิม
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- ดึงเส้น ใช้สาํ หรับเหยียบทับเส้นตอกขณะนังสานเป็ นผืนเสื อ ให้ผืนเสื อตรงและสานได้ ง่ายขึน
- มีด ใช้สาํ หรับตัดหนามหลังของใบเตยดิบให้เป็ น 2 ซีก
1.2 การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
- การคัดเลื อกต้นเตย ต้นเตยที จะนํามาทําตอกเตยนัน เรี ยกว่าเตยปาหนัน มี ลักษณะคล้ายเตยหอมแต่มี
ขนาดใหญ่กว่า ใบหนากว่าและมีหนามทีใบ ส่ วนใหญ่ชาวบ้านจะเข้าไปตัดในป่ าทีลึกเข้าไป จะไม่เอาต้นเตยทีอยูด่ า้ นนอก ๆ
เพราะต้นเตยในป่ าลึกจะมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่า จากนันก็คดั เลือกเอาต้นเตยทีมีใบบาง ๆ ยาว ๆ เพือเอามาทําเป็ นตอก
เตยและสมบูรณ์มากกว่า จะไม่เอาใบทีผอม ๆ เพราะเมือกรี ดแล้วจะได้ตอกจํานวนน้อยเส้น
- การตัดใบเตย เริ มแรกตัดจะใช้มีดพร้าทีมีความคม ฟันวัชพืชรก ๆ รอบ ๆ ต้นเตยออก เพือความสะดวก
ในการเข้าไปตัด ซึ งการทีได้ใบเตยทีพอเหมาะนันผูต้ ดั จะเลือกใบเตยทีตังแต่ประมาณชันใบที 4 นับจากโคนต้นขึนไปและ
ไม่เอาใบยอดทียังอ่อน ๆ 2-3 ชันใบนับจากข้างบน จากนันจึงฟันมีดพร้าลงไปเฉี ยง ๆ ให้ติดหัวอ่อน การไม่ตดั ทีโคนต้นนัน
ไม่เพียงให้ได้ใบทีเหมาะเท่านัน แต่ยงั เพือให้หวั อ่อนแตกหน่อภายหลัง
- ตัดหนามใบเตยและย่างใบเตย การย่างใบเตยมีประโยชน์คือ ทําให้ใบเตยนิ มสะดวกในการรี ดและไม่
กรอบหักเมือสาน ทังยังกันขึนราได้อีกด้วย ก่อนทีจะนําใบเตยมาย่างไฟนัน จะต้องใช้มีดริ ดหนามด้านหลังกลางใบออก
เสี ยก่อน โดยจะริ ดจากโคนไปหาปลายใบตามยาว จากนันจึงเอามาทัดรวมกันประมาณ 10-15 ใบ สําหรับไฟทีเหมาะสมในการ
ย่างใบเตยนัน จะต้องเป็ นไฟถ่านและไม่มีควัน เพราะไฟทีลุกและมีควันจะทําให้ใบเตยไม่เป็ นสี ขาวตามต้องการ การย่าง
ใบเตยจะย่างสุ ก สังเกตได้โดย เมือใบเตยมีสีเขียวเข้มขึนเป็ นเงาก็เป็ นอันว่าใช้ได้
- การกรี ดใบเตย นําใบเตยทีย่างไฟแล้วมากรี ดด้วยอุปกรณ์ทีเรี ยกว่าเล็บแมวโดยเว้นระยะจากโคนใบไว้
เพือสะดวกในการหยิบและการขูดด้วยไม้ไผ่ หลังจากการกรี ดแล้วก็ฉีกเอาเส้นทีเป็ นหนามทัง 2 ข้างของใบออก และ
เส้นตรงกลางทีเป็ นรอยกรี ดเอาหนามออกทิงไป ใบเตยหนึงใบกรี ดแล้วได้เส้นตอก ประมาณ 3-6 เส้น
- การแช่นาํ เพือให้ตอกเตยเปลียนจากสี เขียวเป็ นสี ขาวถ้าต้องการให้ขาวมากยิงขึนก็ให้เติมนําส้มสายชูลง
ไปประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะ แช่ 2 วัน 2 คืน หลังผ่านคืนที 1 ไป ต้องเปลียนนํา 1 ครัง ในการแช่ตอ้ งเอาของหนัก เช่น ก้อนหิน
ใส่ ถุงพลาสติกทับตอกเอาไว้เพือให้ตอกจมนําหมดทุกเส้น
- การตากตอกเตย ถ้าแดดจัด วันเดียวก็ใช้ได้
- การย้อมสี ตอกเตย ชาวบ้านจะแยกตอกเตยส่วนหนึงจากตอกเตยทีตากแห้งและขูดด้วยไม้ไผ่แล้วมาย้อม
สี เพือให้ได้ผลิตภัณฑ์ทีมีลวดลายทีสวยงาม สีทีใช้ยอ้ มเป็ นสี เคมี ส่วนใหญ่จะใช้สีแดง สีนาเงิ
ํ น สี เหลือง สี สม้ การย้อมสี
ตอกเตยจะเริ มต้นโดยการต้มนําประมาณครึ งกะละมังให้เดือดแล้วใส่ เกลือแกงลงไปประมาณ 1 กํามือเพือจะช่วยป้ องกัน
ตอกเตยสี ตก และใส่ หวั นําส้มประมาณ 3 หยด จะช่วยให้ตอกเตยลืนยิงขึน จากนันเอาสี ทีต้องการย้อมประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ
ใส่ ลงไปใช้ไม้พายคนให้เข้ากัน ต้องรอให้นาเดื
ํ อดจึงเอาตอกเตยซึ งชุบนําให้เปี ยกก่อนใส่ ลงไปได้
1.3 กระบวนการทํา
- การขึนรู ปเริ มต้นจากการทําก้นกระเป๋ า โดยสานด้วยลายขัดหรื อเรี ยกว่าลายหนึงตามขนาดกระเป๋ าทีต้องการ
ผลิตสานก้นกระเป๋ าจนเต็มพืนทีของหุ่ นแล้วขึนส่ วนขอบล่างเพือขึนรู ปทรงของกระเป๋ าต่อไปแล้วสอดสีดว้ ยตอกเตยสี ต่างๆ
เพือเพิมความสวยงาม
- การขึนรู ป โดยใช้ตอกสี ทีต้องการสานขึนต่อจากขอบล่างในแนวเฉี ยงทแยงมุมซ้ายขวาจนถึงของ
ด้านบน
- ขันเก็บความเรี ยบร้อยของผลิตภัณฑ์หลังจากการสานตัวกระเป๋ าเสร็ จแล้วก็จะมีการเก็บความเรี ยบร้อยของ
ผลิตภัณฑ์โดยการสานพับลงด้านล่าง
- ขันเก็บและรักษาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใบเตยจะมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมจึงไม่ตอ้ งกังวลเรื อง
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ความชืนหรื อการขึนราสามารถเก็บรักษาได้ในทุกที หากต้องการผลิตภัณฑ์ทีมีสีสนั สวยงาม จะต้องนําเส้นตอกเตยมาย้อมสี
ด้วยสี เคมี จะได้เส้นตอกเตยทีมีสีต่าง ๆ ตามทีต้องการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี
- นําสี เคมีทีจะย้อมมาผสมกับนําละลายในอัตราส่ วนทีต้องการสําหรับการย้อมใส่ในกระทะสําหรับย้อมสี
- นํากะทะไปตังไฟต้มนําให้เดือด
- นําเส้นตอกเตยแห้งมัดเป็ นกํา ไปแช่นาให้
ํ เปี ยกทัวทุกเส้นและเพือชําระสิ งสกปรกอันจะเป็ นอุปสรรคต่อการ
ย้อมสี ได้ แล้วผึงให้นาสะเด็
ํ
ดแห้งพอหมาด
- นําตอกเตยทีแห้งพอหมาด ๆ ใส่ในกะทะย้อมสี คนให้เส้นตอกเตยติดสี ให้ทวทุ
ั กเส้น ประมาณ
3-5 นาที
- นําใบเตยทีผ่านการย้อมแล้วไปแช่ดว้ ยนําเย็น ชําระล้าง 2-3 ครัง ให้นาสี
ํ ออกหมดเป็ นนําใสสะอาด แล้วจึง
นําไปผึงตากแดดให้แห้ง ประมาณ 1 วันจะได้เส้นตอกใบเตยทีผ่านการย้อมสี เป็ นสี ต่าง ๆ ตามทีต้องการ ทีพร้อมจะใช้งาน
สานเป็ นเสื อหรื อสิ งต่างๆ ทีต้องการ
2. ระบบจัดการความรู ้ภมู ิปัญญาท้องถินของกลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
การพัฒนาระบบการจัดการความรู ้กลุ่มจักสานเตยปาหนันอยูใ่ นรู ปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ซึ งจะแบ่ งการ
ทํางานของระบบออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ ส่ วนของ Admin และส่ วนของ User ระบบจะนําเสนอข้อมูลประวัติ ผลิต ภัณ ฑ์
กระบวนการทํา วัสดุอุปกรณ์ การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ สมาชิกกลุ่ม เว็บบอร์ด และติดต่อเรา
2.1 ส่วนของผูด้ ูแลระบบ (Admin) จะทําหน้าทีในการบริ หารจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ซึ งแสดงตัวอย่างหน้าจอ
การทํางานดังภาพที 3 - ภาพที 4

ภาพที 3 หน้าจัดการกับข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์
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ภาพที 4 หน้าจัดการกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
2.2 ส่วนของผูใ้ ช้งานทัวไป (User) ผูใ้ ช้สามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ซึงแสดงตัวอย่าง
หน้าจอการทํางานดังภาพที 5 - ภาพที 7

ภาพที 5 หน้าจอหลักของเว็บไซต์

ภาพที 6 หน้าจอแสดงผลิตภัณฑ์
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ภาพที 7 หน้าจอแสดงวัสดุอุปกรณ์
3. ประสิ ทธิภาพของระบบจัดการความรู ้ภมู ิปัญญาท้องถินของกลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน
อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง แสดงรายการประเมินดังตารางที 1
ตารางที 1 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถินของกลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน
อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
ค่าเฉลีย
ค่าเบียงเบน
รายการประเมิน
การแปลผล
(X)
มาตรฐาน (S.D.)

1. ด้านเนือหา
1.1 ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชือถือ
4.33
1.15
มาก
1.2 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนือหา
4.00
0.00
มาก
1.3 เนือหามีความทันสมัย
4.67
0.58
มากทีสุ ด
ค่าเฉลียรวม
4.33
0.58
มาก
2. ด้านการออกแบบ
2.1 การใช้สีมีความเหมาะสม สวยงาม
4.67
0.58
มากทีสุ ด
2.2 ใช้รูปแบบ ขนาดตัวอักษร ทีเหมาะสม อ่านง่าย
4.33
0.58
มาก
2.3 ระบบนําทางอยูใ่ นตําแหน่งทีเหมาะสม หาง่าย
5.00
0.00
มากทีสุ ด
2.4 รู ปภาพมีจาํ นวน ขนาด คุณภาพ ทีเหมาะสม
4.33
0.58
มาก
2.5 มีการจัดเรี ยงข้อมูลเป็ นหมวดหมู่
4.67
0.58
มากทีสุ ด
ค่าเฉลียรวม
4.60
0.46
มากทีสุ ด
3. ด้านความสามารถในการใช้งาน
3.1 สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้โดยสะดวกและใช้งานง่าย
5.00
0.00
มากทีสุ ด
3.2 การแสดงผลมีความรวดเร็ ว
4.67
0.58
มากทีสุ ด
ค่าเฉลียรวม
4.83
0.29
มากทีสุ ด
ค่าเฉลียรวมทังหมด
4.59
0.44
มากทีสุ ด
ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบจัด การความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นของกลุ่ ม จัก สานเตยปาหนั น
จากผูเ้ ชียวชาญด้านการประเมินสื อ จากอาจารย์มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ท่าน พบว่าประสิ ทธิ ภาพของสื อด้านความสามารถในการใช้
งาน และด้านการออกแบบโดยรวมมี ค่ าเฉลี ยอยู่ในระดับ มากที สุ ด ( X =4.83, S.D. = 0.29 และ X =4.60, S.D. = 0.46
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ตามลําดับ) ส่วนด้านเนือหาโดยรวมมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.33, S.D. = 0.58) ซึ งมีคา่ เฉลียรวมทังหมดอยูใ่ นระดับ
มากทีสุ ด ( X =4.59, S.D. = 0.44)
4. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทีมีต่อระบบจัดการความรู ้ของกลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
แสดงรายการประเมินดังตารางที 2
ตารางที 2 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้ที มี ต่ อระบบจัด การความรู้ข องกลุ่ม จัก สานเตยปาหนัน บ้านดุ หุ น
อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
ค่าเฉลีย
ค่าเบียงเบน
รายการประเมิน
การแปลผล
(X)
มาตรฐาน (S.D.)
1. ด้านเนือหา
1.1 ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชือถือ
1.2 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนือหา
1.3 เนือหามีความทันสมัย
ค่าเฉลียรวม
2. ด้านการออกแบบ
2.1 การใช้สีมีความเหมาะสม สวยงาม
2.2 ใช้รูปแบบ ขนาดตัวอักษร ทีเหมาะสม อ่านง่าย
2.3 ระบบนําทางอยูใ่ นตําแหน่งทีเหมาะสม หาง่าย
2.4 รู ปภาพมีจาํ นวน ขนาด คุณภาพ ทีเหมาะสม
2.5 มีการจัดเรี ยงข้อมูลเป็ นหมวดหมู่
ค่าเฉลียรวม
3. ด้านความสามารถในการใช้งาน
3.1 สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้โดยสะดวกและใช้งานง่าย
3.2 การแสดงผลมีความรวดเร็ ว
ค่าเฉลียรวม
4. ด้านความเป็ นประโยชน์
4.1 เว็บไซต์สามารถให้แหล่งข้อมูลทีเป็ นประโยชน์
4.2 ระบบช่วยแก้ปัญหาด้านบุคลากรในการถ่ายทอด
ความรู ้
4.3 ความรู้ในระบบเอือต่อการเรี ยนรู ้ของคนทุกกลุ่ม

ค่าเฉลียรวม

ค่าเฉลียรวมทังหมด

4.60
4.11
4.17
4.30

0.50
0.63
0.79
0.64

มากทีสุ ด
มาก
มาก
มาก

4.57
4.49
4.69
4.29
4.66
4.54

0.50
0.70
0.47
0.75
0.48
0.58

มากทีสุ ด
มาก
มากทีสุ ด
มาก
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด

4.63
4.54
4.59

0.49
0.51
0.50

มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด

4.40

0.69

มาก

4.46

0.66

4.46

0.68

4.51
4.47

มาก

0.70

มากทีสุ ด

0.60

มาก

มาก

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทีมีต่อระบบจัดการความรู ้ของกลุ่มจักสานเตยปาหนัน จากผูเ้ ชียวชาญ
จํานวน 5 คน และผูใ้ ช้งานทัวไป จํานวน 30 คน รวม 35 คน พบว่าความพึงพอใจด้านความสามารถในการใช้งาน และด้าน
การออกแบบ โดยรวมมี ค่าเฉลียอยู่ในระดับมากที สุ ด ( X =4.59, S.D. = 0.50 และ X =4.54, S.D. = 0.58 ตามลําดับ) ส่ วน
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ด้านความเป็ นประโยชน์และด้านเนื อหา โดยรวมมีค่าเฉลียอยู่ในระดับ มาก ( X =4.46, S.D. = 0.68 และ X =4.30, S.D. =
0.64 ตามลําดับ) ซึงมีค่าเฉลียรวมทังหมดอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.47, S.D. = 0.60)

สรุ ปและอภิปรายผล

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบมีค่าเฉลียรวมทังหมดอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( X =4.59, S.D. = 0.44) และผล
การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทีมีต่อระบบผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทีมีต่อระบบมีค่าเฉลียรวมทังหมดอยู่
ในระดับมาก ( X =4.47, S.D. = 0.60) ระบบการจัดการความรู ้กลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ที
พัฒนาขึน สามารถใช้บนั ทึก จัดเก็บ ถ่ายทอด และแบ่งปั นความรู ้ให้กบั กลุ่มผูส้ นใจได้ ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของนักวิจยั
หลายท่าน เช่น ศิรประภา โคบายาชิ (2555) ได้ศึกษาเรื องการจัดการองค์ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถินด้านการจักสานผลิตภัณฑ์
จากผักตบชวา ของกลุ่มแม่บ ้านหมู่บา้ นต๋ อมดง ตําบลบ้านต๋ อม อําเมือง จังหวัดพะเยา พบว่าเมื อนํากระบวนการจัดการ
ความรู ้ มาใช้ก่อให้เกิ ดผลดี หลายประการเช่น สามารถเผยแพร่ ความรู้ให้กบั ผูท้ ี สนใจได้ มี เครื อข่ายการแลกเปลียนความรู้
เพิ มขึ น มี สมาชิ กในกลุ่ มเพิ มขึ น กนกพร ฉิ ม พลี (2555) ได้ศึ กษาเรื องรู ป แบบการจัด การความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นด้าย
หัตถกรรมเครื องจักสาน : กรณี ศึกษาวิสาหกิ จชุมชน จังหวัดนครราชสี มา พบว่าการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถินเป็ นการ
นําความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ทีบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดสื บต่อกันมา ทําให้กลายเป็ นองค์ความรู ้
ประจําท้องถินและสามารถปลูกฝังวิธีคิดการดําเนินชีวติ ประจําวันให้แก่ลูกหลานได้ ทัศวรรณ ธิ มาคํา (2553) ได้ศึกษาเรื อง
การจัดการความรู ้ภูมิปัญญาพืนบ้านล้านนา เรื องการทอผ้ายกลําพูน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดโมเดล SECI ในการสกัดความรู ้
ชนิ ดฝั งลึ กจากผูเ้ ชี ยวชาญ มาทําเป็ นความรู ้ ทีชัดแจ้งในรู ปแบบที เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรภาพนิ งวิดี ท ัศน์ และเว็บ ไซต์ ซึ ง
สามารถถ่ายทอดความรู ้ไปยังผูท้ ีสนใจได้เป็ นอย่างดี ลัทธวัฒน์ สอนศรี นุสรณ์ (2552) ได้ศึกษาการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญา
พืนบ้านล้านนาเรื องกลองสะบัดชัย พบว่าการจัดการความรู ้ผา่ นระบบเว็บไซต์ ทําให้เกิดการเปลียนแปลงความรู้ชนิ ดฝังลึก
เป็ นความรู ้ ชนิ ดชัด แจ้ง เผยแพร่ บนเว็บ ไซต์ อันเป็ นประโยชน์ต่ อผูส้ นใจทัวไป และระบบยังสนับ สนุ น การแลกเปลียน
ความรู้ ทําให้มีความรู ้ไหลเวียนในระบบและผูช้ มสามารถนําไปฝึ กปฏิบตั ิจนเกิดเป็ นความชํานาญได้ สิริกร กรมโพธิ (2550)
ได้ศึกษาการใช้ระบบ การจัดการความรู้สาํ หรับการเรี ยนการสอน โดยใช้รูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บพบว่าระบบการ
จัดการความรู ้สําหรับ การเรี ยนการสอน โดยใช้รูป แบบโปรแกรม ประยุกต์บ นเว็บไซต์ สามารถใช้บัน ทึ กและถ่ ายทอด
ความรู ้ได้ นอกจากนี ยังช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้แลกเปลี ยน และเชื อมโยงความรู้ ประสบการณ์ข องตนที ได้เรี ยนรู ้ม าผ่านระบบ
เว็บไซต์ ก่อให้เกิ ดสังคมแห่งการเรี ยนรู้ได้ และภาคภูมิ รัตนาวิวฒั น์พงศ์ (2548) ได้ศึกษาการออกแบบและ จัดทําคลังความรู้
ผ่านระบบอินทราเน็ต กรณี ศึกษาฝ่ ายปฏิ บตั ิการเขตนครหลวง, การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย. พบว่าการพัฒนาคลัง
ความรู ้เพือสนับสนุน การจัดการความรู ้ ผ่านระบบอินทราเน็ต ทําให้ผูร้ ่ วมงาน สามารถถ่ายทอด แบ่งปั น ความรู ้ได้อย่าง
รวดเร็ วและทัวถึง

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั ชิ นนี ได้รับทุ นสนับสนุ นจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั งบประมาณเงินรายได้ประจําปี
2560 คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี
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กนกพร ฉิ ม พลี . 2555. รู ป แบบการจั ด การความรู้ ภู ม ิ ปั ญ ญ าท้ องถิ นด้ า นหั ต ถกรรม เครื องจั ก สาน : กรณี ศึ ก ษา
วิสาหกิ จ ชุ ม ชน จั ง หวั ด นครราชสี ม า. ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต สาขาพัฒ นาสัง คมและการจัด การสิ งแวดล้อ ม
คณะพัฒนาสังคมและสิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์.
ทัศ วรรณ ธิ ม าคํา รั ต นา ณ ลําพูน และ ทรงศัก ดิ ปรางค์วฒ
ั นากุล . 2553. การจัด การ ความรู้ ภู ม ิปั ญ ญาพื นบ้ านล้ านนา
เรื องการทอผ้ ายกลํ าพู น . วารสารสารสนเทศศาสตร์ . ปี ที 28 ฉบับ ที 2. พฤษภาคม - สิ ง หาคม 2553. หน้ า
17-28.
ภาคภู มิ รั ต น าวิ ว ัฒ น์ พ งศ์ . 2548. การออกแบบและ จั ด ทํ า คลั ง ความ รู้ ผ่ านระบบอิ น ทราเน็ ต กรณี ศึ กษาฝ่ าย
ปฏิ บั ติ ก ารเขตนครหลวง, การไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิ ต แห่ งประเทศไทย. วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญาวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ลัท ธวัฒ น์ สอนศรี นุ ส รณ์ . 2552. การจัด การความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาพื นบ้ า นล้ า นนาเรื อง กลอง สะบั ด ชั ย . วิ ท ยานิ พ นธ์
ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศิ รประภา โคบายาชิ . 2555. การจัด การองค์ ค วามรู้ ภู ม ิปั ญ ญาท้ องถินด้ านการจักสาน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จากผักตบชวา ของ
กลุ่ ม แม่ บ้ านหมู่ บ้ านต๋ อมดง ตําบลบ้ านต๋ อม อําเมื อง จัง หวัด พะเยา. วารสารเพื อการพัฒ นาเชิ ง พื นที . ปี ที 4
ฉบับที 4. มีนาคม - เมษายน 2555. หน้า 21-35.
สิ ริ ก ร กรมโพธิ . 2550. การศึ กษาการใช้ ระบบ การจัด การความรู้ สําหรั บ การเรี ย นการสอน โดยใช้ รู ป แบบโปรแกรม
ประยุ ก ต์ บนเว็ บ (รายงานผลการวิ จ ัย ). นครราชสี มา : คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา.
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ. นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ ฉบับที 8 (พ.ศ. 2555-2559).
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บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครั งนี เป็ นการวิจ ัย เพื อออกแบบและพัฒ นาระบบฐานข้อ มู ล ศิ ษ ย์เก่ าสาขาวิท ยาการคอมพิ ว เตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีวตั ถุประสงค์ เพือสร้างระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ ต โดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่างศิ ษย์เก่าสาขาวิท ยาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 256 คน เครื องมื อที ใช้ในการทําวิจัย คื อ
แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิจยั คือค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน สําหรับการพัฒนาระบบได้มีการใช้ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL พัฒนาด้วยภาษา PHP ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า 1) ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่าสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ 2) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.95 และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17
คําสําคัญ : ศิษย์เก่า, ฐานข้อมูลศิษย์เก่า, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ABSTRACT

The researching is about design and development an alumni database system of computer science, Phuket
Rajabhat University. Aims to create an alumni database of computer science. Phuket Rajabhat University. The population
and sample alumnus of computer science 256 people. The research instrument was questionnaire and statistics were Mean
and Standard Deviation. To develop the information system used MySQL data management and developed with the PHP
language. The results of the satisfaction assessment showed that 1) system can store data of computer science alumnus,
Phuket Rajabhat University. 2) Satisfaction of the users of the database system computer science alumnus, Phuket
Rajabhat University, is in good level. (The mean of 3.95 and the standard deviation of 0.17)

Keywords : Alumni, Alumni Database, Computer Science
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ปั จจุบนั นี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดหรื อกล่าวได้วา่
เป็ นเทคโนโลยีไร้พรมแดนที ทําให้ ทัวโลกสามารถสื อสารกัน ได้อย่างรวดเร็ ว โดยสามารถสื อสารผ่านระบบเครื อข่ าย
อินเตอร์ เน็ตที ไม่จาํ กัดเรื อง เวลาและสถานที ยังส่ งผลให้การเผยแพร่ สารสนเทศไปยังผูใ้ ช้งานได้อย่างรวดเร็ วและทันต่อ
เหตุ การณ์ ดังนัน หน่ วยงานต่ าง ๆ จึ งเล็งเห็ น ความสําคัญ ของเทคโนโลยีส ารสนเทศและได้มีก ารประยุกต์เพือให้เกิ ด
ประโยชน์ในด้านการทํางาน ระบบสารสนเทศมีส่วนสําคัญของการดําเนินงานในทุกภาคส่วนไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐและเอกชน
เนื องจากระบบสารสนเทศเป็ นระบบงานที มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล เรี ยกดู
ข้อมูล (โอภาส 2549)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็ นหน่ วยงานที มีความ
ต้องการในการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ในด้านต่าง ๆ ของสาขาวิชา
อีกหนึ งกิ จกรรมทีสาขาได้ ดําเนิ นการมาอย่างต่อเนื องนันคือ การจัดกิ จกรรม สร้างสรรค์ก่อให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจอันดี
ระหว่างศิ ษ ย์เก่ากับ สาขา ซึ งมี ดว้ ยกันหลายกิ จกรรม ได้แก่ กิ จกรรมพิธีไหว้ครู กิ จกรรมร่ วมแสดงความยินดีกบั ผูส้ ําเร็ จ
การศึ กษาของสาขา กิ จกรรมการจัดงานเลียงรุ่ น ศิ ษ ย์เก่ าสาขา แเพือให้ ศิษ ย์เก่าได้พบปะสังสรรค์ และแลกเปลียนความ
คิดเห็ นซึ งกันและกัน การจัดงานทุนศิษย์เก่าเพือนําทุนที ได้มาพัฒ นาสาขาให้มีความทันสมัยและน่าสนใจต่อผูท้ ี กําลังจะ
ตัดสิ นใจเข้ามาศึ กษาต่อไป แต่จากการวิเคราะห์และสังเกตพบว่า มีศิษย์เก่าหลายคนทีต้องพลาดโอกาสอันดี ในการเข้าร่ วม
เป็ นส่วนหนึงในกิจกรรมทีสาขาจัดขึน ทังนี สามารถวิเคราะห์สาเหตุได้หลายประการดังนี (อุดม 2558)
1. ศิษย์เก่ามีการรวมตัวกันเป็ นกลุ่ม ๆ ตาม Facebook แต่ไม่ได้มีการรวมตัวกันเป็ นกลุ่มสาขาอย่างเป็ นระบบ ยังไม่เป็ น
แบบแผน อย่างเป็ นทางการ
2. ไม่มีสือกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างศิษย์เก่ากับสาขาและระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันเอง
3. ความไม่สะดวกในการแจ้งแก้ไขข้อมูลของศิษย์เก่า กรณีทีมีการโยกย้ายทีอยูห่ รื อเปลียนสถานทีทํางานบ่อยครัง
จากปั ญ หาที กล่ าวมาข้างต้น ผู ้วิจ ัยจึ ง มี แ นวคิ ด ที จะทําวิจัยเรื องระบบฐานข้อ มู ล ศิ ษ ย์เก่ าสาขาวิท ยาการคอมพิ วเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทังนี เพือ แก้ปัญหาทีเกิดขึนและเพือเป็ นการสนับสนุ นการใช้ เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
(ณัฐวุฒิ 2558)
เนืองจากปั จจุบนั ฐานข้อมูลศิษย์เก่าของนักศึกษายังไม่มีการจัดเก็บเป็ นฐานข้อมูลเพือให้ได้ขอ้ มูลทีเป็ นสารสนเทศ
ศิ ษย์เก่ าของสาขาวิชาวิท ยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทางผูจ้ ดั ทําโครงการจึ งได้มีแนวคิ ดในการพัฒ นา
ระบบการบริ หารจัดการซึงมีกระบวนการในการทํางานทีเป็ นระบบมากยิงขึน สามารถแบ่งส่ วนการทํางานออกเป็ นสองส่วน
ใหญ่ ๆ คือ การทํางานในส่วนของผูด้ ูแลระบบและการทํางานในส่วนของผูใ้ ช้งาน ระบบนีสามารถทําการล็อกอิน ล็อกเอาท์
จัดการข้อมูลศิษย์เก่าได้เป็ นต้น ซึ งจะช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผทู ้ ีเข้ามาใช้งานและระบบมีความสะดวกรวดเร็ วมีความ
ถูกต้องมากยิงขึน

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่ าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจยั ครังนี คือ ศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และอาจารย์ โดยการสัมภาษณ์ เพือให้ทราบถึงความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ
กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการศึกษาครังนี คือประชาชนศิ ษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทงหมด
ั
จํานวน 711 คน โดยมี
ขันตอน ดังนี การกําหนดขนาด กลุ่มตัวอย่างคํานวณจากสู ตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967 อ้างถึงใน ธานินทร์ ,
2549,) ทีระดับความเชือมัน 95 % โดยใช้ความคลาดเคลือนในการสุ่ม 5% ดังนี
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เมือ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดประชากร
e = ความคลาดเคลื อนที เกิ ด ขึ นจากการสุ่ ม ตัวอย่างโดยกําหนดเป็ น .05
=

∗ .

n = 256 คน
การศึกษาครังนี ประชากรกลุ่มเป้ าหมายทีเป็ นประชาชนศิ ษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทงหมด
ั
จํานวน 711 คน
ได้จาํ นวน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา จํานวน 256 คน
2. วิธีการดําเนินงาน
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยั ที เกี ยวข้อง เพือนํามาเป็ นกรอบแนวคิดในการสร้างเครื องมือการ วิจยั เพือ
ศึกษาปั ญหาและความต้องการในการพัฒนาระบบ
2. สั ม ภาษณ์ อาจารย์ส าขาวิท ยาการคอมพิ วเตอร์ โดยสัม ภาษณ์ เกี ยวกับ ข้อ มู ล พื นฐาน ความต้อ งการและการ
ดําเนิ นงานภายในคลินิกรวมทังเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบฟอร์มข้อมูลต่าง ๆ ภายในสาขา
3. วิเคราะห์แปลผลข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพือออกแบบและพัฒนาระบบ
4. ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีดาํ เนินการ
ตามวงจรการพัฒ นาระบบแบบ SDLC (System Development Life Cycle) (โอภาส, 2549) ทําการออกแบบระบบโดยใช้
แผนภาพกระแสข้อมูล (DFD: Data Flow Diagram) พัฒนาส่ วนติ ดต่อผูใ้ ช้ดว้ ยภาษา PHP และใช้ MySQL เป็ นระบบการ
จัดการฐานข้อมูล
5. ทดสอบระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่ากับทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพือตรวจสอบความถูกต้องของการทํางาน
6. ทําการแก้ไขและปรับปรุ งระบบให้สมบูรณ์
7. ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบโดยใช้ระบบโดยใช้แบบสอบถามเพือถามความคิดเห็นด้านความพึงพอใจ ซึ ง
แบ่ง แบบสอบถามเป็ น 3 ด้าน ใช้เกณฑ์การแปลความหมายตามแนวคิดของบุญชม (2545) จํานวน 11 ข้อ ทําการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
8. สถิติทีใช้ในการวิจยั และการวิเคราะห์คือ ได้แก่ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน เพือวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่าง ทีมีต่อระบบฐานข้อมูลศิ ษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยนําค่าเฉลียไป
เทียบกับเกณฑ์ดงั นี
ค่าอยูร่ ะหว่าง 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง ดีมาก
ค่าอยูร่ ะหว่าง 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง ดี
ค่าอยูร่ ะหว่าง 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง ปานกลาง
ค่าอยูร่ ะหว่าง 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง น้อย
ค่าอยูร่ ะหว่าง 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง น้อยทีสุด
9. จัดทําเอกสารรายงานการวิจยั
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1. ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จํานวน 256 ชุด ตามจํานวนของกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาทีคํานวณได้
2. ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบในแบบสอบถาม จากการ รวบรวมข้อมูลในครังนี ทีมี
การตอบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทงหมด
ั
จํานวน 256 ชุด คิดเป็ น 100% ของแบบสอบถามทังหมด
3. นําข้อมูลทีได้ในการตอบแบบสอบถามทีถูกต้องมาลงรหัสเพือประมวลผลข้อมูล โดยโปรแกรมสําเร็ จรู ป หลังจาก
นันนําผลทีได้มาวิเคราะห์และสรุ ปผล

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ จากแบบสอบถาม จากการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็ น ของผูต้ อบแบบสอบถามเกียวกับ ความพึง
พอใจของผูใ้ ช้งานระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จํานวน 2 ด้าน โดยข้อมูล
เชิงสรุ ปปรากฏว่า
- ด้าน Function Requirement Test ปรากฏว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการโดยภาพรวมใน ระดับดี โดยอันดับ
สู งสุ ดของความต้องการด้าน Function Requirement Test คื อ ระบบสามารถแสดงผล ข้อมูลต่าง ๆได้ถูกต้อง ช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูลได้ดีและถูกต้องและผลลัพธ์ทีได้จากการสื บค้นข้อมูลมีความ ถูกต้อง เช่น สื บค้นหาจาก รหัสนักศึกษาหรื อชือ
นักศึกษาทีเป็ นศิษย์เก่าได้
- ด้าน Usability Test โดยภาพรวมในระดับ ดี อัน ดับ แรกของความคิ ด เห็ น ด้าน Usability Test ที มี ค่ าเฉลี ยความ
คิดเห็นมาก ได้แก่ คําอธิบายมีความง่ายต่อความเข้าใจของผูใ้ ช้งาน แบบอักษรทีใช้อ่านง่ายและ เหมาะสม มีคาํ อธิบายในการ
ใช้งานอย่างชัดเจน ใช้งานระบบได้ง่าย และมีความรวดเร็ วในการทํางาน
2. ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.1 กระบวนการของระบบการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลศิ ษ ย์เก่าสาขาวิท ยาการคอมพิวเตอร์ มี การ
ออกแบบระบบ โดยใช้แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ต ามแนวทาง SDLC (System Development Life Cycle) (โอภาส,
2549) ดังแสดง (ภาพที 1, และ 2)

ภาพที 1 Context Diagram
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มีขนตอนการทํ
ั
างานของระบบตามภาพทีแสดงดังนี
1. ผูด้ ูแลระบบทําการ login เข้าระบบทําการสมัครสมาชิกให้ผใู ้ ช้งานและนํารหัสให้ผใู้ ช้งาน
2. ผูใ้ ช้งานทําการ login เข้าสู่ระบบ
3. ผูใ้ ช้งานสามารถดูขอ้ มูลศิษย์เก่าข้อมูล และข่าวสาร
4. ผูใ้ ช้งานสามารถเพิมข้อมูลข่าวสารได้
5. ผูด้ ูแลระบบสามารถตรวจสอบผลการป้ อนข้อมูลข่าวสารได้
6. ผูใ้ ช้งาน logout ออกจากระบบ
7. ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล
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ภาพที 2 Data Relation
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะประกอบด้วยกระบวนการทํางานดังนี
- การจัดการข้อมูลศิ ษย์เก่ า กระบวนการนี ประกอบไปด้วย การเพิม ลบ แก้ไข แสดงข้อมูลศิ ษย์เก่า รวมทังสามารถ
ค้นหาข้อมูลศิษย์เก่าจากชือรหัสนักศึกษา ชือศิษย์เก่าได้
- การจัดการข้อมูลข่าวสาร กระบวนการนีจะประกอบไปด้วย การเพิม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลการข่าวสารและแสดง
ข่าวสาร

2.2 การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ ช้เพือสนับสนุนการทํางานของผูใ้ ช้ระบบ สามารถแสดงได้ ภาพที 3 - ภาพที 5
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยากาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Username
Password

Login

ภาพที 3 หน้า Login
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ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยากาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เมนู

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวทุนการศึกษา

ภาพที 4 หน้าแรกของระบบ

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยากาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
รหัสนักศึกษา

ชือสกุล

แสดงข้อมูล

ภาพที 5 หน้าจอรายชือศิษย์เก่า

ผลการวิจัย

1.ผลการพัฒ นาระบบฐานข้อมูลศิ ษย์เก่ าสาขาวิท ยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ ต ที พัฒ นาขึนโดยผูว้ ิจัย
สามารถนําไปใช้เก็บฐานข้อมูลศิษย์เก่าได้จริ ง

ภาพที 6 แสดงหน้า Login

ภาพที 7 แสดงการเพิมข้อมูลศิษย์เก่า
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ภาพที 8 แสดงรายชือศิษย์เก่า
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ภาพที 9 ฟอร์ มแก้ไขข้อมูลนิสิต

ภาพที 10 รายละเอียดข้อมูลของนิสิต

จากภาพที 6-10 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทีพัฒนาขึน ส่วนประกอบ
สําหรับ การใช้งาน 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนหน้าบ้าน (Front end) เป็ นส่ วนสําหรับให้ผูใ้ ช้งานได้ท่องเว็บ เพือศึ กษาข้อมู ลหรื อ
ข่าวสารต่าง ๆ และส่ วนที 2 เป็ นส่ วนหลังบ้าน (Back end) สําหรับผูด้ ู แลระบบ จะดําเนิ น การปรับ ปรุ งข้อมูล เพือแก้ไข
รายการต่าง ๆ ให้เป็ นปั จจุบนั และสอดคล้องกับความต้องการ
ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของกลุ่ ม เป้ าหมายที มี ต่ อ ระบบฐานข้อ มู ล ศิ ษ ย์เก่ าสาขาวิท ยาการคอมพิ ว เตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผูว้ จิ ยั ให้กลุ่มเป้ าหมายทดลองใช้ และดําเนินการวัดความพึงพอใจ ผลการวิเคราะห์ดงั แสดงภาพที
11 และ ตารางที 1
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ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ ระบบศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

X̅

SD.

ภาพที 9 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ ระบบศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ตารางที 1 ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจทีมีต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูลศิ ษย์เก่าสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

จากตารางที 1 พบว่า ผูใ้ ช้บริ การระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อยูใ่ น
ระดับดี มีค่าเฉลียโดยรวมอยูท่ ี 3.95 ซึ งด้านที มีค่าเฉลียสู งสุ ดได้แก่ ด้านระดับความพึงพอใจโดย ภาพรวม มีค่าเฉลียอยู่ที
4.27 รองลงมาได้แก่ ด้านคุ ณภาพเนื อหา มีค่าเฉลียอยูท่ ี 4.01 ส่ วนด้านที มี ค่าเฉลียตําสุ ดได้แก่ ด้านการออกแบบและการ
จัดรู ปแบบ มีค่าเฉลียอยูท่ ี 3.82
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ผลจากการศึ กษาและพัฒ นาระบบฐานข้อมู ลศิ ษ ย์เก่ าสาขาวิท ยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ภู เก็ ต
โดยสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
การศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบฐานข้อ มู ล ศิ ษ ย์เก่ าสาขาวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ภู เก็ ต
จากการศึ กษาทฤษฎี เอกสารงานวิจยั ที เกียวข้อง สํารวจข้อมูลแบบฟอร์ มต่าง ๆ ที สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ใช้เก็บ
ข้อมูล จากนันนําข้อมูลที ได้จาก การศึกษาข้างต้นมาทําการวิเคราะห์และพัฒนาระบบเพือช่วยในการลดความ ยุง่ ยากใน
การค้นหาข้อมูลศิ ษย์เก่า ข้อมูลข่าวสาร ช่วยลดส่ วนของเอกสารทีใช้ในการจัดเก็บข้อมูลได้เพราะว่าบางครังข้อมูลอาจมี
ความสู ญหายจากการฉี กขาดของเอกสาร หลังจากได้นาํ ระบบไปทําการประเมินผลแล้ว ระบบงานสามารถนําไปใช้จริ ง
สะดวกสําหรับการใช้งาน ทําให้เกิดความรวดเร็ วสามารถตรวจสอบข้อมูลประมาณได้ง่ายขึนกว่าเดิมเมือมีระบบงานนีเพิม
ขึนมา ซึ งระบบงานที พัฒนาออกมานันโดยมีการจัดการทํางานดังต่อไปนี ผูด้ ูแลระบบสามารถจัดการในส่ วนของข้อมูล
ศิษย์เก่า ข้อมูลข่าวสาร ทุกส่ วนสามารถ เพิม ลบ แก้ไขค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้รวมทังแสดงข้อมูลรายละเอียดศิษย์เก่า
ข้ อเสนอแนะ
ข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็ นระบบฐานข้อมูลทีพัฒนาขึนมาในระยะที
1 หากจะนําไปใช้งานควรมี การพัฒนาเพิมให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมมากกว่านี เช่น การสํารวจความพึงพอใจหรื อ
สภาวะการมีงานทําผ่านเว็บไซต์ได้ เป็ นต้น

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจยั ฉบับนี สําเร็ จลุล่วงได้อย่างดี ด้วยคําแนะนําการให้คาํ ปรึ กษาให้กาํ ลังใจและคอยกํากับ ดูแล จากหลาย ๆ
ฝ่ ายด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิง ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์ หลักสู ตรวิท ยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทุก ๆ ท่านทีได้ประสิ ทธิประสาทวิชาให้แก่ผจู ้ ดั ทําขอขอบคุณพี ๆ เพือน ๆ
ในห้องปฏิ บตั ิ การและในหลักสู ตรที คอยให้คาํ แนะนําและเป็ นกําลังใจเสมอมาในการทํางานและสร้างความคึกครื นบ้าง
บางครังบางคราว และต้องขอขอบคุณบุคคลทีสําคัญทีสุดในชี วติ คือ บิดา มารดาและบุคคลในครอบครัว อันเป็ นทีเคารพรัก
ซึงได้เลียงดูคอยสังสอนผูจ้ ดั ทํามาเป็ นอย่างดีพร้อมทังให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มทีและยังให้กาํ ลังใจความรักเสมอมา
ผูจ้ ดั ทําขอกราบขอบพระคุณมา ณ ทีนีด้วย สุดท้ายนีคุณค่าและประโยชน์ทีได้มาจากโครงการวิจยั ฉบับนี ผูว้ จิ ยั ขอมอบแด่ผู ้
มีพระคุณทุกท่าน
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บทคัดย่อ
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาการสร้างชุดเตือนภัยควบคุมด้วยโปรแกรมอาดูโนด้วยระบบไร้สายผ่านแอพลิเคชันไลน์เพือนํามาใช้เตือน
การเข้า-ออกบริ เวณบันไดหนี ไฟของอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร ล้านนา พิษณุ โลก ซึ งปั จจุบ ันนักศึ กษาสามารถเข้า-ออก
ในช่วงนอกเวลาราชการได้อย่างอิสระหรื อมีการลืมเปิ ดข้างไว้ทาํ ให้ระดับการรักษาความปลอดภัยน้อยลง ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจใน
การประยุกต์ใช้โปรแกรมอาดู โนมาปรับใช้ในการสร้าระบบแจ้งเตือน โดยการศึ กษาได้แบ่ งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่ วน จากผลการ
ทดลองสมรรถนะทีได้ ส่ วนที 1 พบว่าการส่ งสัญญาณสามารถแจ้งเตือนสําเร็ จในระดับมากกว่าร้อยละ 80 โดยมี ขอ้ จํากัดในด้าน
เสถียรภาพของระบบอินเตอร์เน็ต ส่วนที 2 มีการทดสอบสมรรถนะจากตัวอย่างจํานวน 50 คน เพือหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสู งและระยะการตรวจจับ ผลที ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที มีความสู งตํากว่า 164 ซม. มี ระยะตรวจจับระหว่าง 36-40 ซม. กลุ่มที มี
ความสู งระหว่าง 165-169 ซม. มี ระยะตรวจจับระหว่าง 31-35 ซม. กลุ่มที มีความสู งระหว่าง 170-174 ซม. มีระยะตรวจจับระหว่าง 26-30
ซม. กลุ่มที มี ความสู งระหว่าง 175-179 ซม. มี ระยะตรวจจับระหว่าง 21-25 ซม. และกลุ่ มที มี ความสู งตังแต่ 180 ซม. ขึ นไปมีระยะ
ตรวจจับระหว่าง 16-20 ซม. จากผลการทดสอบทังหมดสามารถสรุ ปให้เห็นว่าชุดเตือนภัยควบคุมด้วยโปรแกรมอาดูโนมีสมรรถนะ
อยูใ่ นเกณฑ์ยอมรับได้ และการความสูงมีผลต่อระยะการตรวจจับ
คําสําคัญ : อาดูโน่, แอพพลิเคชัน, ตรวจจับ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
ABSTRACT

990

Researcher is studied to apply arduino program with signal alarm on application and alert Line. This test set is
designed to detected personal which through fire escape door at engineering building RMUTL phitsanulok campus.
Performance of testing is divided 2 parts. Result of testing is shown performance. Part 1 founded to success of message
more than 80 %. However, this result of performance testing are limited to the stability of the internet system. Part 2:
founded to success of detected by sensor with 50 personal. The testing is found a relationship between height and distance
of detected object. Result of performance testing divided into detective object. Group of height less than 164 cm had
distance between 36-40 cm. Group of height between 165-169 cm had distance between 31-35 cm. Group of height
between 170-174 cm had distance between 26-30 cm. Group of height between 175-179 cm had distance between 21-25
cm. Group of height more than 180 cm had distance between 16-20 cm. The total result is shown: the operation was
acceptable for application and height level had affect to detector.
Keywords: arduino, application, detector
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ความปลอดภัย เป็ นสิ งทีมนุษย์ทุกคนต้องการนอกเหนือไปจากความต้องการทางด้านปัจจัยสี ความปลอดภัยทีมนุษย์
ต้องการอาจมีความแตกต่างกันออกไป บ้างกังวลในความปลอดภัยด้านสุขภาพและชีวติ ในขณะทีมนุ ษย์บางคนอาจกังวลถึง
ความปลอดภัยในด้านทรัพย์สิน แต่สิงที มนุ ษย์ส่วนใหญ่ เห็ นพ้องต้องกันและยอมรั บว่าเป็ นความมันคงปลอดภัยพืนฐานที
มนุษย์ทุกคนต้องการนันก็คือความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ทรัพย์สินอาจจะมีหลายประเภทแตกต่างกันออกไป แต่หนึ ง
ในบรรดาทรัพย์สินทีอาจถือได้วา่ มีค่าทีสุดและผูกพันกับชีวติ ความเป็ นอยูข่ องแต่ละคนในครอบครัวก็คือบ้านและทรัพย์สิน
ต่างๆภายในบ้าน เนื องจากสภาพความเป็ นอยู่ข องคนในสังคมปั จจุบ ัน มีความกดดันทางด้านเศรษฐกิ จและสภาวะความ
เป็ นอยู่สูง ปั ญหาทางด้านสังคมและภัยอันตรายจากโจรผูร้ ้ายจึงมีสูงตามไปด้วย ผูค้ นจํานวนมากจึ งเริ มให้ความสําคัญและ
หาทางป้ องกัน หรื อหลีกเลียงต่อภัยอันตรายดังกล่าว ด้วยเหตุนีเอง สัญญาณกันขโมยจึงเริ มเข้ามามีบทบาทในการปกป้องชีวติ และ
ทรัพย์สินของผูอ้ ยู่อาศัยในบ้านจากบรรดาโจรผูร้ ้ายหรื ออย่างน้อย ก็เพิมความอบอุ่นใจให้แก่ผูใ้ ช้ได้ เพราะถึงแม้วา่ การติดตัง
สัญญาณกันขโมย จะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้เต็มทีแต่ก็สามารถทีจะทําให้โจรผูร้ ้าย ต้องใช้ความพยายามมาก
ขึนและลดความเสี ยงได้ระดับหนึง
ชุดเตือนภัย เป็ นอุปกรณ์ป้องกันภัยทีจะส่งสัญญาณในรู ปแบบของเสี ยงหรื อรู ปแบบแบบอืนๆเมือมีผบู้ ุกรุ ก สามารถ
แบ่งชนิ ดตามระบบของการทํางานออกได้เป็ น 2 ระบบ คือระบบใช้สายไฟและระบบไร้สาย เป็ นสิ งประดิ ษฐ์ทีสร้างขึนเพือ
เป็ นอุปกรณ์สาํ หรับการตรวจจับสิ งผิดปกติ ทีเกิดขึ นในรู ปแบบต่างๆ และส่ งสัญญาณไปยัง เครื องรับสัญญาณหรื อเครื อง
ควบคุ ม เพือทําการเตื อนภัยโดยมี อุปกรณ์พืนฐาน ที นิ ยมใช้กนั ทัวไป ได้แก่ สวิตช์แม่เหล็กซึ งจะติ ดตังบริ เวณประตูหรื อ
หน้าต่าง เมือเวลาประตูหรื อหน้าต่างถูกงัดหรื อเปิ ดออกสัญญาณก็จะดังขึน อุป กรณ์ ป้องกัน การทุบกระจก ซึ งจะติดตังกับ
กระจกประตูหรื อหน้าต่าง การทํางานจะอาศัยการตรวจจับความสันสะเทือนเมือมีการทุบหรื อกรี ดกระจกสัญญาณก็จะดังขึน เครื อง
ตรวจจับด้วยแสงอินฟราเรดซึ งจะติดตังในบริ เวณห้อง การทํางานจะอาศัยการตรวจจับการเคลือนไหวที ตัดผ่านลําแสงที เกิ ดขึนใน
บริ เวณห้องนัน นอกจากอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณพืนฐานดังกล่าวแล้ว ยังมีการนําเอาอุปกรณ์ ตรวจจับสัญญาณชนิ ดอืน เข้ามาใช้
ร่ วมด้วยเพือเพิมความปลอดภัยในด้านอืนๆ ซึงขึนอยูก่ บั ความต้องการ
การศึกษานีเป็ นการนําความรู ้และเทคโนโลยีการใช้อาดูโน่เข้ามาปรับใช้กบั การการสร้างเครื องตรวจจับการเข้า-ออกของ
ผูใ้ ช้ประตูทางหนี ไฟของของอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ งปั จจุบ ันสามารถเปิ ดเข้า-ออกได้อย่างอิ สระทําให้การรักษาความ
ปลอดภัยด้านทรัพย์สินค่อนข้างจํากัดในช่วงนอกเวลาราชการ ผูว้ ิจยั จึ งเสนอแนวคิดในการสร้างชุดเตื อนภัยเพือนํามาติดตัง ณ
บริ เวณดังกล่าวโดยแสดงผลการแจ้งเตือนผ่านระบบแอพลิเคชันไลน์
ระบบเตือนภัยแบบใช้สายไฟโดยทัวไป ใช้พืนทีในการติดตังมาก มีความยุง่ ยากในการดูแลรักษา ไม่สามารถแจ้งเตือน
ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ไม่ตอบโจทย์ความทันสมัยในยุคปัจจุบนั จากปัญหาดังกล่าวผูจ้ ดั ทําปริ ญญานิ พนธ์ได้จึงพัฒนาชุดเตือน
ภัยควบคุ มโดยนําโปรแกรมอาดู โนเข้ามาเพื อแก้ปั ญหายุ่งยากและซั บซ้อนในการเดิ นสายไฟเชื อมต่ อ ประหยัดพื นที การติ ดตัง
บํารุ งรั กษาได้ง่ าย สามารถแจ้งเตื อนผ่านโทรศัพท์ มื อถื อและมี ความแม่ นยําในการแจ้งเตื อนสู ง จากการศึ กษางานวิ จัย หรื อ
วรรณกรรมทีเกียวข้องกับการศึกษาและวิจยั นีพบว่า
สมเกียรติ บุญรอดดิษฐ์และคณะ ได้นาํ เสนอระบบสัญญาณกันขโมยทีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ส่วนใหญ่เป็ นการส่งเสี ยงดัง เตือน
เมือมีผบู ้ ุกรุ ก แต่ดว้ ยสังคมทีวุน่ วายในปั จจุบนั ทําให้เสี ยงของสัญญาณกันขโมยไม่มีความน่าสนใจหรื อบางครัง เจ้าของรถยนต์
อาจจะไม่ได้ยนิ เสี ยงของสัญญาณทีดังขึนเนืองจากจอดรถไว้ไกล ทําให้มิจฉาชีพใช้โอกาสดังกล่าวในการ โจรกรรมรถยนต์ได้
สํ าเร็ จ ประกอบกับเทคโนโลยีการส่ งข้อ ความของโทรศัพ ท์มื อ ถื อนั น มี ค่ า ใช้จ่ ายถู ก ลงและมี ก ารใช้ง านกัน มากใน
ชี วิตประจําวันของคนทัวไป จึงได้เกิ ดเป็ นการพัฒนาระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถยนต์ผ่าน โทรศัพท์มือถือด้วยข้อความ
สันขึนเพือช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพของระบบเตือนภัยของรถยนต์โดยระบบฯ นี สามารถส่ ง ข้อความสันไปยังโทรศัพท์มือถือของ
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เจ้าของรถยนต์ได้ในทัน ที โดยที อุปกรณ์ เซนเซอร์ ตรวจจับความเคลือนไหวที ติ ด ตังอยูใ่ นภายในรถสามารถตรวจจับการ
โจรกรรมหรื อการบุกรุ กรถยนต์ได้ ผลการทดสอบวิธีการบุกรุ กต่างๆ เช่น การทุบกระจก การเปิ ดประตูรถยนต์ การเอือมมือเข้า
ไปในรถหรื อการเข้าไปภายในส่ วนหน้าของรถยนต์ ระบบสามารถตรวจจับได้ทงหมด
ั
โดยจะส่ งข้อความไปยังโทรศัพท์ของ
เจ้าของรถยนต์
อภิไธย และคณะได้นาํ เสนอการพัฒนาระบบเตือนภัยภายในทีพักอาศัย ซึงมีอุปกรณ์การทํางานของระบบเตือนภัย
ทีได้ออกแบบและสร้างขึนแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ ส่ วนเครื องตรวจจับทีใช้ตวั ตรวจจับการเคลือนไหวแบบพาสซี ฟอินฟราเรด จะ
ทําการตรวจจับค่าอุณหภูมิของรังสี อินฟราเรดทีแตกต่างกันเมือมีการเคลือนที ของสิ งมี ชีวิต และส่งข้อมูลทางรี โมทคอนโทรล
ส่วนเครื องควบคุมใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-1 ทําหน้าทีคอยตรวจรับข้อมูลจากรี โมทคอนโทรล ทํางานแจ้งเหตุผา่ นทาง
โทรศัพท์และหน่วงเวลาเสี ยงเตือนภัย ตามโปรแกรมทีบรรจุไว้ การหาสมรรถนะโดยการทดลองการทํางานของชุดอุปกรณ์ระบบ
เตือนภัยภายในที พักอาศัย พบว่าสามารถตรวจจับการเคลื อนไหว แนวนอน ความกว้างของมุม 110 องศา ได้ระยะการตรวจจับ
สู งสุ ด 10 เมตร การตรวจจับการเคลือนไหว แนวตัง ความกว้างของมุม 93 องศา ได้ระยะการตรวจจับสูงสุ ด 10 เมตร สมรรถนะการ
ทํางานของระบบเตือนภัยทีปรับระยะติดตังระหว่างเครื องตรวจจับกับเครื องควบคุมได้ทุกระยะ 1 – 15 เมตร กําหนดระยะเวลาหน่วง
ของเสี ยงเตือนภัยทุ กระยะ 1 – 15 นาที การแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์เมือมี ผูบ้ ุกรุ ก การประเมิ นลักษณะทางกายภาพของระบบ
เตือนภัยภายในทีพักอาศัย โดยผูเ้ ชียวชาญจํานวน 5 คน ในด้านลักษณะการติดตังอุปกรณ์ระบบเตือนภัยภายในทีพักอาศัย อยู่
ในระดับดี ด้านลักษณะการใช้งานระบบเตือนภัยภายในที พักอาศัย อยู่ในระดับดี ด้านลักษณะการพรางตาระบบเตือนภัย
ภายในที พักอาศัย อยู่ในระดับ ดี และด้านลักษณะการบํารุ งรักษาระบบเตือนภัยภายในที พักอาศัย อยู่ในระดับดี ลักษณะทาง
กายภาพในภาพรวม อยูใ่ นระดับดี
เดโช เพ็งเหล็ง และคณะ ได้นาํ เสนอการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยบ้านพักอาศัยด้วยการติดตังชุดตรวจจับการเคลือนที
ของวัตถุตามจุดทีเหมาะสม เพือแจ้งเตือนการบุกรุ กให้ทราบผ่านระบบเครื อข่ายไปยังสถานีตาํ รวจ หรื อปลายทางเป้ าหมาย ซึงเป็ น
ศูนย์รักษาความปลอดภัย ที เก็บรายละเอียดข้อมูลโดยการสมัครสมาชิกบ้านพักอาศัยไว้ในระบบฐานข้อมูล แล้วแสดงผลเป็ นแผน
ทีตังตําแหน่งบ้านเวลาเกิดเหตุ
กัน ตภณ ได้น ําเสนอระบบป้ องกันการบุ กรุ กภายในอาคารที ควบคุ มโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมแสดง สถานการณ์
ทํางานแต่ละจุดนีเป็ นสิ งทีช่วยพิทกั ษ์รักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน และผูอ้ ยูอ่ าศัย ภายบ้านหรื อภายในอาคารสถานทีนัน การที
จะให้คนหรื อญาติมาอยูเ่ ฝ้ าบ้านดูแลให้นนั บางครังคนเราอาจมีการเหนื อยล้าเกิดขึนได้และอีกอย่างเราต้องจ้างคนทีไว้ใจให้มา
เฝ้าในราคาที สู งแต่ถา้ เมือนําเอาระบบนี มาใช้จะเป็ นประโยชน์และเพิมความสะดวกในการตรวจสอบผูบ้ ุกรุ กให้เรามากยิงขึน
เพราะสามารถตรวจ สอบผูบ้ ุกรุ กได้ตลอด 24 ชัวโมง พร้อมทังตรวจสอบได้วา่ สาย สัญญาณใดมีปัญหาเกิดขึนทีใดบ้าง
ผลทีได้จากการศึกษางานวิจยั ที เกียวข้องผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดในการรายงานผลผ่านระบบเครื อข่ายโดยแสดงเป็ น
ข้อความแจ้งเตือนไปยัง Application ในมือถือ ซึ งมีความเหมาะสมต่อการใช้งานสําหรับอาจารย์ทีมีหน้าทีรับผิดชอบดูแล
หรื อพักอาศัยอยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงกับอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์หรื อหน่วยงานรักษาความปลอดภัยทีจะสามารถเข้ามา
ดูแลและเข้าถึงตําแหน่งทีเกิดเหตุในช่วงนอกเวลาราชการได้อย่างรวดเร็ว

วิธีดําเนินการวิจัย

. การศึกษาและการออกแบบ
ขันตอนในการศึ กษาข้อมูลเป็ นขันตอนแรกที จําเป็ นต้องกระทําโดยการศึกษาในรายละเอียดต่างๆทีเกียวข้องกับ
ตัวงานวิจยั เพือให้ได้แนวคิ ดเบื องต้นของตัวงานวิจยั และแนวทางในการสร้างตัวชิ นงานขึน ซึ งจะขอกล่าวถึ งลําดับขันตอน
การศึกษาและออกแบบงานวิจยั ดังนี
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1) การเลื อ กใช้ Node MCU เลื อกใช้ รุ่ น Node MCU V2 ESP8266 เนื องจากมี ช่ อ งเสี ยบ Input และช่ อง Output
เพียงพอต่อการใช้งาน
คุณลักษณะ
- ไมโครคอนโทรลเลอร์
รุ่ น NodeMCU V2 ESP8266
- แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 3.3V
- ดิจิตอล
I/O Pins54
- ช่องเสี ยบอนาล็อค
Pins16
- แรงดันไฟฟ้าต่อ
I/O Pin40 mA
- แรงดันไฟฟ้า
for 3.3 V Pin50 mA
- หน่วยความจํา
Flash ความจุ 32 Mbits
- ความเร็ ว
4 Mbytes

ภาพที 1 ตัวอย่างรุ่ น Node MCU V2 ESP8266
2) การเลือกใช้ Switching Power Supply เลือกแหล่ งจ่ ายไฟ ฉ แปลงไฟจาก 220 V เป็ น 5 V ให้กระแส 600 mA 3 W
ขนาดกะทัดรัด มีขาสําหรับบัดกรี ติดแผ่นลายวงจร
คุณลักษณะ
- ยีห้อ
Hi-Link
- พิกดั ไฟฟ้า
100-240 VAC / 6 A
- แรงดันไฟฟ้าเอ้าพุต 5 VDC
- ขนาด
34×20×15 mm

ภาพที 2 Switching Power Supply
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2. ออกแบบลักษณะต่ างๆของชุดเตือนภัยควบคุมด้วยโปรแกรมอาดูโน
1) การเลือกใช้ Node MCU
เลือกใช้รุ่น Node MCU V2 ESP8266 เนืองจากมีช่องเสียบ Input และช่อง Output เพียงพอต่อการใช้งาน

ภาพที 3 ชุดควบคุม(1) และจับสัญญาณ(2)
3. Flowchart Diagram การสังงานของโปรแกรม Arduino

ภาพที 4 ลําดับขันตอนการสังงานของโปรแกรม

ภาพที 5 ชุดควบคุม และจับสัญญาณทีใช้ในการทดลอง
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ภาพที 6 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมคําสัง
4 ขันตอนการดําเนินการสร้ างชุดเตือนภัยควบคุมด้ วยโปรแกรมอาดูโน
1) เตรี ยมอุปกรณ์เพือสร้างชุดเตือนภัยควบคุมด้วยโปรแกรมอาดูโน
2) จัดทําโครงสร้างและทําการติดตังอุปกรณ์
3) เขียนโปรแกรมคําสังบอร์ดอาดูโนเพือใช้ในการควบคุมชุดเตือนภัย
4) ทําการทดลองชุ ด เตื อนภัยควบคุ ม ด้วยโปรแกรมอาดูโนให้เตือนภัยได้อ ย่างถูกต้อ งและแม่น ยํา หากยัง ไม่
สามารถทํางานได้ดีตอ้ งมีการปรับปรับปรุ งแก้ไขโปรแกรมควบคุม
5) ประกอบชุ ดเตือนภัยควบคุมด้วยโปรแกรมอาดูโน จากนันทดลองเก็บผล ซึ งได้มีรวบรวมผลการทดลองส่ วน
ประสิ ทธิภาพของโคมไฟ
6) บันทึกผลการทดลองและจัดทําเล่มปริ ญญานิพนธ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร กลุ่มตัวอย่างเพือการศึกษา คือนักศึกษาจํานวน 50 คน โดยมีส่วนสู งคละกัน
กลุ่มตัวอย่าง การทดลองแบ่งตามสวนสูงของกลุ่มประชากร ดําเนินการทดสอบด้วยชุดทดลองทีสร้างขึนเพือ
ทดสอบหาสมรรถนะของชุดทดลอง โดยพิจารณาด้านระยะการตรวจจับ เวลาในการตรวจจับ และการแสดงผลแจ้งเตือน
ผ่านระบบ Application Line
6 สมการทีใช้ ในการศึกษา
ร้อยละผลการทดสอบ
ร้อยละผลการทดสอบ(ผ่าน) =

จํานวนผูเ้ ข้าทดสอบทังหมด-จํานวนผูไ้ ม่ผา่ นการทดสอบ
จํานวนผูเ้ ข้าทดสอบทังหมด

×100%
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ผลการศึกษาจะพิจารณาสมรรถนะหรื อความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ได้แก่ ระยะการตรวจจับ ความเร็วในการ
ตรวจจับ ความแม่นยําในการส่งสัญญาณเตือน
ตารางที 1 จํานวนตัวอย่างการทดลอง
ลําดับที
ความสูงของตัวอย่างทดสอบ (cm)
จํานวนทีทําการทดสอบ (คน)
1
163
7
2
165
7
3
166
7
4
168
9
5
170
8
6
172
4
7
175
4
8
176
2
9
178
2
10
180
1
รวม
50
ตารางที 2 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสูงและระยะการตรวจจับ
ลําดับที
ความสูงของตัวอย่างทดสอบ (cm)
ระยะการตรวจจับ (cm)
1
163
37
2
165
35
3
166
34
4
168
32
5
170
30
6
172
28
7
175
25
8
176
24
9
178
22
10
180
20

ค่าเฉลียระยะการตรวจจับ (cm)
37
35
34
32
30
28
25
24
22
20

จากตารางแสดงให้เห็นผลการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะตรวจจับกับความสูงของกลุ่มบุคคลทีถูกนํามา
ทดสอบ โดยตัวอย่างทีถูกนํามาทดสอบมีความสู งมากจะแปรผันแบบผกผันกับระยะการตรวจจับ ในทางกลับกัน
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ตารางที 3 การทดสอบสมรรถนะในการตรวจจับ
ลําดับที
ความสูงของตัวอย่างทดสอบ
จํานวนทีทําการทดสอบ
ร้อยละผลการทดสอบ
(cm)
(คน)
ผ่าน
ไม่ผา่ น
1
163
7
100
2
165
7
85.71
14.29
3
166
7
100
4
168
9
88.89
11.11
5
170
8
87.5
12.5
6
172
4
100
7
175
4
75
25
8
176
2
100
9
178
2
100
10
180
1
100
เฉลีย
92.00
8.00
จากผลการทดสอบสมรรถนะการตรวจจับพบว่าชุดการทดสอบผ่านทีร้อยละ 92 และมีความผอดพลาดเนื องจาก
แสงสว่างไม่เพียงพอในระหว่างการตรวจจับจํานวน 2 ครัง และการขัดข้องเนื องจากสัญญาณอิ นเตอร์ เน็ตจํานวน 2 ครัง
ส่งผลให้ทดสอบไม่ผา่ นจํานวน 4 ครัง คิดเป็ นร้อยละ 8

สรุ ปผลการวิจัย

จากผลการทดลองที ได้พบว่าชุดทดลองเตือนภัยควบคุมด้วยโปรแกรมอาดูโนด้วยระบบไร้สายผ่านแอพลิเคชัน
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาวิเคราะห์เครื อข่ายการท่องเทียวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางในประเทศ
ไทย โดยใช้โปรแกรม Gephi พบว่าการเดินทางด้วยรถยนต์หรื อรถบัสนําเทียวทีมีเส้นทางเชือมต่อกันของแต่ละจังหวัดใน
กลุ่มภาคกลาง ทัง จังหวัด เมือนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม Gephi ซึงมี Nodes : 22, Edges : 43 และเป็ นกราฟชนิ ด
Undirected Graph ได้ผลการวิเคราะห์ สรุ ปโดยรวมว่าจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและจังหวัดนครสวรรค์เป็ นจังหวัดที มีค่า
ความสัมพันธ์ทีมีอิทธิ พลกับจังหวัดใกล้เคียงมากทีสุด มีเส้นทางเชือมต่อเดินทางไปสถานทีท่องเทียวต่าง ๆ ได้หลายจังหวัด
จึ งทําให้สามารถเดิ นทางท่องเทียวไปได้หลายจังหวัด และเมือทําการศึ กษาวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานทีท่ องเทียวทีมี โปรแกรม
ทัวร์ เกี ยวข้องกัน ของแต่ ละจังหวัดในกลุ่มภาคกลาง ทัง จังหวัด เมื อนํามาวิเคราะห์ ข อ้ มูลด้วยโปรแกรม Gephi ซึ งมี
Nodes : 122, Edges : 145 และเป็ นกราฟชนิด Undirected Graph ได้ผลการวิเคราะห์สรุ ปโดยรวมว่าจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
เป็ นจังหวัดที มีค่าความสัมพันธ์ทีมีอิทธิ พลกับสถานที ท่องเทียวใกล้เคี ยงมากทีสุ ด ซึ งเป็ นจังหวัดที นักท่องเที ยวนิ ยมเลือก
เป็ นสถานทีท่องเทียวต้นๆ ของโปรแกรมทัวร์ เพราะมีสถานทีท่องเทียวทีเป็ นทีสนใจของนักท่องเทียว และเป็ นศูนย์กลางที
สามารถเดินทางท่องเทียวไปได้หลายจังหวัด จึงสามารถนําข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์ไปจัดทําแผนการพัฒนาการท่องเทียว
ของแต่ละจังหวัดในกลุ่มภาคกลางได้
คําสําคัญ : เครื อข่ายการท่องเทียว, การท่องเทียว
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This study the purpose of this research is to study a network of tourism of the central provinces in Thailand by
topological analysis. Using the Gephi program to find that the trip by car or tour bus connects each province in the central
region. Either 22 provinces. When analyzed with Gephi, there are Nodes: 22, Edges: 43 and Undirected Graph. The
results of the analysis concluded that Phranakhon Si Ayutthaya and Nakhon Sawan provinces are the provinces with the
most significant relationships with the provinces. There are many routes connecting to various tourist attractions. It can
travel to many provinces. And to study was conducted to analyze the tourist information of each province in the central
region. Either 22 provinces. When analyzed with Gephi, there are Nodes: 122, Edges: 145 and Undirected Graph. The
overall conclusion was that Bangkok is the province with the most influential relationships with the nearest tourist
attractions. The province is a popular tourist destination of the tour. There are tourist attractions that are of interest. It is a
center that can travel to many provinces. The data from the analysis can be used to develop the tourism development plan
of each province in the central region.

Keywords : Tourism Network, Travel
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ในยุคปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสารมีความสําคัญเป็ นอย่างยิงและเป็ นส่ วนประกอบทีสําคัญของ
การดําเนิ นงานทังภาครัฐ และเอกชน ซึ งมีหลายโครงการทีภาครัฐบาลได้ให้การสนับสนุนเพือจัดทําเป็ นโครงการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิ กส์ เพือผลักดัน และสนับสนุ นให้หน่วยงานของรัฐมีการให้บริ การต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อบริ การผ่าน
เว็บไซต์เพือให้สามารถบริ การประชาชนได้อย่างทัวถึง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร เป็ นเครื องมือในการ
ขับเคลือน เพือสร้างความโปร่ งใสในการให้บริ การแก่ประชาชนและภาคธุรกิจด้วยความเสมอภาค ภาครัฐได้จดั ให้มีการ
บริ การข้อมูล Online แก่สาธารณะ ทังนีหากนํามาประยุกต์ใช้ช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกสถานทีท่องเทียว
ของนักท่องเทียวเพือให้เกิ ดความคุม้ ค่า และได้รับผลประโยชน์สูงสุดในแต่ละด้าน ทังด้านนักท่องเทียว สถานทีท่องเที ยว
สถานประกอบการ ชุมชนในแต่ละพืนที ทีให้บริ การกับนักท่องเทียว ฯลฯ เพือนํามาวิเคราะห์รูปแบบเครื อข่ายการท่องเทียว
ของประเทศไทย เพือสามารถใช้เป็ นแนวทางทีจะให้ภาครัฐนํามาพัฒนาแต่ละสถานที ท่ องเทียวให้มีความพร้อม สามารถ
ให้บริ การรองรับนักท่องเที ยวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นที ประทับใจของนักท่องเที ยวต่างๆ ทังภายในและภายนอก
ประเทศ เพราะในปั จจุบนั นักท่องเทียวได้รับข้อมูลจากผูใ้ ห้บริ การนําเทียวเพียงด้านเดียว เนื องจากบริ ษทั นําเทียวมีเครื อข่าย
นําเทียวเฉพาะกลุ่มของแต่ละบริ ษทั หากมีสถานทีท่องเทียวใหม่ๆ เกิดขึน ก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเทียวให้เข้ามาท่องเทียว
ในขณะเดียวกันทังภาครัฐและเอกชน จะได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเทียวได้ตรงกับความต้องการของนักท่องเทียวมากทีสุด
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจศึ กษาและวิเคราะห์เครื อข่ายการท่องเทียวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางใน
ประเทศไทย ซึ งข้อมูลทีได้นีสามารถใช้เป็ นแนวทางให้กบั หน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน รวมทังชุมชนในบริ เวณสถานที
ท่องเทียว ซึงมีเนือหาสอดคล้องกับการเรี ยนการสอนในรายวิชาระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต วิชาการสือสารข้อมูลและ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพือเป็ นการพัฒนาการเรี ยน การสอน และความรู ้ของนักศึกษา ทําให้เกิดการพัฒนาแนวความคิดให้
ประยุกต์วธิ ี การทางด้านเครื อข่าย โดยนําไปใช้กบั ระบบงานจริ ง
วัตถุประสงค์
เพือศึกษาและวิเคราะห์เครื อข่ายการท่องเทียวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางในประเทศไทย
ทฤษฏี กรอบแนวคิดการวิจยั และงานวิจัยทีเกียวข้ อง
การหาค่ าความสัม พัน ธ์ ค่าความสําคัญของสิ งที มีค วามสัม พัน ธ์ ต่ าง ๆ ด้วยทฤษฏี กราฟ (Graph Theory) เป็ น
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ (เกษม, 2548) ซึ งใช้สําหรับจําลองปั ญหาด้วยแผนภาพที ประกอบด้วยโหนด และเส้นที เชือม
ระหว่างโหนด โหนด โดยกราฟมีอยู่ ชนิด คือ
.1Directed Graph เป็ นกราฟที มีการระบุทิศทาง คือ กราฟทีมีทิศทางการเชือมต่อจากจุดหนึ งไปยังอีกจุดหนึ ง อย่างเช่น A>B คือ A จะเชือมต่อไปยัง B ได้เท่านันแต่ B จะเชือมต่อไปยัง A ไม่ได้ แสดงดังภาพที
.2Undirected Graph เป็ นกราฟที ไม่ มี การระบุ ทิ ศทาง คื อ กราฟที ไม่มี ทิ ศ ทางการเชื อมต่ อจากจุ ด หนึ งไปยัง อี กจุ ด หนึ ง
อย่างเช่น A-B คือ A จะเชือมต่อไปยัง B ได้ และ B จะเชือมต่อไปยัง A ได้ (Boccaletti et al., 2006) แสดงดังภาพที

ภาพที กราฟแบบ Directed Graph
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ภาพที 2 กราฟแบบ Undirected Graph
การวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้นาํ ทฤษฏีกราฟร่ วมกับการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคม )Social Network Analysis : SNA) มาประยุกต์ใช้
เพือทําให้ทราบถึงลักษณะของเครื อข่ายการท่องเทียวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางในประเทศไทยว่าอยู่ลกั ษณะรู ปแบบใด โดย
ใช้ทฤษฏีดงั ต่อไปนี
1. Betweenness Centrality คือ การวัดผลรวมของจํานวนเส้นทางทีสันที สุดของแต่ละคู่ของสมาชิ กย่อย) Pair of Nodes) ใน
เครื อข่ายทีเชื อมต่อ (Cahalane et al., 2011) สมาชิ กใดมี ค่านี สู งแสดงว่ามี ค วามสําคัญมากในการเป็ นตัวเชื อมโยงระหว่าง
สมาชิกย่อยต่างๆ
2. Degree Centrality คื อ การวัดจํานวน tie ของสมาชิก สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กรณี กรณี ที เป็ นความสัมพันธ์แบบไม่มี
ทิศทาง degree คือ จํานวน path ทังหมดทีเกียวข้องกับสมาชิกย่อยหนึง ส่ วนกรณี ที เป็ นความสัมพันธ์แบบมีทิศทางโดยจะ
แบ่งออกเป็ น in-degree และ out-degree
3 .Closeness Centrality คือ การวัดความใกล้ชิดของสมาชิกทีเชือมต่อกับสมาชิ กอืนในเครื อข่าย หากมีความสัมพันธ์แบบมี
ทิ ศ ทางจะสามารถแบ่ ง ค่ านี เป็ น in-closeness และ out-closeness ถ้าสมาชิ กใดมี ค่ าเข้าใกล้ แสดงว่า 1สมาชิ กนันมี ค วาม
ใกล้ชิดกับสมาชิกย่อยอืนในเครื อข่ายมาก
4. Authority คือ การพิจารณาค่าความสัมพันธ์ทีมีอิทธิพลของแต่ละสมาชิก
. กรอบแนวคิดการวิจัย
โดยนําตัวแปรต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกรอบแนวคิดของงานวิจยั นี จากการศึกษางานวิจยั ที เกี ยวข้องกับแบบจําลอง
ด้านการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลสถานทีท่องเทียว พบตัวแปรต่างๆ ทีสามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั ดังนี
- การรั บรู ้ค วามง่ายในการใช้งาน (Perceive Ease of Use) หมายถึง ระดับ ความเชื อของผูใ้ ช้ที คาดหวัง ต่อระบบ
สารสนเทศทีมีการพัฒนาขึนและเป็ นเป้าหมายจะใช้ ต้องมีความง่ายในการเรี ยนรู ้ทีจะใช้งานและไม่ตอ้ งใช้ความพยายามมาก
(Davis, 1989) การรับรู ้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิ พลทางตรงต่อการใช้ระบบและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้ระบบโดย
ส่งผ่านการรับรู ้ประโยชน์ (Davis et al., 1989)
- การรับรู้ประโยชน์ (Perceive Usefulness) หมายถึง การทีบุคคลรับรู ้วา่ ระบบสารสนเทศที นํามาใช้นนก่
ั อให้เกิ ด
ประโยชน์ และถ้าหากมีการใช้ระบบสารสนเทศทีมีการพัฒนาขึนใหม่จะทําให้การทํางานมีประสิ ทธิ ภาพดีขึน ซึ งการรับรู้
ประโยชน์มีอิทธิ พลโดยตรงต่อความตังใจใช้ระบบสารสนเทศ (Jackson et al., 1997)

- อิ ท ธิ พ ลของสัง คม (Social Influence) หมายถึ ง การกระทําโดยคนหนึ งหรื อ หลายคนเพื อที จะเปลี ยนแปลง
พฤติกรรมหรื อความคิดหรื อความรู ้สึกของคนอืน (Fishbein and Ajzen, 1975)
- ทัศนคติทีมีต่อการใช้ (Attitude toward use) หมายถึง ทัศนคติของผูใ้ ช้ เป็ นเจตนาทีเกิดขึ นจากการรับรู ้ถึงความ
ง่ายในการใช้ระบบ ซึงหากผูใ้ ช้ระบบรับรู ้วา่ เทคโนโลยีนนมี
ั ประโยชน์หรื อสามารถใช้งานได้ง่าย ก็จะทําให้ผใู ้ ช้เกิดทัศนคติ
ทีดีต่อระบบของเทคโนโลยีนนั จึงส่งผลให้ทีจะใช้เทคโนโลยีนนั (Ajjan and Fishbein, 1980)
- ความตังใจใช้ (Intention to use) หมายถึงความตังใจทีผูใ้ ช้จะพยายามใช้งาน และความเป็ นไปได้ทีผูใ้ ช้ จะยอมรับ
และมีท่าทีทีจะใช้งานต่อไปในอนาคต
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1002

จากกรอบงานวิจยั จะวิเคราะห์เกียวกับรายละเอียดังต่อไปนี
การบริ หารและการจัดการการท่องเทียวเพือรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1. การศึกษาและวิเคราะห์เพือจัดทําข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายต่อการเตรี ยมความพร้อมในการ เปิ ดตลาดการค้าและการ
ลงทุน
1.1 การวิเคราะห์ เศรษฐกิ จเชิ งมหภาค การวิเคราะห์ ค วามได้เปรี ยบและการตังรับ เพือการ พัฒ นาอุตสาหกรรมการ
ท่องเทียวไทย
1.2 การสร้างความเชือมันให้แก่นกั ท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวในประเทศไทย
1.3 การนําแนวคิดและแนวทางการพัฒนาไปสู่การปฏิบตั ิเพือส่ งเสริ มการท่องเทียวรู ปแบบ ต่างๆ ในพืนทีทีมีศกั ยภาพ
2. การเตรี ยมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์แก่ภาคส่วนทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเทียว
3. ระบบห่ วงโซ่อุปทานของการท่องเทียวระหว่างประเทศในอาเซียน
3.1 การวางแผนยุทธศาสตร์และการบริ หารและการจัดการการท่องเทียวเชิงพืนที ในขอบเขตด้านพืนทีทีสนับสนุน
3.2 การวิเคราะห์ทิศทางการไหลของนักท่องเทียว อุปสงค์และพฤติกรรมของนักท่องเที ยว ในกลุ่มประเทศประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพือการพัฒนาอุปทานทางการท่องเทียว
3.3 การเพิมประสิ ทธิ ภาพการแข่งขันด้วยห่ วงโซ่อุปทานการท่องเที ยวเพือรองรับการ รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน
2. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
บุษรา (2556) กล่าวถึงการศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อการยอมรับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา และความสัมพันธ์ของตัว
แปรต่าง ๆ ทีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา โดยใช้แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM)
การวิจยั นี เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึ กษามหาวิท ยาลัย
กรุ งเทพจํานวน 400 คน ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชันตามคณะ ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน การ
รับรู ้ประโยชน์ และอิทธิพลของสังคม มีอิทธิ พลต่อทัศนคติทีมีต่อการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และทัศนคติทีมีต่อการใช้
เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตังใจใช้เครื อ ข่ ายสั งคมออนไลน์ ที ระดับ นั ย สาคัญ 0.01 จากผลการวิจ ัย
สถาบันการศึกษาสามารถนําเครื อข่ายสังคมออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ ว
นอกจากนีอาจารย์ผสู ้ อนจะสามารถใช้เป็ นช่องทางในการติดต่อสื อสารกับนักศึกษาได้ง่ายขึน
ศิริเรื อง และณัฐชุดา ได้ทาํ การศึ กษาโดยใช้ทฤษฎี (2014)กราฟและการวิเคราะห์ลกั ษณะโครงสร้างของเครื อข่ายโครงการ
สหกิ จ โดยใช้โปรแกรม Pajek เป็ นเครื องมือในการศึกษา โดยสามารถแสดงค่าได้ดงั นี (1ค่า Degree centrality (DC) ทีมาก
ที สุ ด อยู่ทีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี DC = (2 72.0000ค่ า Betweenness centrality (BC) โดยมี ค่ าสู งสุ ด อยู่ทีคณะ
อุต สาหกรรมและเทคโนโลยี BC = (3 0.3586ค่ า Closeness centrality (CC)โดยมี ค่ าสู ง สุ ด อยู่ที คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ CC = และ 0.6159CC = 0.5602
สุ ภาพร และคณะ )2014) งานวิจยั นี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรมการเชื อมต่อของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ กรณี ศึกษา
วิทยาลัยพณิ ชยการธนบุรี เพือดูความสัมพันธ์ระหว่างเครื องคอมพิวเตอร์ โดยใช้การวิเคราะห์คุณสมบัติเครื อข่ายด้วยทฤษฎี
กราฟ )Graph Theory) เช่ น Degree Centrality (DC) และ Betweenness Centrality (BC) ในการสร้ างแบบจําลองเครื อ ข่าย
และวิเคราะห์เครื อข่าย ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าห้องควบคุมระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ อาคาร 7 และห้องปฎิบตั ิการ
อาคาร 8 เป็ นจุดเชือมต่อทีสําคัญโดยพิจารณาจากห้องควบคุมระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์อาคาร 7 มีค่า DC = 89 และค่า BC
= 0.7974 ห้องปฎิ บตั ิการคอมพิวเตอร์อาคาร 8 มีค่า DC = 202 และค่า BC = 0.6107 ดังนัน อาคาร 7 และอาคาร 8 จึงเป็ นจุด
เชือมต่อทีสําคัญทีสุด เนืองจากเป็ นจุดศูนย์กลางและจุดเชือม
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ในการศึกษางานวิจยั มีความมุ่งหมายเพือทําการวิเคราะห์เครื อข่ายการท่องเทียวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางในประเทศไทย ได้
กําหนดข้อมูลในการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนทีหนึ งคือ ข้อมูลจํานวนสถานทีท่องเทียวของแต่ละจังหวัดในกลุ่มภาค
กลาง ส่ วนทีสองคือข้อมูลการเชือมโยงระหว่างแต่ละสถานทีท่องเทียวของแต่ละจังหวัดในกลุ่มภาคกลาง โดยมีขนตอนใน
ั
การวิจยั ดังนี
. ข้ อมูลจํานวนสถานทีท่องเทียวของแต่ ละจังหวัดในกลุ่มภาคกลางทีใช้ ในการวิจยั
ข้อมูลจํานวนสถานทีท่องเทียวของแต่ละจังหวัดในกลุ่มภาคกลางทีใช้ในการวิจยั ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เว็บ ไซต์ข องกลุ่ มบริ ษ ทั ที จัด ทัวร์ ท่องเที ยวภายในประเทศไทย ข้อมูลแนะนําสถานที ท่ องเที ยวจากเว็บ ไซต์ต่าง ๆ และ
เอกสารแผ่นพับ โบว์ชัวร์ ทีมีเผยแพร่ บนอินเทอร์ เน็ตทังในรู ปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ และในรู ปแบบกระดาษที มี
แจกให้ฟรี สําหรับนักท่องเทียวโดยทัวไป ซึ งมีขอ้ มูลสถานทีท่องเทียวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางในประเทศไทย ทังหมดรวม
จังหวัด
. ขันตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูลและวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลการวิจยั

ภาพที แสดงขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั
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เมื อได้ข ้อมูลสถานที ท่ องเที ยวทังหมดในกลุ่ มจังหวัดภาคกลางจึ งนําข้อมูลสถานที ท่ องเที ยวมาทําการคัดเลือก
สถานทีท่องเทียวทีมีการท่องเทียวในรู ปแบบทีมีโปรแกรมทัวร์ ในลักษณะทัวร์ แบบ วัน คือทัวร์แบบไปเช้า-เย็นกลับ หรื อ
ทัวร์ แบบ วัน คื น หรื อทัวร์ แบบ วัน คืน ที เป็ นสถานที ท่ องเที ยวในกลุ่ มจังหวัด ภาคกลางเท่านัน ที มีเผยแพร่ บ น
อิ นเท อร์ เ น็ ต แผ่ น พั บ โบ ว์ ชั ว ร์ และจากเว็ บ ไซต์ ต่ า งๆ ดั ง นี www.lovertravels.com www.painaidii.com, www .
thaiticketmajor. om/travel/travel-detail.php?sid=1362), www.amazingthaitour.com/ ภ า ค ก ล า ง www.chillpainai.com
/scoop/5931/ และ www.triptravelgang.com/travel-thailand/ ซึ งเป็ นเว็บ ไซต์ที ได้รั บ ความนิ ย มจากนั ก ท่ อ งเที ยวทังใน
ประเทศและต่างประเทศ พร้อมทังกําหนดรหัสสถานทีท่องเทียวเพือใช้สาํ หรับในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบกราฟ มี
ขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั แสดงดังภาพที
. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
โปรแกรม Gephi เป็ นซอฟต์แวร์ทีใช้สาํ หรับแสดงผลความเชือมโยงของข้อมูลแบบกราฟ )Graph Network) เป็ น
ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ ส (Open Source) สําหรับการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคม )Social Network Analysis : SNA) ซึงได้พฒั นา
โดย Mathieu Bastian, Eduardo Ramos Ibanez, Mathieu Jacomy, Cezary Bartosiak Sebastien Heymann, Julian Bilcke,
Patrick McSweeney, Andre Panisson, Jeremy Subtil, Helder Suzuki Martin Skurla and Antonio Patriarca การนําโปรแกรม
Gephi มาใช้ในการวิเคราะห์ ทําให้สามารถวิเคราะห์ความเชือมโยงของข้อมูลตามที ต้องการได้ )Graph Network Analysis)
โดยโปรแกรม Gephi มีความยืดหยุน่ ตรงทีมีการสนับสนุน Plugin และสามารถแสดงผลรู ปแบบ Graph หรื อ Layout ออกมา
ได้แตกต่างกัน ทําให้เข้าใจการวิเคราะห์ขอ้ มูลนันๆ ได้มากยิงขึน เช่น จากเดิ มข้อมูลการเชือมต่อของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบ LAN หรื อ WLAN เป็ นแบบข้อความ ทําให้ไม่สามารถมองเห็นภาพการเชือมต่อได้ชดั เจน แต่หากสังเกตุดูขอ้ มูลการ
เชือมต่อเครื อข่ายเหล่านัน จะพบว่าเป็ นการเชือมต่อแบบ Graph ถ้าทําการแปลงการแสดงผลจาก Raw Data ซึงเป็ น Text มา
แสดงผลแบบกราฟิ ก หรื อ Visualization แล้ว จะทํา ให้ ส ามารถมองภาพรวมของระบบได้ชัด เจนมากยิ งขึ น )Data
Visualization) และยังสามารถนําเอาข้อมูลการเชื อมต่อของ Social Network มาวิเคราะห์ ได้ เช่ น Facebook หรื อ Line เป็ น
ต้น ทําให้สามารถวิเคราะห์ ขอ้ มูลของสมาชิกหรื อลูกค้าที เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของสิ นค้า หรื อทราบข้อมูลทีต้องการได้ เช่น
ข้อมูลการสังซือ ข้อมูลการผลิต ข้อมูลการขาย ในรู ปแบบ Visualization เพือสนับสนุนการตัดสิ นใจของฝ่ ายการตลาด ทําให้
ผูบ้ ริ หารสามารถทําความเข้าใจในข้อมูลเหล่านันได้รวดเร็ วยิงขึ น โดยไม่จาํ เป็ นต้องมี ความรู้ท างด้านเทคนิ ค จึงนับเป็ น
ประโยชน์ต่อธุรกิจเป็ นอย่างมาก

4. การวิเคราะห์ ข้อมูล

ทําการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลสถานทีท่องเทียว ตามค่าดังต่อไปนี
1. ค่า Betweenness Centrality คือ การค้นหาสมาชิกทีเชือมไปยังสมาชิกอืนๆ ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลสถานที ท่ องเที ยว (Durland and Fredericks, 2005) จะเป็ นการพิจารณาจากสถานที ท่ องเที ยวหนึ งไปยังอี กสถานที
ท่องเทียวหนึง ดังสมการที ( )
()=

,

(1)

โดยที
คือจํานวนเส้นทางทีสันทีสุดจาก node j ไปยัง node k (โดย j, k ≠ i) และ
คือ คือจํานวนเส้นทางทีสันทีสุ ด
จาก node j ไปยัง node k ทีต้องผ่าน node i
2. ค่า Degree Centrality คือ การค้นหาค่าจากจํานวนหรื อปริ มาณสมาชิก โดยจะพิจารณาสมาชิกใดบ้างที เป็ นจุด
ศูนย์กลางที มี การเชื อมต่อกันมากทีสุ ด (Hanneman and Riddle, 2005) ในการวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของข้อมูลสถานที
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ท่องเทียว จะเป็ นการพิจารณาจากสถานทีท่องเทียวทีมีการเชือมต่อไปยังสถานทีท่องเทียวต่างๆ มากทีสุ ด สถานทีท่องเทียว
นี จึ งมีความสําคัญ สามารถท่องเที ยวได้ตลอดทังปี ทุกฤดูกาล หากสถานทีท่องเที ยวนี มีการปิ ดปรับปรุ ง งดให้บริ การ หรื
(2)อ
ไม่ได้อยูใ่ นช่วงเทศการ เช่น วันสําคัญทางศาสนา จะส่งผลให้ไม่สามารถเดินทางไปสถานทีต่างๆ ทีเชือมต่อกัน หรื ออาจจะ
ส่งผลกระทบต่อโปรแกรมการท่องเทียวทําให้มีความไม่น่าสนใจ ส่ งผลให้นกั ท่องเทียวไม่ไปท่องเทียวในสถานทีใกล้เคียง
ดังสมการที ( )
( )=

โดยที

= 1 ถ้ามีการเชือมต่อระหว่าง node i และ node j หรื อ
= 0 ถ้าไม่มีการเชือมต่อระหว่าง node i และ node j
.3. ค่า Closeness Centrality คื อ การค้นหาสมาชิ กใดบ้างที มีตาํ แหน่ งเป็ นจุดศูนย์กลาง มีความใกล้ชิดกับสมาชิ ก
อืนๆ และใช้ระยะทางที สันที สุ ดในการเข้าถึง (Hanneman and Riddle, 2005) ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูล
สถานทีท่องเทียว จะเป็ นการพิจารณาจากสถานทีท่องเทียวทีมีตาํ แหน่งเป็ นจุดศูนย์กลาง มีความใกล้ชิดกับสถานทีท่องเทียว
อืนๆ และใช้ระยะทางทีสันทีสุดในการเข้าถึง ดังสมการที ( )
()=

โดยที

( , ) คือระยะห่างระหว่างจุด x และ y

(3)

4. ค่า Authority คือ การพิจารณาค่าความสัมพันธ์ทีมีอิทธิพลของแต่ละสมาชิก

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

จากการศึ กษาและรวบรวมข้อมูลเกี ยวกับสถานทีท่ องเที ยวของกลุ่มจังหวัดในภาคกลาง เพือมาทําการวิเคราะห์
เครื อข่ายการท่องเทียวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางในประเทศไทย โดยใช้โปรแกรม Gephi มาทําการวิเคราะห์
. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเส้ นทางการเดินทางของแต่ละจังหวัด
ข้อมูลเส้นทางการเดินทางด้วยรถยนต์หรื อรถบัสนําเทียวทีมีเส้นทางเชือมต่อกันของแต่ละจังหวัดในกลุ่มภาคกลาง
ทัง จังหวัด เมือนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม 22Gephi ซึ งมี Nodes : 22, Edges : 43 และเป็ นกราฟชนิ ด Undirected
Graph แสดงดังภาพที ถึงภาพที จะได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี
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ภาพที การวิเคราะห์แบบ Authority
ตารางที 1 แสดงค่าการวิเคราะห์แบบ Authority จํานวน อันดับแรกสู งทีสุด 3
Ranking
Id
Name
1
pny
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2
nkw
จังหวัดนครสวรรค์
3
spr
จังหวัดสุ พรรณบุรี

1006

Value
0.346065
0.346050
0.340466

ผลการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล จากตารางที จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยาและจัง หวัด นครสวรรค์เป็ นจัง หวัด ที มี ค่ า 1
ความสัมพัน ธ์ที มีอิทธิ พลกับจังหวัดใกล้เคียงมากที สุ ด สามารถเดิ นทางไปได้หลายจังหวัด จะสามารถเดิ น ทางท่ องเที ยว
เชือมต่อกันได้หลายสถานที

ภาพที การวิเคราะห์แบบ Betweenness Centrality
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ตารางที 2 แสดงค่าการวิเคราะห์แบบ Betweenness Centrality จํานวน อันดับแรกสู งทีสุด 3
Ranking
Id
Name
Value
1
pny
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
63.474242
2
lbr
จังหวัดลพบุรี
55.881818
3
nkw
จังหวัดนครสวรรค์
50.651515

1007

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากตารางที จังหวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นจังหวัดทีมีค่าการวัดสัดส่ วนผลรวมของจํานวน 2
เส้นทางทีสันที สุดของแต่ละคู่ของเส้นทางการเดิ นทาง ซึ งมีค่าการวัดสู งทีสุ ด จึงมีความสําคัญมากในการเป็ นตัวเชือมโยง
ระหว่างแต่ละจังหวัด

ภาพที การวิเคราะห์แบบ Closeness Centrality
ตารางที 3 แสดงค่าการวิเคราะห์แบบ Closeness Centrality จํานวน อันดับแรกสู งทีสุด 3
Ranking
Id
Name
Value
1
pny
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
0.500000
2
lbr
จังหวัดลพบุรี
0.477273
3
spr
จังหวัดสุ พรรณบุรี
0.456522
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากตารางที จังหวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นจังหวัดทีมีค่าการวัดความใกล้ชิดของเส้นทางการเดินทาง 3
ที สนใจกับ เส้ น ทางอื นในเครื อข่ าย ค่ าของเส้ น ทางมี ค่ าใกล้เคี ยง มากที สุ ด จึ งมี เส้น ทางที มี ค วามใกล้ชิด กับ สถานที 1
ท่องเทียวอืนๆ ในเครื อข่ายมากทีสุด
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสถานทีท่องเทียว
ข้อมูลสถานทีท่องเทียวทีมีโปรแกรมทัวร์เกียวข้องกันของแต่ละจังหวัดในกลุ่มภาคกลาง ทัง จังหวัด เมือนํามาวิเคราะห์ 22
ข้อมูลด้วยโปรแกรมGephi ซึงมี Nodes : 122, Edges : 145 และเป็ นกราฟชนิด Undirected Graph แสดงดังภาพที ถึงภาพที
จะได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ภาพที การวิเคราะห์แบบ Authority
ตารางที 4 แสดงค่าการวิเคราะห์แบบ Authority จํานวน อันดับแรกสู งทีสุด 3
Ranking
Id
Name
1
bkk
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2
spr
จังหวัดสุ พรรณบุรี
3
pny
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

1008

Value
0.653666
0.223564
0.199944

ผลการวิเคราะห์ ข ้อมูล จากตารางที จัง หวัด กรุ งเทพมหานครเป็ นจังหวัด ที มี ค่ าความสัม พัน ธ์ ที มี อิ ท ธิ พ ลกับ สถานที 4
ท่ องเที ยวใกล้เคี ยงมากที สุ ดมีส ถานที ท่ องเที ยวเยอะ สามารถเดิ น ทางท่องเที ยวไปได้หลายสถานที ท่ องเที ยวทังภายใน
จังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง
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ภาพที การวิเคราะห์แบบ Betweenness Centrality
ตารางที แสดงค่าการวิเคราะห์ Betweenness Centrality จํานวน อันดับแรกสู งทีสุ ด 3
Ranking
Id
Name
1
bkk
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2
pny
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3
atg
จังหวัดอ่างทอง

1009

Value
6382.00
1765.00
1145.50

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากตารางที จังหวัดกรุ งเทพมหานครเป็ นจังหวัดทีมีคา่ การวัดสัดส่ วนผลรวมของจํานวน
สถานทีท่องเที ยวทีมีระยะทางสันทีสุดของแต่ละคู่ของสถานทีท่องเทียว ซึ งมีค่าการวัดสู งทีสุด จึ งมีความสําคัญมากในการ
เป็ นตัวเชือมโยงระหว่างแต่ละสถานทีท่องเทียว

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึ กษาวิเคราะห์ เครื อข่ายการท่องเที ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางในประเทศไทย โดยใช้โปรแกรม Gephi
พบว่าการเดินทางด้วยรถยนต์หรื อรถบัสนําเที ยวทีมีเส้นทางเชือมต่อกันของแต่ละจังหวัดในกลุ่มภาคกลาง ทัง จังหวัด
ได้ผลการวิเคราะห์ส รุ ปโดยรวมว่าจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและจังหวัดนครสวรรค์เป็ นจังหวัด ที มีค่าความสัมพัน ธ์ทีมี
อิทธิ พลกับจังหวัดใกล้เคียงมากทีสุด มีเส้นทางเชือมต่อเดินทางไปสถานทีท่องเทียวต่างๆ ได้หลายจังหวัด จึงทําให้สามารถ
เดินทางท่องเที ยวไปได้หลายจังหวัด และเมือทําการศึ กษาวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานทีท่ องเทียวทีมีโปรแกรมทัวร์ เกียวข้องกัน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ของแต่ ล ะจัง หวัด ในกลุ่ ม ภาคกลาง ได้ผ ลการวิเคราะห์ ส รุ ป โดยรวมว่า จัง หวัด กรุ ง เทพมหานครเป็ นจัง หวัด ที มี ค่ า
ความสัม พัน ธ์ ที มี อิ ท ธิ พลกับ สถานที ท่ องเที ยวใกล้เคี ยงมากที สุ ด ซึ งเป็ นจังหวัด ที นักท่ องเที ยวนิ ยมเลื อกเป็ นสถานที
ท่ องเที ยวต้นๆ ของโปรแกรมทัวร์ เพราะมีสถานที ท่ องเที ยวที เป็ นที สนใจของนักท่ องเที ยว และเป็ นศูนย์กลางที สามารถ
เดินทางท่องเทียวไปได้หลายจังหวัด

กิตติกรรมประกาศ
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จิรวัฒน์ จําปาทอง *
Jirawat Jumpathong1*

บทคัดย่อ
โครงงานนี มีวตั ถุประสงค์ ) เพือพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริ งส่ งเสริ มการท่องเที ยวในตําบลราไวย์ )เพือศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึ กษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชันปี ที มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที มีต่อเทคโนโลยีเสมือนจริ ง
ส่ งเสริ มการท่องเที ยวในตําบลราไวย์ กลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาครังนี คือนักศึ กษาสาขาวิท ยาการคอมพิวเตอร์ ชันปี ที
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จํานวน คน เครื องมือที ใช้ในการศึ กษาประกอบด้วย 1) สื อเทคโนโลยีเสมือนจริ งส่ งเสริ มการ
ท่องเทียวตําบลราไวย์ 2) แบบประเมินความพึงพอใจสถิติทีใช้คือค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่า
1. การพัฒนาสื อเทคโนโลยีเสมื อนจริ งส่ งเสริ มการท่องเที ยวตําบลราไวย์ ได้ผลลัพธ์ 3 อย่าง คือ 1) Maker กังหันลมแหลม
พรหมเทพ จํานวน แบบคือ กังหันลมยักษ์ กังหันลมเล็ก กังหันลม ใบพัด 2) โมเดล หาดราไวย์ จํานวน ได้แก่ง เรื อหาง
ยาว สะพานราไวย์ ซุม้ ตลาดปลา และอืนๆ 3) แอพพลิเคชัน AR Guide Book รู ปแบบไฟล์.apk
ปัจจุบนั AR (Augmented Reality) คือ เทคโนโลยีใหม่ ทีผสานเอาโลกแห่ งความเป็ นจริ ง (Real) เข้ากับโลกเสมือน
(Virtual) ซึงจะทําให้ภาพทีเห็นเป็ นวัตถุ 3 มิติลอยอยูเ่ หนือพืนผิวจริ ง มีมุมมองถึง360องศา เป็ นการเปิ ดโลกกว้าง สร้างสรรค์
จิ นตนาการ โดยผ่านทางอุปกรณ์ , กล้องมือถือ ,Computer ร่ วมกับการใช้ software ต่างๆ ซึ งจะทําให้ภาพที เห็ นในจอภาพ
นันเป็ น object (คน,สัตว์,สิ งของ,สัตว์ประหลาด,ยานอวกาศ) โดยเจ้าตัว AR นันสามารถอยูไ่ ด้ทุกทีหรื อสิ งต่างก็สามารถเติม
AR เข้าไปได้โดยเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ที แปะอยู่ตามวัต ถุ ต่ างๆเมื อแสกนก็ จ ะมี 3D Model, VDO, Web View แสดงออกมายัง
จอภาพเพือแสดงข้อมูลเพิมเติมเป็ นการง่ายต่อการโฆษณา และสะดวกต่อผูใ้ ช้งานอีกด้วย ซึงสามารถนํามาโปรโมท สถานที
ท่ องเที ยวต่ างๆที น่ าสนใจ โดยในจังหวัด ภูเก็ ตนันมี สถานที ท่ องเที ยวมากมายที มีชือเสี ยง โดยเฉพาะแหลมพรหมเทพ
ในตําบลราไวย์ นอกจากนี ในตําบลราไวย์ยงั มี สถานที ท่ องเที ยวที น่ าสนใจอี กหลายที ที นักท่ องเที ยวอาจจะยังไม่ รู้ โดย
หนังสื อหรื อเว็บไซต์นนอาจมี
ั
ขอ้ มูลได้ไม่ครบถ้วนหรื อไม่ทาํ ให้เห็ นภาพที น่ าสนใจนัก ส่ วนใหญ่เป็ นเพียงข้อความและมี
ภาพประกอบบางส่ วนเท่ านัน ดังนันจึ งได้นําระบบ AR มาประยุคใช้กับการทําสื อโฆษณา เช่น โปรชัวร์ ใบปลิ ว เป็ นต้น
เพือสร้างความน่าสนใจกับนักท่องเทียว และเข้ากับนโยบาย Thailand . ทําให้สือสิ งพิมพ์มีลูกเล่นและคุณค่าเพิมมากขึน
คําสําคัญ : ระบบ AR (Augmented Reality) ,นโยบาย Thailand 4.0 อินเตอร์เน็ตออฟธิง , 3D Model
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This study aims to 1) to development of augmented reality to promote tourism 5 ATTRACTION AT RAWAI
PHUKET 2) to study satisfaction in augmented reality. The target group was 30 first year undergraduate learners in the
program of Computer technology at Rajabhat Phuket University. The used tools are consisted of 1) the augmented reality
to promote to tourism 5 ATTRACTION AT RAWAI 2) students’ satisfaction form on the augmented reality to promote
tourism 5 ATTRACTION AT RAWAI . The statistics used are the mean and standard deviation. The results concluded as
following: 1. The development of Augmented Reality to promote tourism 5 ATTRACTION AT RAWAI had 3 results
include 1) Maker tourism 5 ATTRACTION AT RAWAI Promthep cape 3 models : Big wind turbine 2) Rawai Beach 4
Models 3) Android application “AR New Theory Agricultural” on .apk file format.
The present AR (Augmented Reality) is a new technology, combining the real world along with the virtual
world which will make the image was an object 3 dimension floating above the surface with a view in 360 degrees. It was
the World Wide Creative Imagination through the device, camera phones and Computer cooperate with the use of various
software. Which will make the image to see on the screen is object (people, animals, items, monsters, a spaceship). Easy
to advertising, and convenient for the user. It can be used to increase more interest of the tourist attractions in Rawai, there
are many interesting sights that. The tourists may not know The books or websites that may have information that is
incomplete or doesn't make an interesting picture. So it has come to the AR system with the use of media such as
brochures, flyers, etc. To attract tourists and adapted with Thailand 4.0 policy to increase media features and value .
Keywords: AR (Augmented Reality) ,Thailand 4.0, Internet of Things, Attract tourists
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เทคโนโลยีเสมื อนจริ ง( Augmented Reality หรื อ AR)ถูกพัฒนามาตังแต่ปี ค.ศ. 2004 ซึ งจัดเป็ นแขนงหนึ งของ
งานวิจยั ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์วา่ ด้วยการเพิมภาพเสมือนของโมเดล3 มิติทีสร้างจากคอมพิวเตอร์ลงไปในภาพที ถ่ายมา
จากกล้องวิดีโอ เว็บแคม หรื อกล้องในโทรศัพท์มือถือ แบบเฟรมต่อเฟรมด้วยเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์ กราฟิ กเทคโนโลยี
เสมือนจริ งถูกนํามาประยุกต์ใช้กบั ธุรกิ จต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านอุตสาหกรรมการแพทย์การตลาด การบันเทิ ง การสื อสาร
โดยใช้เทคโนโลยีความจริ งเสมือนมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยีภาพผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื อมต่อต่างๆ และแสดงผล
ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรื อบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ทําให้ผใู้ ช้สามารถนําเทคโนโลยีเสมือนจริ งมาใช้กบั การทํางานได้
หลากหลายรู ปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริ งเป็ นเทคโนโลยีใหม่ทีมีบทบาทสําคัญในวงการการศึกษาใน เช่น การนํามาใช้ใน
การสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยเทคโนโลยีเสมือนจริ งช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้มีความเข้าใจในคําศัพท์ภาษาอังกฤษมากยิงขึน เพิม
ความน่าสนใจให้กบั ผูเ้ รี ยนในรู ปแบบ 3 มิติ ดึงดูดความสนใจผูเ้ รี ยนให้เกิดการอยากเรี ยนรู้และช่วยให้จดจําได้ง่ายขึน
ปัจจุบนั AR (Augmented Reality) คือ เทคโนโลยีใหม่ ทีผสานเอาโลกแห่ งความเป็ นจริ ง (Real) เข้ากับโลกเสมือน
(Virtual) ซึงจะทําให้ภาพทีเห็นเป็ นวัตถุ 3 มิติลอยอยูเ่ หนือพืนผิวจริ ง มีมุมมองถึง360องศา เป็ นการเปิ ดโลกกว่าง สร้างสรรค์
จินตนาการ โดยผ่านทางอุปกรณ์ , กล่องมือถือ ,Computer รวมกับการใช้ software ต่างๆ ซึงจะทําให้ภาพทีเห็นในจอภาพจะ
เป็ น object (คน,สัตว์,สิ งของ,สัตว์ประหลาด,ยานอวกาศ) หลักการของมันจะประกอบด้วย 1. ตัว Marker (บางคนเรี ยกว่า
Markup) 2. กล้อง webcam , มือถือ หรื อตัวจับ sensor อื นๆ 3. ส่ วนแสดงผล อาจเป็ นจอภาพทางคอมพิวเตอร์ หรื อมือถือ
หรื ออืนๆ 4. ส่ วนประมวลผลเพือสร้าง object 3D เช่น software โดยเจ้าตัว AR นันสามารถอยูไ่ ด้ทุกทีหรื อทุกสิ งก็สามารถ
เติม AR เข้าไปได้โดยเป็ นสัญลักษณ์ทีแปะอยุ่ตามวัตถุต่างเมือแสกนก็จะมี 3D Model, VDO, Web View แสดงออกมายัง
จอภาพเพือแสดงข้อมูลเพิมเติมเป็ นการง่ายต่อการโฆษณา และสะดวกต่อผูใ้ ช้งานอีกด้วย ซึ งสามารถนํามาโปรโมทสถานที
ท่องเที ยวต่างๆที น่ าสนใจ โดยในจังหวัดภูเก็ตนันมีสถานที ท่ องเทียวมากมายทีมี ชือเสี ยง โดยเฉพาะแหลมพรหมเทพ ใน
ตําบลราไวย์ นอกจากนีในตําบลราไวย์ยงั มีสถานทีท่องเทียวทีน่ าสนใจอีกหลากหลายที ทีดึ งดูดนักท่องเทียวให้เดิ นทางแวะ
เวียนมาชืนชมความงามในจังหวัดภูเก็ต โดยหนังสื อหรื อเว็บไซต์นนอาจมี
ั
ขอ้ มูลได้ไม่ครบถ้วนหรื อไม่ทาํ ให้ได้เห็นภาพที
น่ าสนใจนัก สวนใหญ่เป็ นเพียงข้อความและมีภาพประกอบบางส่ วนเท่านัน ในตําบลราไวย์นันมีแหล่งสถานทีท่องเที ยวที
นักท่องเทียวหลายคนยังไม่รู้หากเป็ นนักท่องเทียวทีไม่ได้ตงใจมายั
ั
งราไวย์แล้วก็อาจจะไม่รู้เลยว่ายังมีสถานทีท่องเทียวทีว่า
นีอยู่ โดยส่วนใหญ่แหล่งทะเลของตําบลราไวย์นนเป็
ั นพืนทีทํามาหากินของชาวบ้าน แต่ก็มีความสวยงามซ้อนอยู่
ด้วยเหตุนี ผูว้ ิจัย จึ งต้องการจัด ทํา AR Guide Book เพือนําเสนอ 5 สถานที ท่ องเที ยวในตําบลราไวย์ จังหวัด ภู เก็ ต
ประกอบไปด้วย แหลมพรหมเทพ, หาดราไวย์, หาดในหาน, แหลมกาใหญ่ – น้อย และหาดยะนุย้ ในรู ปแบบ 3 มิติ เพือเพิม
ความน่าสนใจ และเป็ นการนําเสนอในรู ปแบบใหม่ทีกําลังเป็ นทีน่าสนใจ
วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจยั
. เพือนําเสนอ 5 สถานทีท่องเทียวในตําบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ในรู ปแบบ AR Guide Book
. เสริ มสร้างความน่าสนใจให้กบั การเรี ยนรู้ โดยการนําเทคโนโลยี Augmented Reality
เข้ามาผสมผสาน โลกแห่งจินตนาการ เข้ากับโลกแห่งความเป็ นจริ ง
. เพือสร้างความแตกต่างและความน่าสนใจของสื อสิ งพิมพ์
ขอบเขตของการวิจยั
1. เนือหาการวิจยั : AR Guide Book 5 สถานทีท่องเทียวในตําบล ราไวย์ จังหวัด ภูเก็ต
2. พืนทีการวิจยั : แหลมพรหมเทพ, หาดราไวย์, หาดในหาน, แหลมกาใหญ่ - น้อย และหาดยะนุย้
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สิงทีคาดว่ าจะได้รับ
. ช่วยโปรโมทสถานทีท่องเทียวให้น่าสนใจยิงขึน
. เพิมมูลค่าของสื อสิ งพิมพ์ให้มีคุณค่ามากยิงขึน
. มีผนู ้ าํ เทคโนโลยีนีไปต่อยอดกับสิ งต่างๆได้หลากหลายยิงขึน
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วิธีดําเนินการวิจัย

เครื องมือทีใช้ (Hardware / Software )
Hardware
- กล้องVDO กล้องWebcam กล้องโทรศัพท์มือถือ หรื อตัวจับSensor อืนๆ
- ส่วนแสดงผล อาจเป็ นจอภาพคอมพิวเตอร์ หรื อจอภาพโทรศัพท์มือถือ หรื ออืนๆ
- เครื องปริ นทีใช้ในการสร้างตัว Maker (หรื อทีเรี ยกว่า Markup)
- เครื องคอมพิวเตอร์
Software
- โปรแกรม Unity 3D
- โปรแกรม Autodesk Maya 2015
- Vuforia Developer Partal
กระบวนการทํางาน

จากภาพ เป็ นกระบวนการทํางานของระบบ AR
-การวิเคราะห์ ภาพ (Image Analysis) เป็ นขันตอนการค้น หา Marker จากภาพที ได้จ ากกล้อ งแล้วสื บ ค้น จาก
ฐานข้อมูล (Maker Database) ทีมีการเก็บข้อมูลขนาดและรู ปแบบของ Marker
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- การคํานวณค่าตําแหน่งเชิง มิติ (Pose Estimation) ของ Maker เพือนํามาวิเคราะห์รูปแบบของ
Marker เทียบกับกล้อง
- กระบวนการสร้างภาพ มิติ จากโมเดล มิติ ( D Rendering) เป็ นการเพิมข้อมูลเข้าไปในภาพ
โดยใช้ ค่ า ตํา แหน่ ง เชิ ง มิ ติ ที คํา นวณได้จ นได้ภ าพเสมื อ นจริ ง ดัง แสดงในภาพ Hardware (เครื องคอมพิ ว เตอร์
โทรศัพท์มือถือ เครื องปริ น )
ตัวอย่างการออกแบบ
)ออกแบบ Marker

ภาพที . การออกแบบ Mock up ของ Marker กังกันลมแหลมพรหมเทพ
)จัดทํา Marker ตาม Mock up ทีได้ออกแบบไว้

ภาพที . Marker กังหันลม
) ผูศ้ ึกษาทําการ Generator Marker สถานทีท่องเทียวในรู ปแบบ มิติ

ภาพที . โมเดลกังหันลมแหลมพรหมเทพ
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. . การขียนโปรแกรม
) เขียนโปรแกรมโดยใช้ Vuforia ในการพัฒนา
2) Import โมเดลเข้าโปรแกรม Unity
3) Export Progam ชือ AR GUIDE BOOK 5 ATTRACTION AT RAWAI PHUKET ออกมาอยูใ่ นรู ปแบบไฟล์
.apk เพือนําไปใช้งานกับระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์

ภาพที . ภาพแอพพริ เคชัน .apk ทีติดตังแล้วบนมือถือ

ผลการดําเนินงาน

1.1 ผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริ งส่งเสริ มการท่องเทียวตําบลราไวย์ พบว่าสามารถแสดง Maker กังหัน
ลมแหลมพรหมเทพ จํานวน แบบคือ กังหันลมยักษ์ กังหันลมเล็ก กังหันลม ใบพัด 2) โมเดล หาดราไวย์ จํานวน
ได้แก่ง เรื อหางยาว สะพานราไวย์ ซุม้ ตลาดปลา และอืนๆ
1.2 แอพพลิเคชัน AR GUIDE BOOK 5 ATTRACTION AT RAWAI PHUKET สามารถมองเห็นโมเดล จาก
Marker ในรู ปแบบโมเดล 3 มิติ
2. ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจสื อเทคโนโลยีเสมื อ นจริ ง ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที ยวตําบลราไวย์ ในรู ป แบบ
แอพพลิ เคชัน AR GUIDE BOOK 5 ATTRACTION AT RAWAI PHUKET จากนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชันปี ที 1ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 25 จํานวน 30 คน มีระดับความพึงพอใจในระดับมากทีสุ ด ( X = 4.77, S.D.=0.41)
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ตาราง 1. ผลการประเมินความพึงพอใจเทคโนโลยีเสมือนจริ งส่งเสริ มการท่องเทียวตําบลราไวย์
ผลการประเมิน
หัวข้อประเมิน
การแปลความหมาย
S.D.
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Applicationทํางานได้ถูกต้อง
Marker สื อความหมายได้
Marker มีความสวยงาม
Model 3 มิติ มีความสวยงาม
Model 3 มิติ มีความน่าสนใจ
Texture ทีใช้มีความสมจริ ง
Model 3 มิติ สื อความหมายตามMarker
Application มีความเหมาะสมกับงาน
Marker มีความเหมาะสม
ท่านมีความประทับใจสื อเทคโนโลยีเสมือนจริ งส่งเสริ มการ
ท่องเทียวตําบลราไวย์
รวม

4.73
4.63
4.87
4.83
4.80
4.70
4.80
4.77
4.77

0.52
0.56
0.35
0.38
0.48
0.53
0.41
0.43
0.50

เหมาะสมมากทีสุด
เหมาะสมมากทีสุด
เหมาะสมมากทีสุด
เหมาะสมมากทีสุด
เหมาะสมมากทีสุด
เหมาะสมมากทีสุด
เหมาะสมมากทีสุด
เหมาะสมมากทีสุด
เหมาะสมมากทีสุด

4.77

0.46

เหมาะสมมากทีสุด

4.77

0.43

เหมาะสมมากทีสุด

สรุ ปผลการวิจัย

จากการทดลองสร้าง โมเดลแล้วนํามาทดสอบ การทํางานของแอพพลิเคชันมีการทํางานได้เป็ นอย่างดี สามารถ
แสดงโมเดลสามมิติออกมาได้ตามทีต้องการ ส่วนใหญ่อุปกรณ์ทีใช้ในการทดสอบคือ โทรศัพท์มือถือทีมีเซ็นเซอร์ ครบถ้วน
กรณี ใช้โทรศัพท์มือถือที มี สเป็ คตําอาจเกิ ดปั ญหาได้ ทังนี คุณภาพของชินงานก็ขึนอยูก่ บั การสร้ างโมเดล D เป็ นหลักผล
การประเมิ น ความพึงพอใจสื อเทคโนโลยีเสมื อนจริ ง ส่ งเสริ ม การท่ องเที ยวตําบลราไวย์ ในรู ป แบบแอพพลิเคชัน AR
GUIDE BOOK 5 ATTRACTION AT RAWAI PHUKET จากนั ก ศึ กษาสาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ชั นปี ที 1
ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 25 จํานวน 30 คน มีระดับความพึงพอใจในระดับมากทีสุ ด ( X = 4.77, S.D.=0.41)

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั ฉบับนี สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี เนื องจากผูว้ ิจยั ได้รับความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ เป็ นอย่างดี จากหลายๆฝ่ าย
โดยเฉพาะอาจารย์ที ปรึ กษา คื อ อาจารย์ ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเกี ย รติ ภาวดี ในการแนะนํ า ตรวจแก้ไ ข ให้
ข้อเสนอแนะ ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนิ นการวิจยั ผูว้ ิจยั รู้สึกซาบซึ งในความกรุ ณาของอาจารย์เป็ นอย่างยิง และขอ
ขาบคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี
ขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี พรผล ทีได้กรุ ณาให้ขอ้ เสนอแนะ แก้ไข ตักเตือน และให้แนวคิดต่างๆที
เป็ นประโยชน์
ขอขอบคุณ คณะอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที ได้ให้คาํ แนะนํา ให้ความช่วยเหลือในการทํางาน
วิจยั นี นอกจากนี ผูว้ ิจัยยังได้รับการช่วยเหลือและกําลัง ใจจากคุณพ่อ คุณแม่ พีน้องและเพือนๆ ตลอดจนบุ คคลต่างๆที ให้
ความช่วยเหลืออีกมากมาย ทีผูว้ จิ ยั ไม่สามารถกล่าวนามได้หมดในทีนี ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึงในความกรุ ณาและความปรารถนาดี
ของทุกท่านเป็ นอย่างยิง จึงกราบขอบพระคุณและขอบคุณไวในโอกาสนี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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การทํา AR โดย vuforia ใน Unity http://tadininternship.blogspot.com/2016/06/ar-vuforia-unity.html
กฤษณณัฐ หนุนชู . สอนทํา AR (Augmented Reality)ใน Unity ขันพืนฐาน โดย อ.นัท https://www.youtube
.com/watch?v=brJYge6lBfs
ชน ม์ ช น ก วงศ์ พ ั ฒ น กุ ล AUGMENTED REALITY http://msmisthammasat.blogspot.com/2011/01/augmentedreality.html
Patcharapon Jantana . Unity + Vuforia :ทํา AR app ขันพืนฐาน [ Android , ios ] https://www.youtube.com/watch?
v=aT0amFIBr2M&t=492s
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Household Account Application
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มณฑาทิพย์ ศรี จนั ทร์ * และ นพรัตน์ จันทร์ สุวรรณ1
Monthathip Srichan1* and Noppharat Jansuwan1

บทคัดย่อ

การจัดทําระบบงานบัญชีครัวเรื อนบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์นี ถูกพัฒนาขึนเพราะปั ญหาการใช้จ่ายเกินตัวของ
คนในปั จจุบนั ทําให้เกิ ดการกูย้ มื เงินอย่างมากมาย และเมือศึกษาถึงปั ญหาดังกล่าวจะพบว่า คนส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทําบัญชี
ครั วเรื อนทังๆที การจัดทําบัญชี ครัวเรื อนถือเป็ นสิ งจําเป็ น เพราะสามารถทําให้ทราบถึงรายรับ รายจ่ายของแต่ละคนหรื อ
ครัวเรื อนได้ แต่คนส่ วนใหญ่ก็ละเลยทีจะจัดทําเนื องด้วย เวลาทีเร่ งรี บ ภาระงานอืนๆทีต้องรับผิดชอบ หรื อยุง่ ยากในการใช้
งาน ซึ งจากปั ญหาทีกล่าวมาข้างต้น ผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาและพบว่าปั จจุบนั ประชาชนส่วนใหญ่มีการใช้มือถือ เนืองด้วยราคาที
ถู ก ลง และ ระบบการสื อสารเข้า ถึ ง เกื อ บทุ ก พื นที อยู่ อ าศัย ดั ง นั นแนวคิ ด ในการพัฒ นาระบบบั ญ ชี ค รั ว เรื อนบน
ระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์จึงได้เกิดขึน ภายใต้ทฤษฏี วงจรชีวิตการพัฒนาระบบสารสนเทศ และฟังก์ชนั การทํางานของ
ระบบนีครอบคลุมทฤษฏีบญั ชีครัวเรื อน และทีสําคัญนอกจากนันคือเป็ นระบบงานทีง่ายต่อการใช้งานของผูใ้ ช้
คําสําคัญ : ระบบบัญชีครัวเรื อน, ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์, การพัฒนาระบบสารสนเทศ, มือถือ

ABSTRACT
Household Account Application has developed due to nowadays, most of people has not plan in their spending,
probably, they have no time or hard work to manage. Actually, it is the most important in their daily life. Due to it can
handle expenses and moreover, it can be used for financial planning in the future. For this application has developed under
the theory of information system life cycle. The users can use this application via smartphone running on Android
operating system. The application functions have constructed on Household Account theory and additionally, user
friendly to use.
Keywords: Household Account System, Android operating system, Information Systems Development, Smart Phone
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แนวคิ ด ไทยแลนด์ 4.0 เป็ นโมเดลที ช่ ว ยพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ให้ ม ันคง มังคัง และยังยืน โดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ เพือให้ผลลัพธ์ทีได้จากการทํามาก-ได้นอ้ ย ให้ปรับเปลียนมาเป็ นทํา
น้อ ย-ได้ม าก โดยมี ก ารอาศัย เทคโนโลยีใ นด้านต่ างๆเข้ามาช่ ว ย เช่ น ด้า นการสื อสาร ด้านการบริ ห ารจัด การ เข้ามา
ปรับเปลียนให้เข้ากับนวัตกรรมและธุ รกิ จของตนเอง ซึ งจะต้องมี การศึ กษาการใช้งานเทคโนโลยีให้สามารถประยุกต์กับ
ธุรกิจของตนเองได้
อี ก ทังในปั จ จุ บ ัน มี เทคโนโลยีเกิ ด ขึ นมามากมายที อํานวยความสะดวกให้ ม นุ ษ ย์ใ ช้ใ นการดํารงชี วิต ประจําวัน
โดยทัวไประบบปฏิ บ ัติการนัน ไม่ ได้มี แต่ เฉพาะในคอมพิวเตอร์ เท่ านัน แต่ มี อยู่ในอุป กรณ์ อิ เล็ค ทรอนิ ค ส์ โดยเฉพาะ
โทรศัพท์เคลือนที ซึ งมี กลุ่มของระบบปฏิบตั ิการบนมือถือทีได้การตอบรับ และมีการพัฒนาบน สมาร์ทโฟน ในปั จจุบนั 2
ระบบปฏิ บ ัติการ คื อ ระบบปฏิบ ัติการแอนดรอยด์เป็ นหลัก และรองลงมาเป็ นระบบปฏิ บตั ิ การไอโอเอส ส่ วนใหญ่แล้ว
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์มีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีส่วนแบ่งตลาดของอุปกรณ์แอนดรอยด์อย่างแพร่ หลายทํา
ให้กลุ่มผูใ้ ช้งานและกลุ่มนักพัฒนาโปรแกรมให้ความสําคัญกับระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เพิมมากขึนเนืองจากง่ายต่อการ
พัฒนาและกลุ่มของผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
อย่างงานวิจยั นี จึ งนําความสามารถของมือถือ ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์เพือนํามาพัฒนาแอปพลิเคชัน เพือตอบ
โจทย์กลุ่มของผูใ้ ช้งานโดยเห็นได้วา่ เหมาะสมแก่การพัฒนาระบบบัญชีครัวเรื อนบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้ในการจัด การระบบบัญ ชี ค รั วเรื อน ภายใต้ท ฤษฏี ข องการพัฒ นาระบบสารสนเทศ มี การพัฒ นา
ระบบงานที ครอบคลุม การบัน ทึ กข้อมูลรายรับรายจ่าย การให้คาํ แนะนําในการวางแผนการใช้เงิน โดยผูใ้ ช้งานสามารถ
ติดตังระบบงานบนมือถือทีใช้ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ได้ให้บริ หารสะดวกมากขึน ไม่ทาํ ให้ยงุ่ ยากอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพืออํานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริ การในการจัดการบัญชีครัวเรื อน
2. เพือสร้างแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรื อนบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ขอบเขตของงานวิจัย
1. แอปพลิเคชันนีรองรับบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
2. กลุ่มผูใ้ ช้วยั ทํางาน
สิงทีคาดว่ าจะได้รับ
1. ระบบทีพัฒนาขึนมาสามารถนําไปใช้งานและเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ได้จริ ง
2. สามารถช่วยในการจัดการบัญชีครัวเรื อนของผูใ้ ช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีดาํ เนินการวิจ ัย
1. เครื องมือทีใช้
เครื องมือทีใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศบัญชีครัวเรื อนบนแอปพลิเคชันมือถือ ประกอบไปด้วยเครื องมือ
ดังต่อไปนี
1.1 MIT App inventor เป็ นเครื องมือทีใช้สาํ หรับสร้างแอปพลิเคชันสําหรับมือถือทีเป็ นระบบปฏิบตั ิการ Android
1.2 คําสัง MySQL
1.3 คอมพิวเตอร์ ,มือถือ
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2. การออกแบบแอปพลิเคชัน
แบบจําลองขันตอนการทํางานของระบบโดยใช้ context diagram แสดงการทํางานของระบบ โดยสามารถจําลอง
ได้ดว้ ยแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) ได้ดงั นี

ภาพที ขันตอนการทํางานของแอปพลิเคชัน
มีขนตอนการทํ
ั
างานของแอปพลิเคชันตามภาพทีแสดงดังนี
1. ผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันจะเพิมข้อมูลผูใ้ ช้งานใหม่ โดยทีข้อมูลทังหมดทีเข้าสู่แอปพลิเคชันจะอัพโหลดเก็บข้อมูล
ไว้บนคลาวด์ ทังหมด
2. ผูใ้ ช้งานทําการ ล๊อกอินเข้าสู่ระบบ
3. ผูใ้ ช้งานทําการเพิมข้อมูลรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวัน
4. ผูใ้ ช้งานเรี ยกดูรายงานสรุ ปรายรับ – รายจ่ายของแต่ละวันได้
2.1 ขันตอนการทํางานของระบบบัญชีครัวเรื อน

ภาพที ขันตอนการทํางานของระบบ
ขันตอนการทํางานของระบบบัญชีครัวเรื อนสามารถแบ่งออกได้ ส่ วนการทํางานหลักด้วยกันประกอบด้วย
. การรับข้อมูลเข้าแอปพลิเคชัน
. กรณีทีผูใ้ ช้ยงั ไม่เคยใช้แอปพลิเคชัน
- ผูใ้ ช้จะต้องมีการสมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน แล้วระบบจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัว
. กรณีทีผูใ้ ช้เคยใช้แอปพลิเคชัน
- ผูใ้ ช้ป้อน ชือผูใ้ ช้ และ รหัสผ่าน
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. มีการเลือกรายการทีต้องการทํา เช่น การขอดูขอ้ มูลสรุปรายรับ – รายจ่าย ,การเพิมข้อมูลรายรับ – รายจ่าย ,
การแก้ไข ลบข้อมูล เป็ นต้น
. การประมวลผล
. ระบบจะมีการตรวจสอบสมาชิก และประมวลผลตามรายการทีผูใ้ ช้ตอ้ งการ
. การแสดงผล
. ผูใ้ ช้จะได้ทราบสรุ ปรายรับ – รายจ่าย ยอดเงินคงเหลือ
. การจัดเก็บข้อมูล
. จากการทํารายการทังหมดของผูใ้ ช้ ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเซิฟเวอร์ โดยใช้ภาษา PHP เป็ นตัวกลางในการ
ติดต่อระหว่างแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลบนเซิฟเวอร์
3. การพัฒนาแอปพลิเคชัน
แอปพลิ เคชัน นี ถู ก พัฒ นาโดยใช้ MIT App Inventor เป็ นเครื องมื อ ที ใช้ใ นการพัฒ นาแอปพลิ เ คชัน ที เป็ น
ระบบปฏิ บตั ิการแอนด์ดรอย ซึ งใช้ภาษา PHP เป็ นตัวกลางในการติดต่อระหว่างแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลบนเซิ ฟ
เวอร์

ผลและวิจารณ์ ผล

ภาพที หน้าจอแรกเมือเปิ ดแอปพลิเคชัน
ภาพที หน้าเมนูเลือกการเข้าใช้งาน
จากภาพที เป็ นหน้าเมนูเลือกการใช้งาน โดยจะมีลกั ษณะการใช้งานอยู่ กรณีดงั ต่อไปนี
- กรณีทีผูใ้ ช้ไม่เคยสมัครสมาชิก ก็เลือกปุ่ ม “ลงทะเบียนผูเ้ ข้าใช้ใหม่”
- กรณีทีผูใ้ ช้เคยสมัครสมาชิก ก็เลือกปุ่ ม “ลงชือเข้าใช้”
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ภาพที หน้าล๊อกอินการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันในกรณีที
ผูใ้ ช้เคยสมัครสมาชิกไว้แล้ว

ภาพที หน้าจอหลัก ของแอปพลิ เคชัน ที ผู ใ้ ช้ส ามารถทํา
รายการต่างๆ โดยมี รายการให้เลื อกทํารายการ คื อ การเพิม
แก้ไขและลบข้อมูล รายรับ,รายจ่าย,การแก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้ และ
รวมไปถึงการออกจากระบบ
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ภาพที หน้าลงทะเบียนผูใ้ ช้ใหม่ในกรณีทีผูใ้ ช้
ไม่เคยสมัครสมาชิก

ภาพที หน้าจอในการทํารายการรายรับของผูใ้ ช้

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

ภาพที หน้าจอในการทํารายการรายจ่ายของผูใ้ ช้

1024

ภาพที หน้าจอในการทํารายการดูสรุ ปรายรับ –
รายจ่าย และยอดคงเหลือของผูใ้ ช้

ภาพที หน้าจอในการทํารายการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ช้
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ภาพที ลักษณะการเชือมต่อกันระหว่าง แต่ละหน้าจอของแอปพลิเคชัน

สรุ ปผลการวิจัย

จากการทดลองใช้งานแอปพลิเคชันการจัดการบัญชี ครัวเรื อนบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ปรากฏว่าแอปพลิเค
ชันสามารถอํานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในเรื องการจัดการกับบัญชีครัวเรื อนสามารถทําให้ทราบ
ถึงรายรับ รายจ่ายของแต่ละคนหรื อครัวเรื อนได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา

กิตติกรรมประกาศ

วิจัย นี สําเร็ จ ลุ ล่วงได้ด ้วยความกรุ ณ าจาก ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ผุส ดี พรผล อาจารย์ที ปรึ กษาวิจ ัยที คอยให้
คําแนะนํา ข้อ เสนอแนะเพิ มเติ ม ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ทังทางด้านการเขี ยนโปรแกรม และด้านการจัด ทํา
บทความ จนวิจยั นีเสร็ จสมบูรณ์ ผูท้ าํ วิจยั จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และคุณย่า ทีคอยช่วยเหลือในส่ วนของงบประมาณเพิมเติม
ท้ายทีสุดนี หากมีขอ้ ผิดพลาดหรื อข้อบกพร่ องประการใด ทางผูจ้ ดั ทําวิจยั ขออภัยเป็ นอย่างสู งในข้อผิดพลาดหรื อ
ข้อบกพร่ องนัน และทางผูว้ จิ ยั หวังว่าวิจยั นีคงมีประโยชน์ไม่มากก็นอ้ ย

เอกสารอ้ างอิง

ภั ท รา เรื องสิ นภิ ญ ญา. 2550. ความหมายของบั ญ ชี ค รั ว เรื อนและประโยชน์ ข องบั ญ ชี ค รั ว เรื อน แหล่ ง ที มา:
http://ms.pbru.ac.th/homeaccounting/homeaccounting_book_all.pdf วันทีสื บค้นข้อมูล : 4 มกราคม
Perfect Codes. 2017. Send data to MYSQL Database Available Source: https://www.youtube.com/watch?v
=NMX1VWzfs5U, April 7, 2017.
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บทคัดย่อ
จากการเติบโตของเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต และเครื องมือสื อสารแบบอัจ ฉริ ยะในปั จจุบนั ทําให้ การปรับเปลียน
วิถีชีวิต และ การประกอบอาชี พมีการเปลียนแปลงไป อิน เตอร์ เน็ตออฟธิ ง หรื อ อิ นเตอร์เน็ ตของสรรพสิ ง (Internet of
Things) เป็ นอีกแนวคิดถึงทีได้เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิต และการทํางานในปั จจุบนั นี เนืองด้วยอินเตอร์เน็ตออฟธิง เป็ น
แนวคิดในการนําอุปกรณ์ต่างๆมาเชือมโยงกันผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต โดยให้สามารถควบคุมการทํางานต่างๆได้ เช่น
การเปิ ดปิ ดอุปกรณ์เครื องใช้ไฟฟ้าผ่านมือถือ การเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ หรื อ ควบคุมอุณหภูมิ และนําในการปลูกผักผ่านระบบมือ
ถือ เป็ นต้น ในปั จจุบนั นโยบาย Thailand 4.0 ทีรัฐบาลกําหนดขึนเพือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยที ใช้เทคโนโลยีใน
การขับเคลือน การทําเกษตรกรรมแนวใหม่ภายใต้เทคโนโลยีสมัยใหม่จึงได้เกิดเป็ นแนวคิดในการทํางานวิจยั นี โดยการนํา
อินเตอร์ เน็ ตออฟธิ งมาจัดทําการปลูกผักในระบบแบบฟาร์มเปิ ดแบบอัจฉริ ยะ โดยมีการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางาน
ของการปลู กผัก นี ผ่านระบบมื อถื อในระบบปฏิ บัติก ารแอนดรอยด์ใ นการควบคุม การปลูก ผักในฟาร์ ม ระบบเปิ ดเช่ น
ความชืน ค่าอุณหภูมิ แสง เป็ นต้น ซึงระบบงานนีสามารถทําให้ลดความเสี ยงทีจะเกิดขึนจากการปลูกผักได้ ตามแนวคิดทีว่า
พืนทีน้อย ผลผลิตสู งและแน่ นอน ซึงปั จจัยหลักของเกษตรกรในการปลูกผักในปั จจุบนั คือขึนอยูก่ บั ธรรมชาติ ซึงระบบงาน
ทีพัฒนาขึนนีเป็ นอีกระบบงานหนึ งทีสามารถลดความเสี ยงในการปลูกผักให้กบั เกษตรกรได้
คําสําคัญ : นโยบาย Thailand 4.0, อินเตอร์เน็ตออฟธิง, อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ ง, ระบบการปลูกผักในระบบเปิ ด
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Currently, Internet technology and data communication have rapidly developed. They have an important role in
daily life. The Internet of Things (IoT) is the network of physical devices which are part of tools for control the devices in
home or farm for example. It will be run via software which has successfully complied already. One of the most important
things of IoT is internet, similarity a car cannot run if it has not fuel.Right now, Internet of Things are growing up in many
businesses, especially, in agricultural business. Therefore, the information system has developed which combined IoT to
control vegetable farm. It can help the farmers to control their farm specifically designed for open vegetable farm. The
main functions for this system are temperature and humidity and light control. Moreover, the system completely follows
by Thailand 4.0 policy.
Keywords: Thailand 4.0, Internet of Things, Vegetable farm, Open System

บทนํา

ในปั จจุบนั โลกของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมีการเติบโตทีสูงมาก มีการพัฒนาจนสามารถติดต่อสื อสารกันได้อย่าง
สะดวก สามารถติดตามข่าวสารหรื อข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ ว อีกทังทางด้านเครื องมือสื อสารนัน มี การพัฒนาทีรวดเร็ ว
เช่นกัน จนเข้ามามีบทบาทและกลายเป็ นสิ งจําเป็ นต่อการใช้ชีวติ ประจําวัน เครื องมือสื อสารในปั จจุบนั เป็ นเครื องมือสื อสาร
แบบอัจฉริ ยะ สามารถทํางานได้เปรี ยบเสมือนเป็ นคอมพิวเตอร์เครื องหนึง
อินเตอร์ เน็ตออฟธิ ง หรื อ อินเตอร์ เน็ตของสรรพสิ ง (Internet of Things) เป็ นหนึ งในเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต ซึ ง
เป็ นแนวคิดทีนําอุปกรณ์ต่างๆ มาเชือมต่อเข้าด้วยกันผ่านทางเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต โดยสามารถตรวจสอบสถานะการทํางาน
ของอุ ป กรณ์ ควบคุ มการทํางานของอุป กรณ์ เช่น ควบคุ มการเปิ ดปิ ดเครื องใช้ไฟฟ้ า ควบคุ ม การเปิ ดปิ ดนํา เป็ นต้น ซึ ง
สามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการควบคุมหรื อตรวจสอบได้ โดยมีเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตเป็ นสื อกลางในการสื อสาร
นโยบาย Thailand . เป็ นนโยบายทีรัฐบาลกําหนดขึนเพือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ จากทํามาก-ได้นอ้ ย ให้
กลายเป็ นทําน้อย-ได้มาก โดยนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการพัฒนา โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม ด้านการท่องเทียว
และด้านเกษตรกรรม ในด้านของเกษตรกรรม ได้นาํ เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ จนเกิดเป็ นการทําเกษตรกรรมแนวใหม่ที
อยูภ่ ายใต้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงเกิดเป็ นแนวคิดในการทําวิจยั นี ขึนมา โดยนําแนวคิดอินเตอร์ เน็ตออฟธิง เข้ามาประยุกต์ใช้
ในการปลูกผักในฟาร์ มแบบเปิ ด ซึงสามารถควบคุมการเปิ ดปิ ดนํา การให้ปุ๋ยแบบนํา การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในแปลง
ผัก ผ่านทางโทรศัพท์มือถือทีใช้ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ซึ งจะช่วยลดความเสี ยงในการปลูกผัก เช่น การเหี ยวเฉา การ
เจริ ญเติบโตทีไม่เต็มทีของผัก เป็ นต้น ช่วยลดเวลาในการจัดการให้นาและปุ๋
ํ
ย และช่วยเพิมคุณภาพให้กบั ผลผลิต
ในการพัฒ นาแอปพลิ เคชัน สําหรั บ วิจัยนี จะใช้ MIT App Inventor เป็ นเครื องมื อ ในการพัฒ นา ซึ ง MIT App
Inventor ไม่ได้เป็ นการพัฒนาแอปพลิเคชันในรู ปแบบการเขียนโปรแกรมที เป็ นบรรทัด แต่จะเป็ นการเขียนโปรแกรมใน
รู ปแบบการวาง Block โดยในแต่ละ Block จะมีคาํ สังของโปรแกรมอยูภ่ ายใน ทําให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้ง่ายขึน
การส่ งข้อมูลควบคุมอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์จากแอปพลิเคชันจะส่ งข้อมูลผ่าน REST API ซึ งเป็ นการส่ งข้อมูลไป
พร้อมกับ URL (Uniform Resource Locator) ในรู ปแบบทีกําหนดไว้ของ NETPIE (NETPIE เป็ นบริ การทีใช้เชือมต่อข้อมูล
รับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ โดยมีอินเตอร์เน็ตเป็ นสื อกลางในการสื อสาร)
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วัตถุประสงค์
1. เพือลดความเสี ยงทีเกิดขึนภายในแปลงผัก เช่น การเหี ยวเฉา การเจริ ญเติบโตทีไม่เต็มทีของผัก เป็ นต้น
2. เพือเพิมความสะดวกในการจัดการระบบนําและปุ๋ ย
ขอบเขตของการวิจยั
1. พืนทีการทําเกษตรกรรมทีเป็ นสวนผัก
2. จัดทําในส่ วนของระบบนําและการให้ปุ๋ย
3. แอปพลิเคชันนีรองรับการทํางานบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
สิงทีคาดว่ าจะได้รับ
1. ระบบนีสามารถทํางานได้จริ ง
2. สามารถช่วยเพิมความสะดวกและลดเวลาในการจัดการระบบนําและปุ๋ ย
3. สามารถลดความเสี ยงทีเกิดขึนในแปลงผักได้

วิธีดําเนินการวิจัย
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1. เครื องมือทีใช้
เครื องมือทีใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ดงั นี
. ซอฟต์แวร์
1. MIT App Inventor เป็ นเครื องมือทีใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตทีใช้
ระบบปฏิบตั ิการ Android
2. Arduino IDE เป็ นเครื องมือทีใช้เขียนโปรแกรมลงบน Arduino Nano และ NodeMCU ESP8266
3. NETPIE เป็ นบริ การทีใช้เชือมต่อข้อมูล รับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ โดยมีอินเตอร์เน็ตเป็ นสื อกลาง
ในการสื อสาร
4. ThingSpeak เป็ นบริ การ Cloud ทีสามารถเก็บค่าต่างๆทีเป็ นตัวเลข และแสดงผลเป็ นกราฟ
. ฮาร์ดแวร์
1. Arduino Nano เป็ นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ทีมีขนาดเล็ก สามารถเขียนโปรแกรมให้ทาํ งานตามที
ต้องการได้
2. NodeMCU ESP8266 เป็ นอุปกรณ์ประเภทเดียวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ งมีความสามารถ
เหมือนกัน แต่จะรองรับการทํางานแบบ Internet of Things (IoT)
. เซนเซอร์ ต่างๆ เป็ นส่วนทีทําหน้าทีในการรับค่าต่างๆ เช่น ความชืน อุณหภูมิ เป็ นต้น ของ
สภาพแวดล้อมแล้วส่ งให้กบั อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพือนําไปประมวลผล ซึงเซนเซอร์ทีใช้ใน
วิจยั นีประกอบด้วย เซนเซอร์ วดั ความชืนดิน เซนเซอร์วดั ความชืนอากาศ เซนเซอร์ วดั อุณหภูมิดิน
เซนเซอร์ วดั อุณหภูมิอากาศ เซนเซอร์วดั ค่าความสว่างของแสง เซนเซอร์วดั อัตราการไหลของนํา
เซนเซอร์ วดั แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า
. คอมพิวเตอร์
. โทรศัพท์มือถือ
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2. กระบวนการทํางาน

ภาพที 1 แผนผังการทํางานของระบบ
จากภาพที 1 แสดงการทํางานของระบบโดยสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนได้ดงั นี
1. การส่งข้อมูลจากไมโครคอนโทรลเลอร์ไปทีโทรศัพท์มือถือ
1. เซนเซอร์ ต่างๆจะรับค่าเข้ามาแล้วส่งไปที NodeMCU ESP8266
2. NodeMCU ESP8266 ส่งค่าสภาพแวดล้อมต่างๆ ขึน Thingspeak
3. โทรศัพท์มือถือรับค่าจาก Thingspeak ผ่านแอปพลิเคชัน
2. การส่งคําสังควบคุมจากโทรศัพท์มือถือไปทีไมโครคอนโทรลเลอร์
1. ส่งคําสังควบคุมการปิ ดเปิ ดนําหรื อปุ๋ ยจากโทรศัพท์มือถือไปที Netpie
2. ค่าต่างๆทีส่งไปที Netpie จะถูกส่งไปที NodeMCU ESP8266
3. คําสังควบคุมปิ ดเปิ ดนําหรื อปุ๋ ยจะถูกส่ งจาก NodeMCU ESP8266 ไปที Arduino Nano
4. Arduino Nano จะทําการปิ ดเปิ ดชุด Relay ตามคําสังทีได้รับมา
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ภาพที 2 เมนู
จากภาพที 2 แสดงถึงหน้าของเมนู ซึงจะแบ่งออกเป็ น 3 เมนู ดังนี

1.Controller คือ ส่ วนทีใช้ในการควบคุมชุดอุปกรณ์ไมโครคอนโทลเลอร์ให้เปิ ดหรื อปิ ดวาล์วนํา

2.Environmental Value คือ ส่ วนทีใช้ในการแสดงค่าของสภาพแวดล้อมต่างๆในพืนทีเพาะปลูก เช่น ค่า
อุณหภูมิ ค่าความชืน เป็ นต้น

3.Power System คือ ส่ วนทีใช้ในการแสดงค่าทางไฟฟ้า เช่น ค่าแรงดันไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า เป็ นต้น ที
ใช้ชาร์จแบตเตอร์ รี และทีอุปกรณ์นาํ ไปใช้

ภาพที 3 การควบคุมโหมด Auto

ภาพที 4 การควบคุมโหมด Manual
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จากภาพที 3 และภาพที แสดงถึงหน้าเมนู Controller ซึงจะแบ่งการควบคุมออกเป็ น 2 โหมด คือ
1.Auto Mode เป็ นโหมดการควบคุมอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ ซึงหากเลือกโหมดนี ผูใ้ ช้จะต้องทําการตังค่า
ว่า เมือมีความชืน หรื ออุณหภูมิเท่าไรจึงจะเปิ ดหรื อปิ ดวาล์วนํา
2.Manual Mode เป็ นโหมดการควบคุมอุปกรณ์แบบธรรมดา โดยจะไม่มีการตังค่าใดๆ แต่ผใู ้ ช้สามารถ
ตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเองว่าจะเปิ ดหรื อปิ ดนํา

ภาพที 5 ข้อมูลของสภาพแวดล้อม
ภาพที 6 ข้อมูลของระบบไฟฟ้า
จากภาพที แสดงถึงหน้าเมนู Environmental Value ซึงจะแสดงรายละเอียดต่างๆของสภาพแวดล้อมในพืนทีทีทํา
การเพาะปลูก โดยมีรายละเอียดดังนี
1.Temperature Soil คือ ค่าอุณหภูมิของดิน
2.Humidity Soil คือ ค่าความชืนของดิน
3.Temperature Air คือ ค่าอุณหภูมิของอากาศ
4.Humidity Air คือ ค่าความชืนในอากาศ
5.Light คือ ค่าความสว่างของแสงจากดวงอาทิตย์
6.Water Rate คือ ค่าอัตราการไหลของนํา
จากภาพที แสดงถึงหน้าเมนู Power System ซึงแสดงรายละเอียดของค่าทางไฟฟ้า เช่น ค่าแรงดันไฟฟ้าและค่า
กระแสไฟฟ้าทีใช้ในการชาร์ จแบตเตอร์รีจากแผงโซล่าเซลล์ ค่าแรงดันไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าทีแบตเตอร์รีและ
ทีอุปกรณ์นาํ ไปใช้งาน

สรุ ปผลการวิจัย

จากการทดลองใช้แอปพลิเคชัน และชุดอุปกรณ์ควบคุมที จัดทําขึนมาในสวนผัก ปรากฏว่าสามารถช่วยอํานวย
ความสะดวกได้อย่างมาก ช่วยลดระยะเวลาในการจัดการระบบนําและปุ๋ ยในสวนผัก อีกทังยังช่วยลดความเสี ยงและความ
เสี ยหายในสวนผักระดับหนึง ซึงปั จจัยความเสี ยหายในสวนผักจะขึนอยูก่ บั สภาพแวดล้อมในแต่ละวัน
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งานวิจยั นีสําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเกียรติ ภาวดี และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ผุ
สดี พรผล อาจารย์ทีปรึ กษาวิจยั ทีคอยให้คาํ แนะนํา ข้อเสนอแนะเพิมเติม ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ทังทางด้านการ
เขียนโปรแกรม และด้านการจัดทําบทความ จนวิจยั นีเสร็ จสมบูรณ์ ผูท้ าํ วิจยั จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ อุไรรัตน์ มากจันทร์ ทีคอยช่วยดูแลในเรื องการของบประมาณในการจัดทําวิจยั นี
ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และคุณย่า ทีคอยช่วยเหลือในส่ วนของงบประมาณเพิมเติม และช่วยแนะนํา
ให้คาํ ปรึ กษาในเรื องการปลูกผัก
ท้ายทีสุดนี หากมีขอ้ ผิดพลาดหรื อข้อบกพร่ องประการใด ทางผูจ้ ดั ทําวิจยั ขออภัยเป็ นอย่างสูงในข้อผิดพลาดหรื อ
ข้อบกพร่ องนัน และทางผูว้ จิ ยั หวังว่าวิจยั นีคงมีประโยชน์ไม่มากก็นอ้ ย
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Development of applications for buying and selling agricultural products (Case study of Phuket farmers) is
from most people in Phuket who have home-cooked meals because of expensive instant food. Moreover, the purchase of
raw materials for their cooking also comes from the market or shopping mall which is at a high price. About farmers who
produce the agricultural products, they usually bring their products to sell through the middlemen who may be
undercutting and selling products at a cheap price. From the mentioned reasons above, the authors had developed
applications for buying and selling agricultural products (Case study of Phuket farmers) with the objectives consisted of 1)
to develop applications for buying and selling agricultural products; and 2) to increase the ways of buying and selling
agricultural products for farmers and buyers in Phuket with the purpose of increasing income for farmers, and buyers can
also choose the products as their needs through these applications. The tools used for system development include
Android Studio for developing Appserv program for server simulation and Java language to develop applications along
with MySQL database.
Keywords: Farmers, Applications, Agricultural Products

บทนํา

สังคมในยุคปั จจุบนั มี ความเจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะอย่างยิงความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที มี
แนวโน้ม ที จะถู ก พัฒ นาอย่างต่ อ เนื อง การสร้างแอปพลิ เคชัน สํา หรั บ ระบบปฏิ บ ัติก ารบนสมาร์ ท โฟนก็ เป็ นอี ก หนึ ง
เทคโนโลยีทีกําลังถูกจับตามองและมีการพัฒนาอย่างกว้างขวางกับการทํางานทางด้านต่าง ๆ เนืองจากมีประโยชน์ในการใช้
งานครอบคลุ มในทุ กความต้องการ มี ข นาดเล็กกระทัด รั ด สามารถพกพาได้สะดวก มี การสื อสารกันได้ตลอดเวลา จาก
คุณสมบัติ ทีตอบรับทุกความต้องการจึงเป็ นทีต้องการของบุคคลในสังคมยุคใหม่
ประชากรส่ วนหนึ งของจังหวัด ภูเก็ตมีอาชี พทําการเกษตรมีการปลูกพืช ที สามารถแยกเป็ นพืชเศรษฐกิ จ ได้แก่
ยางพารา ปาล์มนํามัน มะพร้าว สับปะรด สะตอ พืชผัก หรื อผลไม้ต่าง ๆ ซึงในส่ วนทีเป็ นพืชผัก หรื อผลไม้ เกษตรกรส่ วน
ใหญ่จะมีการขายให้กบั พ่อค้าคนกลาง ทําให้ได้ราคาตํา
เกษตรกรผูซ้ ึ งผลิตสิ นค้าทางการเกษตร เพือนําไปผลิตเป็ นอาหารให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ทุกเอารัดเอาเปรี ยบเรื องของ
ราคาจากพ่อค้าคนกลางมาตลอดระยะเวลา ได้ราคาขายผลผลิตที ตําหรื อบางครังมีราคาทีตํากว่าต้นทุน ต้องแบกภาระการ
ขาดทุนทําให้เกิดมีหนีสิ น ในขณะเดียวผูบ้ ริ โภคก็ใช่วา่ จะได้ซือสิ นค้าในราคาทีถูก เมือผ่านพ่อค้าคนกลางหลายๆ คน
จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึ งมีแนวคิดที ต้องการให้เกษตรกรเป็ นผูก้ าํ หนดราคาผลผลิตของเกษตรกรเองและขาย
สิ นค้าให้ผบู ้ ริ โภคโดยไม่ตอ้ งผ่านพ่อค้าคนกลาง ทําให้ผบู ้ ริ โภคซื อสิ นค้าทีมีความคุณภาพและราคาไม่แพง โดยการพัฒนา
แอพพลิชนสํ
ั าหรับการซือ-ขายสิ นค้าผลผลิตทางการเกษตร ซึงเป็ นการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือพัฒนาแอพพลิเคชันสําหรับการ ซือ-ขายสิ นค้าผลผลิตทางการเกษตร
2. เพือเพิมช่องทางในการซือ-ขายสิ นค้าผลผลิตทางการเกษตร
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
ขอบเขตของงานวิจัย

1035

1. แอปพลิเคชันนีรองรับบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอย
2. กลุ่มผูง้ านทัวไป และเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต
สิงทีคาดว่ าจะได้รับ

1. ระบบทีพัฒนาขึนมาสามารถนําไปใช้งานและเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ได้จริ ง
2. สามารถช่วยเพิมรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

วิธีดําเนินการวิจัย

การพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับการ ซือ-ขายสิ นค้า ผลผลิตทางการเกษตร (กรณี ศึกษาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต) มี
ขันตอนการดําเนิ นการวิจยั ดังนี
ขันตอนที 1 ศึกษาปั ญหาและรวบรวมข้อมูลพืนฐานเกียวกับทําการเกษตรและการขายสินค้าผลผลิตของเกษตรกร
ในจังหวัดภูเก็ต
ขันตอนที 2 วิเคราะห์และออกแบบการทํางานของแอพพลิเคชัน ซึงได้ทาํ การจําลองขันตอนการทํางานของระบบ
ด้วยแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) ดังภาพที 1 - ภาพที 2

ภาพที 1 แบบจําลองขันตอนการทํางานส่วนของผูใ้ ช้งาน

ภาพที 2 แบบจําลองขันตอนการทํางานส่วนของผูข้ ายสินค้า
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จากภาพสามารถอธิบายมีขนตอนการทํ
ั
างานของแอปพลิเคชันดังนี
1) ผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันจะเพิมข้อมูลผูใ้ ช้งานใหม่ โดยทีข้อมูลทังหมดทีเข้าสู่แอปพลิเคชันจะอัพโหลดเก็บ
ข้อมูลไว้บน Server ทังหมด
2) ผูใ้ ช้งานทําการ Login เข้าสู่ระบบ
3) ผูใ้ ช้งานฝังทางด้านผูใ้ ช้ทวไปทํ
ั
าการเลือกซือสิ นค้าทีต้องการ จากนันติดต่อกับผูข้ าย
4) ผูใ้ ช้งานฝังทางด้านผูข้ ายสิ นค้าทําการเพิมข้อมูลรายการสิ นค้า
5) ผูใ้ ช้งานฝังทางด้านผูข้ ายสิ นค้าทําการแก้ไข หรื อลบ รายการสินค้า
6) ผูใ้ ช้งานทังสองฝังเรี ยกดูรายงานการสังซือสิ นค้าในแต่ละวันได้
7) ผูใ้ ช้งานทังสองฝัง Log out ออกจากแอปพลิเคชัน

กระบวนการทํางาน

ลูกค้ าทัวไป

เลือกสินค้ า
ทําการสมัคร และ Login

ติดต่อผู้ขาย

ผู้ขาย

วางขายสินค้ า

ภาพที 3 ขันตอนการทํางานของแอปพลิเคชัน
จากภาพขันตอนการทํางานของแอปพลิเคชันสําหรับการ ซือ-ขายสิ นค้า ผลผลิตทางการเกษตร(กรณี ศึกษาเกษตร
การจังหวัดภูเก็ต) สามารถแบ่งออกได้ ส่ วนการทํางานหลักด้วยกันประกอบด้วย
1) การรับข้อมูลเข้าแอปพลิเคชัน
- กรณีผใู ้ ช้ยงั ไม่เคยใช้แอปพลิเคชัน ผูใ้ ช้จะต้องมีการสมัครเข้าใช้ผา่ นแอปพลิเคชัน และระบบจะให้กรอก
ข้อมูลส่ วนตัว
- กรณี ทีผูใ้ ช้เคยใช้แอปพลิเคชัน
- ผูใ้ ช้ป้อน ชือผูใ้ ช้ และ รหัสผ่าน
- มีการเลือกรายการทีต้องการทํา
 ฝังด้านผูใ้ ช้ทวไป
ั เช่น การเลือกซือสิ นค้า การติดต่อผูข้ าย
 ฝังด้านผูข้ าย เช่น การวางสินค้าในการขาย จัดการรายการสินค้าทีวางขาย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1037

2) การประมวลผล
- ระบบจะมีการตรวจสอบสมาชิก และประมวลผลตามรายการทีผูใ้ ช้ตอ้ งการ
3) การแสดงผล
- ผูใ้ ช้จะได้ทราบรายการสิ นค้าทีสัง
4) การจัดเก็บข้อมูล
- จากการทํารายการทังหมดของผูใ้ ช้ ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง Server โดยใช้ภาษา PHP เป็ นตัวกลางในการ
ติดต่อระหว่างแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลบน Server
ขันตอนที 3 เครื องมือทีใช้การพัฒนาแอปพลิเคชัน สําหรับเครื องมือทีใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ประกอบไปด้วย
1) Android Studio เป็ นเครื องมือทีใช้สาํ หรับสร้างแอปพลิเคชันสําหรับสมาร์ทโฟนระบบปฏิบตั ิการ Android
2) คําสัง MySQL
3) เครื องคอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน
ขันตอนที 4 พัฒนาแอปพลิเคชัน
ขันตอนที 5 ทดลองใช้และปรับปรุ งแก้ไข

ผลและวิจารณ์ ผล

ภาพที หน้าล็อกอินการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน
กรณีทีผูใ้ ช้เคยสมัครสมาชิกไว้แล้ว

ภาพที หน้าล็อกอินการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน
กรณีทีผูใ้ ช้ไม่เคยสมัครสมาชิก
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ภาพที 6 เพิมสิ นค้าในการขาย

ภาพที หน้าแสดงรายละเอียดผูใ้ ช้งาน

ภาพที หน้าแสดงรายละเอียดผูข้ ายสินค้า

ภาพที จัดการรายการสินค้าทีวางขาย
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ลักษณะการเชือมต่อกันระหว่าง แต่ละหน้าจอของแอปพลิเคชัน
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จากผลการพั ฒ นาจะเห็ น ได้ ว่ า เมื อลู ก ค้ า เข้ า มาสู่ แ อปพลิ เ คชั น สํ า หรั บ การ ซื อ-ขายสิ นค้ า ผลผลิ ต ทาง
การเกษตร (กรณี ศึกษาจังหวัดภูเก็ต) ลูกค้าสามารถทีจะชมสิ นค้าหลาย ๆ แบบทีทางร้านมี และถ้าสนใจสิ นค้าแบบไหนก็
สามารถทีจะสังซือได้ทนั ที โดยลูกค้าจะต้องสมัคร สมาชิก เพือเป็ นการยืนยันทีอยู่ และให้ระบบจัดการในส่วนของขันตอน
การซื อขาย ซึ งระบบตะกร้า ทําให้ลูกค้าสะดวกในการเลือกสิ นค้าหลาย ๆ แบบในการซื อสิ นค้าแต่ละรายการ ในส่ วนของ
ผูข้ าย สามารถทีจะดูได้วา่ มีลูกค้ามาซื อสิ นค้าจํานวนเท่าไหร่ ซือแค่ไหน และโอนเงินแล้วหรื อยัง รวมไปถึง การจัดการหลัง
ร้าน ระบบจัดการสมาชิ กผูข้ ายสามารถแก้ไขหรื อลบข้อมูลลูกค้าที อยูใ่ นระบบได้ ระบบจัดการเนื อหาผูข้ ายสามารถทีจะ
แก้ไขหัวข้อและเนื อหาได้ ระบบจัดการสิ นค้าผูข้ ายสามารถที จะเพิม ลบ หรื อแก้ไขสิ นค้าในแต่ละแบบได้ ระบบรายงาน
ผูข้ ายสามารถทีจะดูได้วา่ ขายสิ นค้าแบบใดไปบ้างใครเป็ นผูซ้ ือและเป็ นจํานวนเงินเท่าไหร่ โดยกําหนดเป็ นช่วงเวลาได้

สรุ ปผลการวิจัย

แอปพลิเคชันสําหรับการ ซื อ-ขายสิ นค้า ผลผลิตทางการเกษตร (กรณี ศึกษาจังหวัดภูเก็ต) ทําให้ลูกค้าสามารถเลือก
ดูสินค้าผ่านหน้าแอพพลิเคชันได้ โดย ที ลูกค้าไม่จาํ เป็ นจะต้องเดิ นทางมาเลือกสิ นค้าด้วยตัวเอง ทําให้อาํ นวยความสะดวก
ประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลาในการเดิ นทาง ในส่ วนของผูข้ ายก็ไม่จาํ เป็ นจะต้องมีหน้าร้านประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน
และสามารถขายสิ นค้าได้ตลอด 24 ชัวโมง

กิตติกรรมประกาศ

วิจยั นีสําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก อาจารย์ประจําหลักสู ตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกท่าน ทีคอยให้คาํ ปรึ กษา
คําแนะนํา ข้อ เสนอแนะเพิ มเติ ม ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ทังทางด้านการเขี ยนโปรแกรม และด้านการจัด ทํา
บทความ จนวิจยั นีเสร็จสมบูรณ์
ผูท้ าํ วิจยั จึ งขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ และคุณแม่ ที คอยช่วยเหลื อในส่ วนของงบประมาณและเป็ นกําลังใจให้
ตลอดมา
ท้ายทีสุดนี หากมีขอ้ ผิดพลาดหรื อข้อบกพร่ องประการใด ทางผูจ้ ดั ทําวิจยั ขออภัยมา ณ ทีนีด้วยและหวังว่าวิจยั นีคง
มีประโยชน์ไม่มากก็นอ้ ย
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บทคัดย่อ

ธุรกิ จร้ านซักรี ดเป็ นหนึ งในธุรกิ จที ได้รับความนิ ยมอย่างมากในสังคมเมืองยุคปั จจุบนั จึ งเป็ นธุรกิจที ต้องมีการ
แข่งขันกันมากเช่นกัน การปรับกลยุทธ์และวิธีการ การให้บริ การก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ งของผูป้ ระกอบธุ รกิ จเพือเพิมลูกค้า
และรายได้ให้กบั ทางร้าน การจัดทําแอปพลิเคชันบริ การร้านซักรี ดพัฒนาขึนเพือเพิมช่องทางการให้บริ การเกียวกับการซัก
รี ดทังในส่วนของเจ้าของร้านและเพือความสะดวกสบายให้กบั ผูใ้ ช้บริ การร้านซักรี ด ผูจ้ ดั ทําจึงได้ศึกษาข้อมูล การให้บริ การ
ของร้านซักรี ดในจังหวัดภูเก็ต และพฤติกรรมการซักผ้าของให้บริ การร้านซักรี ด พบว่าส่วนใหญ่ร้านซักรี ดต้องรอให้ลูกค้า
นําผ้ามาซักเองกับทางร้าน และผูใ้ ช้บริ การซักรี ดส่ วนใหญ่ก็ทาํ งานนอกบ้าน ไม่ค่อยมีเวลาจึงส่ งผ้าซักร้านซักรี ดทีตนเอง
สะดวกและไว้วางใจ
จากข้อมูลดังกล่าวมาข้างต้น ผูจ้ ดั ทําจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันบริ การร้านซักรี ดทีสามารถนําไปใช้
กับ ร้ านซักรี ดที เจ้าของร้านสามารถดู ขอ้ มูลในการส่ งผ้าซักของผูใ้ ช้บ ริ การ การทําโปรโมชัน และเป็ นการอํานวยความ
สะดวกต่อลูกค้าแจ้งรายการซักผ้า ค่าใช้จ่ายในการซักผ้า โดยผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ซึงใช้หลักทฤษฎีในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสํ าหรั บ การพัฒ นาระบบ เครื องมื อ ที ใช้ใ นการพัฒ นาได้แ ก่ โปรแกรม Android Studio โปรแกรมจัด การ
ฐานข้อมูล SQL
คําสําคัญ : ร้านซักรี ด, แอปพลิเคชัน,ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
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Laundry Business is one of the most popular businesses in today's urban society as a very competitive business.
Adjusting strategies and methods for the service is also one choice for business operators to increase the customers and
income of their business. The laundry service application has been developed to increase the availability of convenient
laundry service for both the owner and the laundry service users. The authors had studied the information of laundry
services in Phuket and laundry behavior of laundry service providers. It was found that most laundry service providers had
to wait for the customers to deliver their own clothes to them, and most of the laundry service users also work outside; not
to have enough time to arrange the laundry by themselves; therefore, they prefer delivering their clothes to the laundry
service they convenient and trust. From the above mentioned information, the authors had the concept of laundry service
application development which can be used with a laundry services where their owners can also check on the information
of laundry delivery from their customers, providing promotion, and any other convenience for the customers to notify
their laundry lists and laundry cost via their smartphone devices by applying the theory of information technology
development for system development with the tools consisting of Android Studio, Java language, PHP language, and SQL
database management program.
Keywords: Laundry Service, Application, Android Operating System
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ปัจจุบนั มีคาํ พูด คําหนึงทีทุกคนต้องเคยได้ยนิ คือคําว่า สตาร์ทอัพ (Starup) ซึงมีความหมายว่า ธุรกิจทีเกิดขึนใหม่
เพื อรองรั บ ธุ ร กิ จ ด้า นไอที เป็ นธุ ร กิ จ ที สร้ า งรายได้จ ํานวนมาก เป็ นธุ ร กิ จ ที เกิ ด ขึ นเพื อแก้ปั ญ หาในชี วิ ต ประจํา วัน
โดยส่วนใหญ่ก็เป็ นการพัฒนาแอปพลิเคชันเข้ามาสนับสนุนในการทําธุรกิจ และธุรกิจ Starup เป็ นหนึ งในนโยบายสําคัญที
รัฐบาลตังหวังทีจะผลักดันให้เป็ นกลไกในการขับเคลือนเศรษฐกิ จประเทศ ส่ งเสริ มให้ประชาชนทําธุรกิจเพือการมีรายได้ที
เพิมขึน
ภูเก็ตเป็ นจังหวัดหนึงทีมีชือเสี ยงทางด้านการท่องเทียว มีคนเข้ามาในจังหวัดมากมายทังมาท่องเทียว มาทํางานร่ วม
ทังมาประกอบธุรกิ จ ดังนันธุรกิ จหนึ งทีน่ าสนใจ คือร้านซักรี ด ปั จจุบนั ธุรกิจร้านซักรี ดได้เกิดขึนมากมายในจังหวัดภูเก็ต
จึงมีการแข่งขันกันสู ง การปรับกลยุทธ์และวิธีการ การให้บริ การผ่านแอพพลิเคชันก็เป็ นสิ งทีน่ าสนใจ อีกทังคนส่ วนใหญ่ก็
มือการใช้อุปกรณ์สือสารทีสามารถรองรับแอพพลิเคชันต่างๆ อยูแ่ ล้ว
ดังนันผูจ้ ดั จึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน บริ การร้านซักรี ดเพือเป็ นช่องทางการให้บริ การเกียวกับการซัก
รี ด ทังในส่ วนของเจ้าของร้านที เป็ นการเพิมรายได้ และส่ งเสริ มการขายอีกรู ป แบบหนึ ง ในส่ วนผู ใ้ ช้บ ริ การร้านซักรี ด
ก็มีความสะดวกสบายในการส่งผ้าซักรี ด
วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับการบริ การร้านซักรี ด
2. เพือเพิมช่องทางในการสร้างรายได้ให้ร้านซักรี ด
ขอบเขตของงานวิจัย
1. แอปพลิเคชันนีรองรับบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอย
2. กลุ่มผูใ้ ช้ทวไป
ั
สิงทีคิดว่ าจะได้ รับ
1. ระบบทีพัฒนาขึนมาสามารถนําไปใช้งานและเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ได้จริ ง
2. สามารถเพิมรายได้และช่องทางในการหาลูกค้าเพิมให้ร้านซักรี ด
งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
.แอพพลิ เคชันรับรู ้ และแสดงตําแหน่งสถานที ท่ องเที ยวจังหวัดเพชรบุรี ตามการจําแนกกลุ่มของผูใ้ ช้ดว้ ยกูเกิ ล
แมพเอพีไอ บนมือถือระบบปฏิบตั ิการ แอนดรอยด์
ปานจิตร์ และ สุรสี ห์ (2559) ได้จดั ทําโครงการแอพพลิเคชันรับรู ้และ แสดงตําแหน่งสถานทีท่องเทียวจังหวัด
เพชรบุรี ตามการจําแนกกลุ่มของผูใ้ ช้ดว้ ยกูเกิลแมพเอพีไอ บนมือถือระบบปฏิบตั ิการ แอนดรอยด์ โดยใช้สถานทีท่องเทียว
อําเภอ เมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็ นกรณี ศึกษา และ ประเมินการยอมรับแอพพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเทียวที เดินทาง
มาท่องเทียวภายในจังหวัดเพชรบุรี และใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ จํานวน คน เครื องมือทีใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ แอพพลิเคชันรับรู้และแสดงตําแหน่งสถานทีท่องเทียวตามการจําแนกกลุ่มของผูใ้ ช้ ด้วยกูเกิลแมพเอพีไอ บนมือ
ถื อระบบปฏิ บัติการแอนดรอยด์ และแบบสอบถามการยอมรั บ จากผูใ้ ช้ สถิ ติที ใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ ค่ าเฉลี ย และส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน
.โครงการมคัคุเทศก์เสมือนบนโทรศัพท์มือถือ(The Virtual Tour Guide on A Mobile Phone)
นายจิ ตรพัฒ น์ อังสาชน (2554) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จดั ทํา โครงการมคัคุเทศก์เสมื อนบน
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ซึ งเน้ น การพัฒ นาโปรแกรมประยุก ต์ ที ใช้ง านบนโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ และนํ า เอาพฤติ ก รรมของผู ้ใ ช้
โทรศัพท์มือถื อที ชื นชอบในการถ่ายภาพและนําภาพถ่ายไปเผยแพร่ บนสื อสังคมออนไลน์มาประยุกต์เข้ากับเทคนิ ค การ
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ประมวลผลภาพ (Image Processing) เพือช่วยในการวางแผนการท่องเที ยว (Travel Planning) และสนับสนุ นการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารเกียวกับสถานทีท่องเทียวระบบงานจะแบ่งเป็ น 3 ส่วนคือ1) ส่วนวางแผนการ ท่องเทียวทีให้ผลลัพธ์ตรงตาม
ความต้องการของนักท่ องเทียวที มีราคาประหยัดและคุม้ ค่ามากที สุ ด 2) ส่ วนมัคคุ เทศก์เสมื อน โดยระบบสามารถอธิ บาย
รายละเอียดของสถานที ท่ องเที ยวได้เพียงแค่ ถ่ายรู ปจากโทรศัพ ท์มือถือ เปรี ยบเสมือนมีมคั คุเทศน์ตามไปด้วยทุกที และ
3) ส่วนประชาสัมพันธ์ สถานทีท่องเทียวโดยระบบสามารถทีจะกระจายข่าวสารผ่าน Facebook API

วิธีดําเนินการวิจัย

งานวิจยั การพัฒนาแอปพลิเคชันบริ การร้านซักรี ด เป็ นงานวิจยั เชิงพัฒนา มีขนตอนการพั
ั
ฒนาได้แก่
1. ศึกษาและกําหนดปั ญ หา โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสังเกตการให้บริ การร่ วมถึงการใช้บริ การร้านซักรี ดของคน
ส่วนใหญ่ พบว่าผูใ้ ห้บริ การมีการเช่าหน้าร้านเพือเปิ ดเป็ นร้านซักรี ดเพือให้ผคู ้ นเห็นแล้วเข้ามาใช้บริ การตามความชอบ ส่วน
ผูใ้ ช้บริ การก็เอาความสะดวกคือใช้บริ การของร้านทีอยูใ่ นพืนทีใกล้ เคียงๆ กับทีอยูอ่ าศัย
2. การวิเคราะห์ และออกแบบ เป็ นการวิเคราะห์ของความไปได้ของระบบงานใหม่ จากการวิเคราะห์และหา
ความสัมพันธ์ของระบบ ซึงได้มีการสร้างแบบจําลองขันตอนการทํางานของระบบโดยใช้ context diagram แสดงการทํางาน
ของระบบ สามารถจําลองด้วยแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) ได้เป็ น ส่ วนดังนี
ส่ วนของลูกค้ าทัวไป

ภาพที 1 แสดงขันตอนการทางานของแอปพลิเคชันส่วนของลูกค้าทัวไป
ภาพที ขันตอนการทํางานของแอปพลิเคชัน
มีขนตอนการทํ
ั
างานของแอปพลิเคชันตามภาพทีแสดงดังนี
1) ผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันจะเพิมข้อมูลผูใ้ ช้งานใหม่ โดยทีข้อมูลทังหมดทีเข้าสู่แอพลิเคชันจะอัพโหลดเก็บข้อมูลไว้
บน Cloud ทังหมด
2) ผูใ้ ช้งานทําการ Login เข้าสู่ระบบ
3) ผูใ้ ช้งานทําการเลือกใช้บริ การร้านซักรี ด
4) ผูใ้ ช้งานทําการแก้ไขข้อมูลทีอยู่
5) ผูใ้ ช้งานสามารถดูยอดชําระได้
6) ผูใ้ ช้งาน Log out ออกจากแอปพลิเคชัน
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ภาพที 2 แสดงขันตอนการทํางานของแอปพลิเคชันส่วนของผูป้ ระกอบการ
มีขนตอนการทํ
ั
างานของแอปพลิเคชันตามภาพทีแสดงดังนี
1) ผูใ้ ช้งานแอปพลิ เคชันจะเพิมข้อมูลผูใ้ ช้งานใหม่ โดยที ข้อมูลทังหมดที เข้าสู่ แอปพลิ เคชันจะอัพโหลดเก็บ
ข้อมูลไว้บน Server ทังหมด
2) ผูใ้ ช้งานทําการ Login เข้าสู่ระบบ
3) ผูใ้ ช้งานได้รับรายการการส่งซัก
4) ผูใ้ ช้งานทําการดูขอ้ มูลของลูกค้า
5) ผูใ้ ช้งาน Log out ออกจากแอปพลิเคชัน
และสามารถสรุ ปขันตอนการทํางานของแอปพลิเคชันบริ การร้านซักรี ด ได้ดงั ภาพที 3

ภาพที 3 แสดงขันตอนการทํางานของระบบ
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จากภาพที 3 ขันตอนการทํางานของแอปพลิเคชันบริ การร้านซักรี ด แบ่งออกได้ ส่ วนการทํางานหลักด้วยกัน
ประกอบด้วย
1. การรับข้ อมูลเข้ าแอปพลิเคชัน
- กรณี ทีผูใ้ ช้ยงั ไม่เคยใช้แอปพลิเคชัน : ผูใ้ ช้จะต้องมีการสมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน แล้วระบบจะให้กรอก
ข้อมูลส่ วนตัว
- กรณี ทีผูใ้ ช้เคยใช้แอปพลิเคชัน : ผูใ้ ช้ป้อน ชือผูใ้ ช้ และ รหัสผ่าน
- มีการเลือกรายการทีต้องการทํา เช่น การเลือกรู ปแบบของผูใ้ ช้งาน, เลื อกบริ การร้านซักรี ดทีต้องการจะใช้
บริ การเพิมแก้ไขข้อมูลทีอยู่ เป็ นต้น
2. การประมวลผล
- ระบบจะมีการตรวจสอบสมาชิก และประมวลผลตามรายการทีผูใ้ ช้ตอ้ งการ
3. การแสดงผล
- ผูป้ ระกอบการจะสามารถเช็คข้อมูลการส่งซักและข้อมูลของลูกค้าได้
4. การจัดเก็บข้ อมูล
- จากการทํารายการทังหมดของผูใ้ ช้ ข้อมูลจะถูกส่ งไปยัง SERVER โดยใช้ภาษา PHP เป็ นตัวกลางในการ
ติดต่อระหว่างแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลบน SERVER
3. เครื องมือทีใช้
เครื องมือทีใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบริ การร้านซักรี ดประกอบไปด้วยเครื องมือดังต่อไปนี
3.1 Android Studio เป็ นเครื องมือทีใช้สาํ หรับสร้างแอปพลิเคชันสําหรับสมาร์ ทโฟนทีเป็ นระบบปฏิบตั ิการ
Android
3.2 คําสัง MySQL
3.3 คอมพิวเตอร์, สมาร์ตโฟน
4. การพัฒ นาแอปพลิเคชัน
แอปพลิ เ คชั น นี ถู ก พั ฒ นาโดยใช้ Android Studio เป็ นเครื องมื อ ที ใช้ ใ นการพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น ที เป็ น
ระบบปฏิบตั ิการ Android ซึงใช้ภาษา PHP เป็ นตัวกลางในการติดต่อระหว่างแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลบน SERVER
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ลูกค้าทัวไป

ภาพที 4 หน้าจอแรกของแอปพลิเคชัน

ภาพที 6 หน้าจอการลงทะเบียนผูใ้ ช้ใหม่

ภาพที 5 หน้าล๊อกอินการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

ภาพที 7 หน้าจอเลือกรู ปแบบการเข้าใช้งานของ
ผูใ้ ช้

จากภาพที เป็ นหน้าเมนูเลือกลักษณะการเข้าใช้งาน โดยจะมีลกั ษณะการเข้าใช้งานอยู่ กรณีดงั ต่อไปนี
- ผูใ้ ช้งานทัวไปจะเลือกการเข้าใช้งานได้แค่ในรู ปแบบลูกค้าทัวไป
- ส่วนของผูป้ ระกอบการจะเข้าได้ทงั รู ปแบบ คือ รู ปแบบของร้านซักรี ด เพือเข้าดูขอ้ มูลรายการที
ลูกค้าทําการส่ งซัก และ รู ปแบบลูกค้าทัวไป เพือเข้าไปดูรูปแบบหน้าตาของร้าน

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

ภาพที 8 หน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน ทีผูใ้ ช้สามารถทํา ภาพที 9 หน้าจอเลือกลักษณะการใช้บริ การ
รายการต่างๆ โดยมีรายการให้เลือกทํารายการ คือ เลือกใช้
การซักบริ การร้านบริ การซักรี ด

ภาพที

หน้าจอระบุจาํ นวนของผ้าทีทําการส่งซัก

ภาพที

หน้าจอการกรอกข้อมูลทีอยูข่ องลูกค้า
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ภาพที

ภาพที

หน้าจอสรุ ปรายการการส่งซัก

หน้าจอยืนยันการชําระเงิน
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ภาพที หน้าจอเลือกการชําระเงิน

ภาพที 15 หน้าจอเมือทําการชําระเงินเรี ยบร้อยแล้ว

จากภาพที เป็ นหน้าทีเมือทําการชําระเงินเรี ยบร้อยแล้วลูกค้าสามารถบันทึกรู ปเพือทําการเก็บไว้ยนื ยันว่าทําการชําระเงิน
เรี ยบร้อยแล้ว
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หน้าของเจ้าของกิจการร้านซักรี ด

ภาพที 16 หน้าจอของแอปพลิเคชัน

ภาพที 17 หน้าล๊อกอินการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

ภาพที 18 หน้าจอเลือกรู ปแบบการเข้าใช้งานของ
ผูใ้ ช้

ภาพที 19 หน้าจอหลักของแอปพลิเคชันเป็ นหน้าที
ไว้บอกข้อมูลรายการส่งซักทีลูกค้าทําการ
ส่งซักเข้ามา

เป็ นหน้าเมนูเลือกลักษณะการเข้าใช้งาน โดยจะมีลกั ษณะการเข้าใช้งานอยู่ กรณีดงั ต่อไปนี
- ผูใ้ ช้งานทัวไปจะเลือกการเข้าใช้งานได้แค่ในรู ปแบบลูกค้าทัวไป
- ส่วนของผูป้ ระกอบการจะเข้าได้ทงั รู ปแบบ คือ รู ปแบบของร้านซักรี ด เพือเข้าดูขอ้ มูล
รายการทีลูกค้าทําการส่ งซัก และ รู ปแบบลูกค้าทัวไป เพือเข้าไปดูรูปแบบหน้าตาของร้าน
จากภาพที
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ภาพที

หน้าจอบอกข้อมูลรายการการส่งซักของ
ลูกค้า

ภาพที 22 หน้าจอบอกจํานวนประเภทผ้าทีส่งซัก

ภาพที 21 หน้าจอบอกรายการจํานวนประเภทผ้า
ทีลูกค้าทําการส่ งซัก

ภาพที 23 หน้าจอเมือกดย้อนกลับจะมายังหน้า
รายการทีลูกค้าส่ งซัก
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ภาพที 24 หน้าจอเลือกรู ปแบบการเข้าใช้งานของ
ของผูใ้ ช้

ภาพที 25 หน้าจอต่อสัญญาการเช่าพืนทีบริ การ
บนแอปพลิเคชัน

ภาพที 26 หน้าจอ เลือกจํานวนวันการเช่าพืนที
บนแอปพลิเคชัน

ภาพที 27 หน้าจอเลือกการชําระเงิน
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ภาพที 28 หน้าจอยืนยันการชําระเงิน

ภาพที
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หน้าจอเมือทําการชําระเงินเรี ยบร้อยแล้ว

จากภาพที เป็ นหน้าทีเมือทําการชําระเงินเรี ยบร้อยแล้วลูกค้าสามารถบันทึกรู ปเพือทําการเก็บไว้ยนื ยันว่าทําการชําระเงิน
เรี ยบร้อยแล้ว

สรุ ปผลการวิจัย

จากการทดลองใช้งานแอปพลิ เคชัน บริ การร้ านซักรี ด บนระบบปฏิ บ ัติการแอนดรอย ปรากฏว่าแอปพลิ เคชัน
สามารถอํานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเพิมรายได้และลูกค้าให้ร้านซักรี ดจากเดิมได้จริ ง
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วิจัยนี สําเร็ จ ลุ ล่ วงได้ด ้วยความกรุ ณา อาจารย์ทุ กท่ านจากสาขาวิท ยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ที คอยให้ ค าํ ปรึ ก ษา แนะนํา ข้อ เสนอแนะ ด้วยดี ต ลอดมา จนวิจ ัยนี เสร็ จ สมบู รณ์ ผูจ้ ัด ทําวิ จัย จึ งขอกราบ
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การพัฒ นาระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์ เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก
Development of Management System for Enfeeds Center Tutorial School of Phitsanulok Branch
ปฏิกมล โพธิคามบํารุ ง1* โสภณา สําราญ2 มรกต ทองพรหม1 ปวีรัฐ ภักดีณรงค์1 และ พีรเชษ วรสิ ทธิ1
Patikamol Potikhambumrung1* Sophana Somran2 Morakot Thongporm1
Paveerat Pakdeenarong1 and Peeraches Worasit1

บทคัดย่อ
การพัฒนาระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุ โลก มีวตั ถุประสงค์ ) เพือพัฒนา
ระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก และ ) เพือศึกษาความพึงพอใจของระบบบริ หาร
จัดการโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก ซึ งพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver
และระบบฐานข้อมูลใช้โปรแกรม MySQL การพัฒนาระบบประกอบด้วย ส่ วน คื อ ส่ วนของผูด้ ูแลระบบและส่ วนของ
ผูใ้ ช้งาน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จํานวน คน ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร บุคลากร นักเรี ยน และผูป้ กครอง เครื องมือในการจัดทําวิจยั คือ
แบบสอบถามออนไลน์
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์เซนเตอร์
สาขาพิษณุ โลก ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลีย . มีส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.65 เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
การออกแบบเว็บไซต์ มีค่าประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลีย 4.29 ด้านการประมวลผลและสื บค้น
ข้อมูล มีค่าประเมินความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลีย 4.50 และด้านการแสดงผล มีค่าประเมินความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับดีมาก มีค่าเฉลีย 4.48
คําสําคัญ : การพัฒนา, ระบบบริ หารจัดการ, โรงเรี ยนกวดวิชา
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The development of management system for Enfeeds Center Tutorial School of Phitsanulok Branch aims to:
1) develop a management system for Enfeeds Center Tutorial School of Phitsanulok Branch; and 2) study satisfaction
level in the management system for Enfeeds Center Tutorial School of Phitsanulok Branch which was developed with
PHP language, using Dreamweaver and MySQL for database system. The system consisted of 2 components:
administrator component and user component. The system was tried out with a sample group of 51 people, including
administrator, personnel, students and parents. A tool used for the research was an online questionnaire.
Results of the study showed that respondents’ overall satisfaction level in the management system for Enfeeds
Center Tutorial School of Phitsanulok Branch was in very good level with a mean value of 4.53 and S. D. of 0.65.
Considered by aspect, satisfaction in the website design aspect was in very good level with mean of 4.29. Satisfaction in
the data processing and search aspects was also in very good level with mean of 4.50. Finally, satisfaction in the display
aspect was also in very good level with mean of 4.48.
Keywords : Development, Management system, Tutorial school
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โรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก เป็ นสถาบันสอนภาษา ซึ งเปิ ดสอนจํานวน หลักสู ตร ดังนี
1) Early I, 2) Early II, 3) Early III, 4) Early IV, 5) Smart, 6) Premium I, 7) Premium II, 8) Chinese Conversation และ
9) Private Class โดยทุ ก คอร์ ส เรี ย นจะประกอบไปด้ว ย 6 กิ จ กรรม คื อ Listening, Speaking, Quiz, Grammar, Structure
และ Flashcard โรงเรี ยนกวดวิ ช าเอ็ น ฟี ดส์ เซนเตอร์ สาขาพิ ษ ณุ โ ลก มี ก ารเปิ ดรั บ สมัค รนั ก เรี ยนเข้ า เรี ยนทุ ก วัน
โดยกระบวนการรับสมัครจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรี ยนเพือเข้าเรี ยนในระดับทีเหมาะสม จากนันจึงกรอกใบ
สมัคร เจ้าหน้าทีจะทําการคํานวณระยะเวลาการเริ มเรี ยนและระยะเวลาสิ นสุ ดการเรี ยน และทําการคิดค่าใช้จ่ายทังหมด แล้ว
จึงบันทึกข้อมูล หลังจากนันเจ้าหน้าทีจะทําการเขียนใบเสร็ จรับเงินให้กบั ผูป้ กครองหรื อผูเ้ รี ยน จากกระบวนการดังกล่าวได้
มีปัญหาเกิดขึน และมีขอ้ ผิดพลาดจากการคํานวณระยะเวลาเรี ยนและค่าใช้จ่าย รวมถึงปั ญหาการค้นหาข้อมูลการเรี ยนทําได้
ล่าช้า เมือผูป้ กครองต้องการทราบว่าบุตรหลานได้เข้าเรี ยนแล้วจํานวนกีครัง เหลือระยะเวลาเรี ยนเท่าไร จบคอร์ สเรี ยนตอน
ไหน ชําระเงินอีกครังเมือไร ซึ งทางโรงเรี ยนเก็บข้อมูลในการรับสมัครและเอกสารอยูใ่ นรู ปของเอกสาร ทําให้การจัดเก็บ
การดูแลรักษา การสื บค้นและการแก้ไขปรับปรุ งข้อมูล การแสดงรายงานสรุ ปข้อมูลผูเ้ รี ยน เป็ นไปได้ดว้ ยความยากลําบาก
และบางครังข้อมูลทีได้มาไม่ถูกต้อง ผูป้ กครองต้องคอยติดต่อสอบถามในเรื องของเวลาเรี ยน หรื อคะแนนทีผูเ้ รี ยนทําได้ใน
แต่ละครัง ทางโรงเรี ยนจะต้องทําการหาเอกสารคะแนนจากแฟ้มเอกสาร จึงเสียเวลาอย่างมาก
ด้ว ยปั ญ หาทั งหมดที ได้ ก ล่ า วมา จึ ง ได้ นํ า ระบบคอมพิ ว เตอร์ ซึ งมี คุ ณ สมบั ติ ใ นการจั ด เก็ บ ประมวลผล
แสดงผลลัพธ์ รวมถึ งวิเคราะห์และออกแบบระบบเพือแก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดยศึกษาปั ญหาทีเกิ ดขึนในโรงเรี ยนกวดวิชา
เอ็นฟี ดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก ทําให้กระบวนการรับสมัคร ตรวจสอบการเข้าเรี ยน ระยะเวลาเรี ยน ผลการเรี ยน รายงาน
ใบเสร็ จรับเงินหรื อการแสดงรายงานต่าง ๆ เพือให้เกิดประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิภาพสูงสุดในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที
ดังนันผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นาระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นส์ฟีดเซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ขอบเขตด้ านการวิจยั
1.1 ส่ วนของผู้ดูแลระบบ
- ผูบ้ ริ หาร สามารถเพิม ลบ แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบได้ กําหนดสิ ทธิ ผูใ้ ช้งานให้กับระบบสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลผูส้ มัคร ดูรายงานสถิติการรับสมัครนักเรี ยนและรายงานสถิตินักเรี ยนใหม่ ปรับปรุ งข้อมูลระบบการเงิ น
ดูรายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนในแต่ละหลักสู ตร
- บุ ค ลากร สามารถเพิ ม ลบ แก้ไขข้อมู ลต่าง ๆ ภายในระบบได้ท ําหน้าที ในการเรี ยกดูข ้อมูลการสมัค ร
สื บค้นข้อมูลการสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัคร แจ้งการชําระเงินค่าธรรมเนี ยมการสมัคร สื บ ค้นข้อมูลคอร์ สเรี ยน
และเวลาเรี ยนของผูเ้ รี ยนเมือเข้าสู่ ระบบแล้วสามารถเรี ยกดูรายงานสถิติการรับสมัครนักเรี ยนและรายงานสถิตินกั เรี ยนใหม่
รายงานการวิเคราะห์ขอ้ มูลการรับสมัครนักเรี ยนสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลผลการเรี ยน เวลาเรี ยนใน แต่ละหลักสู ตร และบันทึ ก
ข้อมูลทุกอย่างภายในโรงเรี ยนกวดวิชา
1.2 ส่ วนของผู้ใช้ งาน
- นักเรี ยนและผูป้ กครอง สามารถทีจะเรี ยกดูขอ้ มูลเวลาเรี ยนทีเหลือของนักเรี ยน และสามารถเรี ยกดูผลการ
เรี ยนในแต่ละครังทีได้ทาํ การประเมินผล
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2. ขอบเขตด้ านประชากร
2.1 ประชากร คื อ ผู้บ ริ หาร บุ ค ลากร นั ก เรี ย นและผู้ป กครองของโรงเรี ยนกวดวิ ช าเอ็ น ฟี ดส์ เ ซนเตอร์
สาขาพิษณุโลก
2.2 กลุ่มตัวอย่ าง จํานวน คน ได้แก่ ผูด้ ูแลระบบ จํานวน คน, นักเรี ยน จํานวน คน โดยจะเลือกผูเ้ รี ยนที มี
คุณสมบัติในการพูด ฟัง อ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ ซึงผูเ้ รี ยนทีมีคุณสมบัติดงั กล่าวจะอยูใ่ นระดับหลักสูตรตังแต่ Premium
I ขึนไป และผูป้ กครองของนักเรี ยนผูน้ นั จํานวน คน
3. ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ องและการทบทวนวรรณกรรม
3.1 ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
- โปรแกรม Dreamweaver (พันจันทร์, 2558) เป็ นโปรแกรมสําหรับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สามารถใช้
งานได้ง่าย มีคุณสมบัติต่าง ๆ ทีมีประสิ ทธิภาพและเอือประโยชน์สาํ หรับผูท้ าํ เว็บ
- โปรแกรม AppServ (ภาณุ พงศ์ , 2558) เป็ นชุ ด โปรแกรมในการสร้ า งเว็ บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ สํ า เร็ จ รู ปบน
ระบบปฏิบตั ิการไมโครซอฟท์วนิ โดวส์ และเป็ นโปรแกรมประเภท Open Source ทีประกอบไปด้วย 4 โปรแกรมหลัก ดังนี
1) MySQL เป็ นระบบจัด การฐานข้อ มู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์ ,2) phpMyAdmin เป็ นWeb-Based Administrator Tools สํ า หรั บ
MySQL Server, 3) Apache คื อ Web Server โดยจะทําหน้าที ในการจัด เก็ บ Homepage และส่ ง Homepage ไปยัง Browser
ทีมีการเรี ยกเข้ายัง Web Server ที เก็บ Homepage นัน และ 4) PHP เป็ นการเขียนคําสังหรื อโค้ดโปรแกรมทีเก็บและทํางาน
บนฝังเซิ ร์ฟเวอร์
- โปรแกรม Adobe Photoshop (ธัน ยพัฒ น์, 2556) เป็ นโปรแกรมที ใช้ในการตกแต่ ง ภาพ หรื อ การใส่ เ อฟ
เฟ็ กต์ให้กบั รู ป
- การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ (กิ ตติ และพนิ ด า, 2556) เป็ นวิธีการที ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศ
ขึนมาใหม่ และช่วยในการแก้ไขปั ญหาของระบบสารสนเทศเดิมทีมีอยูแ่ ล้วให้ดีขึนด้วย การวิเคราะห์ระบบคือ การหาความ
ต้องการ (Requirements) ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร หรื อต้องการเพิมเติมอะไรเข้ามาในระบบ
- ระบบฐานข้อมูล (โอภาส, 2558) เป็ นกลุ่มของข้อมูลทีมีความสัมพันธ์กนั โดยอาจเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มข้อมูล
เดี ยวกัน หรื อแยกเก็ บ หลายแฟ้ ม ข้อ มูล การจัด เก็บ ข้อ มู ล ในระบบฐานข้อมู ลมี ข ้อ ดี ดังนี คื อ 1) มี ก ารใช้ข ้อ มู ล ร่ ว มกัน ,
2) ลดความซําซ้อนของข้อมูล, 3) ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึน, 4) เพิมความปลอดภัยให้กบั ข้อมูลและ 5) มีความเป็ นอิสระ
ของข้อมูล
- ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (อาณัติ, 2558) เป็ นการเชือมต่อคอมพิวเตอร์ ตงแต่
ั 2 เครื องขึนไปเข้าด้วยกันด้วย
สายเคเบิลหรื อสื ออืน ๆ ทําให้คอมพิวเตอร์ สามารถรับส่งข้อมูลแก่กนั และกันได้
. การทบทวนวรรณกรรม
(นพพล, 2552) ได้ศึ กษาถึ งการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื อการจัด การลงทะเบี ยนโรงเรี ยนสอนพิเศษขัน
พืนฐานการศึกษา เนืองจากงานวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการจัดการลงทะเบียนโรงเรี ยนสอน
พิเศษขันพืนฐานการศึ กษา ขันตอนในการพัฒ นาระบบแบ่ งออกเป็ นการศึ กษาปั ญหาของระบบงานเดิ ม การวิเคราะห์
ระบบงานใหม่ การออกแบบ การพัฒ นา และการทดสอบระบบ กลุ่ ม ตัว อย่า งในการวิ จ ัย ครั งนี ได้ แ ก่ ผู ้บ ริ ห าร
สถาบันการศึ กษาโรงเรี ยนสอนพิเศษขันพืนฐานการศึ กษา จํานวน คน และเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงาน จํานวน คน โปรแกรม
ที ใช้ใ นการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื อการจัด การลงทะเบี ย นโรงเรี ยนสอนพิ เศษขั นพื นฐานการศึ ก ษา ได้ แ ก่
ระบบปฏิ บตั ิ การ Microsoft Windows XP โปรแกรมเว็บเซอร์ เวอร์ (Web Server) โปรแกรม Macromedia Dream Weaver
โปรแกรมฐานข้อมูล MS SQL และโปรแกรม Web Browser ส่วนเครื องมือทีใช้ ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ
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สารสนเทศเพือการจัดการลงทะเบียนโรงเรี ยนสอนพิเศษขันพืนฐานการศึกษา ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี คือ ระบบสารสนเทศ
เพือการจัดการลงทะเบี ยนโรงเรี ยนสอนพิเศษขันพืนฐานการศึ กษาที พัฒนาขึนครอบคลุมทังในด้านการนําข้อมูลเข้า การ
ประมวลผล การแสดงผล รวมทังสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพือสนับ สนุ นการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร และสนับสนุ นการ
ทํางานของเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงาน สําหรับความพึงพอใจของผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงานต่อระบบสารสนเทศเพือการ
จัดการลงทะเบียนโรงเรี ยนสอนพิเศษขันพืนฐานการศึกษา จัดอยูใ่ นระดับดี
(อํานวยพร, 2552) ได้ศึ กษาถึ งการพัฒ นาระบบฐานข้อมูลการรับ สมัครนักเรี ยนสําหรับโรงเรี ยนปริ นส์ รอย
แยลส์ วิท ยาลัย มี วตั ถุประสงค์ คื อ ) เพือพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับสมัครนักเรี ยนสําหรับโรงเรี ยนปริ น ส์รอยแยลส์
วิทยาลัย ) เพือศึกษาความพึงพอใจของระบบฐานข้อมูลการรับสมัครนักเรี ยนสําหรับโรงเรี ยนปริ นส์ รอยแยลส์วิทยาลัย
เนืองจากกระบวนการรับสมัครประกอบด้วยหลายขันตอน ทําให้เกิดความล่าช้า และเกิดความผิดพลาดทางกระบวนการการ
จัดเก็บ ดูแลรักษา สื บ ค้นและแก้ไขปรับปรุ งข้อมูลต่าง ๆ เป็ นไปด้วยความยากลําบาก ผูศ้ ึกษาจึงได้แก้ไขปั ญหาดังกล่าว
โดยศึกษาระบบการรับสมัครนักเรี ยนออนไลน์ผา่ นเว็บแอพพลิเคชัน โดยระบบจะทํางานผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต เพือเพิม
ประสิ ทธิ ภาพในการรับสมัครนักเรี ยนและตอบสนองความต้องการด้านสารสนเทศให้กบั ผูท้ ีเกียวข้อง ได้แก่ แผนกทะเบียน
และวัดผล แผนกการเงิ น ผูบ้ ริ หาร ผูช้ ่ วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายต่าง ๆ โดยพัฒ นาเริ มต้นตังแต่การเตรี ยมการรับ สมัครนักเรี ยน
การรับสมัครนักเรี ยน การบันทึกผลการคัดเลือกนักเรี ยน ตลอดจนการออกรายงาน สรุ ปข้อมูลทีเกี ยวข้องกับการรับสมัคร
และแผนภูมิ เปรี ยบเที ยบข้อมูลต่าง ๆ ซึ งสามารถใช้ป ระกอบการพิ จารณาวางแผนการรับ สมัค รนักเรี ยนในปี ต่อไปได้
โดยระบบฐานข้อ มู ล การรับ สมัค รนักเรี ยนสําหรั บ โรงเรี ย นปริ น ส์ รอยแยลส์ วิท ยาลัย พัฒ นาขึ นโดยใช้ภ าษาพี เอชพี
และระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล ในการพัฒนาได้แบ่งงานออกเป็ น 9 ส่ วนด้วยกันคื อ ระบบตรวจสอบผูใ้ ช้งาน
ระบบ ระบบการจัดการข้อมูลพืนฐาน ระบบการรับสมัคร ระบบทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระบบสรุ ปผลรายงาน และระบบให้
ความช่วยเหลือ การประเมินผลระบบได้ใช้แบบสอบถามกับผูใ้ ช้ จํานวน 11 คน ได้แก่ ผูด้ ูแลระบบจํานวน 1 คน, ผูบ้ ริ หาร
จํานวน 1 คน, เจ้าหน้าทีการเงิน จํานวน 1 คน, เจ้าหน้าทีทะเบียนและวัดผล จํานวน 3 คน และผูส้ มัครจํานวน 5 คน ผลจาก
การประเมินพบว่าผูใ้ ช้มีความพึงพอใจในการทํางานของระบบในระดับเป็ นทีน่าพอใจ
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. การวิเคราะห์ ระบบ
4.1 Context Diagram

- จัดการข้อมูลหลักสูตร

- เรี ยกดูขอ้ มูลหลักสูตร

- จัดการข้อมูลนักเรี ยน

- เรี ยกดูขอ้ มูลการเรี ยน

- เรี ยกดูขอ้ มูลรายชือหนังสื อเรี ยน

- จัดการข้อมูลรายชือหนังสื อเรี ยน

- เรี ยกดูขอ้ มูลการชําระเงิน

- จัดการข้อมูลบุคลากร

- เรี ยกดูขอ้ มูลคะแนนผลการเรี ยน

- จัดการข้อมูลผูป้ กครอง

- จัดการข้อมูลผลคะแนนการเรี ยน
- จัดการข้อมูลการชําระเงิน
ผูด้ ูแลระบบ

0

ระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยน
กวดวิชาเอ็นส์ฟีดเซนเตอร์

นักเรี ยน/ผูป้ กครอง

สาขาพิษณุโลก

- ข้อมูลหลักสูตร

- ข้อมูลรายชือหนังสื อเรี ยน

- แสดงข้อมูลหลักสูตร

- ข้อมูลบุคลากร

- แสดงข้อมูลการชําระเงิน

- ข้อมูลนักเรี ยน

- ข้อมูลผูป้ กครอง

- แสดงข้อมูลรายชือหนังสื อเรี ยน
- แสดงข้อมูลการเรี ยน

ภาพที Context Diagram
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4.2 Data Flow Diagram

ภาพที Data Flow Diagram
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5. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั และการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั นีจะใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการประเมินผลข้อมูล ซึงแบบสอบถามมีทงหมด
ั
ส่ วน คือ
- ส่ วนที ข้อมูลส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึ กษา และตําแหน่ งในการใช้งานระบบ โดยวิเคราะห์ห า
จํานวนและค่าร้อยละ
- ส่วนที ข้อมูลความพึงพอใจทีมีต่อระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก
ในด้านการออกแบบเว็บไซต์ ด้านการประมวลผลและสื บค้นข้อมูล และด้านการแสดงผล มีระดับความพึงพอใจให้เลือก
5 ระดับ (บุญใจ, 2550) โดยวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
- ส่วนที ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
การแปลความหมายจะได้จ ากผลคะแนนที ได้ค าํ นวณคะแนนเฉลี ยและเปรี ยบเที ยบระดับ ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้งานทีมีต่อระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก มาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี
- คะแนนเฉลีย 4.21–5.00 หมายถึง ผูใ้ ช้งานมีระดับความพึงพอใจในเรื องดังกล่าวอยูใ่ นระดับ ดีมาก
- คะแนนเฉลีย 3.41–4.20 หมายถึง ผูใ้ ช้งานมีระดับความพึงพอใจในเรื องดังกล่าวอยูใ่ นระดับ ดี
- คะแนนเฉลีย 2.61–3.40 หมายถึง ผูใ้ ช้งานมีระดับความพึงพอใจในเรื องดังกล่าวอยูใ่ นระดับปานกลาง
- คะแนนเฉลีย 1.81–2.60 หมายถึง ผูใ้ ช้งานมีระดับความพึงพอใจในเรื องดังกล่าวอยูใ่ นระดับน้อย
- คะแนนเฉลีย 1.00–1.80 หมายถึง ผูใ้ ช้งานมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยมาก
ผลและวิจารณ์ ผล
การพัฒนาระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก แบ่งการพัฒนาระบบออกเป็ น
2 ส่วน ดังนี
1) ระบบสําหรับผูใ้ ช้ระบบ (นักเรี ยน/ผูป้ กครอง) มีเมนูการใช้งานทังหมด 6 เมนู ดังนี (ภาพที 3-5)
- เมนู หน้าแรก แสดงชือหลักสู ตรและข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยนกวดวิชา โดยมีการนําเสนอด้วย
เนือหาและรู ปภาพ
- เมนูหลักสู ตรทีเปิ ดสอน แสดงถึงรายละเอียดของหลักสูตร โดยมีการนําเสนอด้วยเนือหา
- เมนูขอ้ มูลหนังสื อเรี ยน แสดงถึงรายละเอียดของหนังสื อประกอบการเรี ยน โดยมีการนําเสนอด้วยรู ปภาพ
และเนือหา
- เมนู ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงถึงข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยนกวดวิชา โดยมีการนําเสนอด้วยรู ปภาพ
และเนือหา
- เมนูบุคลากร แสดงรหัสบุคลากร ชือ–นามสกุล ตําแหน่ง และเบอร์โทรศัพท์ของบุคลากรของโรงเรี ยนกวด
วิชา โดยมีการนําเสนอด้วยรู ปภาพและเนือหา
- เมนูขอ้ มูลการเรี ยน แสดงถึงข้อมูลคะแนนเรี ยน การเข้าเรี ยน และการเรี ยนชดเชยของนักเรี ยน
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ภาพที 3 เมนูหน้าแรก
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ภาพที เมนูหลักสู ตรทีเปิ ดสอน

ภาพที เมนูการเรี ยน
2) ระบบสําหรับผูด้ ูแลระบบ มีเมนูการใช้งานทังหมด 9 เมนู ดังนี (ภาพที 6-11)
- เมนู ห น้าแรก แสดงหลักสู ตรและข่าวสารประชาสัมพัน ธ์ของโรงเรี ยนกวดวิชา โดยมีการนําเสนอด้วย
เนือหาและรู ปภาพ
- เมนูขอ้ มูลผูใ้ ช้ระบบ สามารถเพิม ลบ แก้ไข ข้อมูลผูใ้ ช้ระบบ
- เมนูขอ้ มูลหนังสื อเรี ยนสามารถเพิม ลบ แก้ไข ข้อมูลหนังสื อประกอบการเรี ยน
- เมนูหลักสู ตรทีเปิ ดสอนสามารถเพิม ลบ แก้ไข ข้อมูลหลักสู ตร
- เมนูทะเบียนนักเรี ยน สามารถเพิม ลบ แก้ไข ข้อมูลทะเบียนนักเรี ยน
- เมนูการชําระเงิน สามารถ ลบ แก้ไข ข้อมูลการชําระเงิน
- เมนูขอ้ มูลการเรี ยน สามารถเพิม ลบ แก้ไข ข้อมูลการเรี ยน
- เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ สามารถเพิม ลบ แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์
- เมนู รายงาน สามารถดู รายงานต่าง ๆ ในรู ป แบบกราฟ ซึ งประกอบไปด้วยกราฟแสดงจํานวนนักเรี ยน
รายชือนักเรี ยนแต่ละระดับชัน และรายงานสรุ ปการชําระเงิน
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ภาพที 6 การจัดการเมนูขอ้ มูลผูใ้ ช้ระบบ

ภาพที การจัดการเมนูขอ้ มูลหลักสูตร

ภาพที การจัดการเมนูทะเบียนนักเรี ยน

ภาพที การจัดการเมนูการชําระเงิน

ภาพที 10 การจัดการเมนูขอ้ มูลการเรี ยน

ภาพที เมนูรายงาน
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จากผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน คน ได้ผลการวิจยั ดังนี
- ข้อมูลส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 32 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 62.75 และเป็ นเพศชาย จํานวน
19 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.25 และส่ วนใหญ่มีอายุ 25 ปี ขึนไป จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.06 รองลงมามีอายุในช่วง 1318 ปี จํานวน 17 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 33.33 ส่ วนระดับ การศึ กษานันผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่สําเร็ จ การศึกษาระดับ
มัธยมศึ กษา จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.06 รองลงมาสําเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ
31.37 และมีเพียง คนทีสําเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษา
- ข้อมูลความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบ
ตารางที 1 ความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามทีมีต่อระบบงาน
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
ส่วน
ความหมาย
รายการประเมิน
ดี
ดี
ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลีย เบียงเบน ของความ
มาตรฐาน พึงพอใจ
มาก
กลาง
มาก
1. ด้านการออกแบบเว็บไซต์
1.1 การออกแบบหน้าจอมีความ 45.10 50.98 3.92
4.41
0.57
ดีมาก
สวยงาม
1.2 ภาษาทีใช้สามารถเข้าใจ
39.22 47.06 13.73 4.25
0.69
ดีมาก
โดยง่าย
1.3 การแสดงข้อความมีความ
50.98 45.10 3.92
4.47
0.58
ดีมาก
ชัดเจน
1. รู ปแบบและขนาดของ
41.18 49.02 9.80
4.31
0.65
ดีมาก
ตัวอักษรทีใช้มีความเหมาะสม
ภาพรวมด้านการออกแบบเว็บไซต์ 4.29
0.66
ดีมาก
2. ด้านการประมวลผลและสื บค้นข้อมูล
2.1 ความรวดเร็วในการ
ประมวลผล
2.2 การประมวลผลมีความ
ถูกต้อง
2.3 ความสะดวกของการสื บค้น
ข้อมูล
2.4 การสื บค้นข้อมูลได้ปรากฏ
ข้อมูลทีถูกต้อง

50.98 39.22

9.80

-

-

4.41

0.67

ดีมาก

52.94 43.14

3.92

-

-

4.49

0.58

ดีมาก

64.71 23.53 11.76

-

-

4.53

0.70

ดีมาก

58.82 39.22

-

-

4.57

0.54

ดีมาก

4.50

0.62

ดีมาก

1.96

ภาพรวมด้านการประมวลและสื บค้นข้อมูล
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ตารางที 1(ต่อ)

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
ดี
ดี
ปาน น้อย น้อย
มาก
กลาง
มาก

ส่วน
ค่าเฉลีย เบียงเบน
มาตรฐาน
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ความหมาย
ของความ
พึงพอใจ

3. ด้านการแสดงผล
3.1 การแสดงผลข้อความมีความ 56.86 37.25 5.88
4.51
0.62
ดีมาก
ถูกต้อง
3.2 ความสมบูรณ์ครบถ้วนของ 60.78 21.57 15.69 1.96
4.41
0.82
ดีมาก
การแสดงผลข้อมูล
3.3 ผลการนําเสนอได้ขอ้ มูลตรง 54.90 43.14 1.96
4.53
0.54
ดีมาก
ตามความต้องการ
0.66
ดีมาก
ภาพรวมด้านการแสดงผล 4.48
0.65
ดีมาก
ภาพรวมทังหมด 4.53
จากตารางที พบว่า ภาพรวมทังหมดของผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามพึ งพอใจต่ อ ระบบอยู่ในระดับ
ดีมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.53 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 โดยพิจารณาแต่ละด้านได้ดงั นี
ด้า นการออกแบบเว็บ ไซต์ ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจในภาพรวมของด้ านนี อยู่ใ นระดับ
ดีมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.29 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ซึงมีรายการประเมินดังนี คือ การออกแบบหน้าจอ
มีความสวยงาม, ภาษาทีใช้สามารถเข้าใจโดยง่าย, การแสดงข้อความมีความชัดเจน และรู ปแบบและขนาดของตัวอักษรทีใช้
มีความเหมาะสม ซึงผูใ้ ช้งานระบบมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมากทุกรายการประเมิน
ด้านการประมวลผลและสื บค้นข้อมูล ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมของด้านนีอยูใ่ นระดับ
ดีมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.5 และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62 ซึงมีรายการประเมินดังนี คือ ความรวดเร็ วในการ
ประมวลผล, การประมวลผลมีความถูกต้อง, ความสะดวกของการสื บ ค้นข้อมูล และการสื บ ค้น ข้อมูลได้ป รากฏข้อมูลที
ถูกต้องซึงผูใ้ ช้งานระบบมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมากทุกรายการประเมิน
ด้านการแสดงผล ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมของด้านนี อยูใ่ นระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลีย
เท่ ากับ 4.48 และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ซึ งมี รายการประเมิ นดังนี คือ การแสดงผลข้อความมีความถูกต้อง,
ความสมบูรณ์ครบถ้วนของการแสดงผลข้อมูล และหัวข้อผลการนําเสนอได้ขอ้ มูลตรงตามความต้องการซึงผูใ้ ช้งานระบบมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมากทุกรายการประเมิน
- ข้ อเสนอแนะ
ผู ้ใช้ร ะบบบริ ห ารจัด การโรงเรี ยนกวดวิช าเอ็ น ฟี ดส์ เซนเตอร์ สาขาพิ ษ ณุ โ ลก ได้ใ ห้ ข ้อ เสนอแนะว่า
ควรพัฒนาระบบให้นกั เรี ยนและผูป้ กครอง กับโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก สามารถโต้ตอบกันได้
โดยผ่านระบบเครื อข่าย
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สรุ ปผลด้ านการพัฒ นาระบบ
ผูเ้ รี ยนและผูป้ กครอง สามารถรับทราบข้อมูลของโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก ซึ งได้แก่
ข้อมู ล หลักสู ต ร หนังสื อประกอบการเรี ยน ข้อ มูลผูส้ อน ข้อมูล การเรี ยน รวมถึ งข่ าวสารประชาสัม พัน ธ์ข องโรงเรี ยน
กวดวิชา
ผูด้ ู แ ลระบบ สามารถจัด การกับ ข้อ มู ลที เกี ยวข้อ งกับ การบริ ห ารจัด การโรงเรี ยนกวดวิช าเอ็น ฟี ดส์ เซนเตอร์
สาขาพิษ ณุ โลก ซึ งได้แก่ การจัด การข้อมู ลผูใ้ ช้ระบบ หลักสู ตรที เปิ ดสอน ข้อมู ล การลงทะเบี ยน ข้อมูล การชําระเงิ น
ข้อมูลการเรี ยน และรายงานทีนําเสนอด้วยรู ปแบบกราฟ รวมทังจัดการข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยนกวดวิชา
สรุ ปผลด้ านการวิจยั
1) ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้งานระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยนกวดวิชา
จากผลการวิจัยพบว่า ส่ วนใหญ่ผูใ้ ช้ระบบเป็ นเพศหญิ ง มี ช่วงอายุ 25 ปี ขึ นไป และสําเร็ จการศึ กษาระดับ
มัธยมศึกษา
2) ความพึงพอใจทีมีต่อระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยนกวดวิชา
ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบงานในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยแบ่งความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ
ออกเป็ น ด้าน คือ ด้านการออกแบบเว็บไซต์, ด้านประมวลผลและสื บค้นข้อมูล และด้านแสดงผล โดยที
2.1) ด้านการออกแบบเว็บไซต์ มีผลความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้ระบบด้านดังกล่าวอยูใ่ นระดับดีมาก
โดยหัวข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ การแสดงข้อความมีความชัดเจน
2.2) ด้านการประมวลผลและสื บค้นข้อมูล มีผลความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้ระบบด้านดังกล่าวอยูใ่ น
ระดับดีมาก โดยหัวข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ การสื บค้นข้อมูลได้ปรากฏข้อมูลทีถูกต้อง
2.3) ด้านการแสดงผล มี ผ ลความพึ ง พอใจในภาพรวมต่ อ การใช้ร ะบบด้า นดัง กล่ าวอยู่ใ นระดับ ดี ม าก
โดยหัวข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ ผลการนําเสนอได้ขอ้ มูลตรงตามความต้องการ

กิตติกรรมประกาศ

การพัฒ นาระบบบริ ห ารจัด การโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็น ฟี ดส์เซนเตอร์ สาขาพิษ ณุ โลก เป็ นโครงการวิจ ัยที ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจยั จากงบประมาณ โครงการยกระดับปริ ญญานิ พนธ์เป็ นงานวิจยั ตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงานบริ การ
วิชาการสู่ ชุมชน ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณต่อบุคคลทีมีส่วนเกี ยวข้องกับความสําเร็ จของการวิจยั เป็ นอย่างยิงได้แก่ คุ ณกุลิสรา
ฉันทวรางค์ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก และบุคลากรภายในโรงเรี ยนกวดวิชา ทีอนุเคราะห์
ให้ขอ้ มูลในการจัดทําระบบงาน รวมถึงผูใ้ ช้ระบบทุกท่านทีให้ความร่ วมมือในการใช้ระบบและตอบแบบสอบถาม
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แอพพลิเคชั นการให้ บริการรถโดยสารประจําทางสาธารณะ (โพถ้ อง) ในเขตเมืองภูเก็ต
Public Bus Service (Phothong) Application in Phuket Town

1068

วสันต์ รอดคืน * และ อุไรรัตน์ มากจันทร์1
Wassan Rodken 1* and Urairat Makchan 1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือส่ งเสริ มให้นกั ท่องเทียวและประชากรในจังหวัดภูเก็ตหันมาใช้รถโดยสารสาธารณะ
(โพถ้อง)ในการสัญจร เพือลดปั ญหาการจารจรทีติดขัดและเป็ นการโปรโมทรถ(โพถ้อง)ทีเป็ นหนึงในสัญลักษณ์ของจังหวัด
ภูเก็ต โดยผ่านแอพพลิเคชันบนมือถือ
ผูจ้ ดั ทําจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอพพลิเคชันการให้บริ การรถโดยสารประจําทางสาธารณะ (โพถ้อง) ในเขตเมือง
ภูเก็ต โดยมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาแอพพลิเคชันให้ผใู้ ช้บริ การรถประจําทางสาธารณะไว้ตรวจสอบข้อมูล เส้นทางการเดิน
รถสถานะของรถว่าอยู่ ณ จุดใด และอัตราค่าบริ การ โดยผ่านอุปกรณ์สมาร์ ทโฟน ซึ งใช้ห ลักทฤษฎี ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสําหรั บ การพัฒนาระบบ เครื องมือที ใช้ในการพัฒ นา ได้แ ก่ Android Studio ภาษา PHP และระบบจัด การ
ฐานข้อ มู ล โดยใช้ MySQL จากการทดสอบการใช้ง านแอพพลิ เคชันส่ ง ผลให้ เกิ ด ความสะดวกสบายต่ อ การใช้ง าน
สร้างความสะดวกสบายรวดเร็ วประหยัดทังเวลาและ เป็ นทีพึงพอใจต่อผูใ้ ช้บริ การมาก
คําสําคัญ : การบริ การรถโดยสารประจําทางสาธารณะ, แอพพลิเคชัน,ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
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This research is intended to encourage the population and tourists in Phuket choose to use public car (Phothong)
to reduce traffic problem And promote cars (Phothong) as symbol of Phuket through the mobile application.
From this, the author presented the concept of developing a public bus service (Phothong) application in Phuket
town with the objectives of developing the application for public bus users to check on the bus information such as their
routes, status, and service fee via smartphone devices by applying the theory of information technology development for
system development with the tools consisting of Android Studio, Java language, PHP language and database management
whit MySQL The testing application resulting in comfort for the user convenient, fast, saving both time is very satisfied
with the service users.
Keywords: Public Bus Service, Application, Android Operating System
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จังหวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัดทีมีชือเสี ยงระดับโลกทางด้านการท่องเทียว ทําให้มีความเจริ ญเติบโตในด้านต่าง ๆ เป็ นไป
อย่างรวดเร็ ว จึงมีคนเข้ามาอาศัยและท่องเทียวเป็ นจํานวนมาก ส่ งผลกระทบต่อการเดินทางทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
มีอุบตั ิเหตุบนท้องถนนเพิมมากขึน และมลพิษเพิมขึน ผูท้ ีมาอาศัยอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ก็มีการใช้รถส่วนบุคล หรื อ
หากมีการใช้รถบริ การก็ เป็ นการบริ การโดยเอกชนทําให้มีค่าบริ การที ค่ อยข้างแพง หน่ วยงานโดยองค์กรปกครองส่ วน
จังหวัด (อบจ.) ได้พฒ
ั นาระบบการบริ การรถโดยสารประจําทางสาธารณะในเขตเมืองภูเก็ต (หรื อที คนภูเก็ตเรี ยกว่ารถโพ
ถ้อง) ในราคาถูกไว้ให้บริ การแต่ก็ยงั ไม่ค่อยได้รับความนิยมในการใช้บริ การมากนัก เนืองจากผูใ้ ช้บริ การไม่มีขอ้ มูลเกียวกับ
เส้นทางเดินรถ จุดบริ การ
ดังนันที กล่าวมาข้างต้นการพัฒนาแอพพลิเคชัน สําหรับตรวจสอบค่าโดยสารและตรวจสอบเส้นทางเดินรถจาก
จุด เริ มต้นไปยังจุด หมายปลายทาง โดยใช้แอพพลิเคชันบนมื อถือ ผ่านระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์อาศัยการตรวจสอบ
ตําแหน่ งพิ กัด บนผิวโลกด้วยการรับ สัญญาณจากระบบดาวเที ยว GPS ซึ งผูใ้ ช้จะสามารถตรวจสอบเส้น ทางการเดิ น รถ
ตรวจสอบค่ าบริ ก ารแต่ ละป้ ายและตรวจสอบแบบเรี ยลไทม์ได้ว่ารถโดยสารสาธารณะ(โพถ้อ ง ) อยู่ ณ ตําแหน่ งใด
เพือตรวจสอบเวลาในการเดินทางได้อย่างชัดเจน สร้างความสะดวกสบายแก่ผใู้ ช้งานเป็ นประจําและนักท่องเทียวมากขึนทํา
ให้สอดคล้องต่อนโยบายประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยคุ 4.0 เพือสร้างภาพลักษณะทีดีทนั สมัยต่อเมืองท่องเทียวของไทยนันเอง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือพัฒนาแอพพลิเคชันให้ตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้รถสาธารณะ(โพถ้อง) ด้านความสะดวกสบาย
และรวดเร็ ว
2. เพือส่ งเสริ มภาพลักษณะทางการท่องเทียวให้ทนั สมัยเข้าสู่ ยคุ 4.0
ประโยชน์ ของการวิจยั
1. ทําให้ผใู ้ ช้งานสะดวกสบายและรวดเร็วประหยัดเวลารอรถมากขึน
2. สร้างภาพลักษณ์ทีทันสมัยต่อการขนส่ งมวลชนท้องถินของจังหวัดภูเก็ต
3. ผูใ้ ช้บริ การสามารถใช้ แอพพลิเคชันตรวจสอบค่าโดยสารรถโพถ้องได้ตลอดเวลาสามารถคํานวณหาค่าอัตรา
ค่าโดยสารแบบออนไลน์ เรี ยลไทม์ หลังจากถึงจุดหมายปลายทางและตรวจสอบเส้นทางการวิงของรถโพถ้อง
เพือให้ทราบว่าตรงกับเส้นทางทีผูใ้ ช้บริ การหรื อไม่
ขอบเขตของการวิจยั
เส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะ (รถโพถ้อง) ในเขตอําเภอเมืองภูเก็ต

วิธีดําเนินการวิจัย

การพัฒนาแอพพลิเคชันการให้บริ การรถโดยสารประจําทางสาธารณะ (โพถ้อง) ในเขตเมืองภูเก็ตมีขนตอนวิ
ั
ธีการ
ดําเนิ นการวิจยั ดังขันตอนดังนี
1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลเกียวกับการทํางานของระบบ GPS และ การพัฒนา Application
2. รวบรวมและศึกษาข้อมูลเกียวกับการให้บริ การของรถโดยสารสาธารณะ (โพถ้อง) ประกอบด้วยค่าบริ การ เส้นทาง
การเดินรถ ดังภาพที 1

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ภาพที แผนทีเส้นทางการให้บริ การรถโพถ้อง
ทีมา:การบริ การรถโดยสารประจําทางสาธารณะในเขตเมืองภูเก็ต (สุเมธี เจริ ญธรรม)
3. ออกแบบโครงสร้างของระบบซึงแสดงดังภาพที 2

ภาพที โครงสร้างการทํางานของแอพพลิเคชัน
จากภาพที 2 มีขนตอนการทํ
ั
างานของแอพพลิเคชันตามภาพดังนี
3.1 ผูใ้ ช้ตอ้ งทําการ Login เข้าสู่ระบบ
3.2 ผูใ้ ช้สามารถเลือกตรวจสอบตําแหน่งรถ
3.3 ผูใ้ ช้สามารถเลือกตรวจสอบค่าบริ การ
3.4 ผูใ้ ช้สามารถเลือกตรวจสอบเส้นทาง
3.5 ผูใ้ ช้ทาํ การ Logout ออกจากระบบ
4. ดําเนินการพัฒ นาแอพพลิเคชัน โดยใช้เครื องมือในการพัฒนา ได้แก่
4.1 Hardware
1) โทรศัพท์มือถือ smartphone
2) ตัวเครื อง GPS Tracking
3) เครื องคอมพิวเตอร์
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4.2 Software
1) Android Studio
2) ภาษา PHP
3) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล SQL
4) Google map
5. ตรวจสอบการทํางานของแอพพลิเคชันการใช้บริ การรถโดยสารประจําทางสาธารณะ (โพถ้อง) ในเขตเมืองภูเก็ต
และปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาด
กระบวนการทํางาน

ภาพที 3 แสดงขันตอนการทํางานของระบบ
จากภาพที 3 มีขนตอนการทํ
ั
างานของระบบตามภาพดังนี
3.1 ผูใ้ ช้ทาํ การทําการเรี ยกใช้แอพพลิเคชันผ่าน Smartphone
3.2 Smartphone ทําการรับข้อมูล และส่ งต่อไปยัง Server
3.3 เมือ Server ทําการบันทึกข้อมูลจะส่ งต่อไปยังเสารับสัญญาณ
3.4 เสารับสัญญาณจะทําการส่ งสัญญาณไปยัง ตัว GPS และส่ งค่าไปยังดาวเที ยมเพือระบุ พิกดั บนผิว
โลก
3.5 เมือทําการประมวลค่าต่างๆแล้วจะส่งข้อมูลกลับมายัง Smartphone ตามแผนภาพ

ผลและวิจารณ์ ผล

จากการทดสอบการใช้งานแอพพลิเคชันส่ งผลให้เกิ ดความสะดวกสบายต่อการใช้งานเบืองต้น อาทิ เส้นทางการ
เดินรถในแต่ละสายของรถโดยสารสาธารณะ(โพถ้อง) และเวลาทีจะถึงจุดเริ มต้น-ปลายทาง ทําให้ทราบเวลาโดยคาดคะเนว่า
รถโดยสารจะมาถึ งเวลาใดและทราบราคาค่าโดยสารในแต่ละจุด สร้างความสะดวกสบายรวดเร็ วประหยัด ทังเวลาและ
ค่าโดยสารเป็ นทีพึงพอใจต่อผูใ้ ช้บริ การมากขึน ส่งผลทีดีต่อภาพลักษณะของแหล่งท่องเทียวในจังหวัดมากขึนและให้ปัญหา
การจราจรทีติดขัดลดลงแสดงหน้าจอดังภาพที 4 – ภาพที 9
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ภาพที 4 หน้าแรกของแอพพลิเคชันผูใ้ ช้สามารถเลือกภาษาในการใช้งานแอพพลิเคชัน

ภาพที 5 หน้าล็อกอินสําหรับเข้าใช้งานแอพพลิเคชัน
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ภาพที 6 หน้าจอ Menu สําหรับเลือกรายการทีต้องการ

ภาพที 7 หน้าจอสําหรับให้ผใู ้ ช้เลือกเส้นทางแต่ละสาย (สาย - )
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ภาพที 8 หน้าจอสําหรับให้ผใู ้ ช้ตรวจสอบสถานีตน้ ทาง-ปลายทางและค่าบริ การ

ภาพที 9 หน้าจอตรวจสอบสถานะรถว่าอยูต่ าํ แหน่งใด ระยะทางเท่าไหร่

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ภาพที 10 หน้าจอประเมินความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชัน

สรุ ปผลการวิจัย

การพัฒนาแอพพลิเคชันเส้นทางการเดินรถ “โพถ้อง” เพือการท่องเทียวและเศรษฐกิ จ จังหวัดภูเก็ต (กรณี ศึกษา
จังหวัดภูเก็ต) ทําให้ผใู ้ ช้บริ การทังนักท่องเทียวและประชาชนในจังหวัดภูเก็ตสามารถสํารวจเส้นทางการใช้งานรถแต่ละสาย
และทราบเวลาที แน่ น อนในการขึ นรถส่ งผลให้ป ระหยัด เวลาในการรอรถและสามารถเลื อกดูผ่านหน้าแอพพลิเคชันได้
โดยที ผูใ้ ช้บ ริ การไม่จาํ เป็ นจะต้องเดิน ทางมานังรอรถตามจุดต่างๆ ด้วยตัวเองก่อนเวลา และสามารถใช้แอพพลิเคชันได้
ตลอดเวลาทีรถให้บริ การ
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
1. คาดว่าในอนาคตแอพพลิ เคชันจะสามารถรองรับ ระบบปฏิ บัติการ IOS เพือเพิมทางเลื อกให้ แก่ ผูใ้ ช้บริ การ
มากขึน
2. ในอนาคตแอพพลิเคชันอาจจะสามารถแนะนําสถานทีท่องเทียวบนเส้นทางทีรถสาธารณะ(โพถ้อง)สัญจรผ่าน

กิตติกรรมประกาศ

การวิจยั เรื องแอพพลิเคชันการให้บริ การรถโดยสารประจําทางสาธารณะ (โพถ้อง) ในเขตเมืองภูเก็ตสําเร็ จได้ดว้ ย
ความอนุ เคราะห์ จากอาจารย์ป ระจําหลักสู ตรวิท ยาการคอมพิวเตอร์ ทุกท่ าน ที ให้ค าํ ปรึ กษาในการพัฒ นาแอพพลิเคชัน
นีขึนมา
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GPS tracker , แหล่งทีมา: http://wayroute.com/manual-tk102/
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การศึกษาและการค้ นหาแบบทีมีประสิ ทธิภาพของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชันเรีย น
อัตโนมัติโดยใช้ รหัสแท่ ง เพือสร้ างเป็ นระบบต้ นแบบ
The Studying and Finding Efficiency Model of The Automatics Checking and Processing of ClassStudy System by Barcode for Prototyping
ศิริลกั ษณ์ อินทสโร * และ วันวิสาข์ เพ็ชรรัตน์มุณี
Sirilak Intasaro1* and Wanwisa Petcharatmunee2

บทคัดย่อ
งานวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาและหาแนวทางการออกแบบวิธีการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชัน
เรี ยนอัตโนมัติของนักศึ กษาที มีประสิ ทธิ ภาพในด้านการทํางาน การประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูล และหารู ป แบบที
เหมาะสมทีสุดของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชันเรี ยนโดยใช้รหัสแท่ง และนํามาจัดทําเป็ นโมเดลระบบ
ต้นแบบ
รู ปแบบการวิจยั คือผูว้ จิ ยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที กําหนด โดยใช้วิธีการตอบแบบสอบถาม
และสัมภาษณ์ แล้วดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากอาจารย์จาํ นวน คน และนําข้อมูลทีได้ไปวิเคราะห์
ข้อมู ล โดยใช้การหาค่ าร้ อยละ และทําการเปรี ยบเที ย บองค์ป ระกอบและส่ วนการทํางานของระบบต้น แบบ และจาก
การศึ ก ษาการวิธี ก ารจัด เก็บ และการประมวลผลของระบบตรวจเช็ค จากเครื องอ่ านบาร์ โค้ด พบว่ามี การจัด เก็บ ลงใน
ฐานข้อมูลของระบบการตรวจเช็คการเข้าชันเรี ยน โดยจะมีโปรแกรมในการประมวลผลจากเครื องอ่านบาร์ โค้ดและแสดงผล
ออกมาเป็ นรู ปแบบของรายงาน
จากผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบทีเหมาะสมทีสุด คือการนํารู ปแบบทีมีประสิ ทธิภาพมาสร้างเป็ นระบบต้นแบบ พบว่า
ส่วนของการทํางานทีมีความจําเป็ นต่อโมเดลระบบต้นแบบ ประกอบด้วย ส่ วน คือ ) ส่ วนนําเข้าข้อมูล ) ส่ วนของการ
แสดงผล ) กระบวนการทํางาน ซึ งในส่ ว นของกระบวนการทํา งานมี ท ังหมด กระบวนการ คื อ ) บัน ทึ ก ข้อ มู ล
) ตรวจสอบ ) ส่ งข้อมูล ) ออกรายงาน ผลจากการสํารวจตารางที ใช้ในฐานข้อมูลที มีความจําเป็ นของระบบต้นแบบ
ประกอบด้วยตารางข้อมูลนักศึ กษา ตารางข้อมูลรายวิชา ตารางข้อมูลหน่วยการเรี ยน และตารางข้อมูลการเข้าเรี ยน และใน
ส่วนการทํางานทีมีความสําคัญมากทีสุดและมาก พบว่ามีการเข้าสู่ระบบ การจัดการสํารองข้อมูล การลงทะเบียนเรี ยน การ
แสดงข้อมูลวิชาที สอน การประเมินผลการเรี ยน การปรับแต่งรู ปแบบการแสดงผล การจัดการข้อ มูลส่วนตัว การค้นหา
ข้อมูล และการสังพิมพ์
คําสําคัญ : การตรวจเช็คการเข้าชันเรี ยนอัตโนมัติ, การประมวลผลการเข้าชันเรี ยน, รหัสแท่ง, โมเดลระบบต้นแบบ
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The purpose of this research was to study the method design to checking and processing for automatic classstudy with efficiencies about operation, processing and storage, finding the most appropriate form for model of the
automatics checking and processing of class-study system by barcode for prototyping.
This research was gathered data from the samples were 50 instructors by using methods of questionnaires and
interview. The method was used percent to analysis and to compare the functions of prototyping model. A study of the
storage and processing of barcode scanner systems. It is stored in the database of automatics checking and processing of
class-study system. The program is processed by the barcode scanner and displayed as a report.
The results found that the most appropriate form was apply to effective form to prototyping. The part of the
work required for the prototype model is composed of three parts: 1) Input specifications 2) Output specifications
3) Functional Specification. The processes have four parts: 1) Saving Data 2) Checking 3) Sending Data 4) Reporting.
The table used in the system's database contains to table: student data, subject data, lesson data and class study.
Functional of prototyping found that the most important level and more level must be Login, Backup management,
Enrollment, Teaching subjects, Assessment of course, Customizing the display layout, Personal information management,
Searching and Printing.
Keywords : Automatics checking, Processing of Class-Study, Barcode, Prototype Model
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การตรวจเช็คการเข้าชันเรี ยนที ใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั ส่ วนใหญ่จะเป็ นการเช็คจากใบรายชื อของนักศึ กษา ปั ญหาที
เกิ ด ขึ นคื อ มี ค วามผิ ด พลาดในการเช็ ค ชื อของนั ก ศึ ก ษา ซึ งอาจเกิ ด จากการผิ ด พลาดจากการเช็ ค ชื อลงในช่ อ งที ผิ ด
หรื อบางครังผูส้ อนลืมนําใบรายชือทําให้ไม่สามารถทําการเช็คชือนักศึกษาได้ หรื อไม่มีเวลาทีจะเช็คชือในชันเรี ยนปั ญหาที
เกิดรวมถึงการรวมคะแนนหรื อการประมวลผลคะแนนการเข้าชันเรี ยนทําให้มีความล่าช้า ซึ งข้อมูลทีได้อาจมีความผิดพลาด
ทางด้านข้อมูลได้ ถ้าใบเช็ครายชือเข้าชันเรี ยนเกิ ดสู ญหาย ทําให้ไม่สามารถได้รับข้อมูลที ต้องการได้ จากปั ญหาที เกิ ดขึน
เหล่านี จึ งได้หาวิธีต่าง ๆ ทีจะนํามาเสริ มเข้ากับการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชันเรี ยนอัตโนมัติ เพือให้สามารถ
ปฏิบตั ิการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชันเรี ยนอัตโนมัติได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
ผูว้ ิจยั จึ งมีแนวความคิดในการศึกษาและการหาแบบทีเหมาะสมทีสุดของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผล
การเข้าชันเรี ยนอัตโนมัติ โดยใช้รหัสแท่ง เพือสร้างเป็ นระบบต้น แบบ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึ กษาและหาแนวทางการ
ออกแบบวิธีการตรวจเช็คและการประมวลการเข้าชันเรี ยนอัตโนมัติของนักศึกษาที มีประสิ ทธิ ภาพในด้านการทํางาน การ
ประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูล เพือหารู ปแบบทีเหมาะสมที สุดของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชัน
เรี ยนโดยใช้รหัสแท่ง และเพือนํามาจัดทําเป็ นโมเดลระบบต้นแบบของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชัน
เรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ ง ดังนันการวิจยั ครังนี จะพิจารณาถึ งการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชันเรี ยนของ
นักศึกษาเป็ นหลัก เพือหาแบบทีดีทีสุดมาเป็ นระบบต้นแบบในการสร้างระบบตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชันเรี ยน
อัตโนมัติทีสมบูรณ์ในอนาคตและสามารถนําระบบต้นแบบไปพัฒนาเพือสามารถนําใช้งานในทุกระดับการศึกษาในโอกาส
ต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ ซึงมีรูปแบบและรายละเอียดวิธีดาํ เนินการวิจยั ดังต่อไปนี
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
. ประชากร ประชากรทีใช้ศึกษาวิจยั ครังนีเป็ นอาจารย์ ระดับอุดมศึกษา
. กลุ่ม ตัวอย่ าง ทีใช้ศึกษาวิจยั ครังนี คือ อาจารย์ ระดับอุดมศึกษา โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างจากอาจารย์ทีสอน
เกียวกับคอมพิวเตอร์ จํานวน คน
. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
. แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการออกแบบและสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพือการ
วิจยั ในการสํารวจความต้อ งการของผูใ้ ช้ระบบในการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชันเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัส
แท่ง โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือสร้างเป็ นโมเดลของระบบต้นแบบ
. เครื องคอมพิวเตอร์ ใช้ในการเก็บข้อมูลและประมวลผล
. อาจารย์กลุ่มทดลอง จํานวน 50 คน
. การดําเนินการวิจยั
3.1 ศึกษาหลักการทํางานของระบบ
. . ศึกษาเทคโนโลยีรหัสแท่งหรื อบาร์โค้ด (Barcode)
. . ศึกษารหัสบาร์ โค้ด ประกอบด้วย ส่ วน คือ
ส่ วนที ส่ วนลายเส้นซึ งเป็ นลายเส้นสี ขาว (โปร่ งใส) และสี ด ํา มีขนาดความกว้างของลายเส้น ตาม
มาตรฐานแต่ละชนิดของบาร์โค้ด
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ส่วนที ส่ วนข้อมูลตัวอักษรเป็ นส่ วนทีแสดงความหมายของข้อมูลลายเส้น
ส่ วนที ส่ วนสุ ด ท้ายแถบว่าง (Quiet Zone) เป็ นส่ วนที เครื องอ่านบาร์ โค้ดใช้กาํ หนดขอบเขตของ
บาร์ โค้ดและกําหนดค่าให้กบั สี ขาว โดยแต่ละเส้นจะมีความยาวเท่ากันเรี ยงตามลําดับในแนวนอนจากซ้ายไปขวา ซึ งเป็ น
ประโยชน์ต่อเครื องอ่านบาร์ โค้ด (Barcode Scanner) ในการอ่านข้อมูลทีบันทึกไว้
รหัสบาร์ โค้ดทีใช้ ในการศึกษา เป็ นบาร์ โค้ ดทีสามารถใช้ ตวั เลขและตัวอักษร
- โค้ด (Code ) รูปสัญลักษณ์ของรหัสแท่งประเภทนีถูกพัฒนาขึนมา จากความต้องการทีจะ
นําเอาข้อมูลทีเป็ นตัวอักษรเข้าไปในรหัสแท่งด้วย ความยาวของรูปสัญลักษณ์แบบโค้ด
นีค่อนข้างยาวและอาจจะไม่
เหมาะสมมีพนที
ื จํากัด ดังภาพที

ภาพที แสดงรหัสแท่งหรื อรหัสบาร์โค้ดแบบ code 39
การพัฒนาโค้ด

- โค้ด
(Code ) เนืองจากโค้ด เก็บข้อมูลทีเป็ นตัวอักษรได้ค่อนข้างจํากัด ดังนันจึงได้มี
ขึนมาใช้งาน เพราะรหัสแท่งแบบโค้ด นีจะกะทัดรัด และดูแน่นกว่าโค้ด ดังภาพที

ภาพที แสดงรหัสแท่งหรื อรหัสบาร์โค้ดแบบ code 128
. . ศึกษากระบวนการอ่าน
. . ศึกษาเครื องอ่านบาร์โค้ด สามารถแบ่งได้เป็ น ประเภท
1) เครื องอ่านบาร์ โค้ดแบบ
2) เครื องอ่านบาร์ โค้ดแบบเลเซอร์
) เครื องอ่านแบบ CCD
) เครื องอ่านแบบกล้อง มีกล้องขนาดเล็กทีซ่อนอยูใ่ นเครื องอ่าน
3.1.5 ศึกษาการอ่านรหัสแท่ง
. . ศึกษาโปรแกรมระบบจัดการข้อมูลโดยใช้รหัสแท่ง
. . ศึกษาการพิมพ์รหัสแท่ง
. ศึกษาการจัดเก็บข้ อมูลและการประมวลผลข้ อมูลของการตรวจเช็คจากใบรายชื อ
การจัดเก็บของการตรวจเช็คการเข้าชันเรี ยนจากใบรายชือ จะเป็ นการจัดเก็บในรู ปแบบของเอกสาร โดยมีการ
จัดทําเป็ นสมุดการตรวจเช็คการเข้าชันเรี ยนในแต่ละรายวิชา ซึ งในใบรายชือจะประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูลดังนี คือ
รหัสรายวิชา รหัสนักศึ กษา อาจารย์ผสู้ อน สรุ ปวันทีขาดเรี ยน ชือรายวิชา ชือนักศึกษา กลุ่มเรี ยน วันทีเรี ยน สรุ ปวัน
ลา สรุ ปวันทีเข้าเรี ยนสาย และคะแนนเข้าชันเรี ยน
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3.3 ศึกษาในเรื องการจัดเก็บข้ อมูลและการประมวลผลข้ อมูลของระบบตรวจเช็คจากเครื องอ่านบาร์ โค้ ด
การจัดเก็บข้อมูลของระบบตรวจเช็คเครื องอ่านบาร์ โค้ด จะจัด เก็บ ลงในฐานข้อมูลของระบบการจัดการ
ข้อมูลการตรวจเช็คการเข้าชันเรี ยน โดยโปรแกรมจะทําการประมวลผลจากเครื องอ่านบาร์ โค้ด และแสดงผลออกมาเป็ น
รู ปแบบของรายงาน
. วิเคราะห์ ระบบงานเดิมและการศึกษาความเป็ นไปได้
. การวิเคราะห์ ระบบงานเดิม
ศึกษาการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชันเรี ยนจากใบรายชื อซึ งเป็ นระบบงานเดิม และวิเคราะห์ถึง
ข้อดี-ข้อเสี ยและศึกษาความเป็ นไปได้ในแง่ต่าง ๆ เพือจะนําไปพัฒนาต่อไป
. การศึกษาความเป็ นไปได้
. . ศึกษาความเป็ นไปได้ในการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชันเรี ยนของระบบการตรวจเช็ค และ
การประมวลผลการเข้าชันเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง เพือสร้างเป็ นระบบต้นแบบ
. . ศึกษาและการค้นหาแบบทีมีประสิ ทธิ ภาพของการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชันเรี ยน
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
. เก็บรวบรวมข้ อมู ลจากแบบสอบถามและการสั ม ภาษณ์ โดยดําเนิ นการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามทีใช้กับ
กลุ่มทดลอง และดําเนินการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กบั กลุ่มทดลอง
. ผู้วจิ ยั ดําเนินการวิจยั และเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยมีขันตอนดังนี
. . เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีกําหนด โดยใช้เครื องมือสําหรับเก็บข้อมูลการวิจยั
. . จัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มทดลองทีเป็ นนักศึกษา
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้หลักสถิติร่วมในการวิเคราะห์ ข้อมูลที ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จะถูกนํามาใช้ใน
การพิจารณาค้นหาแบบทีมีประสิ ทธิ ภาพของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชันเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัส
แท่ง การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนําข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพทีได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ค่าร้อยละ
. หารู ปแบบทีเหมาะสมทีสุ ดของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้ าชันเรียนอัตโนมัตโิ ดยใช้ รหัสแท่ง
การศึกษาความเป็ นไปได้เพือหารู ปแบบทีเหมาะสมทีสุดระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชันเรี ยน
อัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง มีดงั นีคือ Input / Output Specification และ Functional Specification
8. การจัดทําเป็ นโมเดลระบบต้ นแบบ
ผูว้ ิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที ใช้สํารวจความต้องการของผูใ้ ช้ระบบในการตรวจเช็คและการ
ประมวลผลการเข้าชันเรี ยนอัตโนมัติ โดยใช้รหัสแท่ง และได้ดาํ เนิ น การวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากแบบสอบถามและจากการ
สัม ภาษณ์ เรี ยบร้อยแล้ว เพือนํามาหารู ป แบบที เหมาะสมที สุ ด และนํามาจัด ทําเป็ นโมเดลระบบต้น แบบของระบบการ
ตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชันเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง

ผลการวิจัย

. ผลจากการศึกษาหลักการทํางานของระบบการตรวจเช็คการเข้ าชันเรียนโดยใช้ รหัสแท่ง จากการศึกษาพบว่า การทํางาน
ของระบบการตรวจเช็คการเข้าชันเรี ยนโดยใช้รหัสแท่งนัน จะต้องประกอบด้วยหลักการทํางานของ
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. สัญ ลักษณ์ ของรหัสแท่ ง บาร์ โค้ดที ใช้ในการศึ กษาสําหรับงานวิจยั นี เป็ นรหัสบาร์ โค้ดทีสามารถใช้ได้ทงตั
ั ว
เลขและตัวอักษร มี ชนิด คือ Code-39 และ Code-128 โดยแต่ละเส้นจะมีความยาวเท่ากัน เรี ยงตามลําดับจากซ้ายไปขวา
รหัสแท่งหรื อรหัสบาร์ โค้ด มี ส่ วน ดังนี ส่ วนลายเส้นสี ขาวและสีดาํ ส่วนข้อมูลตัวอักษร และส่วนแถบว่างสุดท้าย
. เครื องอ่านบาร์ โค้ ด
. . รหัสแท่งถูกอ่านโดยการฉายแสงเลเซอร์พาดไปยังรูปสัญลักษณ์ ดังภาพที

ภาพที แสดงการฉายแสงเลเซอร์พาดไปยังรู ปสัญลักษณ์
. . ถ้าแสงเลเซอร์ฉายออกนอกขอบเขตของรู ปสัญลักษณ์รหัสแท่งแล้วจะไม่สามารถอ่านรหัสแท่งได้
1.2.3 กระบวนการอ่านรหัสแท่งเริ มจากส่ วนที เป็ นสี ขาว รู ป แท่ งสี ดาํ และส่ วนสี ขาวหลังจากรู ปแท่งสี ดาํ แท่ง
สุดท้าย ดังแสดงในภาพที
กระบวนการอ่านรหัสแท่ ง
ส่ วนทีเป็ นสีขาว
(Quiet zone)

รู ปแท่ งสีดาํ
แท่ งแรก

ส่ วนสี ขาวหลังจากรู ปแท่ งสีดาํ
แท่ งสุ ดท้ าย

ภาพที แสดงกระบวนการอ่านรหัสแท่ง

ดังนี

. การจัดพิมพ์รหัสแท่ งและโปรแกรมระบบจัดการข้ อมูลโดยใช้ รหัสแท่ง
การพิมพ์รหัสแท่ง สามารถใช้ได้กบั เครื องพิมพ์แบบเข็ม แบบความร้อน และแบบเลเซอร์ ซึงสามารถสรุ ปได้

. . เครื องพิมพ์แบบเข็ม ใช้พิมพ์รหัสแท่งจํานวนน้อยๆ
. . เครื องพิมพ์แบบความร้อน เหมาะสําหรับการพิมพ์บนฉลากทีเป็ นม้วนๆ ใช้กบั การพิมพ์รหัสแท่ง
จํานวนมากๆ และพิมพ์ได้เร็ วและมีคุณภาพดี
1.3.3 เครื องพิมพ์เลเซอร์ ใช้ในการพิมพ์รหัสแท่งจํานวนมากๆต่อครัง และมีคุณภาพดีและชัดเจน
. ผลจากการศึกษาการจัดเก็บและการประมวลผลข้ อมูลของการตรวจเช็คจากใบรายชื อ
. ผลจากการศึกษาการจัดเก็บข้อมูลจากใบรายชื อ
ผลจากการศึ กษาการจัดเก็บข้อมูลจากใบรายชือเป็ นการจัดเก็บในรู ปแบบของเอกสาร โดยมีการจัดทําเป็ นใบ
รายชือหรื อสมุดตรวจเช็คการเข้าชันเรี ยนในแต่ละรายวิชา ซึงใบรายชือจะประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูลดังตัวอย่างใน
ภาพที
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสรายวิชา...................................ชือรายวิชา........................................................
กลุ่มเรี ยน................... ผูส้ อน......................................................................
รหัสนักศึกษา ชือนักศึกษา วันทีเรี ยน วันทีเรี ยน วันทีเรี ยน สาย ขาด ลา คะแนนเข้า
.../..../.....
.../..../.....
.../..../.....
ชันเรี ยน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ภาพที ตัวอย่างการจัดเก็บในรู ปแบบของใบรายชือ
. ผลจากการศึกษาการประมวลผลจากใบรายชือ เป็ นการประมวลผลโดยใช้เครื องคิดเลข หรื อเป็ นการคํานวณ
ด้วยมือ และจากการประมวลผลด้วยมือจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการคํานวณได้ง่าย เนืองจากข้อมูลไม่ชดั เจน หรื อลําดับ
ของการคํานวณผิดพลาด
. ผลทีได้จากศึกษาการจัดเก็บและการประมวลผลของระบบตรวจเช็คจากเครื องอ่ านบาร์ โค้ ด
การจัดเก็บข้อมูลของระบบตรวจเช็คเครื องอ่านบาร์ โค้ด จะจัดเก็บลงในฐานข้อมูลของระบบการตรวจเช็คการเข้า
ชันเรี ยน โดยโปรแกรมจะทําการประมวลผลจากเครื องอ่านบาร์ โค้ด และแสดงผลออกมาเป็ นรู ปแบบของรายงาน
. ผลจากการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
. ข้อมูลทัวไปของอาจารย์ผตู ้ อบแบบสอบถาม ดังแสดงในภาพที

ภาพที ข้อมูลทัวไปของอาจารย์ผตู ้ อบแบบสอบถาม
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. ความคิดเห็นของท่านต่อการนําเอารู ปแบบทีมีประสิ ทธิ ภาพของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้า
ชันเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง เพือสร้างเป็ นระบบต้นแบบ ดังแสดงในภาพที

ภาพที จํานวนร้อยละของความคิดเห็นต่อการนําเอารู ปแบบทีมีประสิ ทธิภาพของระบบ
. ผลการออกแบบของระบบต้นแบบ ดังแสดงในตารางที
ตารางที ผลการสํารวจร้อยละของการออกแบบระบบต้นแบบ
ส่วนของการทํางาน









Input Specification
ข้อมูลนักศึกษาจากฐานข้อมูลฝ่ ายทะเบียน
ข้อมูลรหัสแท่งของแต่ละบุคคลจากเครื องสแกนบาร์ โค้ด
ข้อมูลวิชาเรี ยน
ข้อมูลเกณฑ์คะแนนเข้าเรี ยน
Output Specification
ข้อมูลนักศึกษาทีเข้าเรี ยน
แจ้งเวลาการเข้าเรี ยน
แจ้งวันทีเข้าเรี ยน
Process
Process : บันทึกข้อมูล
 ข้อมูลนักศึกษา
 ข้อมูลรหัสแท่ง
 ข้อมูลวิชาเรี ยน
 ข้อมูลจากเครื องสแกนรหัสแท่ง

ผลสํารวจร้อยละ
มี
ไมมี
96
100
100
100

4
0
0
0

100
100
100

0
0
0

100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
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 Process : ตรวจสอบ
 รายชือนักศึกษา
 เวลามาเรี ยน
 วันทีมาเรี ยน
 Process : ส่งข้อมูล
 ส่งข้อมูลจากเครื องสแกนรหัสแท่งไปยัง Flash Drive
 ส่งข้อมูลจากเครื องสแกนรหัสแท่งเข้าคอมพิวเตอร์
 Process : ออกรายงาน
 รายงานข้อมูลนักศึกษาทีมาเรี ยน
 รายงานข้อมูลการเข้าเรี ยน
 รายงานสถิติการเข้าเรี ยน

. ตารางทีจําเป็ นของระบบต้นแบบ จากจํานวนอาจารย์ คน ดังแสดงในตารางที
ตารางที ผลร้อยละของการสํารวจเกียวกับตารางทีใช้ของระบบต้นแบบ
ผลร้อยละ
ลําดับ
ตารางทีต้องใช้ในฐานข้อมูล
5
4
3
2
(มากทีสุด) (มาก) (ปานกลาง) (น้อย)
1
ข้อมูลนักศึกษา
100
0
0
0
2
ข้อมูลรายวิชา
100
0
0
0
3
ข้อมูลหน่วยการเรี ยน
64
20
16
0
4
ข้อมูลอาจารย์ผสู ้ อน
100
0
0
0
5
ข้อมูลลงทะเบียนรายวิชา
0
60
20
20
6
ข้อมูลลงทะเบียนหน่วยการ
0
0
0
24
เรี ยน
7
ข้อมูลการเข้าเรี ยน
100
0
0
0
8
ข้อมูลตารางเรี ยน
40
50
10
0

100
100
100
100
100
64
100
100
100
100
80

0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
20
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1
(ไม่มีการมาใช้)
0
0
0
0
0
76
0
0
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. ความคิดเห็นของอาจารย์ต่อความสําคัญเกียวกับส่ วนการทํางานของระบบต้นแบบ
ตารางที ผลร้อยละของความคิดเห็นของอาจารย์ต่อความสําคัญเกียวกับส่ วนการทํางานของระบบต้นแบบ
ผลร้อยละของความสําคัญ
ลําดับ
ส่วนการทํางาน
มากทีสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่ตอ้ งการ
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1
การเข้าสู่ ระบบ
94
6
0
0
0
2
การจัดการสํารองข้อมูล
0
56
24
20
0
3
การติดต่อด้วย E-mail
0
0
0
80
20
4
การสื อสารกระดานสนทนา
0
0
0
0
100
5
การลงทะเบียนเรี ยน
0
80
20
0
0
6
การแสดงข้อมูลวิชาทีสอน
100
0
0
0
0
7
การประเมินผลการเรี ยน
100
0
0
0
0
8
การปรับแต่งรู ปแบบการแสดงผล
0
60
20
20
0
9
การจัดการข้อมูลส่ วนตัว
0
86
7
0
0
10
การค้นหาข้อมูล
96
4
0
0
0
11
ระบบช่วยเหลือ
0
0
0
0
100
12
การรวมลิงค์
0
0
0
0
100
13
การสังพิมพ์
100
0
0
0
0
14
การสื อสารกล่องจดหมาย
0
0
56
40
4
15
การสื อสารสนทนาออนไลน์
0
0
0
44
56
16
การแสดงผูใ้ ช้ทีออนไลน์
0
0
0
0
100
17
การให้แสดงความคิดเห็น
0
0
0
0
100
18
การประกาศข่าวสาร
0
0
0
0
100
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. โมเดลระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้ าชันเรียนอัตโนมัตโิ ดยใช้ รหัสแท่ง
. โมเดลระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชันเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง แสดงได้ดงั นี





Input Specification
ข้อมูลนักศึกษาจากฐานข้อมูลฝ่ ายทะเบียน
ข้อมูลรหัสแท่งของแต่ละบุคคลจากเครื องสแกนบาร์ โค้ด
ข้อมูลวิชาเรี ยน
ข้อมูลเกณฑ์คะแนนเข้าเรี ยน

Output Specification
 ข้อมูลนักศึกษาทีเข้าเรี ยน
 แจ้งเวลาการเข้าเรี ยน
 แจ้งวันทีเข้าเรี ยน
Process
 บันทึกข้ อมูล สามารถบันทึกข้ อมูลได้ ดงั นี
- ข้อมูลนักศึกษา
- ข้อมูลรหัสแท่ง
- ข้อมูลวิชาเรี ยน
- ข้อมูลจากเครื องสแกนรหัสแท่ง
 ตรวจสอบ สามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ดงั นี
- รายชือนักศึกษา
- เวลามาเรี ยน
- วันทีมาเรี ยน
 ส่ งข้ อมูล สามารถส่ งข้ อมูลได้ ดงั นี
- ส่งข้อมูลจากเครื องสแกนรหัสแท่งไปยัง Flash Drive
- ส่งข้อมูลจากเครื องสแกนรหัสแท่งเข้าคอมพิวเตอร์
 ออกรายงาน สามารถออกรายงานได้ ดงั นี
- รายงานข้อมูลนักศึกษาทีมาเรี ยน
- รายงานข้อมูลการเข้าเรี ยน
- รายงานสถิติการเข้าเรี ยน
ภาพที โมเดลระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชันเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง
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. แผนผังแสดงกระบวนการทํางานของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชันเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้
รหัสแท่ง ดังภาพที

ภาพที กระบวนการทํางานของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชันเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง

วิจารณ์ ผลการวิจัย

การวิจยั เรื องการศึกษาและการค้นหาแบบทีมีประสิ ทธิ ภาพของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชัน
เรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง เพือสร้างเป็ นระบบต้นแบบ สามารถวิจารณ์ผลได้ดงั นี
. จากการพิจารณาข้ อมูลทัวไปและความคิดเห็นทัวไปของอาจารย์ พบว่าส่ วนมากเป็ นอาจารย์ทีสอนทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาจารย์ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นกลุ่มอายุ - ปี ซึงในกลุ่มอายุดงั กล่าวจะเป็ นอาจารย์ทีมีวฒุ ิการศึกษาระดับปริ ญญา
โท ส่วนอาจารย์ทีมีวฒุ ิปริ ญญาเอกจะมีจาํ นวนน้อย
. จากการพิ จ ารณาผลของร้ อยละของความคิด เห็น ของอาจารย์ ต่ อการนํ าเอารู ป แบบทีมีประสิ ทธิภ าพของระบบการ
ตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้ าชันเรีย นอัตโนมัติโดยใช้ รหัสแท่ ง เพือสร้ างเป็ นระบบต้ นแบบ พบว่าส่ วนใหญ่จะเห็ น
ด้วยมากทีจะมีการนําระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชันเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง มาพัฒนาเพือสามารถ
ใช้งานจริ ง
. จากการพิจารณาผลทีได้ จากการสํารวจเกียวกับการออกแบบของระบบต้ นแบบ พบว่าระบบต้นแบบจะต้องมีในส่วนของ
การทํางาน Input / Output Specification และส่ วนของ Process
. จากการพิจ ารณาผลทีได้ จากการสํารวจตารางทีมีความจําเป็ นของระบบต้ นแบบ พบว่า ตารางทีต้องใช้ในฐานข้อมูลทีได้
จากการวิจยั มีทงหมด
ั
ตาราง คือ ตารางข้อมูลนักศึกษา ตารางข้อมูลรายวิชา ตารางข้อมูลหน่วยการเรี ยน และตารางข้อมูล
การเข้าเรี ยน
. จากการพิ จ ารณาผลทีได้ จ ากความคิด เห็ น ของอาจารย์ ต่ อ ความสํ าคัญ เกี ยวกับ ส่ วนการทํ างานของระบบต้ น แบบ
พบว่าระบบต้น แบบต้อ งมี การเข้าสู่ ระบบ การจัด การสํารองข้อมู ล การลงทะเบี ยนเรี ยน การแสดงข้อมู ลวิชาที สอน
การประเมินผลการเรี ยน การปรับแต่งรู ปแบบการแสดงผล การจัดการข้อมูลส่วนตัว การค้นหาข้อมูล และการสังพิมพ์
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1. ผลการวิจยั ด้ านรู ปแบบการทํางานของระบบ
ผลการวิจยั ครังนี พบว่า รู ปแบบของสัญลักษณ์รหัสแท่งหรื อรหัสบาร์โค้ด มี 3 ส่วน คือส่ วนลายเส้นสี ขาวและสีดาํ
ส่ วนข้อ มู ล ตัวอัก ษร และส่ ว นแถบว่ างสุ ด ท้ าย โดยแต่ ล ะเส้ น จะมี ค วามยาวเท่ ากัน เรี ย งตามลํา ดับ จากซ้ายไปขวา
รหัสบาร์ โค้ดสามารถใช้ได้ทงตั
ั วเลขและตัวอักษร มี 2 ชนิด คือ Code-39 และ Code-128
2. ผลวิจยั ทีได้จากศึกษาการจัดเก็บและการประมวลผลของระบบตรวจเช็คจากเครื องอ่ านบาร์ โค้ ด
การจัดเก็บข้อมูลของระบบตรวจเช็คเครื องอ่านบาร์ โค้ด จะจัดเก็บลงในฐานข้อมูลของระบบการตรวจเช็คการเข้า
ชันเรี ยน โดยโปรแกรมจะทําการประมวลผลจากเครื องอ่านบาร์ โค้ด และแสดงผลออกมาเป็ นรู ปแบบของรายงาน
3. ผลการวิจยั ทีได้จากวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่า
3.1 อาจารย์ทีตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ พบว่าสอนวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากทีสุด คิดเป็ นร้อย
ละ 36 อันดับทีสองคือวิทยาการคอมพิวเตอร์ คิดเป็ นร้อยละ 24 ส่วนอายุ กลุ่มอายุทีมีจาํ นวนอาจารย์อยูม่ ากที สุ ด คือกลุ่ม
อายุ 31-40 ปี จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 อันดับสองคือกลุ่มอายุ 41-50 ปี จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 ส่ วนวุฒิ
การศึกษาสูงสุดอันดับหนึงคือ ปริ ญญาโท จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 90 อันดับสองคือ ปริ ญญาเอก จํานวน 5 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 10
3.2 ผลที ได้จากความคิ ดเห็ นของอาจารย์ต่อการนําเอารู ปแบบที มีประสิ ทธิภาพของระบบการตรวจเช็คและการ
ประมวลผลการเข้าชันเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง เพือสร้างเป็ นระบบต้นแบบ พบว่า อันดับหนึงคือ เห็นด้วยมาก คิดเป็ น
ร้อยละ 52 อันดับสองคือ เห็นด้วยมากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 20
3.3 ผลที ได้จ ากการสํารวจเกี ยวกับ การออกแบบของระบบต้น แบบพบว่า ส่ วนของการทํางาน Input / Output
Specification และส่ วนของ Process สรุ ปว่ามี ความจําเป็ นต่อระบบต้นแบบโดยดูจากร้อยละที เกินกว่า 50 ของทุกส่ วนการ
ทํางาน
3.4 ผลที ได้จ ากการสํารวจตารางที มี ค วามจําเป็ นของระบบต้น แบบ พบว่า ตารางที ต้อ งใช้ในฐานข้อมู ลคื อ
ตารางข้อมูลนักศึกษา ตารางข้อมูลรายวิชา ตารางข้อมูลหน่วยการเรี ยน และตารางข้อมูลการเข้าเรี ยน โดยสรุ ปจากจํานวนที
ได้มากทีสุ ดจากการตอบแบบสอบถาม ทีมีจาํ นวนร้อยละเกิน 50
3.5 ผลที ได้จ ากความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ต่อความสําคัญเกี ยวกับ ส่ วนการทํางานของระบบต้น แบบ ที มี ระดับ
ความสําคัญมากทีสุดและมาก ทีมีผลร้อยละเกิน 50 พบว่ามีการเข้าสู่ระบบ การจัดการสํารองข้อมูล การลงทะเบียนเรี ยน การ
แสดงข้อมูลวิชาทีสอน การประเมินผลการเรี ยน การปรับแต่งรู ปแบบการแสดงผล การจัดการข้อมูลส่วนตัว การค้นหาข้อมูล
และการสังพิมพ์

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั ฉบับนี สําเร็ จได้ดว้ ยดี ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตนครศรี ธรรมราช มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิท ยาเขตนครศรี ธรรมราช และขอขอบคุณคณบดี และผูช้ ่ วยคณบดี ค ณะวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทีให้การสนับสนุนในการทําวิจยั ในครังนี ขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่านทีได้
สละเวลาอันมีค่าให้คาํ ปรึ กษา แนะนําวิธีการทําวิจยั และขอขอบคุณคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาทีให้ความร่ วมมือในการทํา
วิจยั ในครังนีให้ประสบผลสําเร็ จด้วยดี
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พลวัต มณี สุรัตน์ * และ อรรถพล ปิ ลไลย์1
Ponlawat Maneesurat1*and Attapon Pillai 1

บทคัดย่อ
ปัจจุบนั Data Science หรื อ วิทยาการข้อมูล คือ การนําข้อมูลเก่าทีมีอยูแ่ ล้วมาใช้มาใช้ประโยชน์ เพือค้นหาสิ งทีเรา
ไม่รู้หรื ออยากจะรู ้ วิทยาการข้อมูล เป็ นขันตอนในการนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ เช่น เหมืองข้อมูลคือ การเอาข้อมูลในอดีต
มาค้นหาแบบแผน เพือนําไปใช้ทาํ นายผล ตัวอย่าง ก็คือ การนําข้อมูลเก่าในอดีตทีต้องการจะรู ้ขอ้ มูลในอนาคต มาทํานายว่า
อนาคตข้อมูลจะเปลียนแปลงไปอย่างไรในทิ ศ ทางใด ซึ งสามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั เรื องอืนได้อีกหลากหลาย ในที นี
นํามาใช้ในการวิเคราะห์และคาดคะเนเกียวกับอุบตั ิเหตุการจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ตเพือทีจะได้รู้วา่ ในอนาคตข้างหน้า
จะมีอุบตั ิเหตุจราจรทางบกเกิดขึนมากน้อยเพียงใดและมีสาเหตุใดทีทําให้เกิดอุบตั ิเหตุจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ต
โดยการเขี ย นโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื อใช้อ ัล กอริ ธึ ม อนุ ก รมเวลา (time series)ของวิ ช าเหมื อ งข้อ มู ล
(Data mining) มาทําการวิเคราะห์และคาดคะเนข้อมูลเกียวกับอุบตั ิเหตุการจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ต และแสดงข้อมูลที
ได้จากการวิเคราะห์คาดคะเนออกมากราฟ เพือที จะได้นาํ ข้อมูลนันไปใช้ในการแก้ไขหรื อระวังอุบตั ิเหตุเพือลดอุบตั ิ เหตุ
การจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ต
คําสําคัญ : วิทยาการข้อมูล (Data science) , เหมืองข้อมูล (Data mining) , อนุกรมเวลา (Time Series) , ภาษา Python
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At present Data Science is bringing use old data to exploit to find what we do not know or want to know Data
Science as a step in to bringing use data to exploit such as Data Mining is bringing old data historical to find a pattern for
bringing apply to predict. In the future a simple example is bringing old data predict that the future what will be in what
direction? which can be apply to other story. In this place used in analysis and estimate about Land Traffic accidents in
Phuket in order to know that the future forward How much will land traffic accidents happen? and What causes traffic
accidents in Phuket?
By programming in a language Python to use the algorithm time series of Data mining to analysis and estimate
data about Land Traffic accidents in Phuket and display the data obtain from the analysis and estimate come out graph.
In order to use that information to edit or to reduce Land Traffic accidents in Phuket.
Keywords : Data science , Data mining , Time Series , Python
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ปัจจุบนั Data Science หรื อ วิทยาการข้อมูล คือ การนําข้อมูลเก่าทีมีอยูแ่ ล้วมาใช้มาใช้ประโยชน์ เพือค้นหาสิ งทีเรา
ไม่รู้หรื ออยากจะรู ้ วิทยาการข้อมูล เป็ นขันตอนในการนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ เช่น เหมืองข้อมูลคือ การเอาข้อมูลในอดีต
มาค้น หาแบบแผน (Pattern) เพือนําไปใช้ท าํ นายผล (Predict) โดยหลักการแล้ว วิท ยากรข้อมูล นันเกิ ดประกอบขึ นจาก
3 ศาสตร์หลักๆ คือ สกิลเกียวกับ โปรแกรมมิง,ฐานข้อมูล,เหมืองข้อมูล,สถิติ,คณิตศาสตร์ วิทยาการข้อมูล คือการนําความรู ้
เดิ มที มีอยู่มารวมและประยุกต์เข้าด้วยกัน ผลลัพธ์ได้จากการทําวิทยาการข้อมูล ก็เช่ น ค้นพบสิ งที เราไม่เคยรู ้ มาก่ อนจาก
ข้อมูล สร้ าง, Model สําหรับ การพยากรณ์ จากข้อมู ลเก่า และนําสิ งที ได้ไปใช้งานไห้ เกิ ด ประโยชน์ สร้ าง ข้อมู ล ใหม่ ๆ
ที สามารถความมันใจในและสามารถตัด สิ น ใจได้ดี ขึน ในที นี นํามาใช้ในการวิเคราะห์ และคาดคะเนเกี ยวกับ อุบ ัติเหตุ
การจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ตเพือทีจะได้รู้วา่ ใอนาคตข้างหน้าจะมีอุบตั ิเหตุจราจรทางบกเกิดขึนมากน้อยเพียงใดและมี
สาเหตุใดทีทําให้เกิดอุบตั ิเหตุจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ต
โดยการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพือใช้อลั กอริ ธึมอนุกรมเวลา (time series) ของ วิชาเหมืองข้อมูล (Data
mining) ทํานายผล (Predict) ในอนาคต ว่า จะมี อุบัติเหตุจราจรทางบกเกิ ดขึนมากน้อยเพียงใดและมีสาเหตุใดที ทําให้เกิ ด
อุบตั ิเหตุจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ต
วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจยั
. นําข้อมูลเก่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
. ทํานายข้อมูลในอนาคตว่าอุบตั ิเหตุการจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ตจะเป็ นอย่างไร
. เพือทีจะได้นาํ ข้อมูลทีทํานายได้มาปรับปรุ งแก้ไขและป้ องกันเกียวกับอุบตั ิเหตุการจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ต
ขอบเขตของการวิจยั
ในการวิจยั ครังนีเป็ นการพยากรณ์การเกิดอุบตั ิเหตุการจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิจาก
สํานักงานสถิติแห่งชาติ และข้อมูลมีลกั ษณะเป็ นรายปี ระดับจังหวัด แหล่งทีมาของข้อมูลคือสถิติคดีอุบตั ิเหตุการจราจรทาง
บก จําแนกตามประเถทรถทีเกิดอุบตั ิเหตุ พ.ศ.
- โดยปั จจัยทีนํามาศึกษาเบืองต้นมีดงั นี
1. รถจักรยาน
. รถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู)้
2. รถสามล้อ
. รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิ คอัพ)
3. รถจักรยานยนต์
. รถโดยสารขนาดใหญ่
4. รถสามล้อเครื อง
. รถบรรทุก ล้อ และมากกว่า
5. รถยนต์นงั
.แท็กซี
โดยใช้เทคนิ คทฤษฏีทางสถิติหาจํานวนการเกิดอุบตั ิเหตุการจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ต คือ ค่าแนวโน้มโดยใช้
Least Square Method
สิงทีคาดว่ าจะได้รับ
. ได้ขอ้ มูลทีนํามาช่วยแก้ไขและป้ องกันอุบตั ิเหตุการจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ต
. นําข้อมูลเก่ามาประยุคใช้ไห้เกิดประโยชน์
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1. เครื องมือทีใช้
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั การการเกิดอุบตั ิเหตุการจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ตประกอบด้วยเครื องมือดังต่อไปนี
1.1 ANACONDA (Jupyter) เป็ นโปรแกรมหรื อซอฟต์แวร์ทีรองรับการเขียนภาษา python ใช้สาํ หรับเขียน
โปรแกรม
1.2 ภาษา Python
1.3 คอมพิวเตอร์, Laptop
2. ทฤษฏีหรื อสมการทีใช้ในการพยากรณ์การเกิดอุบตั ิเหตุการจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ตมีดงั ต่อไปนี
2.1 Least Square Method
โดย

= +

(1)

คือ ค่าอนุกรมเวลาทีต้องการประมาณ

คือ ระยะตัดแกน

คือ ความชันของเส้นตรง
คือ แทนเวลาทีเก็บ

ในการคํานวณค่า ต้องกําหนดค่า โดยมีขอ้ แม้วา่

2.1.1ถ้าจํานวนข้อมูลเป็ นเลขคี ให้ใช้ปีทีอยูก่ ึงกลางของข้อมูล มีคา่ = 0 สําหรับปี ทีอยูก่ ่อนปี กึงกลาง
ให้มีค่า เป็ น -1, -2, -3,…ส่วนปี ทีอยูห่ ลังปี กึงกลางให้มีค่า เป็ น 1, 2, 3,…ตามลําดับ

2.1.2ถ้าจํานวนข้อมูลเป็ นเลขคู่ ให้กาํ หนดปี ทีอยูก่ ึงกลางมีค่า = 1 และ = -1 ปี ทีอยูก่ อ่ นจุดพเริ มต้น
ให้มีค่า เป็ น -3, -5, -7,… ส่วนปี ทีอยูห่ ลังจุดเริ มต้นให้มีค่า เป็ น 3, 5, 7,… ตามลําดับ
หลังจากทําการกําหนดค่า เรี ยบร้อยแล้วก็คาํ นวณค่า และ จากสูตร
=

=

ผลและวิจารณ์ ผล

- ข้อมูลเดิม : ปี พ.ศ.
ถึง พ.ศ.
- ข้อมูลทีทําการพยากรณ์ : ปี พ.ศ.
- หน่วย : การเกิดอุบตั ิเหตุเป็ นครัง
แยกตามประเภทได้ดงั นี

(2)

√
√

(3)

ถึง พ.ศ.
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ภาพที ข้อมูลทีได้จากการพยากรณ์ประเภทรถจักรยาน ปี พ.ศ.

ถึง ปี

ภาพที 2 ข้อมูลทีได้จากการพยากรณ์ประเภทรถสามล้อ ปี พ.ศ.

ถึง ปี

ภาพที ข้อมูลทีได้จากการพยากรณ์ประเภทรถจักรยานยนต์ ปี พ.ศ.

ถึง ปี
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ภาพที ข้อมูลทีได้จากการพยากรณ์ประเภทรถสามล้อเครื องปี พ.ศ.

ภาพที ข้อมูลทีได้จากการพยากรณ์ประเภทรถยนต์นงปี
ั พ.ศ.
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ถึง ปี

ถึง ปี

ภาพที ข้อมูลทีได้จากการพยากรณ์ประเภทรถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู)้ ปี พ.ศ.

ถึง ปี
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ภาพที ข้อมูลทีได้จากการพยากรณ์ประเภทรถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิ คอัพ)ปี พ.ศ.

ถึง ปี

ภาพที ข้อมูลทีได้จากการพยากรณ์ประเภทรถโดยสารขนาดใหญ่(ปิ คอัพ)ปี พ.ศ.

ถึง ปี

ภาพที ข้อมูลทีได้จากการพยากรณ์ประเภทรถบรรทุก ล้อ และมากกว่าปี พ.ศ.

ถึง ปี
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ภาพที ข้อมูลทีได้จากการพยากรณ์ประเภทแท็กซีปี พ.ศ.
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ถึง ปี

สรุ ปผลการวิจัย

จากการทีได้ทาํ การพยากรณ์ขอ้ มูลจํานวนการเกิดอุบตั ิเหตุการจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ.
ถึง พ.ศ.
จําแนกตามประเภทรถ คือ รถจักรยาน,รถสามล้อ,รถจักรยานยนต์,รถสามล้อเครื อง,รถยนต์นัง,รถโดยสารขนาดเล็ก
(รถตู )้ ,รถบรรทุ กขนาดเล็ก (ปิ คอัพ),รถโดยสารขนาดใหญ่,รถบรรทุ ก ล้อ และมากกว่า,แท็กซี ได้ผลออกมาดังตาราง
ต่อไปนี
ตารางที การพยากรณ์การเกิดอุบตั ิเหตุการจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ.
ถึง พ.ศ.
Year
Private
Pickup
Heavy
Bicycle Tricycle Motorcycle Tuk tuk
car
Van
truck
Bus
truck Taxi
2559
1
1
62
0
30
8
19
1
3
2
2560
1
1
63
0
30
8
20
1
3
2
2561
1
1
64
0
30
8
20
1
3
2
2562
1
1
65
0
30
8
21
2
3
3
2563
1
1
66
0
31
8
21
2
3
3
2564
1
1
68
0
31
9
22
2
3
3

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับ นี สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี เนื องจากผูว้ ิจ ัยได้รับ ความช่วยเหลือ จากหลายๆฝ่ ายโดยเฉพาะอาจารย์ที
ปรึ กษา คื อ อาจารย์ อรรถพล ปิ ลไลย์ ในการแนะนํา ตรวจแก้ไข ให้ขอ้ เสนอแนะ ผูว้ ิจัยรู ้สึกซาบซึ งในความกรุ ณาของ
อาจารย์เป็ นอย่างยิง และขอขอบคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี
ขอขอบคุณ คณะอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที ได้ให้คาํ แนะนํา ให้ความช่วยเหลือในการทํางาน
วิจยั นี และยังได้รับการช่ วยเหลือและกําลังใจจากคุณพ่อ คุณแม่ และเพือนๆ ตลอดจนบุคคลต่างๆทีให้ความช่ วยเหลืออีก
มากมาย ทีผูว้ จิ ยั ไม่สามารถกล่าวนามได้หมด จึงขอขอบคุณในความกรุ ณาและความปรารถนาดีของทุกท่านเป็ นอย่างยิง
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รศ.ดร. ประเสริ ฐ คณาวัฒ นไชย,(2018), สอน Python สํ าหรั บ Data science , จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย , แหล่ งที มา :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoTScYm9O0GGsOHPCeufxCLt-uGU5Rsuj
อาจารย์พฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์ ,(2016), การวิเคราะห์ อนุกรมเวลา , แหล่งทีมา : https://www.youtube.com/watch?v =X8mOh
ib2q9E&t=1341s
Puttasak Tantisuttivet ,(2016) , Data Science คืออะไร , แหล่งทีมาhttps://brandinside.asia/ data-science-sexiest- job/
Aarshay Jain ,(2016) , A comprehensive beginner’s guide to create a Time Series Forecast (with Codes in Python) ,
Available Source: https://www.analyticsvidhya.com/blog/2016/02/time-series-forecasting-codes-python
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การสังเคราะห์ องค์ ประกอบของระบบบริหารจัดการสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู้ เพือการจัดการศึกษาบนเครื อข่าย
สั งคมออนไลน์
The Synthesis of Elements of the Learning Environmental Management System for Education
Management on Online Social Network
ฉันทนา ปาปัดถา 1* และ สรญา เปรี ยวประสิ ทธิ 2
Chantana Papattha 1* and Sorraya Priaoprasit 2

บทคัดย่อ
การวิจ ัยครังนี มีวตั ถุ ป ระสงค์เพือสังเคราะห์ องค์ป ระกอบของระบบการบริ ห ารจัดการสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้
เพือการจัดการศึกษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นการวิจยั คุณภาพด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากแนวคิดและทฤษฎีที
เกียวข้อง และทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 12 คน ที มีความเชี ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีสาร
สารสนเทศเพือการศึ กษา เพือประเมินความเหมาะสมของระบบ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย และส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบของระบบการบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้เพือการจัดการศึกษา
บนเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ มี 2 องค์ป ระกอบหลัก ได้แก่ (1) ระบบบริ ห ารจัด การสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ ได้แก่ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บสวนสอบสวน แนวคิดเบืองต้นเกียวกับการออกแบบ กระบวนการ
ออกแบบ และการนําเสนอผลงาน และ (2) ขันตอนระบบบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
ได้แก่ สร้ างความสนใจ สํารวจและค้น หา อธิ บ ายและสรุ ป ผล ขยายความรู ้ ประเมินผล และนําเสนอบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
คําสําคัญ : การสังเคราะห์องค์ประกอบ, ระบบบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้, เครื อข่ายสังคมออนไลน์
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The purpose of this research was to synthesize the elements of the learning environmental management system for
education management on online social network. This paper explores the qualitative research method with synthesis and analysis
of relevant concepts and theories. The data was collected from 12 experts who were special expert about information technology
to elevate appropriateness of the system. Data was analyzed by average, standard deviation. The results showed as follows: The
element of the system that there were two essential elements consisted of (1) learning environment management system
consisted of four elements including inquiry process learning, design introduction, design process, and presentation and (2) steps
of learning environment management system consisted of six elements including interest create, explorer and search, describe
and summarize, knowledge expand, evaluation, and presentation of social network. Evaluate appropriateness of the system was
at the highest level.
Keyword: Elements Synthesis, Learning Environmental Management System, Online Social Network

สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แขวงวชิ รพยาบาล เขตดุสิต กรุ งเทพฯ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยพณิ ชยการธนบุรี แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ
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ปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนรุ่ นใหม่ ซึ งเห็นโดยทัวไป
เช่ น การสื อสารผ่าน MSN การแลกเปลียนข้อมูลและความคิ ดเห็ น ผ่าน Social Network การค้น หาข้อมูลใน Google และ
Wikipedia การประกาศข่าวสารผ่าน Twitter และการดู วิดีโอคลิ ปผ่าน YouTube เป็ นต้น (ธนากร หวังพิพฒั น์วงศ์, 2553)
โดยที ประเทศไทยได้ประกาศใช้กรอบนโยบายสารสนเทศฉบับ แรกเมื อปี 2539 (IT2000) ต่อมาได้จัดทํากรอบนโยบาย
IT2010 (พ.ศ. 2544-2553) เพือเป็ นเข็ม ทิ ศชี นําการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษที 21
โดยเน้ น 5e’s ได้ แ ก่ e-Government, e-Industry, e-Commerce, e-Education และ e-Society เพื อยกระดั บ เศรษฐกิ จ และ
คุณภาพชี วิตประชาชนไทย และนําพาประเทศไทยสู่ สังคมแห่ งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ (Knowledge-based Economy and
Society) และในปั จจุบนั ประเทศไทยใช้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร พ.ศ. 2554-2563 หรื อทีเรี ยกว่า
ICT 2020 กําหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า ICT เป็ นพลังขับเคลื อนสําคัญในการนําพาคนไทยสู่ ความรู้และปั ญญาเศรษฐกิ จไทยสู่ การ
เติบโตอย่างยังยืน สังคมไทยสู่ ความเสมอภาค (Smart Thailand 2020) (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร, 2554)
ดัง นั น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2554) จึ ง นําเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารเพื อการศึ ก ษาซึ งเป็ นเครื องมื อ ที มี
ประสิ ทธิ ภาพ สําหรับ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการศึ กษามาใช้ และเพือให้บรรลุวตั ถุป ระสงค์การพัฒนาเศรษฐกิจด้วย
สังคมแห่ งภูมิ ปั ญ ญาจําเป็ นต้องมี การประยุกต์ใช้ ICT ทัวทังสังคม โดยอาศัยการศึ กษาและโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT
ทีประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบกับภาครัฐจะต้องดําเนิ นการนํา ICT มาใช้ในระบบการศึกษา ซึ งจะเป็ นปั จจัย
สําคัญทีเอือต่อการสร้างธรรมชาติทีมีวฒั นธรรมการใช้ ICT อย่างรู ้เท่าทันและมีธรรมาภิบาล
เมื อพิจารณาทิศทางการศึกษาในศตวรรษที 21 หรื อ 21st Century Skills จุดเน้นเพือพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของ
ผูเ้ รี ยน ได้แก่ ทักษะชี วติ และอาชีพ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม 4Cs ได้แก่ การคิด
วิเคราะห์ (Critical Thinking) การสื อสาร (Communication) การร่ วมมื อ (Collaboration) และความคิ ด สร้ างสรรค์ (Creativity)
(Partnership for 21st Century Skills: 2011) ส่ วนประเทศไทยได้กาํ หนดกรอบแนวคิด ในการจัดการศึกษาภายใต้บริ บทการ
สอนผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้ ท ักษะที จําเป็ นเพือให้ป ระสบความสําเร็ จ ในโลกทุ กวัน นี ได้แ ก่ การคิ ด อย่างมี วิจารณญาณ การ
แก้ปัญหา การคิ ดสร้างสรรค์ การสื อสารและการร่ วมมื อ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการดําเนิ นชีวิตในศตวรรษที 21 ทักษะ
ด้านการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชี พ รวมถึงระบบการส่ งเสริ ม การ
เรี ยนรู ้ในศตวรรษที 21 เพื อการสนับ สนุ น การเรี ยนรู้ตลอดชี วิต ดังนัน การจัด การศึ กษาที มีคุ ณ ภาพเป็ นสิ งจําเป็ นที ทุ ก
ประเทศจะต้องให้ความสําคัญ เนื องจากการศึกษาเป็ นพืนฐานทีจะนําไปสู่ การพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็ น
การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมไปถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ดังนัน เมือประเทศไทยดําเนิ นการ
ปฏิรูปการศึกษา ซึ งประเสริ ฐ ผลิตผลการพิมพ์ (2554) กล่าวว่า การปฏิ รูปการศึกษาทีแท้จริ งควรปฏิ รูปกระบวนทัศน์ดว้ ย
จากกระบวนทั ศ น์ เดิ ม ที ครู เป็ นผู ้ม อบความรู ้ ใ ห้ แ ก่ นั ก เรี ยนนั ก ศึ ก ษาในสถาบัน ต่ างๆ เปลี ยนเป็ นช่ วยกัน ออกแบบ
กระบวนการเรี ยนรู ้รวมกันระหว่างครู กบั เด็กและเยาวชนทุกคนในสังคม นันคือ “กระบวนการเรี ยนรู ้สาํ คัญกว่าความรู้” และ
“ครู มิใช้ผมู ้ อบความรู ้” แต่เป็ น “ผูอ้ อกแบบกระบวนการเรี ยนรู้ โดยเรี ยนรู้ไปพร้อมๆ กันกับเด็กและเยาวชน” ซึ งเป้ าหมาย
ของการเรี ยนรู ้ จะมิใช่ตวั ความรู ้อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นนมี
ั มากมายมหาศาลเกิ นกว่าทีจะมอบให้นกั เรี ยนแต่ละชันปี ได้
อีกทังนักเรี ยนในศตวรรษใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ดว้ ยตนเองจากทุกหนทุกแห่ ง ทังในสิ งแวดล้อม และในอินเทอร์เน็ต
ดังนัน กระบวนทัศน์ใหม่ทีจะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ตลอดชีวิต เด็กและเยาวชนจะเรี ยนรู ้อะไรบ้างขึนอยูก่ บั
บริ บทของแต่ละคน แต่ทีทุกคนควรมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ตลอดเวลา ตลอดชีวติ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง ดังนันใน
การจัด การเรี ยนการสอนจะต้องถือว่า “ผูเ้ รี ยนมี ความสําคัญที สุ ด” การศึ กษาจะต้องมุ่งหมายเพือสร้างและพัฒ นาผูเ้ รี ยน
“ให้เป็ นคนทีมีคุณธรรมและปั ญญา” มีการเปลียนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) ไปในทิศทางทีดี ทังในด้านกาย วาจา
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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และใจ หรื อเป็ นคนเก่ง ดี และมีความสุ ข (พีระ พนาสุ ภณ, 2553) ซึ งการออกแบบรู ปแบบเพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน นัก
ออกแบบจะต้องพิจารณาลักษณะของกลุ่มนักเรี ยนเป้ าหมาย สิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ความจําเป็ นที ต้องมีการเรี ยน บทเรี ยน
สื อ และงานการเรี ยนรู้ (ณมน จีรังสุวรรณ, 2555) และ สภาพแวดล้อมทีสนับสนุนการสอนและการเรี ยนรู้คิด คือทีซึ งมีการ
ทํากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที ต้องใช้กระบวนการคิ ด เป็ นประจํา และผูเ้ รี ยนกับ ครู ท าํ กิ จกรรมสะท้อนความคิด หรื ออภิป ราย
เกียวกับความคิดของตน ครู สามารถจัดชันเรี ยนให้มีสภาพแวดล้อมดังกล่าว โดยให้ความสนใจกับการจัดชันเรี ยน การใช้สือ
การเรี ยนการสอน และกิจกรรมและการปฏิสัมพันธ์ในชันเรี ยน (ชนาธิป พรกุล, 2554)
ดังนัน ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเกียวกับการบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ เพือหาแนวทางการจัดการศึกษาที เหมาะสมกับยุคดิ จิทลั โดยนําเครื อข่ายสังคมออนไลน์มาเป็ นเครื องมือสําหรับ
ผูเ้ รี ยนในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลทีได้สามารถนําไปใช้จริ งในการจัดการศึกษา
ทีจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการสร้างความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง ในขณะทีผูส้ อนสามารถติดตามผลการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนได้ห ลายช่องทาง และตรวจสอบความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนได้อย่างเป็ นระบบ นอกจากนี ยังส่ งผลให้เกิ ดการนํา
เทคโนโลยีสารสารเทศและการสื อสารผ่านช่องทางต่างๆ มาใช้ในการบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษา
ทีเหมาะสม และนําไปสู่การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ทางการศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจ ัย ครั งนี เป็ นการวิจัย เชิ ง คุ ณ ภาพที เน้น กระบวนการการวิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ จ ากแนวคิ ด และทฤษฎี
ทีเกียวข้อง เพือหาองค์ประกอบของระบบ และทําการประเมินความเหมาะสมของระบบ โดยผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 12 คน
ดังนัน คณะผูว้ ิจัยจึงพิจารณาคัดเลือกแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องและสัมพันธ์กบั การวิจยั รวมถึงเหมาะสมต่อการนําไป
พัฒนาระบบ ได้แก่
1. แนวคิดและทฤษฎี เกียวกับการบริ หารจัดการและการจัดการศึกษาในยุคดิจิทลั เพือวิเคราะห์และสังเคราะห์หา
องค์ป ระกอบการจัด การศึ กษาที เหมาะสมในยุค ดิ จิทัล มาใช้เป็ นกระบวนการในการจัดการศึ กษาที มีค วามยืดหยุ่น และ
ประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกรายวิชา
2. การใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เพือวิเคราะห์และสังเคราะห์หาองค์ประกอบประเภทเครื องมือบนเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ทีมีความเหมาะสมต่อการจัดการศึ กษา และสามารถใช้งานได้หลากหลาย ครอบคลุมทุกกระบวนการจัด
การศึกษา สามารถเลือกประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และไม่เป็ นการเพิมต้นทุนหรื อมีปัญหาด้านลิขสิ ทธิโปรแกรมด้วย
3. การจัดการสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู้ เพือวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ทีจะใช้ในการกําหนดบริ บท
หรื อลําดับเหตุการณ์ทีเป็ นสิ งแวดล้อมเพือการเรี ยนรู ้เสมือนที มีอยูใ่ นระบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และครู ผสู ้ อนสามารถ
นํามาใช้ได้อย่างง่ายดาย
4. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้เพือวิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการเรี ยนให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ ทีจะ
นําไปออกแบบการเรี ยนการสอน และเหมาะสมกับรู ปแบบบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ได้ และจากการสังเคราะห์
คณะผูว้ ิจ ัยได้เลื อกกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บ สวนสอบสวน เนื องจากมี ค วามเหมาะสมกับระบบที พัฒ นาที สุ ด
ทังเป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนทีผูส้ อนเป็ นผูส้ ร้างสถานการณ์ทีน่ าสนใจ และท้าทาย เพือให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากปั ญหา
และเกิ ด การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเอง ด้ว ยวิ ธี ก ารสื บ สวนสอบสวนจากข้อ มู ล ที มี อ ยู่ ซึ งจะนําไปสู่ ก ารสั ง เกต การอธิ บ าย
การพยากรณ์ และการนําไปใช้ในการแก้ปัญหา
5. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพือวิเคราะห์และสังเคราะห์หากระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทีนําไป
ประยุกต์ใช้กบั กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนและเครื องมือต่างๆ บนสื อสังคมออนไลน์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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เมือได้องค์ป ระกอบของระบบการบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ในการจัด การศึ กษาบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ทําการออกแบบรู ปแบบของระบบการบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ และนําไปประเมิ น ความเหมาะสมจากผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ จาํ นวน 12 คน ที มีความเชี ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือการศึกษาเพือประเมินความเหมาะสมของระบบ และทําการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิดว้ ยการ
หาค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน

ผลและวิจารณ์ ผล

จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของระบบการบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาบนเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ สามารถนําเสนอระบบบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ฉบับร่ าง ก่อนนําไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 12 คน ประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบ ดังนี

ภาพที 1 ระบบบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ฉบับร่ าง
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จากการส่ งระบบบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ในการจัดการศึ กษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ฉบับร่ าง
พร้อมคําอธิ บายระบบฯ ให้ผูท้ รงคุณวุฒิทงั 12 ท่ านประเมินความเหมาะสม พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆเพือนํามาออกแบบ
ระบบฯ ให้มีความสมบูรณ์ทีสุดก่อนนําไปพัฒนาเป็ นระบบจริ ง ดังนัน คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การปรับปรุ งระบบฯใหม่ ดังนี

ภาพที 2 ระบบบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ฉบับปรับปรุ ง
จากภาพที 2 ระบบบริ ห ารจัด การสิ งแวดล้อ มการเรี ยนรู ้ ใ นการจัด การศึ ก ษาบนเครื อ ข่ ายสั ง คมออนไลน์
ฉบับปรับปรุ ง มีคาํ อธิ บายระบบบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในการ
พัฒนารู ปแบบระบบบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ใช้กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบสื บสวนสอบสวน (Inquiry Process) ซึ งวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545: 42-43) ได้ระบุขนตอนกระบวนการ
ั
จัดการเรี ยนรู ้แบบสื บสวนสอบสวน (Inquiry Process) และสามารถนํามาออกแบบเป็ นระบบบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมการ
เรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษา บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ดังนี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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1. สร้ างความสนใจ
1.1 จัดสถานการณ์หรื อเรื องราวทีน่าสนใจเพือกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน สังเกต สงสัยในเหตุการณ์หรื อเรื องราว
1.2 กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสร้างคําถาม กําหนดประเด็นทีจะศึกษา
2. สํ ารวจและค้นหา
2.1 ผู ้เ รี ยนวางแผนกํ า หนดแนวทางการสํ า รวจตรวจสอบตังสมมติ ฐ าน และกํ า หนดทางเลื อ กที
เป็ นไปได้
2.2 ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิ บตั ิเพือเก็บรวบรวมข้อมูลข้อสนเทศ หรื อปรากฏการณ์ต่างๆ โดยมีกระบวนการทํางาน
ออกแบบ ดังนี
2.2.1 วิเคราะห์ โ จทย์ที มี ม าให้ แ ก้ไ ข (Program Analysis) จุ ด เริ มต้น ของงานออกแบบ คื อ ปั ญ หา
เมื อมี ปั ญ หา มี โจทย์ จึ ง มี ก ารออกแบบแก้ไ ข ซึ งโจทย์ที ว่า นันมี ค วามยากง่ ายต่ างกัน แล้ว แต่ ช นิ ด ของงาน แต่ โ จทย์
ไม่มีทางออกแบบได้ถา้ ปราศจากการวิเคราะห์หลักๆ สําหรับโจทย์งานกราฟิ กมักจะเป็ นดังนี
- What เราจะทํางานอะไร? กําหนดเป้ า หมายของงานที จะทํา ซึ งเป็ นเรื องเบื องต้น ในการ
ออกแบบที เราจะต้องรู ้ ก่ อนว่า จะกําหนดให้ งานของเราบอกอะไร (Inform) เช่ น เผยแพร่ ป ระชาสั ม พัน ธ์ บอกทฤษฎี
หรื อหลักการ และเพือความบันเทิง เป็ นต้น
- Where งานของเราจะนําไปใช้ทีไหน? เช่น งานออกแบบผนังร้านหนังสื อทีสยามสแควร์ทีเต็ม
ไปด้วยร้านค้า แหล่งวัยรุ่ น คงต้องมีสีสันฉูดฉาดสะดุดตามากกว่าร้านแถวสีลม ซึงเป็ นสถานทีในเขตคนทํางานซึ งมีอายุมาก
ขึน
- Who ใครคือคนที มาใช้งาน? หรื อกลุ่มผูใ้ ช้งานเป้ าหมาย (User Target Group) เป็ นเรื องสําคัญ
ทีสุ ดในการวิเคราะห์โจทย์เพือการออกแบบ เพราะผูใ้ ช้งานเป้าหมายอาจเป็ นตัวกําหนดแนวความคิดและรู ปลักษณ์ของงาน
ออกแบบ เช่น งานออกแบบโปสเตอร์ สาํ หรับผูใ้ หญ่ เราต้องออกแบบโดยใช้สีจาํ นวนไม่มากไม่ฉูดฉาด และต้องใช้ตวั อักษร
ทีมีขนาดใหญ่ รวมถึงการจัดวางอย่างเรี ยบง่ายมากกว่าผูใ้ ช้ในวัยอืนๆ
- How แล้วจะทํางานชินนี อย่างไร? การคิดวิเคราะห์ ในขันสุดท้ายนี อาจจะยากสักหน่อย แต่เป็ น
การคิดทีรวบรวมการวิเคราะห์ทีมีมาทังหมดกลันออกมาเป็ นแนวทาง
2.2.2 สร้ างแนวคิ ด หลัก ในการออกแบบให้ ไ ด้ (Conceptual Design) งานที ดี ต ้อ งมี แ นวความคิ ด
(Concept) แต่ไม่ได้หมายความว่างานทีไม่มีแนวความคิดจะเป็ นงานทีไม่ดีเสมอไป งานบางงานไม่ได้มีแนวความคิด แต่เป็ น
งานออกแบบทีตอบสนองต่อกฎเกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria) ทีมีอยูก่ ็เป็ นงานทีดีได้เช่นกัน เพียงแต่ถา้ ลองเอางานที
ดี ม าว่างเที ยบกัน 2 ชิ น อาจจะไม่ รู้ สึ ก ถึ งความแตกต่า งอะไรมากมายนัก ในตอนแรก แต่ เมื อเรารู ้ ว่างานชิ นที หนึ งมี
แนวความคิดทีดี ในขณะทีอีกชินหนึงไม่มี งานชินทีมีแนวความคิดจะดูมีคุณค่าสูงขึนจนเราเกิดความรู ้สึกแตกต่าง
2.2.3 ศึ กษางานหรื อกรณี ตวั อย่างที มีอยู่แล้ว (Case Study) การศึ กษากรณี ตวั อย่าง เป็ นการวิเคราะห์
ข้อดีขอ้ เสี ยของงานที มีอยูแ่ ล้ว เพือนํามาประยุกต์ใช้ออกแบบในงานต่อไป ดังนันการทํากรณี ศึกษานับเป็ นเรื องสําคัญมาก
ทีเดียวในงานออกแบบ เพราะเปรี ยบเสมือนตัวชีแนะหนทางในการออกแบบ หรื อแก้ไขปั ญหาทีอาจจะเกิ ดขึนได้ต่อไป แต่
จงระวังว่าอย่าไปติ ดกับ รู ป แบบที ชื นชอบมาก เพราะอาจจะทําให้ติด กับ กรอบความคิดติ ด กับภาพที เห็ น จนบางครังไม่
สามารถสร้ างสรรค์ ง านใหม่ ๆ ออกมาได้ ซึ งการติ ด รู ป แบบหรื อ ภาพมากเกิ น ไปนี เอง อาจจะซึ ม ซั บ มาสู่ งานต่ อ ไป
จนกลายเป็ นการตบแบบหรื อลอกแบบชาวบ้านนันเอง
3. อธิบายและสรุ ปผล
3.1 ผูเ้ รี ยนนําข้อมูลข้อสนเทศทีได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุ ปผล และนําเสนอผลในรู ปแบบต่างๆ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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3.2 การค้นพบในขันนี อาจสนับสนุ นหรื อโต้แย้งกับสมมติฐานที ตังไว้ หรื อไม่เกียวข้องกับประเด็นที ตังไว้
แต่ไม่วา่ ผลจะอยู่ในรู ปใดก็สามารถสร้างความรู ้ และช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ ซึ งสามารถนําเสนอออกมาได้ ตามขันตอน
ดังนี
3.2.1 งานออกแบบร่ าง (Preliminary Design) การออกแบบร่ างเป็ นเรื องสําคัญที หลายคนมักมองข้าม
การออกแบบร่ าง คือ การออกแบบร่ างเอาแนวความคิดทีมีออกมาตีความเป็ นแบบ ซึงส่วนใหญ่เวลาทํางานมักจะต้องสเก็ตซ์
งานด้วยมือออกมาเป็ นแบบร่ างก่อน เพราะการสเก็ตซ์จากมือ คือการถ่ายทอดสิ งทีอยูใ่ นสมองให้เห็นจากสิ งทีเป็ นนามธรรม
ออกมาแบบเป็ นรู ปธรรม ความคิดออกมาจากสมองกลายเป็ นสิ งทีเห็นได้จบั ต้องได้บนกระดาษ การสเก็ตซ์ดว้ ยมืออาจไม่ได้
สวยอะไรมาก แต่ทาํ ให้สามารถเข้าใจได้คนเดียว หรื อเพือนที ร่ วมงานเข้าใจร่ วมกันได้ ซึงสิ งทีสเก็ตซ์นีถือว่าเป็ นแบบร่ างที
จะนําไปทําต่อไป มีวธิ ี การอยู่ ขันตอนดังนี
1) แสวงหาข้ อ บกพร่ อง (Mess Finding) หลั ง จากที ได้ ท ํ า การออกแบบ ร่ างจากข้ อ มู ล
แนวความคิดทีได้ศึกษาค้นคว้ามาแล้วนัน ต้องทําการหาข้อบกพร่ องหรื อจุดทีไม่ดีของแบบร่ าง เพือดําเนิ นการหาข้อมูลและ
ทําการปรับปรุ งแก้ไข
2) รวบรวมข้อมู ล (Data Finding) เมื อหาจุ ดบกพร่ องของแบบร่ างพบแล้วนั น ให้ ด ําเนิ นการ
รวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ เพือนําข้อมูลทีค้นพบทีมีความเชื อมโยงเพือนํามาปรับแก้แบบร่ างในส่ วนที มี
ความบกพร่ องของแบบร่ างเกิดขึนนันให้งานออกมาสมบูรณ์ เหมาะสมกับประเด็นหัวข้อทีทําการออกแบบ
3) มองปั ญ หาทุ ก ด้าน (Problem Finding) ตังประเด็น คําถามจากแบบร่ างและข้อ บกพร่ องที
ค้นพบเพือหาคําตอบทีเชือมโยงไปยังความคิดทีหลากหลายในประเด็นข้อแสวงหาความคิดทีหลากหลาย
4) แสวงหาความคิดทีหลากหลาย (Idea Finding) เมือมองปัญหาทุกด้านเชือมโยงมายังความคิด
ทีหลากหลายเพือให้ได้ประเด็นคําตอบของปั ญหานันๆ แล้วเขียนเป็ นประเด็นของความคิดทีค้นพบเพือเชือมโยงไปยังการ
หาคําตอบของปั ญหาทีเป็ นข้อค้นพบ
5) หาคําตอบที รอบด้า น (Solution Finding) แสวงหาความคิ ด ที หลากหลายเป็ นข้อ มู ลที จะ
สนับสนุนในการเลือกคําตอบทีถูกต้อง และตอบประเด็นของปัญหานันได้อย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพ
6) หาข้อ สรุ ป ที เหมาะสม (Acceptance Finding) เมื อได้ค าํ ตอบหลายประเด็น ต้อ งทําการหา
ข้อสรุ ปของคําตอบทีถูกต้องเหมาะสมที สุด สําหรับการสรุ ปประเด็นของการออกแบบร่ างงานกราฟิ กต่างๆ เพือนําข้อสรุ ป
นันๆ ปรับแก้ในแบบร่ าง และดําเนินการออกแบบจริ งต่อไป
3.2.2 ออกแบบจริ ง (Design) การออกแบบจริ งนันเป็ นการพัฒนาจากแบบร่ างทีมีอยู่ ทีผ่านการคัดเลือก
แล้วทีจะนําไปผลิตต่อไป แล้วแต่ความถนัดของคนออกแบบแต่ละคน อาจจะเป็ นการใช้ Freehand หรื อนําไปออกแบบใน
โปรแกรมทีตนถนัด ไม่วา่ จะเป็ น Photoshop, IIIustrator, Coreldraw ฯลฯ
4. ขยายความรู้
ผูเ้ รี ยนนําความรู ้ทีสร้างขึนไปเชือมโยงกับความรู ้เดิ มหรื อแนวคิดทีได้คน้ คว้าเพิมเติม หรื อนําข้อสรุ ปทีได้ไป
อธิ บ ายเหตุการณ์ อืนๆ โดยมีกระบวนการขันตอนในการขยายความรู้เพือให้เกิ ดความคิด สร้างสรรค์ซึงหมายถึ งความคิ ด
เชือมโยงทีพยายามหาทางออกหลายๆ ทาง ใช้ความคิดทีหลากหลาย แสวงหาความเป็ นไปได้ใหม่ๆ และคิดนอกกรอบ คัดสรร
หาทางเลือกใหม่ๆ และพยายามปรับปรุ งให้ดีขึนเรื อยๆ
5. ประเมินผล
เป็ นการประเมิ น การเรี ย นรู้ ด ้ว ยกระบวนต่ า งๆ ว่า ผู้เรี ยนมี ค วามรู้ อ ะไร อย่า งไร และมากน้ อ ยเพี ย งใด
ผูป้ ระเมิ น ได้แก่ เพือน และครู โดยจะประเมิน จากการนําเสนองานที ได้ท าํ การออกแบบจริ ง ซึ งขันตอนการสร้างงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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นําเสนอข้อมูล หากต้องการสร้างงานนําเสนอข้อมูลให้ได้ดีนัน ขึนอยูก่ บั องค์ประกอบหลายส่ วน เริ มตังแต่ขอ้ มูลทีจะใช้
บรรยาย ลําดับ การนําเสนอ วิธีการนําเสนอ บรรยากาศในขณะบรรยาย ฯลฯ ปั จจัยต่างๆ เหล่ านี บางอย่างก็ ควบคุ มได้
บางอย่างก็ไม่สามารถควบคุมได้ แต่การเตรี ยมพร้อมในการบรรยายไว้ก่อนจะเป็ นการดีทีสุ ด เพือทีจะได้แก้ปัญหาทีอาจจะ
เกิดขึนได้ ขันตอนในการสร้างงานนําเสนอข้อมูล เพือนําเสนอผลงาน มีดงั ต่อไปนี
1) การวางแผน ผูเ้ รี ยนจะต้องทราบก่อนว่าการนําเสนอครังนี มีจุดประสงค์หลักเพืออะไร ต้องการให้อะไร
กับผูฟ้ ั งบ้าง และทีสําคัญที สุดคื อผูฟ้ ั งเป็ นใคร เพือจะได้ใช้เตรี ยมการเรื องข้อมูล และรู ปแบบการนําเสนอได้เหมาะสมกับ
ผูฟ้ ัง
2) การจัดเตรี ยมการนําเสนอ เป็ นการลําดับขันตอนการจัดทําสไลด์ ทําได้หลายแบบ บางท่านเริ มจากสร้าง
สไลด์ก่อนแล้วค่อยเรี ยงลําดับสไลด์ภายหลัง บางท่านวางโครงร่ างด้วยข้อความก่อน ดังนันจะขอสรุ ปถึงขันตอนดังกล่าวได้
8 ขันตอนดังนี
2.1) เตรี ยมข้อมูลในสไลด์ เป็ นการหาข้อมูลทีจะต้องใช้สาํ หรับการนําเสนอ ควรเน้นเฉพาะข้อมูลทีเห็น
ว่าจําเป็ นจริ งๆ และเหมาะกับผูฟ้ ังกลุ่มเป้ าหมายทีวางไว้ วิธีนีจะช่วยในการวางกรอบของข้อมูลทีจะนําเสนอ
2.2) กําหนดหัวข้อหลักที ใช้เป็ นจุดขายสําคัญ เมือได้ขอ้ มูลที ต้องการครบแล้ว ก็กาํ หนดหัวข้อที สําคัญ
โดยเลือกสิ งทีน่าจะต้องตาต้องใจผูฟ้ ัง เพราะเป็ นขันตอนแรกของความสําเร็ จในงานนําเสนอ
2.3) วางโครงร่ าง เรี ยงลําดับหัวข้อว่าจะนําเสนอหัวข้อใดก่อนหลัง จะกล่าวรายละเอียดหรื อกล่าวอย่าง
คร่ าวๆ การวางโครงร่ างเป็ นสิ งที สําคัญทําให้สามารถรวมความคิดทังหมดที ใช้ในการนําเสนอ และมีลาํ ดับการนําเสนอที
ถูกต้อง
2.4) ตกแต่งเพือให้น่าสนใจ หลังจากได้หัวข้อทีจะใส่ ในแต่ละสไลด์แล้ว ตอนนีก็ถึงเวลาทีจะทําให้สไลด์
ดูเป็ นมืออาชีพ และน่าสนใจยิงขึนด้วยการตกแต่งสไลด์ให้ดูสวยงาม โดยการใช้สีสนั ใส่รูปภาพ ใส่กราฟ ตาราง และลูกเล่น
ในการเปลียนสไลด์หรื อแสดงข้อความ
2.5) เตรี ยมข้อมูลเกียวกับการตอบคําถาม ควรคาดเดาไว้ดว้ ยว่าผูฟ้ ังจะถามสิ งใดบ้าง เพือเตรี ยมสไลด์ไว้
ในส่ วนนี
2.6) การเตรี ยมเวลาสําหรับ การแสดงสไลด์ และคําถามจากผูฟ้ ั ง การควบคุมเวลาเป็ นสิ งสําคัญ ในการ
นําเสนอ ต้องทราบก่อนว่ามีเวลาเท่าไร สําหรับการบรรยายทังหมด และควรเผือเวลาสําหรับการตอบคําถามด้วย
2.7) ระบบการตรวจสอบความถู กต้องของข้อมู ล และความผิ ดพลาดในสไลด์ ก่ อนนําเสนอทุ กครั ง
ควรตรวจสอบให้ถีถ้วนอีกครัง ไม่วา่ จะเป็ นการตรวจสอบตัวสะกด ลําดับสไลด์ การอ้างอิงข้อมูล หรื อวันทีสําหรับนําเสนอ
สิ งเหล่านีไม่ควรผิดพลาด จะทําให้ดูไม่เป็ นมืออาชีพ
2.8) เอกสารที ใช้ประกอบการบรรยาย สิ งสุ ดท้ายที สําคัญและขาดไม่ได้ คื อเอกสารประกอบการบรรยาย
เพราะเอกสารเหล่านี เป็ นตัวดึ งให้ผฟู ้ ั งจดจ่ออยู่กับการบรรยาย และยังสามารถจดโน้ต หรื อคําถามที สงสัยไว้ได้ เราควร
เตรี ยมเอกสารไว้แจกให้เพียงพอกับผูเ้ ข้าฟังการบรรยาย
3) การซักซ้อมก่ อนการนําเสนอ เมื อสร้างงานนําเสนอเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว สิ งที ควรกระทําต่อไปคื อการ
ซักซ้อมเตรี ยมการก่อนการนําเสนอ เพือให้เกิ ดความชัดเจนในข้อมูล และเข้าใจอย่างถ่องแท้ มีลาํ ดับการนําเสนอทีถูกต้อง
และยังทําให้เกิดความมันใจมากขึน
4) การนําเสนอจริ ง ในขณะบรรยายควรสร้างบรรยากาศทีดี เป็ นกันเองกับผูฟ้ ัง ต้องใช้นาเสี
ํ ยง คําพูด กริ ยา
ท่ าทางให้เหมาะสมกับ ผูฟ้ ั งด้วย การนําเสนอจริ งเป็ นตัวพิสูจน์ว่าการเตรี ยมการของคุณมีประสิ ทธิ ภาพมากน้อยเพียงใด
ถ้าคุณเตรี ยมการมาพร้อม นันก็ถือได้วา่ คุณประสบผลสําเร็ จไปครึ งหนึงแล้ว
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6. เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ ยุคดิจทิ ลั G-Suite for Education ประกอบด้วย
6.1 G-Site คือพืนที ทํางานใช้แบ่งปั นสําหรั บชันเรี ยน ครู และนักเรี ยนสามารถสร้างเว็บไซต์ของตนเองหรื อ
โครงการได้โดยทีไม่ตอ้ งเขียนรหัส โค้ด หรื อภาษาคอมพิวเตอร์ ทํางานได้ง่ายเหมือนการทําเอกสาร สามารถเปิ ดใช้งานได้
ทุกแห่งด้วยเว็บเบราเซอร์ บนคอมพิวเตอร์ Mac, PC และ Linux หรื อ Smart Phone ได้
6.2 G-Classroom เป็ นเครื องมือช่วยในการจัดการ มอบหมายงาน สร้าง ตรวจ และให้คะแนนงานสามารถ
ตรวจสอบผูเ้ รี ยนได้วา่ ทํางานเสร็ จตามกําหนดนัดหมายหรื อไม่ และแสดงความคิดเห็นได้โดยตรง รวมทังการตัดเกรดได้
ในทีเดียวกัน ผูเ้ รี ยนสามารถเปิ ดดูเนือหาของชันเรี ยนได้ ติดตามงาน และตรวจสอบวันครบกําหนดงานได้ดว้ ยการล็อกอินเข้า
สู่ห้องเรี ยน และค้นหางานของตนเองได้โดยอัตโนมัติ ซึงงานทังหมดจะถูกจัดเก็บอยูใ่ น แฟ้มงานภายใน Google Drive
6.3 G-Doc เอกสารมีชีวิตด้วยการแก้ไขที ชาญฉลาด และเครื องมือจัดรู ปแบบทีช่วยให้สามารถจัดรู ปแบบ
ข้อความและย่อหน้าได้ง่ายๆ เลือกจากแบบอักษรเป็ นพันๆ แบบ เพิมลิงก์ภาพ ภาพวาด และตารางได้เข้าถึงเอกสารของคุณ
ได้ทุ กที ทุ กเวลา สร้ าง และแก้ไขเอกสารของคุ ณได้จากทุ กที ไม่ว่าจะใช้โทรศัพ ท์ แท็บ เล็ต หรื อคอมพิ วเตอร์ ทุ กคน
สามารถทํางานร่ วมกันในเอกสารฉบับ เดี ยวกัน ในเวลาเดียวกันสามารถทํางานร่ วมกับ Microsoft Word โดยเปิ ดแก้ไข
แปลงไฟล์ Word เป็ น Google เอกสาร และกลับกันได้
6.4 G-Sheet มีลกั ษณะการทํางานคล้ายๆ กับ Microsoft Excel มีการสร้าง Column Row สามารถใส่ ขอ้ มูล
ต่างๆ ลงไปใน Cell ได้ คํานวณสู ตรต่างๆ ได้ แต่วธิ ี การใช้สูตรคํานวณจะแตกต่างจาก Excel ไม่ตอ้ งติดตังทีเครื อง สามารถ
ใช้งานบน Web ได้โดยไฟล์จ ะถูกบัน ทึ กไว้ที Server ของ Google ทํา ให้ สามารถเปิ ดใช้งานได้ไม่ว่าจะอยู่ทีใดเพียงมี
Web Browser และ อินเทอร์ เน็ต สามารถแชร์ไฟล์ให้ผอู้ ืนร่ วมใช้งานได้ และมีระบบ Real Time Save อัตโนมัติ นอกจากนี
ยังสามารถ Save หรื อ Export ออกมาใช้งานกับ Microsoft Excel ได้
6.5 G-Slide สไลด์ช่วยให้สามารถสร้าง แก้ไข ทํางานร่ วมกัน และนําเสนอได้ไม่ว่าจะอยู่ทีใด ทํางานได้กับ
Microsoft PowerPointได้สามารถเปิ ด และแก้ไขไฟล์ Microsoft PowerPoint แปลงไฟล์ PowerPoint เป็ น Google สไลด์
และกลับกันได้
6.6 G-Forms การสร้ างแบบฟอร์ ม สํ าหรั บ กรอกข้อมู ล เช่ น แบบประเมิ น แบบสอบถาม ใบสมัค รงาน
แบบฟอร์ มสําหรั บ การเก็บ ข้อมูลแบบทดสอบ ฯลฯ การนําฟอร์ ม ไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอน เช่ น การสร้ าง
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน การสร้างแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน การสร้างแบบสอบถามเพือเก็บ
ข้อมูลต่างๆ เป็ นต้น ซึง Google Forms สามารถสร้างแบบทดสอบ และสามารถตรวจคําตอบพร้อมทังให้ผลตอบกลับไปยัง
นักเรี ยนได้
6.7 G-Photo เป็ นแอปพลิ เคชัน และบริ ก ารใหม่ จ าก Google ที มี ไ ว้สํ าหรั บ จัด การรู ป ภาพและวิดี โ อ
โดยจะเน้น การสํารองรู ป ภาพและวิดี โอในอุ ป กรณ์ ของเราไปเก็ บ ไว้ในรู ป แบบ Butt Storage ร่ วมกับ Google Drive
ซึ งสามารถสํารองรู ปภาพ และวิดีโอได้ไม่จาํ กัด สามารถใช้งานได้บ น Android, iOS, Mac และ Windows พร้ อมกัน นี
สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที photos.google.com ได้ดว้ ย
6.8 G-Hangout ติดต่อได้ทุกเวลาด้วยวิดีโอ เสี ยง หรื อข้อความ ใช้การแชทด้วยข้อความสําหรับถามคําถาม
สันๆ และใช้แฮงเอาท์สาํ หรับแฮงเอาท์วดิ ีโอเป็ นกลุ่ม ช่วงเวลาทีเปิ ดให้เข้าพบ และการทัศนศึกษา แบบเสมือนจริ ง
6.9 G-Translate โปรแกรมแปลภาษาโดยอ้างอิงสถิติในการแปล (ซึงสามารถแปลได้แบบข้อความและทัง
เว็บ) โดยปกติแล้วโปรแกรมส่วนใหญ่จะใช้แนวทางอ้างอิงกฎ และต้องใช้การนิยามคําศัพท์ และไวยากรณ์จาํ นวนมากใน
การแปล แต่ทีมงาน Google (กูเกิ ล) ได้ทาํ การเพิมข้อมูลจํานวนมากให้กบั โปรแกรมทังภาษาเดี ยวกันและภาษาปลายทาง
และเพิมข้อความตัวอย่างการแปลที แปลโดยมนุ ษ ย์ ซึ งทางที ม งาน Google (กูเกิ ล) ได้ใช้เทคนิ คเชิ งสถิติ ให้โปรแกรม
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อ้างอิงหลักการ กลุ่มคํา ที มนุ ษย์ได้ทาํ การแปลไว้ โดยทีมงาน Google ได้แจ้งไว้วา่ ได้ผลลัพท์ทีดี กว่าวิธีเดิม สําหรับการ
ทํางานของ Google Translate จะใช้คอมพิวเตอร์ หลายตัวในการประมวลผล โดยเครื องนี จะใช้ในการแปลภาษา เรี ยกว่า
"Statistical Machine Translation" หรื อ "ระบบการแปลภาษาเชิงสถิติ" ซึ งเป็ นวิธีทีคอมพิวเตอร์ ใช้แปลความหมายของ
ประโยค โดยอ้างอิงจากรู ปแบบของข้อความจํานวนมาก เพือให้ขอ้ ความทีแปลมีความใกล้เคียงกับภาษามนุษย์
6.10 G-Calendar ใช้เวลากับการวางแผนน้อยลง และมีเวลาลงมือทํามากขึนด้วยปฏิทินทีแชร์ได้ซึงผสานรวม
กับ Gmail ไดรฟ์ รายชือติดต่อ Sites และแฮงเอาท์ได้อย่างไร้รอยต่อ
6.11 YouTube คื อเว็บ ไซต์ทีให้บ ริ การด้านวิดี โอ ผูใ้ ช้จะเป็ นผู ้ Upload VDO ขึ นไปเพื อ Share กับ User
อืน เพือเป็ นการแลกเปลียนความบันเทิง ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ รวมทังการเรี ยนการสอน ไม่วา่ จะเป็ นการสอนแบบสด แบบ
Realtime หรื อ การอัด คลิ ป การสอนเพื อใช้ในชันเรี ยนหรื อ นอกห้ องเรี ยน การนําเสนอเรื องราวหรื อ เหตุ การณ์ ต่ างๆ
ทีน่าสนใจ การจัดการเพลย์ลิสต์เพือจัดหมวดหมู่ของวิดีโอให้ง่ายต่อการใช้งาน
6.12 G-Search เป็ นเครื องมื อ ที ให้ บ ริ ก ารค้น หาข้อ มู ล บนอิ น เทอร์ เน็ ต ( Search Engine) ของเว็บ ไซต์
Google.com ที โด่ ง ดังที สุ ด ในปั จ จุ บ ัน ผูใ้ ช้งานเพี ยงเข้าเว็บ ไซต์ www.Google.com จากนันพิ ม พ์ค าํ หรื อ ข้อ ความ
(Keyword) เกี ยวกับ เรื องที ต้องการค้น หา เพี ยงชัวอึดใจหลังกดปุ่ มEnter Google Search ก็จะแสดงเว็บ ไซต์ทังหมดที
เกี ยวข้องกับ Keyword เหล่ านั นทัน ที ไม่ เฉพาะแต่ เพี ย งการค้น หาข้อ มู ล ในรู ป ของเว็บ ไซต์เท่ านัน Google Search
ยังสามารถค้นหาข้อมูลที เป็ นไฟล์รูปภาพ( Images) กลุ่มข่าว( News Groups) และสาระบบเว็บ ( Web Directory) ได้อย่าง
แม่นยําและน่าทึงอีกด้วย ปั จจุบนั เว็บไซต์ Google ได้รับความนิยมอย่างมากจากผูท้ ีต้องการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์โดยมี
ผูเ้ ข้าใช้งานกว่า ล้านครังต่อวันเลยทีเดียว
6.13 Facebook เป็ นสื อสังคมออนไลน์ให้ผคู ้ นพบปะกัน แชร์ ภาพ แชร์ ขอ้ มูลต่างๆ ร่ วมกันผ่านโปรแกรม
ดังกล่าว
6.14 Instagram เป็ นสื อสังคมออนไลน์ทีให้ผูใ้ ช้สามารถแชร์ ภาพ วิดีโอให้คนในกลุ่ม หรื อชุมชนเดี ยวกัน
ได้แลกเปลียนกัน
ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบในการออกแบบระบบการบริ หารจัดการสิ งแวดล้อม การเรี ยนรู ้
ในการจัดการศึ กษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ทุ กองค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที สุ ด ยกเว้น
องค์ป ระกอบของระบบบริ ห ารจัด การสิ งแวดล้อมฯ ประกอบด้วย 1) วิธีส อนแบบสื บ สวนสอบสวน (Inquiry Process)
2) ขันตอนการออกแบบ (Process Design) 3) 6 ขันตอนสร้ างความคิ ดสร้ างสรรค์ 4) ขันตอนการสร้างงานนําเสนอข้อมูล 5) การ
ประเมิ นผลงาน และ 6) G-Suite (Google for Education) และความเหมาะสมของรายละเอียดขันตอนของระบบการบริ ห าร
จัดการสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึ กษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ใช้วิธีสอนแบบสื บสวนสอบสวน (Inquiry
Process) พบว่า ทุ กขันตอนของระบบการบริ ห ารจัด การสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ในการจัด การศึ กษาบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที สุ ด สอดคล้องกับ การศึ กษาของฉัน ทนา ปาปั ด ถา และณมน จี รังสุ วรรณ
(2557) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง รู ป แบบสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการศึ กษาสร้างสรรค์บ นเครื อข่ายสังคมเพือพัฒนาความคิ ด
สร้ างสรรค์มี ค วามเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที สุ ด สอดคล้อ งกับ ปณิ ตา วรรณพิรุณ และปารย์พิ ชชา ก้านจักร (2559)
ทีพบว่า รู ปแบบสิ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ โดยอิงประสบการณ์ผา่ นสื อสังคมว่า มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มากทีสุด และสอดคล้องกับพิพฒั น์ อัฒพุธ ทิพรัตน์ สิ ทธิวงศ์ และดิเรก ธี ระภูธร (2560) ทีพบว่า การใช้สือสังคมออนไลน์
ร่ วมกับการเรี ยนรู ้เชิ งรุ ก วิชาการออกแบบและผลิตสื อกราฟิ กคอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาระดับชันปริ ญญาตรี มีความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีสุด
จากการออกแบบระบบบริ ห ารจัด การสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ในการจัด การศึ กษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ฉบับปรั บปรุ ง เป็ นกระบวนการวิจยั ระยะที 1 เพือหารู ปแบบและองค์ประกอบที เหมาะสมของระบบ ก่อนที คณะผูว้ ิจยั ได้
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นําไปพัฒนาเป็ นระบบออนไลน์ทีสามารถใช้งานได้จริ ง โดยจะนําเสนอผลการพัฒนา และการทดลองใช้ระบบในรายงาน
วิจยั ฉบับสมบูรณ์ และนําเสนอในรู ปแบบบทความวิจยั ในบทความต่อไป

สรุ ปผลการวิจัย

องค์ประกอบของระบบการบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
มี 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ระบบบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บสวนสอบสวน (Inquiry Process) แนวคิดเบืองต้นเกียวกับการออกแบบ กระบวนการออกแบบ และการนําเสนอผลงาน
2) ขันตอนระบบบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย สร้างความสนใจ สํารวจและค้นหา อธิบายและสรุ ปผล
ขยายความรู้ ประเมิ น ผล และนําเสนอบนเครื อ ข่ ายสัง คมออนไลน์ และความเหมาะสมของระบบการบริ ห ารจัด การ
สิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด

กิตติกรรมประกาศ

บทความวิจยั นี เป็ นส่ วนหนึงของการวิจยั เรื อง ระบบการบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ยุค เศรษฐกิ จดิจิ ทัลเพื อพัฒ นาความคิ ดสร้ างสรรค์ ได้รับ ทุ น สนับ สนุ น ทุ น วิจยั เงิ น งบประมาณ
ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สํ า นั ก วิ จ ัย และพัฒ นาการอาชี ว ศึ ก ษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
และขอขอบคุณบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคเลย วิทยาลัยพณิ ชยการธนบุรี และคณะเทคโนโลยีสือสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีให้ความช่วยเหลือในการดําเนินการวิจยั ในครังนี
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บทคัดย่ อ

การศึ กษาครังนี มีวตั ถุ ป ระสงค์เพือพัฒนาสื อหนังสื อการ์ ตูน เสริ ม การเรี ยน และประเมิ น ความพึงพอใจที มีต่อ
หนั งสื อ การ์ ตู น เสริ ม การเรี ย น เรื อง ระบบสุ ริ ยะ กลุ่ ม ตัว อย่างเป็ นนั กเรี ยนช่ วงชันที (ชันประถามศึ กษาปี ที ) ของ
โรงเรี ยนโฆสิ ตสโมสร กรุ งเทพมหานคร จํานวน คน ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิ ตทีใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึ กษา
พบว่า นักเรี ยนความพึงพอใจหนังสื อการ์ตูนเสริ มการเรี ยน เรื อง ระบบสุ ริยะ อยูใ่ นระดับมาก

คําสําคัญ : สื อการเรี ยนการสอน วิทยาศาสตร์, ระบบสุริยะ, หนังสือการ์ตูน

ABSTRACT
The objectives of the study were to develop the Solar System comic book and evaluate satisfaction towards Solar
System comic books. The sample were purposive sampling collected from 32 students who were students at
Kositsamosorn School, Bangkok by using questionnaires. Data analysis employed frequency, percentage, averaging, and
standard deviation. The study presented the following results: The students had high levels of satisfaction to Comic Book
to learn about the solar system.

Keywords : Instructional Media, Science, Solar System, Comic Books
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ครู ผูส้ อน หรื อผูใ้ ห้การเรี ยนรู้ ผูถ้ ่ายทอดเนื อหาสาระ ได้แก่ ครู และอาจารย์ ซึ งถือเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พชันสูง (ปรัชญา
เวสารัชช์, ) ครู มกั มีบทบาทในการจัดประสบการณ์ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นด้านเนือหาสาระหรื อทักษะ และมีบทบาทในการจัด
ประสบการณ์เพือการเรี ยนการสอน ในการที จะถ่ายทอดความรู ้ไปสู่ เด็กในเรื องต่างๆ นัน มีความสําคัญมาก เพราะเด็กเป็ นวัยที
กําลังเจริ ญเติบโต เป็ นวัยทีต้องการรับความรู ้หรื อทักษะในการเรี ยนรู ้ จําเป็ นต้องหาสื อการเรี ยนการสอนทีเหมาะสม ในการสอน
แบบธรรมดานันจะช่ วยสร้ างรากฐานที เป็ นรู ปธรรมขึนในความคิ ดของเด็ก การฟั งเพียงอย่างเดี ยวเด็กจะต้องใช้จินตนาการ
เพือให้สิงที เป็ นนามธรรมเกิ ดเป็ นรู ปธรรมขึนในความคิด ดังนัน การเลื อกใช้สือทีเหมาะสมกับการสอนจึ งมี ความสําคัญมาก
เด็กในแต่ละช่วงวัยจะมีความแตกต่างกันจําเป็ นต้องเลือกใช้สือให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก จึงมีความจําเป็ นทีจะต้องหา
สื อการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสมกับอายุ และแนวความคิ ดของวัยเพือให้มีการเรี ยนรู้ที มีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถคิดวิเคราะห์ หรื อ
แยกแยะสิ งต่างๆได้อย่างสมวัย นอกจากนียังมีปัจจัยทีส่งผลให้เด็กมีผลการเรี ยนอ่อนลง คือการทีเด็กให้ความสนใจเกียวกับเกม
การใช้เทคโนโลยี และสื อเพือความบันเทิ งมากขึน ส่ งผลให้ความสนใจในการศึกษาหาความรู้ลดน้อยลง ดังนัน องค์ประกอบ
สําคัญของการจัดการศึ กษาในประเด็นหนึ งที น่ าสนใจคือ สื อและอุปกรณ์สําหรับการศึ กษา สื อและอุปกรณ์ ต่างๆ เช่ น อาคาร
สถานที โต๊ะ เก้าอี กระดานเขียนหนังสื อ แบบเรี ยน สมุด ดินสอ ตลอดถึงอุปกรณ์ทีทันสมัยทีมีราคาแพงทังหลาย เช่น อุปกรณ์
ในห้องปฏิ บ ัติการทางวิทยาศาสตร์ เครื องคอมพิวเตอร์ สื อและอุ ปกรณ์ เหล่ านี เป็ นส่ วนประกอบที จําเป็ นสําหรับการจัด
การศึกษา ครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึ งมี หน้าทีรับผิดชอบ ดูแลให้สิงเหล่านี มีอย่างเพียงพอ อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ และใช้สือ
เหล่านี เป็ นส่ วนช่วยให้เกิดการถ่ายทอดเนือหาความรู ้ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพ ครู ทีมีคุณภาพต้องสามารถผลิตและ
พัฒนาสื อและอุปกรณ์ การศึ กษาสําหรับการสอนของตนด้วย (ปรัชญา เวสารัชช์, ) และการใช้สือการเรี ยนการสอนใน
ชันเรี ยนทัวไป ครู ใช้เอกสาร หนังสื อเรี ยน หรื อสมุดกิ จกรรมเหมือนกันทังชัน สมุดกิ จกรรมเป็ นการฝึ กซําๆ ไม่มีการสอน
สิ งใหม่ ส่ วนหนังสื อเรี ยนครู ใช้ให้ผเู ้ รี ยนค้นหาข้อมูลแล้วจําไว้เพือตอบคําถามของครู ในการสอนกระบวนการคิด ครู ควรสร้าง
แบบเรี ยนประมาณ ชุด มีเนื อหาสาระเดี ยวกัน แต่ ใช้วิธีการทําความเข้าใจข้อมูลหรื อกระบวนการคิ ดแตกต่างกัน เพี อเปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนคิดได้หลากหลายวิธี ส่ วนสมุดกิจกรรม ครู ควรเพิมการสอนกระบวนการคิดในการทํากิจกรรม สมุดกิจกรรมนี
จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาการคิดของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี (ชนาธิ ป พรกุล, ) โดยการจัดการศึ กษาในปั จจุบ ันอยู่ใน
บริ บทของการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยสนับสนุ นการเรี ยนรู้ ไม่ว่าจะเป็ นระบบอีเลิร์นนิ ง ระบบเทคโนโลยีการจัดการ
ความรู ้ ระบบอี ไลบรารี และระบบอันเกี ยวเนื องอืนๆ (วิชิต เทพประสิ ทธิ , ) แต่ เมื อความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ทีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ นพฤติกรรมการอ่าน การให้
ความสนใจต่ อเรื องใดเรื องหนึ งน้อยลง โดยส่ งผลให้เด็ กมีสมาธิ สัน มี การอ่านหนังสื อน้อยลง ดังนัน เพือส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยน
มีความสนใจด้านการอ่านมากยิงขึน หนังสื อการ์ ตูนจึ งเป็ นอีกหนึงทางเลือกทีน่าจะส่ งผลดี ต่อการส่ งเสริ มการอ่านให้กบั ผูเ้ รี ยน
โดยการ์ตูนเป็ นสื อสําหรับใช้ในการเรี ยนการสอน เนื องจากการ์ ตูนช่วยเร้าความสนใจ และสามารถกําหนดกิจกรรมให้สามารถ
ดึ งดูดและน่ าติดตามเนื อหาได้อย่างต่อเนื อง อีกทังยังสามารถช่วยให้เกิ ดความคิด จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ได้เป็ น
อย่างดี
ดังนัน จึ งทําให้ผจู ้ ดั ทําสนใจพัฒนาสมุดเล่มเล็ก เพือเป็ นสื อเสริ มการเรี ยนการสอนโดยให้นกั เรี ยนทุกคนได้เรี ยนรู้จาก
การอ่านสมุดเล่มเล็ก มีเนื อหาที เข้าใจง่าย และสนุ กกับการอ่านหนังสื อพร้อมภาพประกอบ อีกทังยังเป็ นการเพิมทักษะการรัก
การอ่านของเด็กในชันปฐมวัยให้มากกว่าการสนใจสื อต่างๆ การเรี ยนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีความยาก ผูจ้ ดั ทําจึ ง
อยากทําให้มีสือที หลากหลายมากยิงขึ นมากกว่านังเรี ยนตามบทเรี ยนปกติ และเป็ นการทบทวนความรู้ของผูเ้ รี ยนในการนํา
เนือหาทีเรี ยน อีกทังยังเป็ นแนวทางในการจัดทําสมุดเล่มเล็กเล่มต่อไปของเด็กๆ เพือพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ อีกด้วย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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การศึกษาครังนีเป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) มีขนตอนดํ
ั
าเนิ นการ ดังนี
. ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.1 การหาแนวคิด สื อการเรี ยนการสอนหนังสื อการ์ตูนเสริ มการเรี ยน เป็ นสื อการเรี ยนการสอนทีมาประยุกต์
ในรู ปแบบของหนังสื อการ์ตูน เพือสร้างให้ผเู ้ รี ยนเกิดความตระหนักในเรื องของการอ่านหนังสื อให้มีประสิ ทธิ ภาพทีดีขึน
ด้วยเหตุนีจึงเป็ นแนวคิดในการจัดทําหนังสื อการ์ตูนเสริ มการเรี ยน เรื อง ระบบสุริยะ
1.2 สํารวจพืนทีเพือเก็บรวบรวมข้อมูลของโรงเรี ยนโฆสิ ตสโมสร ดําเนิ นการสํารวจกลุ่มเป้ าหมาย วิธีการสอน
และกิ จกรรมต่างๆ ภายในโรงเรี ยน โดยเข้าพบกับอาจารย์ผูส้ อนประจํากลุ่มสาระต่างๆ พูดคุยเพือรั บทราบถึงปั ญหาของ
เด็กนักเรี ยน หรื อสิ งที โรงเรี ยนต้องการ จึ งเสนอโครงงานของเราเพือช่ วยการสอนให้มีป ระสิ ท ธิ ภาพที ดี ขึน ซึ งจะช่ วย
ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของเด็กนักเรี ยนได้
1. 3 ศึ กษาเอกสารประกอบด้วยหนังสื อคู่มื อการสอนและหนังสื อเรี ยนในวิชาวิท ยาศาสตร์ ข องนัก เรี ยน
ประถมศึกษาปี ที ช่วงชันที โดยศึกษาเนื อหาของวิชาเพือให้เหมาะสมกับสือ และเป็ นไปตามตัวชีวัดมาตรฐานการเรี ยนรู ้
และคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน ตามทีอาจารย์ผสู ้ อนต้องการ
. ขันตอนการผลิตหนังสื อการ์ตูนเสริ มการเรี ยน เรื อง ระบบสุริยะ ประกอบด้วย ขันตอน ดังนี
. ขันตอนก่อนการผลิต (Pre-production)
- กําหนดรู ปเล่มหนังสื อภาพขนาดไม่เกิน x21 เซนติเมตร
- กําหนดเนื อหาและตัวละครโดยการวาดเค้าโครงหน้ากระดาษเบืองต้น เพือใส่ เนื อหาให้เหมาะสมกับ
วิชาทีจะทํา
- กําหนดภาพประกอบให้ สอดคล้องกับ เนื อหา โดยจะวาดแบบการ์ ตูน ใช้ลายเส้น ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมาย โดยเลือกใช้การวาดภาพการ์ ตูนผสมกับฉากประกอบ
- ตรวจสอบความถูกต้อง และให้ครอบคลุมตัวชีวัดทีต้องการก่อนขันตอนการผลิตผลงานจริ ง
. ขันตอนการผลิต (Production)
- การเขี ย น Story Board เพื อเป็ นแนวทางในการดํา เนิ นเรื องที จะวาด เป็ นผลดี ใ นการทํ า งาน
ทําให้ใช้เวลารวดเร็ ว และตรงตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้
- ตรวจสอบปรับปรุ งแก้ไขสื อ นําเนือหาและภาพประกอบทีจัดเรี ยงเป็ นรู ปเล่ม และตรวจสอบความผิดพลาด
พร้อมพิจารณารู ปแบบของผลงานก่อนนําไปปรับปรุ งแก้ไข จนกระทังเนื อหา ภาพประกอบ และรู ปเล่มทังหมดสมบูรณ์
ครบถ้วนเพือส่ งโรงพิมพ์
2.3 ขันตอนหลังการผลิต (Post-production)
- การทดลองใช้สือ โดยนําสื อการเรี ยนสอนเรื อง “หนังสื อการ์ ตูนเสริ มความรู ้เรื องระบบสุ ริยะ” ทีผลิต
ส่งมอบให้อาจารย์ผูส้ อนรายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ศึกษา โรงเรี ยนโฆสิ ตสโมสร เพือนําไปประกอบกับ
การเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน
- การประเมินสื อ โดยจัดทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจชองนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
โรงเรี ยนโฆสิ ตสโมสร และดําเนินการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ
3. ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี ได้แก่ นักเรี ยนระดับชันประถมศึกษาปี ที ของโรงเรี ยนโฆสิ ตสโมสร โดย
กําหนดกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการทดลองใช้เครื องมือและประเมินความพึงพอใจ จํานวน คน เพือประเมินความพึงพอใจต่อ
สื อการเรี ยนการสอน หนังสื อการ์ตูนเสริ มการเรี ยนเรื องระบบสุ ริยะ วิชาวิทยาศาสตร์ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์หลังใช้สือ
4. เครื องมือทีใช้
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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4.1 เครื องมือทีใช้ในการพัฒนาสื อ ได้แก่ ) โปรแกรม Adobe InDesign ใช้ในการทํารู ปเล่มหนังสื อ และ )
โปรแกรม Paint Tool Sai ใช้ในการวาดการ์ ตูน
4. 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ มีลกั ษณะโดยให้ประชากรเลือกคําตอบตามความเป็ นจริ ง มีลกั ษณะคําถาม
เป็ นมาตรวัด ระดับ ได้แก่ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด ซึ งแบบสอบถามมีความเชือมันทีมีความเหมาะสมต่อ
การนําไปใช้ที .
5. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การหาความถี ร้อยละ หาค่าเฉลีย ( ̅) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D)
โดยการนําเสนอตารางประกอบความเรี ยง และได้กาํ หนดเกณฑ์การพิจารณาความพึงพอใจต่อสื อ ดังนี
ค่าเฉลีย 4. 51 – 5. 00 มากทีสุด
ค่าเฉลีย 3. 51 – 4. 50 มาก
ค่าเฉลีย 2. 51 – 3. 50 ปานกลาง
ค่าเฉลีย 1. 51 – 2. 50 น้อย
ค่าเฉลีย 1. 00 – 1. 50 น้อยทีสุด

ผลและวิจารณ์ ผล

จากการดําเนิ นการหนังสื อการ์ตูนเสริ มการเรี ยน เรื อง ระบบสุ ริยะ มีผลการดําเนินงานดังนี

ภาพที การออกแบบตัวละคร
จากภาพที เป็ นการนําเสนอลักษณะของตัวละครทีใช้ในการนําเสนอสื อ ประกอบด้วยตัวละครหลัก ตัวละคร
และมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี
- ตัวละครหลัก ใบไม้ เป็ นเด็กที กล้าหาร มุ่งมัน อดทน เล่น กี ฬาเก่ง ชอบเล่นเกมเป็ นชี วิตจิตใจ ชอบอะไรที
ท้าทาย แต่ไม่ชอบเรี ยนหนังสือ
- ตัวละครหลัก โอปอ เป็ นเด็กที นิ สัยน่ ารักอ่ อนโยน ฉลาด เรี ยนเก่ง เป็ นดาวเด่นของโรงเรี ยน เป็ นที รักของ
เพือนๆ
- ตัวละครหลัก โซร่ า โปรแกรมสมองกลทีมีความรู ้รอบด้าน เป็ นผูน้ าํ ทาง และคอยแนะนําวิธีการเล่นเกมให้กบั
ผูเ้ ล่นทีเข้ามา
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- ตัวละคร ครู เกสร ครู ประจําชัน ป. ห้อง ครู ผูส้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ เป็ นครู ทีใจดี ใสใจเด็กๆ เป็ นทีรักของ
-

มอนสเตอร์ ปี ศาจหลุมดํา ปี ศาจทีเกิดจากหลุมดํา เป็ นปี ศาจทีชัวร้ายทีสุ ดในระบบสุริยะ
มอนสเตอร์ ปี ศาจมังกรไฟ ปี ศาจทีเกิดจากเปลวเพลิงของด้วยอาทิตย์ มีนิสัยชอบใจร้อน โมโหง่าย
มอนสเตอร์ เตาไฟแช่แข็ง ปี ศาจทีเกิดจากดาวพุธ มีนิสยั เยือกเย็น
มอนสเตอร์ ปี ศาจมลภาวะ ปี ศาจทีเกิดจากผลพิษเสี ยในโลก มีนิสยั อันธพาล ชอบสร้างความวุน่ วาย
มอนสเตอร์ ปี ศาจพายุหมุน ปี ศาจทีเกิดจากพายุหมุนของดาวพฤหัส มีนิสยั ฉลาด อารมณ์แปรปรวน
มอนสเตอร์ ปี ศาจวงแหวนนําแข็ง ปี ศาจทีเกิดจากความเย็นของวงแหวนดาวเสาร์ มีนิสยั ฉลาดสุขมุ เยือกเย็น

ภาพที หน้าปกหนังสื อเกมตะลุยอวกาศในระบบสุริยะ
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ภาพที ตัวอย่างเนือหา
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหนังสื อการ์ ตูนเสริ มการเรี ยน เรื อง ระบบสุ ริยะ ภาพรวมมีค่าเฉลีย . อยูใ่ น
ระดับมากทีสุด จําแนกเป็ น ) การ์ ตูนมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลีย . อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ) สี สนั มีความสวยงาม มีค่าเฉลีย
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. อยู่ในระดับมากที สุ ด ) ความสวยงามของรู ปภาพที ใช้ มีค่ าเฉลีย . อยูใ่ นระดับ มากที สุ ด 4) ปริ มาณของเนื อหา
เหมาะสม มีค่าเฉลีย . อยูใ่ นระดับมากทีสุด ) รู ปภาพประกอบสวยงามเหมาะสม มีค่าเฉลีย . อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
7) เนือหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย มีค่าเฉลีย . อยูใ่ นระดับมาก และ ) ลักษณะขนาดสี ของตัวอักษรชัดเจน มีค่าเฉลีย .
อยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ

สรุ ปผลการวิจัย

ผลประเมินความพึงพอใจต่อสื อการเรี ยนการสอนหนังสื อการ์ ตูนเสริ มการเรี ยน เรื อง ระบบสุริยะ โดยนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที พบว่า ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย . เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อันดับ
ได้แก่ การ์ ตูนมี ความน่ าสนใจ อยู่ในระดับ มากที สุ ด มี ค่าเฉลีย . รองลงมา อันดับ ได้แก่ สี สันมีความสวยงาม อยู่ใน
ระดับ มากที สุ ด มีค่ าเฉลี ย . อันดับ ได้แก่ ความสวยงามของรู ป ภาพที ใช้ อยู่ในระดับ มากที สุ ด มีค่ าเฉลีย . และ
อันดับสุ ดท้ายได้แก่ ลักษณะ ขนาดสี ของตัวอักษรชัดเจน อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี ย . ซึ งสื อการเรี ยนการสอนที เป็ น
การ์ ตูนเสริ มบทเรี ยนอยู่ในระดับทีมีเนื อหาเข้าใจมากกว่าหนังสื อเรี ยนแบบเก่า ทังนี เนืองมาจากเนื อหาของหนังสื อมีความ
เหมาะสมกับวัยระดับชัน และมีความสนใจของเด็ก เนื อหามีความสนุกสนาน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรอนงค์ โชคสกุล
และศรี อมั พร ประทุมนันท์ ( ) ทีศึกษาการจัดทําหนังสื อสําหรับเด็ก และความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด เนื องจาก
ลักษณะของสื อทีมีเนื อหาเรื องราวจูงใจ สอดคล้องกับสื อการเรี ยนทีศึกษากันอยูใ่ นปั จจุบนั สําหรับโลเวลล์ (Lovell, 1980)
ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า เป็ นกระบวนการทีชักนําโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพือทีจะสนองตอบความ
ต้องการบางประการให้บรรลุผลสําเร็จ

กิตติกรรมประกาศ

การศึ กษาครั งนี ได้รับ ทุ น อุด หนุ น งบประมาณจากโครงการส่ ง เสริ ม ประดิ ษ ฐ์และนวัต กรรมเพื อคนรุ่ น ใหม่
ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ.
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บทคัดย่อ
การศึ กษาครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาสื ออินโฟกราฟิ ก ประเมินความเหมาะสม และประเมิ นความพึงพอใจที มีต่อ
สื ออินโฟกราฟิ กเรื องการหักเหของแสงและการเกิดรุ้งกิ นนํา กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนในช่วงชันที 2 (ชันประถมศึ กษาปี ที
4) ของโรงเรี ยนเปี ยมสุ วรรณวิทยา แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษี เจริ ญ กรุ งเทพมหานคร ได้มาด้วยการเลื อกแบบเจาะจง โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) สื ออินโฟกราฟิ กเรื องการหักเหของแสงและการเกิดรุ้งกินนํามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มาก 2) ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อสื ออินโฟกราฟิ กเรื องการหักเหของแสงและการเกิดรุ้งกินนํา อยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ: สื ออินโฟกราฟิ ก การหักเหของแสง การเกิดรุ้งกินนํา

ABSTRACT
The objective of this special project were to develop infographic media, evaluate suitability, and evaluate
satisfaction towards infographic: topic of refection of light and t he rainbow. The samples were purposive sampling
collected students at Pieam Suwanwittaya School from 30 students by using questionnaires. Data analysis employed
frequency, percentage, averaging, and standard deviation. The study presented the following results: Infographic topic of
refection and the rainbow had suitability was in high levels. The students had high levels of satisfaction to Infographic.
Keywords: Infographic, Refraction, Rainbow
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ในปั จ จุ บ ัน เทคโนโลยี ได้มี ค วามเจริ ญ ก้าวหน้ ามากยิงขึ น ซึ งการเปลี ยนแปลงครั งนี มี ผ ลกระทบต่ อ องค์ก ร
ทุกหน่วยงาน ตลอดจนมีบทบาทมากขึนในชีวติ ประจําวันของมนุษย์ จึงทําให้รูปแบบการดําเนินชีวติ ของมนุษย์เปลียนไปไม่
เว้นแม้แต่ระบบการศึ กษาของไทยทีจําเป็ นต้องนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเรี ยนการสอน เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยน
ซึงสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดา้ นเครื องมืออิเล็กทรอนิ กส์ คอมพิวเตอร์ และการ
สื อสาร (ชัยยงศ์ พรหมวงศ์, 2548) ซึ งการจัดการเรี ยนรู ้ในยุคปั จจุบนั ได้ถูกกล่าวถึงกันมากในบริ บทของการนําเทคโนโลยี
มาใช้ในการช่วยสนับ สนุ นการเรี ยนรู้ ไม่ว่าจะเป็ นระบบอีเลิร์น นิ ง ระบบเทคโนโลยีการจัดการความรู ้ ระบบอี ไลบรารี
และระบบอันเกียวเนืองอืนๆ (วิชิต เทพประสิ ทธิ, 2552)
การเรี ยนรู ้ผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ก็เริ มเข้ามามีบทบาทในการเรี ยนการสอนเพิมมากขึน จากปกติทีมี การเรี ยน
แต่ในหนังสื อเป็ นสิ งทีซําซาก จึงมีการนําเอาสือการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์มาประกอบในการเรี ยนเพือเพิมประสิ ทธิภาพ
ในการเรี ยนเพิมมากขึน การสร้างสื อการเรี ยนการสอนก็เป็ นส่วนหนึงเพือเพิมทักษะทางการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยน โดยสื อทีมี
ความเหมาะสมในปั จจุบนั และเป็ นทีนิยมคือ อินโฟกราฟิ ก เป็ นสื อทีนําข้อมูลหรื อความรู ้มาสรุ ปเป็ นสารสนเทศในลักษณะ
ของข้อมูลและกราฟิ ก อาจเป็ นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที ฯลฯ ที ออกแบบเป็ นภาพนิ งหรื อ
ภาพเคลือนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็ วและชัดเจน สามารถสื อให้ผชู ้ มเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ทงหมด
ั
โดยไม่
จําเป็ นต้องมีผูน้ าํ เสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก (จงรัก เทศนา, 2556) สื ออินโฟกราฟิ ก เป็ นสื อที สามารถทําเรื องยากให้
เป็ นเรื องที เข้าใจง่ าย และเห็ น ภาพได้ง่าย เป็ นการนํารายละเอี ยดที ยาวๆ มาสรุ ป ให้ กระชับ เข้าใจง่ ายด้ว ยการนําเสนอ
ภาพประกอบกราฟิ ก โดยการนํารู ปภาพ เสี ยง มาประกอบเป็ นวิดี โอเพือสร้างความเข้าใจง่ายมากขึน ดังนัน สื อประเภท
อินโฟกราฟิ กจึงมีความเหมาะสมต่อ การนําไปพัฒนาเป็ นสื อการเรี ยนการสอน โดยพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับทุกช่วงวัย
และจากการสํารวจข้อมูลพบว่า กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ ในหลักสู ตรการเรี ยนการสอนของระดับชันประถมศึกษา
ช่วงชันที 2 (ชันประถมศึกษาปี ที 4-6) ได้บรรจุหน่ วยเรี ยนเรื องแสงและการหักเหของแสงในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรี ยน
เปี ยมสุ วรรณวิทยา แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร เป็ นโรงเรี ยนสําหรับเด็กตังแต่ชนอนุ
ั บาลจนถึงชัน
ประถมศึ กษาตอนปลายตามที หลักสู ตรกําหนด มี การเรี ยนการสอนเรื องการหักเหของแสงและการเกิด รุ้งกิน นําสําหรั บ
นักเรี ยนทีกําลังศึ กษาในช่วงชันที 2 แต่สือการเรี ยนการสอนทีมียงั ไม่เพียงพอ เดิ มใช้สือเฉพาะที เป็ นหนังสื อเรี ยน แผนภูมิ
ภาพ และการทดลอง ซึ งเป็ นสื อที ผลิ ตใช้เองแบบง่ ายๆ และเมื อทําการสัม ภาษณ์ ค รู ผูส้ อน (ฉวีวรรณ จัน ทร์ บ ัว, 2560)
พบว่า มีความต้องการสื อเสริ มการเรี ยนที มีลกั ษณะเป็ นสื อเคลือนไหว มีภาพทีสวยงาม เข้าใจง่าย และน่ าสนใจ เหมาะสม
กับวัยของนักเรี ยน รวมทังสามารถนํามาใช้สาํ หรับการสอนเสริ ม หรื อสามารถให้นกั เรี ยนใช้สาํ หรับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้
ดังนัน จากการศึ ก ษาปั ญ หาดัง กล่าว ผูจ้ ัด ทําได้เล็ง เห็ น ถึง ปั ญ หาในเรื องของการขาดแคลนสื อการเรี ยนการสอนวิช า
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรี ยนรู้เรื องแสงและการหักเหของแสง ของโรงเรี ยนเปี ยมสุ วรรณวิทยา ซึงเป็ นปั จจัยสําคัญต่อความรู ้
ความเข้าใจในเนือหาของเด็กชันประถมศึกษา และสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง คณะผูศ้ ึกษาจึงสนใจพัฒนาชุดการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์เรื องการหักเหของแสง โดยจัดทําในรู ปแบบของสื ออินโฟกราฟิ ก เพือเป็ นสื อทีสามารถทําเรื องยากให้เป็ นเรื อง
ทีเข้าใจง่าย และเห็นภาพ ได้ง่าย และมีการนํางานกราฟิ ก ลายเส้น สัญลักษณ์ และตัวการ์ ตูนมาช่วยในการออกแบบ ซึ งจะ
สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กชันประถมศึกษาได้อย่างดี

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาครังนีเป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) มีรายละเอียดดังนี
1. ขันตอนดําเนิ นการพัฒนาสื อการเรี ยนการสอนอินโฟกราฟิ ก มีขนตอนการทํ
ั
างาน ดังนี
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1.1 การเตรี ยมการ จัดหา และสร้างทรัพยากรต่างๆ ทีสอดคล้องตามเนือหามาเพือใช้ประกอบในการสร้างสื อ
ส่งเสริ มการสอน เช่น รู ปภาพ ข้อความ และแบบทดสอบทีมีคุณภาพ
1.2 พัฒนาเนือหาทีใช้ในการสื อส่ งเสริ มการสอนเรื องการหักเหของแสงและการเกิดรุ้งกินนํา
1.3 สร้ างเครื องมื อที ใช้ในการประเมิ น ความพึงพอใจในผลงานสื อการเรี ยนการสอนอิน โฟกราฟิ กของ
อาจารย์ผสู ้ อน
1.4 ครู ผสู้ อนประเมินความเหมาะสมของสื อ จํานวน 3 คน
1.5 นําสือทีพัฒนาขึนไปทดลองใช้จริ งกับนักเรี ยนช่วงชันที 2 (ชันประถมศึกษาปี ที 4) โรงเรี ยนเปี ยมสุวรรณ
วิทยา แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริ ญ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 30 คน
1.6 ปรับปรุ งแก้ไขสื อตามข้อเสนอแนะ
2. แบบประเมินความพึงพอใจของสื อการเรี ยนการสอนโดยสอบถามความคิดเห็น และถูกปรับแก้ไขเพือให้เกิด
ความเที ยงตรงของแบบสอบถามจากอาจารย์ผูส้ อน ซึ งมี ลกั ษณะเป็ นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เพือใช้กับ
อาจารย์ผสู ้ อน มีระดับการประเมิน 5 ระดับ คือ
5
หมายถึง
ระดับความคิดเห็นมากทีสุด
4
หมายถึง
ระดับความคิดเห็นมาก
3
หมายถึง
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2
หมายถึง
ระดับความคิดเห็นน้อย
1
หมายถึง
ระดับความคิดเห็นน้อยมาก
3. เครื องมือที ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างต่อสื อการเรี ยนการสอนอินโฟกราฟิ ก เรื อง
การหักเหของแสงและการเกิดรุ ้งกินนํา มีระดับการประเมินค่า 3 ระดับ คือ
ชอบ หมายถึง
มีความพึงพอใจต่อสื อในระดับมาก
เฉยๆ หมายถึง
มีความพึงพอใจต่อสื อในระดับปานกลาง
ไม่ชอบ หมายถึง
มีความพึงพอใจต่อสื อในระดับน้อย
4. ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที 1 ครู ผูส้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิท ยาศาสตร์ โรงเรี ยนเปี ยมสุ วรรณวิทยา แขวงคู หาสวรรค์ เขตภาษี
เจริ ญ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 3 คน เพือประเมินความเหมาะสมของสื ออินโฟ
กราฟิ ก
กลุ่มที 2 คือ นักเรี ยนช่วงชันที 2 (ชันประถมศึกษาปี ที 4) โรงเรี ยนเปี ยมสุ วรรณวิทยา แขวงคูหาสวรรค์ เขต
ภาษีเจริ ญ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 90 คน โดยคัดเลื อกมาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง 1 ห้องเรี ยน จํานวน 30 คน ได้มาด้วย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง
5. เครื องมือทีใช้ในการพัฒนาและประเมินสื อ
5.1 โปรแกรม Adobe Flash ใช้ในการสร้างตัวละคร และการดําเนินเรื อง
5.2 โปรแกรม Adobe After Effect ใช้เพือการกําหนด Effect และการเคลือนไหวของตัวละคร
5.3 โปรแกรม Adobe Audition ใช้เพือการออกแบบและแต่งเสี ยง
5.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยให้ประชากรเลือกคําตอบตามความเป็ นจริ ง มีลกั ษณะคําถามเป็ นมาตร
วัด 5 ระดับ ได้แก่ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุด
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6. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลความเหมาะสมของสื ออินโฟกราฟิ ก เรื องการหักเหของแสงและการเกิดรุ้งกิน
นํา เพือใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ด้วยการวิเคราะห์หาค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ( ̅) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D)
โดยการนําเสนอตารางประกอบความเรี ยง

ผลและวิจารณ์ ผล

สื อการสอนแบบอินโฟกราฟิ กเรื องการหักเหของแสงและการเกิดรุ ้งกินนํา เป็ นการเสนอเนือหาเรื องการเกิดรุ ้งกินนํา
ในลักษณะภาพเคลือนไหว 2 มิติ โดยสามารถนําเสนอหน้าจอหลักของสื อทีผลิตขึนดังนี

ภาพที 1 หน้าเปิ ดเรื องการเกิดรุ ้งกินนํา

ภาพที 2 ตัวละครสําหรับอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ
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ภาพที 3 ตัวอย่างสื ออินโฟกราฟิ ก
ผลประเมิ น ความเหมาะสมสื ออิ น โฟกราฟิ กเรื องการหักเหของแสงและการเกิ ด รุ้งกิ น นําโดยครู ผูส้ อน พบว่า
ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.87 เมือพิจารณาเป็ นรายด้านสรุ ปได้ ดังนี
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ด้านเนื อหาการนําเสนอ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลีย 4.00 เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความ
สอดคล้องของเนื อหากับหลักสู ตร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย 4.00 เนื อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย
4.00 เนื อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 4.00 การเรี ยงลําดับเนื อหาเหมาะสม อยูใ่ นระดับ
มาก มี ค่ าเฉลีย 4.00 เนื อหาเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย 4.00 ความถูกต้อง กระชับ ชัดเจน และ
ครอบคลุม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 4.00 ความเหมาะสมของปริ มาณเนือหาอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 4.00 ความน่าสนใจ
ของเนือหา อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 4.00
ด้านภาษา ภาพ และเสี ยง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลีย 4.00 เมื อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ภาพที
นําเสนอตรงตามเนือหา อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 4.00 ความสอดคล้องระหว่างภาพกับเนื อหา อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 4.00
ขนาดของภาพที ใช้ป ระกอบบทเรี ยน อยู่ในระดับ มาก มี ค่าเฉลี ย 4.00 ความน่ าสนใจภาพกราฟิ กที ใช้ อยู่ใ นระดับ มาก
มีค่าเฉลีย 4.00 ความถูกต้องของภาษาทีใช้ ภาษาทีใช้มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย อยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลีย 4.00 เสี ยงดนตรี ที
ใช้ประกอบบทเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 4.00 เสี ยงบรรยายทีใช้ประกอบบทเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 4.00
ด้านตัวอักษรและสี พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.92 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า รู ปแบบตัวอักษร
ทีใช้ในการนําเสนอ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 4.00 ตัวอักษรมีขนาดชัดเจน อ่านง่าย อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 4.00 สี ของ
ตัวอักษรโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 4.00 สี ของพืนหลังบทเรี ยนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.80
สี ของกราฟิ กทีใช้โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.80
ด้านการสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูเ้ รี ยน พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.92 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
การออกแบบข้อความได้สวยงาม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 4.00 ความเหมาะสมของกราฟิ ก อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 4.00
ความเหมาะสมของสี อยูใ่ นระดับ มาก มีค่าเฉลี ย 4.00 ความเหมาะสมของเสี ยงและจังหวะ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.80
ระยะเวลาในการนําเสนอ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.80
ด้านการกระตุน้ ในผูเ้ รี ยนเกิดความรู้ พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 3.25 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า มีการนําเข้าสู่ บทเรี ยน อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 3.40 เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในบทเรี ยน อยูใ่ นระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลีย 3.20 ความหลากหลายและความเหมาะสมของรู ปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย
3.20 การกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนตอบสนองในบทเรี ยน อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 3.20
ผลประเมิ นความพึงพอใจของชุดการสอนสื ออิน โฟกราฟิ กเรื องการหักเหของแสงและการเกิด รุ้งกิ นนํา พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย 2.86 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ 3 ข้อแรกที มีผลการประเมินสู งที สุ ด ได้แก่ สี สัน มีความ
สวยงาม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.00 รองลงมาคือ เสี ยงเพลง ดนตรี ไพเราะเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย 2.97
และลักษณะ ขนาด สี ของตัวอักษร ชัดเจน สวยงาม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 2.97 เนือหา มีความชัดเจนเข้าใจง่าย อยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลีย 2.90 ส่วนข้อทีมีผลการประเมินน้อยทีสุด ได้แก่ ปริ มาณของเนือหาเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย
2.70

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึ กษาเรื องสื ออิ นโฟกราฟิ กเรื องการหักเหของแสงและการเกิ ดรุ้ งกิ นนํา พบว่า สื อการสอนอิ นโฟกราฟิ กที
พัฒ นาขึน อยู่ในระดับ มีความเข้าใจมาก ทังนี อาจเนื องมาจาก ลักษณะของสื อที พัฒนาเป็ นสื อที อธิ บ ายให้ความรู ้โดยใช้
การ์ ตูนแอนิ เมชันในการเคลือนไหว สอดคล้องกับงานวิจยั ที ศึกษาการสร้างสื อการ์ ตูนแอนิ เมชัน เรื อง ความรับผิดชอบต่อ
หน้าทีให้มีความเหมาะสม โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี นันหมายถึงการสร้างสื อตามวิธีการและแนวคิดมีความเหมาะสม
และสามารถนําไปใช้ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และผลประเมินความพึงพอใจต่อสื อการสอนโดยนักเรี ยน พบว่า มี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ทังนี อาจเนื องมาจากลักษณะของสื อที พัฒนาเป็ นสื อที นําข้อมู ล ความรู ้ หรื อเรื องราวที
ต้องการจะนําเสนอในรู ปแบบอินโฟกราฟิ ก ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ทีศึกษารู ปแบบการ์ ตูนแอนิ เมชัน มิติ เพือการเรี ยนรู้
ด้านการมีวินัย มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และสามารถนําไปใช้เป็ นเครื องมือในการเรี ยนการสอนด้านการมีวินัยได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ยุพาวดี ฐานขันแก้ว (2560) ที พบว่า การสร้างสื ออินโฟกราฟิ ก
เรื องจริ ยธรรมในการใช้โซเชี ยลมีเดี ย ผูใ้ ช้มี ความพึ งพอใจ อยู่ในระดับ มาก อีกทังการออกแบบสื ออิ นโฟกราฟิ กครังนี
เป็ นการออกแบบสื อให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มช่วงวัยของผูเ้ ปิ ดรับ โดยมีการนําเสนอและเชือมโยงความรู ้ของเนือหาต่างๆ
ให้มีความสอดคล้องกัน และเข้าใจง่ายจึ งส่ งผลให้ผูใ้ ช้มีค วามชื นชอบและพึ งพอใจต่ อสื อที ผลิ ต ขึน สอดคล้องกับ พงษ์
พิพฒั น์ สายทอง (2557) ทีกล่าวไว้วา่ การออกแบบสื ออินโฟกราฟิ กแอนิ เมชันเพือการเรี ยนรู ้สามารถนําเสนอ และเชือมโยง
ความรู้ของเนื อหาต่างๆ เพือการเรี ยนรู ้ได้โดยอาศัยรู ปแบบการเรี ยนการสอน ระบบ และกระบวนการผลิตแอนิ เมชัน 2 มิติ
และการออกแบบอินโฟกราฟิ กเป็ นแนวทางในการพัฒนาสื อการเรี ยนรู ้ ที สามารถกระตุน้ ความสนใจและเสริ มทักษะการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนสามารถทบทวนเนือหาและเรี ยนรู้ซาได้
ํ
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Development of Sale Database: A Case Study of Napas Stationery Shop, Tambon Ban Krang,
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บทคัดย่อ
การพัฒนาระบบจัด การฐานข้อมูลการขายสิ น ค้า กรณี ศึกษาร้านนภัสเครื องเขี ยน ตําบลบ้านกร่ าง อําเภอเมื อง
จังหวัดพิษณุโลก มี วตั ถุประสงค์ ) เพือพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลการขายสิ นค้า ) เพือศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการใช้
งานระบบฐานข้อ มู ลการขายสิ น ค้า โดยมีผูป้ ระเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบจํานวน คน เครื องมื อ ที ใช้ในการวิจัยครั งนี
ประกอบด้วย เครื องมือที ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ 1) Editor สําหรับการเขียน Code 2) เว็บเซิพเวอร์ 3) ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ส่วนเครื องมือที ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม ซึงแบบสอบถามมี การวัดประสิ ทธิ ภาพการใช้ระบบต่อการ
พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล การขายสิ น ค้า โดยแบ่ งการประเมิน ออกเป็ น ส่ วน คื อ ส่ วนผูด้ ู แลระบบมีการประเมิ น
ด้าน ดังนี ด้านการจัด การผูใ้ ช้งาน ด้านการจัด การข้อ มู ลสิ น ค้า ด้านการจัด การรายงาน ด้านการจัดการรับ เข้าสิ น ค้า
และด้านการจัดการขายสิ นค้า และส่ วนผูใ้ ช้งาน มีการประเมิน ด้าน ดังนี ด้านการจัดการผูใ้ ช้งาน ด้านการ จัดการข้อมูล
สิ น ค้า และด้านการจัดการขายสิ นค้า สถิติทีใช้ในการวิจยั คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
ส่วนผูด้ ูแลระบบพบว่า เป็ นเพศชาย คน คิดเป็ นร้อยละ เป็ นเพศหญิง คน คิดเป็ นร้อยละ มีอายุระหว่าง - ปี
คน คิดเป็ น ร้อยละ มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คน คิดเป็ นร้อยละ โดยมีความคิดเห็นในภาพรวมต่อการใช้ระบบ
อยูใ่ นระดับดี มาก มีค่าเฉลียเท่ากับ . และ มีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ . ผลการวิจยั ส่ วนผูใ้ ช้งานพบว่า เป็ นเพศ
หญิง คน คิดเป็ นร้อยละ มีอายุระหว่าง - ปี คน คิดเป็ นร้อยละ และมีอายุระหว่าง - ปี คน คิดเป็ นร้อย
ละ มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คน คิดเป็ นร้อยละ และมีระดับการศึ กษาปวส. คน คิดเป็ นร้อยละ โดยมีความ
คิดเห็นในภาพรวมต่อการใช้ระบบอยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ . และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .
คําสําคัญ : ฐานข้อมูล, ระบบการขาย

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
ABSTRACT

1129

This research aims to 1) develop a sale database system for Napas Stationery shop, and 2) study efficiency of the
sale database system for Napas Stationery shop. Respondents were 4 system users. Tools used for system development
were editor for code, web server, and Database management system. Tool used for the research was a questionnaire
evaluating efficiency of the developed sale system in 2 parts. The system administrator parts evaluated user management,
inventory management, report management, purchase management and sale management. The user part evaluated user
management, inventory management and sale management. Statistics used included percentage, mean and standard
deviation. Results showed that the system administrator was 1 male (50 percent) and 1 female (50 percent) in age range of
36-40 years (100 percent) with Bachelor's Degree (100 percent). Overall opinion about system use was in very good level,
with a mean of 4.64 and standard deviation of 0.14. Regarding system users, 2 were female (100 percent). One was in age
range of 20-25 year (50 percent) and another was in age range of 26-30 year (50 percent). One had Bachelor's Degree
(50 percent) and another had Diploma (50 percent). Overall opinion of system use was in very good level with a mean of
4.82 and standard deviation of 0.02.Ab
Keyword: database, point of sale
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การพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศในปั จ จุ บ ัน ได้ก้าวไกลมากยิงขึ น ทําให้ มี ก ารนํา ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาดําเนิ น กิ จกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่างแพร่ ห ลายทางด้านธุ รกิ จ การบริ ห าร สังเกตได้จ ากการนํา
คอมพิวเตอร์ มาช่วยเหลือด้านธุรกิจการดําเนินงานต่าง ๆ เช่น การจัดทําระบบฐานข้อมูลการขายสินค้าเพือประโยชน์ในการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ทําให้ผใู้ ช้งานระบบสามารถใช้ขอ้ มูลทีเกียวข้องในระบบงานร่ วมกันได้ลดความซําซ้อนของ
ข้อมูล ความถูกต้อง แม่นยําของผลลัพธ์ทีได้มานันน่าเชือถือมากขึน เพิมความสะดวกสบาย และศักยภาพในการทํางาน
ร้านนภัสเครื องเขียนดําเนิ นกิ จการโดยคุณ ตฤณภัท ตันติวิชิตเวช เปิ ดบริ การทุกวัน ตังแต่เวลา . – 21.00 น.
ตังอยูท่ ี / หมู่ ตําบลบ้านกร่ าง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก ได้ดาํ เนิ นงานด้านธุรกิจการจําหน่ายอุปกรณ์เครื องเขียน
ต่าง ๆ เช่น กระดาษรายงาน ปากกา สมุด ดินสอ ยางลบ เป็ นต้น เนื องจากทางร้านยังไม่มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลการขาย
สิ นค้าทีเป็ นระบบ ในการจัดเก็บข้อมูลรายการต่าง ๆ ของร้านเป็ นรู ปแบบระบบของแฟ้มเอกสารกระดาษทัวไป ซึ งอาจทํา
ให้เอกสารทีจัดเก็บไว้เป็ นเวลานานมีการชํารุ ดฉี กขาด การจัดเก็บข้อมูลภายในร้านมีความยุง่ ยากและอาจเกิดการสูญหายได้
ง่าย ในการค้นหาข้อมูลก็ทาํ ได้ยากใช้เวลานานต่อการค้นหาข้อมูลในแต่ละครัง ทําให้ใช้เวลามากเกิ นความจําเป็ น ทางร้าน
ต้องการปรับปรุ งและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสิ นค้าภายในร้านนภัสเครื องเขียนให้มีระบบงานใหม่ทีช่วยอํานวยความสะดวก
ในเรื องของการจัดเก็บข้อมูลสิ นค้าทีเป็ นระบบ
ดังนันคณะผูจ้ ดั ทําจึงมีแนวคิดทีจะพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลการขายสิ นค้าของร้านนภัสเครื องเขียนเพือสร้าง
ความแตกต่างจากระบบรู ปแบบเดิ ม เพิมความถูกต้องแม่นยํา มีการทํางานที รวดเร็ วประหยัดเวลาการทํางาน การใช้งานที
สะดวกสบายของผูใ้ ช้ระบบ และเป็ นระบบในด้านการเช็คสต๊อกสิ นค้าการขายสิ นค้า และรายงานยอดขายสินค้าของทางร้าน
ได้อย่างถูกต้อง เพิมความสะดวกสบายแก่ทางผูด้ ูแลและผูใ้ ช้งาน เนืองจากมีระบบทีดี และมีประสิ ทธิภาพในการดําเนิ นงาน
อย่างเป็ นระบบ หากต้องการที จะตรวจสอบข้อมูลรายการขายสิ นค้าก็สามารถทําได้และจัดการกับการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ
ภายในร้านได้เป็ นอย่างดี สามารถเพิมข้อมูล แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ รวมทังบันทึ กข้อมูลสิ นค้าใหม่ทีรับมาได้ตามต้องการเป็ น
อย่างดี ไม่ยุ่งยาก ลดขันตอนการทํางาน และไม่ท าํ ให้ข อ้ มูลต่าง ๆ เกิ ดการสู ญ หายได้ ค้น หารายการต่าง ๆ ได้ตามความ
ต้องการ โดยระบบจะเก็ บ ข้อมู ลเกี ยวกับ สิ น ค้า เพือให้มีระบบงานที ดี ขึน ง่ายต่อ การใช้ง าน สะดวกรวดเร็ ว ไม่ยุ่งยาก
ไม่เสี ยเวลาและมีความแม่นยําถูกต้อง ไม่ซบั ซ้อนแถมยังช่วยเพิมภาพลักษณ์ทีดีให้กบั ระบบงาน ทําให้ประหยัดเวลาในการ
ทํางาน และเป็ นส่ วนช่วยในการดําเนินธุรกิจของทางร้านเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
วัตถุประสงค์
. เพือพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลการขายสินค้าร้านนภัสเครื องเขียน
. เพือศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานระบบฐานข้อมูลการขายสินค้าร้านนภัสเครื องเขียน
ขอบเขตการจัดทําการวิจยั
. ขอบเขตในการจัดทําโปรแกรม
. ส่ วนของผู้ดูแลระบบ
) สามารถทําการขายสิ นค้า พร้อมกับคํานวณราคา และเงินทอนได้
) สามารถเพิม ลบ แก้ไข ข้อมูลสิ นค้าได้
) สามารถค้นหาข้อมูลสิ นค้าได้
) สามารถแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวได้
) สามารถค้นหา และพิมพ์รายงานยอดขายตามช่วงเวลาทีกําหนด
) สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลรายละเอียดการขายสินค้าได้
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) สามารถจัดการผูใ้ ช้งานได้
. ส่ วนของผู้ใช้ งาน
) สามารถทําการขายสิ นค้า พร้อมกับคํานวณราคา และเงินทอนได้
) สามารถค้นหาข้อมูลสิ นค้าได้
) สามารถแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวได้

วิธีดําเนินการวิจัย
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การพัฒนาระบบจัด การฐานข้อมูลการขายสิ นค้า กรณี ศึกษาร้านนภัสเครื องเขียน ตําบลบ้านกร่ าง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก มีวธิ ี การดําเนินงานวิจยั ดังนี
. วิเคราะห์ การทํางานในรู ปแบบเดิม
ร้านนภัสเครื องเขียน ตําบลบ้านกร่ าง อําเภอเมื อง จังหวัดพิษ ณุ โลก ดําเนิ นงานด้านธุรกิ จการจําหน่ ายอุป กรณ์
เครื องเขียน ใช้เครื องคํานวณในการคิดเงิน และยังไม่มีการจัดทําระบบฐานข้อมูล การขายสิ นค้าทีเป็ นระบบ ในการจัดเก็บ
ข้อมู ลรายการต่าง ๆ ของร้านเป็ นรู ป แบบระบบของแฟ้ ม เอกสารกระดาษทัวไป ซึ งอาจทําให้เอกสารที จัด เก็ บ ไว้เป็ น
เวลานานมีการชํารุ ดฉี กขาด การจัดเก็บข้อมูลภายในร้านมีความยุง่ ยากและอาจเกิดการสูญหายได้ง่าย ในการค้นหาข้อมูลก็
ทําได้ยากใช้เวลานานต่อการค้นหาข้อมูลในแต่ละครัง ทําให้ใช้เวลามากเกินความจําเป็ น
. แนวความคิดในการพัฒนาระบบงานใหม่
จากปั ญหาข้างต้น ทางคณะผูจ้ ัดทําจึงมีแนวคิ ดที จะสร้างระบบจัด การฐานข้อมูลการขายสิ น ค้าของร้าน นภัส
เครื องเขียน ตําบลบ้านกร่ าง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพือสร้างความแตกต่างจากระบบรู ปแบบเดิม เพิมความถูกต้อง
แม่นยํา มีการทํางานทีรวดเร็วประหยัดเวลาการทํางาน การใช้งานทีสะดวกสบายของผูใ้ ช้ระบบ และเป็ นระบบในด้านการ
เช็คสต๊อกสิ นค้าการขายสิ นค้า และรายงานยอดขายสินค้าของทางร้านได้อย่างถูกต้อง เพิมความสะดวกสบายแก่ทางเจ้าของ
ร้าน โดยมีส่วนการจัดทําโปรแกรม ซึงประกอบด้วย ส่ วน คือ
. ส่วนของผูด้ ูแลระบบ
. . สามารถทําการขายสิ นค้า พร้อมกับคํานวณราคาและเงินทอนได้
. . สามารถเพิม ลบ แก้ไข ข้อมูลสิ นค้าได้
. . สามารถค้นหาข้อมูลสิ นค้าได้
. . สามารถค้นหารายงานยอดขายตามช่วงเวลาทีกําหนด
. . สามารถพิมพ์รายงานยอดขายตามช่วงเวลาทีกําหนด
. . สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลรายละเอียดการขายสินค้าได้
. . สามารถจัดการผูใ้ ช้งานได้
. ส่วนของผูใ้ ช้งาน
. . สามารถทําการขายสิ นค้า พร้อมกับคํานวณราคาและเงินทอนได้
. . สามารถค้นหาข้อมูลสิ นค้าได้
. . สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
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. การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
. แผนภาพ Context Diagram

ภาพที แผนภาพ Context Diagram
. การออกแบบส่ วนติดต่ อกับผู้ใช้ โดยใช้ Layout
การออกแบบหน้ าจอส่ วนติดต่อผู้ดูแลระบบ (เจ้าของร้ าน)

ภาพที ออกแบบหน้าจอเข้าสู่ ระบบ

ภาพที ออกแบบส่วนการขายสินค้าและคํานวณเงิน
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ภาพที ออกแบบรายการสิ นค้าหมดในสต๊อก
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ภาพที ออกแบบหน้าจอแก้ไขข้อมูลสิ นค้า

4. ผลการพัฒ นาโปรแกรม

ภาพที แสดงหน้าจอเข้าสู่ ระบบของผูด้ ูแลระบบ

ภาพที แสดงหน้าจอรายการสิ นค้าหมดในสต๊อก

ภาพที 7 แสดงหน้าจอส่วนการขายสินค้าและคํานวณเงิน

ภาพที ออกแบบหน้าจอแก้ไขข้อมูลสินค้า

. เก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจยั
. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลการขายสินค้าร้านนภัสเครื องเขียน
ตําบลบ้านกร่ าง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แบ่งออกเป็ น ส่ วน ดังนี
ส่วนที ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที ข้อมูลเกียวกับระดับประสิ ทธิ ภาพของผูใ้ ช้งานระบบ
ส่วนที ข้อเสนอแนะ
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. สถิตทิ ใช้
ี ในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามประเมิน ประสิ ทธิ ภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลการขายสิ นค้าร้านนภัสเครื อง
เขียน สถิติทีใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามทีใช้
มาตราส่วนประมาณค่าโดยกําหนดค่าคะแนนเป็ น ระดับ โดยใช้วธิ ี การของลิเคิร์ท (Likert) มีรายละเอียดการประเมินดังนี
(บุรินทร์, ) ระดับความคิดเห็นดีมากให้ คะแนน ระดับความคิดเห็นดีให้ คะแนน ระดับความคิดเห็นปานกลางให้
คะแนน ระดับความคิดเห็นน้อยให้ คะแนน ความคิดเห็นควรปรับปรุ งให้ คะแนน
. การแปลผลงานวิจยั
การแปลความหมายของระดับคะแนน ได้แปลผลระดับประสิทธิภาพของผูใ้ ช้งานระบบโดยนําระดับสู งสุดลบ
ระดับตําสุดแล้วหารด้วยจํานวนช่วงทีตังไว้ ซึงมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลีย ดังนี
คะแนนเฉลีย . – 5.00 แปลความว่า มีความคิดเห็นในระดับดีมาก
คะแนนเฉลีย . – 4.20 แปลความว่า มีความคิดเห็นในระดับดี
คะแนนเฉลีย . – 3.40 แปลความว่า มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย . – 2.60 แปลความว่า มีความคิดเห็นในระดับน้อย
คะแนนเฉลีย . – 1.80 แปลความว่า มีความคิดเห็นในระดับควรปรับปรุ ง

ผลและวิจารณ์ ผล

ควรปรับปรุ ง

ด้านการจัดการผูใ้ ช้งาน
1. สามารถกําหนดสิ ทธิใน
100.00
การ Login ให้ผใู ้ ช้งานได้
2. การตรวจสอบสิทธิในการ 100.00
เข้าถึงข้อมูลมีความถูกต้อง
รวมด้านการจัดการผูใ้ ช้งาน
ด้านการจัดการข้อมูลสิ นค้า
3. การเพิมข้อมูลสิ นค้ามีความ -

-

-

-

5.00

0.00

ดีมาก

-

-

-

-

5.00

0.00

ดีมาก

5.00

0.00

ดีมาก

4.00

0.00

ดี

ดี

น้อย

-

ดีมาก

ปานกลาง

จากการเก็บข้อมูลจากผูใ้ ช้ระบบจํานวน 4 คน ศึ กษาความคิ ดเห็ นของผูใ้ ช้ระบบที มีต่อ การพัฒนาระบบจัดการ
ฐานข้อมูลการขายสิ นค้า กรณี ศึกษาร้านนภัสเครื องเขียน ตําบลบ้านกร่ าง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้ผลการวิจยั ดังนี
จากสมมติฐานทีตังไว้วา่ ผูใ้ ช้ระบบมีความคิดเห็ นต่อการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลการขายสิ นค้า กรณี ศึกษาร้านนภัส
เครื องเขียน ตําบลบ้านกร่ าง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก อยูใ่ นระดับดี ซึ งผลจากการศึ กษาความคิดเห็นในการใช้ระบบมี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดีมาก ดังนันผลการวิจยั อยูใ่ นเกณฑ์ทีสูงกว่าสมมติฐานทีตังไว้
ข้ อมูลสรุปการจัดทําการวิจยั
. ผลการวิจยั ส่วนผูด้ ูแลระบบ (เจ้าของร้าน) ตามตารางที จํานวน คน
ตารางที ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานระบบฐานข้อมูลการขายสินค้าร้านนภัสเครื องเขียน
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ส่วน
ความหมายของ
ค่า
รายการประเมิน
เบียงเบน ระดับ
เฉลีย
มาตรฐาน ประสิ ทธิ ภาพ

100.00

-

-

-
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ความหมายของ
ระดับ
ประสิ ทธิ ภาพ

4.00

0.00

ดี

-

น้อย

ควรปรับปรุ ง

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน

ปานกลาง

ถูกต้อง
4. การลบข้อมูลสิ นค้ามีความ 100.00
ถูกต้อง
5. การแก้ไขข้อมูลสิ นค้ามี
50.00
50.00
ความถูกต้อง
6. การค้นหาข้อมูลสิ นค้ามี
50.00
50.00
ความถูกต้อง
7. สามารถตรวจสอบการ
50.00
50.00
รับเข้า และการขายของสิ นค้า
แต่ละรายการได้
8. ตรวจสอบสิ นค้าหมด
50.00
50.00
สต๊อกได้อย่างถูกต้อง
9. สามารถพิมพ์รายงาน
100.00
สิ นค้าทีมีขอ้ มูลครบถ้วน
รวมด้านการจัดการข้อมูลสิ นค้า
ด้านการจัดการรายงาน
10. การแสดงผลรายงานขาย 100.00
สิ นค้ามีความถูกต้องครบถ้วน
11. ตรวจสอบรายละเอียด
100.00
รายการขายสินค้าของแต่ละ
เลขทีบิลได้
12. การคํานวณสรุ ปยอดขาย 100.00
มีความถูกต้อง
13. สามารถพิมพ์รายงานการ 50.00
50.00
ขายสิ นค้าทีมีขอ้ มูลครบถ้วน
รวมด้านการจัดการรายงาน
ด้านการจัดการรับเข้าสิ นค้า
14. การรับเข้าจํานวนสิ นค้ามี
100.00
ความถูกต้อง
15. การแก้ไขข้อมูลการ
50.00
50.00
รับเข้ามีความถูกต้อง
16. การลบข้อมูลการรับเข้ามี 50.00
50.00

ค่า
เฉลีย

-

ดี

ดีมาก

รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)

-
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-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก

-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก

-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก

-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก

-

-

-

5.00

0.00

ดีมาก

4.43

0.00

ดีมาก

-

-

-

5.00

0.00

ดีมาก

-

-

-

4.00

0.00

ดี

-

-

-

5.00

0.00

ดีมาก

-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก

4.62

0.18

ดีมาก

-

-

-

4.00

0.00

ดี

-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก

-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก
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ความถูกต้อง
17. การแสดงผลข้อมูลการ
50.00
รับเข้ามีความถูกต้องครบถ้วน
รวมด้านการจัดการรับเข้าสินค้า
ด้านการจัดการขายสิ นค้า
18. ข้อมูลการขายสิ นค้ามี
100.00
ความถูกต้อง
19. ข้อมูลใบเสร็ จรับเงินมี
50.00
ความถูกต้องและครบถ้วน
20. การคํานวณเงินทอนมี
50.00
ความถูกต้อง
21. การตัดสต๊อกของจํานวน 100.00
สิ นค้าทีทําการขายมีความ
ถูกต้อง
รวมด้านการจัดการขายสิ นค้า
ภาพรวมทังหมด

50.00

-

-

100.00
100.0

-

4.50

0.71

ดีมาก

4.38

0.53

ดีมาก

-

-

-

5.00

0.00

ดีมาก

50.00

-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก

50.00

-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก

-

-

-

-

5.00

0.00

ดีมาก

4.75
4.64

0.00
0.14

ดีมาก
ดีมาก

ค่า
เฉลีย

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน

ความหมายของ
ระดับ
ประสิทธิภาพ

5.00

0.00

ดีมาก

5.00

0.00

ดีมาก

5.00

0.00

ดีมาก

5.00

0.00

ดีมาก

ควรปรับปรุ ง

-

น้อย

-

ดี

ดีมาก

100.00

ความหมายของ
ระดับ
ประสิ ทธิ ภาพ

ปานกลาง

ด้านการจัดการผูใ้ ช้งาน
1. การตรวจสอบสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลมีความถูกต้อง
รวมด้านการจัดการผูใ้ ช้งาน
ด้านการจัดการข้อมูลสิ นค้า
2. การค้นหาข้อมูลสิ นค้ามี
ความถูกต้อง
3. ตรวจสอบสิ นค้าหมดส
ต๊อกได้อย่างถูกต้อง

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน

-

ตารางที ผลการวิจยั ส่ วนผูใ้ ช้ระบบ (พนักงาน) จํานวน คน
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
รายการประเมิน

ค่า
เฉลีย

ควรปรับปรุ ง

น้อย

ปานกลาง

ดี

ดีมาก

รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)

1136

-

-

-

-

-

-

-
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4. สามารถพิมพ์รายงาน
สิ นค้าทีมีขอ้ มูลครบถ้วน
รวมด้านการจัดการข้อมูลสิ นค้า
ด้านการจัดการขายสิ นค้า
5. ข้อมูลการขายสิ นค้ามีความ
ถูกต้อง
6. ข้อมูลใบเสร็ จรับเงินมีความ
ถูกต้องและครบถ้วน
7. การคํานวณเงินทอนมีความ
ถูกต้อง
8. การตัดสต๊อกของจํานวน
สิ นค้าทีทําการขายมีความ
ถูกต้อง
รวมด้านการจัดการขายสิ นค้า
ภาพรวมทังหมด

50.0

50.00

-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก

4.83

0.24

ดีมาก

50.00

50.00

-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก

50.00

50.00

-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก

100.00

-

-

-

-

5.00

0.00

ดีมาก

50.00

50.00

-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก

4.62
4.82

0.18
0.02

ดีมาก
ดีมาก

สรุ ปผลการวิจัย
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จากการวิจยั ครังนี เพือการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลการขายสิ นค้า กรณี ศึกษาร้านนภัสเครื องเขียน ตําบลบ้าน
กร่ าง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก มีระบบการขายสิ นค้าเป็ นหลัก โดยเน้น ศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานของระบบ
ใช้ผตู ้ อบแบบสอบถามจํานวน 4 คน ได้ขอ้ สรุ ปดังนี
ผลการวิจยั ส่ วนผูด้ ูแลระบบ (เจ้าของร้าน) พบว่า เป็ นเพศชาย 1 คน และเพศหญิง 1 คน มีอายุระหว่าง 36-40 ปี
โดยมีความคิดเห็นในภาพรวมต่อการใช้ระบบอยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.64 และมีส่วนเบี ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.14 ทังนี ได้แบ่งรายการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบงานออกเป็ น 5 ด้าน คือ ด้านการจัดการผูใ้ ช้งาน ด้านการจัดการ
ข้อมูลสิ นค้า ด้านการจัดการรายงาน ด้านการจัดการรับเข้าสินค้า และด้านการจัดการขายสินค้า ซึงมีการสรุ ปผลการวิจยั ดังนี
ด้านการจัด การผูใ้ ช้งาน ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิด เห็ น ในภาพรวมของด้านนี อยู่ในระดับ ดี ม าก มี ค่ าเฉลี ย
เท่ ากับ 5.00 และมี ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.00 โดยรายการประเมิน ที มีความคิ ดเห็ น ในระดับ ดี มาก ได้แก่ หัวข้อ
สามารถกําหนดสิ ทธิในการ Login ให้ผใู ้ ช้งานได้ และหัวข้อการตรวจสอบสิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูลมีความถูกต้อง
ด้านการจัดการข้อมูลสิ นค้า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมของด้านนี อยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลีย
เท่ากับ 4.43 และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 โดยรายการประเมินมีความคิดเห็ นในระดับดีมาก ได้แก่ หัวข้อการ
แก้ไขข้อมูลสิ นค้ามีความถูกต้อง, หัวข้อการค้นหาข้อมูลสิ นค้ามีความถูกต้อง, หัวข้อสามารถตรวจสอบการรับเข้าและการ
ขายของสิ นค้าแต่ละรายการได้, หัวข้อตรวจสอบสิ นค้าหมดสต๊อกได้อย่างถูกต้องและหัวข้อสามารถพิมพ์รายงานสิ นค้าทีมี
ข้อมูลครบถ้วน มี ความคิดเห็นในระดับดี ได้แก่หัวข้อการเพิมข้อมูลสิ นค้ามีความถูกต้อง และหัวข้อการลบข้อมูลสิ นค้ามี
ความถูกต้อง
ด้านการจัดการรายงาน*ผูต้ อบแบบสอบถามมีค วามคิด เห็ น ในภาพรวมของด้านนี อยู่ในระดับ ดี ม าก มีค่ าเฉลี ย
เท่ากับ 4.62 และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 โดยรายการประเมินมีความคิดเห็ นในระดับดีมาก ได้แก่ หัวข้อการ
แสดงผลรายงานขายสิ นค้ามีความถูกต้องครบถ้วน, หัวข้อการคํานวณสรุ ปยอดขายมีความถูกต้อง และหัวข้อสามารถพิมพ์
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รายงานการขายสิ นค้าทีมีขอ้ มูลครบถ้วน มีความคิดเห็นในระดับดี ได้แก่ หัวข้อตรวจสอบรายละเอียดรายการขายสิ นค้าของ
แต่ละเลขทีบิลได้
ด้านการจัดการรับเข้าสิ นค้า*ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมของด้านนีอยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลีย
เท่ากับ 4.38 และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 โดยรายการประเมินมีความคิดเห็ นในระดับดีมาก ได้แก่ หัวข้อการ
แก้ไขข้อมูลการรับเข้ามีความถูกต้อง, หัวข้อการลบข้อมูลการรับเข้ามีความถูกต้อง และหัวข้อการแสดงผลข้อมูลการรับเข้ามี
ความถูกต้องครบถ้วน มีความคิดเห็นในระดับดี ได้แก่ หัวข้อการรับเข้าจํานวนสิ นค้ามีความถูกต้อง
ด้านการจัดการขายสิ นค้า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมของด้านนี อยูใ่ นระดับดี มาก มี ค่าเฉลีย
เท่ากับ 4.75 และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 โดยรายการทุกประเมินมีความคิดเห็นในระดับดี มาก ได้แก่ หัวข้อ
ข้อมูลการขายสิ นค้ามีความถูกต้อง, หัวข้อข้อมูลใบเสร็ จรับเงิ นมีความถูกต้องและครบถ้วน, หัวข้อการคํานวณเงินทอนมี
ความถูกต้อง และหัวข้อการตัดสต๊อกของจํานวนสิ นค้าทีทําการขายมีความถูกต้อง
ผลการวิจยั ส่ วนผูใ้ ช้งาน (พนักงาน) พบว่า เป็ นเพศหญิง 2 คน มีอายุระหว่าง 20-25 ปี และ 26-30 ปี โดยมีความ
คิดเห็นในภาพรวมต่อการใช้ระบบอยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.82 และมีส่วนเบี ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.02 ทังนี
ได้แบ่งรายการประเมินประสิทธิภาพของระบบงานออกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการผูใ้ ช้งาน ด้านการจัดการข้อมูลสินค้า*
และด้านการจัดการขายสิ นค้า ซึงมีการสรุ ปผลการวิจยั ดังนี
ด้านการจัด การผูใ้ ช้งาน ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิด เห็ น ในภาพรวมของด้านนี อยู่ในระดับ ดี ม าก มี ค่ าเฉลี ย
เท่ากับ 5.00 และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 โดยรายการทุกประเมินทีมีความคิดเห็ นในระดับดี มาก ได้แก่ หัวข้อ
การตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลมีความถูกต้อง
ด้านการจัดการข้อมูลสิ นค้า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมของด้านนี อยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลีย
เท่ากับ 4.83 และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 โดยรายการทุกประเมินมีความคิดเห็นในระดับดีมาก ได้แก่ หัวข้อการ
ค้นหาข้อมูลสิ นค้ามีความถูกต้อง, หัวข้อตรวจสอบสิ นค้าหมดสต๊อกได้อย่างถูกต้อง และหัวข้อสามารถพิมพ์รายงานสิ นค้าที
มีขอ้ มูลครบถ้วน
ด้านการจัดการขายสิ นค้า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมของด้านนี อยูใ่ นระดับดี มาก มี ค่าเฉลีย
เท่ากับ 4.62 และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.02 โดยรายการทุกประเมิน
มีความคิดเห็นในระดับดีมาก ได้แก่ หัวข้อข้อมูลการขายสินค้ามีความถูกต้อง, หัวข้อข้อมูลใบเสร็ จรับเงินมีความถูกต้องและ
ครบถ้วน, หัวข้อการคํานวณเงินทอนมีความถูกต้องและการตัด
สต๊อกของจํานวนสิ นค้าทีทําการขายมีความถูกต้อง

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั เรื องการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลการขายสิ นค้า กรณี ศึ กษาร้านนภัสเครื องเขียน ตําบลบ้านกร่ าง
อําเภอเมื อ ง จัง หวัด พิ ษ ณุ โลก ผูว้ ิจัยขอขอบพระคุ ณ ต่อ บุ ค คลที มี ส่ ว นเกี ยวข้อ งกับ ความสําเร็ จของการจัด ทํางานวิจัย
ขอขอบพระคุณ คุณตฤณภัท ตันติวชิ ิตเวช และคุณริ นทร์ลภัส บุญธนาเลิศวุฒิ เจ้าของกิจการร้านนภัสเครื องเขียน ตําบลบ้าน
กร่ าง อําเภอเมื อง จังหวัดพิษ ณุ โลก ซึ งได้ให้ขอ้ มูลและแนวคิดที เป็ นประโยชน์ในการพัฒ นาระบบงาน ขอขอบพระคุ ณ
อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกทุกท่านที ซึงได้ให้
คําแนะนํ า คํา ปรึ กษา ตรวจสอบ และแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งต่ าง ๆ จนการจัด ทํางานวิจัย เสร็ จ สมบู ร ณ์ ผู ้จัด ทําขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง ณ โอกาสนี
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บทคัดย่อ
กระบวนการการผลิตชินงานด้วยแม่พิมพ์สุญญากาศ พบว่าระบบการดันปลดชินงานแบบเดิมโดยใช้แรงสปริ งใน
การดันแผ่นปลด เพือดันปลดชินงาน มักจะมีการขัดตัวของสปริ งหรื อการคลายตัวสปริ งดันออกไม่เท่ากันซึ งทําให้การดัน
ปลดชินงานในการผลิตเกิดหยุดชัวขณะและเป้าการผลิตก็ลดลง จากการศึกษาขันตอนในการขึนรู ปชินงานได้มีแนวคิดการ
พัฒนาระบบดันปลดโดยใช้ลมดันปลดหรื อระบบนิวเมติค การใช้ระบบลมดันปลดแทนการใช้สปริ งในการดันปลดชินงาน
โดยการติด ตังอุปกรณ์ และระบบเข้ากับ แผ่น ดัน ปลดให้แ รงในการดันปลดแทนแรงการปลดด้วยแรงสปริ งเดิ ม จากการ
ทดลอง พบว่า ระบบการดัน ปลดด้วยลม สามารถปลดชิ นงานได้ดี ก ว่าระบบสปริ ง จากการตรวจนับ จํานวนของเสี ย
เปรี ยบเที ยบ 2 วิธีพบว่าในการปลดจากระบบสปริ ง มีจาํ นวนของเสี ย - ชิน จากเป้ าผลิ ต ชิน ในขณะที ระบบลม
ปลด มีของเสี ย เพียง - ชิน จากเป้ า ชิน
คําสําคัญ : แม่พิมพ์สุญญากาศ, ระบบดันปลด, นิ วเมติค

ABSTRACT
Production process by vacuum mold It was found that the mold released system of the original work by the
spring to push the release plate to release the work piece. Usually, springs fatigue or springs release is different, which
causes the release in production is halted, and production yield rate is reduced. From the study of the process of forming
the work, the concept of development of the mold release system using the pressure release or pneumatic system. The use
of pneumatic pressure release instead of the spring to release the work piece. By installing the device and the system to
the pressure plate, release the pressure in the pressure release instead of the force released by the original spring. The
experiments showed that the pneumatic release pressure better than the spring system. 2 comparative methods of counting
waste showed that in spring release There are 20-30 pieces of waste from 100 pcs, while the pneumatic system has only 911 waste from 100 pcs.
Keywords: Vacuum molding, Release system, Pneumatic
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การแปรรู ป พลาสติกโดยเทคนิ ค เทอร์ โมฟอร์ มมีห ลายเทคนิ ค ซึ งทุ กเทคนิ ค มี ห ลักการพืนฐาน คื อ การทําให้
พลาสติ กอ่ อ นตัวที อุณ หภูมิ ที เหมาะสม แล้ว ทําการดึ ง แผ่น พลาสติ กให้ยืด (Stretching) ตามด้ว ยการขึ นรู ป (Forming)
โดยการใช้แรงดันลม แรงดันสุญญากาศ แรงดึงเชิงกล หรื อใช้แรงทังสามชนิดนี ร่ วมกัน กรณี ศึกษาได้มีการใช้แรงทังสามนี
ร่ วมกันเพือให้ชินงานเป็ นไปตามการออกแบบในกระบวนการออกแบบ ดังแสดงในภาพที

ภาพที 1 การขึนรู ปโดยใช้แรงดันสุ ญญากาศ
กรรมวิธีดงั กล่าวยังถูกนําไปใช้แพร่ ห ลายในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารจําพวกกล่ องใส่ อาหาร
อุตสาหกรรมการแพทย์ ได้แก่ พลาสติกครอบฟัน ก็ใช้กรรมวิธีดงั กล่าวมาช่วยในการผลิตชินงาน โดยในแต่ละกระบวนการ
ผลิ ตย่อยในการใช้การขึ นรู ปแบบสุ ญญากาศ มักจะพบปั ญ หาในกระบวนการดันปลดชิ นงาน ซึ งระบบดัน ปลดชิ นงาน
โดยส่ วนใหญ่จะใช้แรงสปริ งที อยูใ่ นระบบดันปลดเป็ นแรงทีใช้ผลักกลไกการปลดชินงานให้ทาํ การดันปลด แต่เนื องจาก
สปริ งทีอยูใ่ นระบบดันปลด มักจะถูกวางในตําแหน่งทีเป็ นอิสระจากกันจึงทําให้ การดันปลดของสปริ ง ทําไม่พร้อมกัน จึง
ทําให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการย่อยนี จากการหาสาเหตุเบืองต้นพบว่าการคลายตัวของสปริ งในแต่ละตําแหน่งคลายตัว
ออกไม่เท่ ากัน สปริ งบางตัวอยูใ่ นสภาวะถูกบีบอยู่กบั ทีไม่มีการคลายออก จึงเป็ นสาเหตุทีทําให้ชินงานทีขึนรู ปแล้วนันไม่
สามารถปลดออกได้โดยใช้สปริ งในการคลายตัว จึงมีแนวคิดในการแก้ไขปั ญหาและออกแบบโดยการใช้ลมในการดันปลด
ชินงานทีขึนรู ปแล้ว และสามารถผลิตชินงานให้มีความต่อเนื อง เพือให้จาํ นวนของเสี ยลดลง และประสิ ทธิภาพในการผลิต
สูงขึน
บทความวิจยั นีจึงมีแนวคิดทีจะนําเสนอการพัฒนาการดันปลดจากการใช้สปริ งทีมีความอิสระต่อกันเป็ นการใช้ลม
ช่วยในการดันแผ่นช่วยปลดบังคับให้สปริ งทํางานพร้อมกันเพือปลดชินงานให้พร้อมกัน เพือลดเวลาในการผลิตและจํานวน
ของเสี ยทีเกิดจากกระบวนการดันปลดแบบเดิม

วิธีดําเนินการวิจัย

การพัฒนาการดันปลดจากการใช้สปริ งทีมีความอิสระต่อกันเป็ นการใช้ลมช่วยในการดันแผ่นช่วยปลดบังคับให้
สปริ งทํางานพร้อมกันเพือปลดชินงาน มีรายละเอียดดังนี
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2.1 แนวความคิดในการแก้ ปัญหา
แนวความคิดในการแก้ปัญหาทีเกียวข้องในการศึกษาการออกแบบและปรับปรุ งชุดดันปลดชินงานโดยใช้ลม
แม่พิมพ์ขึนรู ปสุญญากาศ ประกอบด้วยทฤษฎีเครื องมือต่าง ๆ ดังนี
2.1.1 องค์ ประกอบในการอัดขึนรูปสุ ญญากาศ
เทคนิคการขึนรู ปโดยใช้หัวอัดช่วยก่อนใช้แรงดันสุญญากาศ (Plug-Assist Vacuum Forming) เป็ นเทคนิ ค
การขึนรู ปโดยใช้เบ้าดันแผ่นพลาสติกก่อนแล้วใช้แรงดันสุญญากาศ (Vacuum forming) ทําให้สามารถผลิตชินงานทีมีความ
ลึก มีความหนาใกล้เคียงกันตลอดทังชินงาน และถอดชินงานออกจากเบ้าได้ง่ายขึน เทคนิ คการแปรรู ปชนิดนี เริ มต้นจากการ
จับแผ่นพลาสติก แล้วให้ความร้อน เช่นเดียวกับเทคนิ คอืน ๆ หลังจากนันใช้หัวอัด เคลือนตัวลงมาเพืออัดแผ่นพลาสติกให้
ยืดตัวลงในช่องว่างส่ วนบนของเบ้า (Pre- stretching) หัวอัดจะหยุดเคลือนเมือดันผ่านพลาสติกให้ยืดตัวออกจนเข้าใกล้เบ้า
หลังจากนัน ใช้แรงดันสุ ญญากาศดูดให้แผ่น พลาสติกประกบเบ้า แล้วถอดตัวอย่างออกจากเบ้าโดยการใช้ลมเป่ า เพือให้
ชินงานหลุดออกจากเบ้า
2.1.2 เทอรโมฟอร์ มมิง (Thermoforming)
การขึนรู ปพลาสติกในขณะที พลาสติกอ่อนตัวด้วยความร้อน โดยการให้พลาสติกยืดตัวออก (Stretching)
ภายใต้แรงดันลม (Air pressure) แรงดัน อากาศ (Vacuum) หรื อการดึ งเชิ งกล (Mechanical drawing) ทําให้ได้ชินงานที มี
รู ปร่ างตามเบ้า ดังนัน การแปรรู ปพลาสติกแบบเทอร์ โมฟอร์ มมิงจะมีการใช้แรงดันลม แรงดันสุญญากาศ และแรงดึงเชิงกล
หรื อใช้แรงทังสามชนิ ดนี รวมกัน เพือเปลียนแปลงพลาสติกให้มีรูปร่ างตามเบ้า วัตถุดิบทีนิ ยมใช้ คือแผ่นพลาสติก (Plastic
sheet)และ ฟิ ลม์ พลาสติก (Plastic film) ดังนันจึงเหมาะทีจะทําการแปรรู ปโดยใช้เทคนิคเทอร์โมฟอร์ม
2.2 วัสดุทนํี ามาใช้ ในการขึนรูปสุ ญญากาศ
พอลิโพรไพลีน (PP) เป็ นพอลิเมอร์ทีสังเคราะห์ขึนโดย Giulio Natta และนักเคมีชาวเยอรมัน Karl Rehn ในเดือน
มีนาคม ปี ค.ศ.
ในประเทศสเปน โดย PP ทีสังเคราะห์ขึนเป็ นพอลิเมอร์ทีมีโครงสร้างแบบผลึก การค้นพบครังนี เป็ น
การบุกเบิ กนําไปสู่ การผลิตเพือการค้า พอลิโพรไพลีน (PP) เป็ นพลาสติกในกลุ่มกึงผลึก จึงต้องควบคุมอุณหภูมิในการแปร
รู ปอย่างละเอียด เนื องจากมีช่วงอุณหภูมิของการอ่อนตัวแคบ PP ทีนิยมใช้ในการแปรรู ปด้วยเทคนิคเทอร์โมฟอร์มมากทีสุ ด
คื อ PP ที ผสมด้วยแทล (Talc) เนื องจากเป็ นวัส ดุ ที ให้ค วามแข็งแรงและทนแรงกระแทกดี ม ากนอกจากนี ยังสามารถทํา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ได้ห ลากหลายสี และอุณ หภูมิ การบิ ด ตัว (Heat distortion temperature) สู งมากนิ ยมใช้วสั ดุ ชนิ ดนี ในการผลิ ต
ชินงานทีใช้ในอุณหภูมิสูงและนิยมใช้ในอุตสาหกรรมการขึนรู ปด้วยสุญญากาศ ดังแสดงในภาพที 2

ภาพที 2 ชินงานPP ทีนิยมขึนรู ปด้วยแรงดันสุ ญญากาศ
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. ระบบการทํางานของเครื องจักรทีใช้ ในการขึนรูป
ใช้เครื องขึนรู ปสุญญากาศทีมีระบบการทํางานดังแสดงในตารางที 1
ตารางที1 ระบบการทํางานของเครื องขึนรู ปขนาด ,000x1,600x2,500 mm
ลักษณะการทํางาน

ข้อกําหนดการทํางาน

ลักษณะการทํางาน

ขนาดของปั มแว็คคัม
กําลังแว็คคัมสูงสุด

29.6 Hg

กําลังไฟฟ้า

380/220 VAC 42 kW

ขนาดของปั มแว็คคัม

7100 mm x 2150 mm x
3050 mm
Infrared Heater 220 Vac,
400, 650 w
Digital Temperature
Controller (PID), Omron
Programmable Logic
Controller (PLC), Direct
Koyo
3 HP

Programmable Logic
Controller (PLC), Direct
Koyo
3 HP

กําลังแว็คคัมสูงสุ ด

29.6 Hg

ขนาดของแผ่นพลาสติก
พืนทีขึนรู ปสูงสุด
ชนิดของฮีตเตอร์
ระบบการควบคุมความ
ร้อน
ระบบควบคุมการทํางาน

หน้ากว้าง 24นิว-26นิว ขนาดของปั มแว็คคัม
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ข้อกําหนดการทํางาน

พัดลมระบายความร้อน 0.165 HP, 220 VAC, 1 Phase.
2 ตัว
ความต้องการลม
4-5 Bar
สําหรับระบบนิวแมติก
อุปกรณ์ระบบนิวแมติก Festo, SMC Brand

2.4 การขึนรูปแบบ เทอร์ โมฟอร์ มมิง
การทํา เทอร์ โมฟอร์ มมิง ปรกติ แล้วจะแบ่ งเป็ นสองวิธี ขึนกับความหนาของแผ่นพลาสติกที ใช้ขึนรู ป แบบบาง
(บางกว่า 1.5 ม.ม.) กับแบบทีหนากว่า ดังแสดงในภาพที 3

ภาพที 3 แผ่นพลาสติกร้อนก่อนเข้าสู่การขึนรู ป
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2.5 ทฤษฎีเกียวกับนิวแมติกส์
กฎเบืองต้นของระบบนิ วแมติกส์ ทีใช้ในการคํานวณพืนฐาน คือกฎของความดัน ดังสมการที 1[5]
P=

โดยที
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(1)

P = ความดัน (กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
F = แรง (กิโลกรัมแรง)
A = พืนที (ตารางเซนติเมตร)

ในงานนี มีการคํานวณหาขนาดชุดกระบอกลมโดยมีขอ้ จํากัดตัวแปรทีแหล่งจ่ายลมที 4-6 บาร์ และนําหนักของแผ่นช่วยดัน
ปลดที 5 กิโลกรัม จึงเลือกใช้ชุดกระบอกลมทีมีขนาด 12 มิลลิเมตร มาติดตังในชุดแผ่นช่วยดันปลดดังกล่าว

ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการศึกษาขันตอนการดําเนิ นงานโดยยึดแนวทางแบบไคเซน (Kaizen) ได้แก่
. สื บค้นจากผังการผลิตและกรรมวิธีการผลิต
. เข้ากระบวนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
. กําหนดแนวทางการแก้อาการของปั ญหา
3.4ทดลองตามแนวทางการแก้ปัญหา
ทําการศึ กษากระบวนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พบว่าตัวดันปลดล็อคของชุดดันปลดในแม่พิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์แบบเดิ ม
ซึ งใช้ชุดสปริ งในการช่วยปลด ดังแสดงในภาพที โดยชุด สปริ งปลดชิ นงานนี ถูกติ ดตังเป็ นอิ สระต่อกัน จํานวน ชุด
พบว่าชิ นส่ วนทองเหลืองทีทําหน้าทีดันสปริ งและเมือถูกกด สปริ งไม่คลายตัวดันแท่งทองเหลือง จึงทําให้ ชินงาน PP ทีขึน
รู ปแล้ว เกิดการติดขัด เนืองจาก ระบบสปริ ง ทัง ชุด ทํางานไม่พร้อมกัน

ภาพที 4 ชุดสปริ งในการช่วยปลด
จากนัน พบว่าแนวทางในการแก้ไขอาการของปั ญหาคือการทําให้ชุดสปริ งปลด ทํางานพร้อมกันทัง 6 ชุดโดยการ
สร้างชุดแผ่นสลักช่วยดันปลดโดยประยุกต์ใช้ ระบบนิวแมติกส์ ช่วยดันปลด ดังแสดงในภาพที 5 และ 6
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ภาพที 5 ชุดแผ่นสลักช่วยดันปลด

ภาพที 6 ชุดแผ่นสลักช่วยดันปลดติดตังระบบนิวแมติกส์
และจากการประกอบอุปกรณ์ทงหมด
ั
เพือทําการทดลองขึนรู ปขินงานจํานวน 100 ชิน ดังแสดงในภาพที 7 เพือดูผลหลังการ
ทดลองตามสมมติฐาน ได้ขอ้ มูลเชิงตัวเลขทางด้านการผลิต 2 ชุ ด ได้แก่ การเปรี ยบเที ยบระยะเวลาการผลิตรวม ก่อนและ
หลังการแก้ไข ดัง แสดงในตารางที 2 และการเปรี ยบเที ยบจํานวนชิ นงานที ระบุ ว่าเป็ นของเสี ย ก่ อนและหลังการแก้ไข
ดังแสดงในตารางที 3 พบว่ายังมีกระบวนการในการทํางานทีต้องปรับปรุ งเพิมเติมโดยการหาเวลามาตรฐาน และ เพิมชินงาน
ทดลองที มากขึ น เพือยืนยัน ผลที แตกต่างของรอบเวลาการทํางานที ควรจะลดลงได้อีกอย่างน้อย ร้อยละ 3-5 เพื อนําไป
คํานวณค่าทางต้นทุน ต่อไป

ภาพที 7 ทดลองขึนรู ปชินงานแวคคัม
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วิธีเดิมไม่ใช้ ลมช่วยดันปลด
13 วินาที

ตารางที 3 จํานวนชินงานทีระบุวา่ เป็ นของเสี ย
วิธีเดิมไม่ใช้ ลมช่วยดันปลด
20 ชิน
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วิธีทีใช้ลมช่วยดันปลดแผ่นช่วยปลด
11 วินาที

วิธีทีใช้ลมช่วยดันปลดแผ่นช่วยปลด
9 ชิน

สรุ ปผลการวิจัย

จากผลการทดลองการประยุกต์ใช้ระบบนิวแมติกส์ มาช่วยในกระบวนการดันปลดชินงานพบว่าตัวชีวัดในด้านการ
ผลิตหลังการทดลองขึนรู ปขินงาน จํานวน ชินเพือดูผลหลังการทดลองตามสมมติฐาน พบข้อมูลเชิงตัวเลขทางด้านการ
ผลิต ชุด ได้แก่ การเปรี ยบเที ยบระยะเวลาการผลิตรวม ก่อนและหลังการแก้ไข และการเปรี ยบเทียบจํานวนชินงานทีระบุ
ว่าเป็ นของเสี ย ก่อนและหลังการแก้ไข มีประสิทธิภาพทีดีขึน และสามารถป้ องกันอาการของปัญหาได้อย่างถาวร
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี ทําการศึ กษาผลิ ตภัณฑ์วสั ดุผสม จากเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ทีใช้แล้ว นํามาผสมกับนํา
ยางธรรมชาติ เพือทําเป็ นผลิตภัณฑ์ทีอนุรักษ์สิงแวดล้อม ดําเนินงานโดยการผสมเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ใน
ผลิตภัณฑ์ ด้วยอัตราส่ วนทีเท่ากัน คือ , 10, 20, 30 PHR(Parts per Hundred Rubber) โดยใช้นายางธรรมชาติ
ํ
ทีผสมสารเคมี
ทีช่ วยในการคงรู ป เป็ นตัวประสาน ทําให้ส่วนผสมคงรู ปสมบูรณ์ โดยใช้เตาอบลมร้อน แล้วนําชิ นงานไปทําการทดสอบ
ดังต่อไปนี ได้แก่ ) การทดสอบแรงดึง ) การทดสอบการดูดซึมนํา ) ทดสอบค่าการนําความร้อน และ ) ทดสอบการเสี ย
รู ปอย่างถาวร จากผลการทดสอบพบว่า ) ค่าต้านแรงดึงสู งสุดและค่าเปอร์เซนต์การยืดตัวของวัสดุผสมมีค่าลดน้อยลง เป็ น
สัด ส่ วนผกผัน กับ ปริ มาณการเพิมขึ นของเส้น ใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ทีเพิมขึน ) ไม่มีการดู ด ซึ มนําของชิ น
ทดสอบในทุกๆ อัตราส่ วนผสม ) ค่าการนําความร้อนของชินทดสอบของผลิตภัณฑ์วสั ดุผสม มีค่าเพิมขึนตามปริ มาณของ
เส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ทีเพิมขึน และ ) การทดสอบการเสี ยรู ปอย่างถาวรของชิ นงานทดสอบ พบว่า มีค่า
น้อยลง ผกผันกับปริ มาณของเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ทีมีปริ มาณเพิมมากขึนตามลําดับ
คําสําคัญ : ยางธรรมชาติ, เส้นใยทะลายปาล์ม, ยางรถยนต์ทีใช้แล้ว, วัสดุผสม
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This research studied the composite materials of palm bunch fiber and used tire scrap. The palm bunch fiber and
used tire scrap were mixed with the natural rubber latex. The products of this research can conserve the environment by
using the raw materials from natural and mixed the fillers from the waste. Operate the specimens by blending palm bunch
fibers and used tire scraps into products. By the same ratio that consist of 0, 10, 20, 30 PHR (Parts per Hundred Rubber)
and using the natural rubber latex with chemical vulcanization such as the binder. Next make sure the mixture is perfectly
formed by using in a hot air oven. After that testing for 1) Tensile Test, 2) Water Absorption Test, 3) Thermal
Conductivity Test and 4) Compression set Test. The results showed that 1) the maximum tensile strength and percentages
of elongation of the composite material were lower. 2) There is no water absorption of the specimen at every mixing ratio.
3) The thermal conductivity of the specimen was decreased. 4) The compression set of the specimen was decrease related
to the volume fraction of palm bunch fiber and used tire scraps were increased, respectively.
Keyword: Natural Rubber, Palm Bunch Fiber, Used Tire scrap, Composite Materials

บทนํา

ประเทศไทยเป็ นประเทศผูผ้ ลิตยางพาราจํานวนมาก จําเป็ นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง แต่สาํ หรับปั ญหาสําหรับ
ผูป้ ระกอบการสวนยางพารานัน ราคาของยางพาราทีใช้เป็ นวัตถุดิบตังต้นนันตกตําลง ถือเป็ นปั ญหาใหญ่ทีทําให้เกิดปั ญหา
ต่างๆ มากมาย เช่น ต้นทุนปุ๋ ย ต้นทุนสารอาหารบํารุ งนํายาง ต้นทุนสารกําจัดแมลง ต้นทุนการจัดการ และการใช้จ่ายของ
ครอบครัวของเกษตรกรในชีวิตประจําวันทีสูงขึนมาก ไม่สัมพันธ์กบั รายรับจากการขายนํายางพารา หรื อยางพาราแผ่น จน
ทําให้เกิดหนีสิ น เป็ นต้น
ในส่ วนของ “ปาล์มนํามัน” ทีใช้เป็ นวัตถุดิบในการวิจยั นี นัน ในช่วงระยะเวลากว่า ปี ที ผ่านมา ประเทศไทยมี
การผลิตปาล์มนํามันเพิมมากขึน โดยสังเกตจากผลผลิตปาล์มนํามันทีมีแนวโน้มเพิมขึนอย่างต่อเนือง การเพิมผลผลิตนีทําให้
หลังจากการสกัดนํามันออกจากผลปาล์มแล้ว มีส่วนที เหลือใช้ คือ ทะลายปาล์ม อยูจ่ าํ นวนมาก ซึ งทะลายปาล์มจะมีความ
เป็ นเส้นใยหลังจากการนําความชืนออกทังหมด ซึ งเป็ นลักษณะของเส้นใยที เหมาะสมในการที จะทําเป็ นสารเติ มและสาร
เสริ มแรงในผลิตภัณฑ์ยาง จากการศึกษาวิจยั พืชทีมีเส้นใยทางการเกษตร (fiber crops ) โดยวัสดุทางการเกษตรประเภทนี มี
โครงสร้างทีเป็ นสารประกอบอินทรี ย ์ เช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิ น อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก มีความเหมาะสมใน
การนํามาใช้ทาํ เส้นใยเสริ มแรงหรื อสารเติมในผลิตภัณฑ์ เพือเพิมความแข็งแรงเชิงกลให้แก่ผลิตภัณฑ์ยางพาราได้
อีกส่ วนผสมหนึ งที สําคัญในการวิจยั นี คือ ยางรถยนต์ทีผ่านการใช้งานแล้ว โดยในปั จจุบนั มีการใช้รถยนต์เป็ น
จํานวนมาก ทําให้ปริ มาณยางของยนต์ก็เพิมมากขึนอีกด้วย แต่การกําจัดยางในทีเสื อมสภาพหรื อยางทีไม่เป็ นทีต้องการ เพือ
ไม่ให้เกิ ดปั ญหามลภาวะทางสิ งแวดล้อมนันยังเป็ นไปได้ค่อนข้างยาก แนวคิดทีจะทําการย่อยยางทีสามารถย่อยสลายยางใน
จนเป็ นผงละเอียดแล้วได้ ผงยาง ที สามารถนําไปใช้ประโยชน์ เพือเป็ นสารเติ มในผลิ ต ภัณ ฑ์ยางพารา ถือว่าเป็ นการต่อ
ยอดจากยางที เสื อมสภาพหรื อยางที ไม่เป็ นที ต้องการให้กลับ ไปเป็ นสิ งที เป็ นประโยชน์เพือเป็ นการช่ วยลดปั ญ หาทาง
สิ งแวดล้อม ได้เป็ นอย่างดี
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ดังนันผลิตภัณฑ์ยางที มีเส้นใยธรรมชาติและเศษยางที ใช้แล้วเป็ นองค์ประกอบ จึงเป็ นทางเลือกใหม่ซึงมีขอ้ ดีทงั
ด้านราคา และคุ ณภาพ การใช้วสั ดุพืชที มีเส้นใยธรรมชาติพร้อมทังเศษยางเหลื อทิ งเป็ นองค์ประกอบ จะช่ วยส่ งผลให้
ราคาของผลิตภัณฑ์ยางมีราคาต้นทุนถูกลง สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ เนื องจากเส้นใยจากทะลายปาล์มมีอยูม่ ากมาย
เหลือใช้จากอุตสาหกรรมผลิตนํามันปาล์มของประเทศไทย โดยในปั จจุบนั การใช้เทคโนโลยีในการผลิตวัสดุทดแทนจาก
ธรรมชาติทีทําจากวัสดุ เหลื อใช้ท างการเกษตร เป็ นอี กทางเลือกหนึ งที น่ าสนใจ และเนื องจากประเทศไทยเป็ นประเทศ
เกษตรกรรม ซึ งมี ผลผลิ ตทางการเกษตรจํานวนมาก โดยเฉพาะยางพารานันมีแนวโน้มสู งขึนในแต่ละปี และเนื องด้วย
ต่างประเทศมีการผลิตนํายาง แล้วทําการออกสู่ ตลาดมากขึนด้วยในแต่ละปี ส่ งผลให้ราคาของยางพาราโดยรวมมีแนวโน้ม
ลดลงเป็ นเงาตามตัว จึงเกิดแนวความคิดทีจะนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทีมีในประเทศไทย ซึ งได้แก่เส้นใยทะลายปาล์ม
ที เหลือจากกระบวนการผลิ ตนํามัน ปาล์ม มาทําการผสมร่ วมกับยางพารา แล้วนํามาผลิตเป็ นวัสดุใหม่เพือเพิมมู ลค่า ซึ ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่นนจะมี
ั
สมบัติทีเป็ นฉนวนความร้อน มีความยืดหยุน่ ดูดซับแรงกระแทกได้ดี ส่ งผลให้สอดคล้องกับการลด
ปั ญหาโลกร้อนในสภาพการณ์ปัจจุบนั งานวิจยั นี จึ งศึกษาความเป็ นไปได้ในการนําพืชทีเหลื อใช้จากอุตสาหกรรมโดยที มี
มูลค่าน้อย โดยเฉพาะอย่างยิงทะลายปาล์มนํามันทีก่ อปั ญหาการจัดเก็บ มาเปลียนเป็ นวัตถุดิบในการผลิ ตวัสดุใหม่ แล้วมี
ส่วนของเศษยางรถยนต์เหลือทิงมาร่ วมด้วย โดยการผสมกับยางพาราธรรมชาติประเภทนํายางที มีค่าการนําความร้อนทีตํา
เป็ นฉนวนความร้อนทีดี ซึ งงานวิจยั นี จะเป็ นการช่วยลดปั ญหาการจัดเก็บทะลายปาล์มเหลือทิ งได้ดีอีกทางหนึ ง รวมถึงใช้
ประโยชน์จากยางรถยนต์ทีทิ งแล้วให้มีมูลค่าเพิมมากขึนด้วย นอกเหนื อจากการเผาเป็ นเชื อเพลิ งที ก่ อให้เกิ ดมลพิษ ทาง
อากาศ

วิธีดําเนินการวิจัย

ในกระบวนการของการดําเนินการวิจยั จะแบ่งขันตอนหลักเป็ น ขันตอน ได้แก่
1.การเตรี ยมเส้นใยทะลายปาล์ม เศษอนุภาคยางรถยนต์ทีใช้แล้วและวัตถุดิบ
ใช้เส้นใยทะลายปาล์มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นใยไม่เกิน มิลลิเมตร ยาวไม่เกิ น มิลลิเมตร โดยการผ่าน
เครื องบดตัด แล้วทําการคัดเลือกขนาดโดยเครื องร่ อนหยาบ หลังจากนันนําไปผสมกับเศษอนุภาคยางรถยนต์ทีใช้แล้วทีผ่าน
กระบวนการบด ให้มีขนาดไม่เกิน มิลลิเมตรในทุกมิติ ทังความกว้าง ความยาว และความสูง โดยวิธีการคนผสมในภาชนะ
ขนาดใหญ่ โดยทําการคนผสมหลังจากการชังนําหนักด้วยอัตราส่ วน , , และ PHR (Parts per Hundred Rubber)
วัตถุดิบนํายางธรรมชาติทีผ่านการผสมสารทําให้สุก คือ กํามะถัน เป็ นสารยึดติดของเส้นใยทะลายปาล์มและเศษอนุภาคยาง
รถยนต์ทีใช้แล้ว พร้อมสารเติมแต่งประเภท สารเร่ งปฏิกิริยา ทีส่งผลให้การสุ กตัวของยางสมบูรณ์ขึน

2.การขึนรู ปผลิตภัณฑ์
วิธีการขึนรู ปผลิ ตภัณฑ์ จัด ทําโดยกรรมวิธีการอัดในแม่พิม พ์ แล้วทําการอบด้วยลมร้อนภายในเตา (Hot air in
oven) ซึ งเป็ นขันตอนที สําคัญ มากในกระบวนการผลิต โดยทําการควบคุ ม ขนาดความหนาของชิ นทดสอบ และเติ ม
ส่วนผสมให้เต็มแม่พิมพ์ทีทําจากเหล็กกล้า แล้วนําเข้าเตาอบร้อน ใช้เวลาการอบ นาที โดยอุณหภูมิทีใช้ เท่ ากับ
องศาเซลเซียส
3.การเตรี ยมชินทดสอบสําหรับการทดสอบทางกายภาพและสมบัติทางกล
สําหรั บ การทดสอบสมบัติ เชิ ง กลและทางกายภาพ เริ มจากการผลิ ต ชิ นทดสอบแรงดึ ง โดยใช้แ ม่ พิ ม พ์ต าม
มาตรฐาน ASTM D แล้วทําการทดสอบชินงานด้วยเครื องทดสอบยูนิเวอร์ แซล รุ่ น CY-6040A ส่วนของการทดสอบค่า
การบีบอัดให้เสี ยรู ปอย่างถาวร จัดเตรี ยมแม่พิมพ์และการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM และในส่ วนของการทดสอบ
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การนําความร้อน ( Thermal Conductivity) เป็ นการทดสอบโดยการถ่ายเทอุณหภูมิไปยังชินทดสอบทีทําจากวัสดุผสม โดย
มี ทิ ศทางของการเคลือนที ของพลังงานความร้อน เริ มจากบริ เวณที มีอุณ หภูมิ สูงไปยังบริ เวณที มี อุณ หภูมิตากว่
ํ า โดยที
ตัวกลาง คือ ชิ นทดสอบจะไม่มีการเคลือนที ทําการตังค่าตัวแปรทีใช้ควบคุม คือ Heating 40 ºC, Cooling 10 ºC โดยความ
หนาของชินงานอยูท่ ี มิลลิเมตร
ในส่ วนของวัตถุดิบทีใช้และรู ปร่ างตัวอย่างของชินงานทดสอบ แสดงในภาพที และ

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที 1 ลักษณะของปาล์มนํามันทีใช้ในการวิจยั (ก, ข) และเศษยางรถยนต์ทีใช้แล้วทีผ่านการบด (ค)

(ก)

(ข)

ภาพที 2 (ก) นํายางธรรมชาติ และ (ข) ชินงานทดสอบแรงดึงจากการผสมเส้นใยทะลายปาล์ม เศษยางรถยนต์ทีใช้แล้วและ
นํายางธรรมชาติ
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การวิจยั นี ได้ทาํ การศึกษาสมบัติทางกายภาพ (Physical properties) ของแผ่นผลิตภัณฑ์ทีผลิตจากเศษยางรถยนต์ทีใช้
แล้วและเส้นใยทะลายปาล์มที ผ่านการบด โดยทําการผสมในนํายางธรรมชาติ มีการใช้เส้นใยทะลายปาล์มผสมกับเศษยาง
รถยนต์ทีอัตราส่วนทีเท่ากัน คือ , 10, 20, 30 PHR(Parts per Hundred Rubber) แล้วทําการทดสอบหาค่าการทดสอบแรงดึง
การทดสอบการดูดซึ มนํา ทดสอบค่าการนําความร้อน และการทดสอบการเสี ยรู ปอย่างถาวร ได้ผลการทดสอบทีแสดงตาม
แผนภูมิดงั ต่อไปนี
.การทดสอบหาการต้ านทานต่อแรงดึง
ผลของการทดสอบ แสดงดังภาพที
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ความต้านทานแรงดึง N/mm2
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อัตราส่วนของเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ทีใช้แล้ว (PHR)

ภาพที แสดงค่าการต้านทานต่อแรงดึงของชินงานทดสอบ

จากภาพที ผลการทดสอบพบว่า ค่าการต้านทานต่อแรงดึงของผลิตภัณฑ์มีค่าแปรผกผันกับปริ มาณของเส้นใยทีเติม
ลงไป คือค่าต้านทานต่อแรงดึงมีค่าลดลงเมือปริ มาณของเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ทีใช้แล้วมีอตั ราเพิมขึนใน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยชิ นงานที มี ส่ วนของเส้ น ใยและเศษยางรถยนต์น้อ ย จะมี ป ริ ม าณความต้า นทานต่ อ แรงดึ ง ที มาก เมื อ
เปรี ยบเทียบกับชินงานทดสอบทีมีปริ มาณของเส้นใยและเศษยางรถยนต์ทีมากกว่า โดยความต้านทานต่อแรงดึงมีแนวโน้ม
ลดลง ตามปริ มาณของเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ในผลิตภัณฑ์ที เพิมมากขึนตามลําดับ ทังนี เนื องจากการทํา
ปฏิกิริยาการยึดเหนียวทางพันธะเคมีระหว่างนํายางกับเศษยางรถยนต์ทีใช้แล้วและเส้นใยทะลายปาล์มนันมีขึนน้อยมาก จาก
การสังเกตชิ นทดสอบหลังจากการดึ งจนขาด จะมีแต่การยึดเหนี ยวของนํายางเอง โดยเศษยางรถยนต์ทีใช้แล้วและเส้นใย
ทะลายปาล์มทําหน้าทีเป็ นเพียงสารเติม(Filler) เพือเพิมปริ มาตรของผลิตภัณฑ์รวมเท่านัน แทรกตัวอยูร่ ะหว่างเนื อยาง เมือมี
เส้นใยและอนุภาคยางอืนจากยางรถยนต์ทีใช้แล้ว จึงส่ งผลให้สมบัติการต้านทานต่อแรงดึงลดน้อยลงเมือสารเติม(Filler) มี
ปริ มาณเพิมมากขึน
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.การทดสอบการดูดซึมนําด้ วยระยะเวลาของการทดสอบ ชัวโมง
ผลของการทดสอบ แสดงดังภาพที
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การดูดซึมนํา ที 24 ชัวโมง (%)
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อัตราส่ วนของเส้ นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ ทีใช้ แล้ ว…

ภาพที ค่าการดูดซึ มนําที

ชัวโมงของชินงานทดสอบ

จากภาพที พบว่า ปริ ม าณความสามารถในการดูด ซึ ม นํา หลังจากผ่านการแช่ทิ งไว้ในนําด้วยระยะเวลาของการ
ทดสอบ ชัวโมง ชินทดสอบในทุกอัตราส่ วนผสมจะไม่มีการดูดซึ มนําเพิมขึน ทังนี เนื องจากชินทดสอบมีส่วนของเนื อ
ยางปกคลุมเส้นใยทังหมด ซึ งสมบัติของเนื อยางธรรมชาติไม่ยอมให้โมเลกุลนําซึ มผ่าน ส่ งผลให้อนุภาคของนําไม่สามารถ
ผ่านเนือยางเข้าไปสัมผัสกับเส้นใยได้ ดังนันชินงานทดสอบโดยรวมจึงไม่มีการดูดซึมนํา
.การทดสอบค่ าการนําความร้ อน
ผลของการทดสอบ แสดงดังภาพที
ค่าการนําความร้อน (W/(mK))
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อัตราส่วนของเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ทีใช้แล้ว (PHR)

ภาพที ค่าการนําความร้อนของชินทดสอบ
จากภาพที พบว่าค่าการนําความร้อนของชินทดสอบจะมีค่าสู ง เมือชินทดสอบมีอตั ราส่ วนผสมของเส้นใยทะลาย
ปาล์มและเศษยางรถยนต์เพิมปริ มาณมากขึน โดยค่าการนําความร้อนมีแนวโน้มเพิมมากขึน ตามปริ มาณของเส้นใยทะลาย
ปาล์มและเศษยางรถยนต์ในผลิตภัณฑ์ทีเพิมมากขึนตามลําดับ ทังนีเนืองจากโดยธรรมชาติของเส้นใยทีมีค่าการนําความร้อน
มากกว่ายางธรรมชาติ จะส่ งผลให้เมือมี เส้นใยอยู่ในผลิ ตภัณฑ์มากขึน ค่าการนําความร้อนโดยรวมจึงมากขึนตามปริ มาณ
ของเส้นใยตามลําดับ
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. การทดสอบสมบัตกิ ารเสี ยรู ปอย่างถาวรจากการบีบอัด
ผลของการทดสอบ แสดงดังภาพที
ค่าการเสี ยรู ปอย่างถาวร (%)
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อัตราส่วนของเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ทีใช้แล้ว (PHR)

ภาพที ค่าการเสี ยรู ปอย่างถาวรจากการบีบอัดของชินทดสอบ

จากภาพที พบว่าค่ าการการเสี ยรู ป อย่างถาวรจากการบี บ อัดของชิ นทดสอบจะมี ค่ าสู ง เมื อชิ นทดสอบมีอ ัตรา
ส่ วนผสมของเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์เพิมปริ มาณมากขึน โดยค่าการเสี ยรู ปอย่างถาวรจากการบีบอัดจะมี
แนวโน้ม ที เพิมมากขึ น ตามปริ ม าณของเส้น ใยทะลายปาล์ม และเศษยางรถยนต์ที เพิมมากขึ นในผลิ ตภัณ ฑ์ต ามลําดับ
เนืองจากการทําปฏิกิริยาการยึดเหนียวทางพันธะเคมีระหว่างนํายางกับเศษยางรถยนต์ทีใช้แล้วและเส้นใยทะลายปาล์มมีนอ้ ย
จะมีแต่การยึดเหนี ยวของนํายางเอง โดยเศษยางรถยนต์ทีใช้แล้วและเส้นใยทะลายปาล์มทําหน้าทีเพียงเป็ นสารเติม(Filler)
เพือเพิมปริ มาณในผลิตภัณฑ์เท่านัน

สรุ ปผลการวิจัย

จากผลการทดลอง สมบัติทางกายภาพและการทดสอบสมบัติเชิงกล ของผลิตภัณฑ์จากการผสมนํายางธรรมชาติ
เศษยางรถยนต์ทีใช้แล้วและเส้นใยทะลายปาล์ม พบว่ามีสมบัติทีสามารถนํามาใช้เพือผลิตและประยุกต์ใช้เป็ นผลิตภัณฑ์ ที
หลังจากควบคุมปริ มาณของส่วนผสมและอุณหภูมิแล้ว สามารถคงรู ปได้ตามรู ปร่ างของแม่พิมพ์ทีกําหนด ทังนีสามารถนํา
วัสดุเหลือทิงทางการเกษตรและขยะจากการใช้งานของยางรถยนต์ทีหมดอายุการใช้งานแล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และยัง
สามารถเป็ นอีกแนวทางหนึงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราได้

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัย นี ได้รั บ การสนับ สนุ น เครื องมื อ และอุ ป กรณ์ ก ารผลิ ตชิ นส่ ว น จากสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงสุวรรณภูมิ แผนกวิชาเทคนิคพืนฐาน วิทยาลัยการอาชีพกาญจบุรี และสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
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มาลินี ชัยศุภกิจสิ นธ์ และประวิทย์ อรุ ณโชควัฒนา.
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วรธรรม อุ่นจิตติชยั .
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“การศึกษาสมบัติทางกายภาพและ
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สมพงษ์ พิริยายนต์, กิตติศกั ดิ บัวศรี และประยูร สุ รินทร์ .
. “การศึ กษาสมบัติทางกายภาพและทางกลของชินทดสอบ
จากการประยุกต์ใช้เส้นใยทะลายปาล์มเป็ นส่วนผสมในกาวธรรมชาติพอลีแลคติคแอซิด”. น. - . ใน รายงาน
การประชุ มวิชาการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ครังที ประจําปี
. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ วรรณภูมิ. พระนครศรี อยุธยา
สมพงษ์ พิริยายนต์, กิตติศกั ดิ บัวศรี และประยูร สุรินทร์ .
“การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุมุงหลังคา
จากการผสมนํายางธรรมชาติ และเส้นใยทะลายปาล์มนํามัน”. น. - . ใน รายงานการประชุ ม วิชาการราช
มงคลด้ านการผลิตและการจัดการ ครังที ประจําปี
. กระบี
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือสร้างและทดสอบตูอ้ บฆ่าเชื อภาชนะเครื องครัวด้วยไอนําที มีความร้อนสู ง โดย
การทดสอบระบบของตูอ้ บฆ่าเชื อภาชนะเครื องครัวด้วยไอนํา การจัดทําตูอ้ บฆ่าเชื อภาชนะเครื องครัวด้วยไอนํา เลือกใช้
โครงสร้ างตูท้ าํ ด้วยวัสดุ ทีเป็ นสแตนเลสซึ งมีขนาดความจุ 10 ลิตร ใช้ฮีตเตอร์ขนาด 1,500 วัตต์ ควบคุมการทํางานด้วยไม
โครคอลโทรลเลอร์ โดยทีตังค่าอุณหภูมิสูงสุ ดไว้ที 90 องศาเซลเซี ยส จากการทดสอบกับภาชนะจาน ช้อน และแก้ว เมือทํา
การอบ 10 นาที ทีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส จากการทดสอบทางไฟฟ้าตูอ้ บฆ่าเชือภาชนะเครื องครัวด้วยไอนํามีกาํ ลังไฟฟ้า
รวม 1,660 วัตต์ เมือทําการอบภาชนะจาน ช้อน และแก้ว เป็ นเวลา 1.74 ชัวโมง ใช้พลังงานไฟฟ้า 2.88 หน่วย เมือคํานวณค่า
ไฟฟ้าทีเสี ยไป 5.25 บาท ตูอ้ บฆ่าเชือภาชนะเครื องครัวด้วยไอนําสามารถทําความสะอาดได้และเมือเปรี ยบเทียบกับตูอ้ บฆ่า
เชือตามท้องตลาดมีราคาต้นทุนทีประหยัดกว่า ดังนันจึงสามารถนําตูอ้ บฆ่าเชือภาชนะเครื องครัวด้วยไอนําไปประยุกต์ใช้กบั
ภาชนะต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
คําสําคัญ : ตูอ้ บฆ่าเชือ, ภาชนะเครื องครัว, ไมโครคอลโทรลเลอร์, ไอนํา
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This research aims to establish and experiment the sterilization container by steam at a high temperature by the
test system of Sterilization Kitchenware Container by Steam. There is principle of operation as follows. The first
preparation of Sterilization Kitchenware Container by Steam select structures cabinet with materials that is stainless which
has a capacities 10 liters and using heater 1,500 watts which controlled operation with microcontrollers by setting a
maximum temperature that 90 degrees Celsius. Subsequently, the experiment plate, spoon and glass when baked for 10
minutes at a temperature of 90 degrees Celsius. Furthermore, Electrical based experiment of Sterilization Kitchenware
Container by Steam has total power 1,660 watts when making baked the container plate, spoon and glass for 1.74 hours,
electric power 2.88 unit and calculate the electric cost is 5.6 baht. In conclusion Sterilization Kitchenware Container by
Steam can be cleaned well and have lower costs in comparison with commercially available Sterilization Container.
Therefore, Sterilization Kitchenware Container can be applied to a different container as well.
Keyword: Sterilization, Kitchenware Container, Microcontrollers, Steam
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ปั จ จุ บ ั น จุ ลิ น ทรี ย ์ที ก่ อ ให้ เกิ ด โรค เช่ น แบคที เ รี ย ไวรั ส เชื อรา และปรสิ ต ซึ งเป็ นสิ งมี ชี วิ ต ขนาดเล็ ก
สามารถแพร่ กระจายได้ทวไปในสิ
ั
งแวดล้อม ทังในนํา ดิน และอากาศ โดยจุลินทรี ยท์ ีพบบ่อยได้แก่ แบคทีเรี ย ซึงร่ างกาย
มนุ ษย์มีโอกาสได้รับแบคทีเรี ยเข้าสู่ร่างกายจากการดําเนินชีวติ ประจําวัน ตัวอย่างเช่น มีการปนเปื อนในภาชนะหรื ออาหาร
ทีรับประทาน เสื อผ้าทีใส่ในการทํางานหรื อออกกําลังกาย รวมถึงสามารถแพร่ กระจายสู่เครื องมือเครื องใช้ในการดํารงชีวิต
เช่ น ถังขยะ อ่ างล้างมื อ ห้องนํา อ่างล้างจาน เมื อจุ ลินทรี ยแ์ พร่ กระจายเข้าสู่ ร่างกายของคนเราแล้วจะส่ ง ผลกระทบต่อ
สุขภาพ โดยก่อให้เกิดอาการเจ็บป่ วย เช่น เป็ นไข้ ตัวร้อน ท้องร่ วง ฯลฯ จุลินทรี ยส์ ามารถเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายโดยการกิน
อาหารเข้าไปทางปาก ซึ งภาชนะทีใช้ในการบรรจุหรื อใส่ อาหารอาจมีการปนเปื อนของจุลินทรี ย ์ ดังนันการทําความสะอาด
โดยการฆ่าเชื อภาชนะบรรจุอาหารจึงเป็ นอีกแนวทางหนึ งทีสามารถช่วยป้ องกันจุลินทรี ยไ์ ม่ให้เข้าสู่ร่างกาย โดยการฆ่าเชือ
ภาชนะบรรจุอาหารจะช่วยทําให้จุลินทรี ยต์ ายหรื อหยุดการทํางานได้
วิธีการฆ่าเชือมี สองลักษณะ คือ 1) การทําลายเชือ (Disinfection) เป็ นวิธีการกําจัดเชื อจุลชีพเกื อบทุ กชนิ ด ยกเว้น
สปอร์ ข องเชื อแบคที เรี ย เช่ น การใช้น ํายาฆ่ าเชื อ, Pasteurization และ Ultraviolet Irradiation สําหรับ ประสิ ท ธิ ภาพการ
ทําลายเชื อขึ นอยู่กับ ปั จ จัยหลายประการ เช่น นํา (Water), เครื องมือ (Mechanical Action), สารเคมี (Chemical Action),
ความร้อน (Heat) และเวลา (Time) 2) การทําให้ปราศจากเชื อ (Sterilization) เป็ นการกําจัด หรื อทําลายเชื อจุลชีพทุ กชนิ ด
รวมทังสปอร์ ของเชื อแบคที เรี ย การทําให้ปราศจากเชื อโดยวิธีทางกายภาพ เช่น การใช้ความร้อน การอาบรังสี และการ
กรอง ส่ วนการทําให้ปราศจากเชื อโดยวิธีการใช้สารเคมี เช่น การอบแก๊ส และการแช่ในนํายาสารเคมี โดยวิธีการทําให้
ปราศจากเชือทีใช้ในปั จจุบนั ได้แก่ การอบไอนําภายใต้ความดัน (Autoclave) การอบความร้อนแห้ง (Dry Heat) การอบก๊าซ
Ethylene Oxide และการใช้นายาฆ่
ํ าเชือในระดับ High level
การฆ่าเชือภาชนะบรรจุอาหารทีนิ ยมใช้ได้แก่ การอบฆ่าเชือโดยใช้ไอนําภายใต้ความดัน โดยส่ วนประกอบหลัก
ของเครื องอบฆ่าเชือประกอบด้วย ห้องนึ ง (Pressure Vessel) ซึงมีการสร้างไอนําในห้องนึ งโดยการผลิตความร้อนเพือสร้าง
ไอนําโดยใช้ฮีตเตอร์ทีติดตังภายใน และภายนอกห้องนึง ในการสร้างไอนําจะมีเครื องกําเนิ ดไอนําแยกต่างหากจากตัวเครื อง
มี การควบคุมอุณหภูมิและแรงดัน ที มีทังระบบควบคุ มปรั บ ด้วยมื อและระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ ผูว้ ิจัยจึงมีแนวคิ ด
ประดิ ษ ฐ์และพัฒนาตูอ้ บฆ่าเชื อภาชนะเครื องครัวด้วยไอนํา โดยใช้อุปกรณ์ ทีหาได้ภายในประเทศ ระบบทีออกแบบไว้
ประกอบด้วยเมนบอร์ดคอนโทรลเลอร์ (Controller) บอร์ดแสดงผล LCD และกลไกการทําความร้อนเมนบอร์ดทําหน้าทีทุก
ฟังก์ชนั ทีจําเป็ น เช่น การผลิตนําร้อน การควบคุมปริ มาณนํา การควบคุมอุณหภูมิ การแสดงผล และอืนๆ

วิธีดําเนินการวิจัย

1. การออกแบบตู้อบฆ่ าเชื อ
ตูอ้ บฆ่าเชือภาชนะเครื องครัวด้วยไอนําขนาดความจุ 10 ลิตร มีระบบควบคุมด้วยคอนโทรลเลอร์ (Controller) และ
แสดงผลด้วยหน้าจอแอลซี ดี มีรายละเอียดขันตอนการดําเนิ นงาน 3 ส่วนหลักๆ คือ ส่ วนทีหนึ งการออกแบบโครงสร้างของ
ตูอ้ บฆ่าเชือภาชนะเครื องครัวด้วยไอนํา ส่ วนทีสองการออกแบบระบบควบคุมการทํางานของตูอ้ บฆ่าเชือภาชนะเครื องครัว
ด้วยไอนํา และส่ วนทีสามการออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิภายในตูอ้ บฆ่าเชือภาชนะเครื องครัวด้วยไอนํา โดยสามารถ
แสดงผลอุณหภูมิได้ทีหน้าจอแอลซี ดี
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1.1 การออกแบบโครงสร้ างของตู้อบฆ่าเชื อภาชนะเครื องครัวด้วยไอนํา
ในการออกแบบโครงสร้างของตูอ้ บฆ่าเชือภาชนะเครื องครัวด้วยไอนํา ได้ออกแบบโครงสร้างของตูอ้ บฆ่าเชือ
ภาชนะเครื องครัวด้วยไอนําออกเป็ น ส่ วน คือ โครงสร้างภายในและโครงสร้างภายนอกตูอ้ บฆ่าเชือภาชนะเครื องครัวด้วย
ไอนํา
1.1.1 โครงสร้างภายในตูอ้ บฆ่าเชือภาชนะเครื องครัวด้วยไอนํา
ตูอ้ บฆ่าเชือภาชนะเครื องครัวด้วยไอนํามีขนาด ×50× เซนติเมตร (กว้าง×ยาว× สู ง) ซึ งจะใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ทีเป็ นสแตนเลสทังหมด ทังนีเนืองจากสแตนเลสจะทําให้ไม่เกิดสนิม และสแตนเลสทนต่อการใช้งานมากกว่าเหล็ก
ทัวไป ภายในมี ชันวางภาชนะสามารถถอดนํามาออกทําความสะอาดได้ นอกจากนันภายในได้ติ ด ตังหม้อบรรจุ น ํา
ทรงกระบอกสแตนเลสเพือใช้สาํ หรับใส่ ฮีตเตอร์ การออกแบบโครงสร้างและถังบรรจุนาภายในตู
ํ
อ้ บฆ่าเชือ แสดงดังภาพที
1

ภาพที 1 การออกแบบโครงสร้างและถังบรรจุนาภายในตู
ํ
อ้ บฆ่าเชือ
1.1.2 โครงสร้างภายนอกตูอ้ บฆ่าเชือภาชนะเครื องครัวด้วยไอนํา
โครงสร้างตูอ้ บทําด้วยเหล็กกล่องหนา ผนังภายนอกตูห้ ุ้มด้วยวัสดุทีเป็ นแผ่นสังกะสี ทังนี เพือช่วยลด
ต้นทุนในการผลิต แต่เนื องจากตูอ้ บจะมีอุณหภูมิสูงในขณะทําการอบ จึงนําวัสดุกนั ความร้อนประเภทใยแก้ว รองผนังด้าน
ในภายในตูอ้ บก่ อนที จะทําการติด ตังปิ ดฝาผนังตู ้ ทังนี เพือป้ องกัน ไม่ให้ความร้ อนภายในตูอ้ อกมายังภายนอกตู้ ลดการ
สู ญเสี ยความร้อน จากนันทําการติดตังห้องอบทีทําจากสแตนเลส และทําการติดตังถังบรรจุนาพร้
ํ อมด้วยฮีสเตอร์ โดยแยก
ส่วนออกจากห้องอบ แล้วทําการติดตังล้อเลือนบริ เวณขาด้านล่างของตูอ้ บ เพือความสะดวกในการเคลือนย้าย การออกแบบ
โครงสร้างภายนอกตูอ้ บ แสดงดังภาพที 2
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ภาพที 2 การออกแบบโครงสร้างภายนอกตูอ้ บฆ่าเชือภาชนะเครื องครัวด้วยไอนํา
1.2. การออกแบบระบบควบคุมการทํางานของตู้อบฆ่าเชื อภาชนะเครื องครัวด้ วยไอนํา
การทํางานของระบบควบคุมมีไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R ทีเป็ นปั จจัยหลักในการควบคุมการ
ทํางานต่างๆ โดยทีไมโครคอนโทรลเลอร์ จะรับค่าจากเซนเซอร์วดั อุณหภูมิ นํามาประมวลผลแล้วสังควบคุมชุดต่างๆ ตาม
ค่าที ได้รับ โดยจะควบคุ มอุณหภูมิในการอบฆ่าเชือไว้ที 90 องศาเซลเซี ยส ดังนันเมืออุณหภูมิมากกว่า องศาเซลเซี ยส
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสังให้ฮีตเตอร์หยุดการทํางานลงและเมืออุณหภูมิตากว่
ํ า องศาเซลเซี ยส ไมโครคอลโทรเลอร์จะ
สังให้ฮีตเตอร์ ทาํ งานอีกครังอย่างนี ต่อไปเรื อยๆ และสามารถแสดงผลออกมายังหน้าจอแอลซีดี การควบคุมการทํางานของ
ตูอ้ บฆ่าเชือ แสดงดังภาพที 3

ภาพที ระบบควบคุมการทํางานของตูอ้ บฆ่าเชือภาชนะเครื องครัวด้วยไอนํา
1.3. การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมภิ ายในตู้อบฆ่าเชื อภาชนะเครื องครัวด้วยไอนํา
การออกแบบระบบควบคุมประกอบไปด้วยอุปกรณ์ทีใช้ในการควบคุมอุณหภูมิดงั นี จอแสดงผลแบบแอล
ซีดี บอร์ ดอาดูอิโน่ (Arduino) บอร์ ดรี เลย์ (Relay Module) บอร์ด aMG Sense -THERMOCOUPLE เทอร์ โมคัปเปิ ล Type
K และฮีตเตอร์ (Heater) เป็ นต้น
1.3.1 จอแอลซี ดี ใช้สําหรับการแสดงผลอุณหภูมิผ่านหน้าจอ โดยใช้โปรแกรม Arduino ต่อเข้ากับหน้าจอ
แอลซี ดี โดยจะดึงค่าอุณหภูมิมาจากโมดูลเซนเซอร์เพือทีจะมาแสดงผลลัพธ์เป็ นค่าองศาเซลเซียส การแสดงผลอุณหภูมิผา่ น
หน้าจอแอลซี ดี ดังภาพที 4
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ภาพที 4 ผลอุณหภูมิผา่ นหน้าจอแอลซีดี
1.3.2 บอร์ ดอาดู อิโน่ (Arduino) การทํางานบอร์ ดอาดูอิโน่ (Arduino) ได้รับคําสังจากเซนเซอร์ วดั อุณหภูมิ
และนํามาประมวลผลเพือที จะส่ งค่าไปยังหน้าจอแอลซี ดี และแสดงผล บอร์ดอาดูอิโน่ (Arduino) ยังมี หน้าทีควบคุมการ
ทํางานของบอร์ ดรี เลย์ (Relay Module) เพือจะตัดต่อการทํางานของฮีตเตอร์ บอร์ดอาดูอิโน่ (Arduino) รุ่ น UNO R แสดง
ดังภาพที 5

ภาพที 5 บอร์ ดอาดูอิโน่ (Arduino) รุ่ น UNO R3
1.3.3 บอร์ ดรี เลย์ (Relay Module) เมือบอร์ดรี เลย์ (Relay Module) ได้รับคําสังจากบอร์ ดอาดูอิโน่ (Arduino)
บอร์ ด รี เลย์ (Relay Module) ก็จะทําหน้าที ตัด ต่อการทํางานของฮี ตเตอร์ เพือควบคุมอุ ณหภูมิภายในตูอ้ บฆ่าเชื อภาชนะ
เครื องครัวด้วยไอนํา แสดงดังภาพที 6

ATMEGA 328

+5 V VCC

GND

1K

+5 V VCC

GND

1K
1K

1K

Relay_4
Relay_3
Relay_2
Relay_1

ภาพที 6 วงจรการทํางานรี เลย์และบอร์ดรี เลย์ (Relay Module)
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1.3.4 บอร์ ด aMG Sense –THERMOCOUPLE เป็ นบอร์ ด ที ทําหน้าที รั บ สัญ ญาณอนาล็ อ กจากเทอร์ โ ม
คับเปิ ล และแปลงเป็ นสัญญาณดิจิตอลเพือส่ งให้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ ดว้ ยการอินเตอร์เฟสแบบ SPI มีวงจรปรับสภาพ
สัญญาณและฟั งก์ชนั ชดเชยจุดต่อเย็น เพือให้การวัดค่าอุณหภูมิมีความแม่นยํามากยิงขึน บอร์ด aMG Sense แสดงดังภาพ
ที 7

ภาพที 7 บอร์ด aMG Sense-THERMOCOUPLE
1.3.5 เทอร์ โมคัปเปิ ล Type K เป็ นหัววัดอุณหภูมิทีใช้ต่อเข้ากับเครื องวัดควบคุมอุณหภูมิแสดงค่าอุณหภูมิ
จริ ง ที วัด ได้ แ ละแสดงผลเป็ นตัว เลข โดยเซนเซอร์ ต ัว นี ใช้ต รวจวัด อุ ณ หภู มิ ภ ายในตู้ เป็ นตั ว สั งการทํา งานของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการควบคุมอุณหภูมิและแสดงผลออกมายังหน้าจอแอลซี ดี เทอร์ โมคัปเปิ ล รุ่ น SPL T_S/
เซนเซอร์ สาํ หรับวัดอุณหภูมิ แสดงดังภาพที 8

ภาพที 8 เทอร์โมคัปเปิ ล รุ่ น SPL T_S/

เซนเซอร์สาํ หรับวัดอุณหภูมิ

1.3.6 ฮีตเตอร์ (Heater) การออกแบบการทํางานคือ เมือเซนเซอร์ รับค่าอุณหภูมิทีมากกว่า องศาเซลเซียส
โมดูลรี เลย์ก็จะตัดการทํางานของฮีตเตอร์ จากนันอุณหภูมิก็จะลงลดและเมืออุ ณหภูมิน้อยกว่า องศาเซลเซี ยส บอร์ ด
Arduino จะสังให้โมดู รีเลย์ท ํางานอี กครังต่อ ไปอย่างนี เรื อยๆ ซึ งขนาดของฮี ต เตอร์ ที ใช้คื อ มี แรงดัน ไฟฟ้ า โวลต์
กําลังไฟฟ้า
วัตต์ ความยาว เซนติเมตร ฮีตเตอร์ แสดงดังภาพที 9

ภาพที 9 ฮีตเตอร์ (Heater)
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2. การจัดวางอุปกรณ์ ภายในตู้ควบคุม
ภายในตูค้ วบคุมจะมีเซอร์ กิตเบรกเกอร์ เป็ นตัวควบคุมกระแสไฟฟ้าทังหมดของระบบ และยังมีอุปกรณ์อืนๆ ทีใช้
แรงดันไฟฟ้า
โวลต์ จึงจําเป็ นต้องติดตังไว้ในตูเ้ พือให้เกิ ดความปลอดภัยแก่ผใู้ ช้งาน อุปกรณ์ควบคุมติดตังภายในตู ้
ไฟฟ้ากันนํา อุปกรณ์ควบคุมและปุ่ มควบคุมสังการทํางาน แสดงดังภาพที 10

ภาพที 10 การจัดวางอุปกรณ์ควบคุมและปุ่ มควบคุมสังการทํางานของตูค้ วบคุม
3. ส่ วนประกอบหม้อต้ มนํากับฮีตเตอร์
ส่วนประกอบของหม้อต้มนํากับฮีตเตอร์ มีส่วนประกอบอยู่ ส่ วน คือ ส่ วนทีหนึ ง หม้อต้มนําสําหรับถ่ายนําเข้า
เพือควบคุมระดับนําให้อยูใ่ นระดับทีตังไว้ และเพือป้ องกันไม่ให้ฮีตเตอร์ เกิดความเสียหาย ส่วนทีสอง เป็ นหม้อต้มนําทีมีฮีต
เตอร์ บรรจุอยู่ภายในเพือทําการต้มนํา และส่ งแรงดันไอนําเข้าไปยังตูอ้ บฆ่าเชื อภาชนะเครื องครัวด้วยไอนํา หม้อต้มนํามี
ขนาดความสูง เซนติเมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง เซนติเมตร ทําจากสแตนเลส โดยหม้อต้มนําจะทําการติดตังภายใน
ตู ้ แสดงดังภาพที 11

ภาพที 11 ส่วนประกอบหม้อต้มนําประกอบกับฮีตเตอร์
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4. การทดสอบการทํางานตู้อบฆ่าเชื อภาชนะเครื องครัวด้วยไอนํา
การทดสอบตูอ้ บฆ่ าเชื อภาชนะเครื องครั วด้วยไอนํา เมื อนําภาชนะที จะทําการฆ่ าเชื อเข้าไปภายในตูอ้ บฆ่ าเชื อ
ภาชนะเครื องครัวด้วยไอนําแล้ว ปิ ดประตูให้แน่นเพือไม่ให้แรงดันรัวออกมา จากนันเปิ ดสวิตช์ เพือเริ มการทํางานของตูอ้ บ
ฆ่าเชือภาชนะเครื องครัวด้วยไอนํา ในขันตอนนีควรเช็คสวิตช์ของฮีตเตอร์ ให้อยูใ่ นสถานะปิ ดก่อน จากนันก็เปิ ดสวิตช์ เมือ
เปิ ดเครื องแล้วระบบต่างๆ ทํางานปกติ หน้าจอ LCD แสดงค่าอุณหภูมิก็ให้ทาํ การเปิ ดสวิตช์ฮีตเตอร์ จากนันปล่อยทิงไว้ให้
อุณหภูมิภายในตูม้ ีอณ
ุ หภูมิ 90 องศาเซลเซียส ก่อนทําการจับเวลาตามทีกําหนดไว้
5. การทดสอบเชื อแบคทีเรียทีภาชนะเครื องครัว
5.1 ชุดตรวจเชื อโคลิฟอร์ มแบคที เรี ยที ใช้เป็ นชุดตรวจเชื อโคลิฟอร์ มแบคที เรี ย SI-Medium ภาคสนามที คิ ดค้น
โดยกรมอนามัย เป็ นชุ ดตรวจสอบอย่างง่ายต่อการปฏิ บ ัติ สามารถทราบผลได้ภายใน 1-3 วัน โดยจะทําการทดสอบเชื อ
แบคที เรี ยที ภาชนะเครื องครั วก่ อน (ชุ ดควบคุ ม) และหลังผ่านการอบฆ่าเชื อ (ชุดการทดลองที 1 2 3) ด้วยตู อ้ บฆ่ าเชื อ
ภาชนะเครื องครัวด้วยไอนําทีสร้างขึน ทําได้โดยการนําไม้พนั สําลีทีจุ่มในนํายาตรวจหาเชือ
โคลิฟอร์ มชันต้น (SI-2)
ไปเช็ดทีภาชนะเครื องครัวทีต้องการทดสอบ แล้วนําไม้พนั สําลีไปแช่ในนํายาตรวจหาเชือโคลิฟอร์ มชันต้น (SI-2) อีกครัง
แล้วทิงไว้ 3 วัน จากนันพิจารณาผลการทดสอบจากลักษณะของนํายาทดสอบ ซึ งในการตรวจสอบเชือแบคทีเรี ยทีมีอยูใ่ น
ภาชนะ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาเชื อแบคทีเรี ยโดยการสังเกตลักษณะของนํายาในขวดทดสอบ โดยการสังเกตระดับความ
เข้มของสี หากสี มีความเข้มมากแสดงว่ามีเชือแบคทีเรี ยมาก ดังนี
ระดับ C ไม่มีตะกอนดํา
ระดับ +1 มีตะกอนดําทีปลายสําลี
ระดับ +2 มีสีดาํ กระจายทัวขวด แต่ยงั มองทะลุขวดได้
ระดับ +3 มีสีดาํ เข้ม มองไม่เห็นสําลี
ลักษณะการประเมินผลทดสอบการฆ่าเชือ แสดงดังภาพที 12

ภาพที 12 การประเมินผลทดสอบการฆ่าเชือ
5.2 ทําการทดสอบภาชนะเครื องครัวด้วยการอบในตูอ้ บฆ่าเชือไอนํา โดยนําจาน ช้อนและแก้ว ทีเป็ นชุดควบคุม
ไปทําการทดสอบเชือแบคทีเรี ยตามข้อ 5.1 จากนันนําจาน ช้อนและแก้ว ทีต้องการทดสอบวางในตูอ้ บฆ่าเชือภาชนะด้วย
ไอนํา ทําการทดสอบจํานวน 3 ชุดการทดลอง โดยควบคุมอุณหภูมิที 90 องศาเซลเซี ยส และใช้เวลาในการอบฆ่ าเชื อ
ต่างกัน ดังตารางที 1 จากนันทําการทดสอบอบฆ่าเชือตามข้อ 4 เมือทําการอบฆ่าเชือเรี ยบร้อยแล้ว นําภาชนะทีผ่านการ
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อบแล้วไปทดสอบแบคทีเรี ยอีกครังตามข้อ 5.1 เพือทําการประเมินผลการทดสอบการฆ่าเชือและเปรี ยบเที ยบลักษณะการ
ปนเปื อนเชือแบคทีเรี ยบนภาชนะก่อนและหลังผ่านการอบฆ่าเชือ
ตารางที 1 การทดสอบอบฆ่าเชือภาชนะเครื องครัวด้วยตูอ้ บฆ่าเชือไอนํา
ชุดการทดลอง
ระยะเวลาทีใช้ในการอบฆ่าเชือ (นาที)
ชุดควบคุม
1
5
2
10
3
15
หมายเหตุ แต่ละชุดการทดลองของจาน ช้อน และแก้ว ทํา 3 ซํา

ผลและวิจารณ์ ผล

การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของตูอ้ บฆ่าเชื อภาชนะเครื องครัวด้วยไอนํา โดยการนําภาชนะเครื องครัวได้แก่ จาน
ช้อน และแก้ว ไปอบในตูท้ ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 10 และ 15 นาที แสดงดังภาพที 13

ภาพที 13 การทดสอบตูอ้ บฆ่าเชือภาชนะเครื องครัวด้วยไอนํา
1. การทดสอบเชื อแบคทีเรียกับภาชนะเครื องครัว
จากเกณฑ์การตัดสิ นความสะอาดได้มีการทดสอบผลการทดลองของภาชนะ จาน ช้อน และแก้ว อย่างละ 5 ชิ น
แสดงผลก่อนและหลังการฆ่าเชือแบคทีเรี ย ดังภาพที 14 15 และ 16 ซึงมีรายละเอียดดังตารางที 2

ภาพที 14 การทดสอบจานและผลการทดสอบจานด้วยนํายาโคลิฟอร์มชันต้น (SI-2)
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ภาพที 15 การทดสอบช้อนและผลการทดสอบช้อนด้วยนํายาโคลิฟอร์มชันต้น (SI-2)

ภาพที 16 การทดสอบแก้วและผลการทดสอบแก้วด้วยนํายาโคลิฟอร์ มชันต้น (SI-2)
ตารางที 2 แสดงผลการทดสอบฆ่าเชือจานช้อน และแก้ว
ภาชนะ
ก่อนทดสอบ
ทดสอบ 5 นาที
จาน
ช้อน
แก้ว

ตะกอนสี ดาํ ก้นขวด
ตะกอนสี ดาํ ก้นขวด
ตะกอนสี ดาํ สนิท

ตะกอนสี ดาํ ลดลง
ตะกอนสี ดาํ ลดลง

ตะกอนสี ดาํ ลดลง

ทดสอบ 10 นาที

ทดสอบ 15 นาที

เปลียนเล็กน้อย

ไม่เปลียนแปลง

เปลียนเล็กน้อย
เปลียนเล็กน้อย

ไม่เปลียนแปลง
ไม่เปลียนแปลง

จากผลการทดสอบจะเห็ นว่า เมือทําการอบฆ่ าเชือภาชนะเครื องครัวด้วยตูอ้ บไอนํา มีผลต่อปริ มาณแบคที เรี ยที
ปนเปื อนอยูบ่ นภาชนะเครื องครัว โดยเมือระยะเวลาทีใช้ในการอบเพิมขึน ปริ มาณแบคที เรี ยจะมีนอ้ ยลง ซึ งสังเกตได้จาก
การเปลี ยนแปลงลักษณะของนํายาที แช่ ไม้พนั สําลี ที ผ่านการเช็ ดภาชนะเครื องครัว ดังนันแสดงว่า ตูอ้ บฆ่ าเชื อภาชนะ
เครื องครัวด้วยไอนําสามารถผลิตไอนําฆ่าเชือแบคทีเรี ยได้
2. ผลการทดสอบวัดค่ าทางไฟฟ้าของตู้อบฆ่าเชื อ
ผลการทดสอบจากการวัดค่าทางไฟฟ้าของตูอ้ บฆ่าเชือภาชนะเครื องครัวด้วยไอนํา ขณะตูอ้ บฆ่าเชือทํางาน เมือทํา
การวัดแรงดันไฟฟ้ามีค่า 227.5 โวลต์ ความถี 50 เฮิร์ต และกระแสไฟฟ้า 7.59 แอมแปร์ แสดงดังภาพที 17
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ภาพที 17 ค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าทีใช้งาน
ผลการทดสอบวัด กําลังไฟฟ้ าของตู ้อบฆ่ าเชื อ มี กําลังไฟฟ้ าจริ ง (Active Power) 1.66 kW และกําลังไฟฟ้ าที
ปรากฏ (Apparent Power) 1.66 kVA และกําลังไฟฟ้ารี แอคตีฟ (Reactive Power) มีค่าเท่ากับ 0 kVAR ทังนีเนืองจากโหลด
ส่วนใหญ่เป็ นแบบขดลวด แสดงดังภาพที 18

ภาพที 18 ผลการวัดค่ากําลังไฟฟ้าตูอ้ บฆ่าเชือขณะใช้งาน
จากการทดสอบวัดพลังงานพลังงานไฟฟ้าขณะทําการทดลองใช้พลังงานไฟฟ้าจํานวน 2.88 หน่วย เมือคํานวณค่า
ไฟฟ้ าขณะทําการทดสอบใช้เวลาในการอบภาชนะ เช่น จาน ช้อน แก้ว แต่ละครังรวมได้ 1.74 ชัวโมง เมือคิดค่าไฟฟ้ าผัน
แปร (Ft) ประจําเดือน มกราคม - เมษายน 2561 เท่ากับ -15.90 สตางค์/หน่ วย และเมือคิดภาษีมูลค่าเพิม 7% ดังนัน การอบ
ฆ่าเชือเสี ยค่าพลังงานไฟฟ้าทังสิ น 5.25 บาท
4. การเปรียบเทียบคุณสมบัตติ ู้อบฆ่ าเชื อทีสร้ างกับตู้อบฆ่ าเชื อทัวไป
การสร้ างตูอ้ บฆ่ าเชื อภาชนะเครื องครัวด้วยไอนํา เมื อเลื อกใช้วสั ดุ ทีมี จ าํ หน่ ายตามท้องตลาด ซึ งมี คุณ สมบัติ
เทียบเท่ากับวัสดุชิดอืนๆ พบว่าสามารถลดต้นทุนในการสร้างได้โดยทีมีประสิ ทธิ ภาพในการฆ่าเชือได้เช่นเดียวกันกับตูท้ ีมี
จําหน่ายตามท้องตลาด ซึ งจะเปรี ยบเทียบให้เห็ นคุณสมบัติแต่ละด้านของตูอ้ บฆ่าเชือทีสร้างขึนกับตูอ้ บฆ่าเชือทีมีจาํ หน่ าย
ตามท้องตลาด แสดงดังตารางที 3
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ตารางที 3 เปรี ยบเทียบคุณสมบัติระหว่างตูอ้ บฆ่าเชือด้วยไอนําทีสร้างขึนกับตูอ้ บฆ่าเชือทัวไป
รายละเอียด
ตูอ้ บฆ่าเชือจําหน่ายทัวไป
ตูอ้ บฆ่าเชือทีประดิษฐ์
อุณหภูมิ
แรงดันไฟฟ้า

121 องศาเซลเซียส
220 โวลต์

90 องศาเซลเซียส
220 โวลต์

กําลังไฟฟ้า

2.063 กิโลวัตต์

1.66 กิโลวัตต์

การสังทํางาน

ปุ่ มแบบหมุน

ปรับตังเซตโปรแกรม

การเคลือนที

ล้อเลือน

ล้อเลือน

ความถี

เวลาการฆ่าเชือ
ขนาดความจุ
ราคา

50 เฮิร์ต
35 นาที
12 ลิตร

34,500 บาท
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50 เฮิร์ต
15 นาที
10 ลิตร

28,000 บาท

สรุ ปผลการวิจัย

ตูอ้ บฆ่าเชือภาชนะเครื องครัวด้วยไอนํา ความจุขนาด 10 ลิตร ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมอุณหภูมิและ
ควบคุ มการของทํางานฮีตเตอร์ แสดงผลออกทางหน้าจอแอลซี ดี การทํางานของระบบควบคุมอุณหภูมิใช้เซนเซอร์ คอย
ตรวจจับอุณหภูมิเป็ นตัวส่ งค่าให้กบั ไมโครคอลโทรลเลอร์ประมวลผล สําหรับการทํางานของฮีตเตอร์เมืออุณหภูมิภายในตู ้
ถึงจุดทีตังไว้ระบบควบคุ มจะหยุดการทํางานของฮีตเตอร์ โดยสังเกตจะมีหลอด LED (Pilot Lamp) เป็ นตัวบ่ งบอกสถานะ
ของระบบควบคุมการทํางานของฮีตเตอร์ และเมืออุณหภูมิตากว่
ํ าจุดทีตังไว้ระบบควบคุมก็สงั ฮีตเตอร์ ให้ทาํ งานอย่างต่อไป
เพือรักษาอุณหภูมิไว้ที 90 องศาเซลเซี ยส ตามทีตังไว้ จาการทดสอบฆ่ าเชื อภาชนะ จาน ช้อน และ แก้ว สามารถฆ่าเชือได้
เมือทําการอบด้วยเวลา 15 นาที ใช้กาํ ลังไฟฟ้า 1.66 กิโลวัตต์ กระแสไฟฟ้า 7.59 แอมแปร์ นอกจากนันตูอ้ บฆ่าเชือยังสามารถ
ประยุกต์ใช้ฆ่าเชือกับภาชนะอืนๆได้ดว้ ย

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
โครงงานนีมีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาหลักการทํางานของเทอร์โมอิเล็กทริ กส์ ความเป็ นไปได้ในการใช้ชุดทําความเย็น
จากเทอร์ โมอิ เล็กทริ กส์ ใช้กบั เครื องปรับอากาศ และศึ กษาการทําความเย็นของชุ ดทําความเย็นโดยใช้แผ่นเทอร์ โมอิเล็ก
ทริ กส์
โดยการออกแบบระบบทําความเย็นโดยใช้แผ่นเทอร์โมอิเล็กทริ กส์ทีมี ขนาด 4 x 4 เซนติเมตร เบอร์ TEC-12706
จํานวน 10 แผ่น นําไปใช้ประกอบชุดความเย็นร่ วมกับชุดคอล์ยเย็น โดยมีเซ็นเซอร์ ควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล ส่วนชุดระบาย
ความร้อน จะใช้ระบบนําเป็ นตัวระบายความร้อนผ่านคอล์ยร้อนอลูมิเนียม และออกแบบตําแหน่งทีติดตังชุดทําทังระบบเข้า
กับ แผงชุ ด ทําความเย็น และทําการทดสอบสมรรถนะต่ า งๆ ทางไฟฟ้ า โดยใช้เ ครื องมื อ วัด มัล ติ มิ เตอร์ รุ่ น Fluke
177 ± (0.09% + 2) และทดสอบสมรรถนะทางความร้อน และเย็นด้านอุณหภูมิโดยใช้เครื องมือวัดอุณหภูมิ รุ่ น -T2 ±1.5
°C or ±1.5% และทําการทดสอบสมรรถนะทางด้านไฟฟ้ า โดยใช้เครื องมื อวัด แคลมป์ มิ เตอร์ รุ่ น FC 2% ±5 digits
(10 Hz to 100 Hz)
ผลทดสอบพบว่าชุดทําความเย็นโดยเทอร์โมอิเล็กทริ กส์ทีสร้างขึนสามารถทําความเย็นในส่วนอุณหภูมิคอล์ยเย็นทีทํา
ได้ตาที
ํ สุ ดคือ 25.3 °C และอุณหภูมิบริ เวรทัวไปที 28 °C ซึงมีค่าแตกต่างกันอยูท่ ี 1.2 °C สรุ ปว่าระบบทําความเย็นโดยเทอร์
โมอิเล็กทริ กส์ทีสร้างขึนสามารถลดอุณหภูมิได้ 1.2 °C ข้อเสนอ และระบบส่ งความเย็นมีการสูญเสียความเย็น ดังนัน ควรหา
ระบบควบคุมการถ่ายเทอุณหภูมิเพือลดการสูญเสี ยความเย็น
คําสําคัญ : เทอร์ โมอิเล็กทริ กส์ ระบบทําความเย็น อุณหภูมิ บล็อกนํา เครื องมือวัด
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Purpose of this project is to as refrigerator and study system of thermoelectrics, the possibility of using
thermoelectrics applied with air-conditioner and study refrigeration of thermoelectric plate.
Thermoelectric refrigeration is designed by using 10 thermoelectric plates that the specification is 4x4
centimeter. (TEC-12706) together with cooling coil and sensor for controlling temperature , For heat transfer, water was
used to transfer heat to Aluminum coil and all units are set up on the cooling control. All performances tested by
measuring with multimeter, Fluke 177± (0.09% + 2), tested performance of heat transfer by 830 – T2 ±1.5 °C or
±1.5% and tested electric performance with clamp meter, 374FC 2% ±5 digits (10 Hz to 100 Hz).
Result of testing found that refrigeration by thermoelectrics can reach to 25.3 °C for minimum temperature
while the ambient temperature testing is 28 °C. Therefor refrigeration by thermoelectric can decrease 1.2 °C of
temperature and this cooling system is still loss, Improvement by apply the temperature transfer control system for further
study.
Keywords : Thermoelectrics, Refrigeration, Temperature, Water Block, Measurement
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ปั จจุบนั สภาวะอากาศของโลกมีอุณหภูมิทีสูงขึนจากสาเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการเผาป่ า การใช้สารเคมีทีมีผลต่อ
ชันบรรยากาศหนึ งในสารเคมีทีมีผลต่อชันบรรยากาศของโลกคือสารเคมีทีใช้ทาํ ความเย็นจากเครื องปรับอากาศ และการทํา
ความเย็นอืนๆ หลายรู ปแบบไม่ว่าจะเป็ นตูแ้ ช่เย็น ตูเ้ ย็น ปั จจุบนั มีการใช้เครื องทําความเย็นโดยใช้นายาทํ
ํ าความเย็นคลอโร
ฟลูออโรคาร์ บอน หรื อ สาร CFC จากการใช้พลังงานไฟฟ้ ามากขึนทุกปี จากการเพิมจํานวนประชากร ส่ งผลให้มีการใช้
เชื อเพลิงชนิ ดต่างๆ มาใช้ผลิตไฟฟ้ าไม่วา่ จะเป็ นพลังงานจากเชือเพลิงฟอสซิ ล พลังทดแทนต่างๆ แต่พลังงานทีได้ไม่ค่อย
เหมาะสมกับความต้องการทีจะใช้ ดังนันพลังงานไฟฟ้าทีผลิตได้ ในประเทศไทยมีความจําเป็ นต้องซื อเชือเพลิงจากประเทศ
ต่างๆ ส่ งผลการนําเข้าพลังเป็ นปั จจัยทีมีนัยสําคัญ ของระดับประเทศ ฉะนันการทีสามารถใช้พลังงานไฟฟ้ าลดลงจะทําให้
การมันคงด้านพลังงานของประเทศจะดีขึน
เทอร์ โมอิเล็กทริ ก (ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ) อุปกรณ์เทอร์ โมอิเล็กทริ กที ผลิตในเชิงพาณิ ชย์ และมีมาตรฐานการ
กําหนดข้อมูลเฉพาะ(Specification) ทังขนาดพืนที รู ปร่ าง และกําลังไฟฟ้ า ของเซลล์ เพือให้ผูใ้ ช้สามารถเลื อกใช้งานได้
หลากหลายตามวัต ถุ ป ระสงค์ โดยในการผลิ ต ทางอุ ต สาหกรรมเทอร์ โมอิ ลิ เมนต์ช นิ ด สารกึ ง ตัว นําแบบพี แ ละเอ็ น
(P type – N type)
ในปี พ.ศ.2364 โทมัส โจแฮนน์ ซี เบค (Thomas Johann Seebeck) นักฟิ สิ กส์ ชาวเยอรมัน ได้คน้ พบว่า เมือมีความ
แตกต่างของอุณหภูมิระหว่างรอยต่อของตัวนําสอง ในยุควิกฤตพลังงาน และสภาวะโลกร้อน ความตืนตัวในการลดการใช้
เชือเพลิง ฟอสซิ ล การลดก๊าซเรื อนกระจก และการ ลดการใช้สารทํา ความเย็นทีมีผลกระทบ ต่อสิ งแวดล้อมเพิมมากขึน การ
ค้นหา เทคโนโลยีทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อมจึง เป็ นสิ งจํา เป็ นต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทาํ ความเย็นและ
ฮีทปั ม ทีในปั จจุบนั มีการใช้สารทํา ความเย็น
ต่ อมาในปี พ.ศ 2377 ยีน เพลที เยอร์ ชาร์ เลส อะธาเนส (Jean Charle Athanase Peltier) นักฟิ สิ กส์ ชาวฝรั งเศส
ได้คน้ พบ ว่า เมือมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนําสองชนิดที ต่อกัน จะมีความร้อนเกิ ดขึน ทีรอยต่อของตัวนําสองชนิ ด ความ
ร้อนจะเพิมขึนหรื อลดลงขึ นอยู่ทิศทางการ ไหลของกระแสไฟฟ้ า ซึ งปรากฏการณ์ นีถู กเรี ยกว่า ปรากฏการณ์ เพลทีเยอร์
(peltier effect) จากการค้น พบปรากฏการณ์ ท ังสอง ได้ถูกนํามาพัฒ นาจนกระทัง ได้ชิ นส่ ว นอุ ป กรณ์ อิเล็ ก ทรอนิ กส์ ที
ประกอบด้วย ตัวนําสองชนิ ดที ต่อกันแบบ อนุ กรมทางไฟฟ้ า และขนานกัน ทางความร้อน ซึ งอุป กรณ์ ชนิ ดนี ถูกเรี ยกต่อ
มาว่า เทอร์ โมอิเล็กตริ ก 20 ปี ต่อมา ได้มีการค้นพบว่า เมือนําสารกึงตัวนํามาใช้แทนสาร ตัวนําในการสร้างเทอร์ โมอิเล็กตริ ก
จะให้ค่าประสิ ทธิ ภาพการทํางานสู งขึน จากนันมีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เทอร์ โมอิเล็กตริ กจึงกลายเป็ นหัวข้อวิจยั ใหม่ ที
น่าสนใจในสหรัฐอเมริ กา ยุโรป และญีปุ่ น จนถึงปั จจุบนั
ดังนันคณะผูว้ ิจยั ที ความสนใจในเรื องการทําความเย็น เพราะในปั จจุบนั ประชาชนโดยทัวไปมีความสนใจที จะ
ติดตังเครื องปรับอากาศมากขึน ทางคณะผูว้ ิจยั มีความสนใจจะศึกษาความเป็ นไปได้ในการทําความเย็นจากเทอร์โมอิเล็กท
ริ กส์มาใช้กบั เครื องปรับอากาศ
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ในงานวิจยั นีจะศึกษาทฤษฎีเทอร์โมอิเล็กทริ กส์เพือนําไปใช้กบั คอยล์เย็นของเครื องปรับอากาศออกมาเป็ นชุด
ทดลองระบบทําความเย็น โดยแสดงตามภาพ
เริ มต้น
ศึกษาทฤษฎีเทอร์โมอิเล็กทริ กส์
ออกแบบและติดตัง
สร้างชินงาน
ทดสอบ

การทํางาน

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ งและแก้ไข

ผ่าน
วิเคราะห์และสรุ ปผลการ
สิ นสุด

ภาพที ขันตอนและวิธีการดําเนินโครงการ
จากภาพที แสดงแผนผัง การทํางานขันตอนและวิธี ก ารดําเนิ น โครงการซึ งประกอบด้ว ย ศึ ก ษาทฤษฎี
เทอร์ โมอิเล็กทริ กส์ .ออกแบบและติด ตังอุป กรณ์ .ทดสอบและแก้ไข ระบบ .วิเคราะห์ผลการทดลอง .สรุ ปผลการ
ทดลอง จากข้อความข้างต้นได้ออกแบบขันตอนงานวิจยั ออกเป็ นสองรู ปแบบ
1 ออกแบบระบบชุดทําความเย็น
ประกอบด้วย อุปกรณ์คอล์ยเย็นของเครื องปรับอากาศ และชุดทําความเย็นทีสร้างขึน
1.1 ออกแบบระบบทําความเย็น
ในการออกแบบโครงสร้างในการติ ดตังอุป กรณ์ ต่ างๆ ที ชุ ดทําความเย็น โดยเทอร์ โมอิ เล็กทริ กส์ ได้
ออกแบบให้ติดกับชุดระบายความร้อนด้วยนําเพือระบายความร้อน และมีการใช้แผ่นเทอร์โมอิเล็กทริ กส์ทงหมด
ั
เพือติดตัง
แผ่นเทอร์โมอิเล็กทริ กส์กบั บล็อกนํา
1.2 ออกแบบตําแหน่งติดตังอุปกรณ์ระบบทําความเย็น

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

ภาพที 2 การออกแบบตําแหน่งติดตังอุปกรณ์ระบบทําความเย็น
. ออกแบบตําแหน่งติดตังระบบให้ความเย็น (ด้านหน้า)

ภาพที การออกแบบตําแหน่งติดตังระบบให้ความเย็น (ด้านหน้า)
1.4 ออกแบบตําแหน่งติดตังอุปกรณ์โดยรวม (ด้านหลัง)

ภาพที การออกแบบตําแหน่งติดตังอุปกรณ์โดยรวม (ด้านหลัง)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

1173

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1174

2. ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล
ในการออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลจะยึดการเก็บค่าอุณหภูมิเปรี ยบเทียบ ระหว่างอุณหภูมิหน้าคอล์ยเย็นกับ
อุณหภูมิภายนอก โดยศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้เทอร์โมอิเล็กทริ กส์เป็ นตัวให้ความเย็นกับระบบ โดยการทดสอบการ
ทําความเย็นของเทอร์ โมอิเล็กทริ กส์ดว้ ยการเก็บข้อมูล โดยการทดสอบชุดทําความเย็น เพือจะศึกษาความสามารถ และ
สรรมถนะของเทอร์ โมอิเล็กทริ กส์ทีเลือกใช้ เพือนําไปใช้กบั ชุดทําความเย็น หลังจากนันดําเนิ นการออกแบบทดสอบการ
ทํางานของระบบ
. เก็บค่าการทําความเย็นเปรี ยบเทียบกับอุณหภูมิโดยกําหนด ตําแหน่งหน้าคอล์ยเย็น และตําแหน่งทัวไป
2.2 เก็บค่าการใช้พลังงานในระบบทําความเย็น

ผลและวิจารณ์ ผล

จากการศึกษาค้นคว้าการหลักการทํางานระบบทําความเย็น เพือนําไปใช้งานกับชุดทําความเย็น ทีใช้ เทอร์ โมอิ
เล็กทริ กส์เป็ นแหล่งให้ความเย็นกับระบบ
1. ผลจากการออกแบบระบบชุดทําความเย็น
. ผลจากการออกแบบชุดการติดตังแผ่นเทอร์ โมอิเล็กทริ กส์กบั บล็อกนํา

ภาพที การติดตังแผ่นเทอร์ โมอิเล็กทริ กส์กบั บล็อกนํา
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1.2 ผลจากการออกแบบตําแหน่งติดตังอุปกรณ์ระบบทําความเย็น (ด้านหน้า)

ภาพที ตําแหน่งติดตังอุปกรณ์ระบบทําความเย็น (ด้านหน้า)
1.3 ผลจากการออกแบบตําแหน่งติดตังระบบให้ความเย็น (ด้านหลัง)

ภาพที 7 ตําแหน่งติดตังระบบให้ความเย็น (ด้านหลัง)
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1.4 ผลจากการออกแบบตําแหน่งติดตังอุปกรณ์โดยรวม (ด้านข้าง)
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ภาพที 8 ตําแหน่งติดตังอุปกรณ์โดยรวม (ด้านข้าง)
2 ผลจากการออกแบบวิธีการเก็บข้ อมูล
. ผลการทดสอง การใช้พลังงานไฟฟ้า และอุณหภูมิตาํ แหน่งต่างๆ (ครังที )
ตารางที ผลการทดสองการใช้พลังงานไฟฟ้า และอุณหภูมิตาํ แหน่งต่างๆ (ครังที )
เวลา (นาที)
อุณหภูมิทวไป(°C)
ั
อุณหภูมิคอล์ยเย็น(°C) อุณหภูมิคอล์ยร้อน(°C) กําลังไฟฟ้า (W)
0
26.6
26.4
26.7
1,147.50
5
26.3
26.4
26.9
1,192.50
10
26
26.4
27.2
1,192.50
15
26
26.3
27.6
1,192.50
20
26
26.3
27.8
1,170.00
25
26.3
26.3
28.8
1,170.00
30
26.6
26.3
29
1,170.00
35
26.7
26.3
29.4
1,170.00
40
26.7
26.3
29.6
1,170.00
45
26.6
26.3
29.7
1,170.00
50
26.7
26.3
30.1
1,170.00
55
26.9
26.3
30.6
1,170.00
60
27
26.3
30.5
1,170.00
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1,200.00

อุณหภูมิทวไป(°C)
ั

1,180.00

อุณหภูมิคอล์ยร้อน(°C)

1,190.00
1,170.00

อุณหภูมิ

40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20

การใช้ พ ลังงานไฟฟ้ า และอุณหภูมิตําแหน่ งต่ างๆ (ครังที1)

1177

1,160.00

อุณหภูมิคอล์ยเย็น(°C)
กําลังไฟฟ้า (W)

1,150.00
1,140.00
1,130.00

เวลา 0
(นาที)

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

1,120.00

เวลา

ภาพที กราฟแสดงค่าผลการใช้ กําลังไฟฟ้า และอุณหภูมิ ตําแหน่งต่างๆ (ครังที )

. ผลการทดสอง การใช้พลังงานไฟฟ้า และอุณหภูมิตาํ แหน่งต่างๆ (ครังที )
ตารางที ผลการทดสองการใช้พลังงานไฟฟ้า และอุณหภูมิตาํ แหน่งต่างๆ (ครังที )
เวลา (นาที)
อุณหภูมิทวไป(°C)
ั
อุณหภูมิคอล์ยเย็น(°C) อุณหภูมิคอล์ยร้อน(°C) กําลังไฟฟ้า (W)
0
26.4
26.5
27.8
1,162.80
5
26.2
26
28.4
1,203.10
10
26.4
25.4
29.2
1,203.10
15
26.5
25.4
29.5
1,203.10
20
26.5
25.4
30.5
1,175.20
25
26.5
25.3
30.5
1,170
30
26.5
24.9
30.5
1,175.20
35
26.6
24.9
31
1,170.00
40
26.8
24.7
31.5
1,170.00
45
27
24.6
31.5
1,170.00
50
27.1
24.6
31.9
1,170.00
55
27.1
24.6
32
1,170.00
60
27
24.6
32.6
1,164.80
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1,210.00

อุณหภูมิทวไป(°C)
ั

1,190.00

อุณหภูมิคอล์ยร้อน(°C)

1,200.00
1,180.00

อุณหภูมิ

40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20

การใช้ พ ลังงานไฟฟ้ า และอุณหภูมิตําแหน่ งต่ างๆ (ครังที2)
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1,170.00

อุณหภูมิคอล์ยเย็น(°C)
กําลังไฟฟ้า (W)

1,160.00
1,150.00
เวลา 0
(นาที)

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

1,140.00

เวลา

ภาพที กราฟแสดงค่าผลการใช้ กําลังไฟฟ้า และอุณหภูมิ ตําแหน่งต่างๆ (ครังที )

. ผลการทดสอง การใช้พลังงานไฟฟ้า และอุณหภูมิตาํ แหน่งต่างๆ (ครังที )
ตารางที ผลการทดสองการใช้พลังงานไฟฟ้า และอุณหภูมิตาํ แหน่งต่างๆ (ครังที )
เวลา (นาที)
อุณหภูมิทวไป(°C)
ั
อุณหภูมิคอล์ยเย็น(°C) อุณหภูมิคอล์ยร้อน(°C) กําลังไฟฟ้า (W)
0
25.4
25.5
25
1,145.00
5
25.3
25.3
25.9
1,236.60
10
25.3
25
26.7
1,225.80
15
25.4
24.9
27.6
1,225.80
20
25.3
24.9
27.6
1,197.80
25
25.4
24.7
28.2
1,197.80
30
25.2
24.7
28.7
1,197.80
35
25.2
24.5
28.6
1,197.80
40
25.6
24.4
29.3
1,192.50
45
25.6
24.4
29.8
1,170.00
50
25.7
24.4
30.2
1,170.00
55
25.6
24.2
30.3
1,170.00
60
25.7
24.3
30.3
1,170.00
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อุณหภูมิ

40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20

การใช้ พลังงานไฟฟ้ า และอุณหภูมติ าํ แหน่ งต่ างๆ (ครังที 3)

เวลา 0
(นาที)

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

1,260.00
1,240.00
1,220.00
1,200.00
1,180.00
1,160.00
1,140.00
1,120.00
1,100.00
1,080.00
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อุณหภูมิทวไป(°C)
ั

อุณหภูมิคอล์ยเย็น(°C)

อุณหภูมิคอล์ยร้อน(°C)
กําลังไฟฟ้า (W)

เวลา

ภาพที กราฟแสดงค่าผลการใช้ กําลังไฟฟ้า และอุณหภูมิ ตําแหน่งต่างๆ (ครังที )

. ผลการทดสอง การใช้พลังงานไฟฟ้า และอุณหภูมิตาํ แหน่งต่างๆ (เฉลีย)
ตารางที ผลการทดสองการใช้พลังงานไฟฟ้า และอุณหภูมิตาํ แหน่งต่างๆ (เฉลีย)
เวลา (นาที)
อุณหภูมิทวไป(°C)
ั
อุณหภูมิคอล์ยเย็น(°C) อุณหภูมิคอล์ยร้อน(°C) กําลังไฟฟ้า (W)
0
26.13
26.13
26.50
1,151.77
5
25.93
25.90
27.07
1,210.73
10
25.90
25.60
27.70
1,207.13
15
25.97
25.53
28.23
1,207.13
20
25.93
25.53
28.63
1,181.00
25
26.07
25.43
29.17
1,179.27
30
26.10
25.30
29.40
1,181.00
35
26.17
25.23
29.67
1,179.27
40
26.37
25.13
30.13
1,177.50
45
26.40
25.10
30.33
1,170.00
50
26.50
25.10
30.73
1,170.00
55
26.53
25.03
30.97
1,170.00
60
26.57
25.07
31.13
1,168.27
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1,220.00
1,200.00
1,180.00

อุณหภูมิ

40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20

การใช้ พ ลังงานไฟฟ้ า และอุณหภูมิตําแหน่ งต่ างๆ (เฉลีย)
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อุณหภูมิทวไป(°C)
ั
อุณหภูมิคอล์ยเย็น(°C)
อุณหภูมิคอล์ยร้อน(°C)
กําลังไฟฟ้า (W)

1,160.00
1,140.00
เวลา 0
(นาที)

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

1,120.00

เวลา

ภาพที กราฟแสดงค่าผลการใช้ กําลังไฟฟ้า และอุณหภูมิ ตําแหน่งต่างๆ (เฉลีย)

จากผลการทดลองในตารางที 4 ภาพที 12 เป็ นการทดลองหาอุณหภูมิและการใช้กาํ ลังไฟฟ้าเฉลียแต่อย่างไร ก็ตาม
เครื องทําความเย็นโดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริ กส์ ยังมีขอ้ ด้อยอีกหลายอย่าง เช่นไม่สามารถทําความเย็นลงไปถึง °C ได้ใน
ระบบนําไหลวนมี นาหนั
ํ กค่ อนข้างมาก รวมทังระบบระบายความร้ อนไม่สามารถระบายความร้อนได้ดี พอที จะทําให้
อุณ หภูมิ ของแผ่น เทอร์ โมอิเล็ก ทริ กส์ ฝั งด้านร้อนมี อุณ หภูมิต าลง
ํ และเวลาในการพัฒ นาที มีค วามจํากัด จึ งไม่ ส ามารถ
ปรับปรุ งอะไรได้มากนัก ดังนัน ในการพัฒนาครังต่อไปควรจะมีการปรับปรุ งปั ญหาดังกล่าวโดยใช้ขอ้ มูลจากต้นแบบนี ใน
การออกแบบและพัฒนาต่อไป

สรุ ปผลการวิจัย

จากการทําโครงงานเรื องชุดทําความเย็นโดยเทอร์โมอิเล็กทริ กส์ ปรากฏว่าเครื องทําความเย็นโดยเทอร์ โมอิเล็กท
ริ กส์ ช่วยลดสภาวะอากาศที แตกต่างไปจาก Air condition ทัวไปที ประกอบไปด้วยสารทําความเย็นจากคลอโรฟลูออโร
คาร์ บอนหรื อสาร CFC ซึ งมี ผลกระทบต่อการทําลายชันบรรยากาศโลก เพือเป็ นการรั กษาสภาวะแวดล้อม และทําการ
ทดลองชุดทําความเย็นโดยเทอร์โมอิเล็กทริ กส์ หลังจากนัน ได้ทาํ การออกแบบชุดทําความเย็นโดยเทอร์ โมอิเล็กทริ กส์ได้ทาํ
การทดลอง และปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว ได้ทาํ การติดตังชุดระบายความร้อนด้วยนํา และชุ ดระบายความร้อนด้วยฮี ต
ซิงก์ สามารถสรุ ปผลการวิจยั ขณะมีโหลด ได้ดงั นี เมือ จ่ายแรงดัน 220 VAC ผ่านตัวเซ็นเซอร์ ควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล เพือ
สังให้ชุดทําความเย็นทํางาน และแปลงแรงดันให้เป็ น 12 VDC เพือจ่ายแรงดันไฟให้กบั แผ่นเทอร์โมอิเล็กทริ กส์ และชุดปั ม
นําระบายความร้อน และปั มนําเย็นในระบบโดยตัวชุดเทอร์โมอิเล็กทริ กส์ จะทําความเย็นลงไปสู่ทีกักเก็บนําเย็นและปั มนํา
ได้ทาํ การหมุนเวียนนําเย็น เข้าไปในคอยล์เย็นของ air condition และทําการระบายความร้อนให้ฝังด้านร้อนของแผ่นเทอร์
โมอิเล็กทริ กส์ และนําพานําร้อนทีผ่านกระบวนการการระบายความร้อนแล้วไประบายความร้อนโดยใช้ชุดคอยล์ร้อน และ
ใช้พดั ลมขนาด 220 VAC เป็ นตัวระบายความร้อนเสริ ม และค่าเฉลียของชุดทําความเย็นโดยเทอร์ โมอิเล็กทริ กส์ทงหมดแล้
ั
ว
แบ่งเป็ น ดังนี
.ค่าแรงดันเฉลีย มีค่า 225.61 VAC และค่าเฉลีย กระแส ทีทําการทดลองมีค่ากระแสเฉลียอยูท่ ี 5.22 A
.ค่ากําลังไฟฟ้ามีค่าเฉลียของภายในระยะเวลา 3 ครัง มีค่าเฉลียอยู่ . W
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.ค่าอุณหภูมินอกห้องมีค่าเฉลียอยูท่ ี 26.3 °C ส่วนอุณหภูมิคอยล์เย็นทีทําได้ตาสุ
ํ ดคือ 25.3 3 °C
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บทคัดย่อ
การทดสอบการสึ กหรอของวัสดุเป็ นส่วนหนึ งของงานทางด้านไทรโบโลยี โดยเฉพาะพอลิเมอร์ เชิ งประกอบถูก
นํามาประยุกต์ใช้ในงานทางวิศวกรรม การออกแบบและสร้างเครื องทดสอบการสึ กหรอจึงมีบทบาทสําคัญสําหรับงานวิจยั
ทางด้านไทรโบโลยี ระเบี ยบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ถูกนํามาใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง งานวิจยั นี ได้รูปแบบ
โมเดลและเครื องทดสอบการสึ กหรอที มีขนาด ความกว้างxความยาวxความสู ง เท่ากับ 250x350x250 มิลลิเมตร ตามลําดับ
สามารถทดสอบการสึ กหรอของแท่งวัสดุได้ตามมาตรฐาน Standard Test Methods ASTM D2714, D3704 และ ASTM G77
สามารถควบคุ ม ความเร็ วในการหมุน ทดสอบการสึ ก หรอ ปรั บ เปลี ยนทิ ศ ทางการหมุ น ควบคุ มการทํางานผ่ านเครื อง
คอมพิ วเตอร์ สามารถตังโปรแกรมการทดสอบให้มีรูป แบบการทดสอบที เงื อนไขต่างๆ ได้หลายโปรแกรม รวมถึงการ
ทดสอบในสภาวะแบบเปี ยกและแบบแห้ง กลไกสําหรับ การเพิมแรงกดทดสอบได้รับการออกแบบใหม่ให้สามารถกด
ชิ นงานได้สูงสุ ด 500 นิ วตัน รองรับชินงานทดสอบทีมีขนาด 10x10x10 มิลลิเมตร แรงบิ ดสู งสุ ดสําหรับชุดขับเคลือน 500
นิวตันเมตร
คําสําคัญ: เครื องทดสอบการสึกหรอแบบชินงานวางบนวงแหวน,ทดสอบการสึกหรอ, มาตรฐาน ASTM G77
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The material wear testing is part of tribology; especially composite polymer is applied in engineering.
The design and contribution of wear testing is important for tribology research. Finite element method is used in
structural design and analysis. The results of the research are models and wear testers machine with width x length x
height 250x350x250 mm, respectively. With the ability to test the wear of the specimen according to
standard test methods ASTM D2714, D3704, ASTM G77 and can control the speed of rotation test wear. Rotate direction
control by computer. It can be programmed to test for various test conditions. Including testing in wet or dry conditions.
A mechanism for increasing compressive force test has been redesigned to be able to work a maximum force of 500 N.
The test specimen is 10x10x10 mm and maximum torque is 500 N-m.
Keyword: Block on Ring Test Machine, Wear Test, ASTM G77
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ไทรโบโลยีเป็ นศาสตร์ ซึงมีองค์ประกอบสามเรื องหลักคือ แรงเสี ยดทาน หล่อลืน และการสึ กหรอเครื องทดสอบ
ไทรโบโลยี จึ งเป็ นเครื องทดสอบที มีความสําคัญมากในงานวิจยั และพัฒ นาทางด้านวัสดุถูกนํามาใช้งานเป็ นจํานวนมาก
ทังด้านวัสดุโลหะ โลหะผสม ทางด้านพอลิเมอร์ทีมีการเติมสารเพิมคุณภาพหรื อวัสดุผงลงไป
เครื องทดสอบแบบ Block-On-Ring ตามมาตรฐาน ASTM G77 (ASTM International ASTM G77-05, 2010)
ของ Nova Swiss (NOVA Swiss, 2018) ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์มีห้องที สามารถควบคุม อุณหภูมิระหว่างการทดสอบได้
ซึงปรับได้สูงสุดถึง 750 องศาเซลเซี ยส และสามารถวัดอุณหภูมิของชินงานทดสอบได้โดยการใช้สายเทอโมคัปเปิ ลสอดเข้า
ไปในชินงานทีเจาะรู สามารถตังค่าตัวแปรแรงกดได้ตงแต่
ั 1-150 นิ วตัน สามารถแสดงผลของความเสี ยดทานทีเกิดขึนได้
ความเร็ วในการหมุนควบคุมได้ถึง 1,500 รอบต่อนาที เส้นผ่านศู นย์กลางภายนอกของวงล้อทดสอบเท่ากับ 40 มิลลิเมตร
เครื องทดสอบนี เชื อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมการทดสอบสามารถตังค่าอุณหภูมิการทดสอบ จํานวนรอบการ
ทดสอบ การท ดสอบที เป็ น ลํ า ดั บ ได้ เป็ นต้ น เครื องทดสอบ Block on Ring Test Machine ของ Falex Tribology
(Falex, 2018) ประเทศเบลเยียม เป็ นเครื องทดสอบตามมาตรฐาน ASTM Standard Test Methods (ASTM International
ASTM G77-05, 2010), (ASTM International ASTM G176-03, 2009), (ASTM International ASTM D2714, 2014), (ASTM
International ASTM D3704-96, 2012) มีความคล่องตัวในการดําเนิ น งานด้วยความเรี ยบง่าย ความสามารถในการจําลอง
ความหลากหลายของสภาพต่ าง ๆ สามารถประเมิ น แรงเสี ย ดทานและการสึ ก หรอ การทดสอบภายใต้ส ารหล่ อ ลื น
มีความสามารถในการปรับตังความเร็ วหมุนขับ วัดค่าแรงเสี ยดทานทีเกิดขึน มีเซนเซอร์อุณหภูมิทงภายในห้
ั
องทดสอบและ
ทีตัวชินงาน สามารถทดสอบการสึ กหรอแบบไดนามิก (Dynamic Wear Tester) แรงที ใช้ในการกดเป็ นระบบนิ วแมติกส์ที
สามารถปรับแรงได้ระหว่าง 50 ถึง 1,300 ปอนด์ อุณหภูมิการทดสอบปรับได้สูงถึง 250 องศาเซลเซียส สามารถทดสอบได้
ทังแบบเปี ยก แบบแห้ ง กึ งของเหลว (จาระบี ) เงื อนไขที มีค วามชื น ภายใต้ห้อ งทดสอบที มี ค วามดัน (Pressurized Test
Chamber) ซอฟแวร์ Falex 330 SoftWEAR ได้รับการออกแบบเป็ นลักษณะเฉพาะทีสามารถทํางานเชื อมต่อเข้ากับตัวเครื อง
ทดสอบ มี ก ารแสดงผลและบั น ทึ ก ค่ าการทดสอบทุ ก ตัว แปรที เกี ยวข้อ ง เช่ น แสดงผลและการตังค่ าของอุ ณ หภู มิ
การแสดงผลของแรงกดเที ยบกับเวลา การตังค่าการทํางานแบบมีลาํ ดับ เป็ นต้นเครื องทดสอบ Universal Tribometer ยีห้อ
Rtec-instruments (Rtec instruments, 2018) จากประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นเครื องทดสอบที ได้รับความนิ ยมในระดับสากล
ด้านเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตเครื องมือทางวิทยาศาสตร์ ขนสู
ั งสําหรับอุตสาหกรรม นาโนเทคโนโลยี ชีวภาพ
ทางการแพทย์ การบิน และอวกาศ ฯลฯ เป็ นเครื อง Tribometer ทีทนทาน ใช้หวั ทดสอบแบบ Block on Ring สามารถทํางาน
ที แรงกดสู งถึง , นิ วตัน ด้วยมอเตอร์ แรงบิ ดสู ง รองรับ การทํางานที อุณหภูมิ - ถึ ง , องศาเซลเซี ยส สามารถ
ทดสอบภายใต้สภาวะความชืน แก๊สเฉื อย ของเหลว หรื อแห้ง มีพืนทีที ง่ายต่อการแลกเปลียนโมดูลต่าง ๆ ใช้เวลาน้อยกว่า
5 นาที ในการตังค่าการทดสอบ ตัวเครื องใช้เครื องมือวัดที มีคุณภาพความละเอียดสู ง มีมาตรฐานรองรับทัง ASTM / DIN /
ISO เหมาะสมสําหรับการทดสอบทางอุตสาหกรรม
อีกหนึงเครื องทดสอบ Tribology Testing ของ Bruker (BRUKER, 2018) รองรับมาตรฐาน ASTM G - สามารถ
ทํางานทีภาระแรงกดต่างๆ ความเร็ ว อุณหภูมิ และจําลองสภาพการทดสอบทีมีสารหล่อลืนต่างๆ สามารถเปลียนแปลงหรื อ
ระบุพารามิเตอร์ การทดสอบ เช่น รอบต่อนาที ภาระกด หรื อระยะเวลาการทดสอบจากการศึกษารู ปแบบเครื องทดสอบการ
สึ กหรอ ทําให้ทราบความสามารถของเครื องทดสอบแบบต่าง ๆ ทีมีจาํ หน่ ายและมีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั เพือให้เป็ นแนวทางใน
การออกแบบและสร้างเครื องทดสอบทีดี มีคุณภาพ เชือถือได้ตามมาตรฐานตาม ASTM เพือประโยชน์ในเชิงพานิชย์
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การดําเนิ นการวิจยั ประกอบด้วยการศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้องกับเครื องทดสอบการสึ กหรอแบบต่างๆ การทํางาน
มาตรฐานการทดสอบ รวมทังวัสดุทีจะนํามาใช้ในการผลิตชินส่ วนต่าง ๆ จากนันทําการออกแบบโมเดล เครื องทดสอบการ
สึ กหรอแบบชิ นงานวางบนวงแหวน 3 มิ ติ ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม SolidWorks โดยที การวิเคราะห์ ค่าความถี
ธรรมชาติ จ ะเลือกใช้ระเบี ยบวิธีไฟไนต์เอลิ เมนต์ โดยใช้โปรแกรม SolidWorks Simulation จากโมเดลที ออกแบบและ
วิเคราะห์ จึงทําการสร้างเครื องทดสอบ และทดสอบการทํางานและประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดในวิธีการวิจยั ดังนี
1.1 การสร้ างแบบจําลองด้ วยโปรแกรม SolidWorks
รู ป แบบของเครื องทดสอบจะประกอบด้วย 4 ส่ วน คือ 1.ส่ วนโครงสร้ างหลัก 2.ส่ วนการขับเคลือน 3.ชุ ดจับ ยึด
ชินงานและสร้างแรงกด และ 4.ชุดควบคุม (ในภาพที 1 ไม่แสดงกล่องควบคุมการทํางาน)

ภาพที 1 แบบจําลองเครื องทดสอบการสึกหรอแบบชินงานวางบนวงแหวน
แนวคิด การออกแบบเริ มต้น จากชุ ด ขับ เคลื อนต้องเลื อกใช้อุป กรณ์ ชนิ ด ใดเป็ นตัวขับ เคลื อน และเป็ นชิ นส่ วน
มาตรฐานที ไม่สามารถปรับเปลียนขนาดได้ จากนันเลือกประเภทของอุป กรณ์ เชื อมต่อเพลาขับกับแกนเพลาของเซอร์ โว
มอเตอร์ ดว้ ยคัปปลิง ออกแบบส่วนเพลาขับและเชือมต่อไปยังชุดวงแหวนทดสอบการสึ กหรอ วงแหวนทดสอบการสึ กหรอ
สร้ างจากเหล็กกล้าแบริ ง AISI 52100 ชุ บ แข็งพิเศษที 65 HRC และเจี ยระไนผิว เซอร์ โวมอเตอร์ ถู กควบคุ ม ให้ ส ามารถ
ขับเคลือนในทิ ศ ทางตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกา ควบคุมความเร็ วรอบและจํานวนรอบในการหมุนได้ โดยควบคุ มผ่าน
เครื องคอมพิวเตอร์ ชุดจับยึดชินงานและสร้างแรงกดได้รับการออกแบบมาให้เป็ นลักษณะของคาน ทีสามารถเพิมแรงกดได้
สูง จากการออกแบบและวิเคราะห์จึงได้รูปแบบเครื องทดสอบการสึ กหรอดังภาพที 1 ซึงเป็ นภาพในส่ วนของโครงสร้างและ
ชิ นส่ วนประกอบบางส่ วน โดยยังไม่มีส่วนของชุดควบคุม การทํางาน ทังนี จะเป็ นส่ วนสุ ด ท้ายหลัง จากการทําการสร้าง
โดยจะติดตังลงไปด้านข้างของตัวเครื องด้วยกล่องทีมีฝาปิ ดเปิ ดได้ ส่ วนของโครงสร้างหลักถูกออกแบบมาให้เป็ นสองส่วน
เพือให้สะดวกในการประกอบและถอดแยก รวมถึงในการซ่ อมบํารุ ง ส่ วนแรกจะติดตังแบริ งจํานวนสองตัวเพือทําหน้าทียึด
เพลาสําหรับการทดสอบการสึ กหรอชินงาน ส่ วนทีสองทําหน้าทีเชือมต่อระหว่างต้นกําลังทีเป็ นเซอร์ โวมอเตอร์ เข้ากับเพลา
สําหรับการทดสอบการสึ กหรอชินงาน
1.2 การวิเคราะห์ ความถีธรรมชาติของโครงสร้ าง
วิเคราะห์ ค วามถีธรรมชาติ ดว้ ยโปรแกรม SolidWorks Simulation เนื องจากต้องออกแบบให้โครงสร้างสามารถ
ทํางานได้โดยไม่เกิ ดปรากฏการณ์สันพ้องเมือมีความถีจากถายนอกหรื อความถีของการขับเคลือนเพลามากระทํา กําหนด
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คุณสมบัติของวัสดุ AISI 1045 มีค่าโมดูลสั ความยืดหยุน่ 205 จิกกะปาสคาล อัตราส่ วนปั วซอง 0.32 ความหนาแน่นเชิ งมวล
7,850 กิ โลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และความเค้นที จุดคราก 710 จิ กกะปาสคาล จากการปรับเปลียนขนาดเอลิเมนต์เที ยบกับ
ค่าความถีธรรมชาติ จึงได้เลือกใช้เอลิเมนต์ Ten Nodes Tetrahedral ที มีขนาด เอลิเมนต์ 8 มิลลิเมตรโดยแบ่งเอลิเมนต์ได้
จํานวน 62,799 เอลิเมนต์ และมีจาํ นวนจุดต่อเท่ากับ 105,942 จุดต่อ

ภาพที 2 การเปลียนแปลงความถีธรรมชาติของรู ปร่ างโหมดที 5 เทียบกับการเปลียนแปลงขนาดเอลิเมนต์

ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการวิเคราะห์ ความถีธรรมชาติของเครื องทดสอบการสึกหรอแบบชินงานวางบนวงแหวน
ปรากฏการณ์การสันพ้องของชินส่ วนโครงสร้าง เป็ นปรากฏการณ์ทีต้องหลีกเลียงสําหรับการออกแบบและสร้าง
เครื องทดสอบการสึ กหรอ โครงสร้างมีตน้ กําเนิดการสันสะเทื อนจากชุดขับเคลือนที สามารถสร้างคลืนความถีได้ 500 Hz
ผลการวิเคราะห์ ค วามถี ธรรมชาติ ที Mode Shape ต่ าง ๆ แสดงดังตารางที 1 จํานวน 5 รู ป แบบ และมีรูป แบบของ Mode
Shape ที 5 ดังภาพที 3 โครงสร้างทีออกแบบนีมีค่าความถีธรรมชาติทีห่ างจากค่าความถีของเซอร์โวมอเตอร์ที 500 Hz

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
ตารางที 1 ค่าความถีธรรมชาติที Mode Shape ต่าง ๆ ทีเอลิเมนต์ขนาด 8 มิลลิเมตร
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ภาพที 3 ตัวอย่างการเปลียนแปลงรู ปร่ างที Mode Shape หมายเลข 5 ทีเอลิเมนต์ขนาด 8 มิลลิเมตร ในมุมมองต่าง ๆ
ผลการสร้ างเครื องทดสอบการสึกหรอแบบชินงานวางบนวงแหวน
โครงสร้างเครื องทดสอบการสึ กหรอต้องได้แนวศูนย์ร่วมกันของทุกชินส่วน โดยผลิตด้วยเครื องจักร CNC ใช้วสั ดุ
AISI1045 เป็ นหลักในการสร้าง เลือกใช้เซอร์โวมอเตอร์ SANYO DENKI โมเดล R2AA08075FXH00M ทีมีกาํ ลัง 750 วัตต์
AC 220 โวลท์ 4.6 แอมแปร์ ความเร็ วขับสู งสุ ด 3,000 รอบต่อนาที สําหรั บชุด Servo Amplifier เลื อกใช้ SANYO DENKI
โมเดล RS2A03A0AL0W00 ควบคุมการทํางานผ่านเครื องคอมพิวเตอร์ เชือมต่อเพลาขับเข้ากับปลายเพลาของเซอร์ โวมอ
ตอร์ ด ้วย Coupling แบบ EKL Elastomer Coupling With Clamping Hub วงล้อทดสอบการสึ ก หรอทําด้วยวงแหวนแบริ
งแบบ Taper Bearing ของ NSK โมเดล XJ3005 และด้วยการออกแบบเพือเพิมแรงกดจึงใช้หลักการของคาน ชินงานทดสอบ
จะติดตังลงไปกับ คานตัวสันและจะมี จุดหมุ นของคานอยู่ตรงกลางคาน สําหรับ คานตัวยาวจะมีจุด ศูนย์กลางการหมุนอยู่
ระหว่างจุดทีใช้เพิมก้อนนําหนัก และจุดทีส่งถ่ายแรงไปดันกับคานตัวสันด้วยอัตราส่ วน 4.6154 หมายความว่า ถ้ามีกอ้ นนํา
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หนัก 7 กิโลกรัม มาแขวนไว้จะเที ยบเท่ากับแรง 68.67 นิวตัน ส่ งผลให้มีนาหนั
ํ กกดทีชิ นงานทดสอบเท่ากับ 316.938 นิ วตัน
หรื อคิ ดเป็ นมวลที กดลงเท่ ากับ 32.3 กิ โลกรั มส่ วนการควบคุ มสามารถเชื อมต่อผ่านสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ เครื อง
ทดสอบแสดงดังภาพที 4

ภาพที 4 เครื องทดสอบการสึกหรอแบบชินงานวางบนวงแหวน
ผลการทดสอบการทํางานเครื องทดสอบการสึกหรอแบบชินงานวางบนวงแหวน
การทดสอบการทํางานของเครื องทดสอบการสึ กหรอประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การทดสอบความสามารถในการ
ขับเคลือนเพลาของเซอร์โวมอเตอร์ และการทดสอบความเทียงตรงของวงแหวนทดสอบการสึกหรอ ซึงวิธีการทดสอบและ
ผลการทดสอบมีดงั ต่อไปนี
3.3.1 การทดสอบการขับเคลือนเพลาเพือทดสอบการสึกหรอของชินงาน
เมื อได้ติ ด ตังโปรแกรม SANMOTION Motor Setup ลงไปแล้ว และทํา การเชื อมต่ อ ระบบการควบคุ ม จาก
คอมพิ วเตอร์ ไปยังกล่ อ งควบคุม ผ่านสาย USB ให้ ท ําการเลื อ กในส่ วน Test Operation และเลือ ก Positioning Operation
จากการทดสอบพบว่า สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ภาพที 5 อธิบายส่ วนประกอบของหน้าต่างได้ดงั นี (1) เลือกใน
ส่วนของ At completing. “Alarm of Test Run Close” is not selected, (2) การกําหนดทิ ศทางการหมุนให้หมุนตามหรื อทวน
เข็มนาฬิกา, (3) ใช้กาํ หนดความเร็ วในการหมุน มีหน่วยเป็ นรอบต่อนาที, (4) การกําหนดค่าแรงบิดทีใช้ในการขับของเซอร์
โวมอเตอร์ มีค่ามากสุ ดเท่ากับ 500 N-m, (5) การกําหนดจํานวนรอบในการหมุน สามารถใช้ควบคุมจํานวนรอบหมุนได้ โดย
หนึ งรอบการหมุนมีค่าเท่ากับ 131,072 เช่น ถ้าต้องการให้หมุน 10 รอบแล้วหยุด ต้องใส่ ค่า 1,310,720 เป็ นต้น, (6) เวลาทีใช้
ในการหยุดพัก ใช้ในกรณี ทีมีการตังโปรแกรมการทดสอบการใช้งาน โดยเวลานี จะเป็ นเวลาหยุดพักระหว่างโปรแกรมใด ๆ
มีหน่วยเป็ น ms, (7) การเพิมโปรแกรมการทดสอบ, (8) การเอาโปรแกรมทีสร้างไว้ ลบออกไป, (9) Servo On คือการเปิ ดให้
เซอร์ โวมอเตอร์ พร้อมใช้งาน, (10) Servo Off คือการปิ ดให้เซอร์โวมอเตอร์หยุดใช้งาน, (11) Step คือการสังให้ทาํ งานเป็ น
ขันตอน, (12) START คือสังให้เซอร์ โวมอเตอร์ ทาํ งานและเพลาขับจะหมุนทันที, (13) STOP คือสังให้เซอร์ โวมอเตอร์ หยุด
ทํางานและเพลาขับจะหยุดทันที
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ภาพที 5 หน้าต่างควบคุมการทํางานเซอร์โวมอเตอร์
การทดสอบความเทียงตรงของวงแหวนทดสอบการสึกหรอ
การทดสอบความเทียงตรงของวงแหวนทดสอบการสึ กหรอ นับว่ามีความสําคัญมาก เนื องจากตลอดระยะเวลาการ
ทดสอบชินงานต้องได้รับการเสี ยดสีของวงแหวนทีมีแรงกดจํานวนมาก และชินงานทดสอบต้องสึ กหรออย่างสมําเสมอ หาก
วงแหวนทดสอบไม่เทียงตรง วงแหวนนันจะยกตัวและไปดันชินงานทดสอบให้เกิดการกระดกหรื อยกตัวขึนส่ งผลต่อความ
ถูกต้องของผลการทดสอบ ทําการติดตังไดอัลเกจลงบนตัวเครื องทดสอบ และให้ปลายเข็มไดอัลเกจกดลงไปบนวงแหวน
โดยทีแนวกดของเข็มไดอัลเกจต้องพุ่งตรงไปยังแกนกลางของเพลาขับ นอกจากนัน เข็มของไดอัลเกจจะต้องได้รับการกดล
งบนผิวหน้าของวงแหวนจํานวน 3 จุดด้วยกัน ดังภาพที 6 ผลการทดสอบที ได้คือระยะยกตัวของวงแหวนทดสอบ ซึ งทัง 3
จุดทดสอบทังทวนเข็มและตามเข็มนาฬิกามีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิเมตร

ภาพที 6 การติดตังไดอังเกจลงบนวงแหวนทดสอบ
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เครื องทดสอบการสึ ก หรอแบบชิ นงานวางบนวงแหวน ได้รั บ การออกแบบและวิเคราะห์ ด ้ ว ยโปรแกรม
SolidWorks และ SolidWorks Simulation ส่วนของกลไกเพิมแรงกดได้รับการออกแบบพิเศษให้สามารถมีแรงกดได้สูง โดย
อาศัยหลักการของคาน ตัวคานสร้างจากโลหะที แข็งแรงไม่โก่งงอเมืออยูภ่ ายใต้นาหนั
ํ กทีกดลง สามารถนําชิ นงานทดสอบ
ออกได้สะดวก แขนทีใช้ในการยึดชิ นงานสามารถกระดกและยกลอยขึนจากวงแหวนทดสอบการสึ กหรอได้ ความสามารถ
ในการทํางานของเครื องทดสอบคือ สามารถควบคุมความเร็ วรอบในการหมุนของวงแหวน การกําหนดจํานวนรอบของการ
หมุนและเครื องทดสอบสามารถหยุดทํางานได้ สามารถควบคุมทิศทางการหมุนให้หมุนตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกา เป็ น
เครื องทดสอบการสึ กหรอที สามารถใช้ทดสอบวัสดุได้ตามมาตรฐาน ASTM International ASTM G77-05, ASTM G17603, ASTM D2714, ASTM D3704-96 โดยการควบคุ ม ทังหมดจะกระทําผ่ า นโปรแกรมบนคอมพิ วเตอร์ เชื อมต่ อ ผ่ าน
สายสัญญาณ USB เครื องทดสอบการสึ ก หรอนี สามารถนําไปพัฒ นาต่ อในเงื อนไขการทดสอบการสึ กหรอภายใต้การ
เปลียนแปลงอุณหภูมิ ทําได้โดยการสร้างห้องทีเป็ นชุดกล่องครอบและติดตังฉนวนกันความร้อน ไม่ให้เกิดการถ่ายเทความ
ร้อนออกไปข้างนอกห้องทดสอบ การเพิมอุณหภูมิทาํ ได้โดยติดตังชุดขดลวดความร้อนและมีชุดอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความ
ร้อน เพือควบคุมอุณภูมิในห้องทดสอบ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาผลกระทบในงานก่อสร้างจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างที
ผิดพลาดของโครงการบ้านจัดสรร โดยเครื องมือที ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม มาตราส่ วนประมาณค่า
ระดับ ทําการศึกษาและเก็บข้อมูลของโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านพักอาศัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ในปี
จํานวน โครงการ และในปี
จํานวน โครงการ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย
ค่ าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน และค่ าความแปรปรวน โดยกําหนดค่าระดับ ความเชื อมันที ร้ อยละ จากการศึ กษาพบว่า
โครงการบ้านจัดสรรจํานวน 36โครงการ มี ระดับข้อผิดพลาดที เกิดขึนกับแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง
มากทีสุด อันดับแรก คือ ) แบบก่อสร้างขัดแย้งกัน ) แบบก่อสร้างตกหล่นหรื อไม่ครบถ้วน ) แบบก่อสร้างขัดแย้งกับ
รายการประกอบแบบก่ อสร้าง และน้อยที สุ ดคือ แบบก่ อสร้างมี ความซับ ซ้อนยากต่อความเข้าใจแบบ ในส่ วนระดับของ
ผลกระทบในงานก่อสร้างทีเกิดจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างทีผิดพลาดมากทีสุด อันดับแรก คือ )
การวางแผนด้านเวลาการทํางานผิดพลาด ) การวางแผนด้านการผสานงานผิดพลาด ) ทําให้เกิ ดการแก้ไขงาน และน้อย
ทีสุดคือ เกิดการขาดสภาพคล่องการหมุนเวียนเงินของบริ ษทั
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This research aimed to study on the impacts of construction work from construction drawing and specification
of faulty construction for housing estate project. The instrument used to collect the data was a 5-level rating scale
questionnaire. Data are collected from 20 housing estate projects in 2016 and from 16 housing estate projects in 2017 in
Meuang district, Nakhon Si Thammarat. Analyzed data used statistics e.g. percentage, mean, standard deviation, Anova
(One-way analysis of variance) defining the confidence level at 95%. The results of the study found that 36 housing estate
projects have a level of fault is growing to construction drawing and specification of construction to top three are
1) construction drawing Paradoxical. 2) Construction drawing is inadequate or incomplete. 3) Construction drawing with
the specification of construction is Paradoxical and the least is construction drawing is complex and impalpable in
construction drawing. It was found that the impacts of construction work from construction drawing and specification of
faulty construction to top three are 1) Faulty planning in time. 2) Faulty planning work with merge organizations.
3) Occurring to edit works and the least is lack of liquidity in the company’s cash flow.
Keywords : Impact in Constructional, Construction Drawing, Specification on Construction, Housing Development
project
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การก่อสร้ างโครงการต่าง ๆ เป็ นส่ วนหนึ งที มีความสําคัญ และเป็ นปั จจัยที อาจชี วัดความเจริ ญของประเทศนันๆ
ได้ เพราะการก่ อสร้างอาคารของโครงการต่างๆ มีผลต่อการพัฒ นาเศรษฐกิ จ รายได้และเป็ นการแก้ปั ญ หาการว่างงาน
การก่อสร้างอาคารในโครงการต่างๆ ในปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานของรัฐหรื อหน่วยงานของเอกชน การดําเนิ นงานใน
โครงการก่อสร้างหนึ งๆ ต้องใช้ระยะเวลานาน และมีขนตอนการทํ
ั
างานหลายขันตอน ซึ งต้องอาศัยความร่ วมมือจากหลาย
ฝ่ าย ได้แก่ เจ้าของโครงการ ผูบ้ ริ หารโครงการหรื อทีปรึ กษาโครงการ ผูอ้ อกแบบ ผูค้ วบคุมงาน และผูร้ ับเหมา ดังนันในการ
ที จะสรรค์สร้างงานต่างๆ ให้สําเร็ จ ทุกฝ่ ายที เกี ยวข้องจะต้องช่ วยกันคิ ดและวางแผนการดําเนิ น งาน เพือให้งานสามารถ
ดําเนิ น ไปได้อย่างราบรื นมากที สุ ด มิ ฉะนันอาจเกิ ดปั ญ หาที ทําให้ การก่ อสร้ างไม่ เป็ นไปตามแผนดําเนิ น งาน จากแบบ
ก่อสร้างและรายการประกอบแบบทีผิดพลาด เช่น ออกแบบผิดพลาด การเขียนแบบผิดพลาด ความขัดแย้งของแบบก่อสร้าง
การออกแบบไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ขาดรายละเอียดหรื อให้รายละเอียดไม่ครบถ้วน และกําหนดวัสดุ ทีไม่มี ขายใน
ท้องตลาด เป็ นต้น ซึ งแต่ละสาเหตุส่งผลกระทบต่อเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการ ดังนันจึ งจําเป็ นต้องมีแนวทางป้ องกัน
เพือไม่ให้เกิดปั ญหาทีส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างได้ (วุฒิพงศ์, 2556)
กระบวนการออกแบบ (Design Process) เป็ นกระบวนการทีสําคัญกระบวนการหนึ ง เนื องจากการออกแบบเป็ น
กระบวนการทีต้องนําเอาความต้องการของลูกค้ามาเปลียนแปลงให้ออกมาอยู่ในรู ปของแบบก่อสร้างและรายการประกอบ
แบบ ซึ งถือเป็ นข้อมูลพืนฐานทีสําคัญยิงสําหรับการก่อสร้าง หากผลผลิต (Output) ทีได้จากงานออกแบบไม่ละเอียดพอหรื อ
มีขอ้ บกพร่ องและผิดพลาด การดําเนิ นงานก่อสร้างก็จะมีปั ญหาต่างๆ ตามมามากมาย ดังนันผูอ้ อกแบบจะต้องออกแบบ
ก่อสร้างให้มีความสมบูรณ์มากทีสุด (Glavinich, 1995)
ปั ญ หาที เกิ ด จากการออกแบบที ผิด พลาดสามารถพบเจอได้บ่ อยพอสมควร สําหรับเรื องความถูกต้องตามหลัก
วิชาการนันส่ วนใหญ่ทางฝ่ ายออกแบบจะแม่นเรื องนี อยูแ่ ล้ว ประเด็นที พบได้มากทีสุ ดก็คือ การไม่คาํ นึ งถึงการก่อสร้างที
หน้างานว่าหน้างานจะทําได้หรื อไม่ ทําให้ตอ้ งกลับมาแก้ไขแบบใหม่อีกรอบ ทังนีก็น่าจะเกิดจากการขาดประสบการณ์ของ
ผูอ้ อกแบบหรื อความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ (นที, 2554)
จากรายงานสถิ ติจงั หวัดนครศรี ธรรมราช พุทธศักราช 2556 - 2558 ผูท้ ี ได้รับ อนุ มตั ิ ให้ก่อสร้ างสิ งก่อสร้าง และ
พืนทีก่อสร้างอาคารโรงเรื อน โดยจําแนกตามชนิดของอาคารและเขตการปกครองจังหวัดนครศรี ธรรมราช จะพบได้วา่ มีการ
เพิมขึนของผูท้ ี ได้รับอนุ มตั ิ โดยเฉพาะบ้านเพืออยู่อาศัยมี พืนที ก่อสร้ างเพิมขึน ทังจํานวนผูท้ ี ได้รับอนุ มตั ิให้ก่อสร้างและ
พืนทีก่อสร้างของหน่วยงานเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช (รายงานสถิติจงั หวัดนครศรี ธรรมราช
: ออนไลน์) หากแบบทีนําไปก่อสร้างนันยังมี ขอ้ ผิดพลาดหรื อไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอ ก็จะทําให้งานก่อสร้างเกิด
ปั ญหาต่างๆ ตามมา ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจทีศึ กษาถึงข้อผิดพลาดของแบบก่อสร้างทีสร้างความเสี ยหายให้กบั งานก่อสร้าง
โดยศึ ก ษาเฉพาะโครงการบ้านจัดสรรทังหมดในเขตอําเภอเมื องนครศรี ธรรมราช จังหวัด นครศรี ธรรมราช และนํามา
วิเคราะห์ ข อ้ มูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ท างสถิติ (SPSS) เพือลดปั ญ หาการเปลี ยนแปลงแบบในระหว่างการก่อสร้าง
นําไปสู่ คาํ สังเปลียนแปลง เป็ นสาเหตุของการนําไปสู่การขัดจังหวะในการทํางาน เช่น การหยดุชะงักในระหว่างการทํางาน
การสูญเสี ยเงินและเวลา โครงสร้างเกิดความเสียหาย เป็ นต้น

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาครังนีใช้แหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิดงั นี
แหล่ ง ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) ใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล (Survey) ซึ งได้ ม าจากแบบสอบถาม
(Questionnaire) กับ กลุ่มตัวอย่างบุ คคลที มีหน้าที รั บผิด ชอบในส่ วนของการควบคุม ดูแล การก่อสร้างหน้างาน ซึ งได้แก่
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วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม และโฟร์แมน ของโครงการบ้านจัดสรร ประเภทบ้านพักอาศัยและมีมูลค่าโครงการตังแต่ 20
ล้านบาทขึนไป ในอําเภอเมืองนครศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ งกําลังดําเนิ นการก่อสร้างทังหมดอยู่ในปี พ.ศ.
2559 จํานวน 20 โครงการ และ ปี พ.ศ. 2560 จํานวน 16 โครงการ
แหล่ ง ข้อ มู ล ทุ ติ ยภู มิ (Secondary Data) ได้ม าจากการรวบรวมข้อ มูล จากแนวคิ ด ทฤษฎี ผลการศึ ก ษาที ผ่ านมา
ข้อกําหนด หรื อข้อมูลจากเอกสารวิชาการ เพือศึกษาถึงหลักการ แนวทางปฏิบตั ิ และประเด็นทีสําคัญในการศึกษาครังนี โดย
การนําประกอบการวิเคราะห์และกําหนดแนวทางการศึกษา
2.1 เครื องมือทีใช้ในการศึกษา
เครื องมือทีใช้ในการศึ กษาผลกระทบในงานก่อสร้างทีเกิดจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างที
ผิ ด พลาดในโครงการก่ อ สร้ างอาคารพัก อาศัย ในเขตอําเภอเมื อ งนครศรี ธ รรมราช จังหวัด นครศรี ธรรมราช ผู ว้ ิจ ัยใช้
แบบสอบถามในการศึกษาเชิงปริ มาณ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
ส่วนที เกียวกับสถานภาพทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)
ส่วนที ระดับของข้อผิดพลาดทีเกิดขึนกับแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างในโครงการ
ส่วนที 3 ผลกระทบในงานก่อสร้างทีเกิดจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างทีผิดพลาด
2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึกษาผลกระทบของแต่ละด้าน เป็ นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) ซึงใช้ระดับ
การวัด ข้อมู ลประเภทอัน ตรภาพ (Interval Scale) มี 5 ระดับ ตามวิธี ข องลิ เกิ ร์ต (Likert Rating Scale) (ชู ศ รี , 2558) โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี
ระดับความสําคัญมากทีสุด
หมายถึง
5
คะแนน
ระดับความสําคัญมาก
หมายถึง
4
คะแนน
ระดับความสําคัญปานกลาง
หมายถึง
3
คะแนน
ระดับความสําคัญน้อย
หมายถึง
2
คะแนน
ระดับความสําคัญน้อยทีสุด
หมายถึง
1
คะแนน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณทีได้จากแบบสอบถาม นํามาประมวลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
สถิติสําเร็ จรู ป ทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences: SPSS) วิเคราะห์ โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย (x) และค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
(ทีจําแนกเป็ น กลุ่ม เช่น เพศ) ใช้การวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน (Variance) ของข้อมูลแบบจําแนกทางเดียว (One-way
ANOVA) หลังจากนันหาค่ าเอฟ (T-test) ที เป็ นอัตราส่ วนระหว่างค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม และความแปรปรวน
ภายในกลุ่ม โดยกําหนดค่าความเชื อมันที 95 % (=0.05) และเปรี ยบเที ยบเชิ งซ้อนโดยใช้วิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที สุ ด
(Least significance difference: LSD) เพือหาความสั ม พัน ธ์ ระหว่างปั จจัยของกลุ่ม ตัวอย่างว่ามี ค วามแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ห รื อไม่ อย่างไร โดยพิจารณาจากค่า Significant หรื อ Sig (Sig < 0.05 จะมี ความแตกต่าง) และหาช่ วง
ความเชื อมันสําหรั บ ค่ าเฉลี ยของกลุ่ ม ตัวอย่าง (ฐิ ติก า, 2541) และใช้เกณฑ์เฉลี ยในการแปรผล ซึ งมี เกณฑ์ การแปล
ความหมายเพือจัดระดับคะแนนเฉลียในช่วงคะแนนตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1981) ดังนี
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์มากทีสุด
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์มาก
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ย
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ค่าเฉลีย . - . หมายถึง กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ยทีสุด
ข้อมูลที ได้ทงหมดจะถู
ั
กวิเคราะห์ และประมวลผล โดยสถิติเชิ งพรรณนา และวิเคราะห์ แบบวัดเจตคติลิเกริ ต
(Likert Rating Scale)

ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการศึ กษาผลกระทบในงานก่ อสร้ างจากแบบก่อ สร้ างและรายการประกอบแบบก่ อ สร้างที ผิ ดพลาด ของ
โครงการบ้านจัด สรร ประเภทบ้านพักอาศัย ในอําเภอเมือ งนครศรี ธรรมราช จังหวัด นครศรี ธ รรมราช ข้อมูล ที ได้จ าก
แบบสอบถามปี 2559 จํานวน 109 ชุด และปี 2560 จํานวน 82 ชุด รวมทังสิ น 191 ชุด สามารถนํามาสรุ ปได้ดงั นี
15 pt. ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม รายละเอียดดังแสดงในตารางที 1
ตารางที 1 ลักษณะทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
จํานวน (คน)
ร้อยละ
เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา
ตําแหน่ง
ประสบการณ์ใน
การทํางาน
สังกัดของผูว้ า่ จ้าง

ชาย
หญิง
ตํากว่า 31 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขึนไป
ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

191
0
37
101
36
17
82
93
8

100
0
19.37
52.88
18.85
8.90
46.94
48.69
4.37

1-10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี
31 ปี ขึนไป
เจ้าของโครงการ
ผูร้ ับเหมา

69
89
29
4
99
92

36.13
46.60
15.18
2.09
51.83
48.17

โฟร์แมน
วิศกรสนาม
วิศวกรโครงการ

30
124
37

15.71
64.92
19.37

ส่วนที 2 ระดับความถีของข้อผิดพลาดทีเกิดขึนจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างในโครงการ ดัง
แสดงในตารางที 2
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ตารางที 2 ระดับของข้อผิดพลาดทีเกิดขึนจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ
ลักษณะความผิดพลาดของแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ
ค่าเฉลีย
1. แบบขัดแย้งกัน
1.191
1.1 แบบโครงสร้างขัดแย้งกับแบบสถาปัตยกรรม
1.890
1.2 แบบโครงสร้างขัดแย้งกับแบบระบบไฟฟ้า
1.312
1.3 แบบโครงสร้างขัดแย้งกับแบบระบบสุขาภิบาล
1.147
1.4 แบบสถาปั ตยกรรมขัดแย้งกับแบบระบบไฟฟ้า
0.954
1.5 แบบสถาปั ตยกรรมขัดแย้งกับแบบระบบสุขาภิบาล
0.963
1.6 แบบระบบไฟฟ้าขัดแย้งกับแบบระบบสุขาภิบาล
0.881
2. แบบก่อสร้างขัดแย้งกับรายการประกอบแบบก่อสร้าง
1.064
3. แบบก่อสร้างขัดแย้งกับมาตรฐานก่อสร้าง
0.651
4. แบบก่อสร้างมีความซับซ้อนยากต่อความเข้าใจ
0.560
5. เจ้าของมีการขอเปลียนแปลงแบบรู ปก่อสร้าง
0.807
6. แบบออกสร้างออกแบบผิดพลาด
0.706
7. แบบก่อสร้างตกหล่น หรื อไม่ครบถ้วน
1.138
8. รายการประกอบแบบก่อสร้างตกหล่นหรื อไม่ครบถ้วน
0.945
9. แบบสถาปั ตย์กาํ หนดวัสดุบางชนิดหายากในพืนทีก่อสร้าง
0.963
10. แบบระบบไฟฟ้ากําหนดชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์ทีหายาก
0.762
11. แบบระบบสุขาภิบาลกําหนดชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์ทีหายาก
1.064
12. แบบทีเขียนเพือใช้ทาํ งานจริ ง (Shop Drawing) ผิดพลาด
1.000
ภาพรวม
0.904

ค่าเบียงเบน
0.700
0.885
0.790
0.791
0.843
0.860
0.742
0.773
0.774
0.535
0.616
0.671
0.855
0.837
0.816
0.870
0.457
0.577
0.497

1196
อันดับ
1

3
11
12
8
10
2
7
6
9
4
5

จากตารางที 2 พบว่าภาพรวมมีระดับของข้อผิดพลาดทีเกิดขึนจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบก่อสร้างอยูใ่ น
ระดับน้อยที สุด โดยลักษณะของข้อผิดพลาดจากแบบก่อสร้างขัดแย้งกันมีความถีเป็ นอันดับแรกสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Widyarti ( ) ทีสรุ ปว่าปั ญหาทีสําคัญทีส่งผลกระทบต่อ เวลา การเงิน และคุณภาพอีกอย่าง คือ ความขัดแย้งของแบบใน
ส่ วนต่ างๆ รองลงมาคื อแบบก่ อ สร้ างตกหล่น หรื อไม่ค รบถ้วน สอดคล้อ งกับ กมลวัลย์ (2546) กล่ าวว่าเพราะถ้าแบบ
ก่อสร้างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรื อไม่ตรงตามความต้องการของเจ้าของ การก่อสร้างให้ได้คุณภาพก็ยอ่ มเป็ นไปไม่ได้ และ
อันดับสุ ดท้ายคือแบบก่ อสร้างมีความซับซ้อนยากต่อความเข้าใจ ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของภาพรวม มีความแตกต่างกัน
น้อย (SD=0.497) เมือพิจารณาเป็ นรายลักษณะความผิดพลาด พบว่าทุกประเด็นมีความแตกต่างกันน้อย หมายความว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน หรื อใกล้เคียงกัน หรื อเหมือนๆ กัน (บุญมี, 2545)
ส่วนที 3 ผลกระทบในงานก่อสร้างทีเกิดจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างทีผิดพลาด ดังแสดง
ในตารางที 3
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ตารางที 3 ระดับผลกระทบในงานก่อสร้างทีเกิดจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างทีผิดพลาด
ผลกระทบในงานก่อสร้าง
ค่าเฉลีย
ค่าเบียงเบน
อันดับ
1. การวางแผนด้านเวลาการทํางานผิดพลาด
2.073
0.742
1
2. การวางแผนด้านการจัดซือวัสดุผิดพลาด
1.486
0.728
7
3. การวางแผนด้านการจัดส่งวัสดุผิดพลาด
1.523
0.702
5
4. การวางแผนด้านการดําเนินการประสานงานผิดพลาด
1.872
0.795
2
5. การวางแผนด้านแรงงานผิดพลาด
1.569
0.629
4
6. การวางแผนการใช้เครื องจักรผิดพลาด
1.450
0.631
9
7. การเบิกจ่ายเงินตามงวดงานทีได้เงินล่าช้า
1.514
0.633
6
8. เกิดการขาดสภาพคล่องการหมุนเวียนเงินของบริ ษทั
1.321
0.559
11
9. เกิดปั ญหาความขัดแย้งของผูร้ ่ วมงาน
1.486
0.520
8
10. ทําให้เกิดการแก้ไขงาน
1.651
0.672
3
11. มีการหยุดชะงักในระหว่างการทํางาน
1.440
0.552
10
ภาพรวม

1.581

0.408

จากตารางที 3 พบว่าภาพรวมมีระดับผลกระทบในงานก่อสร้างทีเกิดจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ
ก่อสร้ างที ผิดพลาดอยูใ่ นระดับน้อย โดยมีผลกระทบต่อการวางแผนด้านเวลาการทํางานผิดพลาดมากที สุ ด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Widyarti ( ) โดยกล่ าวถึ งปั ญ หาของแบบที มี ผลต่ อ การทํางานก่ อ สร้ างว่าสามารถทําให้ งานก่ อสร้าง
หยุดชะงักได้ ทําให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิมขึน และยังมีการขยายระยะเวลาการทํางาน รองลงมาคือผลกระทบต่อการ
วางแผนด้านการดําเนิ นการประสานงานผิดพลาด และอันดับสุดท้ายคือเกิดการขาดสภาพคล่องการหมุนเวียนเงินของบริ ษทั
ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของภาพรวม มี ความแตกต่างกันน้อย (SD=0.408) เมือพิจารณาผลกระทบในงานก่อสร้างพบว่าทุก
ประเด็นมีความแตกต่างกันน้อยหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน หรื อใกล้เคียงกัน หรื อเหมือนๆ
กัน
ส่ วนที 4 วิเคราะห์ ค วามแปรปรวน โดยวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนระหว่างผูต้ อบแบบสอบถามที อยู่ในสถาน
ประกอบการของเจ้าของโครงการกับผูร้ ับเหมา ดังแสดงในตารางที 4
ในตารางที 4 ผลการเปรี ยบเที ยบระดับผลกระทบในงานก่อสร้างทีเกิดจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ
ก่อสร้างในภาพรวมระหว่างเจ้าของโครงการและผูร้ ับเหมาพบว่าไม่แตกต่างกัน เมือเปรี ยบเที ยบระดับผลกระทบในงาน
ก่ อสร้ างที เกิ ดจากแบบก่ อสร้ าง และรายการประกอบแบบก่ อสร้างจําแนกเป็ นรายลักษณะ พบว่า ระดับ ผลกระทบการ
วางแผนด้านการจัดซือวัสดุผิดพลาด เกิ ดการขาดสภาพคล่องการหมุนเวียนเงินของบริ ษทั และมีการหยุดชะงักในระหว่าง
การทํางานระหว่างเจ้าของโครงการและผูร้ ับเหมามีความแตกต่างกัน
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ตารางที 4 ความแปรปรวนของระดับผลกระทบในงานก่อสร้างที เกิดจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างที
ผิดพลาดระหว่างเจ้าของโครงการกับผูร้ ับเหมา
ค่าเฉลีย
ผลกระทบในงานก่อสร้าง
T-test
Sig
เจ้าของ ผูร้ ับเหมา
1. การวางแผนด้านเวลาการทํางานผิดพลาด
2.167
2.026
0.842
0.315
2. การวางแผนด้านการจัดซือวัสดุผิดพลาด
1.643
1.410
1.435
0.039*
3. การวางแผนด้านการจัดส่งวัสดุผิดพลาด
1.691
1.410
1.807
0.242
4. การวางแผนด้านการดําเนินการประสานงานผิดพลาด
1.976
1.769
1.195
0.908
5. การวางแผนด้านแรงงานผิดพลาด
1.691
1.410
1.967
0.216
6. การวางแผนการใช้เครื องจักรผิดพลาด
1.452
1.385
0.498
0.925
7. การเบิกจ่ายเงินตามงวดงานทีได้เงินล่าช้า
1.571
1.513
0.414
0.072
8. เกิดการขาดสภาพคล่องการหมุนเวียนเงินของบริ ษทั
1.429
1.256
1.369
0.020*
9. เกิดปั ญหาความขัดแย้งของผูร้ ่ วมงาน
1.405
1.564
-1.367
0.190
10. ทําให้เกิดการแก้ไขงาน
1.691
1.513
1.205
0.426
11. มีการหยุดชะงักในระหว่างการทํางาน
1.476
1.333
1.197
0.024*
ภาพรวม

1.654

1.508

1.528

สรุ ปผลการวิจัย

0.145

จากการศึ ก ษาผลกระทบในงานก่ อสร้ างจากแบบก่อ สร้ างและรายการประกอบแบบก่ อสร้างที ผิ ด พลาดของ
โครงการบ้านจัดสรร ประเภทบ้านพักอาศัย ในอําเภอเมื อง จังหวัด นครศรี ธรรมราช ในครั งนี ปรากฏได้ว่าความถี ของ
ข้อ ผิ ด พลาดที เกิ ด ขึ น 3 อัน ดับ แรกคื อ 1) แบบก่ อ สร้ า งขัด แย้ง กัน โดยการขัด แย้ง ระหว่างแบบโครงสร้ างกับ แบบ
สถาปั ตยกรรมจะมีมากทีสุ ด 2) ข้อผิดพลาดด้านแบบก่อสร้างตกหล่น หรื อไม่ครบถ้วน 3) แบบก่อสร้างขัดแย้งกับรายการ
ประกอบแบบก่อสร้ าง โดยแบบก่ อสร้างมีความซับซ้อนยากต่อความเข้าใจ มีความถีน้อยทีสุ ด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กัลยา (2550) ซึ งพบว่าข้อผิดพลาดทีพบมากทีสุด อันดับแรก คือ ) แบบก่อสร้างขัดแย้งกัน ) ออกแบบไม่เหมาะสมกับ
การใช้งาน และ ) ขาดรายละเอียดหรื อให้รายละเอียดไม่ครบถ้วน ในส่ วนของระดับผลกระทบในงานก่อสร้าง 3 ลําดับแรก
คือ 1) การวางแผนด้านเวลาการทํางานผิดพลาด 2) การวางแผนด้านการดําเนินการประสานงานผิดพลาด และ 3) ทําให้เกิด
การแก้ไขงาน และเกิดการขาดสภาพคล่องการหมุนเวียนเงินของบริ ษทั มีระดับผลกระทบเป็ นอันดับสุดท้าย โดยในมุมมอง
ของเจ้าของโครงการกับผูร้ ับเหมาด้านระดับผลกระทบในงานก่อสร้างจะมีความแตกต่างกันด้านการวางแผนด้านการจัดซื อ
วัสดุผิดพลาด เกิดการขาดสภาพคล่องการหมุนเวียนเงินของบริ ษทั และมีการหยุดชะงักในระหว่างการทํางาน
จากข้อผิดพลาดทีมีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างของงานวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะแนวทางในการป้องกัน
แก้ไขว่า ในส่วนของผูอ้ อกแบบควรทําการตรวจเช็คแบบก่อสร้าง หรื อให้ผมู ้ ีประสบการณ์ในงานก่อสร้างช่วยตรวจสอบอีก
ครังเพือให้แน่ใจว่าแบบก่อสร้างมีจุดบกพร่ องน้อยทีสุดก่อนนําไปใช้งาน รวมถึงจดบันทึกข้อผิดพลาดทีเกิดขึนในระหว่าง
การก่อสร้างเพือเป็ นข้อมูลในการนําไปแก้ไขสําหรับการจัดทําแบบก่อสร้างในอนาคต และในส่วนของผูร้ ับเหมาก็ควรมีการ
ตรวจเช็คแบบก่อสร้างก่อนการประมูลงานให้ละเอียด เพือจะได้หาแนวทางแก้ไขร่ วมกับผูอ้ อกแบบ และก่อนดําเนิ นการ
ก่อสร้างก็ควรทบทวนตรวจสอบอีกครังหนึงเพือลดปั ญหาทีจะเกิดขึนในการก่อสร้างโครงการ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือทดสอบสมบัติของคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มนํามัน กําหนดอัตราส่ วนปูนซีเมนต์
ปอร์ ตแลนด์ประเภท : หิ นฝุ่ น: เถ้าปาล์มนํามัน: นํา เท่ากับ : 6.7: 0.3: 0.6, 1: 6.6: 0.4: 0.6, 1: 6.5: 0.5: 0.6, และ : 6.4:
0.6: 0.6 โดยนําหนัก ผสมและขึ นรู ปคอนกรี ตบล็อก ขนาด x 19 x เซนติเมตร ด้วยเครื องอัดคอนกรี ตบล็อก ทําการ
ทดสอบสมบัติตามมาตรฐาน มอก. – เรื องคอนกรี ตบล็อกชนิดไม่รับนําหนัก และสัมประสิ ทธิการนําความร้อน ผลการ
ทดสอบพบว่า คอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มนํามัน มีความหนาแน่น การเปลียนแปลงเชิงปริ มาตร ความต้านทานแรงอัด และ
สัมประสิ ทธิ การนําความร้อนทีลดลง ส่ วนปริ มาณความชืน และการดูดซึมนํา มีค่าเพิมขึน ทังนี อัตราส่ วนทีเหมาะสมทีสุ ด
ในการศึกษานี คือ : 6.4: 0.6: 0.6
คําสําคัญ : คอนกรี ตบล็อก, เถ้าปาล์มนํามัน, หินฝุ่ น, ความต้านทานแรงอัด

ABSTRACT
This research aims to test the properties of concrete block mixed with oil palm ash as aggregates in products.
The mix ratios of Portland cement type1: quarry dust: oil palm ash: water are 1: 6.7: 0.3: 0.6, 1: 6.6: 0.4: 0.6, 1: 6.5: 0.5:
0.6 and 1: 6.4: 0.6: 0.6 by weight. The concrete block samples were mixed and casted in 7 x 19 x 39 centimeter by the
concrete block molding machine. The concrete block sample testing follows the TIS 58-2533 standard on non-load
bearing concrete blocks. From the results, the density, volumetric change, compressive strength, and thermal conductivity
of concrete block mixed with oil palm ash lower than the common concrete block. In addition, the moisture content and
water absorption are higher than the common concrete block. The optimal ratio in this work 1: 6.4: 0.6: 0.6
Keywords : Concrete Block, Oil Palm Ash, Crushed dust, Compressive strength
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ประเทศไทยมีพนที
ื ปลูกปาล์มนํามันและผลผลิตเป็ นอันดับ 3 ของโลก โดยผลผลิตอยูท่ ี ประมาณ - ล้านตัน/ปี
สกัดนํามันปาล์มได้ 2 ล้านตัน คิ ดเป็ น . % ของโลก ซึ งพืนที เพาะปลูกปาล์มนํามันและโรงงานสกัดนํามันปาล์มดิ บของ
ไทยส่ วนใหญ่ อยู่ในพืนที ภาคใต้ และมีการกระจายไปในพืนที ภาคเหนื อ ภาคกลาง และภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ โดย
ปั จจุบนั ไทยมีพืนที ปลูกปาล์มนํามัน . ล้านไร่ และมีผลผลิต ล้านตัน (ปี
) โดยพืนที เพิมขึนเฉลียปี ละ % และ
ผลผลิตเพิมขึน % ในช่วง ปี ที ผ่านมา (วารี รัตน์, 2559) ซึ งผลพลอยได้จากโรงงานสกัดนํามันปาล์มดิ บจะเป็ นรู ปแบบ
ของชี วมวล และจากผลการศึกษาศักยภาพชี วมวลในประเทศไทย พบว่ากะลาปาล์ม และเส้นใยปาล์มเป็ นชีวมวลที มี การ
นํามาใช้จนหมด (อุบลรัตน์, ) และปั จจุบนั ต้องนําเข้ากะลาปาล์มจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึงเมือพิจารณาจากข้อมูล
ของชี วมวลจากปาล์มนํามันดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าย่อมต้องมีเถ้าปาล์มนํามันเป็ นวัสดุเหลือทิงภายในโรงงานทีต้องทําการ
กําจัดทิงอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
เถ้าปาล์มนํามัน เป็ นวัสดุเหลือทิ งจากการนํากากของปาล์มนํามัน ได้แก่ เศษกะลา เส้นใย ทางใบ ใบ และทลาย
ปาล์ม เปล่าของผลปาล์ม เผาเป็ นเชื อเพลิ งให้กับ หม้อกําเนิ ด ไอนําเพือผลิ ตกระแสไฟฟ้ า มี อุณ หภู มิที ใช้ใ นการเผาไหม้
ประมาณ - องศาเซลเซี ยส (ชัย, 2553) เมือพิจารณาการนําเถ้าปาล์มนํามันมาใช้งานในปั จจุบนั มุ่งเน้นด้านการเป็ น
วัสดุปอซโซลานสําหรับทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วน (วีระชาติ และคณะ, 2546) ซึงต้องนํามาทําการบดย่อยให้ละเอียดขนาด
เท่ากับปูนซี เมนต์ ผ่านตะแกรงเบอร์ 325 จึงเสี ยค่าใช้จ่ายสู งมาก เมือมาทําการผลิตในเชิงพาณิชย์ยงั ไม่คุม้ ค่ากับการลงทุนใน
ระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรื อวิสาหกิจชุมชน ซึงหากมีวิธีการนําเถ้าปาล์มนํามันมาใช้ประโยชน์โดยไม่ตอ้ ง
บดย่อยได้ ก็จะเป็ นการใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่าเป็ นอย่างยิง
คอนกรี ตบล็อก เป็ นวัส ดุก่อผนังที ผลิ ต จากปู นซี เมนต์ ทราย หิ นฝุ่ น และนํา มีลกั ษณะเป็ นก้อนสี เหลียม ผูผ้ ลิ ต
คอนกรี ตบล็ อ กส่ ว นใหญ่ เป็ นวิส าหกิ จ ชุ ม ชน ชาวบ้า น และโรงงานขนาดเล็ ก ผลิ ต ด้ว ยใช้เครื องจัก รที สร้ างได้เ อง
ภายในประเทศ แต่ดว้ ยสมบัติทีด้อยกว่าอิฐมวลเบา เช่น มีนาหนั
ํ กมาก ไม่เป็ นฉนวนป้ องกันความร้อน ไม่ดูดซับเสี ยง และ
แตกหักง่าย ตลาดคอนกรี ตบล็อกจึงถูกทดแทนด้วยอิฐมวลเบาทีมีสมบัติทีดี กว่า แต่ดว้ ยต้นทุ นที สู งและเครื องจักรที ต้อง
นําเข้าของอิฐมวลเบา จึงส่งผลต่อราคาค่าก่อสร้างทีสูงขึน ดังนันเมือนําเถ้าปาล์มนํามันมาออกแบบส่ วนผสมให้พอเหมาะกับ
การใช้งาน ก็จะทําให้คอนกรี ตบล็อกมีคุณสมบัติต่าง ๆ ผ่านตามข้อกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.582533 เรื องคอนกรี ตบล็อกไม่รับนําหนัก (สมอ., 2533) อีกทังยังช่วยให้คอนกรี ตบล็อกมีนาหนั
ํ กทีเบาลง และช่วยลดปริ มาณ
เถ้าปาล์มนํามันที เป็ นปั ญหาในการบริ ห ารจัดการเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั ซึ งการนําวัสดุ เหลื อทิ งมาใช้ประโยชน์ได้นัน
สามารถพัฒนาต่อเป็ นวัสดุก่อสร้างทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อมสําหรับอาคารเขียวในอนาคตได้อีกด้วย

วิธีดําเนินการวิจัย

1. วัสดุและอุปกรณ์
1) เถ้าปาล์มนํามัน จากโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดชลบุรี (ภาพที 1ก)
2) หิ นฝุ่ น จากจังหวัดสระบุรี (ภาพที 1ข)
3) ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ ประเภทที 1
4) นําประปา
5) เครื องชังนําหนัก
6) แบบหล่อคอนกรี ตบล็อกกลวงขนาด 7 x 19 x 39 ลูกบาศก์เซนติเมตร
7) เครื องผสมคอนกรี ตแบบกระทะ
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8) เครื องอัดคอนกรี ตบล็อกแบบสันเขย่ากึงอัตโนมัติ
9) เครื องทดสอบเอนกประสงค์ (Universal Testing Machine)
10) เครื องทดสอบสัมประสิ ทธิการนําความร้อน

ภาพที 1ก เถ้าปาล์มนํามันปกติ
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ภาพที 1ข หินฝุ่ น

ภาพที 1 ลักษณะทัวไปของเถ้าปาล์มนํามันและหิ นฝุ่ น

2. การออกแบบส่ วนผสมของคอนกรีตบล็อก
ทําการกําหนดส่วนผสมของคอนกรี ตบล็อกทีใช้ในการทดลอง โดยอ้างอิงจากส่วนผสมของคอนกรี ตบล็อกทัวไป
คือ อัตราส่ วนปูนซี เมนต์ต่อหิ นฝุ่ นต่อนําประปา เท่ากับ 1: 7: 0.6 แล้วทําการทดลองผสมทังหมด 3 ครัง โดยแทนทีหิ นฝุ่ น
ด้วยเถ้าปาล์มนํามัน ทดลองครังแรกเพือตรวจพินิจผลการขึนรู ปก้อนตัวอย่างว่าสามารถอัดขันรู ปและนําออกจากแบบหล่อ
โดยไม่ แตกหักเสี ยหาย และไม่มีฝุ่นผงเถ้าปาล์มนํามันติดมื อเวลาสัมผัส การทดลองครั งที สองเพือหาค่าความต้านทาน
แรงอัดเบืองต้นจากอัตราส่ วนของคอนกรี ตบล็อกทีได้จากการทดลองในครังแรก ว่ามีอตั ราส่ วนใดที ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
บ้าง หลังจากนันเลือกอัตราส่ วนที เหมาะสมมากที สุ ดมาทําการทดลองครังทีสาม จํานวน 4 อัตราส่ วน ทําการขึนรู ปก้อน
ตัวอย่างคอนกรี ตบล็อกและทดสอบสมบัติต่าง ๆ อย่างละเอียดตามมาตรฐาน มอก.58-2533 เรื องคอนกรี ตบล็อกไม่รับ
นําหนัก โดยอัตราส่วนทีเลือกมาทําการทดลองในครังทีสาม แสดงดังตารางที 1
ตารางที 1 อัตราส่ วนผสมของคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มนํามันแทนทีหิ นฝุ่ นบางส่ วนโดยนําหนัก
อัตราส่ วน
ปูนซีเมนต์
หิ นฝุ่ น
เถ้าปาล์มนํามัน
นํา
1:7:0
1
7
0
0.6
1 : 6.7 : 0.3
1
6.7
0.3
0.6
1 : 6.6 : 0.4
1
6.6
0.4
0.6
1 : 6.5 : 0.5
1
6.5
0.5
0.6
1 : 6.4 : 0.6
1
6.4
0.6
0.6
3. การขึนรู ปตัวอย่ างคอนกรีตบล็อกและการทดสอบสมบัติ
ทําการขึนรู ปชินตัวอย่างการทดสอบทังหมด ตามมาตรฐาน มอก.58-2533 เรื องคอนกรี ตบล็อกไม่รับนําหนัก ดัง
ขันตอนต่อไปนี
) อบเถ้าปาล์มนํามันด้วยเตาอบให้มีความชืนไม่เกินร้อยละ 12
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) ชังส่วนผสมของคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มนํามัน ตามอัตราส่วนทีแสดงไว้ในตารางที
) ผสมปูนซีเมนต์และเถ้าปาล์มนํามันให้เข้ากัน โดยใช้เครื องผสมคอนกรี ตแบบกระทะ
) แบ่งนําประปาออกเป็ น ส่ วน เติมนําประปาส่วนที ลงในส่วนผสมแล้วผสมให้ส่วนผสมเข้ากัน
) ทยอยเทหิ นฝุ่ นลงในส่วนผสมพร้อมกับทยอยเติมนําประปาส่วนที และผสมจนส่ วนผสมเข้ากันทังหมด
) นําส่วนผสมทีผสมเข้ากันดีแล้ว ไปเทใส่ ในแบบของเครื องอัดคอนกรี ตบล็อกจนเต็ม
) อัดส่ วนผสมด้วยเครื องอัดบล็อกแบบสันเขย่า ได้ตวั อย่างคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มนํามัน ขนาด 9x19x39
ซม. (ภาพที 2)

ภาพที 2 อัดส่วนผสมด้วยเครื องอัดบล็อกแบบสันเขย่า
8) นําคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มนํามันออกจากเครื องอัด แล้วใช้แท่นพลิกคอนกรี ตบล็อก เพือทําการถอดแบบ
) ภายหลังจากก้อนตัวอย่างคอนกรี ตบล็อกแข็งตัวเป็ นเวลา ชัวโมง ให้นาํ คอนกรี ตบล็อกทีได้ไปกองบ่มในที
ร่ มตามระยะเวลาทีต้องการ , , และ วัน แล้วจึงนําคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มนํามันไปทําการทดสอบคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ประกอบด้วย ความหนาแน่น ปริ มาณความชืน การดูดซึมนํา การเปลียนแปลงเชิงปริ มาตร ความต้านทานแรงอัด
(ภาพที 3) และสัมประสิ ทธิการนําความร้อน

ภาพที 3 ทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรี ตบล็อก
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ความหนาแน่น (กก./ลบ.ม.)

. ความหนาแน่ น ปริมาณความชื น การดูดซึมนํา
เมือทําการบ่ มก้อนตัวอย่างคอนกรี ตบล็อกตามกําหนดระยะเวลา 28 วัน จึ งนํามาทําการทดสอบความหนาแน่ น
ปริ มาณความชืน และการดูดซึ มนําของคอนกรี ตบล็อก ตามมาตรฐาน มอก. เรื อง วิธีชกั ตัวอย่างและการทดสอบ
วัสดุงานก่อซึ งทําด้วยคอนกรี ต (สมอ., 2517) ทีอายุ วัน โดยทําการทดสอบอัตราส่วนละ 30 ตัวอย่าง เพือนํามาหาค่าเฉลีย
(ตามมาตรฐานกําหนดให้ชกั ตัวอย่าง 10 ก้อน) ได้ผลการทดสอบตามภาพที 4 - 6 ตามลําดับ ผลการทดสอบพบว่า เมือผสม
เถ้าปาล์มนํามันในปริ มาณเพิมขึนส่ งผลให้ความหนาแน่ นของคอนกรี ตบล็อกลดลงตามลําดับ (คอนกรี ตทัวไป มีค่าความ
หนาแน่ น เท่ ากับ , กิ โลกรั มต่ อลู กบาศก์เมตร และคอนกรี ตบล็อกทัวไปมี ค่าความหนาแน่ น เท่ ากับ ,700 – 2,100
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในขณะทีปริ มาณความชืนเพิมมากขึน ทังนี เนืองมาจากเถ้าปาล์มนํามันมีนาหนั
ํ กเบากว่าหิ นฝุ่ น
และมีค่าถ่วงจําเพาะตํากว่าหิ นฝุ่ นและปูนซี เมนต์ (ค่าความถ่วงจําเพาะของเถ้าปาล์มนํามันจากงานวิจยั ทีไม่บดมีค่าตําเพียง
. - . ในขณะทีปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที และหิ นฝุ่ น มีค่าความถ่วงจําเพาะ เท่ากับ . และ . ตามลําดับ)
เมือนําเถ้าปาล์มนํามันไปแทนทีหิ นฝุ่ นในปริ มาณมากขึนจึงทําให้คอนกรี ตบล็อกมีความหนาแน่นลดลง แต่การทีเถ้าปาล์ม
นํามันเมือสัมผัสกับ นําจะเกิ ดการเกาะตัวกันแน่ นเป็ นก้อน จึงทําให้ความหนาแน่ นลดตําลงเพียงเล็กน้อย ซึ งจะส่ งผลให้
นําหนักของก้อนตัวอย่างคอนกรี ตบล็อกทีผสมเถ้าปาล์มนํามันมีความเบาลงไม่มากนัก ส่ วนในด้านของปริ มาณความชืนที
สู งขึนนัน เนื องจากเนื อของเถ้าปาล์มนํามันผ่านการเผาไหม้ดว้ ยอุณหภูมิสูงและมีความละเอียดมากกว่าหิ นฝุ่ น จึงมีพืนที
ผิวสัมผัสมากกว่า ส่ งผลทําให้คอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มนํามันทีได้จากการทดลอง มีความชืนสู งมากขึนตามลําดับของ
การใส่ ปริ มาณเถ้าปาล์มนํามันทีเพิมขึน อย่างไรก็ดีปริ มาณความชืนทีเพิมขึนเป็ นไปในลักษณะทีน้อยมาก จึงถือได้วา่ ไม่มีผล
ต่อการทํางาน เมือนําคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มนํามันไปใช้งานก่อ-ฉาบผนัง ส่วนปริ มาณการดูดซึมนํามีแนวโน้มสู งขึน
ตามปริ มาณความชื นทีเพิมขึนและอยูภ่ ายในเกณฑ์มาตรฐานกําหนดไว้คือต้องไม่มากกว่าร้อยละ 25 (ซึ งทุกอัตราส่ วนทีทํา
การทดสอบมีค่าการดูดซึ มนําอยูใ่ นช่วงร้อยละ 7-11) จึงไม่ส่งผลให้เกิดปั ญหาการดูดนําของปูนฉาบแต่อย่างใด

อัตราส่ วน

ภาพที 4 ความหนาแน่นของคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มนํามันอัตราส่ วนต่าง ๆ ทีอายุ 28 วัน
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ปริ มาณความชืนเฉลีย (ร้อยละ)
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อัตราส่ วน

การดูดซึ มนําเฉลีย (ร้อยละ)

ภาพที 5 ปริ มาณความชืนของคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มนํามันอัตราส่ วนต่าง ๆ ทีอายุ 28 วัน

อัตราส่ วน
ภาพที 6 การดูดซึมนําของคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มนํามันอัตราส่ วนต่าง ๆ ทีอายุ 28 วัน
2. การเปลียนแปลงเชิงปริมาตร
ทําการทดสอบการเปลียนแปลงเชิงปริ มาตรโดยการนําคอนกรี ตบล็อกอัตราส่ วนต่าง ๆ ทีอายุ 28 วัน ไปทําการอบ
และนํามาวัดมิติเชิ งปริ มาตรได้ผลการทดสอบดังภาพที 7 พบว่าอัตราการเปลียนแปลงเชิ งปริ มาตรของคอนกรี ตบล็อกผสม
เถ้าปาล์มนํามันที อัตราส่ วนต่าง ๆ มี แนวโน้มลดลงเล็กน้อยทังนี เนื องมาจากเถ้าปาล์มนํามันที ทําการผสมมีส่วนที เป็ นผง
ละเอียดมาก คือปริ มาณเถ้าปาล์มนํามันทีผ่านตะแกรงเบอร์ ซึ งมีคุณสมบัติการเป็ นวัสดุปอซโซลาน (ปริ ญญา และชัย,
2555) มีจาํ นวนประมาณร้อยละ 10 ของปริ มาณเถ้าปาล์มนํามันทังหมด เป็ นส่ วนที สามารถแทรกตัวเข้าไปในเนื อคอนกรี ต
บล็อกได้ดีและทําปฏิ กิริยากับซีเมนต์ ทําให้เนื อคอนกรี ตบล็อกแน่ นขึน โมเลกุลมีการยึดเกาะตัวกันดีขึน ส่ งผลให้มีการหด
ตัวหรื อขยายตัวน้อยลงตามไปด้วย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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อัตราส่ วน

ความต้านทานแรงอัด (กก./ตร.ซม.)

ภาพที 7 การเปลียนแปลงเชิงปริ มาตรของคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มนํามันอัตราส่ วนต่าง ๆ ทีอายุ 28 วัน
3. ความต้ านทานแรงอัด
การทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มนํามัน ที อัต ราส่ วนต่ าง ๆ เปรี ยบเที ยบกับ
คอนกรี ตบล็อกปกติทีไม่ผสมเถ้าปาล์มนํามันทําการทดสอบแรงอัดประลัยของก้อนคอนกรี ตบล็อกแต่ละอัตราส่ วน ตาม
จํานวนอายุการบ่ม 7, 14, 21 และ 28 วัน แล้วคํานวณเป็ นค่าความต้านทานแรงอัด โดยใช้ค่าเฉลียของก้อนตัวอย่างคอนกรี ต
บล็อกอัตราส่วนละ 30 ก้อน ได้ผลการทดสอบดังภาพที 8

1:7:0
1 : 6.7 :
0.3
อายุการบ่ม (วัน)

1 : 6.6 :
0.4

ภาพที 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานแรงอัดและอายุการบ่มของคอนกรี ตบล็อกทีอัตราส่ วนต่าง ๆ
จากภาพที 8 ผลการทดสอบพบว่า ค่าความต้านทานแรงอัดเพิมขึนตามอายุของคอนกรี ตบล็อกทีมากขึน และเมือ
ผสมเถ้าปาล์มนํามัน ในปริ มาณมากขึ นส่ งผลให้ค วามต้านทานแรงอัด ลดลงตามลําดับ เนื องจากเถ้าปาล์มนํามัน มี ความ
ถ่วงจําเพาะและความหนาแน่นตํากว่าหิ นฝุ่ นเมือเข้าไปแทนที หิ นฝุ่ นในปริ มาณที มากขึนจึ งมีผลทําให้ความแข็งแรงของ
คอนกรี ตลดลง อีกทังเถ้าปาล์มนํามันมีขนาดเล็กมากจึงมีความต้องการนําสูง ส่ งผลให้ปริ มาณนําทีทําปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์
ลดน้อยลง ค่าความต้านทานแรงอัดจึงตํากว่าการใช้หินฝุ่ นปกติ อย่างไรก็ดีทีอายุของคอนกรี ตบล็อก 28 วัน ทุกอัตราส่ วนมี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ค่ าความต้านทานแรงอัด ผ่านตามเกณฑ์ม าตรฐาน ของ มอก.58-2533 ที กําหนดไว้ เท่ ากับ 25 กก./ตร.ซม. จึ งสามารถ
นําไปใช้ในการก่อสร้างได้
4. สั มประสิทธิการนําความร้ อน
การทดสอบสัมประสิ ทธิการนําความร้อนเพือต้องการทราบว่าการนําเถ้าปาล์มนํามันมาเป็ นส่วนผสมแทนทีหิ นฝุ่ น
บางส่ วนในผลิตภัณฑ์คอนกรี ตบล็อกจะช่วยให้คอนกรี ตบล็อกทีได้มีความสามารถในการเป็ นฉนวนป้ องกันความร้อนที ดี
ขึ นหรื อ ไม่ เพี ยงใด โดยส่ งตัว อย่างคอนกรี ต บล็อ กขนาด 30x30x5 ซม. ไปทํา การทดสอบที กรมวิท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
กระทรวงวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐาน ASTM C518 (2015) ได้ผลการทดสอบดังตารางที 2 พบว่าเมือผสมเถ้าปาล์มนํามัน
แทนที หิ นฝุ่ นในปริ มาณมากขึ นส่ งผลให้ค่าสัม ประสิ ท ธิ การนําความร้อนของคอนกรี ตบล็อกมีค่าตําลงตามลําดับ ทังนี
เป็ นไปตามแนวทางของวัสดุทีมีความหนาแน่ นน้อยก็จะมีค่าสัมประสิ ทธิการนําความร้อนทีตําลงตามไปด้วย ซึงแสดงว่าเถ้า
ปาล์มนํามันมีส่วนช่วยทําให้วสั ดุก่อสร้างมีคุณสมบัติการเป็ นฉนวนป้ องกันความร้อนที ดีขึนได้ เถ้าปาล์มนํามันจึงมีความ
เป็ นไปได้ทีจะนําไปพัฒนาเป็ นวัสดุก่อสร้างชนิ ดอืน ๆ ที เป็ นวัสดุฉนวนความร้อนและเป็ นวัสดุทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม
ต่อไป
ตารางที 2 สัมประสิ ทธิการนําความร้อนของคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มนํามันอัตราส่ วนต่าง ๆ ทีอายุ 28 วัน
อัตราส่ วน
สัมประสิทธิการนําความร้อน (วัตต์/เมตร-เคลวิน)
1:7:0
0.379
1 : 6.7 : 0.3
0.318
1 : 6.6 : 0.4
0.311
1 : 6.5 : 0.5
0.302
1 : 6.4 : 0.6
0.287

สรุ ปผลการวิจัย

การนําเถ้าปาล์มนํามันมาใช้แทนทีหิ นฝุ่ นบางส่วนในการผลิตภัณฑ์คอนกรี ตบล็อก ได้ทาํ การศึกษาทดลองผสมถึง
3 ครัง ด้วยกัน จนกระทังได้ส่วนผสมทีทําการขึนรู ปได้สะดวกโดยไม่แตกหักง่ายและไม่มีฝุ่นผงของเถ้าปาล์มนํามันติดมือ
นํามาทําการทดสอบหาคุณสมบัติต่าง ๆ อย่างละเอียด 4 อัตราส่ วนด้วยกัน คือ อัตราส่วนปูนซีเมนต์ ต่อ หินฝุ่ น ต่อ เถ้าปาล์ม
นํามัน ต่อนําประปา (โดยนําหนัก) เท่ ากับ : 6.7: 0.3: 0.6, 1: 6.6: 0.4: 0.6, 1: 6.5: 0.5: 0.6, และ : 6.4: 0.6: 0.6 ตามลําดับ
ทําการทดสอบคุ ณสมบัติท ังทางกายภาพและทางกล ผลการทดสอบพบว่า ด้านสมบัติท างกายภาพ ความหนาแน่ น ของ
คอนกรี ตบล็อกลดลงตามปริ มาณเถ้าปาล์มนํามันทีเพิมขึน ในทางกลับกันปริ มาณความชืนและการดูดซึมนําจะเพิมมากขึน
ด้านการเปลียนแปลงเชิ งปริ มาตรลดลงเล็กน้อย ส่ วนค่าสัมประสิ ทธิ การนําความร้ อนอยูป่ ระมาณช่วง 0.287 - 0.318 วัตต์/
เมตร-เคลวิน ซึ งตํากว่าคอนกรี ตบล็อกทัวไปเล็กน้อย สมบัติทางกลในด้านความต้านทานแรงอัด มีค่าเพิมขึนเมืออายุของ
คอนกรี ตบล็อกมากขึน โดยทีเมือผสมเถ้าปาล์มนํามันในปริ มาณทีเพิมขึนส่งผลให้แนวโน้มของความต้านทานแรงอัดลดลง
แต่ทุกอัตราส่ วนที ทําการทดสอบ ค่าความต้านทานแรงอัดที อายุ 28 วัน สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก.58-2533 เรื อง
คอนกรี ตบล็อกไม่รับนําหนัก ทีกําหนดค่าไว้ไม่นอ้ ยกว่า 25 กก./ตร.ซม. โดยอัตราส่ วนทีเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้งาน
คื อ อัต ราส่ ว น 1: 6.4: 0.6: 0.6 เนื องจากมี ต้น ทุ น การผลิ ต ตําที สุ ด ในขณะที มี คุ ณ สมบั ติ ผ่ า นตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกประการ
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ได้รับทุนอุดหนุ นวิจยั ประเภทงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และ ความเห็นในรายงานผลการวิจยั เป็ นของผูร้ ับทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่จาํ เป็ นต้องเห็นด้วย
เสมอไป
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การวิเคราะห์ ปริ มาณไอนําในบรรยากาศทีภาคกลาง และภาคเหนือ
ของประเทศไทย และประเทศลาว
Analysis of Precipitable Water in Atmosphere at Central region and North of Thailand and Laos
รุ สมาดี สะบูดิง1* สมกรณ์ ชัยวรากรณ์1 และ ฮูเซ็ง ชายดานา
Rusmadee Sabooding1* Sommkorn Chaiwarakorn1 and Huseng Chaidana1

บทคัดย่ อ

ในงานวิจยั นี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาปริ มาณไอนํารายวัน และรายวันเฉลียต่อเดือนทีเชียงใหม่ และนครปฐม
สําหรับประเทศไทย หลวงนําทาของประเทศลาว โดยใช้ขอ้ มูลสเปกตรัมรังสี ดวงอาทิตย์จากเครื องซันโฟโตมิเตอร์
ที ทํา การวัด ที สถานี ว ัด 3 แห่ ง คื อ ศู น ย์อุ ตุ นิ ย มวิท ยาภาคเหนื อ จังหวัด เชี ย งใหม่ (18.78oN 98.98oE) นครปฐม
(13.82oN 100.04oE) และหลวงนําทา (20.93oN 101.42oE) จากนันได้นําข้อมูลจํานวน 7 ปี มาทําการวิเคราะห์ ห า
คุณสมบัติของปริ มาณไอนํา ผลการวิเคราะห์พบว่าลักษณะการเปลียนแปลงตามฤดูกาลในรอบปี ของปริ มาณไอนํา
สําหรับทัง 3 สถานี มีลกั ษณะคล้ายกัน
คําสําคัญ : ปริ มาณไอนํา, เครื องซันโฟโตมิเตอร์, ปริ มาณไอนําในบรรยากาศ

ABSTRACT

In this work, precipitable water (W) at Chiang-mai and Nakhon-pathom for Thailand Luang-namtha of Laos. In
the case daily and monthly average precipitable water. The investigation was based the solar spectrum from
sunphotometers measured at 3 location: Chiang mai meteorological station (18.78oN 98.98oE) Nakhon pathom (13.82oN
100.04oE) and Luang namtha (20.93oN 101.42oE). The spectral data for the period 7 year from these measurements was
precipitable water (W). It was found that the seasonal variation of W for the three sites have a similar pattern.
Keyword: Precipitable Water, Sunphotometer, Precipitable Water in Atmosphere
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โดยปกติรังสี ดวงอาทิ ตย์ทีผ่านบรรยากาศเข้ามายังพืนโลกจะมีค่าลดลงเมือเทียบกับรังสี ทีอยูน่ อกบรรยากาศ ทังนี
เนื องจากบรรยากาศของโลกมีการดูดกลืนและกระเจิงรังสี แสงอาทิตย์ ในการศึกษาพลังงานรังสี ดวงอาทิ ตย์ ซึ งเป็ นแหล่ง
พลังงานทีสะอาดไม่ก่อให้เกิ ดมลภาวะ (Gautier et al., 1980) รังสี แสงอาทิ ตย์เป็ นตัวแปรหนึ งทีสําคัญทีมีผลต่อสมดุลความ
ร้อนของระบบบรรยากาศของโลก เป็ นรู ปแบบของการศึกษาสภาพภูมิอากาศ โดยปกติปริ มาณรังสี ดวงอาทิ ตย์ทีเข้ามายัง
โลกในวัน ที ท้องฟ้ าปราศจากเมฆมี ค่าประมาณ 78% ในวันที มีเมฆประมาณ 25% ของรั งสี ดวงอาทิ ต ย์ ในการศึ กษารั งสี
แสงอาทิ ตย์เพือใช้ประโยชน์สาํ หรับการวางแผนการใช้เทคโนโลยีรังสี แสงอาทิ ตย์ในรู ปต่างๆ จําเป็ นต้องทราบค่าปริ มาณ
รั งสี ด วงอาทิ ต ย์ต่ อ หน่ วยพื นที ณ บริ เวณที ตังของระบบพลัง งานแสงอาทิ ต ย์นันๆ ปริ ม าณไอนําเป็ นตัว แปรหนึ งที มี
ความสํ า คัญ ต่ อ การลดลงของรั ง สี ด วงอาทิ ต ย์ (Excell, 1978; Leckner, 1978) โดยทั วไปไอนํ าเป็ นองค์ ป ระกอบของ
บรรยากาศที แสดงให้ทราบถึงการเปลียนแปลงของลมฟ้ าอากาศ การก่อตัวของเมฆ และก่อให้เกิดฝน หมอก หิ มะ ลูกเห็บ
เป็ นต้น นอกจากนี ปริ มาณไอนําในบรรยากาศมีอิทธิ พลทีสําคัญต่อการลดลงของรังสี ดวงอาทิตย์ทีเคลือนทีผ่านบรรยากาศ
มายังพืนผิวโลก กล่าวคือไอนําในบรรยากาศจะดูดกลืนรังสี ดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลืนกว้าง 0.25  4.0m ได้ถึง 15
% (Nunez, 1993: 607-627) การดูดกลืนจะมากหรื อน้อยขึนอยูก่ บั ปริ มาณไอนําในบรรยากาศ โดยปกติเราจะแสดงปริ มาณไอ
นําในบรรยากาศในรู ปของปริ มาณไอนํากลันตัวได้ (Precipitable Water Vapor) ซึ งจะบอกได้ในรู ปของความสู งของนําใน
คอลัมน์ของบรรยากาศ โดยสมมติวา่ ไอนําทีแทรกตัวอยูใ่ นคอลัมน์ของบรรยากาศนันกลันตัวกลายเป็ นนํา
จากปั ญหาดังกล่าวจึ งมี การศึ กษาวิจยั เพือหาค่าปริ มาณไอนํา ได้แก่ Elies Campmany et al. (2010) ทําการศึ กษา
ปริ ม าณไอนํา จากข้อ มู ลการตรวจอากาศชันบน รวมทังข้อ มู ล sunphotometer ที ได้จ าก AERONET และข้อ มู ล การวัด
ปริ มาณไอนําแบบพกพา ซึ งอยูใ่ นระหว่างปี 2001 ถึง 2004 ทีเมือง Barcelona ประเทศสเปน สรุ ปได้วา่ การวิเคราะห์สมการ
ถดถอย (R2) เท่ ากับ 0.8 ส่ วน Dingling Zhang et al. (2013) ได้จ ัด ทําแผนที แนวโน้ม ปริ มาณไอนํา จากข้อมู ลภาคพืนดิ น
(อุตุนิยมวิทยา) และจากข้อมูลดาวเทียม Terra/MODIS ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศจีน โดยจัดทําในช่วง ปี 1984-2009
นอกจากนี Xia Li et al. (2016) ได้พฒั นากระบวนการหาปริ มาณไอนํา จากเครื อง MFRSR ที ภาคตะวันตกเฉี ยง
เหนือ ประเทศจีน (2007-2010) นอกจากนี ใช้ขอ้ มูลจากดาวเทียม Terra/MODIS และจากข้อมูล AERONET ผลการคํานวณ
พบว่ามีความแตกต่างในรู ป RMSD = 9.1% ต่อมา Ke Gui et al. (2017) ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบปริ มาณไอนํา ซึ งอยูใ่ นช่วงปี
ค.ศ. 2011-2013 ในประเทศจีน ปริ มาณไอนําดังกล่าวได้จากข้อมูลดาวเทียม Terra/MODIS รวมทังได้จากการตรวจอากาศ
ชันบน และจากเครื องซันโฟโตมิ เตอร์ โดยเครื อข่าย AERONET ตลอดจน Shaoqi Gong et al. (2018) ได้ทาํ การวิเคราะห์
ปริ มาณไอนํา ทังในประเทศจีน เกาหลี และญีปุ่ น โดยใช้ขอ้ มูลดาวเทียม Terra/MODIS และดาวเทียม FY-3A/MERSI อีกทัง
ยังใช้ขอ้ มูลจากการตรวจอากาศชันบน และข้อมูล AERONET ผลปรากฏว่ามีความแตกต่างในรู ป RMSE อยูร่ ะหว่าง 2.217.0 mm และ MD อยูใ่ นช่วง -0.8 ถึง -12.7 mm
ดังนันในงานวิจยั นีผูว้ จิ ยั จึงเสนอทีจะนําการศึกษาปริ มาณไอนําในบริ เวณภาคกลาง และภาคเหนื อ สําหรับประเทศ
ไทย และประเทศลาว เพือให้ทราบธรรมชาติของปริ มาณไอนําในบริ เวณนีต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

เครื องซันโฟโตมิเตอร์
เครื องซัน โฟโตมิ เตอร์ เป็ นเครื องวัดสเปกตรั ม ของรั งสี ด วงอาทิ ต ย์ ที ความยาวคลื น 340nm, 380nm, 440nm,
500nm, 670nm, 870nm, 940nm และ 1020nm โดยเครื องที ใช้ใ นงานวิ จัย นี เป็ นเครื องรุ่ น CE-318 ของบริ ษัท Cimel
Electronique ซึ งใช้ใ นเครื อข่ าย AERONET (AEerosol RObotic NETwork) ขององค์ก ารนาซา (NASA) เครื องซัน โฟโต
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มิเตอร์ ทาํ การวัดค่ารังสี ตรงจากดวงอาทิตย์ทุกๆ 15 นาที และทําการวัดรังสี กระจายโดยกวาดพร้อมกับวัดค่า 2 รู ปแบบ คื อ
แบบมุ ม เงยคงที ตามดวงอาทิ ต ย์แต่ ก วาดไปทางซ้าย และขวาของดวงอาทิ ต ย์ (almucantar) และแบบกวาดตามแนวดิ ง
คุณสมบัติทวไปของเครื
ั
องซันโฟโตมิเตอร์ มีดงั ต่อไปนี
- แต่ละความยาวคลืนมี Bandwidth ประมาณ nm
- ประกอบด้วยหัววัด และ collimator 2 ชุด คื อ sun ซึ งวัด สเปคตรั มจากดวงอาทิ ตย์ ความยาวคลื น และ sky จะวัด sky
irradiance ความยาวคลืน คลืน ได้แก่ 440 nm, 670 nm, 870 nm และ 1020 nm
- สามารถทําการวัดได้หลายรู ปแบบ (Scenario) จึงทําการวัดได้ทงค่
ั าความลึ กเชิ งแสง และคุณสมบัติทีได้จากการกระเจิ ง
อืนๆ
- วัดค่าสเปคตรัม และ irradiance ในหน่วยของจํานวนนับต่อเวลา (count/s)
- มี sensor หาตําแหน่ งดวงอาทิ ต ย์แบบ quadrant ที มีค วามแม่ น ยําระดับ . องศา เมื อมุม ของ collimator ห่ างจากดวง
อาทิตย์ไม่เกิน องศา
- มี Scenario ทีหลากหลาย และง่ายต่อการใช้งาน เช่น GOSUN ให้หาตําแหน่ง และทิศทางการวางทีเหมาะสมทีสุ ด
- มีระบบตรวจจับเมฆ (เพิมโดยองค์การนาซา)
- มีระบบหยุดทํางานในกรณี ทีฝนตก โดยใช้ wet sensor และระบบสังหยุดจากสเปคตรัมทีมีความเข้มน้อยกว่า count/s
- ใช้สายโทรศัพท์ในการเชือมโยงส่วนต่างๆ ทําให้สามารถเพิมความยาว และออกแบบระบบให้ยดื หยุน่ ขึนได้
- ใช้แบตเตอรี ชุด คือ ชุดสําหรับ control box ขนาดความต่างศักย์ V และสําหรับ robot ขนาดความต่างศักย์ 12V
- สามารถประจุแบตเตอรี ทังสองได้จากเซลล์สุริยะกําลังสูง หรื อหม้อแปลงไฟฟ้า จึงทําให้ระบบพลังงานหล่อเลียงมีความ
ยืดหยุน่ สู ง และไม่จาํ เป็ นต้องใช้ไฟฟ้าจากทีอืนๆ
- มีขนาดกะทัดรัด และนําหนักเบา
แผนทีแสดงตําแหน่งทีตังเครื องวัด sunphotometer ทีภาคกลาง และภาคเหนือของประเทศไทย และประเทศลาว
ตามภาพที 1
Chiang Mai

Nakhon Pathom

ก)
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ภาพที 1 แสดงตําแหน่งทีตังของเครื องวัด ก) ประเทศไทย ข) ลาว

การวิเคราะห์ ข้อมูล

- ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์โดยการหาค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน
- เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริ มาณไอนําในรายวัน และรายเดือน
- ทําการเปรี ยบเที ยบผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของภาคเหนื อ (18.78oN 98.98oE) และภาคกลาง (13.82oN 100.04oE)
ของประเทศไทย หลวงนําทา (20.93oN 101.42oE) ในประเทศลาว

ผลและวิจารณ์ ผล

เครื องซันโฟโตมิเตอร์ เป็ นเครื องวัดสเปกตรัมรังสี ดวงอาทิตย์ทีให้ค่าปริ มาณไอนํา เมือนําค่าปริ มาณไอนําทีหาได้
ตลอดทังวัน มาเฉลี ยเป็ นค่ารายวันแล้ว นํามาเขียนกราฟกับ เวลา การเปลียนแปลงปริ มาณไอนําตามฤดูกาลในรอบปี ของ
สถานี หลวงนําทา เชี ยงใหม่ และนครปฐม จะแสดงไว้ในภาพที 2-10 และภาพที 11 จะแสดงการเปรี ยบเทียบผลของทัง 3
สถานี

ภาพที 3 แสดงการเปลียนแปลงปริ มาณไอนํา (W) ตามฤดูกาลในรอบปี 2012 ทีสถานีหลวงนําทา
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ภาพที 4 แสดงการเปลียนแปลงปริ มาณไอนํา (W) ตามฤดูกาลในรอบปี 2013 ทีสถานีหลวงนําทา

ภาพที 5 แสดงการเปลียนแปลงปริ มาณไอนํา (W) ตามฤดูกาลในรอบปี 2014 ทีสถานีหลวงนําทา
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ภาพที 6 แสดงการเปลียนแปลงปริ มาณไอนํา (W) ตามฤดูกาลในรอบปี 2015 ทีสถานีหลวงนําทา

ภาพที 7 แสดงการเปลียนแปลงปริ มาณไอนํา (W) ตามฤดูกาลในรอบปี 2016 ทีสถานีหลวงนําทา
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ภาพที 8 แสดงการเปลียนแปลงปริ มาณไอนํา (W) ตามฤดูกาลในรอบปี 2017 ทีสถานีหลวงนําทา

ภาพที 9 แสดงการเปลียนแปลงปริ มาณไอนํา (W) ตามฤดูกาลในรอบปี 2018 ทีสถานีหลวงนําทา
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ภาพที 10 แสดงการเปลียนแปลงปริ มาณไอนํา (W) ตามฤดูกาลในรอบปี ทีสถานี ศูนย์อุตนุ ิยมวิทยาภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ (2012-2018)

ภาพที 11 แสดงการเปลียนแปลงปริ มาณไอนํา (W) ตามฤดูกาลในรอบปี ทีสถานีนครปฐม (2012-2018)
ผูว้ ิจยั ศึกษาการเปลียนแปลงของค่า W ตามเวลาในรอบปี ทีสถานี เชี ยงใหม่ นครปฐม และหลวงนําทา โดยการนํา
ค่า W เฉลียรายวันทังหมดมาเขียนกราฟกับเวลา ผลทีได้แสดงไว้ในภาพที 2-11 นอกจากนีค่าปริ มาณไอนําตามเวลาในรอบปี
พบว่าทัง 3 แห่ ง มีลกั ษณะการเปลียนแปลงค่าปริ มาณไอนําค่อนข้างน้อย (ดังภาพที 12)
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ภาพที 12 แสดงการเปรี ยบเทียบผลค่าปริ มาณไอนําในทัง 3 แห่ ง

สรุ ปผลการวิจัย

ค่าปริ มาณไอนําในบรรยากาศตามเวลาในรอบปี พบว่าทัง 3 สถานี คือ สถานี เชียงใหม่ นครปฐม และหลวงนําทา
มีการแปรค่าปริ มาณไอนําอย่างมากตามฤดูกาล โดยมีค่าสู งสุดในเดือนกรกฎาคมและสิ งหาคม ซึ งอยูใ่ นช่วงฤดูฝน และมีค่า
ตําในเดื อนพฤศจิ กายน-กุมภาพันธ์ โดยอยูใ่ นช่วงฤดูแล้ง และฤดู หนาว อย่างไรก็ตามสถานี นคปฐมมีค่าสู งกว่าสถานี อืน
ทังนีเนืองจากสถานีนครปฐม ตังอยูใ่ กล้ทะเลจึงได้รับปริ มาณไอนําจากทะเลดังกล่าว
เนื องจากสถานี วดั ปริ มาณไอนําในประเทศไทย และประเทศลาวปั จจุบนั มีน้อย ดังนันผูว้ ิจยั เสนอแนะให้มีการ
จัดตังสถานี วดั เพิมเติม เพือให้ได้ขอ้ มูลครอบคลุมพืนทีส่วนใหญ่ของประเทศ เพือคาดการณ์สภาพภูมิอากาศของภาคกลาง
และภาคเหนื อในประเทศไทย และลาวต่อไป
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บทคัดย่อ
โครงงานนี เป็ นการออกแบบระบบป้ อนสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์เข้าระบบนําหล่อเย็นของโรงกลันนํามัน นําทีมี
อุณหภูมิสูงจะถูกหล่อเย็นด้วยการแลกเปลียนความร้อน โดยใช้หอระบายความร้อน ซึ งหอระบายความร้อนจะมีทงหมด
ั
หน่วย และมีการปรับสภาพนําหล่อเย็นด้วยสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ ซึ งจะมีปัมดูดสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์จากถังเก็บ
ส่งเข้าไปในท่อหลักทีต่ออยูก่ บั ท่อจ่ายสารโซเดี ยมไฮโปคลอไรด์จาํ นวน ท่อ ในแต่ละท่อจะใช้เติมสารโซเดียมไฮโปคลอ
ไรด์ให้กบั นําหล่อเย็นในแต่ละหอนัน ปั ญหาจากระบบเดิ มพบว่าท่อเติมสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ทงั มีอตั ราการไหล
แตกต่ างกัน โดยท่ อที มีส ารโซเดี ยมไฮโปคลอไรด์อยู่มากเกิ น กว่าค่าที กําหนด ในระยะยาวจะทําให้ท่ อนันเกิ ดรอยแตก
เนื องจากการกัดกร่ อน และสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์รัวไหลออกนอกระบบ ทําให้ตอ้ งมีการเติมสารเคมีอยูบ่ ่ อยครัง จาก
ปัญหาทีกล่าวมานี จึ งได้ทาํ การออกแบบ และติดตังระบบป้ อนสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์แบบใหม่ และได้ทาํ การแก้ปัญหา
สารเคมีรัวไหลออกนอกระบบ ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซือสารโซเดี ยมไฮโปคลอไรด์ได้ปีละประมาณ , บาท
งบประมาณทีใช้ในการดําเนิ นโครงงาน , บาท มีจุดคุม้ ทุนอยูท่ ี ปี . เดือน
คําสําคัญ : การออกแบบ, หอระบายความร้อน, โซเดียมไฮโปคลอไรด์
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This project is the design of the injection system of sodium hypochlorite into the cooling water system of the
refinery plant. The high temperature water cooled by exchanging the heat, which uses the cooling tower. The cooling
tower is separated as 4 units and cooling water treated by mixing with sodium hypochlorite. The sodium hypochlorite is
pumped from the storage tank into a main pipe. A main pipe connected with four small pipes, each small pipe injects
sodium hypochlorite for mixing with cooling water in that unit of the cooling tower. The problems in the old system found
that the flow rates of sodium hypochlorite of four small pipes are different. For small pipes which contain sodium
hypochlorite more than standard value, in the long time, the pipes are cracked because of the corrosion. Additionally,
sodium hypochlorite is leaked out from the system. It needs to fill the storage tank. From the above mentioned problems, a
new injection system of sodium hypochlorite is designed for solving the chemical leak and it saves the cost of purchasing
sodium hypochlorite about 589,971 Baht per year. This project budget is about 751,996.00 Baht and its break-even point
is 1 year, 3.4 months
Keyword: design, a cooling tower, sodium hypochlorite

บทนํา

หอระบายความร้อน (Cooling tower) เป็ นอุป กรณ์แ ลกเปลียนความร้อนระหว่างนํากับ อากาศ เพือทําให้นาที
ํ มี
อุณหภูมิสูงลดลง หอระบายความร้อนทีใช้ในโรงกลันนํามันนี จะแบ่งย่อยออกเป็ น หน่วย โดยในแต่ละหน่วยจะรับนําทีมี
อุณหภูมิสูงจากส่ วนต่าง ๆ ในโรงกลันนํามันมาระบายความร้อน อุณหภูมิภายในหอระบายความร้อนมีอณ
ุ หภูมิทางเข้า °C
และอุณหภูมิทางออก °C อุณหภูมิในช่วงนี เหมาะกับการเกิดตะกอน ตะไคร่ และเชือแบคทีเรี ย จึงต้องมีการปรับสภาพนํา
ด้วยการเติมสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (Sodium hypochlorite) มีหลักการทํางานคือ มีปัมดูดสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ ทีอยู่
ในถังเก็บส่ งไปทีท่อหลักทีต่ออยูก่ บั ท่อจ่ายสารโซเดี ยมไฮโปคลอไรด์จาํ นวน ท่อ โดยในแต่ละท่อจะเติมสารโซเดียมไฮ
โปคลอไรด์ให้กบั นําในหอระบายความร้อนของหน่วยนัน
ปัญหาพบว่าอัตราการไหลของของไหลในท่อทัง 4 ไม่เท่ากัน โดยอัตราการไหลทีควบคุมคือ 42 ลิตร/ชัวโมง ท่อที
มีอตั ราการไหลของสารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์มาก จะทําให้ค่าคลอรี นอิสระคงเหลือ (Free residual chlorine) ที ควบคุม
ในช่ วง 0.3-0.5 ppm สู งเกิ น กว่าที กําหนด และในระยะยาวจะทําให้เกิ ด รอยแตกเนื องจาก ความเค้น ในสภาวะกัด กร่ อน
(Stress corrosion cracking) ทีท่อสแตนเลส และในระบบป้ อนสารเดิม สารเคมีรัวไหลออกนอกระบบ ทําให้ตอ้ งเติมสารเคมี
เพิ มอยู่บ่ อ ยครั ง รวมถึ งปั มที ใช้ไม่ เป็ นไปตามมาตรฐาน ที ทางสถาบัน ปิ โตรเลี ย มแห่ ง อเมริ ก า (American Petroleum
Institute) กําหนดมาตรฐานให้อุตสาหกรรมนํามันและก๊าซ จึงเป็ นทีมาของการทําโครงการนี เพือออกแบบและติดตังระบบ
ป้ อนสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ แบบใหม่ให้ท่อจ่ายทัง 4 มีอตั ราการไหลทีใกล้เคียงกัน และแก้ไขการรัวไหลของสารเคมี
ออกนอกระบบ ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื อสารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ รวมถึงเลือกใช้ปัมให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
สถาบันปิ โตรเลียมแห่ งอเมริ กา ส่งผลทําให้อุปกรณ์มีความปลอดภัยเมือใช้งานภายในสถานทีเสี ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
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ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
1. สารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (Sodium Hypochlorite)
สารโซเดี ยมไฮโปคลอไรด์ เป็ นสารประกอบประเภทเกลือ มีสูตรเคมี คือ “NaOCl” เมือโซเดี ยมไฮโปคลอไรด์
ละลายกับนํา จะมีคุณสมบัติในการฟอกขาว หรื อเป็ นสารฟอกขาว และจะมีการปลดปล่อยสารคลอรี น (Chlorine) ทําให้ให้มี
ฤทธิในการยับยังการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยได้หลายชนิด โซเดียมไฮโปคลอไรด์มีความเข้มข้นความเข้มข้น (pH) . มี
ความถ่ ว งจําเพาะ (Specific gravity) . และมี ค วามหนื ด (Viscosity) 1-5 cps การใช้โซเดี ย มไฮโปคลอไรด์ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด จะต้องเลือกใช้ความเข้มข้นให้เหมาะสม หากใช้งานที ความเข้มข้นสู งเกิ นไปจะก่อให้เกิดพิษต่อตัวผูใ้ ช้
[คณาจารย์ ภาควิชาเภสัชเคมี, 2559]
2. หอระบายความร้ อน (Cooling Tower)
ชนิดของหอระบายความร้อน สามารถแบ่งได้ 4 ลักษณะคือ
1) แบ่งตามลักษณะการไหลของอากาศ
1.1) ชนิ ด อากาศไหลสวนทางกับ นํา (Counter flow) จะให้ส มรรถนะสู ง และได้เปรี ยบทางด้านราคา แสดง
ดังภาพที

ภาพที ชนิดอากาศไหลสวนทางกับนํา [สมาคมเครื องทําความเย็นไทย, 2559]
1.2) ชนิดอากาศไหลขวางทางกับนํา (Cross flow) มีขอ้ ได้เปรี ยบทางด้านแรงต้านการไหลของอากาศตํา เนื องจาก
มีพืนที อากาศไหลเข้ามากกว่า สิ งสกปรกที อุดตันมีผลต่อการทํางานน้อยกว่า และการสูญเสี ยของนําเนื องจากการกระเซ็น
(Drift loss) ตํา แสดงดังภาพที 2
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2) แบ่งตามลักษณะการทํางานของพัดลม
2.1) ชนิ ดพัดลมดูดอากาศไหลผ่านแผงระบายความร้อน (Induced draft) ชนิ ดนี ส่ วนใหญ่ออกแบบให้อากาศที มี
ความชืนไหลผ่านพัดลม มีขอ้ เสี ยคืออากาศทีชื นต้องไหลผ่านชุดขับเคลือนพัดลม มีผลทําให้อุปกรณ์ เหล่านันมีอายุการใช้
งานสันลง
2.2) ชนิดพัดลมเป่ าอากาศไหลผ่านแผงระบายความร้อน (Forced draft) ชนิ ดนี อากาศทีมีความชืนไม่ไหลผ่านชุด
พัดลม ทําให้ อุป กรณ์ ข บั เคลื อนมี อายุการใช้งานยาวกว่า ข้อเสี ยคื อ ขณะทํางานอากาศไหลผ่านไส้ระบายความร้อนไม่
สมําเสมอ ทําให้สมรรถนะตํา
2.3) ชนิ ดอากาศไหลตามธรรมชาติ (Natural draft) อาศัยหลักการอากาศร้อนลอยตัวขึน และอากาศเย็นไหลเข้ามาแทนที
ทําให้เกิดการไหลของอากาศ จึงไม่ตอ้ งใช้พลังงานขับเคลือนอากาศ มีขอ้ เสี ยคือ มีสมรรถนะตํา มีขนาดใหญ่ และราคาสู ง
3) แบ่งตามชนิดของไส้ระบายความร้อน
3.1) ชนิดเป็ นแผ่นฟิ ล์ม (Film type) แผงระบายความร้อนชนิดนี ทําจากพลาสติกแผ่นบางรี ดเป็ นลอนทําให้มีพืนที
มาก นําทีไหลผ่านถูกกระจายออกเป็ นแผ่นบางและไหลเกาะติดไปกับแผงระบายความร้อน เม็ดนําหลุดลอยไปกับอากาศ
น้อย ข้อเสี ยคือ มีช่องทางอากาศและนําไหลเล็กจึง ทําให้อดุ ตันได้ง่าย
3.2) ชนิ ดนําตกกระแทก (Splash type) ชนิ ดนี นําจะตกกระแทกแผงระบายความร้อนโดยนําจะแตกกระจายเป็ น
เม็ด เล็กๆ เป็ นการเพิ มพื นที ผิ วระบายความร้อนวิธีห นึ ง เม็ด นําจะลอยอยู่ในกระแสการไหลของอากาศการสู ญเสี ยนํา
เนืองจากกระเซ็นจึงสู ง แต่มีขอ้ ดีคือ ช่องทางอากาศไหลมีขนาดใหญ่ จึงทําให้อดุ ตันได้ยาก
4) แบ่งตามระบบนํา
4.1) ระบบเปิ ด (Open type) นําทีระบายความร้อนจะสัมผัสกับอากาศโดยตรง โดยนําจะระเหยตัวเพือระบายความ
ร้อน จึงทําให้สิงสกปรกที ปนมากับนํา และอากาศถูกสะสมในหอระบายความร้อน จึงต้องมีการควบคุมคุณภาพของนําโดย
การ เติมสารเคมี, ถ่ายทิง หรื อใช้ไฟฟ้าสลาย ตะกรัน ฯลฯ
4.2) ระบบปิ ด (Closed type) ความร้อนของนําในระบบถ่ายเทผ่านผนังของระบบไปสู่นาํ และ อากาศทีอยูภ่ ายนอก
ทําให้นาในระบบไม่
ํ
ระเหยตัวไม่สัมผัสกับอากาศนําจึงสะอาดอยูต่ ลอดเวลา ไม่สร้างปั ญหาการอุดตันในระบบแต่มีขอ้ เสี ย
คือ มีขนาดใหญ่ มีราคาสูง และมีการทํางานทีซับซ้อน
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1. การออกแบบระบบป้อนสารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์
การออกแบบและติ ดตังระบบป้ อนสารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ เพือให้ง่ายต่อการบริ ห ารจัดการ จะแบ่ งระบบ
ออกเป็ น ส่ วนคื อ ) ปั ม และ ) ระบบท่ อ โดยมี ขนตอนการดํ
ั
าเนิ น งานดังนี ออกแบบท่ อ และอุปกรณ์ ดว้ ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แสดงดังภาพที

ภาพที ออกแบบท่อ และอุปกรณ์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. ส่ วนประกอบของระบบป้อนสารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์
1) ปั มมิเตอร์ริง แสดงดังภาพที

ภาพที อุปกรณ์วดั ระดับของเหลว [มิลตัน รอย, 2559]
2) อุปกรณ์วดั ระดับของเหลว แสดงดังภาพที

ภาพที อุปกรณ์วดั ระดับของเหลว [มิลตัน รอย, 2559]
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3) วาล์วนิรภัย แสดงดังภาพที

ภาพที วาล์วนิรภัย [วิชาการ, 2559]

4) อุปกรณ์วดั อัตราการไหลแบบโรตามิเตอร์ แสดงดังภาพที 7

ภาพที 7 อุปกรณ์วดั อัตราการไหลแบบโรตามิเตอร์ [แฟคโตมาร์ ท, 2559]

5) เกจวัดความดัน แสดงดังภาพที 8

ภาพที 8 เกจวัดความดัน [แสงชัย มิเตอร์, 2559]
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6) ท่อคลอรี นโพลีไวนิ ลคลอไรด์ แสดงดังภาพที 9

ภาพที 9 ท่อคลอรี นโพลีไวนิลคลอไรด์ [วิกีพีเดีย, 2559]
7) วาล์วป้ องกันการระบายเกิน แสดงดังภาพที 10

ภาพที 10 วาล์วป้ องกันการระบายเกิน [สปริ งเกิล แวร์เฮาส์, 2559]
8) ถังเก็บสารเคมี แสดงดังภาพที 11

ภาพที 11 ถังเก็บสารเคมี [พรี เมียร์ โปรดักส์, 2559]
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9) บอลวาล์ว แสดงดังภาพที 12

ภาพที 12 บอลวาล์ว [เมด อิน ไชน่า, 2559]
3. การติดตังระบบป้อนโซเดียมไฮโปรคลอไรด์
การติดตังระบบป้ อนโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน
1) ติดตังปัม และอุปกรณ์ แสดงดังภาพที 13

ภาพที 13 ติดตังปั ม และอุปกรณ์
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2) การติดตังท่อและอุปกรณ์ แสดงดังภาพที 14

ภาพที การติดตังท่อและอุปกรณ์

ผลและวิจารณ์ ผล

การทดลองเป็ นการเปรี ยบเทียบระบบป้ อนสารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ระบบเดิม และระบบใหม่หลังทําการติดตัง โดย
จะแบ่งการทดลองออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่วนของปั มและส่ วนของท่อ เพือทดสอบว่าระบบป้ อนโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ระบบใหม่
ใช้งานได้ตามจุดประสงค์ทีตังไว้หรื อไม่ และปั ญหาที ได้จากการทดลองจะนํามาเป็ นแนวทางเพือการนําไปปรับปรุ งแก้ไข และ
พัฒนาต่อไปในอนาคต ผลการทดลองและการเก็บค่าความสินเปลืองของสารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ แสดงดังตารางที
ตารางที 1 ผลการทดลองส่ วนของปั มทีติดตังในระบบป้ อนสารระบบเดิม
ปริ มาณสารทีกําหนด
บริ โภคโซเดียมไฮโปรคลอไรด์
5 ครัง/วัน (ลิตร/ชัวโมง)
ไว้
ช่วงเวลา
(ลิตร/เดือน)
(ลิตร/วัน)
15 นาที/ครัง
(ลิตร/วัน)
ม.ค. 2559
7,000.00
226.00
180.65
106.25
ก.พ. 2559

11,000.00

เม.ย. 2559

11,000.00

มี.ค. 2559

393.00

314.29

14,000.00

452.00

361.29

พ.ค. 2559

15,000.00

500.00

400

ก.ค. 2559

20,000.00

645.00

ก.ย. 2559

12,000.00

พ.ย. 2559

11,000.00

มิ.ย. 2559

ส.ค. 2559
ต.ค. 2559
ธ.ค. 2559

106.25

293.33

106.25
106.25

567.00

453.33

106.25

10,000.00

323.00

258.06

13,000.00

419.00

335.48

452.00

361.29

17,000.00

14,000.00

367.00

400.00

367.00

516.13
320

293.33

106.25
106.25
106.25
106.25
106.25
106.25
106.25
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จากข้อมูลคื อปั มเดิ มมีความจุ ลิตร/ชัวโมง ทํางานวันละ 5 ครัง ครังละ 15 นาที ปั มจะทํางานรวมทังสิ น 75 นาที /วัน
แต่การเติ มโซเดี ยมไฮโปรคลอไรด์ในถังเก็บกับการใช้งานนันไม่สอดคล้องกัน เช่ น เดือน กรกฎาคม เติมสารเคมีเข้าไปในถังเก็บ
, ลิตร/เดือน เฉลียต่อวันเท่ากับ 645 ลิตร/วัน ซึ งในความเป็ นจริ งนันปั มมีความจุ 85 ลิตร/ชัวโมง และทํางานทังหมด 75 นาที
ควรใช้โซเดี ยมไฮโปรคลอไรด์ 106.25 ลิตร/วัน จึ งเห็ นได้วา่ สารเคมีนนได้
ั สูญหายออกไปจากระบบ สามารถเปรี ยบเทียบปริ มาณ
สารทีใช้จริ ง กับปริ มาณสารทีกําหนดไว้ (ระบบเดิม) แสดงดังภาพที
ปริมาณสารที่ใช (ลิตร/วัน)

600
500
400
300
200
100
0

ปริมาณสารที่ใชจริง (ระบบเดิม)

ปริมาณสารที่กําหนดไว (ระบบเดิม)

ภาพที เปรี ยบเทียบปริ มาณสารทีใช้จริ ง กับปริ มาณสารทีกําหนดไว้ (ระบบเดิม)

ผลการทดลองส่ วนของปั มทีติดตังในระบบป้ อนสารระบบใหม่ ดังตารางที 2
ปั มทีใช้ในระบบป้ อนสารแบบใหม่
ยีห้อ Milton Roy
รุ่ น MRA12-F158XA11NS3YN
ความจุ 57.1 ลิตร/ชัวโมง และ ปรับตังอัตราการไหลใช้งานที ลิตร/ชัวโมง
แรงดันสู งสุด 10 บาร์ และ ปรับแรงดันการใช้งานที 3 บาร์
ตารางที 2 ผลการทดลองส่ วนของปั มทีติดตังในระบบป้ อนสารระบบใหม่
ช่วงเวลา

บริ โภคโซเดียมไฮโปรคลอไรด์

5 ครัง/วัน (ลิตร/ชัวโมง)

(ลิตร/เดือน)

(ลิตร/วัน)

ก.พ. 60

11,000.00

393.00

317.42

เม.ย. 60

2,000.00

67.00

52.5

ม.ค. 60
มี.ค. 60

พ.ค. 60

13,000.00

420.00

12,000.00

387.00

2,000.00

67.00

15 นาที/ครัง
355.48
309.51
52.5

จากผลการทดลองปั มทีใช้ในระบบป้ อนสารแบบใหม่มีความจุ 57.1 ลิตร/ชัวโมง ปรับตังอัตราการไหลใช้งานที 42
ลิตร/ชัวโมง ทํางานวันละ 5 ครัง ครังละ 15 นาที ปั มจะทํางานรวมทังสิ น 75 นาที /วัน ควรใช้โซเดี ยมไฮโปรคลอไรด์ 52.5
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ลิตร/วัน โดยทําการตังในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 จึ งเห็ นได้วา่ ช่วงดังกล่าวมีการใช้ปริ มาณสารลดลง สามารถ เปรี ยบเทียบ
ปริ มาณสารทีใช้จริ ง กับปริ มาณสารทีกําหนดไว้ (ระบบใหม่) แสดงดังภาพที 6
ปริมาณสารที่ใช (ลิตร/วัน)

600
500
400
300
200
100
0

ปริมาณสารที่ใชจริง (ระบบใหม)

ปริมาณสารที่กาํ หนดไว (ระบบใหม)

ภาพที 6 เปรี ยบเทียบปริ มาณสารทีใช้จริ ง กับปริ มาณสารทีกําหนดไว้

ผลการทดลองส่ วนของระบบท่อ แสดงดังตารางที 3
ตารางที 3 ผลการทดลองส่ วนของท่อ
หน่วยที 1
10.5

หน่วยที 2
10.5

หน่วยที 3
10.5

หน่วยที 4
10.5

จากผลการทดลองชุดควบคุมอัตราการไหลของท่อทัง 4 สามารถปรับตังอัตราการไหลตามทีต้องการได้
การทดลองทัง 2 ส่วนสามารถสรุ ปได้ดงั นี
การทดลองส่ วนของปั ม การติดตังวาล์วป้ องกันการระบายเกิ น (Anti siphon valve) สามารถแก้ไขปั ญหาโซเดี ยมไฮโปร
คลอไรด์ที สู ญหายไปจากถังเก็ บได้ เพราะลักษณะการไหลของนําภายในหอระบายความร้ อนมี การไหลวน ซึ งท่ อเติ มสาร
โซเดียมไฮโปรคลอไรด์ถูกแช่ลงในนําจึงทําให้เกิดสภาวะการลักนําจึงเป็ นสาเหตุให้สารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์สูญหายไปจากถัง
การทดลองส่ วนของท่ อ การติดตังวาล์วควบคุ มสามารถแก้ไขปั ญหาอัตราการไหลของท่ อทัง 4 ให้มี อตั ราการไหลที
เท่ากัน เนื องจากระบบเดิมมี การออกแบบท่อให้พฤติกรรมการไหลเป็ นไปตามธรรมชาติ ทําให้ไม่สามารถควบคุ มอัตราการไหล
ภายในท่ อได้ทงหมด
ั
ท่อทีมีตวั แปรทีทําให้ ของไหลภายในท่อสามารถไหลลงได้สะดวก ของไหลจะลงไปที ท่อนันเป็ นจํานวน
มาก ดังนันการติดตังวาล์วควบคุมจึงสามารถควบคุมอัตราการไหลของท่อทัง 4 ให้เท่ากันได้
การคํานวณจุดคุ้มทุน
การติดตังระบบป้ อนโซเดี ยมไฮโปรคลอไรด์แบบใหม่ทาํ ให้ปริ มาณการใช้สารลดน้อยลง โดยราคาโซเดียมไฮโปรคลอ
ไรด์ . บาท/กิโลกรัม สามารถเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายได้ ดังตารางที 4
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บริ โภคโซเดียมไฮโปรคลอไรด์
(ลิตร/ปี )
155,000

ระบบเดิม

ระบบใหม่

24,000

1230

ปริ มาณโซเดียมไฮโปรคลอไรด์

รวม/ปี

167,400

698,058.00

(กิโลกรัม)
25,920

(บาท)

108,086.40

พิจารณาตัวแปรทีนํามาใช้ในการคํานวณหาจุดคุม้ ทุนได้ดงั นี
ระบบเก่าเสี ยค่าใช้จ่ายในการซื อโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ 698,058.00 บาท/ปี
ระบบใหม่เสี ยค่าใช้จ่ายในการซือโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ 108,086.40 บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายทีประหยัดได้ในการซื อโซเดียมไฮโปรคลอไรด์
698,058.00 บาท/ปี - 108,086.40 บาท/ปี = 589,971.60 บาท/ปี
งบประมาณทีใช้ในการดําเนินโครงงาน
= 751,996.00 บาท
คํานวณหาจุดคุม้ ทุนได้ดงั นี
จุดคุม้ ทุน =

งบประมาณทีใช้ในการดําเนินโครงงาน

ค่าใช้จ่ายทีประหยัดได้ในการซือโซเดียมไฮโปรคลอไรด์

751,996.00 บาท/ปี
589,971.60 บาท
= 1.28 ปี
365 วัน
1 ปี มี 365 วัน = 1.28 ปี ×
1 ปี
= 467.2 วัน
= 467.2 วัน - 365 วัน
= 1 ปี 102 วัน
1 เดือน
1 เดือน มี 30 วัน = 102.2 วัน ×
30 วัน
จุดคุม้ ทุน
= 1 ปี 3.40 เดือน
=

สรุ ปผลการวิจัย

โครงงานนี มีวตั ถุประสงค์เพือแก้ไขข้อบกพร่ องที ทําให้โซเดี ยมไฮโปรคลอไรด์สูญหายออกไปจากระบบ และ
ออกแบบชุดควบคุมอัตราการไหลให้ท่อทัง 4 มีอตั ราการไหลทีเท่ากัน จากการทดลองหลังการติดตังระบบป้ อนโซเดียมไฮ
โปรคลอไรด์แบบใหม่พบว่ามีการใช้ปริ มาณโซเดียมไฮโปรคลอไรด์สอดคล้องกับ ความต้องการ จากเดิ มปริ มาณการใช้
โซเดียมไฮโปรคลอไรด์ไม่สอดคล้องกับความต้องการ จึงทําให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซือโซเดี ยมไฮโปรคลอไรด์
และผลจากการใช้โซเดียมไฮโปรคลอไรด์สอดคล้องกับความต้องการในระยะยาวการกัดกร่ อนทีท่อสแตนเลสจะมี ปริ มาณ
ลดน้อยลง
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ข้ อเสนอแนะ
เนืองจากระบบควบคุมการทํางานของปัมถูกตังค่าให้มีการใช้งานวันละ 5 ครัง ครังละ 15 นาทีรวมทังสิ น 75 นาที/
วัน ทําให้การควบคุมค่าคลอรี นอิสระคงเหลือไม่มีความแม่นยํา
ควรใช้ระบบควบคุมปั มแบบอัตโนมัติเพือควบคุมค่าคลอรี นอิสระคงเหลือให้มีค่าอยูใ่ นช่วง 0.3-0.5 ppm เพราะผล
จากการมีค่าคลอรี นอิสระคงเหลือมากเกินไปในระยะยาวจะทําให้เกิดรอยแตกเนื องจากความเค้นในสภาวะกัดกร่ อนทีท่อส
แตนเลส

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณทางโรงงานทีให้ทุนสนับสนุนการวิจยั และผูท้ ีเกียวข้องทุกท่านในงานวิจยั ครังนี

เอกสารอ้ างอิง

คณาจารย์ ภาควิชาเภสั ช เคมี คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิท ยาลัยศิ ล ปากร. 2559. สารเคมี ในชี วิต ประจําวัน . แหล่ งที มา:
http://oldweb.pharm.su.ac.th/chemistry-in-life/d014.htm, 19 พฤศจิกายน 2559.
สมาคมเครื องทําความเย็นไทย. 2559. ชนิดของหอระบายความร้อน (Cooling Tower), แหล่งทีมา:
http://www.thairefrig.or.th/download/coolingtower.pdf, วันที พฤศจิกายน .
บริ ษทั มิลตัน รอย.
. มิเตอร์ริงปัม (Metering pump),
แหล่งทีมา: http://www.miltonroy.com/uploads/MeteringPump-Technology.pdf, วันที 3 ตุลาคม 2559.
วิชาการ.
. วาล์วนิ รภัย (Pressure safety valve), แหล่งทีมา: http://www.vcharkarn.com/varticle/42510,
วันที 3 ตุลาคม 2559.
แฟคโตมาร์ ท. 2559. อุปกรณ์วดั อัตราการไหลแบบโรตามิ เตอร์ (Rotameter), แหล่งที มาhttps://www.factomart.com/blogtypeof-flow-meter/. ค้นเมือ วันที ตุลาคม 59.
บ ริ ษั ท แสงชั ย มิ เต อร์ จํ า กั ด . 2559. เกจวัด ความดั น (Pressure gauge), แห ล่ งที มาhttps://www.sangchaimeter.com/
product/Pressure-Gauge, วันที 4 ตุลาคม 2559.
วิ กี พี เดี ย .
. ท่ อ คลอรี นโพลี ไ วนิ ลคลอไรด์ (Chlorinated polyvinyl chloride), แหล่ ง ที มา: https://en.wikipedia.org
/wiki/chlorinated_polyvinyl_chloride, วันที 5 ตุลาคม 2559.
บริ ษทั สปริ งเกิล แวร์ เฮาส์ จํากัด. 2559. วาล์วป้ องกันการระบายเกิน (Anti siphon valve), แหล่งทีมา
https://sprinklerwarehouse.com/anti-siphon-valve-s/9449.htm, วันที 19 ตุลาคม 2559
บริ ษทั พรี เมียร์ โปรดักส์ จํากัด (มหาชน). . ถังเก็บสารเคมี (Chemical Tank), แหล่งทีมา: http://www.premier
-products.co.th/index.php?route=product/product&product_id=374, วันที 5 มกราคม2560.
บริ ษทั เมด อิน ไชน่า, 2560. บอลวาล์ ว (Ball Valve), , แหล่ งที มา http://mandymic.en.made-in- china.com/product/CPVC-BallValve-PVC-Double-Union-Ball-Valve.html ค้นเมือ วันที 3 พฤษภาคม 2560.
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของตัวกรองที เตรี ยมจากเส้นใยธรรมชาติในการประยุกต์ใช้สําหรับการแยกนํามัน
โดยการทดสอบเป็ นการเปรี ยบเที ยบเส้นใยธรรมชาติสามชนิ ด ได้แก่ เส้นใยไหม เส้นใยนุ่ นและเส้นใยกาบมะพร้าว การ
ทดสอบทําได้โดยการนําของผสมทีมีนามั
ํ นอยู่ 50 % โดยนําหนัก เทผ่านชุดกรองจากเส้นใยทัง 3 ชนิดด้วยอัตราเร็ วคงที แล้ว
นํา ของผสมที ผ่ านการกรองมาวิเ คราะห์ ป ริ มาณนํามัน ที เหลื อ จากผลการทดลองพบว่า เส้ น ใยไหมและเส้น ใยนุ่ น
มี ประสิ ทธิ ภาพในการกรองมากที สุ ด โดยมีปริ มาณนํามันหลงเหลื อในของผสมน้อยกว่า 1 % และประสิ ทธิ ภาพของ ตัว
กรองจะเพิมขึ นตามจํานวนของชันตัวกรอง นอกจากนี จากการวิเคราะห์ ล ัก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยาด้วยกล้อ งจุ ล ทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของเส้นใยทังสองพบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยอยูใ่ นช่วง 12-18 ไมโครเมตร และเส้น
ใยทังสองชนิดมีความเป็ นไฮโดรโฟบิกสูง

คําสําคัญ : เส้นใยไหม, เส้นใยนุ่น, เส้นใยกาบมะพร้าว, การกรอง

ABSTRACT
This work study on the efficiency of filters made from natural fibers for applying in oil separation. Three types
of fibers were used i.e. silk fiber, kapok fiber and coconut fiber. For testing, the mixtures with oil content 50% by weight
were poured into the each filter at constant flow rate. The filtrates were analyzed to determine the oil residues. For results,
the silk fibers and kapok fibers were the highest efficiency. The amount of oil residues in their mixture were less than 1%.
The efficiency of filters would be increased with numbers of filter layers. Furthermore, the morphological analysis of both
fibers was done by scanning electron microscope. The results showed that the average fiber diameters were in the range of
12-18 micrometers and highly hydrophobicity.

Keyword : Silk fibers, Kapok fibers, Coconut fibers, Filtration
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นําเป็ นทรัพยากรธรรมชาติทีมีความสําคัญกับสิ งมีชีวิตบนโลก แต่ดว้ ยสภาพแวดล้อมในปั จจุบัน ทังสภาวะโลก
ร้อน การเพิมขึนของประชากร การเพิมขึนของอุตสาหกรรมและการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ทําให้นาจื
ํ ดซึ งเป็ นนําที
ถูกใช้อุปโภคบริ โภคเกิดภาวะวิกฤตขึน โดยแหล่งนําจืดหลายแห่ งกลายเป็ นนําเสี ย กล่าวคือ มีการปนเปื อนของสารเคมีและ
สารอิ น ทรี ยอ์ ื นๆ มากขึ น ทําให้สิงมี ชีวิตไม่ สามารถดํารงชี วิตอยู่ได้ (สมาคมพัฒนาคุ ณ ภาพสิ งแวดล้อม, 2560) หนึ งใน
ปั ญหานําเสี ยทีสําคัญคือนําเสี ยทีมาจากภาคครัวเรื อน นําเสี ยเหล่านี จะถูกกําจัดทิงโดยการกรองแยกเศษอาหารออก แล้วจึง
นําไปสู่ ระบบกําจัดไขมันหรื อนํามันทีปะปนอยูใ่ นนํา โดยทัวไป นํามันหรื อไขมันทีปะปนอยู่ในนํามักถูกบําบัดโดยการกัก
นําเสี ยไว้ในบ่อดักไขมัน (พิไท, 2560) อย่างไรก็ดี วิธีนีใช้เวลานานและเสี ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)
วัสดุทางธรรมชาติหลายชนิ ดสามารถดูดซับนํามันได้ดี เช่น ดอกธูปฤาษี (ธิ ดา, 2545) ผักตบชวา (กฤษณะ, 2554)
และเส้นใยกาบมะพร้าว (ไมตรี , 2551) เป็ นต้น ซึ งเส้นใยเหล่านี มีคุณสมบัติหลายประการที น่ าสนใจ ได้แก่ นําหนักเบา ไม่
ดูดซับนําแต่สามารถดูดซับนํามัน มีความเหนี ยว ทนทาน และยืดหยุน่ เป็ นต้น ซึงเส้นใยธรรมชาติทีกล่าวไปนันเป็ นเส้นใยที
มีเซลลูโลสเป็ นส่ วนประกอบหลัก อย่างไรก็ตามจากการค้นคว้ายังไม่พบว่ามีการวิจยั หรื อประยุกต์ใช้เส้นใยโปรตีนในการ
ดูดซับนํามันเลย โดยเส้นใยโปรตีนทีมีมากในประเทศไทยคือเส้นใยไหม
เส้นใยไหมจัดเป็ นเส้นใยโปรตีนธรรมชาติซึงได้มาจากหนอนไหม โดยโครงสร้างของเส้นใยไหมจะประกอบไป
ด้วยไฟโบรอิ นและเซริ ซิน (กิ ตติธชั , 2560) เซริ ซินนี จะมีคุณสมบัติคล้ายกาวยึดติดส่ วนของไฟโบรอินเอาไว้ จากงานวิจยั
จํานวนหนึ งพบว่า ไฟโบรอิ นและเซริ ซินมีส่วนประกอบของกรดอะมิโนหลายชนิ ด ทังกรด อะมิโนที มีขวและไม่
ั
มีขวั
(Ting-Ting Cao, 2016) โดยมี ผู ้วิ จัย สนใจนําสมบัติ ดัง กล่ าวไปประยุก ต์ใ ช้ใ นกระบวนการอิ ม ัล ชัน ของนําและนํามัน
(Xiuying Qiao, 2015) ทังนี การที เส้นใยไหมมีคุณสมบัติดงั กล่าวจึงคาดว่าจะมีประสิ ทธิ ภาพในการดูดซับนํามันได้ ดังนัน
งานวิจยั นี จึงมีแนวคิดที จะศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของเส้นใยธรรมชาติสามชนิ ดที แตกต่างกันในการแยกนํามันจากของเหลว
ผสมนําและนํามัน เพือประยุกต์ใช้เป็ นตัวกรองนําเสี ยจากครัวเรื อนในอนาคตต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

1. วัสดุทใช้
ี ในงานวิจยั
เส้นใยธรรมชาติ ชนิ ดจะถูกนํามาใช้ศึกษา ได้แก่ เส้นใยไหมแบบชนิ ดไม่ทอ ซึ งได้รับความอนุ เคราะห์จากศูนย์
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา) เส้นใยนุ่น และเส้นใยกาบมะพร้าว
ในขณะทีของเหลวผสมทีใช้ในการทดสอบจะเตรี ยมจากนํามันพืชและนํากลันในอัตราส่วน % โดยนําหนัก และเติมนํายา
ล้างจานลงในของเหลวผสม มิลลิลิตร
2. การทดสอบประสิทธิภาพตัวกรองจากเส้ นใยธรรมชาติสําหรับการแยกนํามัน
การทดสอบประสิ ทธิภาพตัวกรองสําหรับการแยกนํามันจะเริ มจากการเตรี ยมเส้นใยลงในชุดทดสอบ ดังแสดงใน
ภาพที โดยชุดทดสอบจะมีอุปกรณ์บรรจุเส้นใยลักษณะเป็ นตะแกรงทําจากพลาสติกพอลิโพรพิลีน ตะแกรงดังกล่าวจะมี
พืนทีหน้าตัดสําหรับบรรจุเส้นใยขนาด . × . นิ ว และมีความหนา มิลลิเมตร ในการทดสอบแต่ละครังจะบรรจุเส้นใย
เต็มพืนทีของตะแกรง ในงานวิจยั นี จะทําการทดลองกรองแยกนํามันโดยใช้เส้นใยธรรมชาติ ชนิ ด ได้แก่ เส้นใยไหม เส้น
ใยนุ่น และเส้นใยกาบมะพร้าว โดยแต่ละเส้นใยจะถูกทดสอบโดยใช้ตะแกรงกรอง , และ ชัน ตามลําดับ
ในส่ วนของการทดสอบจะเริ มจากการปล่ อ ยของเหลวผสมระหว่างนํามัน และนํา 100 กรั ม ที ความเร็ ว .
มิลลิลิตรต่อนาที ลงบนตะแกรงกรองทีบรรจุเส้นใยอยู่ ของเหลวทีไหลผ่านตะแกรงกรองจะถูกเก็บไว้ในขวดแก้ว และนําไป
หาปริ มาณนํามันด้วยวิธีพาร์ ทิชน-ชั
ั งนําหนัก (Partition-Gravimetric method) (ไมตรี , 2551)โดยของเหลวที กรองได้จะถูก
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นําไปสกัดแยกนํามันทีละลายอยูด่ ว้ ยสารละลายเฮกเซน (SCITRADER) และระเหยเพือหาปริ มาณของนํามันทีเหลือจากการ
กรองตามสมการที 1
ปริ มาณนําหนักของนํามันทีเหลือจากการกรอง
เปอร์เซ็นต์ของนํามันทีเหลือจากการกรอง =
× 100
ปริ มาณนําหนักของนํามันในของเหลวผสมเริ มต้น

ภาพที 1 แผนภาพชุดทดสอบประสิทธิภาพตัวกรองสําหรับการแยกนํามัน
3. การวิเคราะห์ สัณฐานวิทยาและผิวสัมผัสของตัวกรองจากเส้ นใยธรรมชาติ
สัณ ฐานวิทยาของเส้น ใยธรรมชาติ ทังสามชนิ ด ถู กตรวจสอบด้วยกล้อ งจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด
(Scanning Electron Microscope, SEM) ของบริ ษทั JEOL รุ่ น JSMโดยเส้นใยที จะทดสอบจะถูกเคลื อบผิวด้วยทอง
ก่อนนําไปวิเคราะห์ ขนาดของเส้นใยเฉลียจะถูกพิจารณา
ลักษณะผิวสัมผัสของเส้นใยธรรมชาติทงสามชนิ
ั
ดถูกตรวจสอบโดยการทดสอบมุมสัมผัส ในการทดสอบ หยดนํา
จะถูกหยดลงบนผิวของเส้นใย และบันทึกภาพ หลังจากนันจะถูกนํามาคํานวณหาค่ามุมสัมผัสระหว่างผิวของเส้นใยกับขอบ
ของหยดนํา

ผลและวิจารณ์ ผล

การทดสอบประสิ ทธิ ภาพตัวกรองสําหรับการแยกนํามันของเส้นใยไหม เส้นใยนุ่นและเส้นใยกาบมะพร้าวโดย
การวัดหาปริ มาณนํามันทีเหลือด้วยวิธีพาร์ทิชน-ชั
ั งนําหนัก ได้ผลดังแสดงในตารางที 1
ตารางที 1 ปริ มาณนํามันทีเหลือหลังจากการกรองด้วยเส้นใยชนิดต่าง ๆ
จํานวนชัน
ปริ มาณนํามันทีเหลือจากการทําพาร์ทิชน-ชั
ั งนําหนัก (g)
เส้นใยไหม
เส้นใยนุ่น
เส้นใยกาบมะพร้าว
3
4.79
3.06
9.43
6
0.44
1.35
9.40
9
0.07
0.34
7.96
ปริ มาณนําหนักของนํามันทีเหลือจากการกรองของเส้นใยต่าง ๆ ในตารางที 1 จะถูกนําไปคํานวณตามสมการที (1)
เพือหาเปอร์เซ็นต์ของนํามันที เหลือจากการกรองของเส้นใยต่างๆ ซึ งแสดงในภาพที 2 และเมือพิจารณาทีจํานวนชันแผ่น
กรอง ชัน พบว่าเส้น ใยไหม เส้น ใยนุ่ น และ เส้น ใยกาบมะพร้าว มี ป ริ มาณนํามัน ที เหลื อ . %, . % และ . %
ตามลําดับ ในขณะที จํานวนชันแผ่น กรองที ชัน พบว่าเส้นใยไหม เส้นใยนุ่นและเส้น ใยกาบมะพร้าว มีปริ มาณนํามันที
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เหลือ คือ . %, . % และ . % ตามลําดับ ทีจํานวนชันแผ่นกรอง ชัน เส้นใยไหม เส้นใยนุ่นและเส้นใยกาบมะพร้าว
มีปริ มาณนํามันที เหลือ คือ . %, . % และ . % ตามลําดับ จากผลการทดสอบดังกล่าวจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
หลังจากการกรองของเหลวผสมทีมีนามั
ํ นละลายอยู่ เส้นใยไหมจะสามารถดูดซับนํามันได้มากทีสุด เมือใช้แผ่นกรอง 6 และ
9 ชัน ในขณะทีเส้นใยนุ่นจะมีประสิ ทธิ ภาพสูงกว่าเส้นใยอืน ๆ เมือใช้แผ่นกรอง 3 ชัน

ภาพที 2 แผนภูมิเปรี ยบเทียบเปอร์ เซ็นต์นามั
ํ นทีเหลือจากการกรองกับจํานวนชันของแผ่นกรองทีเตรี ยมจาก
เส้นใยไหม เส้นใยนุ่นและเส้นใยกาบมะพร้าว
จากที กล่าวมาข้างต้น จะเห็ นว่าเส้นใยไหมและเส้นใยนุ่นมีประสิ ทธิ ภาพการกรองที ดี ทีสุ ด ทังนี เนื องจากเส้นใย
ไหมมีองค์ประกอบหลักของโปรตีน 2 ชนิด คือ ไฟโบรอินทีเป็ นองค์ประกอบหลัก และเซริ ซินซึงช่วยยึดโปรตีนไฟโบรอิน
ให้เชือมติดกัน โดยเซริ ซินนี มีสมบัติในการดูดซับนํามันได้ดี (กนกพร, 2556) สําหรับเส้นใยนุ่ นนัน จากการค้นคว้าพบว่า
เส้นใยนุ่ นมีสารเคลือบผิวทีเรี ยกว่าแว็กซ์ (Wax) เป็ นสารทีไม่มีขวั ซึ งมีคุณสมบัติดูดซับนํามันสู งและป้ องกันนําได้ดี (Lim,
2007) โดยเส้นใยนุ่ น มี ความสามารถในการดูดซับ นํามันที 40 กรัม/กรัมของเส้นใย (Hori, 2000) ในส่ วนของเส้นใยกาบ
มะพร้าว ซึงเป็ นเส้นใยเซลลูโลสอีกชนิดหนึงนันพบว่ามีประสิ ทธิ ภาพในการกรองนํามันน้อยกว่าเส้นใยไหมและเส้นใยนุ่น
ซึงเกิดจากการทีมีเซลลูโลสเป็ นองค์ประกอบหลัก ทําให้โมเลกุลมีขวั จึงมีความสามารถในการดึงดูดโมเลกุลของนําด้วย
(วิทวัส, 2554) ดังนันเส้นใยทีมีความเหมาะสมทีสุ ดสําหรับการเตรี ยมเป็ นแผ่นกรองสําหรับงานวิจยั นี คือ เส้นใยไหมและ
เส้นใยนุ่น
ความสามารถในการดู ดซับ นํามัน ของเส้น ใยไหมและเส้น ใยนุ่ น ถูกยืน ยัน ได้จ ากการทดสอบหาค่ามุม สัมผัส
ระหว่างผิวสัมผัสของเส้นใยกับหยดนํา ดังแสดงในภาพที 3

ภาพที 3 การทดสอบมุมสัมผัสระหว่างหยดนํากับ (ก) เส้นใยไหม (ข) เส้นใยนุ่น และ (ค) เส้นใยกาบมะพร้าว
จากภาพที 3 จะพบว่า ค่ามุมสัมผัสของเส้นใยไหม เส้นใยนุ่ น และกาบมะพร้าวมีค่าเท่ากับ 113.73, 122.66 และ
73.30 องศา ตามลําดับ โดยค่ามุมสัมผัสทีมากกว่า 90 องศาจะแสดงให้เห็นว่าวัสดุนนมี
ั ลกั ษณะไม่ชอบนํา หรื อไม่ดูดซับนํา
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ที ผิ ววัส ดุ ซึ งจากค่ ามุ ม สัม ผัส ที คํานวณได้จ ะพบว่าเส้น ใยไหมและเส้น ใยนุ่ น จะมี ล ัก ษณะไม่ดู ดซับ นํา หรื อ ที เรี ยกว่า
ไฮโดรโฟบิ ก (Hydrophobic) ดังนันจึ งมี ค วามสามารถในการแยกนํามัน จากนําได้ดี ซึ งสอดคล้อ งกับ ผลการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของตัวกรองข้างต้น
ภาพที 4 เป็ นภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดทีกําลังขยาย 250 เท่า พบว่า ขนาดของเส้นใย
ไหมและเส้นใยนุ่นมีขนาดเส้นใยเฉลียอยูท่ ี 12.18 ไมโครเมตร และ 18.71 ไมโครเมตร ตามลําดับ ขณะทีเส้นใยกาบมะพร้าว
ไม่สามารถวัดขนาดของเส้นใยได้ เนืองจากเส้นใยกาบมะพร้าวเมือทําการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด (SEM) มีลกั ษณะเป็ นแผ่นขนาดใหญ่ และมีรูพรุ นเป็ นจํานวนมาก จึงทําให้ไม่สามารถวัดหาขนาดของเส้นใยได้
จากการวิเคราะห์พบว่า ขนาดของเส้นใยไหมมีขนาดเล็กกว่าเส้นใยนุ่น ซึ งส่ งผลให้มีพืนทีผิวสัมผัสในการดูดซับ
นํามันมากกว่า และเป็ นผลให้ประสิ ทธิภาพการกรองนํามันทีสูงกว่าดังผลการทดสอบที แสดงไปก่อนหน้านี อย่างไรก็ตาม
ขนาดเส้นใยไหมทีเล็กกว่านันส่ งผลให้ช่องว่างระหว่างเส้นใยซึ งของเหลวผสมจะแพร่ ผ่านไปมีขนาดเล็กลงไปด้วย ดังนัน
การกรองนํามันด้วยเส้นใยไหมจะต้องใช้เวลาหรื อจํานวนชันการกรองทีมากกว่าเส้นใยนุ่ น ซึ งอาจเป็ นสาเหตุให้การกรอง
ของเหลวผสมด้วยเส้นใยนุ่นทีจํานวนชันตัวกรอง 3 ชัน มีประสิ ทธิ ภาพดีกว่าการกรองด้วยเส้นใยไหม

ภาพที 4 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของเส้นใยไหม เส้นใยนุ่น และเส้นใยกาบมะพร้าว

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของตัวกรองทีเตรี ยมจากเส้นใยธรรมชาติในการประยุกต์ใช้สาํ หรับการแยกนํามัน โดย
ทดสอบเปรี ยบเทียบกับเส้นใยธรรมชาติสามชนิด ได้แก่ เส้นใยไหม เส้นใยนุ่ นและเส้นใยกาบมะพร้าว พบว่า เส้นใยไหม
และเส้ น ใยนุ่ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการกรองมากที สุ ด โดยมี ป ริ ม าณนํามัน หลงเหลื อ ในของผสมน้ อ ยกว่า 1 % และ
ประสิ ทธิ ภาพของตัวกรองจะเพิมขึนตามจํานวนของชันตัวกรอง นอกจากนี จากการวิเคราะห์ ลกั ษณะสัณฐานวิทยาด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราดของเส้นใยทังสองพบว่าขนาดเส้นผ่านศูน ย์กลางของเส้น ใยอยู่ในช่วง 12-18
ไมโครเมตร และเส้นใยทังสองชนิดมีความเป็ นไฮโดรโฟบิกสูง

กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา)
สําหรับความอนุเคราะห์เส้นใยไหมและห้องปฏิบตั ิการ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิ ลปศาสตร์ และ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัด
นครราชสี มา สําหรับห้องปฏิบตั ิการและอุปกรณ์แยกสาร
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บทคัดย่อ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้มาจากการกลันนํามันดิ บ (Crude oil) แก๊สธรรมชาติ (Natural gas) และแก๊สธรรมชาติ
ของเหลว (Condensate) ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ก๊าซหุ งต้ม นํามันเบนซิ น นํามันดี เซล นํามันก๊าด นํามันเตา เป็ นต้น
ดังนันผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจึงมีความสําคัญเป็ นอย่างมากเกียวกับการใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคคมนาคม
ขนส่ ง หรื อแม้กระทังทางด้านการไฟฟ้าก็จาํ เป็ นที จะต้องใช้นามั
ํ นเตาในการผลิตไฟฟ้ าและอืนๆ อี กมากมาย หากขาดซึ ง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมก็อาจทําให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศเป็ นอย่างมาก
ด้วยเหตุนีจึ งมีวตั ถุประสงค์เพือต้องการพยากรณ์ หาค่าแนวโน้มของการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ภายในประเทศไทยจากข้อมูลในอดีตตังแต่ พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2559 โดยจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจและใช้อนุกรมเวลา 2 ตัว
เข้ามาช่วยในการพยากรณ์ คือ การหาค่าแนวโน้มด้วย Least Square Method และ การพยากรณ์ทางธุรกิจด้วย Long – Term
Forecast ว่าแนวโน้มในอนาคตจะมีความต้องการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปในทิศทางใด เพือรับมือกับสถานการณ์
ทีจะเกิดขึนในอนาคต เครื องมือทีใช้ในการพัฒนา ได้แก่ โปรแกรม Pycharm IDE และภาษา Python
คําสําคัญ :ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม, Least Square Method, Long – Term Forecast
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Petroleum products get from refined Crude oil, Natural oil and Condensate. Get products such as LPG,
gasoline, diesel, kerosene, fuel oil, etc. So that petroleum products are very important about use in industry, household,
agriculture, transportation or even electricity are need to used fuel oil to generate electric, etc. If the lack of petroleum
products may affect the domestic economy greatly.
Hence, it aims to forecast the trend of refine production and consumption of petroleum products in Thailand.
Use information from 2002 to 2016, classified by economic sectors, use time series 2 options to help in forecasting the
trend is to find a Least Square Method and Business Forecast with long-term forecast. That trend in the future, there will
be a refine production and consumption of petroleum products to go in any direction. To cope with the situation that will
arise in the future. The tools used to develop, including Pycharm IDE program and Python language.
Keyword : petroleum products, least square method, long –term forecast
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ปิ โตรเลียม หมายถึง นํามันทีได้จากหิ นหรื อนํามันดิบ มิองค์ประกอบหลัก ชนิด คือ คาร์บอนและไฮโดรเจน และ
อาจมีธาตุอโลหะชนิ ดอืนปนอยู่ดว้ ย เช่ น กํามะถัน ออกซิเจน และไนโตรเจน และปิ โตรเลียมสามารถเป็ นได้ทงั สถานะ
คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ในปั จจุบนั หรื อแม้กระทังอนาคต เรายังไม่สามารถทราบถึงอัตราการเติบโตของการผลิต
และบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศไทยได้อย่างแน่ ชดั ผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะศึกษาว่า ประเทศไทยมีความต้องการใน
การผลิตและบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในอนาคตเป็ นอย่างไร เพือใช้เป็ นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพือหาแนวโน้มการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในปี พ.ศ.
ไปจนถึง พ.ศ.
2. เพือหาแนวโน้มการบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในปี พ.ศ.
ไปจนถึง พ.ศ.
3. เพือทําให้ทราบแนวโน้มการบริ โภคตามสาขาเศรษฐกิจทังหมด สาขา ได้แก่ การเกษตร, เหมืองแร่ , อุตสาหกรรม
, การไฟฟ้า, ก่อสร้าง, บ้านพักทีอยูอ่ าศัยและการค้า และ การคมนาคมขนส่ง
ขอบเขตการวิจยั
ในการวิจยั ครังนีเป็ นการพยากรณ์หายอดการผลิตและบริ โภคของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภายในประเทศไทย โดยใช้
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน รวบรวมโดยสํานัก
สถิติพยากรณ์ สํานักงานสถิติแห่ งชาติ และข้อมูลมีลกั ษณะเป็ นรายปี ระดับประเทศ แหล่งที มาของข้อมูลคื อ รายงานการ
ผลิตและบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศไทย จําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ตังแต่ปี พ.ศ.
– พ.ศ.
โดยปัจจัยที
นํามาศึกษาเบืองต้นมีดงั นี
1. Refine
การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
2. Consumption
การบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทังหมด
2.1. Agriculture
การเกษตร
2.2. Mining
เหมืองแร่
2.3. Manufacturing industry
อุตสาหกรรม
2.4. Electricity
การไฟฟ้า
2.5. Construction
ก่อสร้าง
2.6. Residential and Commercial
บ้านพักทีอยูอ่ าศัยและการค้า
2.7. Transportation
การคมนาคมขนส่ ง
โดยใช้เทคนิคทฤษฏีทางสถิติหาจํานวนการผลิตและบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมด้วยวิธีดงั ต่อไปนี
1. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยการหาค่าแนวโน้มโดยใช้ Least Square Method
2. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยการพยากรณ์ทางธุรกิจโดยใช้ Long – Term Forecast
ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
1. ได้ทราบจํานวนหรื อปริ มาณทีแน่นอนของการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภายในประเทศไทยและเป็ นตัวช่วยในการ
กําหนดนโยบายและเป้ าหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในอนาคต
2. ได้ทราบถึงความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากสาขาเศรษฐกิจทัง สาขา
3. ได้ทราบผลการคํานวณทีแตกต่างระหว่าง Least Square Method และ Long – Term Forecast
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1. เครื องมือทีใช้
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั การผลิตและบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ประกอบด้วยเครื องมือดังต่อไปนี
1.1. Pycharm IDE เป็ นซอฟต์แวร์ทีรองรับภาษา python ใช้สาํ หรับเขียนโปรแกรม
1.2. ภาษา Python
1.3. คอมพิวเตอร์, Laptop
2. การเตรี ยมข้อมูล
นําข้อมูลทีเดิมทีได้จากการเก็บรวบรวมของสํานักสถิติพยากรณ์ สํานักงานสถิติแห่งชาติ มาแปลงไฟล์ให้อยูใ่ น
รู ปแบบของไฟล์ CSV (Comma Separated Value) เพือใช้ในการเขียนโปรแกรมดังภาพที

ภาพที ข้อมูลในรู ปแบบไฟล์ CSV
3. ทฤษฏีและสมการทีใช้ในการพยากรณ์การผลิตและบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมีดงั ต่อไปนี
3.1. Least Square Method คือ วิธีกาํ ลังสองน้อยสุดมีสมการดังนี
= +
(1)
โดย
คือ ค่าอนุกรมเวลาทีต้องการประมาณ
คือ ระยะตัดแกน
คือ แทนความชันของเส้นตรง
คือ แทนเวลาทีเก็บ (ปี , เดือน, วัน, ไตรมาสต์)
ในการคํานวณค่า ต้องกําหนดค่า โดยมีขอ้ แม้วา่
3.1.1. ถ้าจํานวนข้อมูลเป็ นเลขคี ให้ใช้ปีทีอยูก่ ึงกลางของข้อมูล มีค่า = 0 สําหรับปี ทีอยูก่ ่อนปี กึงกลาง
ให้มีค่า เป็ น -1, -2, -3,…ส่วนปี ทีอยูห่ ลังปี กึงกลางให้มีค่า เป็ น 1, 2, 3,…ตามลําดับ
3.1.2. ถ้าจํานวนข้อมูลเป็ นเลขคู่ ให้กาํ หนดปี ทีอยูก่ ึงกลางมีค่า = 1 และ = -1 ปี ทีอยูก่ ่อนจุดพเริ มต้น
ให้มีค่า เป็ น -3, -5, -7,… ส่วนปี ทีอยูห่ ลังจุดเริ มต้นให้มีค่า เป็ น 3, 5, 7,… ตามลําดับ
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หลังจากทําการกําหนดค่า เรี ยบร้อยแล้วก็คาํ นวณค่า และ จากสู ตร
=

=

∑

∑

3.2. Long – Term Forecast คือ ข้อมูลทีนํามาใช้พยากรณ์ระยะยาวเป็ นข้อมูลรายปี มีสมการดังนี
=( + )
คือ ค่าพยากรณ์ระยะยาว
คือ ระยะตัดแกน
คือ ความชันของเส้นตรง
คือ แทนเวลาทีเก็บ
คือ สภาพวัฏจักรทีสูงกว่าปกติ (% )
(

โดย

3.2.1.

)

ค่า Z กําหนดให้มีค่าเท่ากับ . โดยอ้างอิงข้อมูลจาก บริ ษทั ปตท.
=

∑

=

∑

4. เขียนโปรแกรม
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(1.1)

(1.2)
(2)

(2.1)
(2.2)

โปรแกรมถู ก เขี ยนโดยใช้ซ อฟต์แ วร์ Pycharm IDE และใช้ภ าษา Python เป็ นตัวกลางในการเชื อมระหว่ าง
โปรแกรมกับข้อมูลทีได้ทาํ การเตรี ยมไว้ในข้อ ( ) ของการดําเนิ นการวิจยั (ไฟล์ CSV) รวมถึงใช้สมการในข้อ ( )
ของการดําเนิ นงานวิจยั คํานวณหาผลลัพธ์และแสดงผลออกมาในรู ปแบบของกราฟ
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ผลและวิจารณ์ ผล

Default Data หมายถึง ข้อมูลเดิม
After Forecast หมายถึง ข้อมูลหลังจากทําการพยากรณ์
หน่วย : ปริ มาตรต่อหน่วยเป็ นล้านลิตร

ภาพที ปริ มาณการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ภาพที ปริ มาณการบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทังหมด
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ภาพที ปริ มาณการบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของการเกษตร

ภาพที ปริ มาณการบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของการทําเหมืองแร่
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ภาพที ปริ มาณการบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของอุตสาหกรรม

ภาพที ปริ มาณการบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของการไฟฟ้า
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ภาพที ปริ มาณการบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของการก่อสร้าง

ภาพที ปริ มาณการบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบ้านพักทีอยูอ่ าศัยและการค้า
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ภาพที ปริ มาณการบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของการคมนาคมขนส่ง

สรุ ปผลการวิจัย

ตารางที ผลการพยากรณ์การผลิตและบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในปี พ.ศ.
ถึง พ.ศ.
การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
การบริ โภคทังหมด
(ปริ มาตรต่อล้านลิตร)
(ปริ มาตรต่อล้านลิตร)
ปี
Least Square
Least Square
Long – Term
Long – Term
Method
Method
Forecast
Forecast
2560
64,790
67,122
48,373
50,114
2561

66,213

2563

69,060

2562
2564
2565

68,663

49,126

71,615

50,633

67,637

70,140

70,483

73,091

71,906

74,567

50,944

49,879

51,725

51,386

53,287

52,139

52,506
54,068
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ตารางที ผลการพยากรณ์ปริ มาณการบริ โภคปิ โตรเลียมของสาขาการเกษตรและเหมืองแร่
การเกษตร
เหมืองแร่
(ปริ มาตรต่อล้านลิตร)
(ปริ มาตรต่อล้านลิตร)
ปี
Least Square
Least Square
Long – Term
Long – Term
Method
Method
Forecast
Forecast
2560
4,493
12
4,337
12
2561

4,378

4,540

11

11

2563

4,458

4,623

8

8

2562
2564
2565

4,418
4,499
4,539

4,581
4,665
4,707

10
7
6

10
7
6

ตารางที ผลการพยากรณ์ปริ มาณการบริ โภคปิ โตรเลียมของสาขาอุตสาหกรรมและการไฟฟ้า
อุตสาหกรรม
การไฟฟ้า
(ปริ มาตรต่อล้านลิตร)
(ปริ มาตรต่อล้านลิตร)
ปี
Least Square
Least Square
Long – Term
Long – Term
Method
Method
Forecast
Forecast
2560
6,445
0
6,221
0
2561

6,397

6,634

0

0

2563

6,747

6,997

0

0

2562
2564
2565

6,572
6,923
7,098

6,815
7,179
7,361

0
0
0

0
0
0
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ตารางที ผลการพยากรณ์ปริ มาณการบริ โภคปิ โตรเลียมของสาขาการก่อสร้างและบ้านพักทีอยูอ่ าศัยและการค้า
ก่อสร้าง
บ้านพักทีอยูอ่ าศัยและการค้า
(ปริ มาตรต่อล้านลิตร)
(ปริ มาตรต่อล้านลิตร)
ปี
Least Square
Least Square
Long – Term
Long – Term
Method
Method
Forecast
Forecast
2560
135
5,078
130
4,902
2561

127

132

5,036

5,222

2563

122

127

5,306

5,502

2562
2564
2565

124
119
117

129
123
121

5,171
5,441
5,576

5,362
5,642
5,782

ตารางที ผลการพยากรณ์ปริ มาณการบริ โภคปิ โตรเลียมของสาขาการคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมขนส่ ง
(ปริ มาตรต่อล้านลิตร)
ปี
Least Square
Long – Term
Method
Forecast
2560
32,785
33,965
2561

33,287

34,519

2563

34,293

35,562

2565

35,299

2562
2564

33,790

34,796

35,040
36,083
36,605

จากการทดลองพบว่า การพยากรณ์ ด ้ว ย Long – Term Forecast จะมี ป ริ ม าณการผลิ ต และบริ โภคผลิ ต ภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียมที สู งกว่า Least Square Method เนื องจาก Long – Term Forecast มีปัจจัยทางด้านการเจริ ญเติบโตของสภาพวัฏ
จักรทีสู งขึน ซึงหมายถึงแนวโน้มการเติบโตของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทีเพิมสูงขึนในแต่ละปี ของประเทศไทยมีค่าเท่ากับ .
เปอร์ เซ็ นต์ต่อปี มีเพียงเหมืองแร่ ทีมีปริ มาณความต้องการลดน้อยลงและการไฟฟ้าที อาจเลิ กใช้ผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเลี ยมหรื อ
นํามันเตาไปเลย สาเหตุมาจากราคานํามันทีเพิมสู งขึนรวมไปถึงการพัฒนาถ่านหิ นลิกไนต์ทีเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลําปาง
เป็ นเชือเพลิงทีมีราคาตําและการพัฒนาไฟฟ้าพลังนํายังมีบทบาททีสําคัญต่อแนวทางการลดการพึงพาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
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งานวิจยั ครังนี สําเร็ จลุล่วงได้ด ้วยความกรุ ณาจาก อาจารย์อรรถพล ปิ ลไล อาจารย์ที ปรึ กษาที คอยให้ค าํ แนะนํา
เพิมเติม และขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี พรผล ทีคอยให้คาํ ปรึ กษาและช่วยเหลือโดยตลอดจนงานวิจยั นี เสร็ จ
สมบูรณ์ ผูท้ าํ วิจยั จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณคุณพ่อ และคุณแม่ ทีคอยให้การช่วยเหลือเรื องของปั จจัยด้านงบประมาณต่างๆ
สุดท้ายนี หากมีขอ้ ผิดพลาดหรื อข้อบกพร่ องประการใด ทางผูจ้ ดั ทําวิจยั ขออภัยเป็ นอย่างสู งในข้อผิดพลาดหรื อ
ข้อบกพร่ องเหล่านัน และผูว้ ิจยั หวังว่างานวิจยั ครังนีจะเป็ นประโยชน์กบั ทุกๆคนไม่มากก็นอ้ ย
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การบําบัดนําผิวดินด้ วยเม็ดบีดสารสกัดจากมะรุ ม
Treatment of Surface Water using Moringa Extract Beads
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาภาวะทีเหมาะสมในการบําบัดนําผิวดินด้วยเม็ดบีดสารสกัดจากเมล็ดมะรุ มเป็ น
สารรวมตะกอนตัวแปรที ศึกษาได้แก่ความเข้มข้นของสารสกัดเมล็ดมะรุ มที สกัดนํามันและไม่สกัดนํามันเวลาในการกวน
และ เวลาในการรวมตะกอน ความเข้มข้นของสารสกัด เมล็ด มะรุ ม คือ 10, 20 และ 30 กรั มต่อลิ ต ร เวลาในการกวน คื อ
15, 30, 45 และ 60 นาที และเวลาในการรวมตะกอน คือ 15, 30, 45 และ 60 นาที ผลการวิเคราะห์การลดลงของความขุ่นและ
ความกระด้าง พบว่า ภาวะทีเหมาะสมทีสุด คือ ความเข้มข้นสารสกัดมะรุ มแบบสกัดนํามัน กรัมต่อลิตร เวลาในการกวน
นาที และเวลาในการรวมตะกอน นาที
คําสําคัญ : การรวมตะกอน, สารโคแอกกูแลนต์ธรรมชาติ, มะรุ ม, เม็ดบีด, ความกระด้าง, ความขุ่น

ABSTRACT
The objective of this research was to study the optimum conditions for the surface water treatment using
moringa seed extract bead as a coagulant. The studied variables were as following: the extract concentration of moringa
seed and defatted moringa seed, the stirring time and the flocculation time. The moringa seed extract concentration were
10, 20 and 30 g/L. The stirring time were 15, 30, 45 and 60 min. The flocculation time were 15, 30, 45 and 60 min.
The reduction of turbidity and hardness were analyzed. It was found that the optimum conditions were the extract
concentration of 10 g/L defatted moringa seed, 30 min of stirring time and 60 min of flocculation time.
Keyword: flocculation, natural coagulant, Moringa, beads, hardness, turbidity.
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นําผิวดินเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตนําประปา หรื อ นําใช้ มักมีปัญหาความขุ่นและความกระด้างจากกระบวนการ
ตามธรรมชาติหรื อจากของเสี ยต่างๆที มนุ ษย์ก่อขึนขันตอนหนึ งที มีความสําคัญในการผลิตนําประปาคือ ขันตอนของการ
ตกตะกอนแขวนลอยเพือลดความขุ่นของนําซึงเรี ยกว่าโคแอกกูเลชัน (coagulation) เนืองจากความขุ่นหรื อสารแขวนลอยทีมี
ขนาดเล็กทีเรี ยกว่าอนุ ภาคแขวนลอย(colloidal particles) ไม่สามารถตกตะกอนได้ดว้ ยตัวเองในเวลาทีจํากัด ทําให้คงสภาพ
แขวนลอยในนําหรื อเรี ยกว่า มีเสถียรภาพในนําการมีเสถียรภาพของอนุภาคคอลลอยด์เกิดขึนจากสาเหตุสาํ คัญสองประการ
คือ ขนาดของอนุภาคและประจุตามธรรมชาติของอนุภาค กระบวนการโคแอกกูเลชันเป็ นการทําลายเสถียรภาพของอนุ ภาค
คอลลอยด์และรวมอนุ ภาคให้เป็ นก้อนฟลอก(floc)ซึ งสามารถตกตะกอนได้ง่ายและเร็ วขึ น ปั จจุบนั ในชนบทยังมี การใช้
สารส้มแกว่งนําจากแหล่งนําตามธรรมชาติเพือให้สิงปนเปื อนตกตะกอน ก่อนจะเติมนํายาหยดทิพย์หรื อด่างทับทิมเพือฆ่า
เชือโรค สารเคมีหลักทีใช้ในกระบวนการโคแอกกูเลชันเรี ยกว่า โคแอกกูแลนต์ (coagulant) หรื ออาจเรี ยกว่า ฟลอกกูแลนต์
(flocculant)และสารเคมีทีช่วยให้โคแอกกูแลนต์มีประสิทธิภาพดีขึนเรี ยกว่าโคแอกกูแลนต์เอด (coagulant aid) หรื อ ฟลอกกู
แลนต์เอด (flocculant aid) สารโคแอกกูแลนต์ทีนิ ยมใช้มากทีสุดคือสารส้ม (alum, Al2(SO4)3.14.3H2O) ส่วนโคแอกกูแลนด์
เอดที นิยมใช้ คือ สารพอลิเมอร์ สังเคราะห์ หรื อสารพอลิอิเล็กโทรไลต์แต่เนื องจากสารทังสองเป็ นสารเคมีทีสังเคราะห์ขึน
และมีราคาค่อนข้างแพง นอกจากนันการใช้สารส้มและปูนขาวก่ อให้เกิ ดแคลเซี ยมซัลเฟต (CaSO4) ซึ งเป็ นความกระด้าง
ถาวร
มีรายงานการวิจยั พบว่าสารส้มมีผลกระทบต่อสุขภาพเป็ นสาเหตุหนึ งของการโรคสมองเสื อม (Alzhemer’s disease)
(United Nations World Water Assessment Program, 2003.; และนอกจากนี พบว่าสารโคแอกกูแลนต์ทีได้จากสารอิ นทรี ย ์
สังเคราะห์ จากอะคริ ลาไมด์(acrylamide)มี ค วามเป็ นพิ ษ ต่อ ระบบประสาท และเป็ นสารก่ อ มะเร็ ง (Mallevialle, J., et al.,
1984)ด้วยเหตุผลข้างต้นนี จึ งได้ศึกษาทดลองหาสารเคมีเสริ มจากธรรมชาติเนื องจากพอลิอิเล็กโทรไลต์ ซึ งเป็ นพอลิเมอร์
สําหรับใช้เป็ นสารเคมีเสริ มนันเป็ นจําพวกแป้ ง หรื อโปรตีน ผูว้ ิจัยได้ทดลองใช้แป้ งและโปรตีนจากเมล็ดพืชต่างๆ ได้แก่
มะรุ ม ข้าวโพด ถัวเหลือง มะขาม มาใช้ทดลองเพือทดแทนสารเคมีเหล่านี พบว่าสามารถลดความขุ่นได้85% และลดความ
กระด้างได้ 68% (ปทุมทิ พย์ ปราบพาล และ ขนิษฐา เจริ ญลาภ, 2556) อย่างไรก็ตามการใช้งานก็ยงั มีขอ้ จํากัดเนื องจากสาร
สกัด ในรู ป ของเหลวที มีน ําเป็ นตัวทําละลายนันบู ด ง่ าย แต่สําหรั บ รู ป แบบที เป็ นเม็ดบี ด นัน มีลกั ษณะทางกายภาพเป็ น
ของแข็งสามารถแยกออกจากนําได้ง่าย สามารถเตรี ยมได้โดยการสร้างเม็ดบีดด้วยการใช้อลั จิเนตเจล (alginate gel) ผสมกับ
สารสกัด งานวิจยั นีสนใจการเตรี ยมเม็ดบีดผสมกับสารสกัดเมล็ดมะรุ ม เพือความสะดวกในการเก็บรักษา และการใช้งาน

วิธีดําเนินการวิจัย

1. การเตรียมวัตถุดบิ
1.1 การเตรี ยมสารสกัดจากเมล็ดมะรุมทีสกัดนํามันและไม่ได้สกัดนํามัน
ทดลองเตรี ยมสารสกัด จากเมล็ ด มะรุ มที สกัด นํามัน และไม่ ได้สกัด นํามัน โดยนําเมล็ด มะรุ มมาอบให้แ ห้งที
อุณหภูมิ 40℃ เป็ นเวลา วัน แกะเปลือกออกแล้วบดเมล็ดเนือในเมล็ดมะรุ มให้เป็ นผงละเอียด และร่ อนด้วยตะแกรงขนาด
ประมาณ 0.4 มิลลิเมตร เตรี ยมสารสกัดจากเมล็ดมะรุ มทีไม่ได้สกัดนํามันโดยนําผงเมล็ดเนื อในเมล็ดมะรุ ม กรัม ผสมกับ
สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.5 โมล/ลิตร ปริ มาตร ลิตร โดยผสมในเครื องปั นเป็ นเวลา นาที แล้วกรองด้วยผ้ามัสลิน
และเครื องกรองสุ ญญากาศ นําส่ วนใสมาใช้งาน ส่วนการเตรี ยมสารสกัดจากเมล็ดมะรุ มทีสกัดนํามัน ทําการทดลองโดยนํา
ผงเมล็ดเนือในเมล็ดมะรุ ม กรัม สกัดนํามันด้วยเฮกเซน 100 มิลลิลิตร กรองด้วยเครื องกรองสุ ญญากาศ นํากากทีแห้งแล้ว
มาสกัดเหมือนกับผงมะรุ มทีไม่ได้สกัดนํามัน ทําการทดลองซํา โดยเพิมผงเมล็ดเนือในเมล็ดมะรุ มเป็ น 2 และ 30 กรัม
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1.2 การสังเคราะห์เม็ดบีดผสมสารสกัดเมล็ดมะรุ ม
ละลายผงวุน้ โซเดียมอัลจิเนต 3 กรัม ด้วยนํา มิลลิลิตร เติมสารสกัดมะรุ มจากข้อ 1.1 ผสมให้เป็ นเนือเดียวกัน
แล้วหยดลงในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ทีเตรี ยมจากแคลเซียมคลอไรด์ กรัมในนํา มิลลิลิตร โดยใช้หลอดฉี ดยา
ดูดสารผสมทีได้หยดลงในสารละลายแคลเซี ยมคลอไรด์ ทิงให้เม็ดบีดแข็งตัวประมาณ 30 นาที แล้วกรองเม็ดบีด ผึงลมให้
แห้งแล้ววัดขนาด
1.3 การเตรี ยมนําผิวดินสังเคราะห์
นําผิวดินจากธรรมชาติมีสมบัติไม่คงที ขึนกับแหล่งนําและฤดูกาล ดังนันในงานวิจยั นีจึงใช้นาผิ
ํ วดินทีสังเคราะห์
ขึนมา เพือให้ปริ มาณของสารทีผลต่อความกระด้างและความขุ่นในนําผิวดินมีค่าคงที การเตรี ยมนําผิวดินมีวธิ ี ดงั นี
1.3.1 การเตรี ยมนําผิวดินทีมีความกระด้าง ชังแคลเซียมคลอไรด์ 0.304 กรัม ผสมแมกนีเซียมคลอไรด์เฮกซะไฮเด
รท0.304 กรัม ต่อนํากลัน 1 ลิตร สารละลายทีได้มีความกระด้าง 342 มิลลิกรัมต่อลิตร ใช้เป็ นสารละลายเผือใช้ (stock
solution)
1.3.2 การเตรี ยมนําผิวดินทีมีความขุ่น เตรี ยมสารละลายความขุ่นเผือใช้ 4,000 NTU ทําได้โดยชังไฮดราซี น ซัลเฟต
(N2H4H2SO4) 2.5 กรั ม ต่ อ นํากลัน 200 มิ ล ลิ ลิต ร ผสมกับ เฮกซะเมทิ ลีน เตตระมี น (C6H12N4) 25 กรั ม ต่ อ นํากลัน 100
มิลลิลิตร แล้วปรับปริ มาตรเป็ น 500 มิลลิลิตร เก็บในอุณหภูมิ 20 ℃ เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
2.การศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดนําผิวดินสังเคราะห์ ด้วยเม็ดบีดผสมสารสกัดเมล็ดมะรุม
2.1 เตรี ยมนําผิวดินสังเคราะห์ทีมีค่าความขุ่นเริ มต้น 500 NTU และ ค่าความกระด้าง 600 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยนํา
สารละลายทีเตรี ยมได้ 4,000 NTU มา 125 มิลลิลิตร และ เติมแคลเซียมคลอไรด์ 0.415 กรัม แมกนีเซียมคลอไรด์เฮกซะไฮเด
รท 0.456 กรัม ปรับปริ มาตรเป็ น 1 ลิตร หลังจากนันนําสารละลายทีได้ไปวัดความขุ่นเริ มต้นและความกระด้างเริ มต้น แล้ว
ทําการทดลองโดยนํานําผิวดินสังเคราะห์ทีเตรี ยมได้ปริ มาตร 250 มิลลิลิตร

2.2 เติมเม็ดบีดทีเตรี ยมได้ 2 กรัม แล้วกวนด้วยความเร็ ว รอบต่อนาที เป็ นเวลา นาที
2.3 ตังทิงให้ตกตะกอนแล้วนําสารละลายส่วนบนมาวิเคราะห์ค่าความขุ่นและความกระด้าง
2.4 ทําซําตังแต่ ข้อ (2.1)-(2.3) โดยเปลียนตัวแปรต่างๆ ดังนี เม็ดบี ดจากสารสกัดจากเมล็ดมะรุ มทีสกัดนํามัน
และไม่ได้สกัดนํามัน ปริ มาณของเม็ดบีดมะรุ มเวลาในการบําบัด และเวลาในการรวมตะกอน

2.5 วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพการบําบัดนําผิวดินจากดัชนีคุณภาพนําดิบก่อนและหลังบําบัด คือ ค่าความกระด้างและความ

ขุน่
3. การวิเคราะห์ คุณลักษณะของนํา
วิเคราะห์ความขุ่นนําผิวดิ นสังเคราะห์ดว้ ยเครื อง Turbidity Meter วิเคราะห์ ความกระด้างทีเหลือของนําโดยการหา
ปริ มาณของ Ca , Mg ในนําสามารถทําได้โดยการไทเทรตกับสารละลายอีดีทีเอ มีวธิ ีการดังนี
3.1 ปิ เปตตัวอย่างนํา 0 มิลลิลิตร ใส่ ในขวดรู ปชมพูข่ นาด มิลลิลิตร
3.2 เติมอีรีโอโครม แบลค ที อินดิเคเตอร์ 5 หยด จะเกิดเป็ นสี ม่วงแดง เติมสารละลายบัฟเฟอร์ 5 มิลลิลิตร
3.3 ไทเทรตกับสารละลายอีดีทีเอ . โมลาร์ ไทเทรตจนถึงจุดยุติคือสี ม่วงแดงเปลียนเป็ นสีนาเงิ
ํ น แล้วบันทึกผล
4. การทดลอง จาร์ เทส
ทําการทดลอง เพือศึกษาปรับสภาพนําผิวดิน สังเคราะห์ เพือหาสภาวะทีเหมาะสมทีสุด ศึกษาผลของตัวแปร 2 ตัว
คือ ความขุ่น และ ความกระด้าง วิธีการทดลอง ที ค่าความขุ่นเริ มต้น 500 NTU และค่าความกระด้าง 600 มิลลิ กรัมต่อลิ ตร
โดยนําสารละลายทีเตรี ยมได้ 4,000 NTU มา 25 มิลลิลิตร ผสมกับนํากระด้าง 175 มิลลิลิตร หลังจากนันนําสารละลายทีได้
ไปวัดความขุ่นเริ มต้น และความกระด้างเริ มต้น แล้วทําการทดลองดังนี
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4.1 นํา นําผิ ว ดิ น สั ง เคราะห์ ที ค่ าความขุ่ น เริ มต้น 500 NTU และค่ า ความกระด้ าง 600 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร จาก
สารละลายทีเตรี ยมได้ 4,000 NTU มา 25 มิลลิลิตร ผสมกับนํากระด้าง 175 มิลลิลิตร ใส่ ในบี กเกอร์ 500 มิลลิลิตร จํานวน
4 บีกเกอร์
4.2 ใส่ เม็ดบี ด มะรุ ม ใส่ ส ารสกัดชนิ ด ก ปริ มาณ 2 กรัม นําไปเข้าเครื องจาร์ เทส ยีห้อ Flocculator รุ่ น SWI กวน
ความเร็ วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 60 นาที ดังรู ปที 1
หมายเหตุ : ชนิด ก เป็ นสารสกัดทีได้จากมะรุ ม 10 กรัม
ชนิด ข เป็ นสารสกัดทีได้จากมะรุ ม 20 กรัม
ชนิด ค เป็ นสารสกัดทีได้จากมะรุ ม 30 กรัม
4.3 แล้วปล่อยทิงไว้ให้ตกตะกอนเวลา 60 นาที
4.4 นํานําใสทีผ่านการทิงให้ตกตะกอนแล้วทําการตรวจหาความขุ่น และ ความกระด้าง
4.5 ทําการทดลองที 4.2 – 4.4 ซําโดยเปลียนชนิดของเม็ดบีดเป็ นชนิด ข และ ค ตามลําดับ
4.6 วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพการบําบัดโดยศึกษาการลดลงของความขุ่น และการลดลงของความกระด้าง ทีได้จาก
การตกตะกอน แล้วเลือกปริ มาณสารสกัดชนิด ก, ข และ ค ทีเหมาะสมทีสุด

ภาพที 1 เครื องจาร์เทส ยีห้อ Flocculator รุ่ น SWI

ผลและวิจารณ์ ผล

ทําการทดลองหาภาวะทีเหมาะสมในการบําบัดนําผิวดินสังเคราะห์ทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการลดความขุ่นและ
ความกระด้าง ด้วยการทดลองจาร์เทส โดยกําหนดให้ความขุ่นเท่ากับ 500 NTU และความกระด้าง 600 มิลลิกรัมต่อลิตร ใน
การทดลองนีเตรี ยมผิวดินสังเคราะห์ได้ความขุ่นเริ มต้นเท่ากับ 485 NTU ค่าความกระด้างเริ มต้นเท่ากับ 452 มิลลิกรัมต่อลิตร
1. ศึกษาประสิทธิภาพของความเข้ มข้ นของสารสกัด
การศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดเมล็ดมะรุ มในการลดความขุ่นและความกระด้างปริ มาณเมล็ดมะรุ มทีใช้ใน
การสกัด แบบ MB และแบบ DOMB ซึงมีค่าดังต่อไปนี 10, 20 และ 30 กรัม โดยใช้ปริ มาณเม็ดบีด 2 กรัม ในการบําบัดนําผิว
ดินสังเคราะห์ 200 มิลลิลิตร
หมายเหตุ : MB สารสกัดมะรุ มแบบไม่สกัดนํามัน
DOMB สารสกัดมะรุ มแบบสกัดนํามัน
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ภาพที 2 อิทธิพลของความเข้มข้นสารสกัดเมล็ดมะรุ มทีมีต่อการลดลงของความขุ่น

ภาพที 3 อิทธิพลของความเข้มข้นสารสกัดเมล็ดมะรุ มทีมีต่อการลดลงของความกระด้าง
จากรู ปที 2 – 3 จากการทดลองใช้สารสกัดเมล็ดมะรุ มบําบัดนําผิวดินสังเคราะห์ พบว่าสารสกัดเมล็ดมะรุ ม 10 กรัม
มีประสิ ทธิ ภาพในการลดลงของความขุ่นสูงกว่าสารสกัดเมล็ดมะรุ ม 20 และ 30 กรัม เพราะในปริ มาณสารสกัดเมล็ดมะรุ ม
10 กรัม สามารถลดความขุ่นได้พอดี เมือเพิมความเข้มข้นของสารสกัดเมล็ดมะรุ ม พบว่า ทําให้ประสิ ทธิภาพความขุ่นลดลง
อย่างเห็นได้ชดั เนื องจากนําทีมีความขุ่นน้อยต้องใช้โคแอกกูแลนท์ จํานวนมากจึ งจะเกิดโคแอกกูเลชันได้ดี ในทางตรงกัน
ข้ามนําที มีความขุ่นสู ง อาจใช้โคแอกกูแลนท์น้อยกว่า เหตุผลคือนําทีมีความขุ่นตําจะมีโอกาสสัมผัสระหว่างอนุ ภาคน้อย
ดังนันแม้วา่ การทําลายเสถียรภาพของคอลลอยด์จะเกิดขึนแล้วก็ตาม โคแอกกูเลชันอาจไม่เกิ ดได้ดีเท่าทีควร การใช้โคแอกกู
แลนท์ปริ มาณสู งก็เพือสร้างผลึกจํานวนมาก จากการทดลองพบว่าสารสกัดเมล็ดมะรุ ม 10 กรัม แบบ DOMB มีประสิ ทธิภาพ
ในการลดความขุ่นและความกระด้างได้ดีกว่า แบบ MB เพราะในเมล็ดมะรุ มได้มีนามั
ํ นทีเรี ยกว่า กรดโอเลอิก ชนิ ดไม่อิมตัว
ได้สกัดออก เพราะว่านํามันในเมล็ดมะรุ มส่ งผลให้นาขุ
ํ ่น และเป็ นไขและง่ายต่อการกรองไม่เกิดการอุดตันต่อภาชนะทีใช้
2. ศึกษาประสิทธิภาพของเวลาในการกวน
ทําการทดลองศึ กษาประสิ ท ธิ ภาพของการกวนเร็ วและกวนช้าในเวลาต่างๆ หาเวลาการกวนเร็ ว และกวนช้า
โดยเลือกใช้เม็ดบี ดจากความเข้มข้นของสารสกัดเมล็ดมะรุ มที เหมาะสมจากข้อ 1 คือ กรัม ใช้ปริ มาณเม็ดบี ด , 2, 3

และ 4 กรัม ในการบําบัดนําผิวดินสังเคราะห์ ดังนี
แบบ A = กวนเร็ ว 120 รอบต่อนาที เวลา = 1 นาที
= กวนช้า 30 รอบต่อนาที เวลา = 30 นาที
แบบ B = กวนช้า 30 รอบต่อนาที เวลา = 30 นาที
แบบ C = กวนเร็ว 120 รอบต่อนาที เวลา = 1 นาที
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ภาพที 4 อิทธิพลของการกวนเร็ วและกวนช้า แบบ A ทีมีต่อการลดลงของความขุ่น

ภาพที 5 อิทธิพลของการกวนเร็ วและกวนช้า แบบ A ทีมีต่อการลดลงของความกระด้าง

ภาพที 6 อิทธิพลของการกวนช้า แบบ B ทีมีต่อการลดลงของความขุ่น

ภาพที 7 อิทธิพลของการกวนช้า แบบ B ทีมีต่อการลดลงของความกระด้าง
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ภาพที 8 อิทธิพลของการกวนเร็ว แบบ C ทีมีต่อการลดลงของความขุ่น

ภาพที 9 อิทธิพลของการกวนเร็ ว แบบ C ทีมีต่อการลดลงของความกระด้าง
จากภาพที 4 – 9 พิจารณาเวลาทีเหมาะสมของเวลาทีใช้ในการกวน พบว่าเวลาทีใช้ในการกวนทีเหมาะสม คือ แบบ
A จากการทดลอง แบบ B กวนช้า และ แบบ C กวนเร็ ว จะมี ค่าทีใกล้เคี ยงกับแบบ A มีประสิ ทธิ ภาพการลดลงของความ
กระด้างทีเท่ากับ แบบ B และ แบบ C ในการลดลงของความขุ่นเมือเปรี ยบเทียบกันแล้วมีค่าการลดลงทีมากกว่า แบบ B และ
แบบ C แต่เมือเวลาเพิมขึนมีประสิ ทธิภาพเท่ากันและ ประสิทธิ ภาพการลดลงของความขุ่นน้อยลง เนื องจากเกิดลักษณะการ
รวมตะกอนแบบ ออร์ โธไคเนติคฟล๊อคกูเลชัน เป็ นการทําให้อนุ ภาคคอลลอยด์ต่างๆ เคลือนทีไปมาจนกว่าจะมีการสัมผัส
เกิดขึนเช่นการกวนนําหรื อบังคับให้นาไหล
ํ
ด้วยความเร็ วทีเปลียนแปลง ทําให้อนุภาคคอลลอยด์มีการเคลือนทีด้วยความเร็ ว
ทีต่างกันจึงมีการสัมผัสเกิ ดขึน และจับเกาะติดกันเป็ นโมเลกุลใหญ่ขึน การเคลือนทีต้องไม่เร็ วจนเกิ นไป มิฉะนันฟล๊อคที
เกิ ดขึนอาจแตก และหลุดออกจากกัน ประสิ ทธิภาพการลดลงของค่าความขุ่นจะดีหรื อไม่ขึนกับเวลาในการกวน ส่ วนค่า
ความกระด้าง การใช้เวลานานขึนไม่ได้มีผลมากนัก ควรใส่ สารช่วยตกตะกอนเพียงเล็กน้อยเพราะโอกาสทีอนุภาคต่างๆ จะ
มาชนและจับ ตัวกัน มี มาก เพราะประสิ ท ธิ ภาพการลดลงของความขุ่น และความกระด้าง ที มีค่าลดลงไปในทางเดี ยวกัน
เนื องจากใช้กวนเร็ วเพือให้สัมผัสกันทัวถึง กวนช้าเพือรวมตะกอน จากการทดลองพบว่าแบบ A และ DOMB ทีใช้ปริ มาณ
เม็ดบีด 1 กรัม เพราะว่ามีความเข้มข้นทีแตกต่างกัน แต่พบว่าความขุ่นความกระด้าง จากการคํานวณมีค่าทีใกล้เคียงกัน ทังนี
เพือเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้ปริ มาณสารทีน้อย
3. ศึกษาประสิทธิภาพของเวลาทีใช้ ในการบําบัด
ทําการทดลองศึกษาประสิทธิภาพของเวลาทีใช้ในการบําบัด ณ เวลาต่างๆ ทําการทดลองหาเวลาทีใช้ในการบําบัด
โดยเลือกแบบ A คือ กวนเร็ ว 120 รอบต่อนาที เวลา 1 นาที แปรค่าเวลาในการกวนช้า 30 รอบต่อนาที ซึงมีค่าดังต่อไปนี 15,
30, 45 และ 60 นาที โดยใช้เม็ดบีด จากความเข้มข้นของสารสกัดเมล็ดมะรุ ม 10 กรัม ใช้ปริ มาณเม็ดบีดทีเหมาะสมจากข้อ 2
คือ 1 กรัม ในการบําบัดนําผิวดินสังเคราะห์
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ภาพที 10 อิทธิพลของเวลาในการบําบัด ทีมีต่อการลดลงของความขุ่น

ภาพที 11 อิทธิพลของเวลาในการบําบัด ทีมีต่อการลดลงของความกระด้าง
จากภาพที 10 – 11 พิจารณาเวลาทีเหมาะสมของเวลาทีใช้ในการบําบัด พบว่าเวลาทีใช้ในการบําบัด ทีเหมาะสมคือ
30 นาที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการลดลงของความกระด้า งที เท่ ากัน กับ 15, 45 และ 60 นาที ในการลดลงของความขุ่ เมื อ
เปรี ยบเทียบกันแล้วมีค่าการลดลงทีมากกว่า 15, 45 และ 60 นาที แต่เมือเวลาเพิมขึน 45 และ 60 นาที มีประสิ ทธิภาพทีเท่ากัน
เมือเพิมเวลาประสิ ทธิภาพการลดลงของความขุ่นน้อยลงเนืองจากเกิดความปั นป่ วนของนําในตอนแรกการกวนเร็ วในขณะที
มีการเติ มสารช่ วยตกตะกอนเพือให้สารกระจายทัวถึ งและช่ วยเพิมอัตราการชนกันระหว่างอนุภาคความขุ่นกับสารเคมีให้
มากขึนโอกาสทีจะจับตัวเป็ นฟล๊อคจะเพิมขึนการกวนช้าต้องการให้ฟล๊อคลอยตัวอยูใ่ นนําได้โดยไม่ตกตะกอนอัตราการ
เกิ ด ฟล๊ อ ค ในระยะแรกจะมี อ นุ ภ าคมาชนกัน ถี มากเท่ าใดอัตราการเกิ ด จับ ตัวก็ ม ากขึ นเท่ านันซึ งนอกจากจะช่ วยเพิ ม
จํานวนฟล๊อคแล้วยังเพิมนําหนักและขนาดของฟล๊อคอีกด้วย ทําให้จมตัวได้ง่ายขึน
4. ศึกษาประสิทธิภาพของเวลาทีใช้ ในการรวมตะกอน
ทําการทดลองศึกษาประสิทธิภาพของเวลาทีใช้ในการรวมตะกอน ณ เวลาต่างๆ ทําการทดลองหาเวลาทีใช้ในการ
รวมตะกอน โดยเลือกแบบ A คือ กวนเร็ ว 120 รอบต่อนาที เวลา 1 นาที กวนช้า 30 รอบต่อนาที เวลาที เหมาะสมจากข้อ 3
คือ 30 นาที แปรค่าเวลาในการทิ งไว้ให้รวมตะกอน ซึ งมีค่าดังต่อไปนี 15 , 30, 45 และ 60 นาที โดยใช้เม็ดบีด จากความ
เข้มข้นของสารสกัดเมล็ดมะรุ ม 10 กรัม ใช้ปริ มาณเม็ดบีด 1 กรัม ในการบําบัดนําผิวดินสังเคราะห์
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ภาพที 12 อิทธิพลของเวลาทีใช้ในการรวมตะกอน ทีมีต่อการลดลงของความขุ่น

ภาพที 13 อิทธิพลของเวลาทีใช้ในการรวมตะกอน ทีมีต่อการลดลงของความกระด้าง
จากภาพที 12 – 13 พิจารณาเวลาที เหมาะสมของเวลาที ใช้ในการรวมตะกอน พบว่าเวลาที ใช้เวลาที ใช้ในการรวม
ตะกอน ทีเหมาะสมคือ 60 นาที ในการลดลงของความขุ่นเมือเวลามากขึนประสิ ทธิ ภาพการลดลงของความขุ่นมีค่ามากขึน
แต่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการลดลงของความกระด้างที เท่ ากัน กับ 15, 3 และ 45 นาที เนื องจากเกิ ด การสั ม ผัส ของอนุ ภาค
คอลลอยด์ อาจเกิดขึนได้เองโดยอาศัยการเคลือนทีแบบบราวเนียน ซึ งเกิดขึนเนืองจากอนุ ภาคคอลลอยด์กระทบกันเองหรื อ
ถูกชนโดยโมเลกุลของนํา เนื องจาก การเคลือนที ของโมเลกุลของนําขึ นอยู่กบั อุณหภูมิ การสัมผัสแบบนี จึงขึ นอยู่กบั
อุณหภูมิดว้ ย จึงอาจกล่าวได้วา่ การเคลือนทีแบบบราวเนียนเรี ยกว่า Perikinetic Flocculation ลักษณะฟล๊อคทีเกิดจากการ
จับตัวของอนุ ภาคคอลลอยด์นนั ในบางครังจะมีขนาดไม่ใหญ่พอทีจะตกตะกอนได้ในเวลาอันรวดเร็ ว จึงต้องมีการกวนช้า
เพือให้ฟล๊อคเล็กๆ มีโอกาสจับตัวกันเป็ นก้อนใหญ่ขึนไปอีกถ้าหากกวนเร็ วหรื อแรงเกินไปจะเกิดแรงเฉือนทําให้ฟล๊อคแตก
ออกได้การใส่ สารเคมีจาํ พวกพอลิเมอร์หรื อ Polyelectrolytes ซึ งจัดเป็ นพวกฟล๊อคกูแลนต์จะช่วยเพิมอัตราการรวมตัวเป็ น
ฟล๊อคขนาดใหญ่ได้ง่าย

สรุ ปผลการวิจัย

1. ผลความเข้ มข้ นของสารสกัดมะรุม
ผลของสารสกัดมะรุ มมี 2 แบบ MB และ DOMB นําหนักทีใช้ปริ มาณดังต่อไปนีคือ , 20 และ 30 กรัม เม็ดบีดที
เหมาะสมทีสุด คือ เม็ดบีดทีผสมสารสกัดมะรุ ม กรัม แบบ DOMB มีประสิ ทธิ ภาพในการบําบัด การลดลงความกระด้าง
สูง เทียบเท่ากับสารสกัดทีมีความเข้มข้นมาก โดยพิจารณาจากการใช้ความเข้มข้นของสารสกัดน้อยแต่ให้ประสิทธิภาพการ
ลดลงความกระด้างมาก
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2. ผลของเวลาในการกวน
ผลของเวลาในการกวนทีใช้ คือ แบบ A = กวนเร็ ว รอบต่อนาที เวลา = 1 นาที กวนช้า รอบต่อนาที เวลา =
30 นาที
แบบ B = กวนช้า รอบต่อนาที เวลา = 30 นาที
แบบ C = กวนเร็ ว รอบต่อนาที เวลา = 1 นาที เวลาในการกวนทีเหมาะสม คือ แบบ A เพราะ มีประสิ ทธิภาพ
การลดลงของความขุ่นและความกระด้าง ทีมีค่าลดลงไปในทางเดียวกัน เนืองจากใช้กวนเร็ วเพือให้สมั ผัสกันทัวถึงกวนช้า
เพือรวมตะกอน จากการทดลองพบว่าแบบ A เหมาะสมทีสุดและเป็ นไปตามทฤษฎี
3. ผลของเวลาทีเหมาะสมในการบําบัด
ผลของการลดลงความขุ่นและความกระด้าง ทีใช้เวลาในการบําบัด ทีแตกต่างกันคือ 15, 30, 45 และ 60 นาที เวลา
ในการบําบัดทีเหมาะสม คือ เวลา 30 นาที เพราะว่า มีร้อยละการลดลงของความขุ่นสูง เป็ นเวลาทีเหมาะสมในการบําบัดนํา
ผิวดินสังเคราะห์
4. ผลของเวลาทีเหมาะสมในการรวมตะกอน
ผลของการลดลงความขุ่นและความกระด้าง ทีใช้เวลาในการรวมตะกอนทีแตกต่างกันคือ , 30, 45 และ นาที
เวลาในการรวมตะกอนทีเหมาะสม คือ นาที เพราะ มีประสิ ทธิภาพการลดลงของความขุ่นมาก
พิจารณาผลในภาพรวม พบว่า ภาวะทีเหมาะสมในการบําบัดนําผิวดินสังเคราะห์ทีมีค่าความขุ่นเริ มต้น 500 NTU
และ ค่าความกระด้างเริ มต้น 600 มิลลิ กรัม ต่อลิต ร ควรใช้เม็ด บีดความเข้มข้น สารสกัด มะรุ ม 10 กรัม แบบ DOMB โดย
บําบัดแบบ A คือ กวนเร็ ว 120 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 1 นาที แล้วกวนช้า 30 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 30 นาที หลังจากนันใช้
เวลาในการรวมตะกอนเป็ นเวลา 60 นาทีจะทําให้ได้ประสิ ทธิภาพในการลดลงของความขุ่นและความกระด้างเหมาะสมทีสุด
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บทคัดย่อ
ในสถานศึกษาและสถานทีราชการต่าง ๆ ในประเทศไทยนิยมปลูกต้นไม้ เพือให้ภายในสถานศึกษา และสถานที
ราชการดูสวยงามและร่ มรื น แต่ตน้ ไม้เหล่านี ก็สร้างปั ญหาให้กบั ผูท้ ีมีหน้าทีรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาด ยาก
ต่อการทําความสะอาด จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้องของเครื องจักรทีอํานวยความสะดวกในการดูดเก็บเศษใบไม้
ได้มีการศึกษาไว้ ผูจ้ ดั ทําจึงคิดทีจะพัฒนาปรับปรุ งเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ เพือหาประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางาน ศึกษาความพึงพอใจของผูท้ ดลองใช้ และเพือใช้ในการทําความสะอาดสถานทีต่าง ๆ ให้รวดเร็ วขึน โดยการคิดค้น
เครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ถือว่าเป็ นสิ งประดิษฐ์ดา้ นการประกอบอาชีพให้กบั ประชาชนทัวไป จากการ
สร้างและพัฒนาเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็น มีค่าเฉลียในระดับที ดี
(x=4.006 S.D.=0.040 ) โดยพิ จ ารณาเป็ นด้าน ๆ คื อ ด้า นวัส ดุ ที ใช้ใ นการสร้ างเครื องดู ด เศษหญ้า และ เศษใบไม้
อเนกประสงค์อยู่ในระดับ ปานกลาง (x=3.975 S.D.=0.297) ด้านความสะดวกในการใช้งานเครื องดู ด เศษหญ้าและเศษ
ใบไม้เอนกประสงค์อยู่ในระดับ ดี (x=4.3 S.D.=0.265 ) ด้านประสิ ท ธิ ภาพการทํางานเครื องดูด เศษหญ้าและเศษใบไม้
เอนกประสงค์ อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (x=3.9 S.D.=0.141) ด้ า นคู่ มื อ การใช้ ง านเครื องดู ด เศษหญ้ า และเศษใบไม้
เอนกประสงค์อยูใ่ นระดับปานกลาง (x= 3.85 S.D.=0.212) สมรรถนะเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ โดย
ใช้ระดับความเร็ วรอบได้สูงสุ ดที , รอบ/นาที สามารถดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้สูงสุ ดมีค่าเฉลีย . กิโลกรัม/
ชัวโมง
คําสําคัญ : เครื องดูดเศษหญ้า
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In schools and government offices in the countries planted trees to within schools and government buildings
look beautiful and peaceful. janitor or who is responsible for maintaining cleanliness in government offices and
educational institutions each year, because these trees are deciduous in the dry season. (January to March), the leaves are
deciduous, dropping to the ground, which leaves them with a lighter when the wind blew so easily blown so hard to clean,
clean, generally, that are swept together in a pile. then put the trash, which is very slow in the storage and dusts it with
dust, etc. of various diseases, such as allergies. From document research education that relate , of the machine that offer
the convenience in sucking picks leaf leavings has the education keeps , person proceed the project will then think to
develop to adjust suck grass leavings and leaf multi-purpose leavings , for yes in cleaning has in all place fast goes up ,
decrease the symptoms vacates to disgorge can angry
with , and the analysis searches suck grass leavings and leaf multi-purpose leavings are regarded as are side invention
develop the quality of life that general people. By constructing and developing a vacuum cleaner, Have a comment The
average level of good (x ̅ = 4.006 S.D. = 0.040) was considered in terms of materials used in the construction of vacuum
and grass. The leafy versatility (x ̅ = 3.975 SD = 0.297) was found to be good (x ̅ = 4.3 SD = 0.265). (X ̅ = 3.9 SD =
0.141). The manual operation of the sucker and leaf scraper was moderate (x ̅ = 3.85 SD = 0.212). Grass and leaf debris
by using multi-level speeds up to 3,600 rev / min can suck up leaves, grass clippings and debris with an average of 176.47
kg / hr.
Keyword: Sucker grass
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ความเป็ นมาและความสําคัญ
เนื องจากในสถานศึกษาและสถานทีราชการต่าง ๆ ในประเทศไทยนิยมปลูกต้นไม้เพือให้ภายในสถานศึ กษาและ
สถานทีราชการดูสวยงามและร่ มรื น ต้นไม้ทีนิ ยมนํามาปลูกส่ วนมากจะเป็ นไม้ยนื ต้นหรื อไม้มงคลต่าง ๆ แต่ตน้ ไม้เหล่านี ก็
สร้างปั ญหาให้กบั นักการภารโรง หรื อผูท้ ี มีหน้าที รับ ผิดชอบในการดู แลรักษาความสะอาดภายในสถานที ราชการและ
สถานศึกษา เพราะในแต่ละปี ต้นไม้จะมีการผลัดใบในช่วงฤดูแล้ง (เดือนมกราคม–เดือนมีนาคม) จึงทําให้ใบไม้ทีผลัดใบ
หล่นลงบนพืน ยากต่อการทําความสะอาด โดยทัวไปนันการทําความสะอาด เศษใบไม้จะกวาดรวมกันเป็ นกอง แล้วนําใส่
ถังขยะซึงเป็ นวิธีทีช้าและยังทําให้เกิดฝุ่ นละอองอีกด้วย อีกทังฝุ่ นเหล่านันยังเป็ นต้นเหตุของโรคต่าง ๆ มากมายอีกด้วย เช่น
โรคภูมิแพ้
จากเห ตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ผู้ จั ด ทํ า เห็ น ถึ งสภาพปั ญ ห าจากการเก็ บ ทํ า ความสะอาดของนั ก การภารโรง
หรื อผูท้ ีมีหน้าทีรับผิดชอบทีต้องการทําความสะอาด ซึ งจะต้องใช้คนเป็ นจํานวนมาก เสี ยเวลา และเป็ นวิธีทีช้า ในการทํา
ความสะอาด
ด้วยเหตุผลกล่าวข้างต้น ผูจ้ ดั ทํามีแนวคิดทีจะออกแบบและสร้างเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้อเนกประสงค์ ที
สามารถดูดเศษใบไม้ใส่ กระสอบได้ตามต้องการ มีกลไกทีเหมาะสม สะดวกต่อการใช้งานปลอดภัยกับผูป้ ฏิบตั ิงาน อีกทัง
ลดเวลาในการทํางานได้อีกวิธีหนึงด้วย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.2.1 เพือสร้างและพัฒนาเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
1.2.2 เพือหาประสิ ทธิ ภาพการทํางานของเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
1.2.3 เพือศึกษาความพึงพอใจของผูท้ ดลองใช้เครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
ขอบเขตการวิจยั
การศึกษาเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ โดยใช้ระบบไซโคลน เพือหาประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
และประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ใช้งาน โดยทําการทดสอบการทํางานในบริ เวณ วิท ยาลัยเทคนิ ค กําแพงเพชร โดย
เครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้สามารถดูดเก็บใบไม้ทีมีขนาดความกว้างไม่เกิ น เซนติเมตรและสามารถดูดเก็บใบไม้
แห้งเท่ านัน ใช้เครื องยนต์ HONDA ความเร็ วรอบ , รอบ/นาที เพื อใช้เป็ นต้น กําลังในการหมุน ใบพัด เพือสร้ าง
แรงลม เครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ มีขนาดความกว้าง
มิลลิเมตร ความยาว 1,500 มิลลิเมตร ถัง
เก็บมีความสู ง
มิลลิ เมตร กว้าง
มิลลิ เมตร ข้อเกี ยวกระสอบเก็บเศษหญ้าและใบไม้ ความสู ง
มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) 30 มิลลิเมตร ถังดักเก็บฝุ่ นละออง ความสูง
มิลลิเมตร กว้าง
มิลลิเมตร ปากดูด
สามารถเปลียนใช้เป็ นท่อดูดได้ เพือสะดวกในการดูดเก็บในบริ เวณทีปากดูดเข้าไม่ถึง
ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
1.4.1 ได้เครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์จาํ นวน 1 เครื อง
1.4.2 ลดเวลาในการเก็บเศษหญ้าและใบไม้
1.4.3 ลดอาการเมือยล้าในการเก็บเศษหญ้าและเศษใบไม้
1.4.4 อํานวยความสะดวกในการเก็บเศษหญ้าและเศษใบไม้ให้กบั ผูท้ ีประกอบอาชีพเก็บกวาดและ ทําความสะอาด
ในสถานทีราชการ สนามกีฬา สนามฟุตบอล หรื อสนามกอล์ฟ เป็ นต้น
. . นําเศษหญ้าและเศษใบไม้ไปต่อยอดในการทําปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ล้วบรรจุขายเพือเกิดรายได้
. . เป็ นเครื องทุ่นแรงให้กบั ผูป้ ระกอบอาชีพ
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แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
ทฤษฎีเกียวกับระบบไซโคลน
เครื องเก็ บ ฝุ่ นเชิ งกล (Mechanical Collectors) เป็ นเครื องมื อที แยกฝุ่ นหรื ออนุ ภ าคออกจากแก๊สหรื อ
อากาศ โดยใช้แรงถ่วง หรื อแรงเฉื อยกระทําบนอนุ ภาคหรื อทัง 2 อย่าง ตัวอย่างเครื องเก็บ ฝุ่ นประเภทนี ได้แก่ ถังตก
อนุภาค (gravity settling chambers) และไซโคลน (cyclone collectors) ไซโคลนเป็ นเครื องมือสําหรับแยกอนุภาคออกจาก
อากาศ โดยใช้แรงหนี ศูน ย์กลาง ซึ งเกิด จากการทําให้กระแสอากาศหมุน วน (vortex) จึงสามารถแยกอนุ ภาคออกจาก
อากาศได้ การเกิดกระแสวนทําได้โดยการให้อากาศไหลเข้าสู่ไซโคลนในแนวสัมผัส หรื อแนวแกน กลไกในการจับอนุภาค
(collection Mechanisms) กลไกทีใช้เก็บอนุภาคในไซโคลนมี 2 อย่าง คือ
1) แรงหนี ศูนย์กลางหรื อแรงเหวียง ซึ งเกิดจากการทําให้กระแสอากาศมีการหมุนทําให้อนุภาคถูกเหวียงไป
ยังผนังของไซโคลน
2) แรงถ่วง เมืออนุภาคเคลือนถึงผนังของไซโคลนแล้ว อนุภาคทีหนักจะได้รับแรงถ่วงทําให้อนุภาคตกลง
ไปทีถังพักข้างล่าง
หลักการทํางานของระบบไซโคลน
ไซโคลนประกอบด้วยส่ วนรู ป ทรงกระบอก และมีป ลายเป็ นรู ป โคนอากาศ เคลื อนเข้าสู่
ไซโคลน ในแนวสัม ผัส ที ใกล้ส่ วนบนของเครื อง ด้วยความเร็ วประมาณ 30 เมตรต่อ วินาที เมื ออากาศผ่านเข้ามาใน
ไซโคลนจะเกิ ด กระแสวนเรี ย กว่า Mnvortex ซึ งทําให้ เกิ ด แรงหนี ศู น ย์ก ลางเหวียงอนุ ภ าคไปยัง ผนัง ของไซโคลน
กระแสวนนี จะเคลือนลงจนถึงจุดหนึงทีอยูเ่ กือบปลายโคน อากาศจะหมุนกลับเป็ นกระแสวนที เล็กกว่าเดิม
เรี ยกว่า
Core vortex และเคลือนที ขึนไปตามตัวไซโคลนจนออกไปทางท่อออกทีอยูส่ ่ วนบนของเครื องนันคือ
มีกระแส
วน 2 ชัน (double vortex) เกิดขึนในทิ ศทางเดี ยวกัน สําหรับอนุภาคทีถูกเหวียงไปยังผนังของไซโคลนจะเคลือนทีลงไป
ยังส่วนปลายของโคนไปยังถังพัก (Hopper) เนืองจากแรงถ่วง ส่ วนอากาศทีไม่มีอนุ ภาคก็จะหมุนออกไปทางท่อออกทีอยู่
ส่วนบนของไซโคลนดังภาพที .

ภาพที . ส่วนประกอบของไซโคลน (Cyclone)
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ชนิดของไซโคลนสามารถแบ่ งเป็ น 2 ชนิด
ไซโคลนทีก๊ าซไหลเข้ าตามแนวแกน (Axial-gas-entrycyclone) เป็ นไซโคลนที นิ ยมใช้กันมาก
ในปั จจุบนั มักเป็ นไซโคลนขนาดใหญ่ทีมีทางเข้าอาจเป็ นด้านบนหรื อด้านล่าง โดยไซโคลนทีมีทางเข้าทางด้านล่างมักใช้
ในการดักจับฝุ่ นละอองทีปนมากับหยดนํา หลังจากผ่านสครับเบอร์ โดยก๊าซจะไหลเข้ามาในทางด้านล่างตามแนวสัมผัส
ทําให้เกิ ดกระแสก๊าซไหลวนขึน และไหลออกทางด้านบน ส่วนละอองนําทีมีขนาดใหญ่ จะถูกเหวียงลงด้านล่างเพือแยก
ออกจากกระแสก๊าซ สําหรับไซโคลนทีมีทางเข้าทางด้านบนมักใช้ในการดักจับฝุ่ น ซึ งมีลกั ษณะท่อทางเข้าตามแนวสัมผัส
ทีส่วนบนของไซโคลน เกิดกระแสก๊าซวนลงสู่ดา้ นล่าง และกลับขึนมาด้านบนออกทางท่อออก โดยฝุ่ นจะถูกแรงเหวียง
และตกลงสู่ดา้ นล่างแยกออกจากกระแสก๊าซดังภาพที .

ภาพที . ไซโคลนทีก๊าซไหลเข้าตามแนวแกน (Axial-gas- entry cyclone)
ไซโคลนทีก๊ าซไหลเข้ าตามแนวสั มผัส (Tangential-gas-entry cyclone) เป็ นไซโคลนขนาดเล็ก ที มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าไซโคลน ตามแนวสัม ผัส เนื องด้วยไซโคลนชนิ ด นี จะทําให้เกิ ดกระแสก๊าซที มี ขนาดเล็ก และมี
ความเร็ วของกระแสก๊าซมากกว่าไซโคลนชนิ ดแรก โดยกระแสก๊าซจะเข้าตามแนวนอนตังฉาก กับตัวไซโคลน พร้อม
เกิ ดกระแสวนหลักหมุนลงสู่ ดา้ นล่าง และกลับขึนด้านบนออกสู่ ท่ออก โดยฝุ่ นจะถูกแยกออกจากกระแสก๊าซด้วยแรง
เหวียง และตกลงสู่ ดา้ นล่างของไซโคลนส่วนใหญ่ไซโคลนทํามาจากเหล็กคาร์บอน หรื อใช้โลหะหรื อเซรามิคใดก็ได้ ถ้า
ต้องการใช้ในงานทีมีอุณหภูมิสูง การกัดกร่ อนและสึ กกร่ อน แต่ผิวภายใน ต้องเรี ยบ เนื องจากไซโคลนเป็ นเครื องมือที
ไม่มีส่วนที เคลื อนที ดังนันการเดิ นเครื องจึงง่าย และไม่ ตอ้ งการการบํารุ งรักษามากนัก นอกจากนี ไซโคลนอาจแบ่ ง
ออกเป็ นแบบที ใช้กนั ทัวไป (Conventional Cyclones) และแบบที มีประสิ ทธิภาพสู ง (High Efficiency Cyclone) ซึ งมี
ขนาดเล็ก (Body Diameter) (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 3 ฟุต หรื อ 0.9 เมตร ส่ วนไซโคลนทัว ๆ ไปมีขนาด
ตังแต่ 4 - 12 ฟุตหรื อ 1.2 - 3.6 เมตร) ประสิทธิภาพของไซโคลน 3 ชนิด คือ ไซโคลนทีมีประสิ ทธิภาพสูง ไซโคลน
ทีใช้กนั ทัวไป และไซโคลน ทีรับอัตราการไหลสู ง (High Efficiency Cyclone) ดังภาพที .
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ภาพที . ไซโคลนทีก๊าซไหลเข้าตามแนวสัมผัส (Tangential-gas- entry cyclone)
สู ตรทีใช้ ในการคํานวณ
ความเร็วรอบ หมายถึง ความเร็ วรอบของจุดใดจุดหนึงบนผิวงาน ซึ งมีใช้ในการหมุนของพูลเล่ย ์ (Pulley) ล้อ
หิ นเจียระไน มีหน่วยวัดเป็ นรอบต่อนาที (rpm) ซึงงานเหล่านี จะต้องหมุนเร็ วมาก แต่ความเร็ วรอบ เมือมาใช้กบั งานกัด
งานกลึง งานไส จะเรี ยกว่าความเร็ วตัด มีหน่ วยวัดเป็ นเมตรต่อนาที สู ตรที ใช้คาํ นวณความเร็ วรอบ ก็คือ สู ตรคํานวณ
ความเร็ วตัดนันเองแต่คูณด้วย 60 เพือเปลียนเวลาเป็ นวินาที
การคํานวณหากําลังของมอเตอร์ เมือต้องการจะคํานวณหามอเตอร์จะได้ F นิ วตัน ทีกระทําสัมผัสกับเพลาทํา
ให้เพลาหมุนด้วยความเร็ วรอบ n รอบต่อนาที ขณะทีเพลาหมุนไป 1 รอบ สามารถหาค่าต่าง ๆ ได้ดงั นี การคํานวณหา
ระยะทางที เคลื อนที ได้ ขณะที เพลาหมุ น ไป 1 รอบ สามารถคํานวณหาได้ ดังแสดงในสมการที 1 สมการที ใช้
คํานวณหาระยะทางทีเคลือนที
=2
(1)
สมการทีใช้ในการคํานวณหางานทีเพลากระทําต่อวินาที

=

2

(2)

. . . การคํานวณหาแรงบิด สามารถคํานวณได้ ดังแสดงในสมการที สมการทีใช้ในการคํานวณหาแรงบิ ด
เพราะฉะนัน การคํานวณหากําลังมอเตอร์สามารถคํานวณหาได้ ดังแสดง
ในสมการที
เมือ

P
T

=
คือ กําลังทีเพลารับแรงจากมอเตอร์มีหน่วยเป็ น วัตต์ (w) หรื อกิโลวัตต์ (KW)
คือ โมเมนต์แรงบิด มีหน่วยเป็ น นิวตันเมตร

N
r

คือ ความเร็ วรอบของเพลา มีหน่วยเป็ นรอบต่อนาที rpm ( รอบ = เรเดียน)
คือ รัศมีของเพลามีหน่วยเป็ นเมตร
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(4)

(5)

วิธีดําเนินการวิจัย

การออกแบบและสร้ างเครื องดู ด เศษหญ้ า และเศษใบไม้เ อนกประสงค์ ไ ด้ ศึ ก ษาข้อ มู ล จากเอกสารต่ าง ๆ
ตลอดจนวิ ธี ก ารทํ างานของเครื องดู ด เศษหญ้ า และเศษใบไม้เ อนกประสงค์ ซึ งประกอบด้ ว ย ส่ วนประกอบ
และการทํางานของการดู ดเศษใบไม้ ทฤษฎี การออกแบบ การคํานวณ และงานวิจยั ที เกี ยวข้อง ซึ งมี วิธีการดําเนิ นงาน
ดังต่อไปนี
ตอนที เพือสร้างและพัฒนาเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ผจู ้ ดั ทําได้จาํ แนกขันตอนการสร้าง และพัฒนา
เครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ ออกเป็ น ขันตอนย่อยดังนี

ขันตอนที
ขันตอนที

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้อง
สร้างเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
ขันตอนที

ตรวจสอบโดยผูเ้ ชียวชาญ

ขันตอนที 4 ทดลองใช้
ขันตอนที

พัฒนาเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์

ขันตอนที ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้อง และผูเ้ ชียวชาญ
ผูว้ ิจยั ได้ศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฏี เอกสารงานวิจยั ที เกี ยวข้องกับวิธีการเก็บ เศษใบไม้ในแบบต่าง ๆ ตลอดจนปรึ กษา
ผูเ้ ชียวชาญด้านการผลิตโครงสร้างเหล็ก และด้านเครื องยนต์ จึ งนําข้อมูลมารวบรวมวิเคราะห์เพือสร้างเครื องดูดเศษหญ้า
และเศษใบไม้เอนกประสงค์
ขันตอนที 2 ทําการสร้างเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
. จัดหาอุปกรณ์ทีใช้ในการสร้างเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ อุปกรณ์มีดงั นี
. เหล็กกล่องขนาด นิว x นิว
. เหล็กแป๊ บขนาด Ø มิลลิเมตร
. เหล็กฉาก ขนาด นิว
. เหล็กแผ่นหนา 3 มิลลิเมตร
. เหล็กเพลาขนาด Ø 30 มิลลิเมตร
. ตุก๊ ตา ตัว
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. ล้อใหญ่ ล้อเล็ก ล้อ
. เครื องยนต์
cc จํานวน เครื อง
. นําเหล็กกล่องตัดตามขนาด โดยนํามาเชือมประกอบเป็ นโครงสร้าง และทําการติดตังล้อเลือน ดังภาพที .

ภาพที . เชือมประกอบโครงสร้างเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
. นําโครงสร้างมาติดตังชุดหัวดูด และติดตังถังเก็บ ดังภาพที .

ภาพที . ทําการติดตังชุดปากดูด และถังเก็บ
2.4 นําเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์มาพ่นสี ดังภาพที .

ภาพที . ทําการพ่นสี เครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
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ขันตอนที ตรวจสอบโดยผู้เชียวชาญ
หลังจากผูจ้ ดั ทําได้สร้างเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ และได้รับข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชียวชาญในด้าน
เครื องยนต์ ผูเ้ ชียวชาญที มีประสบการณ์ดา้ นโครงสร้าง ซึ งเป็ นอาจารย์จ ากวิทยาลัยเทคนิ คกําแพงเพชร จํานวน ท่ าน
เสนอแนะให้ปรับปรุ งโครงสร้างให้มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม และให้สามารถมองเห็นด้านหน้าได้ชดั เจน
ขันตอนที ทดลองใช้
ในขันตอนนีผูจ้ ดั ทําได้นาํ เครื องดูดเศ ของเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ และข้อเสนอแนะ เพือนํามา
พัฒนาในระยะต่อไป

ภาพที . การทดลองใช้เครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
ขันตอนที พัฒนาเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
หลังจากได้ทดลองใช้ ผูจ้ ดั ทําได้พฒั นาเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ตามข้อเสนอแนะ ของผูเ้ ชียวชาญ
และนักการภารโรง ให้มีความสะดวกในการใช้งานมากขึน

ผลการดําเนินงาน

จากการออกแบบและสร้างเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ ได้ทาํ การทดลองหาสมรรถนะของเครื องดูดเศษ
หญ้าและเศษใบไม้อเนกประสงค์ โดยการดูดเก็บเศษใบไม้ทีความเร็ วรอบ ,000 - 3,600 รอบต่อนาที ซึ งมีความเร็ วทีแตกต่าง
กัน โดยใช้ใบพัดที มีใบพัดจํานวน ใบ และทําการออกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที เป็ นนักการภารโรงของวิทยาลัยเทคนิ ค
กําแพงเพชร เพือหาประสิ ทธิ ภาพด้านต่าง ๆ ของเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
การสร้ างและพัฒ นาเครื องดูดเศษหญ้ าและเศษใบไม้ อเนกประสงค์ มีการหาประสิทธิภาพดังต่ อไปนี
. หาประสิ ท ธิ ภ าพ ด้านวัส ดุที ใช้ในการสร้างเครื องดู ดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ ของกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยการสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ค วามคิด เห็ น มีค่าเฉลี ยในระดับ ปานกลาง (x=3.975 S.D.=0.297)โดย
พิจ ารณา ที ความแข็ งแรงทนทาน (x=4.0 S.D.=0.666 ) หาง่ าย (x=4.3 S.D.=0.823 ) ราคาถู ก (x=3.6 S.D.=1.074 ) การ
บํารุ งรักษาซ่อมแซม (x=4.0 S.D.=0.666 )
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ตารางที หาประสิ ทธิภาพ ด้านวัสดุทีใช้ในการสร้างเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
รายการ
การแปลผล
S.D.
x
. มีความแข็งแรงทนทาน
4.0
ดี
0.666
. หาง่าย
ดี
4.3
0.823
. ราคาถูก
3.6
ปานกลาง
1.074
4.0
. การบํารุงรักษาและการซ่อมแซม
ดี
0.666
รวม
3.975
ปานกลาง
0.297
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. หาประสิ ทธิ ภาพ ด้านความสะดวกในการใช้งานเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น มีค่าเฉลียในระดับดี (x=4.3 S.D.=0.265 ) โดยพิจารณาทีการ
ประหยัด เวลา (x=4.2 S.D.=0.632 ) การทํา งานไม่ ซั บ ซ้อ น (x=4.6 S.D.=0.516 ) ความปลอดภัยในการใช้ง าน (x=4.1
S.D.=0.567 )
ตารางที หาประสิ ทธิ ภาพ ด้านความสะดวกในการใช้งานเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
รายการ
การแปลผล
S.D.
x
. ประหยัดเวลา
4.2
0.632
ดี
. การทํางานไม่ซบั ซ้ อน
4.6
0.516
ดี
. ความปลอดภัยในการใช่งาน
4.1
0.567
ดี
รวม
4.3
0.265
ดี

. หาประสิ ทธิ ภาพ ด้านประสิ ทธิ ภาพการทํางานเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยการสอบถาม พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างมี ความคิด เห็ น มีค่าเฉลี ยในระดับ ปานกลาง (x=3.9 S.D.=0.141) โดย
พิจารณาเป็ นรายการดังนี มีประสิ ทธิ ภาพตามวัตถุประสงค์ (x=4.0 S.D.=0.816 ) สามารถดูดเศษใบไม้ได้รวดเร็ ว (x=3.8
S.D.=0.632 )
ตารางที หาประสิ ทธิ ภาพ ด้านประสิทธิภาพการทํางานเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
รายการ
การแปลผล
S.D.
x
. มีประสิทธิภาพในการทํางานตามวัตถุประสงค์
4.0
0.816
ดี
. ทําการดูดเก็บเศษใบไม้ ได้ รวดเร็ว
3.8
0.632
ปานกลาง
รวม
3.9
0.141
ปานกลาง
. หาประสิ ทธิภาพ ด้านคู่มือการใช้งานเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ ของกลุ่มตัวอย่างโดย
การสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นมีค่าเฉลียในระดับปานกลาง (x= 3.85 S.D.=0.212) โดยพิจารณาทีวิธีอ่าน
เข้าใจง่าย (x=4.0 S.D.=0.542) มีลาํ ดับขันตอนชัดเจน (x=3.7 S.D.=0.674 )
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ตารางที หาประสิ ทธิภาพ ด้านคู่มือการใช้งานเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
รายการ
การแปลผล
S.D.
x
. วิธีใช้ อา่ นเข้ าใจง่าย
4.0
ดี
0.542
. มีลาํ ดับขันตอนการทํางานชัดเจน
3.7
ปานกลาง
0.674
รวม
3.85
0.212
ปานกลาง

1273

การหาสมรรถนะเครื องดูดเศษหญ้ าและเศษใบไม้ เอนกประสงค์ มีผลการทดลองดังต่ อไปนี

. เมือทําการทดลองเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์โดยใช้ใบพัด 6 ใบ ทีความเร็ วรอบที 2,

รอบ/นาที โดยนําเศษหญ้าและเศษใบไม้นาหนั
ํ ก 3 กิ โลกรัม ใช้เวลาในการเก็บ 1.48 นาที สามารถทําการดูดเศษหญ้า
และเศษใบไม้ได้โดยเฉลีย 121.62 กิโลกรัมต่อชัวโมง

2. เมือทําการทดลองเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ใช้ใบพัด ใบ ทีความเร็ วรอบที ,

รอบ/

นาที โดยนําเศษหญ้าและเศษใบไม้นาหนั
ํ ก 3 กิโลกรัม ใช้เวลาในการเก็บ 1.20 นาที สามารถทําการเศษหญ้าและเศษ
ใบไม้ได้โดยเฉลีย 150 กิโลกรัมต่อชัวโมง

3. เมือทําการทดลองเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้โดยใช้ใบพัด

ใบ ที ความเร็ วรอบที ,

รอบ/นาที

โดยเศษหญ้าและเศษใบไม้นาหนั
ํ ก 3 กิโลกรัม ใช้เวลาในการเก็บ 1.02 นาที สามารถทําการดูดเศษหญ้าและใบไม้ได้โดย
เฉลีย 176.47 กิโลกรัมต่อชัวโมง

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษาทดลอง การออกแบบและสร้างเครื องดู ดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ มีวตั ถุประสงค์เพือ
สร้างและพัฒนาเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ และทดสอบหาสมรรถนะเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้
เอนกประสงค์ โดยสามารถสรุ ปผลการศึกษาทดลองและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี
สรุปผลการทดลอง
. การสร้างและพัฒนาเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์มีการหาประสิ ทธิ ภาพดังต่อไปนี
จากการสร้างและพัฒนาเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ โดยการทําแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง
ทีเป็ นนักการภารโรงของวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็น มีค่าเฉลียในระดับทีดี (x=4.006
S.D.=0.040 ) โดยพิจารณาเป็ นด้าน ๆ คือ ด้านวัสดุทีใช้ในการสร้างเครื องดูดเศษหญ้าและ เศษใบไม้อเนกประสงค์อยูใ่ น
ระดับปานกลาง (x=3.975 S.D.=0.297) ด้านความสะดวกในการใช้งานเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์อยู่
ในระดับดี (x=4.3 S.D.=0.265 ) ด้านประสิ ทธิภาพการทํางานเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (x=3.9 S.D.=0.141) ด้านคู่มือการใช้งานเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง
(x= 3.85 S.D.=0.212) ดังตารางแสดงผลดังต่อนี
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ตารางที 5 หาประสิ ทธิภาพ ด้านคู่มือการใช้งานเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
รายการ
S.D.
x
. ประสิ ท ธิ ภาพ ด้านวัสดุ ทีใช้ในการสร้างเครื องดูด เศษหญ้า
3.975
0.297
และเศษใบไม้เอนกประสงค์
2. ประสิ ทธิ ภาพ ด้านความสะดวกในการใช้งานเครื องดูด เศษ
4.3
0.265
หญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
3. ประสิ ทธิ ภาพ ด้านประสิ ทธิภาพการทํางานเครื องดูดเศษหญ้า
3.9
0.141
และเศษใบไม้เอนกประสงค์
4. ประสิ ทธิ ภาพ ด้านคู่มือการใช้งานเครื องดูดเศษหญ้าและเศษ
ใบไม้เอนกประสงค์
3.85
0.212
รวม

4.006

ตารางที 6 สรุ ปผลการสร้างและพัฒนาเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
นําหนัก
ความเร็ ว เวลาใน
ใบไม้
อัตราการดูด
ลําดับ
รอบ
การเก็บ
หลังจาก
ใบไม้
ที
(rpm)
(min)
การเก็บ
Kg/hr
kg
1
2,000
1.48
3
121.62
2
3,200
1.20
3
150
3
3,600
1.02
3
176.47
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การแปลผล
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง

0.040

ดี

หมายเหตุ

จากการทดลองหาสมรรถนะเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ โดยใช้ระดับความเร็ วรอบ ได้สูงสุดที
3, รอบ/นาที สามารถดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้สูงสุดมีค่าเฉลีย . กิโลกรัม/ชัวโมง
ข้ อเสนอแนะ
จากการทีได้ทาํ การศึ กษาทดลองหาสมรรถนะของเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้อเนกประสงค์ ผูจ้ ดั ทําได้ศึกษา
วิธีการดูดของเครื องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ โดยผูจ้ ดั ทํามีขอ้ เสนอแนะ ดังนี
1. พัฒนาให้สามารถเคลือนทีไปได้อย่างสะดวก
2. พัฒนาให้สามารถดูดใบไม้ทีเปี ยกนําได้
3. พัฒนาให้มีขนาดเล็กลง
4. พัฒนาให้มีนาหนั
ํ กลดลง
5. พัฒนาให้มีการใช้ระบบเป่ า
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การวิจัย นี สํ าเร็ จ ลุ ล่ ว งด้ว ยดี ผู ้จัด ทํา ขอขอบคุ ณ ผู ้มี ส่ ว นเกี ยวข้อ งทุ ก ฝ่ าย ขอบคุ ณ แผนกช่ า งกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิ คกําแพงเพชร ทีให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตลอดจนเครื องมือและอุปกรณ์ในการดําเนินงานรวมทังให้
กําลังใจเป็ นแรงเสริ มในการผลักดันให้งานประสบผลสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี

เอกสารอ้ างอิง
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บทคัดย่อ

การศึ กษาการประยุกต์ใช้งานขดลวดทําความร้ อนสําหรับโอ่งสําหรับย่างไก่ เพือนํามาใช้แทนการอบไก่ ทีพบตาม
ร้านค้าทีเป็ นแบบเปิ ดโล่งโดยนําโอ่งซึ งเป็ นเอกลักษณ์ เครื องใช้ครัวเรื อนของไทยมาใช้สาํ หรับการอบและรักษาความร้อน
ไม่ให้ไหลออกสู่ บรรยากาศอย่างรวดเร็ ว ผลการศึกษามุ่งเน้นในการทดสอบเพือหาค่าสมรรถนะในการอบของเครื อง การ
ออกแบบและสร้ างเลื อกใช้โอ่ งมาใช้เป็ นตัวโครงสร้างห้ องอบโดยมี เส้ นผ่ านศู นย์กลางปากโอ่ง 44 เซนติ เมตร ความสู ง 55
เซนติเมตร เจาะรู ดา้ นข้างเพือใส่ขดลวดความร้อนแบบตัวยูจาํ นวน 3 ตัว ฐานโอ่งเจาะรู เพือติดตังชุดจับยึดตัวไก่โดยแกนจับยึด
ตัวไก่สามารถหมุนได้ผา่ นชุดมอเตอร์ การควบคุมการย่างใช้ตวั ควบคุมอุณหภูมิ 0-300 องศาเซลเซี ยส จากผลการทดลองสมรรถนะ
ในการย่าง 2 ครัง โดยใช้ระยะเวลา 1 ชัวโมง 30 นาที ปรับตังอุณหภูมิที 300 องศาเซลเซี ยส พบว่า ไก่น าหนั
ํ กตัวก่อนย่าง 0.9
กิโลกรัม ภายหลังการย่างมีนาหนั
ํ ก 0.7 กิโลกรัม ลดลง 0.2 กิโลกรัม และไก่นาหนั
ํ กตัวก่อนย่าง 1.4 กิโลกรัม ภายหลังการย่างมี
นําหนัก 1.1 กิโลกรัม ลดลง 0.3 กิโลกรัม กระแสไฟฟ้าทีตรวจวัดได้ประมาณ 0.13 แอมป์ การตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ าที 100 องศา
เซลเซี ยส เท่ากับ 3,456.60 พันจูล มีค่าสมรรถนะทางความร้อนเท่ากับร้อยละ 11.88 การตรวจวัดที 150 องศาเซลเซี ยส เท่ากับ
8,660.28 พันจูล มีค่าสมรรถนะทางความร้อนเท่ากับร้อยละ 4.95 การตรวจวัดที 200 องศาเซลเซียส เท่ากับ 9,564.84พันจูล
มีค่าสมรรถนะทางความร้อนเท่ากับร้อยละ 5.88
คําสําคัญ: โอ่ง, ไก่, การอบ

...........................................................................................................................................................................
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The studied to apply heater for jar was roasted chicken. This study used electric heater to setup within jar for
roast chcken which is represented roast chicken general by open air type. This study selected jar with diameter about 44
cm, height about 55 cm. Side of jar is drilled holes to put heater type U about 3 set. Base of jar is drilled holes to put
broche which is rotated by motor set. Temperature is controlled by thermostat set between 0-300 C. Primary of testing
performance is divided 2 times. Each test used about 1.5 hours. The chicken weight before of test was about 0.9 and 1.4
kg respectively. First case, after to be roasted is decreased weight from 0.9 kg to 0.7 kg. Second case, after to be roasted is
decreased weight from 1.4 kg to 1.1 kg. Both case difference of weight was about 0.2 and 0.3 kg respectively. The
measurement of current value was about 0.13 A. Result of measuring of electrical energy was about 3,456.60 kJ at 100
C, 660.28 kJ at 150 C and 9,564.84 kJ at 200 C.
Keyword: jar, chicken, roast
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ปัจจุบนั โอ่งอบไก่มีความสําคัญอย่างยิงสําหรับการทําอาหาร โดยเฉพาะการอบเนือสัตว์ เช่น ไก่ เป็ ด หมู เป็ นต้น
เพือนําวัตถุดิบทีใช้อบนันมาใช้ในการทําเป็ นอาหาร อีกทังยังเป็ นอาชีพทีส่งเสริ มรายได้ให้กบั ชาวบ้านในการทําโอ่งสําหรับ
อบไก่จาํ หน่ าย และจัดจําหน่ ายไก่ทีผ่านการอบด้วย เนื องจากมีรสชาติทีเป็ นเอกลักษณ์ ทีผ่านการอบที แตกต่างกันนันเอง
การอบไก่มีวธิ ี การอบได้หลายวิธี หากใช้เครื องมือโดยเฉพาะโอ่งทีช่วยในการอบนันก็สามารถใช้เชือเพลิงได้หลากหลาย ซึ ง
เชื อเพลิ งที ใช้นันมี วตั ถุป ระสงค์ในการเกิ ดความร้อนสําหรับ อบ และการอบนันมี ห ลายรู ป แบบของแต่ ละท่านจะนํามา
ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะโอ่งอบระบบไฟฟ้าทีไม่สินเปลืองเชือเพลิงทีทําลายธรรมชาติและสะดวกรวดเร็วในการอบอีกด้วย
ฮีตเตอร์ (Heater) เป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีให้พลังงานความร้อนให้กบั อากาศหรื อเป็ นอุปกรณ์ให้พลังงานความร้อนกับ
นําหรื อนํายาเคมี ส่ วนทีใช้ทาํ เป็ นตัวนําความร้อน เช่น ในโลหะ ฮีตเตอร์แท่ง ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์ ฮีตเตอร์รัดท่อ ฮีตเตอร์
แผ่น เป็ นต้น ทางคณะผูว้ จิ ยั ศึกษาจึ งมีแนวคิดในการใช้งานขดลวดความร้อนไฟฟ้าสําหรับการอบไก่ภายในโอ่งและทดสอบ
หาสมรรถนะของโอ่งอบไก่ดว้ ยขดลวดความร้อนไฟฟ้า
จากการศึกษางานวิจยั หรื อวรรณกรรมทีเกียวข้องกับการศึกษาและวิจยั นี พบว่า
พรเจตน์ และคณะ ( ) ได้ศึกษาตูอ้ บกุนเชี ยงหมูพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ร่วมกับฮีตเตอร์อินฟาเรด พบว่า
การนําเอาพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากฮีตเตอร์ไฟฟ้าแบบอินฟาเรด มีการติดตังฉนวนกัน
ความร้อนในตูอ้ บแห้ง อุ ปกรณ์ ควบคุมอุณหภูมิ ในการอบแห้ง มี พดั ลมเป็ นตัวช่ วยให้อากาศหมุนวนโดยการพาความร้อนให้
กระจายทัวภายในตูอ้ บ ผลการทดลองพบว่าค่าไฟฟ้าที ใช้ในแต่ละครัง และค่าเฉลียพลังงานในการอบแต่ละครังพบว่า กรณี อบ
ด้วยฮีตเตอร์ ไฟฟ้ า ค่าเฉลียพลังงานในการอบเท่ากับ 10.88 kWh คิ ดเป็ นค่าใช้จ่ายเท่ ากับ 8.96 บาท กรณี อบด้วยฮี ตเตอร์ ไฟฟ้ า
ร่ วมกับแสงอาทิตย์ ค่าเฉลียพลังงานในการอบเท่ากับ . kWh คิดเป็ นค่าใช้จ่ายเท่ากับ . บาท กรณี อบตูเ้ ปล่าด้วยฮีตเตอร์ อิน
ฟาเรด ค่าเฉลียพลังงานในการอบเท่ากับ .12 kWh คิดเป็ นค่าใช้จ่ายเท่ากับ . บาท กรณี อบตูเ้ ปล่าด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์
ร่ วมกับฮี ตเตอร์ อิ นฟาเรด ค่ าเฉลี ยพลังงานในการอบเท่ ากับ 4.82 kWh คิ ดเป็ นค่าใช้จ่ายเท่ ากับ . บาท จากการเปรี ยบเที ยบ
ระหว่างการอบกรณี ที และกรณีที จะเห็นได้วา่ การอบกรณี ที สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง บาท
กิตติศกั ดิ และวริ ศ ได้ศึกษาการศึกษาตูอ้ บปลาสลิดพลังงานความร้อนจากแผงโซล่าร่ วมกับขดลวดทําความร้อน
พบว่าการนําเอาพลังงานความร้อนที ได้จากแสงอาทิ ตย์มาใช้กบั ตูอ้ บและมีการนําเอาพลังงานความร้อนจากขดลวดทําความร้อน
ไฟฟ้ามาเสริ มในช่วงไม่มีแสงอาทิตย์ เพือช่วยให้การอบแต่ละครังเป็ นไปอย่างต่อเนือง โครงสร้างชุดสร้างอากาศร้อนประกอบด้วย
แผงรับรังสี ดวงอาทิ ตย์จาํ นวน 2 แผงพืนทีรับแสงรวม 2.37 ตารางเมตรและขดลวดทําความร้อนไฟฟ้าขนาด 1,000 วัตต์จาํ นวน 2
ตัว ปริ มาณความจุในการอบ 10 กิโลกรัม การทดลองใช้ปลาสลิดเป็ นวัตถุดิบภายใต้อุณหภูมิระหว่าง 50C - 60C โดยแบ่ ง
การศึ กษาออกเป็ น 3 กรณี กรณี ที 1 ใช้อากาศร้อนที ได้จากแผงรับแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดี ยว พบว่าค่าประสิ ทธิ ภาพเชิงความ
ร้อนของการอบมีค่าเท่ากับ 4,029.96 kJ/kg H2Oevap คิดเป็ น 56.1% โดยใช้เวลาในการอบต่อครังเท่ ากับ 220 นาที กรณี ที 2
ใช้อากาศร้อนทีได้จากแผงรับแสงอาทิตย์ร่วมกับขดลวดทําความร้อนไฟฟ้า พบว่าค่าประสิ ทธิภาพเชิ งความร้อนของการอบ
มีค่าเท่ากับ 7,071.07 kJ/kg H2Oevap คิดเป็ น 37.96% โดยใช้เวลาในการอบต่อครังเท่ากับ 120 นาที กรณี ที 3 ใช้อากาศร้อนทีได้จาก
ขดลวดทําความร้อนไฟฟ้ าเพียงอย่างเดียว พบว่าค่าประสิ ทธิภาพเชิงความร้อนของการอบมีค่าเท่ากับ 4,980 kJ/kg H2Oevap คิด
เป็ น 45.38% โดยใช้เวลาในการอบต่อครังเท่ากับ 120 นาที จากข้อมูลที ได้สามารถสรุ ปได้วา่ ค่าประสิ ทธิ ภาพเชิ งความร้อน
ของการอบสําหรับกรณี ที 1 มีค่าน้อยกว่ากรณี ที 3 และ 2 ตามลําดับ ในทางตรงกันข้ามระยะเวลาในการอบกรณี ที 1 ใช้เวลา
มากกว่ากรณีที 2 และ 3 จุดคุม้ ทุนของการศึกษาทัง 3 กรณี มีค่า 0.67, 0.67 และ 0.65 ปี ตามลําดับ
ฉัตร และคณะ ได้นาํ เสนอผลการศึกษาระบบอบแห้งพลังงานรังสี อาทิตย์สาํ หรับการอบแห้งกระจูด ได้มีการสร้างแผง
รับรังสี อาทิตย์พืนทีรับแสงขนาด 8.64 m2 ใช้นาเป็
ํ นวัสดุพาความร้อนผ่านระบบท่อทองแดงไปแลกเปลียนความชืนกับอากาศใน
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ห้องอบแห้งทีมีความจุ 22.5 m3 ใช้ปัมนําขนาด 745.7 W ควบคุมอัตราการไหลของนําร้อนด้วยอัตรา 0.025 kg/s ระบบอบแห้ง
ใช้ขดลวดทําความร้อนขนาด 6 kW เป็ นแหล่งความร้อนเสริ มโดยใช้การควบคุมผ่านระบบ PLC ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการ
อบแห้งเสื อกระจูดจํานวน 22 กิโลกรัม ใช้อุณหภูมิ 40-60 C ใช้เวลาในการอบ 16 ชัวโมงต่อเนือง ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพเชิ งความร้อน
สู งสุ ดของการอบแห้งเท่ ากับ 41.5% และอุณหภูมิ ทีเหมาะสมสําหรับการอบแห้งเสื อกระจู ดเท่ ากับ 45C สามารถลดความชื นใน
ผลิตภัณฑ์เริ มต้นจาก 167.03% เหลือ 9.56% มาตรฐานแห้ง ซึ งได้เสื อกระจูดทีมีคุณภาพดี แห้งเร็ วและแข็งแรงมีกาํ ลังต้านทานแรง
ดึงสู งสุ ดเท่ากับ 165 นิ วตัน
เถลิงราช และคณะ ได้นาํ เสนอผลการศึกษาการอบแห้งยางแผ่นผึงแห้งด้วยเครื องอบแห้งแบบลมร้อนและเครื องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยทําการอบยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชืนเริ มต้น 25-40% dry basis ขนาด 10-15 แผ่นต่อครัง ทําการ
อบที อุณหภูมิ 40-70 C มี ปริ มาณความเร็ วลมร้ อนที 0.7 m/s เมื อผ่านการอบจะได้ยางที ความชื นเท่ ากับ 0.5% dry basis และ
สิ นเปลืองพลังงาน 8-20 MJ/kg H2Oevap สามารถสรุ ปได้วา่ การอบด้วยเครื องอบแห้งแบบลมร้อนมีอตั ราการอบแห้งเร็ วกว่า
การอบแห้งด้วยเครื องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการตากแห้งของยางแผ่นแบบตามธรรมชาติ ในส่วนของคุณภาพยางที
ผ่านการอบอยูใ่ นเกณฑ์ดี (เกรด 1-3) ทุกเงือนไข
อนิ รุทธิ และสมบัติ ได้นาํ เสนอผลการศึกษาเครื องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิ ดพาความร้อนแบบธรรมชาติและ
ชนิ ด พาความร้ อ นแบบบัง คับ โดยมี ห ลักการทํางานคื อ อากาศภายในเครื องอบแห้งเมื อได้รับ ความร้ อ นจากพลังงาน
แสงอาทิ ตย์แล้วจะมี ความชื นสัมพัทธ์และมี ความหนาแน่ นลดลงและลอยตัวขึ นสู งผ่านชันวางผลิ ตภัณฑ์ที ต้องการอบแห้ง
อากาศร้อนจะพาความชื นออกจากผลิตภัณฑ์แล้วไหลออกจากเครื องอบแห้งไปสู่ อากาศแวดล้อมทีค่าความเข้มรังสี อาทิ ตย์
650.5 W/m2 และอุณหภูมิอากาศแวดล้อม 32.3 C จะมีอุณหภูมิเฉลียภายในเครื องอบแห้ง 30-40 C และความเร็วลม 0.45 m/s
ส่วนชนิ ดพาความร้อนแบบบังคับเป็ นเครื องอบแห้งทีใช้พดั ลมช่วยในการพาความร้อนภายในเครื องอบแห้ง เครื องอบแห้งชนิ ดนีมัก
มีแผงรับรังสี แยกออกจากตัวเครื องและมีการหุม้ ฉนวนเพือป้ องกันการสูญเสี ยความร้อนด้วยทีค่าความเข้มแสงอาทิตย์ 650.5 W/m2 และ
อุณหภูมิอากาศแวดล้อม 32.3 C อุณหภูมิเฉลียภายในเครื องอบแห้งจะอยูใ่ นช่วง 45-65 C ทีอัตราเร็ วลม 0.56-0.94 m/s

วิธีดําเนินการวิจัย

. การสร้ างโอ่ งอบไก่ด้วยขดลวดความร้ อนไฟฟ้า
1 นําโอ่งเจาะรู เพือใส่ ฮีตเตอร์ ตวั ยู 3 ตัว ตัววัดความร้อน และเจาะรู ฐานกลางโอ่งเพือใส่ ไม้แกนเสี ยบไก่ สแตน
เลส อีกทังเจาะรู ช่วงฐานโอ่งเพือระบายนํามันทีอบไก่
2 ติดตังอุปกรณ์ทงหมด
ั
ได้แก่ ฮีตเตอร์ ตัววัดความร้อน และไม้แกนเสี ยบไก่โดยนําน็อตของตัวอุปกรณ์นนๆ
ั ยึด
ในรู ทีเจาะตามโอ่ง
3 ยกโอ่งขึนรถเข็นทีมีการประกอบล้อรถเรี ยบร้อยแล้ว เพือทําการต่อสายไฟ โดยเชือมต่อกับตัวฮีตเตอร์ ต่อขนาน
ทังหมดเข้าสู่ กล่องควบคุมวงจรทีได้ติดข้างรถเข็น ซึ งมีอุปกรณ์ประกอบด้วย ตัวปรับอุณหภูมิ ทามเมอร์ตงเวลา
ั
เบรกเกอร์
สวิตซ์ไฟ ปุ่ มกด ปุ่ มเตือน ตัวดีเลย์ และเชือมต่อสายไฟกับปลักไฟให้เรี ยบร้อย
4 นําสแตนเลสแผ่นเรี ยบประกอบปิ ดบนรถเข็นเพือปิ ดบังโอ่งสําหรับอบ และอากาศทีจะมารบกวน
5 เจาะช่องใส่ ถาดเพือรองรับช่องระบายนํามันเวลาอบไก่ไว้ทีข้างตัวรถเข็น และนําฝาสแตนเลสมาคลอบปิ ดบน
โอ่งสําหรับอบไก่ไว้เป็ นอันเสร็จสิ น
2. การทดสอบ
การทดสอบแบ่ งการศึ กษาออกเป็ น ส่ วน ประกอบด้วย การศึ กษาข้อมูลการใช้องค์ป ระกอบทางไฟฟ้ าและ
สมรรถนะการทํางานของโอ่งอบไก่ดว้ ยขดลวดความร้อนไฟฟ้า
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ภาพที ชินงานทีใช้ทาํ การทดลอง

ภาพที ชุดควบคุมไฟฟ้าและความร้อน

ภาพที การวางตําแหน่งขดลวดความร้อนไฟฟ้าภายในชุดทดลอง

ภาพที 4 การจัดตําแหน่งของวัตถุดิบภายในชุดทดลอง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ภาพที 5 วัตถุดิบก่อนการอบ และการวัดค่านําหนักวัตถุดิบหลังการอบ
3. สมการทีใช้ ในการคํานวณและวิเคราะห์ ผลการศึกษา
ความชืนในวัสดุ

md =

เมือ

Md
w
d

คือ
คือ
คือ

Q
hfg
mw

คือ
คือ
คือ

(1)

เปอร์เซ็นต์ความชืนมาตรฐานแห้ง
นําหนักเริ มต้นของวัสดุชืน (kg)
นําหนักของวัสดุแห้ง (kg)

พลังงานทีใช้ในการระเหยนําจากวัตถุ
เมือ

w-d
×100%
d

Q= mw hfg

ค่าพลังงานความร้อน (kJ)
ค่าความร้อนแฝง (Latent Heat) ของไอนําทีความดันบรรยากาศ (2,257 kJ/kg)
มวลของนําทีระเหยออกจากวัตถุดิบ (kg)

ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล หรื อผลการศึกษาและอภิปรายผล

1. การทํางานของขดลวดความร้อนไฟฟ้าทีอุณหภูมิปรับตัง C ทําการทดสอบในระยะเวลา ชัวโมง
ตารางที 1 การทดสอบการทํางานของขดลวดความร้อนในระยะเวลา ชัวโมง อุณหภูมิปรับตัง C
สภาวะการทํางาน
ระยะเวลาการทํางานรวม (min)
เปอร์เซ็นต์การทํางาน (%)
เริ มทํางาน (On)
39
65
หยุดทํางาน (Off)
21
35
รวม
60
100
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ตารางที 2 การทดสอบการทํางานของขดลวดความร้อนในระยะเวลา . ชัวโมง อุณหภูมิปรับตัง C
สภาวะการทํางาน
ระยะเวลาการทํางานรวม (min)
เปอร์เซ็นต์การทํางาน (%)
เริ มทํางาน (On)
27
90
หยุดทํางาน (Off)
3
10
รวม
30
100
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ตารางที 3 การทดสอบการทํางานของขดลวดความร้อนในระยะเวลา . ชัวโมง อุณหภูมิปรับตัง C
สภาวะการทํางาน
ระยะเวลาการทํางานรวม (min)
เปอร์เซ็นต์การทํางาน (%)
เริ มทํางาน (On)
30
100
หยุดทํางาน (Off)
0
0
รวม
30
100
จากผลการทดสอบการอบไก่ทีระยะเวลารวมที แตกต่างกันเพือศึกษาการทํางานของขดลวดความร้อนไฟฟ้าตามตารางที 1
ถึ ง ตารางที 3 พบว่าการทดสอบที อุณ หภูมิป รั บ ตังที 100 องศาเซลเซี ยส มี การทํางานของขดลวดความร้อนไฟฟ้ าที 65
เปอร์ เซ็ น ต์ และเมื อเพิมอุ ณ หภู มิ ขึ นเป็ น 150 และ 200 องศาเซลเซี ยส การทํางานมี แ นวโน้ม เพิ มขึ นเป็ น 90 และ 100
เปอร์เซ็นต์
2. ข้อมูลการตรวจวัดการเปลียนแปลงของนําหนักของวัตถุดิบ
ตารางที 4 ข้อมูลการตรวจวัดการเปลียนแปลงนําหนักของวัตถุดิบทีแต่ละอุณหภูมิปรับตัง
อุณหภูมิทีปรับตัง
นําหนักก่อนการอบ
นําหนักหลังการอบ
ความแตกต่างของนําหนัก
(g)
(g)
(g)
ตัวที 1
ตัวที 2
ตัวที 1
ตัวที 2
ตัวที 1
ตัวที 2
1276
1343
1141
1296
135
47
ที 100 C
1053
1135
987
1011
66
124
ที 150 C
1141
1296
1053
1135
88
161
ที 200 C
900
1400
700
1100
100
300
ที 300 C

ภาพที 6 ข้อมูลการตรวจวัดทางไฟฟ้าทีอุณหภูมิปรับตัง 100 องศาเซลเซียส
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ภาพที 7 ข้อมูลการตรวจวัดทางไฟฟ้าทีอุณหภูมิปรับตัง 150 องศาเซลเซียส

ภาพที 8 ข้อมูลการตรวจวัดทางไฟฟ้าทีอุณหภูมิปรับตัง 200 องศาเซลเซียส

ภาพที 9 ข้อมูลการตรวจวัดอุณหภูมิภายในทีอุณหภูมิปรับตัง 100 องศาเซลเซียส
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ภาพที 10 ข้อมูลการตรวจวัดอุณหภูมิภายในทีอุณหภูมิปรับตัง 150 องศาเซลเซียส

ภาพที 11 ข้อมูลการตรวจวัดอุณหภูมิภายในทีอุณหภูมิปรับตัง 200 องศาเซลเซียส
ตารางที 5 การคํานวณสมรรถนะของชุดทดลอง
อุณหภูมิทีปรับตัง ค่าความชืนรวมทีลดลง
(kg)
.182
ที 100 C
.190
ที 150 C
.249
ที 200 C

พลังงานความร้อน
(kJ)
410.774
428.83
561.993

พลังงานไฟฟ้าทีใช้
(kJ)
3,456.60
8,660.28
9,564.84

สมรรถนะของเครื อง
(%)
11.88
4.95
5.88

จากผลการคํานวณตามตารางที 5 จะเห็นได้วา่ ที 100 C สมรรถนะของชุดทดลองทีดีกว่าอีก 2 การทดลอง แต่ทงนี
ั
ระยะเวลาในการทดลองเพือให้ได้วตั ถุดิบทีสุกสามารถรับประทานได้จะใช้เวลาทีนานกว่าอีก 2 การทดลอง ในทางกลับกัน
การเพิมอุณหภูมิจะได้การระเหยนําในวัตถุดิบทีรวดเร็ วกว่าแต่จะมีการใช้พลังงานทีมากกว่าส่งผลให้สมรรถนะต่อหน่วยการ
ระเหยนําตํากว่าการทดลองทีอุณหภูมิปรับตังที 100 C
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จากผลการทดลองที ได้พบว่าระดับ ความร้ อนที ใช้ในการอบมี ผลต้องการรักษาอุณหภูมิภายในชุดทดลองและ
การทํางานของขดลวดความร้อนไฟฟ้ า การใช้ความร้อนที อุณหภูมิตามี
ํ ผลต่อการลดความชื นในเนื อวัตถุดิ บแต่เป็ นไปใน
ลักษณะการลดไขมันใต้ผิวจากชันนอกแบบค่อยเป็ นค่อยไปทําให้ตอ้ งใช้เวลาในการอบทีเพิมมากขึน ในขณะเดี ยวกันหากมี
การปรั บอุณหภูมิเพิมมากขึนการลดความชื นในเนื อวัตถุดิบจะทําได้ดียิงขึน แต่จะมี ผลต่อสี ผิวของเนื อวัตถุดิบ โดยเฉพาะ
บริ เวณทีใกล้กบั แหล่งให้พลังงาน
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บทคัดย่อ
บทความฉบับนี เป็ นการออกแบบและสร้างเครื องล้างลูกละมุด เพือเป็ นการลดแรงงานคนและลดระยะเวลาในการ
ล้างลูกละมุด เครื องล้างลูกละมุดใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทาํ หน้าทีควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง,
ปั มนํา, และพัดลม เครื องล้างลูกละมุดมีการทํางานสองช่วงคือ การฉี ดนําและการเป่ าลม มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงทําหน้าที
ขับกรงขัดผิวลูกละมุดสามารถกลับทิ ศทางการหมุนได้ ปั มนําทําหน้าที ฉี ดพ่นละอองนําเพือให้ความชุ่ มชืนแก่ ผิวของลูก
ละมุด พัดลมทําหน้าทีเป่ าลมหลังจากขัดผิวลูกละมุดแล้วให้แห้ง
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการทํางานของเครื องล้างลูกละมุด คณะผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การทดสอบโดยการล้างลูกละมุด
จํานวน 300 กิ โลกรัม ทําการทดสอบประสิ ทธิภาพการทําความสะอาดโดยการล้างลูกละมุดที 1 กิ โลกรัม ถึ ง กิโลกรั ม
เพือหาค่าเวลาในการล้างลูกละมุดทีดีทีสุดในแต่ละกิโลกรัม โดยทําการล้างทีกิโลกรัมละ ครัง โดยมีผลการทดสอบการทํา
ความสะอาดลูกละมุดของเครื องล้างลูกละมุดอยูใ่ นระดับ เปอร์เซ็นต์
คําสําคัญ : เครื องล้างละมุด, ลูกละมุด,ไมโครคอนโทรลเลอร์

ABSTRACT
This paper is design and build sapodilla cleaning machine for reduce labor and shorten time to clear. Sapodilla
Cleaning Machine with microtroller control direction of rotation of dc motor, water pump, and fan sapodilla cleaning
machine have two working sessions is water injection and blowing the wind. Dc motor officiate drive the cage skin scrub
of Sapodilla can back reverse rotation direction. Water pump officiate water Spray to moisturize the skin of the Sapodilla.
Fan officiate blow wind after the skin scrub Sapodilla then dry
Performance testing of Sapodilla Cleaning Machine manipulator have test by cleaning Sapodilla 300kg.
Cleaning performance test by cleaning 1kg to 10kg to find the best time to cleaning In each kilogram. By clean at 5 times
per kilogram. The have test result cleaning Sapodilla of Sapodilla Cleaning Machine stay on level 95 percent
Keywords : Sapodilla Cleaning Machine, Sapodilla , Microcontroller
1
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เนื องจากละมุ ดเป็ นผลไม้ไทยพืนบ้านเป็ นผลไม้ท างเศรษฐกิ จอย่างหนึ งของจังหวัดสุ โขทัย จนได้การั น ตีจาก
หน่ วยงานภาครัฐให้เป็ นสิ นค้า หนึ งตําบล หนึ งผลิตภัณฑ์ ของอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยและในปั จจุบนั เวลามีค่ามี
ผลประโยชน์ต่อการดํารงชีวติ ของคนเราเป็ นอย่างมาก ไม่ควรเสี ยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่เว้นแม้แต่การล้างลูกละมุด
ของชาวสวน ซึ งมีผิวทีเป็ นผงทําความสะอาดค่อนข้างยากและใช้ระยะเวลาในการล้างค่อนข้างนาน ผูจ้ ดั ทําจึ งคิดโครงการ
เครื องล้างลูกละมุดขึนมาเพือทีจะช่วยประหยัดเวลาในการล้างช่วยไม่ให้เสี ยพลังงานและใช้จาํ นวนคนในการล้างลูกละมุด
ในจํานวนมาก โดยสามารถนําเครื องล้างลูกละมุดเคลือนย้ายไปใช้งานตามสวนละมุดได้โดยไม่สินเปลืองเวลาในการล้างลูก
ละมุด
ทฤษฏีทเกี
ี ยวข้ อง
1. ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล AVR Arduino
Arduino เป็ นบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูลAVR ทีมีการพัฒนาแบบ Opened Source คือมีการเปิ ดเผยข้อมูล
ทังด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์ตวั บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายดังนันจึ งเหมาะสําหรับผูเ้ ริ มต้นศึกษาทังนี
ผูใ้ ช้งานยังสามารถดัดแปลงเพิมเติมและพัฒนาต่อยอดทังตัวบอร์ ดหรื อโปรแกรมต่อได้อีกด้วย ความสามารถของบอร์ ด
Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริ มต่างๆ คือผูใ้ ช้งานสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกแล้วเชือมต่อเข้ามาทีขา I/O

ภาพที 1 เค้าโครงและขาออกทีต่อลงบอร์ ด Arduino UNO R3
ทีมา: www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics
จากภาพที 1 ส่วนโครงสร้างของต่อลงบอร์ด Arduino UNO R3 ประกอบด้วย
1) USB Port ใช้สาํ หรับต่อกับคอมพิวเตอร์เพืออับโหลดโปรแกรมเข้า MCU และจ่ายไฟให้กบั บอร์ ด
2) Reset Button เป็ นปุ่ ม Reset ใช้กดเมือต้องการให้ MCU เริ มการทํางานใหม่
3) ICSP Port เป็ น Atmega16U2 เป็ นพอร์ตทีใช้โปรแกรม Visual Comport บนAtmega16 U2
4) I/O Port Digital I/O ตังแต่ขา D0 ถึง D13 นอกจากนี บาง Pin จะทําหน้าทีอืนๆเพิมเติมด้วยเช่น Pin 0,1 เป็ นขา
Tx , Rx Serial , Pin3,5,6,9,10 และ 11 เป็ นขา PWM
5) ICSP Port Atmega328 เป็ นพอร์ตทีใช้โปรแกรม Boot loader
6) MCU Atmega328 เป็ น MCU ทีใช้บนบอร์ด Arduino
7) I/O Port นอกจากจะเป็ น Digital I/O แล้วยังเปลียนเป็ นช่องรับสัญญาณอนาล็อกตังแต่ขา A0-A5
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8) Power Port ไฟเลียงของบอร์ดเมือต้องการจ่ายไฟให้กบั วงจรภายนอกประกอบด้วยขาไฟเลียง +3.3 V, + 5V,
GND, VIN
9) Power Jack รับไฟจาก Adapter โดยทีแรงดันอยูร่ ะหว่าง 7-12 V
10) MCU ของ Atmega16U2 เป็ น MCU ทีทําหน้าทีเป็ น USB to Serial โดย Atmega328 ติดต่อกับ ค อม พิ วเต อร์
ผ่าน Atmaga16U2
2. มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง คือ เครื องกลชนิ ดหนึ งทีเปลียนแปลงพลังงานไฟฟ้ ามาเป็ นพลังงานกล โครงสร้างของ
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงจะเหมือนกับ เครื องกําเนิ ด ไฟฟ้ ากระแสตรงทุกอย่าง ดังนันเครื องกําเนิ ดไฟฟ้ ากระแสตรงจึ ง
สามารถต่อให้เป็ นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้
2.1 โครงสร้ างของมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง

ภาพที 2 เป็ นส่วนประกอบหลักๆของเครื องกล
ทีมา : http://www.kmitl .ac.th/ ~s2010730/ homework% 20sensor%20level2/ sensor1.htm
พิจารณาในภาพที 2 เป็ นส่วนประกอบหลักของเครื องกลไฟฟ้ากระแสตรงทีประกอบด้วยสเตเตอร์ เป็ นโครงสร้าง
ภายนอกของเครื องกลไฟฟ้ากระแสตรงทียึดกับขัวแม่เหล็กเหนื อ N Field Pole และขัวแม่เหล็กใต้ S Field Pole ทําหน้าทีส่ง
เส้นแรงแม่เหล็กจากขัวเหนือสู่ขวใต้
ั และทีสําคัญมากอีกส่วนคือส่ วนหมุน (Armature) ในส่วนนี ภายในจะพันขดลวดกรณี ที
จ่ายแรงดันไฟฟ้ าจะทํางานเป็ นเครื องกําเนิ ดไฟฟ้ ากระแสตรง (DC Generator) กรณีทีทํางานขับโหลดจะทํางานเป็ นมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงซึงแต่ละส่ วนแสดงดังภาพ
2.2 ปัมนํา
ปั มนํา (Pump) เป็ นอุปกรณ์ทีช่วยส่ งผ่านพลังงานจากแหล่งต้นกําเนิ ดไปยังของเหลวเพือทําให้ของเหลวเคลือนที
จากตําแหน่ งหนึ งไปยังอี กตําแหน่ งหนึ งที อยู่สูงกว่า หรื อในระยะทางที ไกลออกไป โดยจุด เริ มต้น ของเครื องปั มนํานี มี
ประวัติศาสตร์ ทียาวนานกว่า 2,000 ปี ก่อนคริ สตศักราช ซึ งในช่วงเริ มแรกมีการใช้พลังงานทีได้จากมนุษย์ สัตว์ ต่อมาจึงได้
ใช้พลังงานจากธรรมชาติ เช่นพลังงานจากลม และนําเป็ นแหล่งต้นกําเนิ ด ซึ งในช่วงแรกเพียงเพือการอุปโภคบริ โภคและทํา
การเกษตรเท่านัน
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ภาพที 3 ปั มนํา
ทีมา : http:// www.ThaiWaterSystem.com
ในปั จจุบนั เครื องปัมนําจัดเป็ นอุปกรณ์เครื องมืออีกชนิดหนึงทีมีความเกียวข้องกับชีวติ ความเป็ นอยูข่ องมนุษย์อย่าง
มาก เป็ นอุปกรณ์ทีช่วยจัดส่ งนําเพือการอุปโภค บริ โภค การเกษตร คมนาคม อุตสาหกรรมตลอดจนการบําบัดนําเสี ยเพือ
รักษาสภาวะแวดล้อมทีดีให้กบั มนุษย์ ซึงวิวฒั นาการของเครื องปั มนําในปั จจุบนั ได้เปลียนไปจากเดิมทีใช้พลังงานจากแหล่ง
ธรรมชาติมาเป็ นการใช้พลังงานจากไอนํา จากเครื องยนต์ และทีนิยมกันมากคือการใช้พลังงานไฟฟ้า เนื องจากความสะดวก
และง่ายต่อการใช้งาน
2.3.พัดลมแรงเหวียง
พัดลมแรงเหวียงหรื อพัดลมหอยโข่ง มีชือมาจากลักษณะการทํางานของลม เป็ นพัดลมที ทํางานตามทิ ศทางการ
ไหลของอากาศผ่านพัดลม

ภาพที 4 พัดลมแรงเหวียง
ทีมา : https://www.ienergyguru.com/2015/09/fan/
ลักษณะพัดลมแรงเหวียง (Centrifugal fan) ลมเกิ ดจากการหมุนของใบพัดที ติดกับวงล้อ โดยการหมุนของล้อจะ
เกิดจากต้นกําลังจากภายนอก ทังพลังงานจากมอเตอร์ ไฟฟ้า แรงพลังงานกลอืนๆ ทีใช้เพือขับเคลือนให้เกิดการเคลือนทีและ
ใบพัดหมุน ได้ อากาศจากภายนอกจะถูกดึงเข้าสู่ตวั พัดลมในแนวแกนหมุน และถูกเร่ งให้มีความเร็ วแรงขึนๆ อากาศจะถูก
เหวียงออกไปปะทะกับตัวโครงพัดลม Blower Housing ที มีลกั ษณะคล้ายก้นหอยและไหลออกจากพัดลมในแนวรัศมีของ
ใบพัด แนวลมที ออกจะตังฉากกับ เพลาของล้อพัด ลมที มีใบพัด เป็ นตัวดึ งลม พลัง งานจลน์ของอากาศจะถูกเปลี ยนเป็ น
พลังงานในรู ปของความดันทีปากทางออกของพัดลมในแนวตังฉากกับเพลาของล้อพัดลม ลักษณะของใบพัดลมหอยโข่งมี
หลายลักษณะ เช่ น Forward Curve, Backward Curve, Backward Inclined, Backward Airfoil, Radial ทังนี ขึ นอยู่กับ ความ
เหมาะของความดันลม ปริ มาณลม ความสกปรกของอากาศ
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2.4 วงจรทอนระดับแรงดัน
วงจร Buck Converter หรื อ วงจร Step down converter เป็ นวงจรทีลดแรงดันไฟฟ้ าให้ตาลงเพื
ํ
อเหมาะสมต่อการ
ใช้งาน โครงสร้างของวงจรจะประกอบด้วยสวิทช์ทีสามารถสังให้ "ON" หรื อ "OFF" ได้ทุกขณะตามความต้องการในทาง
ปฏิบตั ิสวิทช์ทีใช้ในวงจรจริ งคืออุปกรณ์สวิทช์ชิงเช่น BJT , MOSFET นอกจากนียังมีส่วนประกอบอืนๆอีกเช่น Condenser
, Inductance และ Diode เป็ นต้น และเพื อให้แรงดัน ไฟฟ้ าด้านเอาต์พุตมีค วามเป็ นกระแสตรงมาก ๆ นิ ยมใช้วงจรกรอง
ความถีตํา (Low pass filter) ซึ งโดยมากจะใช้วงจรกรองแบบ LC เพราะมี อตั ราการลดทอระดับแรงดันไฟฟ้ า มีดงั ต่อไปนี
สัญญาณรบกวนทีไม่ตอ้ งการผกผันกับกําลังสองของความถี เงือนไขการทํางานของวงจรคอนเวอร์เตอร์แบบทอน
) กระแสทีไหลผ่านตัวเหนียวนําในแต่ละคาบเวลาจะมีค่าเท่ากัน
( + )= ( )
.......... (1)
2) แรงดันไฟฟ้าเฉลียตกคร่ อมตัวเหนียวนําในแต่ละคาบเวลามีค่าเท่ากับศูนย์
( ) =0
=
) กระแสไฟฟ้าของตัวเก็บประจุในแต่ละคาบเวลามีค่าเท่ากับศูนย์
( ) =0
=
) กําลังไฟฟ้าด้านเข้าเท่ากับกําลังไฟฟ้าเอาท์พตุ
=

.......... (2)

.......... (3)
.......... (4)

ภาพที 5 วงจร Buck Converter
จากภาพที 5 หลัก การทํางานของวงจรคอนเวอร์ เ ตอร์ แ บบทอนระดั บ แรงดัน ไฟฟ้ า เพื อออกแบบให้ ไ ด้
แรงดันไฟฟ้ าด้านเอาท์พุตตามที ต้องการ คือ ต้องเริ มจากเงือนไขทีว่า แรงดันไฟฟ้ าเฉลียที ตกคร่ อมตัวเหนี ยวนํา ในแต่ละ
คาบเวลามีค่าเท่ากับศูนย์
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การออกแบบและการดําเนินงาน

ภาพที 6 บล็อกไดอะแกรมการทํางานของเครื องล้างลูกละมุด
จากภาพที 6 เมือทําการ Start เครื อง เครื องยังไม่เริ มทํางานแต่เป็ นการจ่ายไฟเลียงให้กบั วงจรทังหมด เมือกดสวิตช์
ตามนําหนักของลูกละมุดทีต้องการล้าง ไมโครคอนโทรลเลอร์จะเริ มการทํางานโดยการสังการรี เลย์ทีควบคุมปั มนํา (Water
Pump) เริ มทํางานและสังการรี เลย์ทีใช้ในการควบคุมการกลับทางหมุนของมอเตอร์ทาํ งานเพือให้มอเตอร์ เริ มทํางาน และเมือ
ปั มนําหยุดการทํางานไมโครคอนโทรลเลอร์จะสังการให้รีเลย์ทีควบคุมมอเตอร์ พดั ลม (Centrifugal Fan) เริ มทํางานโดยที
มอเตอร์ ยงั ทํางานต่อเนื องตามเดิ ม และเมือมอเตอร์ พดั ลมหยุดการทํางานก็เป็ นการเสร็ จสิ นการทํางานของเครื องล้างลู ก
ละมุด

ภาพที 7 โครงสร้างของเครื องล้างลูกละมุด
จากภาพที 7 แสดงถึงการออกแบบโครงสร้างของเครื องล้างลูกละมุดและการจําลองตําแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ
หลักการทํางานและวงจรควบคุมของเครื องล้ างลูกละมุด
หลักการทํางานของเครื องล้างลูกละมุด โดยเริ มจากโยกสวิตช์ ON ตามด้วยกดสวิตช์เลือกตามนําหนักทีต้องการ
ล้างเพือเริ มการทํางาน โดย Arduino UNO เริ มสังการให้รีเลย์ทีควบคุมปั มนําเริ มทํางานและสังการรี เลย์ทีใช้ในการควบคุม
การกลับทางหมุนของมอเตอร์ ทาํ งานเพือให้มอเตอร์เริ มทํางาน และเมือปั มนําหยุดการทํางานไมโครคอนโทรลเลอร์ จะสัง
การให้รีเลย์ทีควบคุมมอเตอร์ พดั ลมเริ มทํางานโดยทีมอเตอร์ ก็จะยังทํางานต่อเนื องตามเดิ ม และเมือมอเตอร์ พดั ลมหยุดการ
ทํางานก็จะเป็ นการเสร็ จสิ นการทํางานของเครื องล้างลูกละมุด
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ภาพที 8 ผังการทํางานของโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
จากภาพที 8 การทํางานเริ มจากปั มนําทํางานและมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงเริ มทํางานโดยเริ มหมุนทวนเข็มนาฬิกา
เมือมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงหมุนครบตามเวลาที กําหนดไว้มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงจะหยุดหมุนและเริ มหมุนตามเข็ม
นาฬิกา เมือมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงหมุนครบตามเวลาทีกําหนดไว้มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงจะหยุดหมุน โดยโปรแกรมจะ
ทํางานวนลูปจนกว่าปั มนําทํางานครบตามกําหนดเวลาทีกําหนดไว้ มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงและปั มนําหยุดการทํางาน และ
พัดลมเริ มทํางานพร้อมกับมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงอีกครังโดยทีโปรแกรมจะทํางานวนลูปตามเดิมจนกว่าพัดลมทํางานครบ
กําหนดเวลาทีตังไว้ มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงและพัดลมหยุดการทํางาน เป็ นการสิ นสุดการทํางานทังหมด

ผลและวิจารณ์ ผล

ลักษณะการทํางานของเครื องล้างผลละมุดโดยการเทผลละมุดลงบนกรงล้อหมุนของเครื องล้างลูกละมุดจากนันกด
ปุ่ มเริ มการทํางาน เครื องล้างลูกละมุดเริ มทํางานในกระบวนการต่างๆ โดยอัตโนมัติเริ มจากระบบฉี ดนําทําความสะอาดและ
ระบบหมุนกรงล้อเพือให้ผลละมุดทุกลูกมีความสะอาดเท่าๆ กันเมือระบบฉี ดนําได้หยุดทําการลงระบบพัดลมเป่ าแห้งเริ ม
ทํางานและการทํางานทังหมดก็จะหยุดลงตามการสังการของไมโครคอนโทรลเลอร์
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ภาพที 9 เครี องล้างลูกละมุด
จากภาพที 9 ลักษณะการทํางานของเครื องล้างผลละมุดโดยการเทผลละมุดลงบนกรงล้อหมุนของเครื องล้างลูก

ละมุด
การทดสอบการทํางาน
ตารางที ผลการทดสอบการทํางานของเครื องล้างลูกละมุดในการล้างครังละ
ไม่สะอาด
สะอาด
เวลาในการล้าง
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
ครังที
(นาที)
ชํา ไม่ชาํ ชํา ไม่ชาํ
1
2
3
4
5

6
6
6
6
6

0.5
-

-

0.6
0.5
0.3

9.4
9.5
9.5
10
9.7

กิโลกรัม
ไม่สะอาด
(เปอร์เซ็นต์)

สะอาด
(เปอร์เซ็นต์)

ชํา

ชํา

5
-

ไม่ชาํ
-

6
5
3

ไม่ชาํ
94
95
95
100
97
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ความสะอาดครังที
ความสะอาดครังที
ความสะอาดครังที
ความสะอาดครังที
ความสะอาดครังที

ภาพที 10 กราฟเปอร์ เซ็นต์ความสะอาดแบบไม่ชาที
ํ
กิโลกรัม
จากตารางที และภาพที 0 แสดงถึงการทดสอบเครื องล้างลูกละมุดในการล้างแต่ละครังในเวลาทีแตกต่างกันจาก
การทดสอบแต่ละครังเป็ นจํานวน ครัง เพือหาเวลาการล้างทีดีทีสุดและแสดงเปอร์ เซ็นต์ความสะอาดของลูกละมุดในการ
ล้างแต่ละครัง
การเปรียบเทียบประสิ ทธิภาพการทําความสะอาด
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการทําความสะอาดโดยคณะผูจ้ ดั ทําจะนํามาให้ผูท้ ี สนใจและเกษตรกรเป็ นผูป้ ระเมิน
คุณภาพของเครื องล้างลูกละมุดการทดสอบการล้างลูกละมุดนันจะใช้ลูกละมุดในการทดสอบประมาณ กิโลกรัม มาทํา
การทดสอบการล้างเมื อเตรี ยมลูกละมุด ที จะทําการทดสอบแล้วแล้วทําการล้างลูกละมุด จากนันเก็บ ค่ าข้อมูลที ได้นํามา
วิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพการล้างลูกละมุด

ภาพที 11 ผลการทดสอบก่อนล้างและหลังล้าง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

ตารางที 2 ผลการเปรี ยบเทียบการล้างลูกละมุดโดยการใช้แรงงานคนและการใช้เครื องล้างลูกละมุดที
นําหนัก
นํา
(กิโลกรัม)
(ลิตร)
คนล้าง
10
10
เครื องล้าง
10
4

กิโลกรัม
เวลา
(นาที)
40
6
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จากตารางที 2 แสดงถึงการเปรี ยบเทียบการล้างลูกละมุดระหว่างการล้างด้วยแรงงานคนและการล้างด้วยเครื องล้าง
ลูกละมุด การล้างด้วยแรงงานคนนันจะใช้เวลาในการล้างและนํามากกว่าการล้างด้วยเครื องล้างลูกละมุดค่อนข้างมาก แต่การ
ล้างด้วยการใช้แรงงานคนนันจะมีประสิ ทธิ ภาพในการล้างมากกว่าการล้างด้วยเครื องล้างลูกละมุด

สรุ ปผลการวิจัย

ภาพที 2 เปอร์ เซ็นต์ความสะอาดโดยเฉลียของลูกละมุดในแต่ละช่วงนําหนัก
จากผลการทดสอบของเครื องล้างลูกละมุดในการล้างลูกละมุดที กิโลกรัมได้ค่าเฉลียของความสะอาดแบบไม่ชาํ
ที เปอร์ เซ็นต์ การล้างลูกละมุดที กิโลกรัมได้ค่าเฉลียของความสะอาดแบบไม่ชาที
ํ
. เปอร์ เซ็นต์ การล้างลูกละมุดที
กิ โลกรัมได้ค่าเฉลียของความสะอาดแบบไม่ชาที
ํ
. เปอร์ เซ็ นต์ การล้างลูกละมุดที กิ โลกรัมได้ค่าเฉลียของความ
สะอาดแบบไม่ชาที
ํ
เปอร์ เซ็นต์ การล้างลูกละมุดที กิ โลกรัมได้ค่าเฉลียของความสะอาดแบบไม่ชาที
ํ
. เปอร์ เซ็นต์
การล้างลูกละมุดที กิ โลกรัมได้ค่าเฉลียของความสะอาดแบบไม่ชาที
ํ
. เปอร์ เซ็นต์ การล้างลูกละมุดที กิ โลกรัมได้
ค่าเฉลียของความสะอาดแบบไม่ชาที
ํ
. เปอร์ เซ็นต์ การล้างลูกละมุดที กิโลกรัมได้ค่าเฉลียของความสะอาดแบบไม่ชาํ
ที . เปอร์ เซ็นต์ การล้างลูกละมุดที กิโลกรัมได้ค่าเฉลียของความสะอาดแบบไม่ชาที
ํ
. เปอร์ เซ็นต์ และการล้างลูก
ละมุดที กิโลกรัมได้ค่าเฉลียของความสะอาดแบบและลูกละมุดไม่เกิดความเสียหายอยูท่ ี . เปอร์ เซ็นต์
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อัตราความเร็วลมและอุณหภูมิทเหมาะสมต่
ี
อกระบวนการอบแห้ งข้ าวเปลือก
ด้วยเครื องอบแห้งแบบฟลูอดิ ไดซ์ เบด
The Optimum Air Velocity Ratio and Temperature For the Paddy Drying Process
by Fluidized Bed Drier
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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี นําเสนอกระบวนการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื อศึ กษาอัตราความเร็ วลมและอุณ หภูมิ ทีเหมาะสมต่อการลดความชื นของข้าวเปลื อ กตามมาตรฐานเปี ยก ที ความชื น
14 เปอร์ เซ็นต์ ซึ งเครื องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบดทีพัฒนาขึน มีส่วนประกอบสําคัญ 3 ส่วน ได้แก่ มอเตอร์ ฮีตเตอร์ และ
ห้องอบ งานวิจยั นี ทําการทดสอบเครื องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบดกับข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ปริ มาณ . กิ โลกรัม ทําการ
ทดสอบปั จจัยทังหมด 2 ปั จจัย ได้แก่ อัตราความเร็ วลมและอุณหภูมิทีใช้ในการอบแห้ง ซึ งทําการทดสอบอัตราความเร็ วลม
5 ระดับ คื อ 1.50,1.75, 2.00, . และ 2.50 เมตรต่อวินาที และทําการทดสอบอุณหภูมิทีใช้ในการอบแห้ง 3 ระดับ คือ 50,
และ องศาเซลเซี ยส จากผลการทดสอบค่าปั จจัยที เหมาะสมต่ อกระบวนการอบแห้งข้าวเปลื อก พบว่า ค่าอัต รา
ความเร็ วลมที ใช้ในการอบแห้ งที ความเร็ ว . 0 เมตรต่ อวิน าที ในช่ วงอุ ณ หภูมิ ที องศาเซลเซี ยส เป็ นช่ ว งปั จ จัย ที
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพสําหรับการลดความชืนของข้าวเปลือกพันธุ์พิษณุโลก 2 ให้มีค่าความชืนตามมาตรฐานและใช้
เวลาน้อยทีสุด อีกทังข้าวเปลือกทีผ่านกระบวนการอบแห้งทีพัฒนาขึนไม่มีการแตกหักของเมล็ดข้าวเปลือก
คําสําคัญ : ฟลูอิดไดซ์เบด,ข้าวพันธุ์พิษณุโลก , เครื องอบแห้ง
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This paper presents the paddy drying process with a fluidized bed dryer. The purpose of this study was to
determine the optimum air velocity and temperature for the moisture content of wet paddy at 14% moisture content.
The developed Fluidized Bed Dryer has three main components consist of the motor, heater and the drying chamber.
This research was tested on Fluidized bed Drier with the Phitsanulok 2 paddy Weight: 0.5 kg, which tested two factors :
air velocity and drying temperature. The air velocity factor was tested five levels as 1.50, 1.75, 2.00, 2.25 and 2.50 meters
per second and the temperature factor was tested 3 levels as 5 0 ,6 0 and 70 degree Celsius. Based on the results of the
experiment, the optimum drying rate was 2.50 meters per second and the temperature range was 70 ° C for the moisture
content of paddy of Phitsanulok 2 with a moisture content standards and minimum time. In addition, paddy that get by the
drying process developed without fracture of the paddy.
Keywords : Fluidzied bed Drier, Phitsanulok 2 rice, Drying Machine
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ประเทศไทยเป็ นประเทศผูน้ าํ ของโลกในการส่ งออกสิ นค้าเกษตรหลากหลายชนิ ดโดยมีสินค้าส่ งออกที สําคัญและทํา
ชื อเสี ยงให้กบั ประเทศไทยมากที สุ ดก็ คื อ ข้าว เนื องจากข้าวที ผลิ ตจากประเทศไทยมีชือเสี ยงด้านรสชาดความนุ่ มหอม
จึ งเป็ นที ถูกปากของผูบ้ ริ โภคอย่างมาก แต่ในปั จจุบัน นี มีผผู ้ ลิต และส่ งออกข้าวที เป็ นคู่แข่ งสําคัญของประเทศไทย เช่น
เวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน ได้เข้ามามีบทบาทในการแย่งตลาดการส่งออกข้าวจากประเทศไทยเป็ นอย่างมาก ฉะนันการ
เพิมคุณภาพของข้าวให้ดีขึนโดยมีตน้ ทุนการผลิตทีตําลงเป็ นสิงสําคัญอย่างยิง เพือทําให้ขา้ วจากประเทศไทยสามารถแข่งขัน
ในตลาดต่างประเทศได้
การพัฒนาคุณภาพของข้าวต้องคํานึ งถึงปั จจัยด้านการผลิต ได้แก่ สถานที ปลูกข้าว แรงงาน เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ ย สารเคมี
ป้ องกันกําจัดศัตรู และการจัดการหลังการเก็บเกียว ซึ งปั จจัยการผลิตต่างๆ ดังกล่าวเรื องของการจัดการหลังการเก็บเกียว
นันจะมี ผลโดยตรงกับคุณภาพและราคาของข้าว โดยการเก็บรักษาเมล็ดข้าวเพือรอการขายต่อไปนัน เน้น เรื องการรักษา
ความชืนของเมล็ดข้าวเป็ นสําคัญเพราะหากเก็บเมล็ดข้าวในทีทีมีความชืนมากเกิ นไปนันจะทําให้เกิดเชือราทีสามารถสร้าง
สารอัลฟาทอกซิ ล (Alphatoxin) ซึ งเป็ น สาเหตุของการเกิ ดมะเร็ งในตับ นอกจากนันแล้วราคาของเมล็ดข้าวก็จะขึนอยูก่ ับ
ความชื นของเมล็ด ข้าวโดยถ้าเมล็ด ข้าวมี ค วามชื นอยู่ในระดับ % จะมี ราคาดี และยัง สามารถเก็บ ได้น านถึง เดื อ น
จากข้อมูลดังกล่าวจึ งมี นกั วิจยั หลายท่านนําเสนอวิธีการลดความชืนในเมล็ดข้าวทีหลากหลาย และวิธีการลดความชืนของ
เมล็ดข้าวทีมีประสิ ทธิ ภาพได้แก่ การใช้เครื องอบแห้งแบบต่างๆ อาทิ เช่น เครื องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด เทคนิ คอบแห้ง
ฟลูอิดไดซ์เบดเป็ นเทคนิ คการอบแห้งแบบเมล็ดพืชไหลทีมีประสิ ทธิภาพในการแลกเปลียนความร้อนสูงและเป็ นทีนิยมใช้
กันอย่างแพร่ หลาย มีประสิทธิภาพการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทีมีความชืนสูงให้ลดลงได้อย่างรวดเร็วเนืองจากตัวกลางผลิตภัณฑ์
สามารถสัม ผัสกัน ได้ อีกทังสามารถนําพลังงานความร้อนที ผ่านกระบวนการอบแห้งกลับมาใช้ใหม่ได้ซึงนับ ว่าเป็ นการ
ประหยัดพลังงานในทางหนึง แต่เนืองจากการอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบดเมือนํามาใช้อบเมล็ดพืชทีมีความชืนและคุณสมบัติ
ทีแตกต่างกัน จึงจําเป็ นต้องควบคุม อัตราความเร็ วลมและอุณหภูมิทีเหมาะสมเพือให้ประสิ ทธิ ภาพสู งสุด
ดังนันงานวิจยั นี จึงทําการศึ กษาอัตราความเร็ วลมและอุณหภูมิทีเหมาะสมต่อกระบวนการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื อง
อบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด โดยทําการทดสอบเครื องอบแห้งดังกล่าวกับข้าวเปลือกพันธุ์พิษณุโลก 2 ปริ มาณ . กิโลกรัม
ตามมาตรฐานเปี ยก ทีความชืน 14 เปอร์ เซ็นต์

วิธีดําเนินการวิจัย

การสร้ างและทดสอบเครื องอบแห้ งแบบฟลูอดิ ไดซ์ เบด
เมือทําการศึกษาเกียวกับทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้องแล้ว จึ งได้มีการออกแบบโครงสร้างเครื องอบแห้งแบบฟลู
อิดไดซ์เบด เพือให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตความร้อน ดังแสดงในภาพที 2 จากนันจะทําการหาประสิ ทธิภาพของเครื อง
อบแห้งแบบฟลู อิดไดซ์เพื อประเมิ น ความสามารถในการควบคุ มอัตราความเร็ วลมและอุณหภูมิ และทําการตรวจสอบ
ความชืนของข้าวเปลือกก่อนทําการทดลอง เพือใช้ในการวิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพทีดีทีสุด ขันตอนดังแสดงในภาพที
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ศึกษาข้อมูล
ออกแบบ
สร้างเครื อง

แก้ไขปั ญหา

ทดสอบ
ความชืนก่อนทดลอง

ทดสอบวัสดุ

ทดสอบเครื อง

ทําการทดลอง

ความเร็ วลม
อุณหภูมิ

วัดผลและเก็บผลการทดลอง
วิเคราะห์ผลการทดลอง
ภาพที 1 ขันตอนการดําเนิ นงานวิจยั

ภาพที 2 โครงสร้างเครื องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด
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โครงสร้างเครื องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด แบ่งออกเป็ น ส่วน ได้แก่
ส่ วนที เครื องสร้างความเร็ วของลม ประกอบด้วยมอเตอร์กระแสสลับ โวลต์ ขนาด แรงม้า ความเร็ วรอบสู งสุด
, รอบต่ อนาที ใช้สําหรั บ ส่ งกําลังให้ใบพัด ปั นกระแสลม มีชุดควบคุม มอเตอร์ สําหรับ ควบคุ มความเร็ วรอบของ
มอเตอร์เหนียวนํา (Induction Motor) หรื อเอซีมอเตอร์ (AC Motor)
ส่ วนที เครื องสร้างความร้อนขนาด กิ โลวัตต์ทีใช้ในการสร้างเครื องอบแห้งแบบฟูอิดไดเบดออกแบบเป็ นกล่อง
สี เหลี ยมผื น ผ้าทังสองด้านประกอบด้ายท่ อ นิ วและหน้าแปลนทรงกลมมี ค วามยาวรวมกัน ทังหมด เซนติ เมตร
กว้าง เซนติ เมตร ความสู ง เซนติ เมตร เพื อให้ เหมาะสมกับ การติ ด ตังฮี ต เตอร์ ขนาด กิ โลวัต ต์ จํานวน อัน
กําหนดให้ป้อนความร้อนไม่เกิน องศาเซียลเซส (นฤบดี และคณะ, 2552)
ส่ วนที ส่วนห้องอบ ออกแบบเป็ นตูท้ รงสี เหลียมผืนผ้าสู ง เซนติเมตร กว้าง เซนติเมตรมีฝาครอบด้านบนของ
ห้องอบ มีตระแกรงรองข้าวด้านล่างของห้องอบ เพือให้เหมาะแก่การกระจายตัวของข้าวในห้องอบแห้งแบบฟูอิดไดซ์เบด
และด้านล่างห้องอบจะติดตังช่องกระจ่ายลมในห้องอบแห้งแบบฟูอิดไดเบด ออกแบบเป็ นทรงกรวยด้านล่างและต่อด้วยท่อ
ขนาด นิ ว เพือให้ด้านบนเหมาะกับ การรองรับ ห้อ งอบแห้งเปลื อกด้านล่ างเหมาะแก่ก ารต่อลมเข้ามาเป่ าข้าวเปลื อก
(ปิ ยะพงษ์ และวีรยุทธ ,
) พบว่า ทีแบบจําลองฟลูอิดไดซ์เบดแบบ Linear Blade จะให้ค่าอัตราความเร็ วการไหลของลม
ทีดีและมีประสิ ทธิภาพทางกลร้อยละ
ขันตอนการทดลอง
งานวิจัยนี ทําการทดสอบปั จ จัย ทังหมด 2 ปั จ จัย ได้แ ก่ อัต ราความเร็ ว ลมและอุ ณ หภู มิ ที ใช้ใ นการอบแห้ ง
(อิศเรศ, 2554) ซึ งทําการทดสอบอัตราความเร็ วลม 5 ระดับ คื อ 1.50,1.75,2.00,2.25 และ . เมตรต่อวิน าที และทําการ
ทดสอบอุณหภูมิทีใช้ในการอบแห้ง 3 ระดับ คือ 50 60,และ 70 องศาเซลเซี ยส แสดงขันตอนการทดลองดังภาพที จะทํา
การวัดค่าปริ มาณความชื นของข้าวเปลื อกก่ อนทําการเริ มทดสอบ และชังนําหนักของข้าวเปลื อกพันธุ์พิษ ณุ โลก 2 ให้ได้
นําหนักปริ มาณ . กิ โลกรัมใส่ ลงไปในห้องอบ แล้วทําการตังความเร็ วลมและอุณหภูมิทีใช้ในการทดสอบของเครื อง
อบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด แล้วทําการเก็บผลจากอัตราความเร็วลมและอุณหภูมิทีใช้ในการอบแห้งทีกําหนดทุกๆ 10 นาที
วัดปริ มาณความชื นก่อนเริ มทดสอบ
ใส่เมล็ดข้าว ปริ มาณ . กิโลกรัม
กําหนดความเร็ วของเครื อง
กําหนดอุณหภูมิของเครื อง
จับเวลา

เก็บผลการทดลอง

ภาพที ขันตอนการทดลอง
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โดยวิธีการเก็บผลการทดลองจากการหาค่าความชืนในช่วงเวลาทีกําหนด ช่วงเวลาทุก นาที มีขนตอนดั
ั
งนี
. เตรี ยมเครื องวัดความชืน ดังแสดงในภาพที

1302

ภาพที เครื องวัดความชืน (Riceter J301) ยีห้อ KETT

. เมื อได้ช่วงเวลาที ครบกําหนดแล้ว เปิ ดตะแกรงนําเมล็ด ข้าวในห้องอบออกมา แล้วคัดเมล็ด ข้าวที สมบู รณ์
- เมล็ด นํามาใส่ ลงไปในถาด ดังแสดงในภาพที ของเครื องวัดความชืน แล้วเสี ยบเข้าไปในช่องวัดของเครื องวัดความชืน

ภาพที 5 นําเมล็ดข้าวมาใส่ เครื องวัดความชืน
. เมือใส่ ขา้ วในเครื องวัดค่าความชืนเรี ยบร้อยแล้ว ทําการเปิ ดเครื องวัดค่าความชืนแล้วหมุนแกนกดของ
เครื องให้ถึงเมล็ดข้าว จนเมล็ดข้าวละเอียด ดังแสดงในภาพที แล้วรอประมวลผล

ภาพที การหมุนแกนกดของเครื องวัดความชืน
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. นําค่าทีวัดได้ลงในตารางทีกําหนด ดังแสดงภาพที
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ภาพที ค่าทีแสดงผลของเครื องวัดความชืน (%)
3. ผลและวิจารณ์ ผล
. ผลการทดสอบเครื องอบแห้ งแบบฟลูอิดไดซ์เบด
จากการออกแบบและสร้ างเครื องอบแห้ ง แบบฟลู อิ ด ไดซ์ เบด ทําการเก็บ ผลการทดลองจากการทํางานของ
เครื องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด ดังแสดงในภาพที เพือศึกษาผลของความเร็วและอุณหภูมิของลมของเครื องอบแห้งแบบ
ฟลูอิดไดซ์เบดทีมีต่อการอบแห้งเมล็ดข้าว ซึงได้มีการทดลองดังต่อไปนี

ภาพที ลักษณะการทํางานของเครื องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด
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ตารางที ผลการทดลอง
อัตราความเร็ วลม
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50

อุณหภูมิ(°C)
50
60
70
50
60
70
50
60
70
50
60
70
50
60
70

เวลาทีได้ความชืน %
เวลา(min)
57
43.5
31
55
43
30
45
33.5
29.5
45
33
26
45
32
24.5
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เวลาสุดท้ายทีมีผลต่อความชืน
เวลา(min)
ความชืน(%)
60
13.7
50
13.5
40
12.4
60
13.6
50
13.5
40
12.3
50
13.4
40
12.9
40
12.1
50
13.4
40
12.6
40
11.5
50
13.7
40
12.4
40
11.5

วิจารณ์ ผลการทดสอบเครื องอบแห้ งแบบฟลูอดิ ไดซ์ เบด
1. ผลการทดลองหาผลของความเร็วลมที 1.50 เมตรต่อวินาที ทีอุณหภูมิ ,60และ70 องศาเซลเซียส ซึ งได้ผลการ
ทดลอง ในการลดความชื น เปอร์ เซ็นต์ ที อุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลา นาที ทีอุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส
จะใช้เวลา . นาที และทีอุณหภูมิ องศาเซลเซียส จะใช้เวลา นาที เมือทําการเปรี ยบเทียบผลทังช่วง อุณหภูมิ แสดง
ให้เห็ นว่าในอัตราความเร็ วลมที . เมตรต่อวินาที อุณหภูมิที องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลาน้อยทีสุ ด ในการลดความชื น
จากภาพที จะเห็ นได้วา่ จากค่าความชื นของเมล็ดข้าวที - เปอร์ เซ็นต์ ในเวลา นาที เฉลียแล้วจะใช้เวลา - นาที
สามารถลดค่าความชืนได้ เปอร์ เซ็นต์ และมีประสิ ทธิภาพในการใช้เวลาลดค่าความชืนเร็ วกว่าอุณหภูมิที องศาเซลเซียส
ถึง 12.5 นาที และ อุณหภูมิที องศาเซลเซียส ถึง นาที
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ภาพที กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความชืนของเมล็ดข้าวเปลือก (%)และเวลาในการอบแห้ง (min)ทีความเร็ว
1.50 m/s
. ผลการทดลองหาผลของความเร็ วลมที 1.75 เมตรต่อวินาที ทีอุณหภูมิ ,60และ70 องศาเซลเซียส ซึ งได้ผลการ
ทดลองในการลดความชื น เปอร์ เซ็นต์ ที อุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลา นาที ที อุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส
จะใช้เวลา นาที และทีอุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลา นาที เมือทําการเปรี ยบเที ยบผลทังช่วง อุณหภูมิ แสดง
ให้เห็ นว่าในอัตราความเร็ วลมที . เมตรต่อวินาที อุณหภูมิที องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลาน้อยทีสุ ด ในการลดความชื น
จากภาพที จะเห็นได้วา่ จากค่าความชืนของเมล็ดข้าวที - เปอร์ เซ็นต์ ในเวลา นาที เฉลียแล้วจะใช้เวลา - นาที
สามารถลดค่าความชืนได้ เปอร์ เซ็นต์ และมีประสิ ทธิภาพในการใช้เวลาลดค่าความชืนเร็ วกว่าอุณหภูมิที องศาเซลเซียส
ถึง 13 นาที และ อุณหภูมิที องศาเซลเซียส ถึง นาที
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ภาพที กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความชืนของเมล็ดข้าวเปลือก (%) และเวลาในการอบแห้ง (min) ทีความเร็ว
1.75 m/s
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. ผลการทดลองหาผลของความเร็วลมที 2.00 เมตรต่อวินาที ทีอุณหภูมิ ,60และ70 องศาเซลเซียส ซึ งได้ผลการ
ทดลองในการลดความชื น เปอร์ เซ็นต์ ที อุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลา นาที ที อุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส
จะใช้เวลา . นาที และที อุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลา . นาที เมือทําการเปรี ยบเที ยบผลทังช่วง อุณหภูมิ
แสดงให้เห็ น ว่าในอัตราความเร็ วลมที . เมตรต่อวินาที อุณหภูมิที องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลาน้อยที สุ ด ในการลด
ความชืน จากภาพที จะเห็นได้วา่ จากค่าความชืนของเมล็ดข้าวที - เปอร์ เซ็นต์ ในเวลา นาที เฉลียแล้วจะใช้เวลา
- นาที สามารถลดค่าความชืนได้ เปอร์ เซ็นต์ และมีประสิ ทธิภาพในการใช้เวลาลดค่าความชืนเร็ วกว่าอุณหภูมิที องศา
เซลเซียส ถึง 4 นาที และ อุณหภูมิที องศาเซลเซียส ถึง . นาที
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ภาพที กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความชืนของเมล็ดข้าวเปลือก (%) และเวลาในการอบแห้ง (min)ทีความเร็ว
2 m/s
4. ผลการทดลองหาผลของความเร็ วลมที 2.25 เมตรต่อวินาที ทีอุณหภูมิ ,60และ70 องศาเซลเซียส ซึ งได้ผลการ
ทดลองในการลดความชื น เปอร์ เซ็นต์ ที อุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลา นาที ที อุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส
จะใช้เวลา นาที และทีอุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลา นาที เมือทําการเปรี ยบเที ยบผลทังช่วง อุณหภูมิ แสดง
ให้เห็ นว่าในอัตราความเร็ วลมที . เมตรต่อวินาที อุณหภูมิที องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลาน้อยทีสุ ด ในการลดความชื น
จากภาพที จะเห็นได้วา่ จากค่าความชืนของเมล็ดข้าวที - เปอร์ เซ็นต์ ในเวลา นาที เฉลียแล้วจะใช้เวลา - นาที
สามารถลดค่าความชืนได้ เปอร์ เซ็นต์ และมีประสิ ทธิภาพในการใช้เวลาลดค่าความชืนเร็ วกว่าอุณหภูมิที องศาเซลเซียส
ถึง 7 นาที และ อุณหภูมิที องศาเซลเซียส ถึง นาที
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กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความชืนของเมล็ดข้าวเปลือก (%) และเวลาในการอบแห้ง (min)ทีความเร็ ว
2.25 m/s

5. ผลการทดลองหาผลของความเร็วลมที 2.50 เมตรต่อวินาที ทีอุณหภูมิ ,60และ70 องศาเซลเซียส ซึ งได้ผลการ
ทดลองในการลดความชื น เปอร์ เซ็นต์ ที อุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลา นาที ที อุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส
จะใช้เวลา นาที และทีอุณหภูมิ องศาเซลเซียส จะใช้เวลา . นาที เมือทําการเปรี ยบเทียบผลทังช่วง อุณหภูมิ แสดง
ให้เห็ นว่าในอัตราความเร็ วลมที . เมตรต่อวินาที อุณหภูมิที องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลาน้อยทีสุ ด ในการลดความชื น
จากภาพที จะเห็นได้วา่ จากค่าความชืนของเมล็ดข้าวที - เปอร์ เซ็นต์ ในเวลา นาที เฉลียแล้วจะใช้เวลา - นาที
สามารถลดค่าความชืนได้ เปอร์ เซ็นต์ และมีประสิ ทธิภาพในการใช้เวลาลดค่าความชืนเร็ วกว่าอุณหภูมิที องศาเซลเซียส
ถึง 7. นาที และ อุณหภูมิที องศาเซลเซียส ถึง . นาที
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ภาพที กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความชืนของเมล็ดข้าวเปลือก (%) และเวลาในการอบแห้ง (min)ทีความเร็ว
2.50 m/s
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
สรุ ปผลการวิจัย

1308

จากผลการทดสอบค่าปั จจัยทีเหมาะสมต่อกระบวนการอบแห้งข้าวเปลือก พบว่า ค่าอัตราความเร็ วลมทีใช้ในการ
อบแห้งทีความเร็ว . เมตรต่อวินาที เวลา . นาที ในช่วงอุณหภูมิที องศาเซลเซี ยส เป็ นช่วงปั จจัยทีเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพสําหรับการลดความชืนของข้าวเปลือกพันธุ์พิษณุโลก ปริ มาณ . กิ โลกรัม ให้มีค่าความชืนตามมาตรฐาน
14 เปอร์ เซ็ นต์ และใช้เวลาน้อยที สุ ด อีกทังข้าวเปลือกที ผ่านกระบวนการอบแห้งที พัฒนาขึ นไม่ มีการแตกหักของเมล็ด
ข้าวเปลือก

กิตติกรรมประกาศ

บทความวิจยั ฉบับนี สําเร็ จได้ โดยได้รับทุนวิจยั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เอกสารอ้ างอิง

ปิ ยะพงษ์ และ วีรยุทธ. ( ). การใช้เทคนิคทางด้านพลศาสตร์ของไหลสําหรับเปรี ยบเทียบการความเร็ วการไหลของลม.
นฤบดี ศรี สงั ข์ และคณะ. ( ). การอบแห้งข้าวกล้องงอกด้วยฟลูอิดไดซ์เบดแบบอากาศร้อน.
อิศเรศ วรรณทร. (2554). การศึกษาการกระจายอุณหภูมิและการกระจายอุณหภูมิและความชืนของวัสดุพรุ นในเครื องอบแห้ง
แบบลมร้อน.
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การศึกษาระดับผลกระทบของปัจ จัยและต้ นทุนด้ านโลจิสติกส์ ของอุตสาหกรรมแปรรู ปกล้ วย
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
The Study Of Impact Level And Logistics Cost Of Banana Processing Plants
In Lower Northern Region
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พินิจ บุญเอียม1* ภาคภูมิ ใจชมพู1 และ นรุ ตม์ คล้ายเคลือน2
Pinich Booniam1* Phakpum Jaichomphu 1 and Nirut Klaiklairn 2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี เป็ นการศึ กษาระดับ ผลกระทบของปั จจัยด้านโลจิ สติกส์ข องโรงงานแปรรู ป กล้วยในเขตภาคเหนื อ
ตอนล่างโดยเครื องมือทีใช้ในการทําวิจยั จะใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ผลทีได้พบว่าด้านเครื องจักรและด้านวัตถุดิบ
ของโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจชุมชน (SMCEs) มีระดับผลกระทบค่อนข้างมากเนื องจากการขาดการวางแผนการผลิ ต
และเครื องจักรมีการใช้มานาน ซึ งสอดคล้องกับปั ญหาการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับงานในกิจกรรมแปรรู ปกล้วย
และกิ จ กรรมบรรจุ ในส่ วนต้น ทุ นโลจิ ส ติก ส์กรณี ศึ กษาวิส าหกิ จชุม ชนและวิส าหกิ จ ชุ ม ชนขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) มีตน้ ทุนสิ นค้าคงคลังสู งทีสุดคิดเป็ น . บาทต่อกิโลกรัม และ . บาทต่อกิโลกรัมตามลําดับ ด้านต้นทุนการ
ขนส่งสิ นค้าวิสาหกิจชุมชนคิดเป็ น . บาทต่อกิโลกรัม ส่ วนวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมคิดเป็ น . บาท
ต่อกิโลกรัม ด้านต้นทุนการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนคิดเป็ น 2.788 บาทต่อกิ โลกรัม และวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและ
ขนาดย่อมคิดเป็ น 3.249 บาทต่อกิโลกรัม
คําสําคัญ : ต้นทุนโลจิสติกส์, โรงงานแปรรู ปกล้วย, วิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม
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This research studies in logistics effect of banana processing plants in the lower northern region. By using
questionnaires and interviewing as tools in this research, the results showed that machinery and raw materials of banana

in processing plant in Small and Community Enterprises (SMCEs) have several problems due to lack in planning
and the machine in processing stage also used for a long time which also have same problem about using not
suitable machine for processing and packaging stage. The cost of logistics in case study Small and Community
Enterprises, Small and Medium Enterprises (SMEs) have high inventory costs 5.652 baht/kg and 4.249 baht/kg,
respectively. The costs of transportation Small and Community Enterprises and Small and Medium Enterprises
have 3.405 baht/kg and 1.802 baht/kg. The management costs of Small and Community Enterprises and Small
and Medium Enterprises have 2.788 baht/kg and 3.249 baht/kg
Keywords : Logistic Costs, Banana Processing Plant, Small and Community Enterprises, Small and Medium

Enterprises
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การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก (SMCEs) และวิสาหกิ จขนาดกลาง (SMEs) ก็เป็ นอีกกลไกหนึ งที

ประเทศไทยและหลายประเทศนํามาใช้ในการเตรี ยมความพร้อมและเพิมความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ของประเทศ ทังนี จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื องจนกลายเป็ นอุตสาหกรรมเพือการค้า ซึ งอุตสาหกรรมแปรรู ปกล้วยเป็ น

หนึ งในผลิ ต ภัณ ฑ์ที แปรรู ป จากกล้ว ยของไทย ซึ งมี ค วามสามารถแข่ ง ขัน ได้ใ นตลาดโลก และได้รั บ ความนิ ย มจาก
ชาวต่างชาติ ซึ งสิ งสําคัญทีควรสนใจสําหรับอุตสาหกรรมแปรรู ปกล้วยคือเรื องต้นทุนโลจิสติกส์ของธุรกิจกล้วยแปรรู ปซึ ง

เป็ นค่าใช้จ่ายทีสําคัญของต้นทุนราคาสิ นค้า ตังแต่กระบวนการต้นนําจนถึงกระบวนการส่ งไปถึงมือลูกค้า ซึงทีผ่านมากลุ่ม
SMCEs และ SMEs ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกียวกับโลจิสติกส์มากนักและในบางส่วนมีการเก็บความลับทางธุรกิจ

โดยงานวิจยั ที มีผ่านมานักวิจัยจะมุ่งเน้นวิจยั ในส่ วนของกระบวนการผลิตเพือให้ได้ผลผลิต ที มากขึ นและการ
พัฒ นาการตากกล้วยให้มีกาํ ลังการผลิ ตสู งขึ นกว่าเดิ ม เช่ น งานวิจยั เรื อง การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์กล้วยตากบางกระทุ่ม ของ
กฤษณา (2551) ซึ งจะเป็ นการมุ่งเน้นพัฒนาการออกแบบเพือส่ งเสริ มการขายและงานวิจยั อืนทีเน้นเปลียนจากกระบวนการ
ผลิตแบบเดิ มที ใช้การตากกับแดดโดยตรงมาเป็ นการใช้โดมกรี นเฮาส์พาราโบล่า ซึ งมี งานวิจยั ที ทําการศึ กษาต้น ทุ นและ
ปั จจัยในกระบวนการผลิ ตกล้วยตากไม่มากนัก ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจในการที จะศึกษาปั จจัยที มีผลต่อต้น ทุ นและระดับ
ปัญหาทีเกิดขึนในโรงงานแปรรู ปกล้วย รวมถึงการศึกษากรณี ตวั อย่างของต้นทุนโลจิสติกส์ทีเกิดขึนในโรงงาน

วิธีดําเนินการวิจัย

โดยทําการศึ กษาขันตอนโซ่ อุ ป ทานของการแปรรู ป กล้วย เพือนํากิ จ กรรมที เกิ ด ขึ นในกระบวนการมาทําการ
วิเคราะห์ ต น้ ทุ นการจัดการโลจิ สติกส์ และนําข้อมูลด้านต้น ทุ น มาทําการออกแบบแบบสอบถามเพือนําผลลัพธ์ที ได้มา
วิเคราะห์ทางสถิติเพือหาถึงระดับผลกระทบของปัจจัยด้านต้นทุนโลจิสติกส์
2.1 การจัดการโลจิสติกส์

โลจิสติกส์ คือ “การออกแบบและการจัดการระบบการควบคุมการเคลือนย้ายหรื อการไหลของสิ นค้าและข้อมูล
จากต้นทางมายังบริ ษทั ทีบริ ษทั และออกจากบริ ษทั ไปยังลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล”หรื อ “ การเคลือนย้าย
พัสดุและข้อมูลตังแต่วตั ถุดิบไปจนเป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ปจากต้นทางไปยังปลายทางจนถึงผูบ้ ริ โภคโดยมีการประสานงานแต่
ละขันตอนอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผล” ซึ งจะเห็ น ว่าโลจิ สติ กส์ นันจะคลอบคลุ มกิ จกรรมและกระบวนการ
เคลือนย้ายสิ นค้าทังหมดทุกระดับและขันตอนการปฏิบตั ิการโดยวิธีการเชิงระบบ ซึงบริ ษทั จะทําการเชือมโยงกิจกรรมต่างๆ
ของระบบสิ น ค้าภายในบริ ษ ัท ด้วยกัน แทนที จะแยกปฏิ บ ัติแ ต่ ละกิ จ กรรมอย่างที เคยทํามาและยอมรั บ การติ ด ต่อและ
ประสานงานระหว่างบริ ษทั และองค์กรภายนอก นอกจากนี โลจิ สติ กส์จะถูกมองอย่างเป็ นระบบและเป็ นกระบวนการที มี
ความต่อเนื องเสมือนแม่นาที
ํ ไหลผ่านภูมิประเทศทีแตกต่างกันไป ความแตกต่างของพืนทีภูมิประเทศจึงไม่ใช่จุดสําคัญ แต่
ทว่าความสําคัญอยูท่ ีการไหลของนํา หรื อทีเรามักรู ้จกั ในชือแบบจําลองห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain Modeling) ซึ งเป็ น
การเชือมโยงกระบวนการไหลกันเป็ นลูกโซ่
2.2 ขันตอนในโซ่ อปุ ทานกล้ วย

จากผลการศึกษาทีได้จากงานวิจยั ในครังนี ทําให้เข้าใจภาพรวมของกิจกรรมในการแปรรู ปกล้วยของวิสาหกิจ การไหล
ของอุตสาหกรรมกล้วยแปรรู ป แสดงถึงขันตอนและผูท้ ีเกียวข้องในกิ จกรรมในการแปรรู ปกล้วย ได้ดงั ภาพ 1 และอธิ บาย
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ความหมายของหมายเลขขันตอนทีเกิดขึนในกิจกรรมในการแปรรู ปกล้วยจากตาราง 1 ตังแต่กระบวนการจัดซื อวัตถุดิบไป
จนถึงการขนส่ งสิ นค้าไปจําหน่ายและการให้บริ การและการตลาด
ผู้ เกียวข้ อง

เกษตรกร

โซ่ อปุ ทานกล้วยแปรรู ป

1

ผู้ ประกอบการ

2

3

ลูกค้ า

4

5

6

7

ภาพที 1 ผูเ้ กียวข้องในขันตอนในโซ่อุปทานกล้วยแปรรู ป

ตารางที 1 กิจกรรมในการแปรรู ปกล้วย
หมายเลข

ขันตอน

2

การรับและการจัดเก็บกล้วย

3

กระบวนการผลิตกล้วยแปรรู ป

1

การจัดซือกล้วย

4

การบรรจุ

5

การจัดเก็บสิ นค้าคงคลัง

6

การขนส่ งสิ นค้า

7

การบริ การและการตลาด

2.3 การสร้ างแบบสอบถามและสถิติ

รายละเอียดกิจกรรม

จัดซื อกล้วยจากเกษตรกร โดยรับซื อกล้วยจากเกษตรกรรายย่อย
และจากเกษตรกรทีลงชือเป็ นสมาชิกของโรงงาน

รับกล้วยจาเกษตรกร ตรวจสอบเช็คกล้วย ตามเกณฑ์ทีกําหนดและ
นํากล้วยไปเก็บรวมในโรงบ่ม มีผา้ คลุมปิ ดไม่ให้ถูกแสงแดด และ
ความชืน เพือเตรี ยมนําไปแปรรู ป
กระบวนการผลิตแปรรู ปกล้วยไปเป็ นผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรู ปโดย
การเตรี ยมกล้วยพนักงานทําการปอกเปลือกลอกเส้น ข้างและคัด
กล้วยนํากล้วยทีได้ผา่ นกระบวนการอบ เก็บกล้วยคัดแยกและ
ตัดแต่ง

พนักงานทําการแยกและบรรจุผลิตภัณฑ์ตามขนาด นําหนักและ
ชนิดของผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรู ปในกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ตามประเภท
ของสินค้า
จัด เก็ บ สิ น ค้าผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ล้วยแปรรู ป โดยแยกตามชนิ ด ขนาด
นําหนัก ในคลังสิ น ค้าตามประเภทสิ น ค้าและล๊อ ตการผลิ ต เพื อ
เตรี ยมจําหน่าย
จัดส่ งสิ นค้าตามคําสังซือโดยรถขนส่งของทางโรงงาน ไปยังแหล่ง
จําหน่าย

การให้ บ ริ ก ารสั งสิ น ค้ าทางช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ทางโทรศัพ ท์
อินเตอร์ เน็ตและการออกบูธประชาสัมพันธ์สินค้า
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แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื องมือวิจยั ทีนิ ยมใช้กนั มากในหมู่นกั วิจยั ทังนี เพราะการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามเป็ นวิธีทีสะดวกและสามารถใช้วดั ได้อย่างกว้างขวางแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นรู ปของคําถามเป็ น
ชุดๆที ได้ถูกรวบรวมไว้อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็ นระบบเพือใช้วดั สิ งที ผูว้ ิจยั ต้องการจะวัดจากกลุ่มตัวอย่างหรื อประชากร
เป้ าหมายให้ได้มาซึ งข้อเท็จจริ งทังในอดี ตปั จจุบนั และการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
สามารถทําได้ดว้ ยการสัมภาษณ์หรื อให้ผตู้ อบตอบด้วยตนเองสําหรับบทความนี จะมุ่งเน้นทีการสร้างแบบสอบถามสําหรับ
ให้ผตู ้ อบตอบด้วยตนเองมีการกล่าวถึงโครงสร้างของแบบสอบถามขันตอนการสร้างแบบสอบถามและข้อเด่นข้อด้อยของ
การใช้แ บบสอบถามที ให้ผู้ต อบตอบด้วยตนเองเพื อให้ นั ก วิ จัย หรื อ ผูท้ ี สนใจสามารถสร้ างแบบสอบถามที ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั และเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างหรื อประชากรเป้ าหมายอันจะนํามาซึ งผลการวิจยั ทีความถูกต้องและ
เชือถือได้มากทีสุดดังรายละเอียดต่อไปนี
สถิติทีใช้ในการวิจยั เป็ นเครื องมือทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึงสถิตทีใช้ในการวิจยั ครังนี

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นกลุ่มสถิติทีวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้วพรรณนาหรื อบรรยายให้เห็ นลักษณะ
สมบัติของสิ งทีศึกษาหรื อปรากฏการณ์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึงโดยเฉพาะซึ งอาจเป็ นประชากรกลุ่มเล็กหรื อกลุ่มใหญ่ได้ แต่
ผลที ได้จากการศึกษานันจะบอกได้เพียงเฉพาะลักษณะของกลุ่มที ศึ กษาเท่ านัน แต่ไม่สามารถนําผลสรุ ปที ได้ไปอ้างอิ ง
หรื อทํานายค่าของกลุ่มอืนได้ สถิติเชิงพรรณนาทีใช้สาํ หรับวิเคราะห์ขอ้ มูล 2 กลุ่มดังนี (Guildford an Fruchter,1981)

1.การวัดแนวโน้มสู่ ศูน ย์กลาง (Central Tendency) เป็ นการหาค่ากลางหรื อตัวแทนของข้อมูลแต่ละชุดเพือให้ทราบค่าตัว
แทนของข้อมูลต่อไปนีได้แก่
1.1 มัชฌิมเลขคณิ ตหรื อค่าเฉลีย (Mean)

1.2 มัธยฐาน (Median) เป็ นค่ากึงกลางของข้อมูลแต่ละชนิด
1.3 ฐานนิยม (Mode) เป็ นค่าทีซํากันมากทีสุด

2. การวัดการกระจาย (Variation) เป็ นการหาค่าความใกล้เคี ยงกัน หรื อความมากน้อยของการกระจายของข้อมูล ถ้าหาก
ข้อมูลมีการกระจายมากแสดงว่าข้อมูลแต่ละตัวมีความแตกต่างกันมากในทางตรงข้ามกันถ้าหากข้อมูลมีการกระจายน้อยก็
หมายความว่าข้อมูลแต่ละตัวมีค่าใกล้เคียงกัน สถิติทีใช้ในการกระจายได้แก่
2.1 ค่ าเบี ยงเบนเฉลี ย (Mean Deviation, MD) เป็ นค่ าเฉลี ยของค่ าเบี ยงเบนของข้อ มู ล แต่ ล ะตัวที เบี ยงเบนจาก
ค่าเฉลียของข้อมูลของกลุ่มโดยทัวไป สถิตินีไม่ค่อยนิ ยมใช้กนั มาก
2.2 ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD) เป็ นค่าที ใช้วดั การกระจายของข้อมูลเพือพิจารณาว่าคะแนน
แต่ละตัวจะแตกต่างไปจากค่ากลางมากน้อยเพียงใด

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

ตารางที 2 แสดงเกณฑ์การเปรี ยบเทียบระดับความสําคัญของปั จจัยทีมีผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ซึงแบ่งระดับปั จจัย
เป็ น 3 ระดับ ได้แก่ . ระดับปั จจัย S คือ ปั จจัยทีสําคัญค่อนข้างน้อย มีเกณฑ์การเปรี ยบเทียบคะแนน 0.00-1.66 คะแนน 2.
ระดับปั จจัย M คื อ ปั จจัยที สําคัญระดับปานกลาง มีเกณฑ์การเปรี ยบเที ยบคะแนน 1.66-3-33 คะแนน และ ระดับปั จจัย L
คือ ปัจจัยทีสําคัญค่อนข้างมาก มีเกณฑ์การเปรี ยบเทียบคะแนน 3.33-5.00 คะแนน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ตารางที 2 แสดงเกณฑ์การเปรี ยบเทียบระดับความสําคัญของปั จจัยทีมีผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์
ระดับปั จจัย
เกณฑ์การเปรี ยบเทียบคะแนน
ระดับความสําคัญของปั จจัย
S

M

0.00-1.66

ปัจจัยทีสําคัญค่อนข้างน้อย

3.33-5.00

ปัจจัยทีสําคัญค่อนข้างมาก

1.66-3-33

L
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ปัจจัยทีสําคัญระดับปานกลาง

ปั จจัยที มีผลกระทบต่อต้นทุ นโลจิ สติกส์ จากการศึ กษาปั จจัยทัง ด้านที มีผลกระทบต่อต้นทุน โลจิ สติ กส์ของ
ธุรกิจโรงงานแปรรู ปกล้วย มาทําการวิเคราะห์ค่าเฉลียของระดับความสําคัญโดยทีกําหนดค่าระดับความสําคัญ
ตารางที 3 แสดงค่าเฉลี ย ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานและระดับ ผลกระทบของปั จ จัยที ส่ งผลกระทบต่อต้นทุ น โลจิ
สติกส์ของธุรกิจโรงงานแปรรู ปกล้วยซึ งจะเห็ นว่าปั จจัยทีมีผลต่อโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจชุมชนที สุดคือด้านวัตถุดิบ
(3.71) ซึ งโรงงานเห็ นว่าปั จจัยด้านวัตถุดิบเป็ นการขาดแคลนกล้วยของตลาดทําให้ขาดวัตถุดิบในการผลิตส่วนปั จจัยทีมีผล
ต่อต้นทุนโลจิ สติกส์ของโรงงานแปรรู ปวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2.63) ในด้านวัตถุดิบเช่นเดียวกัน เนื องจากเป็ น
โรงงานแปรรู ป วิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมมีผลผลิตมากและจะต้องมี การหาวัตถุดิ บในการผลิต ให้มากพอที จะ
ตอบสนองความต้องการของตลาด
ตารางที 3 แสดงค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับผลกระทับของปั จจัยด้านต้นทุนโลจิสติกส์
ด้านต้นทุนโลจิสติกส์
1.ด้านพนักงาน
2.ด้านเครื องจักร
3.ด้านวัตถุดิบ
4.ด้านบริ หารจัดการ
5.ด้านเงินทุน

x

3.04
3.33
3.71
3.11
3.22

SMCEs
SD.
0.502
0.875
0.693
0.570
0.621

ระดับ
M
L
L
M
M

x

2.47
2.17
2.63
2.17
2.53

SMEs
SD.
0.502
0.553
0.597
0.701
0.536

ระดับ
M
M
M
M
M

เมือทําการศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัยพบว่าปั จจัยทีมีความแตกต่างกันคือปั จจัยทางด้านเครื องจักรและปั จจัย
ทางด้านวัตถุดิบโดยโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิ จชุมชนพบว่าเป็ นปั ญหาที มีความสําคัญระดับมากส่ วนโรงงานแปรรู ป
วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมพบว่าเป็ นปั ญหาทีมีความสําคัญระดับปานกลาง สรุ ปต้นทุนโลจิสติกส์ของโรงงานแปร
รู ปกล้วย = ต้นทุนการขนส่ งสิ นค้า+ต้นทุนการจัดให้มีสินค้าคงคลัง+ต้นทุนการบริ หารจัดการ
ตารางที 4 แสดงสรุ ปต้นทุนโลจิ สติกส์ของธุรกิจโรงงานแปรรู ปกล้วยซึ งจะเห็นว่าทีมีผลต่อโรงงานแปรรู ปกล้วย
วิสาหกิจชุมชนทีสุดคือต้นทุนการจัดให้มีสินค้าคงคลังที . บาท/กิ โลกรัม ต้นทุนการขนส่ งสิ นค้า . บาท/กิโลกรัม
และต้นทุนการบริ หารจัดการ . บาท/กิโลกรัม ส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของโรงงานแปรรู ปวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมทีมีผลต่อโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจชุมชนทีสุดคือต้นทุนการจัดให้มีสินค้าคงคลังที . บาท/กิโลกรัม ต้นทุนการ
บริ หารจัดการ . บาท/กิโลกรัม และต้นทุนการขนส่งสินค้า . บาท/กิโลกรัม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ตารางที 4 แสดงค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับผลกระทับของปั จจัยด้านต้นทุนโลจิสติกส์
ขนาดโรงงาน
ต้นทุนการขนส่ งสิ นค้า
ต้นทุนการจัดให้มีสินค้าคงคลัง
ต้นทุนการบริ หารจัดการ
รวมต้นทุน
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
โลจิสติกส์

SMCEs
3.405
5.652
2.788
11.845
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SMEs
1.802
4.249
3.249
9.3

จากการวิเคราะห์ ข อ้ มูลของต้น ทุ นการขนส่ งโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจ ชุม ชนมีตน้ ทุ น ค่าขนส่ งมากกว่า
โรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนื องจากโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจชุมชนมีการขนส่ งไปยัง
ลูกค้ามี ระยะทางการขนส่ งทีใกล้กว่าโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีมีการขนส่ งไปยังลูกค้าแต่
นําหนักทีทําการบรรทุกมีจาํ กัดกว่าโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดังนันเมือทําการคํานวณต้นทุน
การขนส่ งโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิ จชุม ชนจึงมีตน้ ทุนค่าขนส่ งสู งกว่าโรงงานแปรรู ป กล้วยวิสาหกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเมือรวมแล้วต้นทุนค่าขนส่งก็เลยมีมูลค่ามากกว่าโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้น ทุ นการจัดให้มีสิน ค้าคงคลังโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมมีตน้ ทุนการจัดให้มี
ของคงคลังมากกว่าโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจชุมชนเนื องจากโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
ปริ มาณการจัดเก็บสิ นค้าคงคลังที มากกว่าทําให้มีตน้ ทุ น ด้านค่านําค่าไฟที สู งกว่าเพราะมีป ริ มาณสิ น ค้าคงคลังที มากกว่า
ดังนันเมือนําต้นทุนการจัดให้มีสินค้าคงคลังหลายๆด้านมารวมกันจึงทําให้โรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจชุมชนมีตน้ ทุนสู ง
กว่าโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้นทุนการบริ หารจัดการเมือทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
ต้นทุนการบริ หารจัดการมากกว่าโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจชุมชนเนืองจากโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อ มมี ก ารติ ด ต่ อ ซื อขายในแต่ ล ะวัน มากกว่าโรงงานแปรรู ป กล้ว ยวิส าหกิ จชุ ม ชนแต่ ระยะเวลาที ใช้ในการโทร
ติ ด ต่อสื อสารค่าเอกสารที ใช้ค่าอุป กรณ์ ในการจัดการคาสังซื อและสารสนเทศมี ตน้ ทุ น สู งพอๆกับโรงงานแปรรู ป กล้วย
วิสาหกิจชุมชนเมือทําการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยจึงทําให้มีตน้ ทุนสูงกว่าโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจชุมชน

สรุ ปผลการวิจัย

งานวิจัยครังนี เป็ นการศึ กษาปั จจัยที มีผลต่อต้นทุ นโลจิ สติ กส์ การคํานวณต้นทุนโลจิสติกส์และแนวทางการลด
ต้นทุนโลจิ สติกส์ ของธุ รกิจอุตสาหกรรมแปรรู ปกล้วยในเขตภาคเหนื อตอนล่างซึ งผูท้ าํ วิจยั ได้ดาํ เนิ นการศึ กษาวิเคราะห์
ข้อมูลและนําเสนอเป็ นลําดับดังต่อไปนี ระดับผลกระทบของปั จจัยทีมีผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์โรงงานแปรรู ปกล้วยพบว่า
ปัจจัยทีมีความแตกต่างกันคือปั จจัยทางด้านวัตถุดิบและปัจจัยทางด้านเครื องจักรซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาณุ ( )
เรื อง สภาพปั ญ หาของการพัฒ นาอุต สาหกรรมกล้วยตากในจังหวัด พิ ษ ณุ โลก ที ผลการประเมิ น ปั ญหาเรื องวัตถุ ดิบ ใน
ระดับสูง ในปั ญหาคุณภาพวัตถุดิบไม่ได้ตามมาตราฐานทีกําหนด และงานวิจยั ของ ไกรพล ( ) เรื องการศึกษาปั ญหาและ
ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของธุรกิจโรงสี ขา้ วในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยด้านเครื องจักร ด้านวัตถุดิบ โรงสี ขา้ วมีปัจจัยทีส่งผล
ต่อต้นทุนโลจิสติกส์ระดับค่อนข้างมาก ส่ วนระดับผลกระทบทีศึกษาด้านพนักงาน ด้านการบริ หารจัดการและด้านเงินทุนมี
ระดับผลกระทบปานกลาง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
กิตติกรรมประกาศ

1316

คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกทีสนับสนุนด้าน
เครื องมือ รวมถึงพืนทีในการใช้ศึกษา
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บทคัดย่อ
โครงงานฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาและออกแบบสร้างชุดอบแห้งพลังงานร่ วมต้นแบบ เพือหาค่าอุณหภูมิการ
อบแห้งแบบอัตโนมัติ และเพือศึ กษาชุ ดควบคุมอุณหภูมิ โดยมีวิธีการทํางานแบ่งออกเป็ นการออกแบบและสร้างชุดตูอ้ บ
แห้ งพลังงานร่ วมต้น แบบ และออกแบบวิธีการเก็บ ข้อมูลเพือวัดค่าอุณหภูมิข องชุ ด อบแห้งที ผลิ ตได้ม าเปรี ยบเที ยบกับ
อุณหภูมิภายนอกตู ้
ผลจากการดําเนิ นโครงงาน ได้ชุดอบแห้งพลังงานร่ วมต้นแบบ และผลจากการทดลองของอุณหภูมิภายในตูอ้ บมี
ค่าเฉลียอยู่ที . องศาเซลเซี ยส ส่ วนอุณหภูมิ เฉลียภายนอก มี ค่ าเฉลี ยของอุณ หภูมิ อยู่ที . องศาเซลเซี ยส และค่ า
กําลังไฟฟ้ าทีใช้ทงั เฉลียอยูท่ ี . วัตต์ จากผลการทดลอง ณ ช่วงเวลา . - . น. เป็ นช่วงเวลาที เหมาะสมในการตาก
และผลจากการทดลองการตากวัตถุดิบชนิดพริ กพริ กชีฟ้ าทําการทดสอบ ครัง ครังละ วัน ผลปรากฏ ว่าวัตถุดิบทังต้นมี
นําหนัก กิโลกรัม หลังจากการทดสอบ ครัง ครังละ วัน นําหนักที เหลื อของวัตถุดิบประมาณ กรัม คิดเป็ น .
เปอร์เซ็นต์
คําสําคัญ : พลังงานแสงอาทิตย์, ความร้อน, อุณหภูมิ
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Purpose of this project is study and design dehydrate machine with co energy to find temperature for
dehydrating automatically and to study controlling temperature. By designed and built prototype machine. And designed
method to collect information from measuring temperature of the machine and compared with outside
Result of the project, Agriculture Dry Machine, and tested result of temperature inside cabinet, found average
temperature was 46.29oC and temperature outside the cabinet was 32.91oC, average energy that the cabinet used was 84.4
watt and found time between09.00-17.00 is suitable for dehydrating. and result of the experiment test 3 times 3 days at a
time, it appears that the effects of raw material both have weight 1 kg, after the test, each 3-day 3, the rest of the raw
material weight approx. 235 g, representing 23.5 percent.
Keyword: Solar Energy, Heat, Temperature
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การถนอมอาหารของคนไทยเรามีหลายวิธีอาทิ เช่น การดอง การเก็บไว้ในตูเ้ ย็น เพือที จะเก็บรั กษาอาหารไว้ ให้
สามารถอยูไ่ ด้นานเพือจะนํามาประกอบอาหารในภายหลัง การอบแห้งก็เป็ นหนึงวิธีทีสามารถถนอมอาหารได้อย่างดีเช่นกัน
ตูอ้ บแห้งในปั จจุบนั มีหลายรู ปแบบ โดยสามารถแบ่งความแตกต่างของตูอ้ บแห้ง โดยตูจ้ ากเชือเพลิงทีใช้ในการอบแห้ง ซึงมี
ทังเชือเพลิงทีเป็ นของแข็ง ของเหลวและก๊าซ โดยของแข็งนันอาจเป็ นเชือเพลิงประเภทไม้ ถ่านหรื อของทีเหลือจากเกษตร
หลังการเก็บเกียวแล้ว ของเหลวนันอาจเป็ นนําหรื อนํามัน ส่ วนก๊าซอาจจะใช้ก๊าซ LPG ในการใช้ทาํ ความร้อน ซึ งตูอ้ บทีใช้
ก๊าซ LPG ในการทําความร้อนนัน จะทําให้อุณหภูมิเริ มต้นไปถึงอุณหภูมิทีใช้งานจะสูญเสี ยพลังงานเป็ นจํานวนมาก จะเห็น
ได้วา่ เชือเพลิงเหล่านีสามารถสร้างมลภาวะ หรื อสารเคมีตกค้างได้
ปั ญหาปั จจุบนั จากการตากแห้งโดยทัวไปจะตากแห้งข้างๆถนนซึ งเป็ นพืนที โล่งมีแดดส่ องถึง แต่จะมี ปัญหาใน
เรื องฝุ่ นละออง มีเชือจุลินทรี ย ์ แมลงวันตอมเป็ นพาหะนําเชือโรค และทําให้เกิดหนอนขึนได้ การตากอาจมีปัญหาเรื องเชือรา
เป็ นเหตุให้เก็บไว้ได้ไม่นาน ดังนันการอบแห้งในทีมิดชิ ดสามารถแก้ปัญหาเหล่านีได้วธิ ี ตากแห้งด้วยแสงอาทิตย์จะมีความ
สะดวกและสิ นค่าใช้จ่ายน้อย โดย เฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นแหล่งกําเนิดความร้อนทีได้มาโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย แต่
ยังคงมีปัญหาในส่ วนการควบคุมอุณหภูมิเมือมีสภาวะทีไม่เกิดแสงจากดวงอาทิตย์จะส่งผลต่อการทํางานของตูอ้ บแห้ง
จากทีกล่าวมาข้างต้นคณะผูจ้ ดั ทําจึงมีความสนใจทีจะสร้างตูอ้ บแห้งโดยใช้พลังร่ วมระหว่างพลังงานความร้อนจาก
ดวงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากหลอดไส้ ดังนันการจัดทําเครื องอบแห้งจะเป็ นการช่วยเกษตรกรอีกทางหนึง ทําให้
อาหารถูกสุ ขลักษณะ ลดการปนเปื อนจากฝุ่ นละออง และแมลงรบกวน ได้เป็ นอย่างดี

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
วิธีดําเนินการวิจัย

1320

ในงานวิจยั นีจะศึกษาทฤษฎีการอบแห้งใช้พลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงการออกแบบและติดตังอุปกรณ์และทดสอบ
และแก้ไข ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นาํ ไปสู่การวิเคราะห์ผลการทดลองโดยแสดงตามภาพ
เริ มต้น
ศึกษาทฤษฎีการอบแห้งใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ออกแบบและติดตังอุปกรณ์
สร้างชินงาน
ทดสอบการ
ทํางาน

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ งและแก้ไข

ผ่าน
วิเคราะห์และสรุ ปผลการ
สิ นสุ ด

ภาพที 1 ขันตอนและวิธีการดําเนินโครงการ
จากภาพที แสดงแผนผัง การทํางานขันตอนและวิธี ก ารดําเนิ น โครงการซึ งประกอบด้ว ย .ศึ ก ษาทฤษฎี
การอบแห้ งใช้พลังงานแสงอาทิ ตย์ .ออกแบบและติ ด ตังอุป กรณ์ .ทดสอบและแก้ไข ตูอ้ บแห้ง พลังงานแสงอาทิ ตย์
.วิเคราะห์ผลการทดลอง .สรุ ปผลการทดลอง จากข้อความข้างต้นได้ออกแบบขันตอนงานวิจยั ออกเป็ นสองรู ปแบบ
1. ออกแบบโครงสร้ างตู้อบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์
ประกอบด้วย พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์และพลังงานความร้อนจากชุดให้ความร้อนเพิมเติม
1.1 ออกแบบโครงสร้างตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพที 2 ออกแบบโครงสร้างตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
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จากภาพที แสดงการออกแบบด้วยการจํากัดของพืนทีของตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ทําให้การออกแบบ
เพือให้การกระจายความร้อนได้อย่างสมําเสมอทัวทังตู้
1.2 ออกแบบโครงสร้างฐานตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพที ออกแบบโครงสร้างฐานตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
สองข้าง

ในการออกแบบโครงสร้าง ในการติดตังอุปกรณ์ และตูอ้ บแห้ง ใช้ในการทํางานเพือสะดวกในการรับแสงทัง
1.3 ออกแบบโครงสร้างโดยรวมตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพที 4 รวมตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
จากการออกแบบโครงสร้ างตู้อ บแห้ ง พลัง งานแสงอาทิ ต ย์แ ละออกแบบโครงสร้ างฐานตู้อ บแห้ ง พลังงาน
แสงอาทิตย์ พอนําภาพทังสองมาวางด้วยกันให้เป็ นชินงานเดียวกัน จึงได้แบบตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ทีสมบูรณ์
2. ออกแบบวิธีการเก็บข้ อมูล
2.1 เก็บค่าความร้อนและการใช้พลังงานของตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบไม่มีวดั ถุดิบ (No Load)
หมายถึงการทดสอบตัวเครื องแบบไม่มีวตั ถุดิบในการทดลอง
2.2 เก็บค่าความร้อนและการใช้พลังงานของตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบมีวดั ถุดิบ (Load)
หมายถึงการทดสอบการตากโดยมีวตั ถุดิบชนิดพริ กชีฟ้า
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ภาพที โครงสร้างตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ส่วนประกอบของตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ หมายเลข พัดลมดูดอากาศ หมายเลข ชุดควบคุมอุณหภูมิ
หมายเลข หลอดไส้ หมายเลข สําหรับใส่ ถาดเพืออบแห้ง หมายเลข กระจก

ผลและวิจารณ์ ผล

จากการศึ กษาค้นคว้าหลักการทํางานของตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ไฟฟ้าทีใช้ในระบบควบคุมทังหมดมาจาก
โซล่าเซลล์เข้าแบตเตอรี โดยใช้อินเวอร์เตอร์ แปลงแรงดันให้เป็ น Vac เพือนําไปจ่ายให้กบั ชุดความคุมอุณหภูมิอตั โนมัติ
จากนันก็เริ มทํางานและชาร์ จไฟเข้าระบบไปพร้อมกัน ในช่วงทีอุณหภูมิไม่ถึงตามทีต้องการชุดควบคุมอุณหภูมิความร้อนก็
เริ มทํางานหลอดไฟติด พออุณหภูมิถึงตามกําหนดระบบควบคุมอุณหภูมิความร้อนก็จะตัดการทํางาน
1. ผลจากการออกแบบตู้อบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์
1.1 ผลจากการออกแบบโครงสร้างตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพที โครงสร้างตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
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ผลจากการโครงสร้างฐานตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพที โครงสร้างฐานตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.3 ผลจากการออกแบบโครงสร้างโดยรวม

ภาพที โครงสร้างรวมตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
. ผลจากการทดลองตู้อบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์
เป็ นการทดลองหาอุ ณ หภูมิภ ายในตู้ นอกตู้ ความชื น และการใช้พ ลังงาน ตังแต่เวลา . - . น. เป็ น
ค่าเฉลียของค่าต่างๆ ข้างต้นโดยการออกแบบเป็ นชุดการทดลอง ครัง ครังละ วัน
2.1 ผลการทดลองเก็บค่าอุณหภูมิ ความชืน และค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา . –
. น. (ไม่มีวตั ถุดิบ)
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ตารางที ผลการทดลองเก็บค่าอุณหภูมิ ความชืน และและค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา . – . น. (ไม่มีวตั ถุดิบ)
เวลา
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00

อุณหภูมิภายใน
25.0
27.5
33.0
39.0
43.0
43.5
38.0
43.0
50.0
50.5
53.0
55.0
59.0
57.5
54.0
54.5
55.0
56.5
52.0
43.0
40.0
36.5
30.0

อุณหภูมิภายนอก ความชืนภายใน
23.8
75.0
25.0
74.5
26.0
65.0
27.8
55.0
29.0
35.0
30.4
35.0
31.1
35.0
33.1
35.0
35.5
35.0
38.4
35.0
39.4
35.0
40.1
35.0
41.0
35.0
41.8
35.0
42.4
35.0
42.0
35.0
41.0
35.0
43.6
35.0
40.7
35.0
37.3
35.0
33.8
35.0
32.3
35.0
31.5
35.0

กําลังไฟฟ้าทีใช้ในระบบ
332.6
341.8
347.2
7.8
7.3
7.9
8.6
7.4
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.5
8.6
7.1
8.2
8.6
8.6
7.8
7.9
6.7

กราฟแสดงผลการทดลองเก็บค่าอุณหภูมิ ความชืน และค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา . –
. น. (ไม่มีวตั ถุดิบ)
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อุณหภูมิภายในและภาคนอกตูต้ ากแห้ง (เฉลีย No Load)
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250

อุณหภูมิ
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40

อุณหภูมิภายใน
อุณหภูมิภายนอก

200

ความชืนภายใน

100

กําลังไฟฟ้าทีใช้ใน
ระบบ

150

20

50
0

7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00

0
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เวลา

ภาพที อุณหภูมิ ความชืน และค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา . – . น. (ไม่มีวตั ถุดิบ)
จากผลการทดลองในตารางที ภาพที เป็ นการทดลองหาอุ ณหภูมิภายในตู้ นอกตู้ และความชื น ตังแต่เวลา
. - . น. จะเห็ นได้วา่ อุณหภูมิภายในสูงสุดอยูท่ ี องศาเซลเซี ยส ภายนอกอยูท่ ี องศาเซลเซี ยส และความชืนอยูท่ ี
เปอร์ เซ็นต์
2.2 ผลการทดลองเก็ บ ค่ า อุ ณ หภู มิ ความชื น และค่ าการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ช่ วงเวลา . – . น.
(เฉลีย วันที )
ตารางที ผลการทดลองเก็บค่าอุณหภูมิ ความชืน และและค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา . – . น. (เฉลีย วันที )
เวลา
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30

อุณหภูมิภายใน
25.33
28.00
32.00
37.33
40.33
47.00
51.00
52.67
53.33
50.33
54.00
57.33
57.67
56.67

อุณหภูมิภายนอก ความชืนภายใน
24.63
75.00
25.03
75.00
26.93
62.00
28.60
44.00
29.53
41.33
30.80
35.00
32.07
35.00
32.87
35.00
34.43
35.00
34.77
35.00
36.20
35.00
36.83
35.00
37.60
35.00
37.23
35.00

กําลังไฟฟ้าทีใช้ในระบบ
342.14
343.30
342.52
125.57
8.23
8.19
8.03
7.99
8.06
8.01
7.97
7.97
7.97
7.94
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14:00
54.33
38.23
35.00
14:30
53.67
38.33
35.00
15:00
53.00
37.93
35.00
15:30
48.33
37.30
35.00
16:00
48.33
37.57
35.00
16:30
44.67
36.00
35.00
17:00
41.00
35.67
35.00
17:30
34.00
33.83
36.00
18:00
32.00
31.83
40.33
กราฟแสดงผลการทดลองเก็บค่าอุณหภูมิ ความชืน และค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา .

8.22
8.17
8.18
7.66
7.86
105.52
108.44
306.54
303.45
– . น. (เฉลียวันที )
400.00
350.00
300.00
250.00

อุณหภูมิ

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

อุณหภูมิภายในและภาคนอกตูต้ ากแห้ง (เฉลียวันที 1)

200.00
150.00
100.00
50.00
7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

เวลา

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00
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อุณหภูมิภายใน

อุณหภูมิภายนอก
ความชืนภายใน

กําลังไฟฟ้าทีใช้ใน
ระบบ

0.00

ภาพที อุณหภูมิ ความชืน และค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา . – . น. (เฉลียวันที )
จากผลการทดลองในตารางที 2 ภาพที 10 เป็ นการทดลองหาอุณหภูมิภายในตู้ นอกตู้ และความชืน ตังแต่เวลา
. - . น. จะเห็นได้วา่ อุณหภูมิภายในสูงสุดอยูท่ ี . องศาเซลเซี ยส ภายนอกอยูท่ ี . องศาเซลเซียส และ
ความชืนอยูท่ ี เปอร์เซ็นต์
2.3 ผลการทดลองเก็ บ ค่ า อุ ณ หภู มิ ความชื น และค่ าการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ช่ วงเวลา . – . น.
(เฉลีย วันที )
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ตารางที ผลการทดลองเก็บค่าอุณหภูมิ ความชืน และและค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา . – . น. (เฉลีย วันที )
เวลา อุณหภูมิภายใน อุณหภูมิภายนอก ความชืนภายใน กําลังไฟฟ้าทีใช้ในระบบ
7:00
25.00
23.57
75.00
326.99
7:30
29.00
24.00
75.00
335.97
8:00
32.00
26.00
62.33
226.02
8:30
38.67
28.67
35.00
8.03
9:00
40.67
30.00
35.00
7.98
9:30
45.33
31.43
35.00
7.96
10:00
50.67
32.70
35.00
8.05
10:30
55.00
33.30
35.00
8.06
11:00
57.67
33.93
35.00
8.35
11:30
55.00
34.33
35.00
8.24
12:00
58.00
34.40
35.00
8.37
12:30
57.67
36.00
35.00
8.34
13:00
58.00
36.20
35.00
8.39
13:30
55.33
35.97
35.00
8.25
14:00
54.00
35.67
35.00
8.07
14:30
53.67
35.53
35.00
8.10
15:00
54.00
35.07
35.00
8.66
15:30
52.67
35.33
35.00
7.66
16:00
51.33
34.33
35.00
8.13
16:30
49.33
33.33
35.00
105.89
17:00
41.67
33.40
35.00
108.87
17:30
33.67
31.37
37.67
328.10
18:00
32.33
30.67
40.67
324.25
กราฟแสดงผลการทดลองเก็บค่าอุณหภูมิ ความชืน และค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา . – . น. (เฉลียวันที )
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400.00
350.00
300.00
250.00

อุณหภูมิ

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

อุณหภูมิภายในและภาคนอกตูต้ ากแห้ง(เฉลียวันที 2)
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200.00
150.00
100.00
50.00
7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

เวลา

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

อุณหภูมิภายใน

อุณหภูมิภายนอก
ความชืนภายใน

กําลังไฟฟ้าทีใช้ใน
ระบบ

0.00

ภาพที 11 อุณหภูมิ ความชืน และค่าการใช้พลังงานไฟฟ้ า ช่วงเวลา . – . น. (เฉลียวันที )
จากผลการทดลองในตารางที 3 ภาพที 11 เป็ นการทดลองหาอุณหภูมิภายในตู ้ นอกตู้ และความชื น ตังแต่เวลา
. - . น. จะเห็นได้วา่ อุณหภูมิภายในสูงสุ ดอยูท่ ี องศาเซลเซียส ภายนอกอยูท่ ี . องศาเซลเซี ยส และความชืนอยู่
ที เปอร์ เซ็นต์
2.4 ผลการทดลองเก็ บ ค่ า อุ ณ หภู มิ ความชื น และค่ าการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ช่ วงเวลา . – . น.
(เฉลีย วันที )
ตารางที ผลการทดลองเก็บค่าอุณหภูมิ ความชืน และและค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา . –18.00 น.
(เฉลีย วันที )
เวลา
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30

อุณหภูมิภายใน
25.33
27.67
29.67
34.33
40.00
44.67
49.00
51.67
54.00
56.67
58.00
58.00
54.00
53.33

อุณหภูมิภายนอก ความชืนภายใน
23.57
75.00
24.97
75.00
26.67
61.33
28.67
35.00
30.00
35.00
31.83
35.00
32.67
35.00
34.07
35.00
34.30
35.00
35.33
35.00
35.70
35.00
36.50
35.00
36.83
35.00
37.17
35.00

กําลังไฟฟ้าทีใช้ในระบบ
328.37
330.90
335.21
115.59
8.16
8.33
8.44
8.07
8.56
8.64
8.66
8.72
8.46
9.03
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14:00
51.67
37.07
35.00
14:30
53.00
37.60
35.00
15:00
56.00
38.93
35.00
15:30
54.33
39.27
35.00
16:00
51.17
37.85
35.00
16:30
47.00
36.77
35.00
17:00
42.33
34.87
35.00
17:30
37.33
32.53
38.33
18:00
32.33
31.13
44.67
กราฟแสดงผลการทดลองเก็บค่าอุณหภูมิ ความชืน และค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา .

8.34
8.37
8.65
8.49
8.40
8.53
8.48
234.77
349.74
– . น. (เฉลียวันที )
400.00
350.00
300.00
250.00

อุณหภูมิ

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

อุณหภูมิภายในและภาคนอกตูต้ ากแห้ง (เฉลียวันที 3)
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200.00
150.00
100.00
50.00

อุณหภูมิภายใน

อุณหภูมิภายนอก
ความชืนภายใน

กําลังไฟฟ้าทีใช้ใน
ระบบ

7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00

0.00

เวลา

ภาพที 12 แสดงค่าอุณหภูมิ ความชืน และค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา . – . น. (เฉลียวันที )
จากผลการทดลองในตารางที 4 ภาพที 12 เป็ นการทดลองหาอุณหภูมิภายในตู ้ นอกตู้ และความชื น ตังแต่เวลา
. - . น. จะเห็นได้วา่ อุณหภูมิภายในสูงสุดอยูท่ ี องศาเซลเซี ยส ภายนอกอยูท่ ี . องศาเซลเซียส และความชืนอยู่
ที เปอร์ เซ็นต์

สรุ ปผลการวิจัย

ผลจากการดําเนิ นโครงงานตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ผลที ได้จากการตากแห้งของโครงงานดังกล่าวพบว่า
การตากแห้งโดยทัวไปที พึงพาแสงแดดเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิในการตากได้ และผลผลิตในการตาก
ระหว่างตูอ้ บแห้งทีสร้างขึนจะมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าการตากแห้งโดยทัวไปอย่างมีนยั ยะสําคัญ
ผลการทลองตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าเป็ นชนิ ดแรงดัน ผ่านตัวแปลงแรงดันให้เป็ น
220 Vac เพือจ่ายแรงดันไฟให้กบั ตัวควบคุมอุณหภูมิอตั โนมัติและชุดให้ความร้อน และผลการเก็บอุณหภูมิของตูอ้ บแห้ง
พลังงานแสงอาทิ ตย์ ผลการทดลอบเฉลีย ครังของ(วันที )อุณหภูมิเฉลียภายในตูอ้ ยู่ที . องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิเฉลีย
ภายนอกตูอ้ ยูท่ ี . องศาเซลเซี ยส และค่าการใช้พลังงานเฉลีย . วัตต์ ผลการทดลอบเฉลีย ครังของ(วันที )อุณหภูมิ
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เฉลียภายในตูอ้ ยูท่ ี . องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิเฉลียภายนอกตูอ้ ยูท่ ี . องศาเซลเซียส และค่าการใช้พลังงานเฉลีย .
วัตต์ และผลการทดลอบเฉลีย ครังของ(วันที ) อุณหภูมิเฉลียภายในตูอ้ ยูท่ ี . องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิเฉลียภายนอกตูอ้ ยูท่ ี
. องศาเซลเซี ยส และค่าการใช้พลังงานเฉลีย . วัตต์
จากการทดลองพบว่า ณ ช่วงเวลาเริ มต้นระหว่างเวลา . - . น.และช่วงเวลาเย็นตังแต่ . น. ปรากฏว่า
ณ ช่วงเวลาดังกล่าวมีอุณหภูมิความร้อนตําเนื องจากไม่มีแสงแดดส่ งผลให้ชุดควบคุมอุณหภูมิทาํ งานอัตโนมัติ และผลจาก
การทดลองการตากวัตถุดิบชนิดพริ กพริ กชีฟ้ าทําการทดสอบ ครัง ครังละ วัน ผลปรากฏ ว่าวัตถุดิบเริ มต้นมีนาหนั
ํ ก
กิโลกรัม หลังจากการทดสอบ ครัง ครังละ วัน นําหนักทีเหลือของวัตถุดิบประมาณ กรัม คิดเป็ น . เปอร์เซ็นต์
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี เป็ นการศึ กษาความเหมาะสมในการจัดการกะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าวซึ งเป็ นวัสดุเหลือทิ งทาง
การเกษตร โดยนํามาผลิตเป็ นเชือเพลิงอัดเม็ด การศึกษาแบ่งออกเป็ น ส่วน คือ ( ) การศึกษาตัวประสานและอัตราส่ วนที
เหมาะสมในการผลิตเชือเพลิงอัดเม็ด และ ( ) การศึกษาคุณสมบัติของเชือเพลิงอัดเม็ดทีได้จากอัตราส่ วนทีเหมาะสมในการ
ผลิต ระหว่างกะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าว จากนันตรวจวัดสมบัติทางกายภาพของเชือเพลิงอัดเม็ดได้แก่ ลักษณะรู ปร่ าง
และสมบัติทางเคมี ส่ วนที ทําการทดลองทีอัตราส่วนผสมโพลีไวนิ ลแอลกอฮอล์ (PVA) ต่อแป้ งมันทีอัตราส่ วนต่าง ๆ คือ
90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, : และ : โดยนําหนัก จากผลการทดลองพบว่าส่ วนผสมที
เหมาะสมที สุ ด คือที อัตราส่ วน : โดยนําหนัก ค่าความชืน, ค่าเถ้า, ค่าสารระเหย, และค่าความร้อน มี ค่าร้อยละ . ,
2.89, . และ ,691.33 kcal/kg ตามลําดับ และส่ วนที ทําการทดลองทีอัตราส่ วนผสมของตัวประสานทีเหมาะสมทีสุ ด
โดยการผสมของกะลามะพร้าวต่อเปลือกมะพร้าวที อัตราส่ วนต่างๆ คือ : , 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70,
: และ : โดยนําหนัก จากผลการทดลองพบว่าส่ วนผสมทีเหมาะสมทีสุ ด คือที อัตราส่ วน : โดยนําหนัก ค่า
ความชืน ค่าเถ้า ค่าสารระเหย และค่าความร้อน มีค่าร้อยละ . , . . และ ,739.56 kcal/kg ตามลําดับ โดยภาพรวม
เชื อเพลิ งอัด เม็ด มีข นาดเส้น ผ่านศูน ย์กลาง - มิลลิเมตร ความยาว - มิลลิเมตร การวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบศักยภาพ
พลังงานเทียบเท่าไฟฟ้า . kW-hr เทียบเท่านํามันดิบ . ลิตร และเทียบเท่าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว . ลิตร
คําสําคัญ : เชือเพลิงอัดเม็ด, กะลามะพร้าว, เปลือกมะพร้าว
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This research is a study of appropriate management of coconut shell and coconut shell, which are agricultural
waste, by using them to produce Wood Pellets. The study is divided into 2 parts: (1) The study of the binders and proper
ratio them to produce Wood Pellets. (2) Properties of the wood pellets from the proper ratio in production. Between the
coconut shell and coconut Husk. Then measure the physical properties of wood pellets: morphology and chemical
properties. The first experiment, the ratio of polyvinyl alcohol (PVA) to starch, which is a ratio of 90:10, 80:20, 70:30,
60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 20:80 and 10:90 by weight. The results showed that the most appropriate mixture ratio is 90:
10 by weight. Moisture content, ash content, the volatile matter and heating value have the percentage of 10.26, 2.89,
70.17 and 4,691.33 kcal/kg respectively. The second experiment is the most appropriate ratio by a mixture of coconut
shell and coconut husk which are a ratio of 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 20:80 and 10:90 by weight.
The results showed that the most appropriate mixture ratio is 90: 10 by weight. Moisture content, ash content, the volatile
matter and heating value have the percentage of 10.23, 2.42 71.17 และ 4,739.56 kcal/kg respectively. Overall, the wood
pellets with diameter of 7-8 mm and length of 25-30 mm. After the comparative analysis, it showed that of the potential
energy equivalent to Electricity 5.53 kW-hr and to 0.55 liter of crude oil and 0.75 liter of LPG.
Keyword: Wood Pellets, Coconut Shell, Coconut Husk
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ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีอตั ราการใช้พลังงานเพิมขึนอย่างต่อเนื อง โดยแหล่งพลังงานในประเทศไทยมีอตั ราการ
ผลิตไม่เพียงพอกับอัตราการใช้ จําเป็ นต้องมีการนําเข้าพลังงานอย่างต่อเนื อง จากรายงานของสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) [ ] เปิ ดเผยสถานการณ์การใช้พลังงาน พ.ศ.
ว่าสัดส่ วนการใช้พลังงานรวมทังประเทศไทยเพิมขึนร้อย
ละ . ซึ งการผลิต ในประเทศลดลงร้อยละ . ส่ งผลให้ น ําเข้าพลังงานสู งขึ นร้อ ยละ . ดัง นันจึ งต้อ งมี การหาแหล่ ง
พลังงานอย่าง อืนมาใช้ทดแทนเพือลดปั ญหาดังกล่าว แหล่งพลังงานทดแทนทีสามารถหาได้ง่ายและประเทศไทยมีศกั ยภาพ
สูงคือ พลังงานชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึงสามารถนํามาแปรรู ปวัสดุเหลือทิงทางการเกษตรเป็ นพลังงาน
ทีนิยมรู ปแบบหนึ ง คือ การอัด ขึนรู ปเป็ นเม็ดหรื อแท่งเชือเพลิงชีวมวลเป็ นพลังงานสะอาด [2] ได้มีการวิจยั นําวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรหลายชนิ ดมาผลิตเป็ นเชือเพลิงชี วมวลอัดแท่ง เช่น เส้นใยปาล์มและกะลาปาล์ม [3] ใบอ้อย [4] ซังข้าวโพด
ผสมกะลามะพร้าว [5] กิ งสบู่ ดาํ [ ] เปลือกทุ เรี ยนและเปลือกมังคุด [ ] ต้นไมยราบยักษ์ [ ] ซึ งเชือเพลิ งที ได้จากงานวิจยั
เหล่านีมีสมบัติสามารถใช้เป็ นเชือเพลิงทดแทนฟื นไม้ได้เป็ นอย่างดี
จากรายงานของสํานัก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร พบว่าใน พ.ศ.
ประเทศไทยมี การปลูก มะพร้ าวทังหมด
, , และมี เศษวัสดุ เหลื อใช้เป็ นกะลามะพร้าว , . ตัน เปลื อกมะพร้าว , . ตัน และใน พ.ศ.
, , ไร่ และมีผลผลิต , , ตัน แสดงว่าทุกๆปี ประเทศไทยมีเศษวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าวจํานวนมาก ชาวสวน
ส่วนเผาทําลายเศษวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าว ซึงทําให้เกิดปั ญหามลพิษกับสิ งแวดล้อม ดังนันคณะนักวิจยั จึงคิดจะนําเศษวัสดุ
เหลือใช้จากมะพร้าว ในส่วนของกะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าวมาสร้างเป็ นเชือเพลิงอัดเม็ด เพือให้เกิดมูลค่าเพิม และลด
ปัญหามลพิษทีเกิดจาการเผาทําลาย

วิธีดําเนินการวิจัย

งานวิจั ย นี ได้ แ บ่ ง การวิ เ คราะห์ อ อกเป็ น 3 ขันตอน ได้แ ก่ การวิ เ คราะห์ ว ตั ถุ ดิ บ ที ใช้ใ นการอัด เม็ ด เชื อเพลิ ง
การแบบการอัด เม็ด เชื อเพลิ ง การวิเคราะห์ ค วามเหมาะสมทางเทคนิ ค ของการผลิ ตของการผลิ ต เม็ ด เชื อเพลิ งระหว่าง
กะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. การวิเคราะห์ วัตถุดบิ ทีใช้ ในการอัดเม็ดเชื อเพลิงการการอัดเม็ดเชื อเพลิง
การอัดแท่งเชือเพลิงในงานวิจยั นี ใช้วธิ ี อดั เย็น (cold-press technique) โดยใช้นาแป้
ํ งมัน และโพลีไวนิ ลแอลกอฮอล์
(PVA) เป็ นตัวประสาน เนื องจากมี ความสามารถยึดเกาะวัสดุให้เป็ นเนื อเดี ยวและเพิมคุณสมบัติทางกายภาพได้ดี [9] ใน
ขันตอนนี จะทาการวิเคราะห์สมบัติของวัตถุดิบทีใช้ในการอัดเม็ดเชือเพลิง ได้แก่ กะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าวบด ซึ ง
เป็ นวัตถุดิบหลักของเชื อเพลิง และนําแป้ งมัน และโพลี ไวนิ ลแอลกอฮอล์ (PVA) ซึ งทําหน้าที เป็ นตัวประสาน โดยวัดค่า
ความร้อน (heating value) ของวัตถุดิบทังสองตามมาตรฐาน ASTM D3286
2. การออกแบบการวิจยั
1.1 ตัวประสานทีใช้ศึกษาการผลิตเชือเพลิงอัดเม็ด มี ชนิดคือ แป้ งมัน และโพลีไวนิล แอลกอฮอล์ (PVA) และ
อัตราส่ วนทีใช้ผสมกันโดยนําหนัก ดังตารางที 1 โดยทําการทดสอบเพืออัตราส่ วนของตัวประสานทีมีผลค่าความร้อนทีมีค่า
มากทีสุ ดเพือนําไปศึกษาส่ วนผสมของวัสดุในหัวข้อ 2.2
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ตารางที 1 อัตราส่ วนผสมโดยแปรผันกะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าว
อัตราส่ วนผสมโดยนําหนัก
วัสดุ
กะลามะพร้าว
เปลือกมะพร้าว
PVA
50
50
90
50
50
80
50
50
70
50
50
60
50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50

40
30
20
10

วัสดุ
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แป้งมัน
10
20
30
40
50
60
70
80
90

ตารางที 2 อัตราส่ วนผสมโดยแปรผันแป้งมัน และ โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA)
อัตราส่ วนผสมโดยนําหนัก
วัสดุ
ตัวประสาน
กะลามะพร้าว
เปลือกมะพร้าว
PVA
แป้ งมัน
90
10
90
10
80
20
90
10
70
30
90
10
60
40
90
10
50
50
90
10
40
60
90
10
30
70
90
10
20
80
90
10
10
90
90
10
1.2 วัต ถุ ดิบ ที ใช้ในการผลิ ตเชื อเพลิงอัด เม็ด คื อ กะลามะพร้าวกับ เปลือ กมะพร้าว และอัตราส่ วนที ใช้ผสมกัน โดย
นําหนัก ดังตารางที 2
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. การวิเคราะห์ ความเหมาะสมทางเทคนิคของการผลิตของการผลิตเม็ดเชื อเพลิง
2.1 การวิเคราะห์ค่าความร้อนเชือเพลิง
ค่าความร้อน คือ ปริ มาณความร้อนทีได้จากการสันดาปของเชือเพลิงภายใต้การทําให้สารทีได้จากการสันดาป
อย่างสมบูรณ์ ของเชื อเพลิงนันเย็นลงถึ งอุณหภูมิเริ มต้น ของอากาศ และค่าความร้อนของเชื อเพลิงมี หน่ วยเป็ นกิ โลจูลต่อ
กิโลกรัม หรื อเมกะจูลต่อกิโลกรัมของเชือเพลิง ค่าพลังงานความร้อนมีวธิ ีการวัด 3 แบบคือ
2.1.1 ค่าความร้อนตํา (LHV) หมายถึง การนําเชือเพลิงชีวมวลหนัก 1 กิโลกรัม มาหาค่าความร้อน ดังสมการ
(1) และ (2)
LHV = HHV – mwhfg
เมกะจูลต่อกิโลกรัม
(1)
หรื อ LHV = HHV – 9 mH2Hfg
เมกะจูลต่อกิโลกรัม
(2)
2.1.2 ค่ าความร้ อนสู ง (HHV) หมายถึง การนําเชื อเพลิงชี วมวล 1 กิ โลรั ม มาทําการลดความชื นหรื อกําจัด นํา
ออกไปให้หมด จากนันนํามาหาค่าความร้อนทีวัด และมีความสัมพันธ์กบั ค่าความร้อนตําดังสมการ (3)
HHV = LHV + 23.95 (9H + M)
เมกะจูลต่อกิโลกรัม
(3)
2.1.3 ค่าความร้อนแห้ง หมายถึง การนําเชื อเพลิงชี วมวลจํานวน 1 กิโลกรัม มาลดความชืนหรื อกําจัดนําให้หมด
จากนันนํามา เพือหาความร้อน และมีความสัมพันธ์กบั ค่าความร้อนสูงดังสมการ (4)
HHV = 33.7 + 144 (H – 0/8) + 9.4S
เมกะจูลต่อกิโลกรัม
(4)
2.2 การวิเคราะห์ปริ มาณเถ้าของเชือเพลิง
ทดสอบหาปริ มาณเถ้าของเชือเพลิงอัดเม็ด ณ ห้องปฏิบตั ิการ เพือนําผลการทดสอบวิเคราะห์หาคุณสมบัติของ
เชือเพลิงอัดเม็ดทีดีทีสุด โดยเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานของเชือเพลิงอัดเม็ด
สูตรการคํานวณ
M = (W1 - W2) / W0 × 100
(5)
เมือ

M = ร้อยละของปริ มาณเถ้า
W = นําหนักถ้วย และเถ้าของตัวอย่างหลังเผา (กรัม)
W = นําหนักถ้วย (กรัม)
W = นําหนักตัวอย่าง
2.3 การวิเคราะห์ปริ มาณความชืน
ทดสอบหาปริ ม าณความชื นของเชื อเพลิ งอัด เม็ด ณ ห้องปฏิ บ ัติก าร เพือนําผลการทดสอบวิเคราะห์ ห า
คุณสมบัติของเชือเพลิงอัดเม็ดทีดีทีสุด โดยเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานของเชือเพลิงอัดเม็ด มีวธิ ีการทดลองดังนี
. นําถ้วยทีสะอาดไปอบ นาที ทีอุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส แล้วนําไปทําให้เย็นโดยใส่ในโถดูดความชืน
(Desiccators) นาที จึงนําไปชังนําหนัก
. ใส่ตวั อย่างประมาณ กรัม จากนันนําไปชังนําหนัก
. นําไปอบในเตาอบที อุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส ประมาณ - ชัวโมง แล้วทําให้เย็น ในโถดูดความชื น
(Desiccators) นาที จึงนําไปชังนําหนัก
สูตรการคํานวณ
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M = (W3-W4) / W0×100
เมือ M = ร้อยละของปริ มาณเถ้า
W = นําหนักถ้วยและตัวอย่างก่อนอบ (กรัม)
W = นําหนักถ้วยและตัวอย่างหลังอบ (กรัม)
W = นําหนักตัวอย่าง

(6)
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2.4 ทดสอบหาความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางของเชือเพลิง
ทดสอบหาความยาวและเส้น ผ่านศูน ย์กลางของเชื อเพลิ งอัดเม็ด ณ ห้องปฏิ บตั ิ การ เพือนําผลการทดสอบ
วิเคราะห์ ห าคุ ณ สมบัติข องเชื อเพลิ งอัด เม็ด ที ดี ที สุ ด โดยใช้เวออร์ เนี ยร์ ค าลิ ป เปอร์ เป็ นเครื องมื อ วัด และนําค่ าที ได้ม า
เปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานของเชือเพลิงอัดเม็ด
2.5 การเปรี ยบเทียบศักยภาพพลังงานชีวมวลกับเชือเพลิงสิ นเปลือง
การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนผสมของวัสดุและตัวประสานของเชื อเพลิงอัดเม็ดต่อค่าความร้อนที มีค่ามากที สุด เปรี ยบเที ยบกับ
เชือเพลิงสิ นเปลืองชนิ ดอืน ๆ เช่น พลังงานไฟฟ้า, นํามันดิบ, ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว เป็ นต้น

ผลและวิจารณ์ ผล

ผู ้วิ จ ั ย ได้ ท ํ า การศึ ก ษาทดสอบคุ ณ สมบั ติ ข องวัต ถุ ดิ บ และทดลองทํา การผลิ ต ตัว อย่า งเชื อเพลิ ง อั ด เม็ ด
จากกะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าว ตามกระบวนการ และอัตราส่วนที กําหนดไว้ และนําตัวอย่างเชื อเพลิงอัดเม็ดไปทํา
การทดสอบเก็บข้อมูลเพือเปรี ยบเทียบสมรรถนะด้านความร้อน และคุณลักษณะอืนๆ ในห้องปฏิบตั ิการ ความเหมาะสมทาง
กายภาพ และคุณสมบัติของชีวมวลเพือนําไปใช้งาน โดยกระบวนการศึกษาวิจยั แบ่งเป็ น 4 ขันตอนดังนี
1. การวิเคราะห์ ผลของอัตราส่ วนตัวประสานต่อค่าความร้ อนของเชื อเพลิงอัดเม็ด
จากผลการทดสอบค่าความร้อนของชีวมวลอัดเม็ดสําหรับอัตราส่ วนตัวประสานทีโพลีไวนิ ลแอลกอฮอล์ (PVA)
90% ต่อแป้ งมัน 10% มีค่าความร้อนสู งที สุดเท่ากับ 4,691.33 kcal/kg และค่าความร้อนมีแนวโน้มลดลงตามอัตราส่วนของ
ตัวประสานโดยถ้าอัตราส่วนของแป้ งมันเพิมขึนแล้ว โพลีไวนิ ลแอลกอฮอล์ (PVA) ลดลง ค่าความร้อนลดลงด้วย ดังตารางที
3 จากผลการวิเคราะห์นาํ อัตราส่วนตัวประสานแป้ งต่อ โพลีไวนิ ลแอลกอฮอล์ (PVA) ทีมีค่าดีทีดีทีสุดไปทําการทดลองปรับ
อัตราส่ วนกะลามะพร้าวต่อเปลือกมะพร้าวเพือหาค่าความร้อนและคุณสมบัติ
ตารางที 3 ผลการวิเคราะห์ผลของอัตราส่วนตัวประสานต่อค่าความร้อนของเชือเพลิงอัดเม็ดในอัตราส่วนผสมกะลามะพร้าว
50% ต่อเปลือกมะพร้าว 50% โดยนําหนัก
อัตราส่ วนผสมโดยนําหนัก
ค่าความร้อน
วัสดุ
ตัวประสาน
(kcal/kg)
กะลามะพร้าว (%)
เปลือกมะพร้าว (%)
PVA (%)
แป้ งมัน (%)
50
50
90
10
4,691.33
50
50
80
20
4,579.33
50
50
70
30
4,464.00
50
50
60
40
4,422.00
50
50
50
50
4,360.00
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50
50
50
50

50
50
50
50

40
30
20
10

60
70
80
90

4,250.00
4,210.00
4,124.00
4,100.00
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2. การวิเคราะห์ ค่าความร้ อนของเชื อเพลิงอัดเม็ด จากกะลามะพร้ าวและเปลือกมะพร้ าวทีอัตราส่ วนผสมต่ าง ๆ
จากผลการวิเคราะห์ ค่าสมรรถนะค่าความร้อนที ได้จากที ได้จากเชื อเพลิ งอัดเม็ด จากกะลามะพร้าวและเปลือก
มะพร้าว โดยเป็ นการผสมกะลามะพร้าวกับเปลือกมะพร้าวที 50:50 และพบว่าตัวประสานระหว่างโพลีไวนิ ลแอลกอฮอล์
(PVA) และแป้ งมัน ที 90:10 โดยนําหนัก มีค่าความร้อนสู งทีสุด ดังนันจึงนําผลจากการวิเคราะห์ทีได้จากห้องปฏิ บตั ิการ มา
ทดลองปรับอัตราส่ วนกะลามะพร้าวต่อเปลือกมะพร้าว เพือหาค่าความร้อนและคุณสมบัติทีดี ทีสุดต่อไป ซึ งได้ค่าทดสอบ
แสดงได้ดงั ตารางที ค่าความร้อนสําหรับอัตราส่ วนผสมของวัสดุทีกะลามะพร้าว % ต่อเปลือกมะพร้าว % มีค่าความ
ร้อนสูงที สุดเท่ากับ ,739.56 kcal/kg และค่าความร้อนมีแนวโน้มลดลงตามอัตราส่วนผสมของกะลามะพร้าวทีลดลง โดยค่า
ความร้อนทีน้อยทีสุดมีค่าเท่ากับ ,450.00 kcal/kg ทีอัตราส่ วนกะลามะพร้าว % กับเปลือกมะพร้าว % ซึงค่าความร้อน
ทีมากทีสุดและค่าทีน้อยทีสุดแตกต่างกัน . % แสดงว่าค่าความร้อนทีอัตราส่ วนผสมต่างๆ มีค่าใกล้เคียงกันดังภาพที 1
ตารางที การวิเคราะห์ค่าความร้อนของอัตราส่ วนผสมของวัสดุระหว่างกะลามะพร้าว กับเปลือกมะพร้าว ในอัตราส่ วนตัว
ประสานทีโพลีไวนิ ลแอลกอฮอล์ (PVA) 90% ต่อแป้ งมัน 10% โดยนําหนัก
อัตราส่ วนผสมโดยนําหนัก
ค่าความร้อน
วัสดุ
ตัวประสาน
(kcal/kg)
กะลามะพร้าว(%)
เปลือกมะพร้าว (%)
PVA (%)
แป้งมัน (%)
90
80
70
60
50
40
30
20
10

10
20
30
40
50
60
70
80
90

90
90
90
90
90
90
90
90
90

10
10
10
10
10
10
10
10
10

4,739.56
4,696.00
4,684.00
4,669.60
4,641.33
4,624.01
4,585.30
4,532.67
4,450.00
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ภาพที 1 ค่าความร้อนของเชือเพลิงอัดเม็ด จากกะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าว
3. การวิเคราะห์ คุณสมบัตขิ องเชื อเพลิงอัดเม็ด
จากตารางที 5 พบว่ า จากผลการทดสอบคุ ณ สมบั ติ ข องเชื อเพลิ ง อั ด เม็ ด สํ า ห รั บ ค่ า ความชื นและเถ้ า
อัตราส่วนผสมของตัวประสานระหว่างโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) 90% ต่อแป้ งมัน 10% ให้ค่าน้อยทีสุดเท่ากับ 10.26%
และ 2.89% ตามลําดับ และมีค่ามากทีสุดเท่ากับ 10.57% และ 4.94% ตามลําดับ ทีอัตราส่ วนผสมของตัวประสานระหว่างโพ
ลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) 10% ต่อแป้ งมัน 90% ค่าความชืนกับเถ้ามีแนวแนวโน้มมากขึนโดยแปรผกผันกับอัตราส่วนผสม
ของโพลีไวนิ ลแอลกอฮอล์ (PVA) ส่ วนสารระเหยมี ค่ามากที สุ ดเท่ากับ 70.17% และมี ค่าน้อยทีสุ ดเท่ากับ 67.27% ค่าสาร
ระเหยมีแนวโน้มลดลงโดยแปรผันตามอัตราส่วนผสมของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA)
ตารางที 5 คุณสมบัติของเชือเพลิงอัดเม็ดทีมีการแปรผันอัตราส่ วนผสมของตัวประสาน
อัตราส่ วนผสมโดยนําหนัก
วัสดุ
ตัวประสาน
ความชืน(%) เถ้า(%)
กะลา
เปลือกมะพร้าว PVA แป้ งมัน
มะพร้าว(%)
(%)
(%)
(%)
50
50
90
10
10.26
2.89
50
50
80
20
10.30
3.15
50
50
70
30
10.34
3.40
50
50
60
40
10.38
3.66
50
50
50
50
10.42
3.92
50
50
40
60
10.45
4.17
50
50
30
70
10.49
4.43
50
50
20
80
10.53
4.68
50
50
10
90
10.57
4.94

สารระเหย(%)
70.17
70.17
69.45
69.08
68.72
68.36
68.00
67.63
67.27

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1339

จากตารางที 6 พบว่าจากผลการทดสอบคุณสมบัติของเชือเพลิงอัดเม็ดสําหรับค่าความชืนและเถ้า อัตราส่ วนผสม
ของวัสดุระหว่างกะลามะพร้าว 90% ต่อเปลือกมะพร้าว 10% ให้ค่าน้อยทีสุดเท่ากับ 10.23% และ 2.42% ตามลําดับ และมีค่า
มากที สุ ดเท่ากับ 13.21% และ 4.30% ตามลําดับ ที อัตราส่ วนผสมของวัสดุระหว่างกะลามะพร้าว 10% ต่อเปลื อกมะพร้าว
90% ค่าความชืนกับเถ้ามีแนวแนวโน้มมากขึนโดยแปรผกผันกับอัตราส่ วนผสมของกะลามะพร้าว ส่ วนสาระเหยมีค่ามาก
ทีสุ ดเท่ากับ 71.17% และมี ค่าน้อยที สุ ดเท่ากับ 63.55% ค่าสารระเหยมีแนวโน้มลดลงโดยแปรผันตามอัตราส่ วนผสมของ
กะลามะพร้าว
ตารางที 6 คุณสมบัติของเชือเพลิงอัดเม็ดทีมีการแปรผันอัตราส่ วนผสมของวัสดุ
อัตราส่ วนผสมโดยนําหนัก
วัสดุ
ตัวประสาน
ความชืน(%)
กะลา
เปลือกมะพร้าว PVA แป้ งมัน
มะพร้าว(%)
(%)
(%)
(%)
90
10
90
10
4,739.56
80
20
90
10
4,696.00
70
30
90
10
4,684.00
60
40
90
10
4,669.60
50
50
90
10
4,641.33
40
60
90
10
4,624.01
30
70
90
10
4,585.30
20
80
90
10
4,532.67
10
90
90
10
4,450.00

เถ้า(%)

สารระเหย(%)

0.55
0.54
0.54
0.54
0.53
0.53
0.53
0.52
0.51

5.53
5.48
5.46
5.45
5.41
5.39
5.35
5.29
5.19

4. การเปรียบเทียบศักยภาพพลังงานของชีวมวลอัดเม็ดกับเชื อเพลิงสินเปลือง

การวิ เคราะห์ อัต ราส่ ว นผสมของวัส ดุ แ ละตัวประสานของเชื อเพลิ ง อัด เม็ ด ต่ อ ค่ า ความร้อ นที มี ค่ ามากที สุ ด

เปรี ยบเทียบกับเชือเพลิงสิ นเปลืองบางชนิดซึงได้ค่าเปรี ยบเทียบดังตารางที 7

ตารางที 7 การเปรี ยบเทียบศักยภาพพลังงานของชีวมวลอัดเม็ดกับเชือเพลิงสิ นเปลือง
อัตราส่ วนผสมโดยนําหนัก
ค่าความ
เทียบเท่า
วัสดุ
ตัวประสาน
ร้อน
นํามันดิบ
กะลา
เปลือก
PVA แป้ งมัน
(kcal/kg)
(ลิตร)
มะพร้าว(%) มะพร้าว(%) (%)
(%)
90
10
90
10
4,739.56
0.55
50
50
90
10
4,691.33
0.54

เทียบเท่า
ไฟฟ้า
(kW-h)
5.53
5.47

เทียบเท่าก๊าซ
ปิ โตรเลียม
เหลว (ลิตร)
0.75
0.74
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จากตารางที 7 พบว่าค่าความร้อนของเชือเพลิงอัดเม็ดทีมีการแปรผันอัตราส่ วนผสมของตัวประสานและวัสดุทีสูง
ทีสุดเปรี ยบเทียบศักยภาพพลังงานเทียบเท่านํามันดิบ 0.55 ลิตร เทียบเท่าไฟฟ้า 5.53 kW-h และเทียบเท่าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
0.75 ลิตร

สรุ ปผลการวิจัย

การศึ กษาความเหมาะสมเชื อเพลิ งอัด เม็ด จากกะลามะพร้ าวและเปลือกมะพร้าวพบว่าจากการวิเคราะห์อ ัตรา
ส่วนผสมของวัสดุและตัวประสานของเชือเพลิงอัดเม็ดต่อค่าความร้อนทีมีค่ามากทีสุด เท่ากับ ,739.56 kcal/kg ทีอัตราส่ วน
ผสมของกะลามะพร้าวต่อเปลือกมะพร้าว : โดยใช้ตวั ประสานทีมีอตั ราส่วนผสมระหว่างโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA)
ต่อนําแป้ งมัน : และเมือเปรี ยบเทียบกับเชือเพลิงสิ นเปลืองคือ พลังงานไฟฟ้า, นํามันดิ บ, ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว พบว่าค่า
ความร้อนของเชื อเพลิงอัดเม็ดที มีการแปรผันอัตราส่ วนผสมของตัวประสานและวัสดุทีมีค่าสู งที สุ ดเปรี ยบเที ยบศักยภาพ
พลังงานเทียบเท่าไฟฟ้า . kW-hr เทียบเท่านํามันดิบ . ลิตร และเทียบเท่าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว . ลิตร
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การศึกษาและวิจยั การจําแนกสิงปกคลุมดินด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของ
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้แก่ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงและดาวเทียม LANDSET 7 โดยการสร้างสี
ผสมเท็จ ช่วงคลืนได้แก่ Near Infrared (0.79-0.89) Shortwave Infrared ( . - . ) และช่วงคลืนสี แดง ( . - . ) ด้วย
โปรแกรม MATLAB ซึงกําหนดพืนทีสิ งปกคลุมดินเป็ นสวนยางพารา สวนปาล์มนํามัน อ่างเก็บนําและนากุง้
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Research land classification with satellite images and geographic Khanom Nakon-Si-Tummarat Province.
Including high-resolution satellite imagery and satellite LANDSET 7 bycreating false colors, including three wavelengths
Near Infrared (0.79-0.89) ShortwaveInfrared (1.58-1.75) and red wavelength range (0.61 to 0.68) with a MATLAB
programwhich defines the area. What is the rubber garden Palm oil. and shrimp farm.
Research and field survey data. Showed that the use of satellite imagery to land cover classification accuracy
and speed in the survey.
Keyword: Remote Sensing, GIS, Classification

บทนํา

ปั จจุบนั มีการพัฒนาและมีการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลข่าวสารหรื อสิ งต่างๆ ที อยูท่ ีอยูร่ อบตัวทีเป็ นประโยชน์เหมาะสม
กับ การเปลียนแปลงของโลก มาใช้ในประโยชน์ในชีวติ ประจําวันได้ การนําเอาข้อมูลทีได้จากการสํารวจระยะไกล (Remote
Sensing) ซึงเป็ นเครื องมือทีสามารถเก็บข้อมูลได้เป็ นจําวนมากในบริ เวณทีกว้างโดยติดตังเครื องมือวัดไว้บนเครื องบินหรื อ
ดาวเที ยมโดยอาศัยคุ ณสมบัติของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าเป็ นสื อ แล้วทําการบันทึ กภาพและนํามาวิเคราะห์เพือให้ได้ขอ้ มูลที
ต้องการ เช่น การสํารวจสภาพแวดล้อมโลก การใช้ทีดิน การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ ธรณี วทิ ยา และด้านภัยพิบตั ิ เป็ นต้น
ดังนันในการประยุกต์ใช้ความรู้การสํารวจข้อมูลระยะไกล (Remote sensing) มาบูรณการใช้กบั กิจกรรมการเรี ยน
การสอนสร้างเป็ นองค์ความรู้ทีเกิดประโยชน์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อไป
ทฤษฎี สมมุตฐิ าน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจยั
การรับรู้ระยะไกล เป็ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแขนงหนึ ง ทีใช้ในการบันทึ ก คุณลักษณะของวัตถุต่างๆในการ
สะท้อน และ/หรื อการแผ่รังสี พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า โดยปราศจากการสัมผัสโดยตรง เราสามารถหาคุณลักษณะของวัตถุ
ได้จากลักษณะสะท้อนหรื อการแผ่พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า นันคือ “วัตถุแต่ละชนิดจะมีลกั ษณะการสะท้อนแสงหรื อการแผ่
รังสีทีเฉพาะตัวและแตกต่างกันไป ถ้าวัตถุหรื อสภาพแวดล้อมเป็ นคนละประเภทกัน” รี โมตเซนซึงจึงเป็ นเทคโนโลยีทีใช้ใน
การจําแนกและเข้าใจวัตถุหรื อสภาพแวดล้อมต่างๆจากลักษณะเฉพาะตัวในการสะท้อนแสงหรื อแผ่รังสี หลักการนีแสดง
ด้วยรู ป ที 1 ขันตอนรี โมตเซนซิ ง โดยแยกวัต ถุ 3 ประเภท ที ตรวจวัด โดยเครื องวัด ที ใช้ข วแถบคลื
ั
น หรื อ แบนด์ ที ให้
คุณลักษณะทางพลังงานของแม่เหล็กไฟฟ้าทีต่างกัน ตลอดจนอิทธิ พลต่างๆ ทีมีสัญญาณคลืน ข้อมูลทีรับรู ้ระยะไกลเหล่านี
จะผ่านกระบวนการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติดว้ ยเครื องคอมพิวเตอร์ และ/หรื อการแปลด้วยสายตา แล้วจึงนําไปประยุกต์ใช้ใน
ด้านการเกษตร การใช้ทีดิน ป่ าไม้ ธรณี วทิ ยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา และสภาวะแวดล้อม
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รู ปที 1. การสํารวจข้อมูลโดยวิธีการรี โมตเซนซิง
การแยกประเภทของ Remote Sensing ตามย่านความยาวคลืน
สามารถจําแนกรี โมตเซนซิง ย่านความยาวคลืนออกได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1.รี โมตเซนซิ งย่านแสงตามองเห็นและอินฟราเรดสะท้อน
2.รี โมตเซนซิ งย่านอินฟราเรดความร้อน
3.รี โมตเซนซิงย่านไมโครเวฟ
แหล่งกําเนิ ดพลังงาน (Energy source) สําหรับรี โมตเซนซิงย่านแสงตามองเห็นและอินฟราเรดสะท้อนดวงอาทิตย์แผ่
พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าสูงสุดทีความยาวคลืน 0.5 ไมโครเมตร ข้อมูลทีได้จากการรับรู ้ระยะไกลในย่านแสงตามองเห็นและ
อินฟราเรดสะท้อน ส่ วนใหญ่จะขึนกับค่าการสะท้อนของวัตถุต่างๆบนโลก

รู ปที แบนด์ต่างๆทีใช้ในรี โมตเซนซิง
ดังนันรายละเอียดเกียวกับวัตถุจึงดูได้จากค่าการสะท้อนในช่วงคลืนต่างๆ ยกเว้นการถ่ายภาพด้วยระบบเลเซอร์
เพราะเป็ นระบบทีไม่ได้ใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ แต่เป็ นพลังงานเลเซอร์ซึงเครื องวัดผลิตขึนเอง
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แหล่งกําเนิ ดพลังงานทีใช้ในการรับรู ้ระยะไกลย่านอินฟราเรดจะได้จากวัตถุเอง เนืองจากวัตถุใดๆ ก็ตามทีมี
อุณหภูมิในระดับปกติจะมีความสามรถแผ่รังสี แม่เหล็กไฟฟ้า สูงสุดทีความยาวคลืนประมาณ 10 ไมโครเมตร ดังแสดงด้วย
รู ปที 2 เราสามรถเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าการแผ่รังสีเชิงคลืน ระหว่างดวงอาทิตย์(ก) ทีอุณหภูมิ 6000o K และวัตถุ
(ข) ทีอุณหภูมิปกติของโลก (ประมาณ 300o K) ทังเพือง่ายต่อการเข้าใจ จึงแสดงเส้นกราฟ ในลักษณะของเทห์วตั ถุดาํ และ
มิได้แสดงเห็นค่าดูดกลืนพลังงานโดยชันบรรยากาศไว้ในรู ปนีจะเห็นว่าเส้นกราฟเชิงคลืนดังกล่าวแปรผันตามค่าการ
สะท้อนการเปล่งรังสี และอุณหภูมิของวัตถุ เส้นกราฟของ(ก) และ (ข) ตัดกันนันค่าประมาณ 3.0 ไมโครเมตร ดังนัน ย่าน
ความยาวคลืนทีสันกว่า 3.0 ไมโครเมตรจะเป็ นย่านทีดูได้จากค่าการสะท้อนเป็ นส่วนใหญ่ ในขณะที ย่านความยาวคลืน
มากกว่า 3.0 ไมโครเมตร ขึนไปจะเป็ นย่านทีตรวจวัดการแผ่รังสี ความร้อน (Thermal radiation)
วงโคจรของดาวเทียม
วงโคจรของดาวเทียมแบ่งออกเป็ น 3 ชนิด คือ
1.วงโคจรสัมพันธ์กบั โลก (Geosynchronous Orbit) วงโคจรชนิดนีมีความเร็ วของการโคจรเท่ากับอัตราการ
หมุนรอบตัวเองของโลก หรื อการหมุนรอบแกน (Rotation Rate) ของโลก (เวลา 24 ชัวโมง เท่ากับ 1 วันของดาราคติ)
หรื อเรี ยกว่า วงโคจรค้างฟ้าเนืองจากมีการโคจรเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเอง และมีมุมเอียงของวงโคจร (Inclination) เท่ากับ
0 จึงเรี ยกว่า วงโคจรแบบคงที (Geostationary Orbit) เนืองจากดูเหมือนว่าดาวเทียมไม่มีการเคลือนทีและลอยนิงอยูเ่ หนืออิ
เควเตอร์ ดาวเทียมทีมีวงโคจรชนิดนี จึงมีประโยชน์ทีครอบคลุมพืนทีได้กว้างขวาง และวงโคจรอยูส่ ูงจากพืนผิวโลกมาก
เช่น ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา และดาวเทียมสือสาร
2.วงโคจรสัมพันธ์กบั ดวงอาทิตย์ (Sun-Synchronous Orbit) ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรโลกส่วนใหญ่ เช่น
ดาวเทียมแลนด์แซท มีระดับความสูงจากพืนดินตํากว่าวงโคจรสัมพันธ์กบั โลก วงโคจรสัมพันธ์กบั ดวงอาทิตย์ หมายถึง
วงโคจรทีระนาบการโคจร (Orbital Plane) หมุนรอบตัวเองภายใน 1 ปี เช่นเดียวกับรอบการปรากฏของดวงอาทิตย์ 1
รอบในแต่ละปี ประโยชน์ของดาวเทียมทีมีวงโคจรชนิดนี ก็คือ สามารถทําการสํารวจได้โดยรักษาค่ามุมตกกระทบของดวง
อาทิตย์ให้คงทีได้
3. วงโคจรแบบหมุนเวียนกลับทีเดิม (Recurrent Orbit) และวงโคจรกึงหมุนเวียนกลับมาทีเดิม (Semi-Recurrent
Orbit) ลักษณะของวงโคจรแบบหมุนเวียนกลับมาทีเดิม หมายถึง การโคจรกลับมาทีเดิมทีตําแหน่งแนวดิง (Nadir) ในรอบ 1
วัน ส่ วนวงโคจรกึงหมุนเวียนกลับมาทีเดิมนัน จะกลับมาทีเดิมทีตําแหน่งแนวดิงในรอบ N วัน (N วันมากกว่า วัน) ซึงวง
โคจรแบบนีมีขอ้ ดีมากกว่า คือ สามารถครอบคลุมพืนผิวโลกได้ทงหมด
ั
ดาวเทียม LANDSAT
ลักษณะของดาวเทียม LANDSAT มีขนาดเล็ก รู ปร่ างลักษณะคล้ายผีเสื อ มีนาหนั
ํ กประมาณ 953 กิโลกรัม สู ง
ประมาณ 3 เมตร กว้างประมาณ 1.5 เมตร มีแผงรับพลังงานจากดวงอาทิตย์คล้ายปี กสองข้าง มีความกว้างประมาณ 4
เมตรวงโคจรสูงในระดับ 900 กิโลเมตร และความเร็ ว 6.5 กิโลเมตร ต่อวินาที ได้รับการออกแบบให้มี รู ปร่ างเพือปรับปรุ ง
ทางด้านความสามารถในการควบคุมวิถีโคจรของดาวเทียม เพิมขึน มีความสามารถทีเหนื อกว่า LANDSAT 1 – 2 และ 3
คือ การใช้สือสารระบบ Tracking and Data Relay Satellite (TDRS) ทีสามารถ่ายทอดข้อมูลจากดาวเทียมไปสู่โลกในเวลา
ทีใกล้เคียงกับเวลาบันทึกภาพ (Real Time ) ช่วยลดปั ญหาเครื องบันทึกเทปทีมีขอ้ จํากัดด้านอายุการ ใช้งาน ความสูงของ
การโคจรลดลงเหลือ 705 กิโลเมตร ดังนันจึงมีการโคจรกลับมาบันทึกภาพทีจุดเดิม เร็ วกว่าคือ 16 วัน LANDSAT ที
กําลังปฏิบตั ิงานอยูใ่ นขณะนีคือ LANDSAT 4-5 และ LANDSAT -7 ช่วงเวลา
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วิธีการดําเนินการวิจัย

ในการการทํางานวิจยั ขึนมาแต่ละครังนัน ต้องมีแบบแผนขันตอนการทํางานทีชัดเจน รัดกุม และถูกต้อง เพือให้
มาซึงประโยชน์ทีตรงกับวัตถุประสงค์ทีต้องการ ซึงในการทํางานวิจยั ครังนีก็เช่นเดียวกันโดยมีขนตอนการทํ
ั
างานวิจยั ดัง
รู ปที

รู ปที แผนภาพแสดงขันตอนการดําเนินการวิจยั
การวิจยั เป็ นการศึกษาในลักษณะของการวิจยั และพัฒนา (Research And Development) ซึงมีขนตอนในการ
ั
ดําเนิ นการ ดังนี
• ขันตอนที 1 การศึกษาปั จจัยทีก่อให้เกิดปั ญหาในการวิจยั
• ขันตอนที 2 ศึกษาเทคนิคและวิธีการแก้ปัญหา
• ขันตอนที 3 ข้อมูลทีนําไปใช้ในการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล
• ขันตอนที 4 ทดสอบการใช้โปรแกรม
• ขันตอนที 5 สรุ ปและวิเคราะห์ผลการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลทีนําไปใช้ในการวางโครงการนันมาจากหลายๆ ส่ วนด้วยกัน ดังนี
1.สํารวจเก็บข้อมูลภาคสํานักงาน ทางผูจ้ ดั ทําได้มีเก็บรวมรวมข้อมูลบางส่วนแผนทีภูมิประเทศระบบดิจิตอล แผน
ทีรู ปตัดตามยาว (Profile Section) ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2.สํารวจเก็บข้อมูลภาคสนาม การเก็บรวบรวมข้อมูลทางผูจ้ ดั ทําทําการออกภาคสนามเพือตรวจสอบและเก็บข้อมูล
เพิมเติมในบางส่ วน โดยศึกษาและเก็บข้อมูลจริ งจากบริ เวณพืนทีการเก็บข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม
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สํารวจเก็บข้อมูลภาคสนาม การเก็บรวบรวมข้อมูลทางผูจ้ ดั ทําทําการออกภาคสนามเพือตรวจสอบและเก็บข้อมูล
เพิมเติมในบางส่ วน โดยศึกษาและเก็บข้อมูลจริ งจากบริ เวณพืนทีการเก็บข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมโดยการกําหนดพิกดั ที
เก็บข้อมูลดังนี
พืนทีสิ งปกคุมดินเป็ นสวนยางพารา Lat. 9.2600 Lon. 99.8310
พืนทีสิ งปกคุมดินเป็ นสวนยางพารา Lat. 9.266 Lon 99.82610
พืนทีสิ งปกคลุมเป็ นสวนปาล์ม
Lat. 9.2746 Lon 99.83610
พืนทีสิ งปกคลุมเป็ นอ่างเก็บนํา
Lat. 9.2575 Lon 99.8250

รู ปที 4 ผลการสํารวจด้วยภาพถ่ายดาวเทียม

รู ปที 5 ผลการสํารวจภาคสนาม
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ตารางที 1 เปรี ยบเทียบความถูกต้องระหว่างการสํารวจภาคสนาม
จําแนกโดยภาพถ่ายดาวเทียม
การสํารวจ
ยางพาราเล็ก ยางพาราโต สวนปาล์มนํามัน แหล่งนํา นากุง้
ยางพาราเล็ก
1
ยางพาราโต
1
สวนปาล์มนํามัน
1
แหล่งนํา
1
นากุง้
1
Accuracy
100%
100%
100%
100%
100%

รวม
1
1
1
1
100%
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Accuracy
100%
100%
100%
100%
100%
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การศึ กษาและวิจยั การจําแนกสิ งปกคลุมดิ น โดยใช้การรับรู้ระยะไกล: กรณี ศึกษา อ.ขนอม จ. นครศรี ธรรมราช
ด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเที ยม และระบบสารสารเทศภูมิศาสตร์ ซึ งภาพถ่ายดาวเที ยมที ใช้ในครั งนี ได้แก่ ภาพถ่ายดาวเที ยม
LANDSET 7 สร้ างสี ผสมเท็จ 3 ช่ วงคลื นได้แก่ Near Infrared (0.79-0.89) Shortwave Infrared (1.58-1.75) และช่วงคลื นสี
แดง (0.61-0.68) โดยพืนทีสิ งปกคุมดินเป็ นสวนยางพารา สวนปาล์มนํามัน อ่างเก็บและนากุง้ ผลการวิเคราะห์สีทีผสมและ
เปรี ยบเทียบสเปคตรัมสี ดว้ ยโปรแกรม MATLAB เพือให้ได้ผลการวิเคราะห์ทีถูกต้อง
หากนําข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสารเทศภูมิศาสตร์มารวบรวมกันไว้ในฐานข้อมูลและมีการพัฒนาในเรื องของ
การใช้งานระบบสารเทศภูมิศาสตร์ ก็จะเป็ นประโยชน์ในด้านของ การทําโซนนิ ง การกําหนดผังเมือง การคํานวณพืนทีปลูก
พืชเศรษฐกิจ เช่นยางพารา ปาล์มนํามัน การกําหนดระบบแผนทีนําทางท่องเทียว ต่อไปในอนาคต
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การศึกษาหาค่ ากําลังของเตาพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิก
ชนิดอะลูมิเนียมฟอยล์
Experimental Investigation of Power for Solar Cooker Aluminum Foil
รพีพงศ์ เปี ยมสุวรรณ * อนุชา กลําน้อย ณรงค์ศกั ดิ โยธา และ บัณฑิต กฤตาคม
Rapeepong Peamsuwan1* Anucha Klamno2- Narongsak Yotha2 and Bundit Krittacom3

บทคัดย่อ
ผูว้ ิจัยได้ทาํ การศึกษาเตาพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบพาราโบลิก โดยใช้แผงสะท้อนรังสี อาทิ ตย์ทีทําจากอะลูมิเนี ยม
ฟอยล์ติดตังอยู่บนแพงจานพาราโบลิก ซึงจะทําการทดลองหากําลังความร้อนของเตาพลังงานแสงอาทิตย์นี จากผลการศึกษา
พบว่าเตาพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทําอุณหภูมินาได้
ํ สูงสุ ดถึง . ºC และจะให้กาํ ลังเฉลีย . วัตต์ ซึ งพบว่าที อัตรา
ความร้อนนี สามารถนํามาประกอบอาหารได้จริ ง อีกทังอะลูมิเนี ยมฟอยล์นนเป็
ั นวัสดุทีหาได้ง่ายและมีราคาถูก โดยผลสําเร็ จ
ของงานวิจยั นีถือได้วา่ เป็ นทางเลือกในการนําพลังงานทดแทนมาประยุกต์ใช้งานในครัวเรื อน
คําสําคัญ : เตาพลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานทดแทน, พาราโบลิก
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ABSTRACT
The objective of this research was to investigate the parabolic solar cooker by applying aluminum foil as the
trough reflective surface of the solar reflector. The solar reflector was installed on parabolic dish in order to find the
power of solar furnace. The result showed that the solar cooker could produce a maximum temperature of 98.9 °C and
provide a heat power of 126.7 watt. It also indicated that aluminum foil is easy to find and cheap material and the result of
this research could be considered as an alternative way to use renewable energy for household.
Keyword: Solar cooker, Renewable, Parabolic
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เนืองจากประเทศไทยตังอยูใ่ นเขตร้อน ซึ งมีแสงอาทิตย์ให้ความร้อนตลอดทังปี จึ งถือได้วา่ เป็ นพลังงานทีมากพอ
สําหรับนํามาใช้ป ระโยชน์ในรู ป แบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิงพลังงานแสงอาทิ ตย์เป็ นพลังงานที สะอาด อีกทังยังเป็ น
พลังงานที สามารถเปลียนรู ป มาเป็ นพลังงานความร้อนได้และเราสามารถนําพลังงานความร้อนจากแสงอาทิ ตย์นี มาใช้
ประโยชน์ในการประกอบกิ จกรรมต่างๆในการดําเนิ นชี วิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ด้วยเหตุนี พลังงานแสงอาทิ ตย์จึงเป็ น
แหล่งพลังงานทางเลือกที ดีทีจะนําไปใช้งานได้จริ งโดยเฉพาะในรู ปของพลังงานความร้อน การประยุกต์ทีน่ าสนใจอีกวิธี
หนึงคือการนําแสงอาทิตย์มาใช้เป็ นแหล่งพลังงานในการหุงต้มอาหาร ทังนีเพราะในทุกครัวเรื อนจําเป็ นต้องประกอบอาหาร
เพือรับประทานอยูแ่ ล้ว โดยงานวิจยั ทีเกียวข้องกับอุปกรณ์ทีช่วยในการรวบรวมรังสี แบบรางพาราโบลามีมาอย่างต่อเนื อง
แนวคิดทีจะออกแบบแผ่นสะท้อนรู ปประกอบพาราโบลา ตัวรับรังสี ดวงอาทิตย์แบบรางพาราโบลาเป็ นอุปกรณ์ทีมีลกั ษณะ
ของรู ปร่ างผิวโค้งเป็ นแบบพาราโบลาทรงกระบอก มีวตั ถุสะท้อนแสงบริ เวณผิวทําหน้าทีสะท้อนแสงอาทิ ตย์ให้ไปรวมทีจุด
โฟกัส
พงศกร และคณะ (2544) ได้ศึกษาการออกแบบเตาหุ งต้มพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการประกอบอาหารตาม
ความต้องการได้อย่างสะดวก โดยใช้แผงรับรังสีแสงอาทิตย์ (flat plate collector) เป็ นตัวดูดซับความร้อนและมีแผงสะท้อน
รังสี อาทิ ตย์ติดตังอยูท่ งสองข้
ั
างของแผงรับรังสี อาทิตย์ตามแนวยาว พบว่าเตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทําอุณหภูมิ
ในการหุ งต้มอาหารได้สูงสุด 105 ºC ทีรังสี อาทิตย์เฉลีย 500 W/m2 สามารถหุ งต้มอาหารได้ในช่วงเวลา 10.00 น. – 15.00 น.
โดยมีประสิ ทธิ ภาพของระบบอยูท่ ี 26%
อดิ ศกั ดิ และธนาคม สุ นทรชัยนาคแสง ( ) ทําการศึ กษาการวิเคราะห์พารามิเตอร์และประเมินสมรรถนะของ
ระบบรวมแสงอาทิ ตย์แบบพาราโบลิกด้วยแบบจําลองแบบทางคณิ ตศาสตร์ โดยระบบทีจําลองใช้แผงรับแสงอาทิ ตย์แบบ
รางรวมแสงพาราโบลิ กรับ ความร้อนที ได้ใ ห้กับ นํามัน ที ไหลผ่ านท่ อรั บ ความร้ อน พบว่าความเร็ วลมที เปลี ยนแปลงมี
ผลกระทบต่ อประสิ ทธิ ภาพรวมของแผงรับ พลังงานแสงอาทิ ตย์ ส่ วนอุณหภูมิบ รรยากาศที เปลียนแปลงมี ผลกระทบต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์นอ้ ยกว่า
รุ่ งทวี และสุ รชัย ( ) ได้ศึกษาปั จจัยทีส่งผลกับประสิ ทธิ ภาพของระบบได้แก่อตั ราการไหลของนําในระบบและ
ความเข้มแสงทีได้รับ โดยทําการออกแบบและพัฒนาระบบผลิตนําร้อนซึ งเป็ นระบบปิ ดประกอบด้วยแผงรับแสงแบบแผ่น
โค้งรู ปพาราโบลิกและใช้กระจกเงาในการสะท้อนแสง ท่อรับแสงเป็ นท่อสุญญากาศและทําการทดลองในห้องทดลองเพือ
ควบคุมความเข้มแสง พบว่าอุณหภูมิของนําก่อนเข้ารับแสง °C อุณหภูมิของนําทีออกจากแผงรับแสงสูงสุด °C และ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบประมาณ % ทําให้ทราบว่าอัตราการไหลของนําและความเข้มของแสงมีผลต่ออุณหภูมิของนําที
ได้
สุระ และคณะ (2555) ศึ กษาและออกแบบจานรับพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบลิคแบบปรับองศาตามดวงอาทิตย์
และไม่ปรับตามดวงอาทิตย์ เพือเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการรับความร้อนของจานทังสองแบบ ผลจากการศึ กษาพบว่าจาน
รับพลังงานแสงอาทิ ตย์พาราโบลิคชนิดปรับองศาตามดวงอาทิตย์ มีประสิ ทธิภาพการรับความร้อนเท่ากับ 57.04 เปอร์ เซ็นต์
ส่วนประสิ ทธิภาพการรับความร้อนของ ชนิดไม่ปรับตามดวงอาทิตย์ มีค่าเท่ากับ 12.77 เปอร์เซ็นต์
ประกอบ สุ รวัฒ นาวรรณ และ ธี รภัท ร หลิ มบุญเรื อง ( ) ได้สร้างจําลองทางคณิ ตศาสตร์ และการออกแบบ
ตัวรับรั งสี ดวงอาทิ ตย์แบบรางพาราโบลา โดยทําการวิเคราะห์แบบฟังก์ชนั ไฮเพอร์โบลิก เพือหาขนาดทีเหมาะสมทีทําให้
การผลิตชินส่วนสําหรับตัวรับรังสี ดวงอาทิตย์แบบรางพาราโบลาสามารถทําได้อย่างแม่นยําในเชิงตัวเลข จากการทดสอบใน
สภาพแสงแดด พบว่าระบบที เหมาะสมสามารถสร้ างพลังงานความร้อนได้โดยเฉลีย 4,180 กิ โลจูล ในช่วงการทดสอบ 5
ชัวโมง
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สรวิศ สอนสารี และคณะ ( ) ทําการวิจยั และพัฒนาตัวเก็บรังสี อาทิ ตย์แบบรู ปประกอบพาราโบล่า โดยการ
ออกแบบสร้างและทดสอบประสิ ทธิภาพเชิงความร้อนของตัวเก็บรังสี อาทิตย์แบบท่อสุ ญญากาศชนิดฮีทไปป์ ร่ วมกับแผ่น
สะท้อนรู ปประกอบพาราโบล่า ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 9806-1 พบว่าประสิ ทธิ ภาพเชิงความร้อนของตัวเก็บรังสี อาทิตย์
มีค่าเท่ากับ 78%
จากงานวิ จ ัย ที กล่ า วมาแล้ว ข้ า งต้ น ทํ า ให้ ผู้วิ จั ย สนใจที จะใช้ ป ระโยชน์ จ ากความร้ อ นของแสงอาทิ ตย์
โดยทําการศึกษาเตาพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิก ซึ งรู ปทรงของพาราโบลิกจะมีผิวด้านในทําด้วยวัสดุสะท้อนแสง
ชนิ ด อะลู มิเนี ยมฟอยล์ เนื องจากเป็ นวัสดุ ทีหาง่ ายและราคาถู ก ทําหน้าที รวมแสงอาทิ ต ย์จ ากการตกกระทบกับ จานและ
สะท้อนไปรวมทีจุดโฟกัส ซึ งเราสามารถนําความร้อนจากจุดโฟกัสนี มาใช้ เพือเป็ นทางเลือกในการนําพลังงานความร้อน
จากแสงอาทิ ตย์ที ไม่ก่อให้เกิ ดมลภาวะมาประยุกต์ใช้งานให้เกิ ดประโยชน์ในครัวเรื อนโดยการประกอบอาหารได้อย่าง
เหมาะสม

วิธีดําเนินการวิจัย

1. อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
วัสดุทีใช้ในการสะท้อนแสงที ผูว้ ิจยั เลื อกทําการทดลอง คือ อะลูมิเนี ยมฟอยล์ โดยนําพลาสติกลูกฟูกสี ขาวมาตัด
เป็ นกลีบทังหมด 8 กลีบให้มีขนาดพอดี กบั จานดาวเทียม โดยจะมีพืนที ทีใช้ในการสะท้อนแสงทังหมด 2 ตารางเมตร ตัด
วัสดุสะท้อนแสงให้มีขนาดเท่ากับกลีบของพลาสติกลูกฟูกแล้วนํามาเย็บติดกัน จากนันนําไปติดบนจานดาวเทียม ดังแสดง
ในภาพที แล้วนําไปติ ด ตังบนฐานรองรับ พร้อมทังต่ อเข้ากับ เครื องมื อวัด และอุป กรณ์ ต่ างๆ เพื อทําการทดลองต่อไป
ดังแสดงในภาพที

แผ่นสะท้ อนแสง

ภาพที แสดงตําแหน่งการติดตังแผ่นสะท้อนแสง
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ภาพที แสดงชุดอุปกรณ์การทดลอง
จากภาพที ผูว้ ิจ ัยจะนําเตาพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบพาราโบลิ ก ไปตังไว้ในที โล่งแจ้ง เพือใช้ค วามร้ อนจาก
แสงอาทิตย์ในการทําให้นาํ
กรัม มีอุณหภูมิสูงทีสุด จึงได้เลือกช่วงเวลา . น. ถึง . น. ในการทําการทดลอง โดย
ใช้วสั ดุสะท้อนแสงชนิดอะลูมิเนียมฟอยล์ วัดอุณหภูมิของนําก่อนการทดลอง และอุณหภูมิของอากาศในวันทีทําการทดลอง
จากนันทําการทดลองโดยนํานํา กรัม เทใส่ ในภาชนะสําหรับทดลอง แล้วนําไปวางไว้ยงั จุดโฟกัส ทําการวัดอุณหภูมิ
ด้วยเทอร์ โมคัปเปิ ล ซึ งจะอ่านค่าด้วย Data logger จะทําการบันทึ กอุณหภูมิทุกๆ นาที โดยจะเริ มทดลองครังที ที เวลา
. น. - . น. ครังที ทีเวลา . น. - . น. และครังที ทีเวลา
. น. - . น. โดยจะทําการเปลียนนํา
ทุกครังสําหรั บการทดลอง หลังจากทําการทดลองทุกช่ วงเวลาเสร็ จสิ นเรี ยบร้อยแล้ว ก็ จะทําการทดลองซําอี กครังในวัด
ถัดไปเพือให้เกิดความแม่นยํามากยิงขึน ก่อนนําไปวิคราะห์ผลการทดลอง
2. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ผลการทดลองทีได้มาคํานวณหากําลัง (power) จากสมการ
U  Q - W (1st Law of Thermodynamic)
P

dW dQ d U


dt
dt
dt

T 

จากสมการที ( ) จะได้

P
U
t 
mc
mc
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P = mc.Slope

(4)

และสามารถหาความชันได้ดงั สมการที ( )
slope =

1354

(n å xy - ( å x å y )

(5)

( n å x 2 - ( å x )2 )

โดยที P = กําลัง (W )
Q = ปริ มาณความร้อน (J )
t = เวลา (s )
m = มวลของนํา 0.3 kg

c = ค่าความจุความร้อนจําเพาะของนํา 4186 J .kg- 1( oC )- 1

VT = อุณหภูมิทีเปลียนไป ( oC )

ผลและวิจารณ์ ผล

จากผลการทดลองนําข้อมูลทีได้ไปเขียนกราฟ โดยให้ค่าเวลาเป็ นแกน x , ค่าอุณหภูมิเป็ นแกน y โดยกราฟ
ทีได้จะนําไปวิเคราะห์หาความชัน (Slope) ของเส้นกราฟ เพือนําไปหาค่ากําลังเฉลียของเตาพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบ
ลิก ดังแสดงในภาพที
120

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

100

80
60

11.00-11.15 น.

40
20
0
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5
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เวลา (นาที)

15

20

11.45-12.00 น.
12.30-12.45 น.

ภาพที แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมินากั
ํ บเวลาทีช่วงเวลาต่างๆ
จากภาพที แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของนําในภาชนะเทียบกับเวลาตังแต่เวลา . - . น. จากผล
การทดลองพบว่าอุณหภูมิของนําจะมีค่าเพิมขึน โดยจะมีค่าใกล้เคียงกันสําหรับทุกช่วงเวลา โดยทีเวลา . - . น. จะได้
อุณหภูมิของนําสู งสุ ดเป็ น . oC สามารถคํานวณค่ากําลังเฉลียได้ . วัตต์ ที เวลา . - . น. จะได้อุณหภูมิ
ของนําสู งสุดเป็ น . oC สามารถคํานวณค่ากําลังเฉลียได้ . วัตต์ และทีเวลา . - . น.จะได้อุณหภูมิของนํา
สู งสุดเป็ น . oC สามารถคํานวณค่ากําลังเฉลียได้ . วัตต์ โดยกราฟกําลังเฉลียจะแสดงในภาพที
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
140.0

1355

120.0

กําลังเฉลีย (วัตต์ )
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114.2
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0.0
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ภาพที แสดงความสัมพันธ์กาํ ลังเฉลียทีช่วงเวลาต่างๆ

ภาพที แสดงการเปรี ยบเที ยบระหว่างอุณหภูมิของนําเที ยบกับเวลาสําหรั บการทดลองซําครังที ที ช่ วงเวลา
เดียวกัน เพือทดสอบความคลาดเคลือนของผลการทดลอง โดยจะใช้ช่วงเวลาที คือ . - . น. พบว่าอุณหภูมิของนํา
จะมีค่าเพิมขึน โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุ ดที . เท่ากันทังสองครัง และสามารถหาค่ากําลังเฉลียได้เท่ ากับ . วัตต์ และ
. วัตต์ ดังแสดงในภาพที ซึงพบว่ามีความคลาดเคลือนของผลการทดลองน้อยกว่า %
120
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ภาพที แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างอุณหภูมินากั
ํ บเวลาทีช่วงเวลาเดียวกัน
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ครังที 1

ครังที 2
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ครังที 1
ครังที 2

0.0

ภาพที แสดงการเปรี ยบเทียบกําลังเฉลียทีช่วงเวลาเดียวกัน

สรุ ปผลการวิจัย

การศึ กษาเตาพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิกนี ได้ศึกษาหาค่ากําลังเฉลียจากวัสดุสะท้อนแสงชนิดอะลูมิเนียม
ฟอยล์ ซึงมีพนที
ื ทีใช้ในการสะท้อนแสงขนาด 2 ตารางเมตร โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี คือ
- เตาพลังงานแสงอาทิตย์นีจะสามารถทําให้นามี
ํ อุณหภูมิสูงสุดที . oC โดยใช้เวลาทังหมด นาที สําหรับทุก
ช่วงเวลา
- เตาพลังงานแสงอาทิตย์นีจะให้กาํ ลังสูงสุ ด . วัตต์ ทีช่วงเวลา . - . น.
- จากการทดลองซําในช่วงเวลาเดียวกันทีเวลา . - . น. จะพบว่าเตาพลังงานแสงอาทิตย์นีจะให้กาํ ลังที
ใกล้เคียงกันและมีความคลาดเคลือนของผลการทดลองน้อยกว่า %
จากข้อสรุ ปข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เตาพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิกนี สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้จริ ง
ซึ งถื อ ได้ว่ามี ป ระโยชน์ อ ย่างมากสําหรั บ ภาคครั วเรื อ น และเป็ นอีก ทางเลื อ กหนึ งในการใช้พ ลังงานทดแทนอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุ ณ สถาบัน วิ จัย และพัฒ นามหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอี ส าน ที ให้ เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น
โครงการวิจยั ประจําปี งบประมาณ 2561 โดย “โครงการวิจยั นี ได้รับทุนอุดหนุ นการวิจยั จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ตามสัญญาเลขที NKR2561REV046” ตลอดจนเจ้าหน้าที ของมหาวิทยาลัยทีได้ให้ความอนุเคราะห์ และได้ให้
คําแนะนําในการจัดทํางานวิจยั นีเป็ นอย่างดี ทําให้งานวิจยั นีสําเร็ จลุล่วงด้วยดี
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ประกอบ สุ รวัฒนาวรรณ และ ธี รภัทร หลิมบุญเรื อง.
. แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์และการออกแบบตัวรับรังสี ดวง
อาทิ ต ย์แ บบรางพาราโบลา. การประชุ ม วิ ช าการเครื อ ข่ ายวิ ศ วกรรมเครื องกลแห่ งประเทศไทย ครั งที 25.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กระบี.
รุ่ งทวี ผดากาล และ สุ รชัย รดาดาร.
. การศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของระบบการผลิตนําร้อน. วิศ วกรรมสาร
มก ( ): 96–109.
พงศกร เกิ ดช้าง จงจิ ตร หิ รัญลาภ และ โจเซฟ เคดารี .
. เตาหุ งต้มพลังงานแสงอาทิตย์. การประชุ ม ทางวิชาการของ
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ค รั งที . ศู น ย์วิจัยวิท ยาศาสตร์ ท างอาหาร คณะพลังงานและวัส ดุ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.
สมชัย อัครทิ วา และ ขวัญจิต วงษ์ชารี . ( ). เทอร์ โมไดนามิกส์ (แปล). กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์สํานักพิมพ์แมค
กรอ-ฮิล อินเตอร์ เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ อิงค์.
สรวิศ สอนสารี ,วิสุทธิ แช่มสะอาด, สุขฤดี สุ ขใจ ไพฑูรย์ เหล่าดี และ ฉัตรชัย ศิ ริสัมพันธ์วงษ์.
. การพัฒนาตัวเก็บ
รังสีอาทิตย์แบบรู ปประกอบพาราโบลา. วารสารวิทยาศาสตร์ บูรพา. ( ): 105 –121.
สุระ ตันดี ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ พงษ์สิริ ;สารบรรณ และ วิษณุ ทัพทะมาตย์. 2555. การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการ
รั บ ความร้ อนของจานรั บ พลังงานแสงอาทิ ตย์พาราโบลิกชนิ ด ปรั บองศาตามดวงอาทิ ตย์และไม่ป รับ ตามดวง
อาทิตย์. ใน การประชุ มวิชาการเครื อข่ ายวิศ วกรรมเครื องกลแห่ งประเทศไทย ครังที . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, เชียงราย.
อดิศกั ดิ แก้วประเสริ ฐ และ ธนาคม สุ นทรชัยนาคแสง.
. การจําลองแบบทางคณิ ตศาสตร์ ของระบบรวมแสงอาทิตย์
แบบรางพาราโบลิค . ในการประชุ ม วิชาการเครื อข่ ายวิศ วกรรมเครื องกลแห่ งประเทศไทยครั งที . ภาควิชา
วิศวกรรมเครื องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าพระนครเหนือ.
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การวิเคราะห์ เสถียรภาพความนิงเฉยแบบทนทานสํ าหรับโครงข่ ายประสาทชนิดเป็ นกลาง
ทีมีตัวหน่ วยแปรผันตามช่ วงเวลา
Robust Passivity Analysis for Neutral-type Neural Networks
with Interval Time-varying Delays
อนุชา กลําน้อย และ ณรงค์ศกั ดิ โยธา *
Anucha Klamnoi1 and Narongsak Yotha1*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี ได้ศึกษาและวิเคราะห์ ปัญหาของการมีเสถียรภาพความนิ งเฉยแบบทนทานสําหรับโครงข่ายประสาท
ชนิดเป็ นกลางทีมีตวั หน่วงแปรผันตามช่วงเวลา โดยการสร้างฟังก์ชนั ไลปูนอฟ-คาลอฟสกี การประมาณค่าอสมการปริ พนั ธ์
สองชันในเทอมอนุ พนั ธ์ของฟังก์ชนั ไลปูนอฟ-คาลอฟสกี และการปรับปรุ งเงือนไขทีเพียงพอเพือยืนยันการมี เสถียรภาพ
ความนิงเฉยแบบทนทานของโครงข่ายประสาทชนิดเป็ นกลาง เงือนไขเสถียรภาพความนิงเฉยแบบทนทานทีได้รับนันอยูใ่ น
เทอมของอสมการเมทริ กซ์เชิงเส้นที ซึ งสามารถตรวจสอบได้โดยใช้อลั กอริ ทึม และสุดท้าย ได้ทาํ การหาตัวอย่างเชิงตัวเลข
เพือแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ทีได้จากการศึกษา
คําสําคัญ : ความนิงเฉย, โครงข่ายประสาทชนิดเป็ นกลาง, ตัวหน่วงแปรผันตามช่วงเวลา, อสมการปริ พนั ธ์

ABSTRACT
This researeh was considered with problem of the robust passivity analysis for neutral-type neural networks
with interval time-varying delays. By constructing an augmented Lyapunov-Krasovskii functionals (LKFs) and using the
double integral inequality with approach to estimate the derivative of the LKFs, sufficient conditions ware established to
ensure the robust passivity of the considered neutral-type neural networks. These robust passivity conditions are obtained
in terms of linear matrix inequalities, which could be investigated easily by using standard algorithms. Finally, a
numerical example was given to demonstrate the effectiveness of the proposed method.
Keyword : passivity, neutral-type neural networks, interval time-varying delay, integral inequality.
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Introduction

The problem of passivity performance analysis has also been extensively applied in many areas such as signal
processing, sliding mode control, and networked control. The main idea of the passivity theory is that the passive
properties of a system can keep the system internally stable. Li et al. (2005) investigated the passivity of neural networks
with time-varying delay, and gave some criteria for checking the passivity of neural networks with time-varying delay.
Passivity analysis for neural networks of neutral type with Markovian jumping parameters and time delay in the leakage
term has been presented (Balasubramaniam et al., 2011). Robust exponential passive filtering for uncertain neutral-type
neural networks with time-varying mixed delays via Wirtinger-based integral inequality has been presented (Zhang et al.,
2017). Recently, a new double integral inequality for time-delay system was proposed (Park et al., 2015), which is less
conservative.
These motivate our research. Motivation by above discussion, this paper investigates the robust passivity
analysis for NTNNs with interval and neutral time-varying delays. Based on the constructed Lyapunov-Krasovskii
functionals, free-weighting matrix approach, and double integral inequality for estimating the derivative of the LyapunovKrasovskii functional, the delay-dependent passivity conditions were derived in terms of LMIs, which can be easily
calculated by MATLAB LMIs control toolbox. Numerical example was provided to demonstrate the feasibility and
effectiveness of the proposed criteria.
Preliminaries
Notations: is the n -dimensional Euclidean space; × denotes the set of m n real matrices; I n
represents the n  dimensional identity matrix; ( A) denotes the set of all eigenvalues of A ;
max ( A)  max{Re ;    ( A)} ; ([0, ], ) denotes the set of all - valued continuous functions on [0, t ] ; The
notation X  0 (respectively, X  0 ) means that X is positive semidefinite (respectively, positive definite;
diag  denotes a block diagonal matrix; Matrix dimensions, if not explicitly stated, are assumed to be compatible for
algebraic operations.
Consider the following NTNNs with interval and neutral time-varying delays described by:
 x (t )    A  A(t )  x(t )  W1  W1 (t )  g ( x(t ))  W2  W2 (t )  g ( x(t   (t )))

 W3  W3 (t )  x (t  h(t ))  u (t ),

(1)

 y (t )  g ( x(t )),
 x(t )   (t ), t  [ , 0], 
max
max  max{ 2 , h2 },


Where ( ) = [ 1 ( ), 2 ( ), … , 2 ( ) ∈ is the state of the neural, A  diag(a1 , a2 ,, an )  0 represents the
self-feedback term, W1 ,W2 and W3 represents the connection weight matrices, g ()  ( g (), g (),  , g ()) represents
the activation functions,  (t) and h(t) represents the discrete and neutral time-varying delays, respectively, u(t ) and
y(t ) represents the input and output vectors, respectively.  (t ) is an initial conditionand W2 (t ) , W1 (t ) , A(t) .
W3 (t ) are time-varying parameter uncertainties.
Throughout this paper, we make the following assumption:
 H1 : The time-varying uncertainties A(t) , W1 (t ) , W2 (t ) and W3 (t ) are of the form:
1

2

n
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[  A(t)  W1 (t )  W2 (t )  W3 (t ) ]  HF (t )[ E A E w1 E w 2 Ew 3 ],

where H , EA , EW1 , EW 2 and EW 3 are known real constant matrices, and
matrix function satisfying F T (t )F (t )  I .
 H2  : The variables  (t) and h(t ) satisfy the following conditions:

F ()

1360

(2)
is and unknown time-varying

0  1   (t )   2 , (t )   3 , 0  h(t )  h2 , h(t )  h3 , t  0

where known scalars 1 , 2 , 3 ,h2 and h3 .
 H3  : The neural activation functions gk (), k 1,2,, n, satisfy
g k ( s1 )  g k ( s 2 )
 lk ,
s1  s 2

l k 

gk (0)  0

and for

∈

s1  s2 :

(3)
(4)

where lk , lk are known real scalars.
Let x  t ,  denote the state trajectory of model ( 1) from the above initial condition and x  t , 0  the corresponding
trajectory with zero initial condition.
Definition 1 The system (1) is said to be passive if there exists a scalar  such that for all t f  0 :
2 yT ( s)u ( s )ds    uT ( s)u (s)ds,
tf

tf

0

0

and for all solutions of (1) with x(t,0) .
Lemma 2 (Park et al., 2015). For a positive definite matrix
x :[a, b]   n the following inequality holds:



b

a

x T ( s ) S x ( s ) ds 

where

S  0,

and any continuously differentiable function

1
3
5
1T S 1 
 T2 S  2 
 T3 S  3 ,
ba
ba
ba

1  x(b)  x(a ),

2 b
x( s)ds,
b  a a
6 b
12
 3  x(b)  x(a) 
x( s)ds 
b  a a
(b  a) 2
 2  x(b)  x(a) 

  x( s)ds d .
b

a

b

S  0,

Lemma 3 (Zhao et al., 2017). For a positive definite matrix
x : [ a, b ]   the following inequality holds:
n

 
b

Where

a

b

xT ( s) S x ( s) ds d  2T4 S  4  4T5 S 5  6T6 S  6 ,

1 b
x( s )ds,
b  a a
2 b
6
 5  x(b) 
x( s ) ds 

a
ba
(b  a ) 2
3 b
24
 6  x(b) 
x( s ) ds 

a
ba
(b  a ) 2
 4  x (b ) 

and any continuously differentiable function

  x( s)ds d ,
b

a

b

  x(s)ds d  (b  a)   
b

a

b

60

3

b

a

b

b

s

x( ) d  ds d .

Lemma 4 (Li et al., 2005) .Let H , E and F (t ) be real matrices of appropriate dimensions with F (t ) satisfying
F (t )T F (t )  I . Then, for any scalar   0 :
T
HF (t ) E   HF (t ) E    1 HH T   ET E .
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Lemma 5 (Schur complement). Given constant symmetric matrices
T 1
X  X , Y  Y  0 . Then X  Z Y Z  0 if and only if
T

X

Z

T

ZT 
0
Y 

or

 Y
 T
Z

Z
  0.
X

X , Y, Z
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with appropriate dimensions satisfying

Main result
For presentation convenience, in the following, we denote
L

 diag(l1 , l2 , , ln ), L

 diag(l1 , l2 , , ln ),

 (t)  [ xT (t ), xT (t   (t )), xT (t   1 ), xT (t   2 ), g T ( x(t )), g T ( x(t   (t ))), g T ( x(t   1 )), g T ( x(t   2 )), 



t

t  2

xT ( s )ds, 

t



t

t 1 

xT ( s)ds d ,

x T (t  h(t )), x T (t ), uT (t ) ]T ,

   x
t

t

t

2

T

(s)dsd ,

t


t

t  1 

t

s

xT ( )d  dsd , 

t

t  2

 
t

t

s

t

t 1

xT ( s )ds,

xT ( )d  dsd ,

and ei   n17 n is defined as ei  [0n(i 1) n , I n , 0n(17 i ) n ] for i  1,2,,17.
Theorem 1 Under assumptions  H1 -  H3 system (1) is passive in definition 1 if there exist real positive matrices
P  R7 n7 n , Q1 , Q2 , Q3 , S1 , S 2  R nn , real positive diagonal matrices U , U , T , T
(s  1, 2,3,4;
a  1, 2,3; b  2,3, 4; a  b), real matrices Z1 , Z2 and Z3 with appropriate dimensions, and scalars   0 and   0
such that the following LMIs holds:
1

  T2  2

1


where

2

s

ab

1T 
  0,
 I 

   8 i ,
i 1

T
T
T
 1  e1 Z1 H  e16 Z2 H  e17 Z3 H ,

(5)

2  EA e1  EW1 e5  EW 2 e6  EW 3 e15 ,

1  1T P  2  T2 P 1 ,
2  ( 3   4 )T   3   4 ,

T
T
3  3e1T Q1e1  e3T Q1e3  e4T Q1e4  2e5T Q2 e5  e7T Q2 e7 - e8T Q2 e8  e16
Q3 e16  (1-  3 )e6T Q1e6  (1  h3 )e15
Q3e15 ,

T
2
2
T
T
T
T
T
T
4  e16 (1 S1   2 S1 )e16   5 S1 5  3 6 S1 6  5 7 S1 7   8 S18  3 9 S1 9  510 S110 ,
  0.5eT ( 2   2 )S e  2T S   4T S   6T S   2T S   4T S   6T S  ,
16 1
2
2 16
11 2 11
12 2 12
13 2 13
14 2 14
15 2 15
16 2 16
 5
4
3
4
3
4

T
T
T
T
(17Ts 18  18Ts 17 ) 
 T  
 T  ,
 6 
s 1
a 1
b  2,b  a 19 ab 20
a 1
b  2,b  a 20 ab 19

T
T
8   e17
e17  e5T e17  e17
e5 ,
7  T21 22  T22  21 ,



 

 

with
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1  [e1T , e9T , e10T , e11T , e12T , e13T , e14T ]T ,

 2  [e16T , e1T  e3T , e1T  e4T ,  1e1T  e9T ,  2 e1T  e10T ,0.5 12 e1T  e11T , 0.5 22e1T  e12T ]T ,
 3  e5T (U1  U 2 )e16 ,
 6  e1  e3 

 9  e1  e4 
12  e1 
15  e1 

2

2

1

2

2

e9 ,

 7  e1  e3 

e10 ,

10  e1  e4 

e9 

1
2

2

6



e10 

18  L es  es  4 ,


 4  e1T ( LU 2  LU1 )e16 ,

2
1

6



2
2

1

13  e1  e2 

e11 ,

16  e1  e2 

e12 ,

6

e9 

6

2
3

1

3

12

e9 



2
2

24

e10 

2

12



 8  e1  e4 ,

e11 ,

 12

e10 

 5  e1  e3 ,

e12 ,

e11 

2
1

24



60



e12 

2
2

3
1



T
 21  e1T Z1  e16T Z 2  e17
Z3 ,

14  e1 

e13 ,

60

19  (ea  4  eb  4 )  L (ea  eb ),


11  e1 

3
2

1

1

1

2

e9 ,
e10 ,

e14 , 17  es  4  L es ,

 20  L (ea  eb )  (ea  4  eb  4 ),

 22   Ae1  W1e5  W2 e6  W3e15  e17  e16 .

Proof: Consider a Lyapunov-Krasovskii functionals candidate:
V ( x(t ))   i 1 Vi ( x(t )),
5

where

V1 ( x(t ))   T (t ) P  (t ),
V2 ( x(t ))  2  k
n

k 1

V3 ( x(t ))   
2

i 1

t

t  i

V4 ( x(t ))    i 
2

i 1

V5 ( x(t ))   
2

where

i 1

 (t )  [ xT (t ), 

t

t  1



0

x T ( s ) ds, 

0

k 1

t

 
t

t

The time derivative of V ( x(t ))

t

s

[lk s  g k ( s )] ds,
t

t  ( t )

x T ( s ) S1 x ( s ) ds d ,

xT ( s ) Q1 x ( s ) ds  

t

t  h(t )

x T ( s ) Q3 x ( s ) ds,

x T ( ) S 2 x ( ) d  ds d ,

x T ( s ) ds, 

U1  diag{1 , 2 ,, n }  0,
  T (t ) 1  (t ),

x (t )

T



t  2

V1 ( x (t ))  2 T (t ) P (t ),

n

[ x ( s)Q1 x( s)  g ( x ( s )) Q2 g ( x ( s ))] ds  

t

t

[ g k ( s )  lk s] ds  2   k 

T

t  i

t  i

x (t )

(8)

t



t

t  1 

xT ( s ) dsd , 

t



t

t  2 

xT ( s ) dsd , 

and U 2  diag{1 , 2 ,, n }  0
can be computed as follows:

  x ( )d  dsd ,    
are to be determined.
t

t

t  1 

t

s

T

t

t

t

2

t

s

xT ( )d  dsd ]T

V2 ( x(t ))  2   k x (t )[ g k ( x(t ))  lk x(t )]  k x (t )[lk x(t )  g k ( x(t ))] ,
n

k 1

  T (t )  2  (t ),

V3 ( x(t ))  3 xT (t ) Q1 x(t )  x T (t ) Q3 x (t )  xT (t   1 ) Q1 x (t   1 )  xT (t   2 ) Q1 x (t   2 )  2 g T ( x(t )) Q2 g ( x (t ))
 g T ( x(t   1 )) Q2 g ( x(t   1 ))  g T ( x (t   2 ))Q2 g ( x(t   2 ))  (1   3 ) xT (t   (t ))Q1 x(t   (t ))
 (1  h3 ) x T (t  h(t ))Q3 x (t  h(t )),

  T (t ) 3  (t ),
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t
t
V4 ( x(t ))  x T (t ) ( 12 S1   22 S1 ) x (t )   1  x T ( s ) S1 x ( s) ds   2 
t 1

  T (t ) 4  (t ),

t  2

t
V5 ( x(t ))  0.5 x T (t ) ( 12 S 2   22 S2 ) x (t )  



t

t 1 

  T (t ) 5  (t ),

where  , (i  1, 2, 3, 4, 5) is defined in (7).
i

From  H3 , the nonlinear function

g k (x k )

 0, ( k  1, 2, , n),

x T ( s ) S1 x ( s ) ds,

x T ( s) S 2 x ( s) ds d  



t

xT ( s ) S 2 x ( s) ds d ,

t

t  2 

satisfies lk  gk ( xk )  lk ,
xk
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k  1, 2,, n, xk  0.

we have 2t [ g ( x( ))  l x( )][l x( )  g ( x ( ))]  0, which
T
T
 T

2[ g ( x( ))  x ( ) L ] T [ L x( )  g ( x( ))]  0, where T  diag{t , t ,  , t }. Let  be
t , t   (t),
t   , replace T with T ( s  1, 2, 3, 4), then, we have ( s  1, 2, 3, 4)

Thus, for any t
2

k


k

T
k

k


k

1

2

n

s

2 (t )  Ts 18  (t )  0,
T

k

T
17

Another observation from  H3 , we have lk  g k ( x(1 ))  g k ( x( 2 ))  lk ,
Thus, for any tk  0, (k  1, 2,, n), and   g

x(1 )  x( 2 )

k

( x (1 ))  g k ( x ( 2 )),

2tk [  lk ( x(1 )  x( 2 ))][lk ( x(1 )  x(2 ))  ]  0,

k  1, 2, , n.

t  1

and
(9)

we have

which 2[  L ( x(1 )  x( 2 ))]T T [ L ( x(1 )  x( 2 ))  ]  0,
where   col{ ,  ,  ,  }. Let  and  take values in t , t   (t), t   and t   , replace T with
Tab (a  1,2,3; b  2,3,4; b  a), then, we have
T
(10)
2 T (t ) 19
Tab  20  (t )  0,
where a  1, 2, 3, b  2, 3, 4, b  a. From (9) and (10), it can be shown that
 T (t )  6  (t )  0,
(11)
where  is defined in (7).
On the other hand, for any matrices Z , Z and Z with appropriate dimensions, it is true that
0   xT (t ) Z1  xT (t ) Z2  uT (t )Z3   ( A  A) x(t )  (W1  W1 ) g ( x(t ))  (W2  W2 ) g ( x(t   (t )))
(12)
 (W  W ) x (t  h (t ))  u (t )  x (t )  ,
Therefore, we conclude that
1

2

n

1

2

1

2

6

1

3

2

3

3



 i   xT (t ) Z1  xT (t ) Z2  u T (t ) Z 3   ( A  A(t )) x(t )  (W1  W1 (t ))


 g ( x (t ))  (W2  W2 (t )) g ( x (t   (t )))  (W3  W3 (t )) x (t  h(t ))  u (t )  x (t ) 

V ( x (t ))   u T (t )u (t )  2 y T (t )u (t ) 

6

i 1

  uT (t )u (t )  2 y T (t )u (t ).

Replacing A(t ) , W1(t) , W2 (t) and
respectively, so we have

W3 (t )

with

HF (t ) EA , HF (t ) EW1 , HF (t ) EW 2

V ( x(t ))   uT (t )u(t )  2 yT (t )u(t )    1T F (t )2  T2 F (t )1 ,

where  , 1 and



and

(13)

are defined in (6). By Lemma 4, it can be deduced that   0 and

V ( x(t ))   uT (t )u(t )  2 yT (t )u(t )     11T 1  T2 2 .

If we have

   11T 1  T2 2  0,

then

V ( x(t ))   u (t )u(t )  2 y (t )u(t )  0,
T

T

for any  (t )  0. Since V ( x (0))  0 under zero initial condition, let
with respect to t over the time period from 0 to t f , we get

x (t )  0

for

t  [ max , 0],

HF (t ) EW 3

(14)
(15)
after integrating (15)
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tf

0

y T ( s ) u ( s ) ds  V ( x (t f ))  V ( x (0))  



tf

0



u T ( s ) u ( s ) ds   

tf

0
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u T ( s ) u ( s ) ds.

Thus, the NTNNs (1) with assumptions  H1 -  H3 is passive in the sense of Definition 1. By the Schur complement, it is
easy to verify that    1 1T 1   T2 2  0, is equivalent to (5). This completes the proof.
Numerical Example
In this section, we present example to illustrate the effectiveness and the reduced conservatism of our result.
Consider the NTNNs (1) with the following parameters:
0 
 1.2 0 
 0.2 0.2 
 0.1 0.2 
 0.2
 0.1 0 
A
, W1  
, W2  
, W3  
, H 
,




1.8 
0.1
0.1
0
 0.26 0.1
 0.2
 0.2 0.1
0
0.1
0.2 
 0.2
 0.3 0.1 
 0.3
 0.1 0.2  0.2   (t )  3,  3  0.5
EA  
, EW 1  
, EW 2  
, EW 3  



,
h2  3, h3  0.5.
0.1
0.3 
 0.2
 0.5 0.4 
 0.1
 0.3 0.3

The activation functions are assumed to be
It is easy to see:

gi ( xi (t ))  0.5(| xi 1|  | xi 1|), i  1,2.

0 0  1 0
L  
 , L  0 1 .
0 0



Figure 1, gives the state trajectory of the NTNNs (1), the initial condition  x1 (t )
that the NTNNs (1) is stable.

x2 (t )    0.2  0.3
T

T

, which shows

Figure 1: State trajectory of the NTNNs (1)
Figure 1 State trajectory of the NTNNs (1)
Using MATLAB LMIs Toolbox and by our Theorem 1 in this paper. Here we can obtain the following feasible solutions:
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 91.7711
 10.7739

 5.2299

 1.4689
 0.0247

 0.0414

8.4931
P
 0.4584

 0.0046
 0.0017

 5.1264

 0.7178
 0.0002

 0.0001

10.7739 5.2299 1.4689 0.0247 0.0414

0.0046 0.0017

5.1264

0.0015
0.0088 0.2131 0.0219
0.1901
0.0003 0.0690 0.0022 0.0477
1.4011 6.7314 0.1770
0.1293 0.0148 17.5936
0.2413 0.0185 0.0019
5.0119
0.0091 6.8304 0.0482
0.1038
0.2026 17.6995 0.0088 0.0148
0.0007 0.0057 0.0001 0.0051 0.0005 0.0022
0.0001 0.0014 0.0001
0.0000 0.0002 0.0059 0.0005 0.0050 0.0001 0.0020 0.0001 0.0014

0.0019
47.8718
0.0600
0.0010
0.0001

93.5515
2.8882
5.0273
0.2617
0.1027
0.5629
10.6902
0.0277

2.8882
19.6994
0.2998
1.2923
0.1230
17.0559
0.2530
0.2011

5.0273
0.2998
20.8348
0.0271
1.3688
0.3556
17.0940
0.0034

0.2617
1.2923
0.0271
1.5851
0.2310
0.2546
0.0232
0.1958

0.1027
0.1230
1.3688
0.2310
1.5149
0.0151
0.2822
0.0194

8.4931

0.5629
17.0559
0.3556
0.2546
0.0151
57.8487
0.1287
0.0662

0.4584

10.6902
0.2530
17.0940
0.0232
0.2822
0.1287
57.9658
0.0053

0.0277
0.2011
0.0034
0.1958
0.0194
0.0662
0.0053
0.0482
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0.7178

0.0015
1.4011
5.0119
0.0088 6.7314
0.0091
0.2131 0.1770 6.8304
0.0219
0.1293 0.0482
0.1901 0.0148
0.1038
0.0003 17.5936
0.2026
0.0690
0.2413 17.6995
0.0022
0.0185 0.0088

0.0002

0.0007
0.0057
0.0001
0.0051
0.0005
0.0022
0.0001
0.0014

0.0148 0.0001
0.0600 0.0010
48.0880 0.0015
0.0015 0.0002
0.0001 0.0000

0.0001
0.0000 
0.0002 

0.0059 
0.0005

0.0050 

0.0001
0.0020

0.0001
0.0014 
0.0001

0.0001
0.0000 

0.0002 

32.2385 2.3985 
 29.5823 -6.4145 
69.2395 11.6417 
317.0164 -4.2475 
Q1  
, Q2  
, Q3  
, S1  109  



,
 2.3985 39.6853
 -6.4145 27.2105
11.6417 46.8086
 -4.2475 321.7631
0 
0 
0 
 0.0006 740.5595
79.3273
 46.1570
3.9452
S2  104  
, U1  
, U2  
, Z1  
,



58.3198
58.3997 
3.2423
740.5595 0.0006 
 0
 0
 0

0 
 2.0621
Z2  
,
1.5664
 0
0 
19.0222
T3  
,
20.0194 
 0
0 
9.5698
T7  
,
0
9.4510



  206.0849

0 
3.9452
Z3  
,
3.2423
 0
0 
8.5334
T4  
,
8.3796 
 0
0 
7.9413
T8  
,
0
7.8127



and  = 27.8749.

0 
55.1130
T1  
,
59.9785
 0

0 
7.8418
T5  
,
7.6109
 0
0 
9.3587
T9  
,
0
9.3286



0 
 25.8527
T2  
,
24.2644 
 0
0
8.0943

T6  
,
7.7268 
 0
0
10.2789

T10  
,
0
10.1881



Conclusion
In this paper, the robust passivity analysis for NTNNs with interval and neutral time-varying delays has been
studied. By employing the Lyapunov-Krasovskii functionals method, double integral inequality was developed to
guarantee the passivity performance of NTNNs. A new passivity analysis criterion has been given in terms of LMIs,
which was dependent on time-varying delays. Finally, a numerical example has been presented which illustrate the
effectiveness and usefulness of the proposed method.
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การศึกษาสภาวะทีเหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากนํามันปาล์ม
ด้วยเครื องปฏิกรณ์ แรงเฉื อนสู ง
Study on Optimum Conditions for Biodiesel Production from Palm Oil Using High Shear Reactor
พุทธิ พร เทียมสิ นสังวร * วีรินทร์ดา อัปมานะ ศุภพงษ์ ก้าวหน้าชัยมงคล
นราเกตน์ พลสอน และ ศราวุธ จิตต์พินิจ1
Puttiporn Thiamsinsangwon1* Weerinda Appmana1 Supapong Kaownaimongkol1
Naragate Ponsorn1 and Sarawut Jitpinit1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีได้ศึกษาสภาวะทีเหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากนํามันปาล์มและเมทานอลด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยาเอก
พันธุ์ในเครื องปฏิกรณ์แรงเฉื อนสูง และเปรี ยบเทียบการผลิตไบโอดีเซลจากนํามันปาล์มและเมทานอลในเครื องปฏิกรณ์แบบ
กวนเชิ งกล โดยแบ่ งการศึกษาออกเป็ น ตอน คือ ตอนที ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากนํามันปาล์มด้วยเครื องปฏิกรณ์
แบบการกวนเชิงกลทีอัตราส่ วนโดยโมลระหว่างนํามันปาล์มกับเมทานอล : ปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์
% โดยนําหนัก และอุณหภูมิทีใช้ในการทําปฏิ กิริยา องศาเซลเซียส จากผลทีได้พบว่า ไบโอดี เซลสู งทีสุดเท่ากับร้อยละ
ที เวลา นาที ส่ วนตอนที ศึ กษาการผลิตไบโอดีเซลจากนํามันปาล์ม ด้วยเครื องปฏิ กรณ์ แบบแรงเฉื อนสู ง เพือหา
สภาวะที เหมาะสมสําหรั บเครื องปฏิ กรณ์ ชนิ ด นี โดยทําการศึ กษาปั จจัยต่างๆ ที ส่ งผลต่ อปริ มาณเมทิ ลเอสเทอร์ ได้แ ก่
ความเร็ วรอบ อัตราส่ วนโดยโมลระหว่างนํามันปาล์มกับเมทานอล อุณหภูมิและปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์
จากผลที ได้พ บว่า สภาวะที เหมาะสมสําหรับ เครื องปฏิ ก รณ์ แบบแรงเฉื อนสู ง คื อ ที ความเร็ วรอบ , รอบต่ อนาที
อัตราส่ วนโดยโมลระหว่างนํามันปาล์มกับ เมทานอล : อุณหภูมิทีใช้ในการทําปฏิ กิริยา องศาเซลเซี ยส และปริ มาณ
ตัวเร่ งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ % โดยนําหนัก ซึงได้ผลได้ไบโอดีเซลสู งทีสุดเท่ากับร้อยละ . ทีเวลา นาที
คําสําคัญ : ไบโอดีเซล, ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน, ตัวเร่ งปฏิกิริยาเอกพันธุ,์ เครื องปฏิกรณ์แรงเฉื อนสูง
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ABSTRACT
This work studied on optimum conditions for biodiesel production from palm oil using a high shear reactor. The
purpose of this research is biodiesel production from palm oil and methanol using a homogeneous catalyst in a high shear
reactor, study optimization for biodiesel production from palm oil and methanol using a high shear reactor, which affects
to methyl ester and comparing with the production of biodiesel from palm oil and methanol using a mechanical stirrer
reactor. This research was divided into 2 main parts, part 1) Study of biodiesel production from palm oil using a
mechanical stirrer reactor at optimum conditions for this reactor. The molar ratio between palm oil and methanol is 1:6,
NaOH catalyst is 1% by weight, and the temperature is 60ºC. It found that the highest biodiesel yield is 90% at reaction
time is 120 minutes. Part 2) Study of biodiesel production from palm oil using the high shear reactor to optimized for this
reactor. Which parameter that affects to methyl ester, speed round is 12,500 rpm, a molar ratio between palm oil and
methanol is 1:6, the temperature is 60ºC and NaOH catalyst is 1% by weight. The highest biodiesel yield is 98.85% at
reaction time is 30 minutes.
Keywords : Biodiesel, Transesterification reaction, Homogeneous catalyst, High shear reactor
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บทนํา

ปั จจุ บ ัน ความต้องการใช้เชื อเพลิ งจากแหล่ งปิ โตรเลี ยมเพิมขึ นอย่างต่ อ เนื อง เนื องมาจากการเพิ มจํานวนของ
ประชากรอย่างรวดเร็ ว ในขณะที ปริ มาณเชื อเพลิงประเภทนี มีอยู่อย่างจํากัด และการใช้เชือเพลิ งจากแหล่งปิ โตรเลี ยมยัง
ก่ อให้เกิ ดปั ญหาสิ งแวดล้อมอีกด้วย ดังนัน จึ งจําเป็ นต้องหาเชื อเพลิ งจากแหล่งทรั พยากรอืนมาทดแทน ไบโอดี เซลเป็ น
เชื อเพลิ งทดแทนที น่ าสนใจมาก เนื องจากไบโอดี เซลสามารถผลิตได้จ ากวัตถุดิบ หลายประเภท เช่น นํามันที บริ โภคได้
นํามันทีบริ โภคไม่ได้นามั
ํ นทีใช้แล้ว นอกจากนี ไบโอดีเซลเป็ นเชื อเพลิงสะอาด เกิดการเผาไหม้ได้สมบูรณ์กว่านํามันดีเซล
จึงช่วยลดการปล่อยแก๊สคาร์ บอนมอนอกไซด์ออกสู่บรรยากาศ โดยทัวไปไบโอดีเซลเกิดจากการนําไขมันหรื อนํามันมาทํา
ปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์นาหนั
ํ กโมเลกุลตําซึ งใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาหรื อไม่ใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาจะเกิดดีเซลและ กลีเซอรอล เรี ยกว่า
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชันของไตรกลีเซอไรด์
อย่างไรก็ ตาม ปฏิ กิ ริ ยาทรานส์ เอสเทอริ ฟิ เคชัน ของไตรกลี เซอไรด์ สามารถเกิ ด ปฏิ กิริ ยาย้อ นกลับ ได้แ ละมี
ผลผลิตไบโอดีเซลอย่างจํากัด นอกจากนี ยังพบปั ญหาเกียวกับการละลายของเมทานอลและนํามัน ซึงเป็ นอุปสรรคต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยา ดังนันจึงมีงานวิจยั จํานวนมากทีนําเสนอเครื องปฏิกรณ์ทีมีประสิ ทธิ ภาพในการแก้ปัญหาข้างต้น เช่น เครื อง
ปฏิกรณ์ แรงเฉื อนสู ง เป็ นต้น เครื องปฏิ กรณ์ แรงเฉื อนสู ง หรื อโฮโมจีไนส์เซอร์ เป็ นหนึ งในเทคโนโลยีที น่ าสนใจ จาก
งานวิจยั ทีผ่านมาสรุ ปได้วา่ ประเภทของเครื องปฏิกรณ์แรงเฉื อนสู งมีประสิ ทธิ ภาพสูงสําหรับการผลิตไบโอดีเซลในแง่ของ
การลดเวลาในกระบวนการ ซึงในการใช้เครื องปฏิกรณ์แรงเฉื อนสู ง สําหรับกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ส่งผลต่อคุณสมบัติ
ทางกลและทางเคมีข องไบโอดีเซล เนื องจากแรงดัน ของเครื องปฏิ กรณ์ แรงเฉื อนสู ง ทําให้เกิ ดปรากฏการณ์ แคปวิเตชัน
(cavitation) โดยลักษณะของฟองที มีขนาดแตกต่าง จะเกิ ดการกระทบกัน อย่างรุ นแรง ซึ งมี ผลต่อการผสมผสานระหว่าง
คุณสมบัติทีแตกต่างกันให้เป็ นเนือเดียวกัน
ดังนันงานวิจัยนี จึ งมุ่งเน้นศึ กษาสภาวะที เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันปาล์มในเครื องปฏิกรณ์แรง
เฉื อนสู งโดยศึกษาผลของปั จจัยทีมีผลต่อปริ มาณเมทิลเอสเทอร์ ซึงได้แก่ ความเร็ วรอบ อัตราส่ วนโดยโมลของนํามันปาล์ม
กับเมทานอล อุณหภูมิ และปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ในการผลิตไบโอดี เซลจากนํามันปาล์ม ในเครื อง
ปฏิกรณ์แรงเฉื อนสูง

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ศึกษากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํามันปาล์ม โดยใช้ เครื องปฏิกรณ์ แบบการกวนเชิงกล
ทําการป้ อนนํามันปาล์มกับเมทานอลในอัตราส่ วน 1:6 โดยโมล เข้าสู่ ขวดก้นกลมแบบสามทาง พร้อมทังติดตัง
เครื องปฏิ ก รณ์ แ บบการกวนเชิ ง กล ดังภาพที โดยใช้ป ริ ม าณตัวเร่ งปฏิ กิริ ย าโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ 1% โดยนําหนัก
ที อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส จากนันเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทีเกิ ดขึนที เวลาต่างๆ โดยเก็บตัวอย่างครังละ 2 มิ ลลิลิตร และ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทีได้โดยใช้เครื องแก๊สโครมาโทกราฟี คอลัมน์แบบคาปิ ลลารี ZB5-HT ขนาด 0.25 มิลลิลิตร × 30 เมตร
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ภาพที การติดตังอุปกรณ์สาํ หรับเครื องปฏิกรณ์แบบการกวนเชิงกล
2. ศึกษากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํามันปาล์ม โดยใช้ เครื องปฏิกรณ์ แบบแรงเฉื อนสู ง
เพือหาสภาวะที เหมาะสมสําหรับ เครื องปฏิ กรณ์ ชนิ ดแบบแรงเฉื อนสู ง โดยทําการศึ กษาปั จจัยต่างที ส่ งผลต่ อ
ปริ มาณเมทิลเอสเทอร์ ได้แก่ ความเร็ วรอบ อัตราส่วนโดยโมลระหว่างนํามันปาล์มกับเมทานอล อุณหภูมิและปริ มาณตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทีเกิดขึนทีเวลาต่างๆ มาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทีได้โดยใช้เครื องแก๊ส
โครมาโทกราฟี คอลัมน์แบบคาปิ ลลารี ZB5-HT ขนาด . มิลลิลิตร × เมตร

ภาพที 2 การติดตังอุปกรณ์สาํ หรับเครื องปฏิกรณ์แบบเครื องปฏิกรณ์แรงเฉื อนสู ง
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ผลและวิจารณ์ ผล

. ผลการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากนํามันปาล์มด้ วยเครื องปฏิกรณ์ แบบการกวนเชิงกล
เครื องปฏิกรณ์แบบการกวนเชิงกลเป็ นเครื องปฏิกรณ์ทีนิ ยมใช้ผลิตไบโอดีเซลโดยทัวไป ซึงเครื องปฏิกรณ์ชนิดนี
ใช้เวลาในการผลิตไบโอดีเซล - ชัวโมง จึงจะได้ผลได้ไบโอดีเซลตามมาตรฐานกําหนด นอกจากนี ยังใช้พลังงานน้อยและ
ค่าใช้จ่ายตํา แต่ขอ้ จํากัดของเครื องปฏิกรณ์แบบการกวนเชิงกล คือ การถ่ายโอนมวลและความร้อนตํา อีกทังขนาดของเครื อง
ปฏิกรณ์มีขนาดใหญ่ จากภาพที แสดงผลได้ของเครื องปฏิกรณ์ค่อนข้างช้าเนืองจากใช้ระยะเวลานานในการเกิดปฏิกิริยาท
รานส์เอสเตอริ ฟิเคชัน จากการทดลองพบว่าผลได้ของไบโอดี เซลเป็ นร้อยละ ที เวลา นาที ซึ งผลได้ไบโอดี เซลที
เกิดขึน เป็ นผลมาจากข้อจํากัดต่างๆ ของเครื องปฏิ กรณ์แบบการกวนเชิงกล เช่น อุปกรณ์ทีใช้ในการผสม อัตราส่ วนโดยโม
ลของนํามันและเมทานอล อุณหภูมิและปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาทีเหมาะสม เป็ นต้น

ปริมาณร้ อยละเมทิลเอสเทอร์ (% FAME)
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ภาพที ผลของการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากนํามันปาล์มด้วยเครื องปฏิกรณ์แบบการกวนเชิงกล
. ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากนํามันปาล์ มด้ วยเครื องปฏิกรณ์ แบบแรงเฉื อนสู ง
. ผลของความเร็ วรอบในการผสมทีส่ งผลต่ อปริมาณเมทิลเอสเทอร์ พบว่าร้อยละผลได้ไบโอดีเซลเพิมขึนจาก
. เป็ น . เมือเพิมความเร็ วผสมขึนจาก
รอบต่อนาที ถึง
รอบต่อนาที ทีเวลาในการทําปฏิ กิริยา นาที
นอกจากนี การเพิมความเร็ วรอบในการผสมมากเกิน
รอบต่อนาที ทําให้ปริ มาณเมทิ ลเอสเทอร์ลดลง ทังนี ขึนอยูก่ บั
อัตราส่ วนโดยโมลระหว่างนํามันกับเมทานอล อุณหภูมิและปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ อีกทังความเร็ วรอบ
ที ตําเกิ นไป ส่ งผลให้อตั ราการผสมลดลงและไม่สามารถลดข้อจํากัดในเรื องการถ่ายโอนมวลได้ จึ งเกิดปฏิกิริยาได้เพี ยง
บางส่วน ดังนันความเร็วรอบในการผสมทีดีทีสุด คือ
รอบต่อนาที ทําให้ผลได้ไบโอดีเซลผ่านมาตรฐานร้อยละ .
ทีความเร็ วรอบ
รอบต่อนาที ผลได้ไบโอดีเซลสูงสุด คือ ร้อยละ . ทีเวลา นาที ดังภาพที 4
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ภาพที 4 ผลของความเร็ วรอบทีส่งผลต่อปริ มาณเมทิลเอสเตอร์
. ผลของอัตราส่ วนโดยโมลระหว่ างนํามันปาล์ มกับเมทานอลทีส่ งผลต่ อปริมาณเมทิลเอสเทอร์ จากปริ มาณสาร
สัมพันธ์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชันโดยใช้ โมลของนํามัน(ไตรกลีเซอไรด์) ทําปฏิกิริยากับ โมลของเม
ทานอล ได้ผ ลผลิ ต โมลกรดไขมัน เป็ นเมทิ ล เอสเตอร์ และ โมลของผลผลิ ต พลอยได้เป็ นกลี เซอรอล ดัง สมการ
Triglyceride + 3CH3OH 3CH3COOR + Glycerol
อย่างไรก็ตามจํานวนของเมทานอลทีมากเกินไปมักใช้สาํ หรับการขยับสมดุลของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอ
ริ ฟิเคชันไปทางด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ภาพที 5 แสดงให้ เห็ น ถึ งผลกระทบของอัตราส่ วนโดยโมลของนํามัน กับเมทานอลต่ อ
ผลผลิตไบโอดี เซลในระหว่างกระบวนการทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชันของนํามันปาล์มกับเมทานอลที อัตราส่ วนโดยโมลของ
นํามันต่อเมทานอลทีแตกต่างกัน
พบว่า ผลได้ไบโอดี เซลเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญกับปริ มาณของเมทานอลทีใช้และค่าผลได้ไบโอดี เซลสามารถขึน
ได้สูงสุดถึงร้อยละ 98.85 โดยใช้อตั ราส่วนโดยโมลของนํามันต่อเมทานอลเป็ น 1:6 อย่างไรก็ตามผลได้ไบโอดีเซลจะลดลง
ก็ต่อเมือมีการเพิมปริ มาณของเมทานอลที มากกว่า 1:6 ผลได้ไบโอดี เซลลดลงจากร้อยละ 95.29 เป็ น 85.15 ที เวลา 5 นาที
เมืออัตราส่ วนโดยโมลของนํามันต่อเมทานอลเพิมขึนจาก 1:6 ไปเป็ น 1:9 เนืองจากอัตราส่ วนโดยโมลของเมทานอลทีมาก
เกินไป ทําให้เมทานอลดึงกลีเซอรอลและไบโอดีเซลบางส่ วนเข้าไปละลายกับเมทานอล จึงส่วนผลให้ผลได้ไบโอดีเซลมีค่า
ลดลง
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ภาพที 5 ผลของอัตราส่วนโดยโมลระหว่างนํามันปาล์มกับเมทานอลทีส่งผลต่อปริ มาณร้อยละเมทิลเอสเทอร์
2.3 ผลของอุณ หภู ม ิในการเกิด ปฏิกิริย าทีส่ งผลต่ อปริ ม าณเมทิลเอสเทอร์ พบว่าที อุณหภูมิ 40 50 และ 60 องศาเซลเซี ยส
ดังภาพที 6 อัตราการเกิ ดปฏิ กิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชันเพิมขึนอย่างมี นัยสําคัญกับการเพิมขึนของอุณหภูมิ จากผลการ
ทดลองพบว่าร้อยละผลได้ไบโอดีเซลจาก 36.69 เพิมขึนเป็ นร้อยละ 98.85 ภายในเวลา 1 ชัวโมง 30 นาที ซึ งไตรกลีเซอไรด์
(นํามัน) จะไม่ละลายในแอลกอฮอล์เนื องจากลักษณะทีมีขวและไม่
ั
มีขวของแอลกอฮอล์
ั
และนํามัน ตามลําดับ ดังนัน การ
ผลิตไบโอดีเซลผ่านปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชันของนํามันและแอลกอฮอล์จะถูกควบคุมโดยข้อจํากัดของการถ่ายโอน
มวลของสารตังต้นในระบบทีไม่เป็ นเนื อเดียวกันของเมทานอล นํามันและตัวเร่ งปฏิกิริยา จึงได้ใช้การกวนอย่างต่อเนื องใน
กระบวนการผลิ ตไบโอดีเซล ซึ งผลของอุณหภูมิในการถ่ายโอนความร้อนของสารตังต้น ในเมทานอล นํามันและตัวเร่ ง
ปฏิ กิริยาไม่เป็ นเนื อเดี ยวกันนันพบว่า ที อัตราความเร็ วรอบของการกวนคงที อัตราการถ่ายโอนมวลของสารตังต้นเป็ นจะ
สัดส่วนโดยตรงกับอุณหภูมิของปฏิ กิริยา ดังนันเมือการถ่ายโอนมวลสู งขึนอุณหภูมิของปฏิ กิริยาก็จะสูงไปด้วย ดังนัน ร้อย
ละผลได้ไบโอดีเซลจึงเพิมขึนเช่นเดียวกับการเพิมขึนของอุณหภูมิ ซึงจะส่ งผลให้การถ่ายโอนมวลของสารตังต้นในระบบมี
ค่าเพิมมากขึนด้วย และพบว่าร้อยละผลได้ไบโอดีเซลมีค่าสู งสุ ดเป็ น 98.85 ที อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส อย่างไรก็ตามเมือ
อุณหภูมิลดลง 40-50 องศาเซลเซี ยส (ซึงอยูต่ ากว่
ํ าจุดเดือดของเมทานอล) ทําให้ได้ร้อยละผลได้ไบโอดีเซลตําลง เพราะเมทา
นอลยังไม่ถึงจุดเดื อด ทําให้สารผสมทําปฏิกิริยาเพียงบางส่ วน แต่เมือปฏิ กิริยาได้ดาํ เนิ นการที อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส
ส่งผลให้เมทานอลเกิดปฏิกิริยาเกือบทังหมดของสารผสมในปฏิกิริยาและเป็ นอุณหภูมิทีเหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล
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ปริ มาณร้ อยละเมทิลเอสเทอร์ (% FAME)
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ภาพที 6 ผลของอุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาทีส่งผลต่อปริ มาณร้อยละเมทิลเอสเทอร์
2.4 ผลของปริม าณตัวเร่ งปฏิกิริยาโซเดีย มไฮดรอกไซด์ ทีส่ งผลต่ อปริม าณเมทิลเอสเทอร์ จากภาพที 7 พบว่าผล
ของปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาโซเดียมไดรอกไซด์ส่งผลต่อร้อยละผลได้ไบโอดีเซล ในช่วงปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชันของ
นํ ามัน ปาล์ ม และเมทานอลที สภาวะคงที ที อัต ราส่ ว นโดยโมลระหว่ า งนํ ามัน กั บ เมทานอล คื อ 1:6 ที อุ ณ หภู มิ 60
องศาเซลเซี ยส มีค่าร้ อยละผลได้ไบโอดีเซล 98.85 โดยใช้ตวั เร่ งปฏิ กิริยาที 1% โดยนําหนัก จากการลดของปริ มาณตัวเร่ ง
ปฏิ กิริยาให้น้อยกว่า 1% โดยนําหนัก นําไปสู่ การลดลงของผลได้ไบโอดี เซล เพราะ ข้อจํากัด ของการใช้เบสเป็ นตัวเร่ ง
ปฏิ กิริยา คื อ ถ้าใช้ป ริ มาณตัวเร่ งปฏิ กิริยาน้อยเกิ นไป ทําให้ผลได้ไบโอดี เซลลดลง เนื องจากตัวเร่ งปฏิ กิริยาชนิ ดเบสจะ
เปลียนไตรกลีเซอไรด์ในนํามันพืชไปเป็ นสารเมทิลเอสเทอร์ ดังนันถ้าน้อยเกินไปจะทําให้ไตรกลีเซอไรด์เปลียนไปเป็ นสาร
เมทิลเอสเทอร์ ได้ไม่หมดและถ้าใช้ปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยามากเกินไปอาจทําให้เกิดปฏิกิริยาข้างเคียง คือ ปฏิกิริยาสะปอนนิ ฟิ
เคชันหรื อสบู่ ในกระบวนการผลิ ตไบโอดี เซล ซึ งผลได้ไบโอดี เซลลดลง เมื อใช้ป ริ ม าณตัวเร่ งปฏิ กิ ริยาลดลงจาก 1%
โดยนําหนัก ไปเป็ น 0.5% โดยนําหนัก ทําให้ผลได้ไบโอดีเซลตํากว่าที 1% โดยนําหนัก ดังนัน อัตราผลผลิ ตไบโอดี เซล
ลดลงเมือใช้ปริ มาณตัวเร่ งปฏิ กิริยาน้อยหรื อมากกว่า 1% โดยนําหนัก ด้วยเหตุนีปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์
1% โดยนําหนักเป็ นปริ มาณทีเหมาะสมทีสุด
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ปริ มาณร้ อยละเมทิลเอสเทอร์ (% FAME)
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ภาพที 7 ผลของปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีส่งผลต่อปริ มาณเมทิลเอสเทอร์
. เปรีย บเทีย บพลังงานทีใช้ ในการผลิต ไบโอดีเซลระหว่ างเครื องปฏิกรณ์ การกวนเชิ งกลกับเครื องปฏิกรณ์ แรง
เฉื อนสู ง พบว่าเครื องปฏิกรณ์แรงเฉื อนสู งให้ค่าประสิ ทธิภาพผลผลิต .
กรัมต่อจูล ซึ งมากกว่าเครื องปฏิกรณ์การกวน
เชิงกลทีมีค่าประสิ ทธิ ภาพผลผลิต .
กรัมต่อจูล นอกจากนี ค่าคงทีในการเกิดปฏิ กิริยาของเครื องปฏิกรณ์ แรงเฉื อนสู ง
เท่ากับ .
min- ซึงมีค่ามากกว่าเครื องปฏิกรณ์การกวนเชิงกลเท่ากับ .
min- แสดงให้เห็ นว่ากระบวนการผลิตไบ
โอดี เซลด้วยเครื องปฏิ กรณ์ แรงเฉื อ นสู ง ส่ งผลให้เกิ ด ปฏิ กิริยาที รวดเร็ วและบริ สุ ท ธิ กว่าเครื องปฏิ ก รณ์ การกวนเชิ งกล
เนืองจากมีการถ่ายโอนมวลสูง ดังตารางที
ตารางที 1 เปรี ยบเทียบพลังงานทีใช้ในการผลิตไบโอดีเซล ณ สภาวะทีเหมาะสม
เครื องปฏิกรณ์แบบแรงเฉื อนสูง
ผลการดําเนินงาน
เครื องปฏิกรณ์แบบกวนเชิงกล
(ณ สภาวะทีเหมาะสม)
เข้าสู่สภาวะสมดุล (นาที)
90 (84.60%)
5 (95.29%)
ผลได้ตามมาตรฐาน ASTM (นาที)
15 (97.47%)
กําลังทีใช้ (วัตต์)
20.7
120
พลังงานทีใช้ (จูล)
111,780
108,000
Yield efficiency (กรัมต่อจูล)
0.0019
0.0026

สรุ ปผลการวิจัย

การศึกษาสภาวะทีเหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากนํามันปาล์มด้วยเครื องปฏิกรณ์แรงเฉื อนสู ง พบว่า ความเร็ ว
รอบที
รอบต่ อนาที อัตราส่ วนระหว่างนํามัน กับ เมทานอล : อุณ หภูมิที ใช้เกิ ดปฏิ กิริยา องศาเซลเซี ยสและ
ปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ % โดยนําหนัก คือ สภาวะทีเหมาะสมทีสุ ดในการผลิตไบโอดีเซล ซึงผลได้ไบ
โอดี เซลสูงสุดทีได้จากการศึกษาสภาวะทีเหมาะสม คือ ร้อยละ . เมือเปรี ยบเทียบระหว่างเครื องปฏิกรณ์การกวนเชิงกล
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และเครื องปฏิกรณ์แรงเฉื อนสู ง พบว่าร้อยละผลได้ไบโอดีเซลสูงสุด ณ สภาวะทีเหมาะสมจะได้ประมาณร้อยละ และ
ตามลําดับ ซึ งเครื องปฏิกรณ์แบบแรงเฉือนสูงสามารถลดเวลาการผลิตไบโอดีเซลจากเดิมทีเครื องปฏิกรณ์การกวนเชิงกลใช้
เวลา - ชัวโมง แต่เครื องปฏิกรณ์แรงเฉื อนสู งใช้เวลาเพียง - นาที ในการผลิตไบโอดี เซล ซึ งได้ร้อยละผลได้ประมาณ
ซึงผ่านมาตรฐาน ASTM อยูท่ ีร้อยละ .
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ชุ ดทดลองการควบคุมมอเตอร์ เฟส โดยใช้ โปรแกรม พีแอลซี
Controlling of Single Phase Motor Experiment Set Using PLC
นุชจิเรศ แก้วสกุล1* และ กรภัทร เฉลิมวงค์
Nutjired Kheowsakul1* and Korrapat Chaleamvongt 1

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี นําเสนอ ชุ ดทดลองการควบคุม มอเตอร์ เฟส โดยใช้โปรแกรม พีแอลซี โดยมีวตั ถุป ระสงค์
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือสร้างอุปกรณ์ทีใช้ในการสนับสนุ นการเรี ยนการสอน ในวิชาทีเกียวกับการควบคุมมอเตอร์ โดยอาศัย
หลักการทํางานของพีแอลซี ในการควบคุมมอเตอร์ เพือเป็ นแนวทางการเพิมทักษะและความรู ้ให้แก่ผเู้ รี ยนทีศึกษาในสาขา
ไฟฟ้ ากําลังและอิ เล็กทรอนิ กส์ แบ่ งออกเป็ นสองส่ วนหลักๆ ด้วยกัน คื อ ( ) การเขี ยนพี แอลซี ในส่ วนนี จะนําวงจรทัง
วงจรที อยู่ในขอบเขตและใบทดลองมาเขียน ซึ งเป็ นวงจรไฟฟ้ าในการควบคุม มอเตอร์ การเขี ยนวงจรในพีแอลซี นัน
ต้องแปลงวงจรไฟฟ้าให้เป็ นวงจรเเลดเดอร์ก่อน มีทงวงจรควบคุ
ั
มและวงจรกําลัง เพือนําควบคุมมอเตอร์ ได้ ( ) ส่วนของการ
ควบคุมมอเตอร์ โดยใช้คาํ สังจากพีแอลซี ซึงทําหน้าทีการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้าให้หมุนและปรับเปลียนทิ ศทางได้ตามใบ
ทดลองและยังสามารถควบคุมความเร็วโดยใช้มอเตอร์ควบคุมมอเตอร์ดว้ ยกัน
จากการทดลองการใช้งานชุดควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้า เฟส โดยใช้พีแอลซี สามารถควบคุมมอเตอร์ได้ทงั วงจร
ได้แก่ . วงจรการเริ มเดิ น สวิตช์ปุ่มกดและคอนเทคเตอร์ (หมุนขวา) . วงจรการเริ มเดิ น สวิตช์ปุ่มกดและคอนเทคเตอร์
(หมุนซ้าย) . วงจรกลับทางหมุนกดสวิตช์ทีสองทํางาน . วงจรกลับทางเดินแบบจ๊อกกิง . วงจรกลับทางหมุนไฟฟ้าหนึ ง
เฟส เปรี ยบเทียบในการเรี ยนการสอนปกติ พบว่าเมือมีชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ ทําให้นักเรี ยนเข้าใจหลักการทํางาน
การทํางานก็จะแสดงผลผ่านหลอดไฟ ตลอดจนมีแมกเนติกส์ คอนเทคเตอร์และโอเวอร์โหลดรี เลย์ จะช่วยในการควบคุ ม
และการทํางานของตัวชุดทดลองนี
คําสําคัญ : มอเตอร์, พีแอลซี, คอนแทคเตอร์
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ABSTRACT
Research Papers is single phase motor control experiment kit was designed to create a device that supports
teaching and learning. The subject of motor control based on the principle of PLC to guideline for enhancing skills and
knowledge for students in electrical and electronic engineering. Single phase motor control experiment kit is divided into
two main sections: (1) PLC program. In this section, the five circuits in the boundary and the experimental circuit are
written which is the circuit in the motor control. The Writing circuit in PLC must be converted Ladder circuit before, both
control and power circuits to control the motor. (2) Motor control section using the command from PLC, which controls
the electric motor, rotates and changes direction according to the test plate and can also be controlled by the motor
control.
From experiment with single phase motors using PLC can be controlled in 5 circuits: (1) Start circuit, switch-on
and contactor (Forward Contac) (2) Start circuit, switch-on (Reverse Contac). (3) Reversing after stop to work (4)
Reversing by Jogging (5) Reversing single phase. Comparison in normal teaching, it was found that the experimental set
of motor control make students understand the principles. The work will be reflected through the light. There are magnetic
contactor and overload relays will assist in controlling and working the kit.
Keyword: Motor, PLC, contactor
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ในปั จจุ บ ัน การศึ กษาได้พ ัฒ นาไปอย่างรวดเร็ ว มี สือการเรี ยนการสอนในรู ป แบบต่างๆมากมาย เช่น หนังสื อ
วารสาร เว็บไซด์ โทรทัศน์ เป็ นต้น ซึงทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถค้นหาข้อมูลทีเกียวกับการศึ กษา ได้อย่างสะดวกสบาย แต่ในสื อ
การเรี ยนการสอนเหล่านี ล้วนเป็ นการศึกษาในด้านทฤษฏีเท่านัน ซึ งการศึกษาทางด้านการลงมือปฏิบตั ิมีนอ้ ยมาก เป็ นเหตุ
ให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในด้านการลงมือปฏิบตั ินอ้ ย แต่ในทางการศึกษาทีจะก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากทีสุด จะต้องมีการเรี ยนรู ้
ในด้านทฤษฎี และปฏิ บ ัติ ควบคู่กัน ไป โดยเฉพาะการเรี ยนในด้านวิศ วกรรม เป็ นการเรี ยนที ยากต่อ การทําความเข้าใจ
ถ้าผูเ้ รี ยนได้ศึกษาแต่ดา้ นทฤษฎีอย่างเดียว จะทําให้ผเู ้ รี ยนไม่มีทกั ษะในด้านการปฏิบตั ิงานและไม่สามารถทํางานจริ งได้
โครงงานนี จึ งนําเสนอ สื อการเรี ยนการสอนทางด้านการปฏิ บ ัติเกี ยวกับ การต่ อวงจรควบคุ มมอเตอร์ ซึ งการ
ควบคุ ม มอเตอร์ นี เป็ นความรู ้พืนฐานที มีค วามสําคัญ มากต่ อการเรี ยนในสาขาไฟฟ้ ากําลังและสาขาอิเล็กทรอนิ กส์ และ
โทรคมนาคมโดยอาศัยหลักการทํางานของโปรแกรม พีแอลซี เพือควบคุมการทํางานของมอเตอร์ โดย พีแอลซี ทําหน้าที
เป็ นการสร้างชุดคําสัง ขับให้วงจรทํางานในรู ปแบบต่างๆ ตามที เราได้ออกแบบไว้ เพือที จะให้วงจร สามารถควบคุมการ
ทํางานของ มอเตอร์ให้เสถียร ตามทีเราออกแบบในโปรแกรม พีแอลซี ไว้
ดังนันงานการสร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ นีจึ งมีประโยชน์อย่างมากในการศึกษาทีเกียวกับการทํางานของ
มอเตอร์ และยังช่วยเป็ นสื อการสอนให้ผูเ้ รี ยนในภาคปฏิ บตั ิ และก่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพมากขึ นรวมถึงการนําโปรแกรม
พีแอลซี มาประยุกต์ใช้เช่นกัน

วิธีดําเนินการวิจัย
1.กรอบแนวคิด

แผงวงจร
ควบคุม

Gener ator

Computer

PLC

Motor
2 HP 1 เฟส
220V

แมกเนติก คอนเทรกเตอร์ ,
รีเลย์

ภาพที 1 กรอบแนวความคิด
ใช้คอมพิวเตอร์ ในการเขียนพีแอลซี หรื อสามารถเลือกโหลดโปรแกรมพีแอลซี ให้ทาํ การควบคุมแมกเนติกคอน
แทรกเตอร์ ในการให้มอเตอร์ทาํ งานตามทีต้องการ
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ภาพที โครงสร้างภายนอก ด้านหลัง

ภาพที 4 โครงสร้างชุดทดลอง

โครงสร้างออกแบบ โดยคํานึงถึงการจัดการวางอุปกรณ์แมกเนติกต่างๆ ให้สามารถเลือกต่อใช้งานได้หลายหลาย
โปรแกรม วางมอเตอร์ อยูใ่ นส่วนทีปลอดภัย เรี ยงลําดับการจัดวางอุปกรณ์ ตามลําดับวงจร

ผลและวิจารณ์ ผล

1. ด้านซอฟต์แวร์

ภาพที 5 แลดเดอร์วงจรเริ มเดินสวิตช์ปุ่มกดและคอนเทคเตอร์ (หมุนขวา)
X001 หมายถึง AND = เป็ นการนําค่าสภาวะของอินพุต เอาต์พตุ ตัวตังเวลา ตัวนับ ซี พต์รีจิสเตอร์ หรื อรี เลย์ภายใน
ทีกําหนดมาทําลอจิก AND กับค่าสภาวะปั จจุบนั
X002 หมายถึง NOT = เป็ นการกระทําลอจิก NOT กับค่าสภาวปั จจุบนั โดยปกติแล้ว คําสังนีจะหมายถึงหน้าสัมผัส
ปกติปิดของอุปกรณ์ต่างๆ ของ PLC โดยจะใช้ร่วมกับ LOAD AND และ OR
Y003 หมายถึง OUTPUT =รี เลย์ทาํ งานแบบมีไฟจ่ายคอยล์ทาํ งาน

2.การทดสอบการนําวงจรไปควบคุมมอเตอร์
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ตารางที 1 การทดสอบการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้า ¼ แรง โวลต์ 220

ครังที
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.U1,Z1 และ U2,Z2 มอเตอร์จะหมุนไปทางขวา
    
2.U1,Z2 และ U2,Z1 มอเตอร์จะหมุนไปทางซ้าย
    
จากตารางที สรุ ปได้วา่ การทดลองของมอเตอร์ไฟฟ้า ¼ แรง โวลต์ได้มีการทดลองหมุนขวาเป็ นจํานวน 10 ครัง
มอเตอร์ สามารถทํางานได้ตามปกติ และหมุนไปทางขวาได้ตามกําหนดและการทดลองให้ม อเตอร์ หมุ นไปทางซ้ายเป็ น
จํานวน 10 ครัง มอเตอร์สามารถทํางานได้ตามปกติและหมุนไปทางซ้ายได้ตามกําหนดเช่นกัน
การทดสอบ

ตารางที 2 การทดสอบการทํางานของโอเวอร์โหลดรี เลย์
การทดสอบ

1

2

3

4

ครังที
5 6

7

8

9 10

1.กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์เกิน แอมแปร์
         
โอเวอร์ โหลดรี เลย์จะตัดการทํางาน
.กดปุ่ ม“ทริ ป”มอเตอร์หยุดทํางาน
         
จากตารางที สรุ ปได้วา่ การทดสอบการทํางานของโอเวอร์โหลดรี เลย์ซึงโอเวอร์ โหลดรี เลย์จะตัดการทํางานทุก
ครังเมือมีกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์เกิน10 แอมแปร์และสามารถกดปุ่ ม“ทริ ป” ให้มอเตอร์ หยุดทํางานทัง 10 ครังเช่นกัน
ตารางที 3 การทดสอบการทํางานของแมกเนติกคอนแทกเตอร์
การทดสอบ

1

2

3

4

ครังที
5 6

7

8

9

10

1.จ่ายแรงดัน ไฟฟ้ า โวลต์ เข้าแมกเนติ กคอนแทก 220
         
เตอร์ทาํ งาน
2.T1,T2,T3 จะทํางานเมื อคอยล์แ มกเนติ กคอนแทก
         
เตอร์ทาํ งาน
สรุ ปได้วา่ เมือทดสอบการทํางานของแมกเนติกคอนแทกเตอร์และจ่ายแรงดันไฟฟ้าจะทํางานทัง ครัง รวมถึงจุด
ที จะปล่อยกระแสไฟฟ้ าจากการเหนี ยวนําของขดลวดด้วยจะทํางานเมือคอยล์แมกเนติกคอนแทกเตอร์ ทาํ งานทัง ครัง
เช่นกัน

สรุ ปผลการวิจัย

จากการดําเนิ น งานการจัด ทําโครงงานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ าหนึ งเฟสโดยใช้โปรแกรมพีแอลซี
โดยได้ท ดสอบการทํางานต่างๆเพือทดสอบการทํางานและหาข้อบกพร่ อง รวมทังอุป สรรคและปั ญหาที พบได้ท าํ การ
ปรับปรุ งแก้ไขให้มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน โดยสรุ ปผลการดําเนินการไว้ดงั นี
ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้าหนึงเฟส โดยใช้โปรแกรมพีแอลซี มีประสิทธิภาพและทํางานได้ ในส่วนของ
การควบคุม มอเตอร์ นัน แบ่ งออกเป็ นสองส่ วนหลักๆ ด้วยกัน คือ คือ 1.การเขี ยนโปรแกรมพีแอลซี เพือควบคุ มมอเตอร์
2 ส่วนของวงจรกําลังทีจะนํามาควบคุมมอเตอร์ ส่วนการควบคุมโดยใช้คาํ สังจากโปรแกรมพีแอลซี 5 วงจรทีอยูใ่ นใบการ
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ทดลองมาเขียน ซึ งเป็ นวงจรไฟฟ้าในการควบคุมมอเตอร์ สามารถใช้ได้ทงั 1 เฟสและ 3 เฟส ซึ งการเขียนวงจรในโปรแกรม
พีแอลซี นนั จะต้องแปลงเป็ นวงจรไฟฟ้าให้เป็ นวงจรเเลดเดอร์ก่อน มีทงวงจรควบคุ
ั
มและวงจรกําลังโดยผูท้ ดลองสามารถ
เขียนวงจรในโปรแกรมพีแอลซี เพือนําควบคุมมอเตอร์ ได้ 2 ส่วนของการควบคุมมอเตอร์ ในส่วนนีจะเป็ นการควบคุมโดย
ใช้คาํ สังจากโปรแกรมพีแอลซี ซึ งทําหน้าที การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าให้หมุนและปรับเปลียนทิศทางได้ตามใบทดลองและ
ยังสามารถควบคุมความเร็ วโดยใช้มอเตอร์ควบคุมมอเตอร์ดว้ ยกัน
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ไพโรจน์ ทองประศร. 2555. การควบคุมระบบอัตโนมัตโิ ดยใช้ พ ีแอลซี. แหล่งทีมา https://research.rdi.ku.ac.th ,16 มีนาคม
2559.
ณรงค์ ชอนตะวัน. 2538. มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ. ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัดเอราวัณการพิมพ์, กรุ งเทพฯ.
ณรงค์ ตันชีวะวงศ์. 2547. ระบบ PLC. สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่ น), กรุ งเทพฯ.
ลือชัย โพธิวิชยั .ทฤษฎีการควบคุมมอเตอร์ . แหล่งทีมา : http://www.research-system.siam.edu ,16 มีนาคม 2559.
วิจิ ต ร บุ ญ ยธโรกุ ล . 2537. ระบบควบคุ ม มอเตอร์ . สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าพระนครเหนื อ : คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์, กรุ งเทพฯ
สามารถ โนนสะอาด และ อนุ วฒั น์ จัน ทะกา. 2555. การควบคุ ม กระบวนการโดยใช้ พีแอลซี (PLC )และ(Lab View).
โครงการของนักศึกษาชันปี ที 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น
สุเถียร เกียรติสุนทร. 2558. พีแอลซีกบั ระบบอัตโนมัตทิ างอุตสาหกรรม. ซีเอ็ดยูเคชัน, กรุ งเทพฯ
สมพงษ์ บุณธรรมจินดา.2538. หลักการทํางานมอเตอร์ ไฟฟ้า. เอช.เอ็น.กรุ๊ ป จํากัด, กรุ งเทพฯ
สราวุฒิ สุจิตจร.2546.การควบคุมอัตโนมัต.ิ : เพียร์สนั เอ็นดูเคชัน อินโดโซน่า , กรุ งเทพฯ
สุเถี ยร เกี ยรติสุนทร. 2539. พื นฐานวิศ วกรรมและระบบควบคุม ในกระบวนการอุต สาหกรรม. สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี
(ไทย-ญีปุ่ น), กรุ งเทพฯ.
อํานาจ ทองผาสุ ข,วิทยา ประยงค์พนั ธ์.2543. การควบคุม มอเตอร์ .สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ :
คณะครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมและวิทยาศาสตร์, กรุ งเทพฯ
อนุ ช า หิ รั ญ วัฒ น์ , นฤพนธ์ พนากุล ชัย วิท ย์, สมชัย ตรี รั ตนจารุ . 2557. การควบคุ ม อัต โนมั ต ิ และการประยุกต์ ใช้ PLC.
ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ธนิ นชัด., นนทบุรี :
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คณะกรรมการจัดการประชุ มวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
และ การประชุ มวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครังที
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั กําหนดจัดการประชุ มวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั งที และการประชุ ม วิชาการระดับ นานาชาติ ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั งที
ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ณ โรงแรมเรื อรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นเวที
เผยแพร่ ผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ ของ
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา และผูส้ นใจทัวไป อีกทังเพือเป็ นการแลกเปลียนความรู ้และประสบการณ์ การ
พัฒ นางานวิจ ัยในสาขาวิช าต่ างๆ รวมถึ ง การสร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมื อทางวิช าการระหว่างคณาจารย์
นักวิจยั ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และบุ คลากรของหน่ วยงาน จึงแต่งตังคณะกรรมการจัดการ
ประชุ ม วิช าการระดับ ชาติ ม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล ครั งที และการประชุ ม วิช าการระดับ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที ดังต่อไปนี
. คณะกรรมการฝ่ ายอํานวยการ ประกอบด้วย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
รองประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
6. รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
7. รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
กรรมการ
8. รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตตรัง
กรรมการ
9. รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
กรรมการ
10. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สาํ ราญ ขวัญยืน)
กรรมการ
11. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด)
กรรมการ
12. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน)
กรรมการ
13. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์ สังข์)
กรรมการ
14. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์โกสิ นทร์ พัฒนมณี )
กรรมการ
15. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ อักษรศรี )
กรรมการ
16. คณบดีคณะบริ หารธุ รกิจ
กรรมการ
17. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการ
18. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
19. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ
20. คณบดีคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
กรรมการ
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
47.

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทียว
ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานนิติการ
ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
ผูอ้ าํ นวยการกองนโยบายและแผน
ผูอ้ าํ นวยการกองบริ หารงานบุคคล
ผูอ้ าํ นวยการกองประชาสัมพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ผูอ้ าํ นวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานทัวไป สถาบันวิจยั และพัฒนา
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสารสนเทศการวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา

. คณะกรรมการฝ่ ายดําเนินงาน ประกอบด้วย
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
2. ผูช้ ่วยอธิการบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน)
3. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
4. รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสารสนเทศการวิจยั
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประพจน์ มลิวลั ย์
นายเชิด คงห้อย
นางสาวบุญบรรจง สายลาด
นางสาวเกศินี ใหมคง
นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์
นางสาวธารทิพย์ สุ วรรณเวลา
นายอดิศกั ดิ เกลียงตะพงศ์
นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
นางสาวภรณี ย ยีถิน
นางดาริ ณี รักษ์ทอง
นางสาวรัตน์วภิ า ขุนเพ็ชร์
นางสาวศศิธร ดีใหญ่
นางสาวปุณฑริ ก เกิดทิพย์
นางสาวภิสาย ขุนทอง
นางสาวตุลยดา อุดมศิลป์
นายสุ ขรัฐจิต มงคลศิริเจริ ญ
นายเอกชัย ซ้ายศรี
นายสุ ริยณั ห์ ขําแจ้ง
นายอภิชาติ คัญทะชา
นางสาวปุญญิศา สมจริ ง
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานทัวไป สถาบันวิจยั และพัฒนา
นายสุ วรรณ พรมเขต
นางสาวจริ ญาภรณ์ เพชรสามสี

. คณะกรรมการฝ่ ายจัดการประชุ มวิชาการ ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์สุวจั น์ ธัญรส
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์ สังข์
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์โกสิ นทร์ พัฒนมณี
4. รองศาสตราจารย์ณฐั ทิตา โรจนประศาสน์
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประเสริ ฐ ทองหนูนุย้
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นนั ทชัย ชูศิลป์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วลั ลภา พัฒนา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี เพ็ญประไพ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ภาณุ พร้อมพุทธางกูร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นอ้ มจิตต์ แก้วไทย อันเดร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี ยม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชยั รัตน์ จุสปาโล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เสาวนี ย์ ชัยเพชร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประพจน์ มลิวลั ย์
สัตวแพทย์หญิงเมธาสุ จันทร์ รอด
นายกีรติ อินทรวิเศษ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร
นางสาวบุญบรรจง สายลาด
นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์

1387

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ

. คณะกรรมการฝ่ ายประสานงานผู้ทรงคุณวุฒ ิพ จิ ารณาบทความวิชาการ ประกอบด้วย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร
ประธานกรรมการ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ มะเห
รองประธานกรรมการ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์องั คณา ใสเกือ
กรรมการ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ลกั ษมี วิทยา
กรรมการ
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์รัตนาพร อนันตสุ ข
กรรมการ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ระริ น เครื อวรพันธุ์
กรรมการ
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาหามะสู ไฮมี มะแซ
กรรมการ
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุนนั ทา ข้องสาย
กรรมการ
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธนากรณ์ ดําสุ ด
กรรมการ
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์
กรรมการ
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วนั ดี นวนสร้อย
กรรมการ
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เลิศทิวสั ยอดลํา
กรรมการ
13. ว่าทีร้อยตรี หญิงสุ พชั ชา ชูเสี ยงแจ้ว
กรรมการ
14. สัตวแพทย์หญิงวิภาวี แสงสร้อย
กรรมการ
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16.
17.
18.
19.
20.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

รองศาสตราจารย์ทรรศนีย ์ คีรีศรี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุมณฑา ดํารงเลาหพันธ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศิรินาถ ศรี อ่อนนวล
นางสาวณัฐนี ภรณ์ น้อยเสงียม
นางสาววรรธนพร ชี ววุฒิพงศ์
นางสาวปิ ยะนารถ อรรคไกรสี ห์
นางสาวคุลิกา ธนะเศวตร
นางสาวขวัญตา ตันติกาํ ธน
นางสาวบุษราคัม ทองเพชร
นายพิชิต เพ็งสุ วรรณ
นางกัลยาณี ทองเลียมนาค
นายอาคม ลักษณะสกุล
นางเพ็ญพร เกิดสุ ข
นางพัชริ นทร์ บุญนุ่น
นางสาวสุ ดคนึง ณ ระนอง
นางสาวพิมล เทียงธรรม
นางอาริ ษา โสภาจารย์
นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย
Mr.Daniel Edward Guiney
Mr.Steven Embree
นางสาวสมพร มณี โชติ
นางสาวฐิตินารถ คํายอด
Mr.Ryan R.Dominguez
Ms.Mitchelle R.Juaban
Mr.Lauro Sadaran Dequina Jr.
นางสาวเกศินี ใหมคง
นางสาวธารทิพย์ สุ วรรณเวลา
นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
นางสาวบุญบรรจง สายลาด
นางสาวภรณี ย ยีถิน
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1389

. คณะกรรมการฝ่ ายจัดทํารวมเล่ม บทคัดย่ อ (Books of Abstract) และรายงานสื บเนื องการประชุ ม วิชาการ
(Proceedings) ประกอบด้วย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
ประธานกรรมการ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
รองประธานกรรมการ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน
กรรมการ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชาตรี หอมเขียว
กรรมการ
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จารุ วฒั น์ เจริ ญจิต
กรรมการ
6. นายสุ ดนัย เครื อหลี
กรรมการ
7. นายนเรศ ขวัญทอง
กรรมการ
8. นายอนุชิต วิเชียรชม
กรรมการ
9. นายศุภวัฒน์ อินทร์ เกิด
กรรมการ
10. นายกฤดิกร แก้ววงศ์ศรี
กรรมการ
11. นายโกสิ นทร์ ทีปรักษพันธ์
กรรมการ
12. นางสาวศิรินนั ทร์ นาพอ
กรรมการ
13. นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
กรรมการและเลขานุ การ
14. นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
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